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جرش للبحوث والدراسات

تطوير أداة لتقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

Developing an Instrument to Assess Faculty Collegiality
محمد عيد ديراين*

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة إىل تطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
الجامعيــن .وبعــد االطــاع عــى األدب النظــري وبعــض األدوات التــي اســتخدمت لهــذا الغــرض،
تــم تطويــر أداة مكونــة مــن ( )29فقــرة موزعــة عــى ثالثــة مجــاالت هــي :مجــال اإليثــار (12
فقــرة) ومجــال املواطنــة ( 10فقـرات) ومجــال املجاملــة ( 7فقـرات) .تــم إيجــاد صــدق األداة عــن
طريــق االختبــار وإعــادة االختبــار ،وإيجــاد االتســاق الداخــي للفقـرات باســتخدام معادلــة كرونباخ
الفــا .ولثبــات األداة تــم اســتخدام صــدق املحتــوى والصــدق العامــي .وملعرفــة إمكانيــة تطبيــق
األداة واالســتفادة مــن نتائــج التقييــم ،ثــم توزيعهــا عــى عــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن
يحملــون رتبــة األســتاذية ،ولهــم خ ـرات ســابقة يف اإلدارة الجامعيــة ،وقــد اتفــق مثانيــة أعضــاء
منهــم ( )80%عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤرشات مقبولــة تــدل عــى وجــود – أو عــدم
وجــود –الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس .وأوىص الباحــث باســتخدام هــذه األداة مــن قبــل
متخــذي القـرارات ملســاعدتهم يف الوصــول إىل قـرارات موضوعيــة وعادلــة فيــا يتعلــق برتقيــة أو
تثبيــت أو تجديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس أو إنهائهــا .كــا أوىص بــرورة تبنــي مدونــة
ســلوك أخالقيــة ومهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.
الكلامت املفتاحية :الزمالة ،عضو هيئة التدريس ،الرتقية ،التثبيت.

* أستاذ دكتور-كلية العلوم الرتبوية -جامعة جرش .
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Abstract
This study aimed at developing an instrument to assess faculty collegiality. After
reviewing the related literature, and similar tools, an instrument consisted of (29)
items distributed into three domains was constructed: (Altruism, 12 items), (Civility, 10 items) and (Courtesy, 7 items). The validity and reliability of the instrument
were established by using content validity, Cronbach – Alpha equation, test-retest,
and factor analysis. To find the applicability of the instrument, it was reviewed by a
panel of ten full professors who have had held university administrative positions.
Eight of the panel members (80%), agreed that the results of such assessment give
acceptable indicators of faculty collegiality.
The researcher recommended that this instrument, if used by decision makers, may
help them in reaching fair and objective decisions regarding faculty tenure, promotion, renewal or termination of contracts. He also recommended that a code of
ethics and morale conduct for faculty members should be adopted.
(Keywords: Collegiality, Faculty Member, Promotion, Tenure).
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املقدمة واإلطار النظري:
مــن التحديــات التــي تواجــه إدارات الكليــات الجامعيــة واألقســام األكادمييــة هــو كيفيــة
التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ( ،)Collegialityإذ أنــه مــن غــر
املمكــن للجهــود التــي تبذلهــا هــذه الكليــات وأقســامها األكادمييــة أن تنجــح يف تحقيــق أهدافهــا
إذا كان ســلوك أعضــاء التدريــس فيهــا – أو ســلوك أحدهــم – ســلوكاً ســلبياً ،أو معارض ـاً ،أو غــر
توافقــي ،أو أنهــم ال يتحملــون املســؤولية ،وال يبذلــون أي جهــد لتحقيق أهداف كلياتهم وأقســامهم.
وتنعكــس (روح) الزمالــة عــى العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،وعــى الطريقــة التــي
يتعامــل بهــا الزمــاء مــع بعضهــم بعضـاً ،وعــى مســاهمتهم يف العمــل التشــاريك لتحقيــق أهــداف
قســمهم ،وخدمــة طلبتهــم ،وتحمــل مســؤولياتهم األكادمييــة.
يقــول بولــر ( )Buller, 2011إن البعــض يعتقــد أن الزمالــة هــي مجــرد إلقــاء التحيــة عــى
اآلخريــن ،أو االبتســام يف وجوههــم ،أو مســايرتهم ،أو املوافقــة عــى مــا يطرحونــه مــن آراء أو أفــكار
أو مقرتحــات .والزمالــة ال تعنــي أن يكــون الفــرد لطيف ـاً تجــاه زمالئــه فقــط ،بــل أنهــا تتمثــل يف
الســلوك األخالقــي واملهنــي الــذي يشــجع اآلخريــن عــى بــذل قصــارى جهودهــم للتعايــش مع ـاً
يف بيئــة يســودها االح ـرام والثقــة املتبادلــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فهــي – أي الزمالــة – املكــون
األســايس لالحـراف األكادميــي ،ومــن واجبــات عضــو هيئــة التدريــس الجامعــي األخالقيــة واملهنيــة.
وباملقابــل ميكــن لــه أن ينتقــد إج ـراء مــا ،أو أن يعــر عــن رأيــه يف قضيــة مــا بطريقــة أخالقيــة
وحضاريــة ،دون اإلســاءة إىل زمالئــه أو إىل أحدهــم.
عــرف هيومــز ( )Humes, 2007الزمالــة عــى أنهــا العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية املبنيــة عــى اح ـرام آراء ومشــاعر اآلخريــن ،وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة يف صنــع
القــرارات ،وااللتــزام بالقيــم الســائدة يف املجتمــع .وأشــار إىل أن هنــاك الكثــر مــن األقســام
األكادمييــة ،يف الجامعــات األمريكيــة تعــاين مــن وجــود عضــو هيئــة تدريــس – أو أكــر – ممــن
ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وممــن يثــرون املشــكالت مــع رؤســاء أقســامهم ومــع زمالئهــم ومــع
الطلبــة أنفســهم .ويف الوقــت نفســه يــرى عميــد الكليــة ورئيــس القســم نفســيهام مجربيــن عــى
التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بشــكل يومــي ،وخاصــة إذا كانــوا مــن
املثبتــن يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة ،أو ممــن يحملــون رتبــة األســتاذية ،األمــر الــذي يــؤدي إىل
تــدين الــروح املعنويــة ،وانعــدام الثقــة والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وإىل قلــة اإلنتاجيــة،
وابتعادهــم عــن بعضهــم بعضـاً ،وتكويــن الشــلل ،وعــدم االلتـزام بالســاعات املكتبيــة ،والتأخــر عــن
الــدوام ،وعــدم اح ـرام مواعيــد بــدء املحــارضات وانتهائهــا.
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وذكــر ســريانو وريــكاردي ( )Cipriano and Riccardi, 2011أن الســلوك غــر املهــذب،
وعــدم التمتــع بــروح الزمالــة عــى ارتفــاع يف مؤسســات التعليــم العــايل يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وتـراوح هــذه الظاهــرة مــن مجــرد خــاف يف الــرأي بــن بعضهــم،أو وجــود توتــر بــن
عضــوي هيئــة تدريــس إىل ســلوك عــدواين .وهنــاك العديــد مــن األقســام األكادمييــة التــي يعــاين
بعــض أعضائهــا مــن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة ،وبعــدم التعامــل الحضــاري فيــا بينهــم ،وبتبــادل
االتهامــات بينهــم ،وبــن العاملــن والطلبــة.
ويف مقالــة لــه بعنــوان “الزمالــة :حجــر أســاس الجامعــة واملهنــة” نــرت يف عــام ( )2013ذكــر
ســوبريانو ( )Sipriano, 2013ســبع عــرة نتيجــة ســلبية لوجــود عضــو – أو أعضــاء – هيئــة تدريــس
ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وال يبــدون االح ـرام لآلخريــن ،ويترصفــون بشــكل غــر حضــاري ،منهــا:
تــدين الــروح املعنويــة وعــدم التعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وزيــادة عزلتهــم عــن بعضهــم
بعضـاً ،وشــعورهم باالغـراب .وبــن فيلبــس وزمــاؤه ( )Felps, et al. 2006أن مجــرد وجــود عضــو
هيئــة تدريــس غبــي وأحمــق ( )Jerkويسء التعامــل مــع اآلخريــن ميكــن أن يتســبب يف تــدين أداء
القســم بنســبة تـراوح بــن ( 30%و .)40%كــا أشــار ســاتون ( -)Sutton, 2010األســتاذ يف جامعــة
ســتانفورد األمريكيــة – إىل أن وجــود “شــخصيات” رديئــة وكســولة وغــر كفــوءة بــن أعضــاء هيئــة
التدريــس ميكــن “يحطــم” أداء القســم ،وأداء الفريــق بكاملــه والكليــة بكاملهــا مهــا كانــت نوعيــة
األعضــاء اآلخريــن ممتــازة وجيــدة.
ظهــرت أهميــة رضورة توافــر – أو وجــود – روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
الجامعيــن يف نتائــج عــدد كبــر مــن الدراســات واألبحــاث واملقــاالت التــي أجريــت حــول هــذا
املوضــوع .وقــد ذكــر فــوغ ( )Fogg, 2005أن أحــد أهــم هــذه الدراســات تلــك التــي قــام بهــا
مركــز األبحــاث يف كليــة الرتبيــة للدراســات العليــا يف جامعــة هارفــارد األمريكيــة ،وتــم فيهــا تعــرف
آراء ( )4500عضــو هيئــة تدريــس يف ( )51جامعــة أمريكيــة حــول عــدد مــن القضايــا الرتبويــة.
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن جــل اهتــام املســتجيبني كان منصبــاً ومركــزا ً حــول رضورة
توافــر روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،ورضورة
توافــر بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة ،بينــا جــاء اهتاممهــم بالعــبء التدريــي ،وبالرواتــب والحوافــز
واملكافــآت يف املرتبــة الثانيــة .وأوصــت الدراســة أنــه عــى الجامعــات والكليــات واألقســام األكادمييــة،
إن أرادت اإلبقــاء عــى أعضــاء هيئــة التدريــس املتميزيــن وتشــجعيهم عــى زيــادة إنتاجيتهــم ،أن
تعمــل عــى إيجــاد بيئــات عمــل صحيــة تعــم فيهــا روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،إىل
جانــب التخلــص مــن أولئــك الذيــن ثبــت أنهــم يثــرون املشــكالت وال يتمتعــون بــروح الزمالــة.
تحــدد قوانــن وأنظمــة وتعليــات الجامعــات مهــات أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بثــاث
مهــات رئيســية هــي :التدريــس ،وإجــراء األبحــاث العلميــة ،وخدمــة املجتمــع .وقــد أضافــت
بعــض الجامعــات مهــات أخــرى مثــل اإلرشاف عــى الرســائل الجامعيــة ،واإلرشــاد األكادميــي
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واالشـراك يف اللجــان واملجالــس الجامعيــة .كــا أن بعــض الجامعــات األمريكيــة قــد أضافــت مهمــة
أخــرى هــي رضورة التمتــع بــروح الزمالــة .إال أن هنــاك خالفـاً وجــدالً واســعني حــول إضافــة هــذه
املهمــة إذ يعتربهــا البعــض ســلوكاً يســهم مســاهمة فاعلــة يف نجــاح املؤسســات التعليميــة يف تحقيق
أهدافهــا ،بينــا يعتقــد البعــض اآلخــر أن هــذه املهمــة تحــد مــن الحريــة األكادمييــة .وأمــا يف
بعــض الجامعــات الغربيــة ،واألمريكيــة منهــا بشــكل خــاص ،فقــد تــم اعتبــار متتــع عضــو هيئــة
التدريــس بــروح الزمالــة معيــارا ً رســمياً لرتقيتــه أو تثبيتــه أو تجديــد عقــده أو االســتغناء عــن
خدماتــه ،وقــد أقــرت املحاكــم األمريكيــة عــى مختلــف مســتوياتها هــذا اإلج ـراء .ويف هــذا يــرى
شــاميل وزمــاؤه ( )Schimmel et al. 2011أن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة هــو ســبب رئيــس يف
االســتغناء عــن خدمــات بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ،أو بعــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم يف الخدمــة
الدامئــة ،حيــث أيــدت املحاكــم األمريكيــة هــذه اإلج ـراءات يف عــدد مــن القضايــا التــي نظــرت
فيهــا مثــل القضايــا التــي رفعهــا أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم االســتغناء عــن خدماتهــم،
أو عــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة ،كالقضايــا التــي رفعــت ضــد
جامعــة كورنيــل ( )Cornnellيف عــام  ،1993وجامعــة وليــم ســميث ( )William Smithيف عــام
ـر ( )Vassarيف عــام  .1995ومــن أهــم القضايــا التــي نظــرت فيهــا املحاكــم
 ،1994وجامعــة فـ ّ
األمريكيــة أيض ـاً تلــك التــي رفعهــا أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة ميــري واملعروفــة
بقضيــة ( ،)Mayberry vs. Dees, 1981والتــي اعرتفــت فيهــا محكمــة اســتئناف فيدراليــة بــأن
الزمالــة معيــار رســمي يحــق للجامعــة أن تأخــذ بــه عنــد اتخــاذ ق ـرارات الرتقيــة والتثبيــت يف
الخدمــة وتجديــد العقــود وإنهائهــا .وكذلــك أقــرت محكمــة االســتئناف يف واليــة مرييالنــد يف القضية
املســاة ( )University of Baltimore vs. Iz, 1998أن معيــار تقييــم الزمالــة معيــار مــروع عنــد
اتخــاذ القـرارات اإلداريــة املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس حتــى ولــو مل تنــص تعليــات الجامعــة
عــى ذلــك (.)Buller, 2011

ومــن ناحيــة أخــرى ،وبالرغــم مــن األحــكام القضائيــة التــي أقــرت اعتبــار معيــار تقييــم الزمالــة
معيــارا ً يحــق للجامعــات األخــذ بــه ،إال أن هنــاك عــددا ً مــن الجامعــات واألكادمييــن طالبــوا بعــدم
اعتبــاره معيــارا ً رســمياً يهــدد مســتقبل عضــو هيئــة التدريــس وســمعته األكادمييــة .وذكــرت جونســتون
وزمالؤهــا ( )Johnston, et. al, 2012يف مراجعتهــم للتقريــر الــذي رفعتــه رابطــة األســاتذة الجامعيــن
األمريكيــة ( )**()AAUPواملعنــون “قابليــة تطبيــق معيــار تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابع ـاً لتقييــم أعضــاء
هيئــة التدريــس” ،أن الرابطــة طالبــت بعــدم اعتبــار هــذا املعيــار لغايــات ترقيــة وتثبيــت وتجديــد عقــود
أعضــاء هيئــة التدريــس أو االســتغناء عــن خدماتهــم ،نظ ـرا ً ألنــه يعرقــل الحريــة األكادمييــة ،ويحــد مــن
حريتهــم يف التعبــر عــن آرائهــم مــن جهــة ،وألن الزمالــة ال تعتــر رشطـاً ،أو جــزءا ً ،مــن عقــد تعيــن أعضــاء
هيئــة التدريــس مــن جهــة أخــرى ،ولهــذا ال تعتــر ســلوكاً عليهــم أن يلتزمــوا بــه .كــا أن الرابطــة اتخــذت
(*)American Association of University Professors .
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موقف ـاً ســلبياً مــن اعتبــار معيــار تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابع ـاً لتقييــم عضــو هيئــة التدريــس ألنــه – أي
هــذا املعيــار – يعتــر األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم ســات ،أو صفــات ،الزمالــة ،أو أنهــم يعــرون
عــن آرائهــم بحريــة ورصاحــة ،أو أنهــم يحملــون آراء تخالــف آراء اآلخريــن ،وبخاصــة اإلداريــن منهــم،
بأنهــم ال يتمتعــون بــروح الزمالــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ذكــرت جونســتون وزمالؤهــا أن بعــض الجامعــات
أســقطت بحــث موضــوع اســتعامل مقاييــس تقييــم الزمالــة مــن مناقشــاتها ،وقــررت عــدم اســتعاملها
لكونهــا غــر موضوعيــة ومرفوضــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.
ويف انتقــاده الســتعامل هكــذا مقاييــس أو أدوات ،ذكــر بولــر ( )Buller, 2013أن هنــاك قضيتــن
هامتــن يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار عندمــا يحــاول اإلداري ،ســواء كان العميــد أو رئيــس القســم،
التعامــل مــع موضــوع الزمالــة ،أو عنــد قيامــه بإجــراء عمليــة تقييــم عضــو هيئــة التدريــس .تتعلــق
القضيــة األوىل مبــا إذا كان مســموحاً لــه القيــام بذلــك ،خاصــة وأن تعليــات بعــض الجامعــات ال تنــص
عــى رشعيــة اســتعامل أي تقييــم للزمالــة كأحــد املعايــر املســتعملة لغايــات التثبيــت والرتقيــة وتجديــد
العقــود أو إنهائهــا؛ وتتعلــق القضيــة الثانيــة مبــا إذا كانــت عمليــة التقييــم ذاتهــا وســيلة فاعلــة للتعامــل مع
هــذا املوضــوع ،حيــث تعتــر عمليــة قيــاس الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس عمليــة خاضعــة لــآراء
الشــخصية ،وألنهــا غــر قابلــة للقيــاس أو الثبــات بأيــة طريقــة موضوعيــة.
إن عــدم تثبيــت عضــو هيئــة التدريــس يف الخدمــة الدامئــة ،أو عــدم ترقيتــه ،أو تجديــد عقــده ،أو
االســتغناء عــن خدماتــه قــد يدفعــه للقيــام بأعــال ال عقالنيــة .فقــد ذكــر شــالني ( )Challen, 2010أنــه
يف الثــاين عــر مــن شــهر فربايــر عــام  ،2010قامــت الدكتــورة إميــي بيشــوب ،األســتاذ يف قســم األحيــاء يف
جامعــة أالبامــا يف مدينــة هنتســفيل األمريكيــة ،بعــد انتهــاء اجتــاع مجلــس القســم ،بإطــاق النــار عــى
ســتة مــن زمالئهــا فقتلــت ثالثــة منهــم وجرحــت ثالثــة آخريــن ،وكان ســبب قيامهــا بهــذا العمــل هــو رفــض
طلــب تثبيتهــا يف الخدمــة الدامئــة كانــت قــد تقدمــت بــه يف شــهر إبريــل مــن العــام الســابق .وكانــت
الدكتــورة بيشــوب قــد اســتأنفت ق ـرار عــدم تثبيتهــا يف شــهر نوفمــر مــن العــام نفســه –  – 2009إال أن
املحكمــة قــد ردت قضيتهــا ،وأيــدت اإلجـراء الــذي قامــت بــه الجامعــة وكان عليهــا أن تبحــث عــن عمــل
آخــر ( .)Dewan, et al. 2010وقــد تبــن فيــا بعــد أن الضحايــا كانــوا مــن أعضــاء اللجنــة التــي رفضــت
تثبيتهــا .وذكــر باســكن وجلــن ( )Basken and Glenn, 2010أن ســبب عــدم التثبيــت كان قلــة إنتاجهــا
العلمــي ،وعــدم حصولهــا عــى متويــل خارجــي ألبحاثهــا ،واألكــر أهميــة هــو شــخصيتها املضطربــة ،وصعوبة
التعامــل معهــا ،كــا أن تعليــات الرتقيــة والتثبيــت يف الجامعــة تنــص تحديــدا ً عــى أنــه يتــم الحكــم عــى
أهليــة عضــو هيئــة التدريــس للرتقيــة أو التثبيــت أو تجديــد عقــده أو االســتغناء عــن خدماتــه ،يعتمــد
عــى معايــر محــددة ومنهــا زمالتــه مــع اآلخريــن(**).

(*) تم الحكم عىل الدكتورة بيشوب بالسجن مدى الحياة دون أن تكون خاضعة ألي عفو كان.
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أمــا أريــوال ( )Arreola, 2007فقــد أشــار إىل أنــه مــن الصعــب إيجــاد صــدق وثبــات مقاييــس ،أو
أدوات ،تقييــم الزمالــة ،وغالبـاً مــا تكــون هــذه املقاييــس واألدوات مبنيــة عــى علــم النفــس االجتامعــي.
كــا أشــار إىل أنــه ال توجــد أبحــاث كافيــة ترتبــط مبصداقيــة وثبــات هــذه املقاييــس ،هــذا باإلضافــة إىل أنه
ال يوجــد تعريــف شــامل متفــق عليــه ملصطلــح الزمالــة ،بالرغــم مــن انتشــار واســتعامل مقاييســها بشــكل
كبــر مــن قبــل الكثــر مــن الجامعــات.
إن عمليــة تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة التدريــس يجــب أن ال تنتهــي بتعــرف درجــة متتعــه بهــا
إلصــدار حكــم ســلبي أو إيجــايب عــى ســلوكه ،وإمنــا يجــب أن تهــدف هــذه العمليــة إىل تعــرف أســباب عــدم
متتعــه بهــا ،ومــا لهــا مــن تأثــر يف عالقتــه مــع زمالئــه اآلخريــن ،ومــن ثــم محاولــة العمــل عــى تالفيهــا إن
أمكــن ذلــك .إن متتــع عضــو هيئــة التدريــس بــروح الزمالــة كان وال ي ـزال وســيبقى عام ـاً مه ـاً – إن مل يكــن
األهــم – يف إيجــاد بيئــة عمــل صحيــة تســودها املحبــة واألخــوة والتســامح والصداقــة ،إال أن االختــاف يف
تكويــن شــخصيات األف ـراد ،واختــاف ثقافاتهــم وبيئاتهــم وخلفياتهــم ،وطــرق تنشــئتهم وإعدادهــم للمهنــة،
باإلضافــة إىل اختــاف حضــارات الــدول التــي توجــد فيهــا الجامعــات ،واختــاف نظمهــا الرتبويــة مل تحــول دون
وجــود أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وال ي ـزال البعــض منهــم يترصفــون ويتعاملــون مــع
زمالئهــم وطلبتهــم بشــكل ينــم عــن عــدم متتعهــم بهــذه الــروح ،وهــذا مــا أكدته خــرة هــذا الباحــث يف التدريس
الجامعــي واإلدارة الجامعيــة يف عــدد مــن الجامعــات املحليــة والعربيــة ملــا يقــارب مــن أربعــة عقــود ،األمــر الــذي
س ـ ّوغ لــه إج ـراء هــذه الدراســة لتطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الجامعيــن.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
ما األداة املناسبة لتقييم الزمالة لدى عضو هيئة التدريس الجامعي؟
أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف أنهــا – حســب علــم الباحــث – األوىل يف األردن – ورمبــا يف
الوطــن العــريب – التــي أجريــت لتوضيــح معنــى الزمالــة ،ومــا لهــا مــن أهميــة يف تعــرف ســلوك
أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف الجامعــات .كــا تكمــن أهميتهــا يف ســعيها لتطوير
أداة – أو معيــار – لتقييــم الزمالــة لديهــم ،ويؤمــل أن تســاعد هــذه األداة إداريــي الجامعــات يف
اتخــاذ الق ـرارات الصائبــة والعادلــة عنــد النظــر يف طلبــات الرتقيــة والتثبيــت وتجديــد العقــود أو
إنهائهــا – إذا لــزم األمــر – خاصــة وأن نتائــج تقييــم الزمالــة أصبحــت أحــد املعايــر الرســمية التــي
تعتمــد عليهــا إدارات بعــض الجامعــات عنــد اتخــاذ هكــذا قـرارات .كــا يؤمــل أن تضيــف نتائــج
هــذه الدراســة إىل املعرفــة يف هــذا املوضــوع ،إذ أن املكتبــة العربيــة ال ت ـزال تفتقــر إىل أبحــاث
ودراســات حــول موضــوع الزمالــة.
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هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفــت هــذه الدراســة إىل تطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف
األقســام األكادمييــة يف الكليــات والجامعــات ،واســتخراج دالالت الصــدق والثبــات لهــا .ولتحقيــق
هــدف الدراســة تــم وضــع الســؤالني اآلتيــن لإلجابــة عنهــا:
 .1مــا األداة املناســبة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف
الكليــات والجامعــات؟
 .2مــا الصــدق العامــي ألداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة
يف الكليــات والجامعــات؟
تعريف املصطلحات:
فيام ييل تعريفات لبعض املصطلحات التي وردت يف هذه الدراسة:
 عضــو هيئــة التدريــس :هــو “األســتاذ واألســتاذ املشــارك واألســتاذ املســاعد واملــدرس واملــدرساملســاعد”( .املــادة  16مــن القانــون املؤقــت رقــم  42لســنة  – 2001قانــون الجامعــات األردنية
الرســمية وتعديالتــه).
 مهامت عضو هيئة التدريس: .1التدريس والتقييم.
 .2إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
 .3خدمة املجتمع وتنميته.
 .4اإلرشاف عىل الرسائل الجامعية ،وعىل بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية.
 .5التفرغ الكامل لواجبه العميل يف خدمة املجتمع.
 .6اإلرشاد األكادميي.
 .7االشرتاك يف املجالس واللجان الجامعية ،ويف تلك التي تشارك فيها الجامعة.
 .8أي أمور أخرى يكلف بها يف نطاق خدمته الجامعية.
(املادة /18أ) من نظام الهيئة التدريسية يف الجامعة األردنية رقم ( )106لسنة .2007
الزمالــة :عرفهــا هيومــز ( )Humes, 2007بأنهــا العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية
املبنيــة عــى اح ـرام آراء اآلخريــن يف جــو مــن الثقــة املتبادلــة وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة يف
صنــع القـرارات ،وااللتـزام بالقيــم الســائدة يف املجتمــع.
وعرفهــا لورنــزن ( )Lorenzen, 2006بأنهــا حالــة مــن االنســجام وتقاســم الســلطة واالحـرام
املتبــادل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
ويعرفهــا الباحــث بأنهــا “شــعور عضــو هيئــة التدريــس بأنــه ينتمــي إىل مجموعــة مــن
األكادمييــن تجمعهــم ثقــة عاليــة فيــا بينهــم ،واحـرام متبــادل بحيــث يثمــن كل منهــم إنجــازات
زمالئــه ومســاهمتهم يف تقــدم وازدهــار قســمهم وكليتهــم”.
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جرش للبحوث والدراسات

وتعــرف الزمالــة إجرائيـاً بأنهــا الدرجــة التــي يحصــل عليهــا عضــو هيئــة التدريــس مــن خــال
إجاباتــه عــن فقـرات أداة تقييــم الزمالــة.
الدراسات السابقة:
تفتقــر املكتبــة العربيــة إىل أدب نظــري يتعلــق مبوضــوع الزمالــة والعالقــة الواجــب توافرهــا
بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات ويف أقســامها األكادمييــة .أمــا املكتبــة الغربيــة فهــي
زاخــرة بع ـرات األبحــاث واملقــاالت والتقاريــر التــي أجريــت حــول هــذا املوضــوع .وقــد ذهــب
البعــض إىل تطويــر مقاييــس وأدوات لتقييــم درجــة متتــع عضــو هيئــة التدريــس بــروح الزمالــة.
وفيــا يــأيت بعــض مــن هــذه الدراســات:
 .1أجــرى ســريانو وريــكاردي ( )Sipriano and Riccardi, 2012دراســة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة هدفــت تعــرف آراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف الجامعــات األمريكيــة حــول
اعتبــار معايــر تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس معيــارا ً رابعـاً للتثبيــت يف الخدمــة
الدامئــة يف الجامعــة ،باإلضافــة إىل قيامهــم بالواجبــات املنوطــة بهــم رســمياً .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )627رئيــس قســم أكادميــي ،اســتجاب منهــم ( )207أفـراد فقــط .وقــد بينــت
نتائــج الدراســة أن ( )153رئيــس قســم رأي ( )73,9%أجــاب باإليجــاب ،وأجــاب ( )24فــردا ً –
أي  – )11,6%بالرفــض ،بينــا مل يكــن ( )30فــردا ً منهــم – أي ( – )14,4%متأكــدا ً مــن اإلجابــة
العتقادهــم بــأن اإلجابــة عــن فق ـرات – أو بنــود – املعايــر ليســت إال تعب ـرا ً شــخصياً عــا
يشــعر بــه املســتجيب ،وهــو عامــل غــر ثابــت عنــد اإلجابــة عــن هــذه الفقـرات .كــا بينــت
النتائــج أن الذيــن أجابــوا بقبــول اعتبــار معايــر تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابعـاً قــد شــكل ســتة
أضعــاف أولئــك الذيــن رفضــوا ذلــك.
 .2كــا أجــرى ســريانو وريــكاردي ( )Sipriano and Riccardi, 2012دراســة أخــرى يف الواليــات
املتحــدة هدفــت إىل تعــرف كيفيــة تعامــل رؤســاء األقســام يف بعــض الجامعــات مــع عملهــم
مــن جهــة ،ومــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الشــخصيات التــي يصعــب التعامــل
معهــا .كــا هدفــت تعــرف آراء رؤســاء األقســام حــول اســتخدام معايــر تقييــم الزمالــة
يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بتثبيــت عضــو هيئــة التدريــس وترقيتــه وتجديــده عقــده
واالســتغناء عــن خدماتــه .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )583رئيــس قســم أكادميــي مــن
مختلــف الجامعــات األمريكيــة .بينــت نتائــج الدراســة أن ( )484رئيــس قســم – أي ()83%
قــد عانــوا مــن التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،إال أنهــم مل
يســتطيعوا اتخــاذ أيــة إجـراءات بحــق املثبتــن منهــم يف الخدمــة الدامئــة ،وكان عليهــم – أي
عــى رؤســاء األقســام – أن يتعايشــوا مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالرغــم
مــا كانــوا يســببونه مــن مشــكالت وتفرقــة بــن األعضــاء اآلخريــن .كــا بينــت الدراســة أن
9
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( )460رئيــس قســم – أي ( )79%منهــم – قــد أيــدوا اعتبــار تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة
التدريــس كأحــد املعايــر الرســمية التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد اتخــاذ مثــل
هــذه الق ـرارات.
 .3قــام ســيجل ومايــر – روبينــو ( )Seigle and Miner – Robino, 2009بدراســة هدفــت
إىل قيــاس قيمــة الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــات الحقــوق يف عــدد مــن
الجامعــات األمريكيــة ،كــا هدفــت تعــرف مــا إذا كانــت هنالــك عالقــة ارتباطيــة بــن التمتــع
بــروح الزمالــة وبــن الرضــا الوظيفــي والراحــة النفســية لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف
هــذه الكليــات ،كــا هدفــت أيضـاً تعــرف الســات التــي تتصــف بهــا كليــات الحقــوق التــي
تتمتــع مبنــاخ إيجــايب تســوده روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتلــك الكليــات ذات
املنــاخ الســلبي التــي ال يتمتــع أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بهــذه الــروح .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )900عضــو هيئــة تدريــس .وبينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء هيئــة التدريــس
الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ إيجــايب ،كانــوا يتعاونــون فيــا بينهــم ،ويشــجعون
زمالءهــم ،ويتحملــون املســؤولية ،ويعملــون بانســجام وتوافــق ،كــا بينــت النتائــج أن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ ســلبي ال يتمتعــون بــروح الزمالة،
وكانــوا عبــارة عــن شــلل وجامعــات تتنافــس فيــا بينهــا ،وال يتوانــون عــن تحســن أوضاعهــم
األكادمييــة عــى حســاب زمالئهــم حتــى ولــو أدى ذلــك إىل إيقــاع الــرر بهــم ،واإلســاءة إىل
ســمعتهم ،وكانــوا يتعاملــون مــع اآلخريــن بســلوك عــدواين ،ويعزفــون عــن املشــاركة يف اللجان
الجامعيــة ويف الفعاليــات واملناســبات االجتامعيــة للقســم والكليــة .هــذا باإلضافــة إىل النميمــة
واســتغابة اآلخريــن .وأمــا بالنســبة إىل بيئــة العمــل ،فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ إيجــايب تســوده روح الزمالــة
والتفاهــم ،كانــوا راضــن عــن عملهــم ،وأقــل توتـرا ً ،وأكــر متتعـاً براحــة نفســية ،بعكــس أولئك
الذيــن كانــوا يعملــون يف بيئــة عمــل ســلبية ،فقــد كانــوا أقــل رضـاً عــن عملهــم ،ويعانــون مــن
ضغــوط العمــل ،ومــن احـراق نفــي ،ودامئــي الشــك والريبــة بزمالئهــم اآلخريــن.
 .4قامــت كاالجــار ( )Gallagher, 2007بدراســة مكتبيــة يف جامعــة أيرلنــدا بعنــوان “الزمالــة”
هدفــت إىل الدفــاع عــن مفهــوم الزمالــة ،وذكــرت أن الزمالــة ليســت ســلعة تبــاع وتشــرى،
أو يتــم صنعهــا أو فرضهــا عــى اآلخريــن ،وإمنــا هــي نــوع مــن العالقــة الوديــة واملهنيــة
والتشــاركية ،والتعاونيــة التــي تجمــع بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم األكادميــي ،يف
جــو مــن الثقــة والتعــاون واالحــرام املتبــادل ،وهــي – أي الزمالــة – مــؤرش عــى الــروح
املعنويــة العاليــة واالنتــاء للمؤسســة التــي يعملــون فيهــا.
 .5أمــا أمــروز وزميالتهــا ( )Ambros, et al. 2005فقــد قمــن بدراســة يف جامعــة كارنجــي –
ميلــون يف واليــة بنســلفانيا األمريكيــة بعنــوان “طريقــة نوعيــة لتقييــم رضــا أعضــاء هيئــة
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التدريــس الجامعيــن عــن عملهــم” هدفــت تعــرف أســباب اســتقالة بعــض أعضــاء هيئــة
التدريــس مــن الجامعــات التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،وأســباب بقــاء البعــض اآلخــر ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار خرباتهــم الشــخصية واملهنيــة .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )122عضــو
هيئــة تدريــس نصفهــم ممــن كانــوا ال يزالــون عــى رأس عملهــم ،والنصــف اآلخــر ممــن
تركــوا العمــل يف الجامعــة التــي كانــوا يعملــون فيهــا ألســباب مختلفــة .ولجمــع املعلومــات
اســتخدمت الباحثــات طريقــة املقابــات الشــخصية مــع أف ـراد عينــة الدراســة عــى مــدى
عاميــن متتاليــن .وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن بعــض الذيــن تركــوا عملهــم عــزوا ذلــك
إىل عــدة عوامــل أهمهــا عــدم وجــود تعــاون وعالقــات وديــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف
األقســام التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،وإىل اإلجـراءات املعقــدة التــي كانــت تتبعهــا الجامعــات
يف الرتقيــة والتثبيــت يف الخدمــة .كــا بينــت النتائــج أيضـاً أن ( )99مــن أفـراد عينــة الدراســة
– أي ( )80,5%منهــم – كانــوا يركــزون أثنــاء املقابــات الشــخصية عــى أهميــة وجــود روح
الزمالــة واالح ـرام املتبــادل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
 .6ويف الدراســة التــي قــام بهــا ريكــس وريكــس ( )Rakes and Rakes, 1997يف جامعــة شــال
رشق لويزيانــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعنــوان “تشــجيع الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة
التدريــس” هدفــت إىل مناقشــة العوامــل البيئيــة التــي ميكــن أن يســتخدمها القــادة الرتبويــون
لتشــجيع التفاعــل والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف تنميــة روح الزمالــة بينهــم.
وقــد بـ ّـن الباحثــان أن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات يعملــون مبعــزل عــن بعضهــم
بعضــاً يف أقســامهم األكادمييــة ،وهــذا بالتــايل يقلــل مــن فعاليتهــم وفعاليــة أقســامهم
وكلياتهــم وجامعاتهــم نفســها .كــا بــن الباحثــان أن الضغــوط التــي تؤثــر يف عمــل عضــو
هيئــة التدريــس والتــي تجعلــه يعمــل منفــردا ً ومبعــزل عــن اآلخريــن ،كانــت تتعلــق بإجـراء
األبحــاث العلميــة ونرشهــا ،والقيــام بتدريــس فعــال ،ومتابعــة كل مــا يســتجد يف ميــدان
تخصصــه ،والخدمــات التــي يتوقعهــا منــه القســم والكليــة والجامعــة ،وهــذه الضغــوط تقــود
إىل املنافســة بــن أعضــاء التدريــس للحصــول عــى حوافــز ومكافــآت ماديــة ،أو الرتقيــة ،أو
إشــغال منصــب إداري ،أو التثبيــت يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة .وقــد اقــرح الباحثــان
ثــاث اس ـراتيجيات ميكــن أن تســتخدم لتشــجيع روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
تتلخــص يف توفــر شــبكة اتصــاالت إيجابيــة وفاعلــة ،ورضورة القيــام باألعــال بشــكل تشــاريك
وبــروح الفريــق ،ومشــاركتهم يف عمليــة اتخــاذ الق ـرارات.
لقــد اســتفاد الباحــث مــن االطــاع عــى الدراســات الســابقة ،وعــى تلــك التــي اطلــع عليهــا
مــن املصــادر واملراجــع العديــدة يف تحديــد املجــاالت التــي تظهــر متتــع عضــو هيئــة التدريــس
بــروح الزمالــة ،ويف تطويــر فق ـرات األداة التــي أعدهــا .وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات
الســابقة اختالفـاً جذريـاً ورئيســياً وهــو أن املجتمعــات التــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات تختلف
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يف قيمهــا وحضاراتهــا ونظمهــا الرتبويــة عــن املجتمــع الــذي اجريــت فيــه هــذه الدراســة ،إال أن
أدوات تقييــم الزمالــة التــي اســتخدمت يف تلــك الدراســات تتشــابه إىل حــد كبــر مــع األداة التــي
تــم تطويرهــا يف هــذه الدراســة حيــث أن ســلوكيات أعضــاء هيئــة التدريــس القابلــة للمالحظــة
متشــابهة بالرغــم مــن اختــاف مجتمعاتهــم وحضاراتهــم.
أداة تقييم الزمالة:
 .1لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول والــذي ينــص عــى “مــا األداة املناســبة لتقييــم الزمالــة
لــدى عضــو هيئــة التدريــس الجامعــي؟”
تــم االطــاع عــى األدب النظــري باللغــة اإلنجليزية حــول موضــوع الزمالــة ()Collegiality
وتبــن أن هنــاك عــرات األبحــاث واملقــاالت واالنتقــادات التــي نــرت حــول هــذا
املوضــوع ،مثــل دراســة كونيــل وســافيج ( ،)Connell & Savage, 2001ودراســة
شــميل وزمــاؤه ( ،)Schimmel, et al. 2011ودراســة ســيجل ومايــر – مورينــو (Siegle
 )& Miner – Robino, 2009ودراســة كاالجــار ( ،)Gallagher, 2007ودراســة جونســتون
وزمالؤهــا ( )Johnston, et. al, 2011التــي راجعــوا فيهــا عــددا ً كبــرا ً مــن األبحــاث
واملقــاالت التــي أُجريــت حــول موضــوع الزمالــة التــي قــام بهــا باحثــون أمريكيــون مــن
مختلــف الجامعــات األمريكيــة .وكذلــك تــم االطــاع عــى “مصفوفــة تقييــم الزمالــة”
( – )Collegiality Assessment Matrixأو كــا تعــرف بـــ( )CAMالتــي طورهــا ســريانو
وبولــر ( .)Cipriano and Buller, 2012وتشــتمل هــذه املصفوفــة عــى ( )27مــؤرشا ً يــدل
توافرهــا عــى وجــود الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وهــذه املــؤرشات موزعــة عــى
خمســة مجــاالت هــي اإليثــار ( ،)Altruismوالضمــر الحــي ( ،)Conscientiousnessوالــروح
الرياضيــة ( ،)Sportsmanshipواملجاملــة ( ،)Courtesyوفضيلــة املواطنــة (.)Civil Virtue
وبعــد االطــاع عــى الفقـرات التــي تضمنهــا كل مجــال منهــا تــم اختيــار ثالثــة مجــاالت منهــا
هــي اإليثــار واملواطنــة واملجاملــة ،وبنــاء فقــرات كل مجــال منهــا لتالئــم البيئــة األردنيــة
والعربيــة ،ســيام وأن أعــراض عــدم التمتــع بــروح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
متشــابهة ،إن مل تكــن متطابقــة ،ســواء أكان هــؤالء يعملــون يف جامعــات عربيــة أم جامعــات
أجنبيــة .وقــد تــم تطويــر أداة مكونــة مــن خمــس وثالثــن فقــرة لتقييــم املجــاالت الثالثــة.
صدق األداة:
للتحقــق مــن صــدق األداة تــم اســتخدام صــدق املحتــوى ،إذ قــام الباحــث بعــرض األداة
بصورتهــا األوليــة عــى ( )70مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف ســت جامعــات :ثــاث منهــا جامعــات
رســمية وهــي الجامعــة األردنيــة ،وجامعــة مؤتــة ،جامعــة آل البيــت ،وثــاث جامعــات خاصــة
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هــي جامعــة جــرش ،وجامعــة عــان العربيــة ،وجامعــة الــرق األوســط ،وامللحــق رقــم ( )1يبــن
عــدد املحكمــن مــن كل جامعــة منهــا .وطلــب مــن املحكمــن إبــداء الــرأي حــول وضــوح فقـرات
كل مجــال مــن مجــاالت األداة الثالثــة ،وصالحيــة هــذه الفق ـرات لقيــاس مــا وضعــت لقياســه،
وانتــاء كل فقــرة للمجــال الــذي اندرجــت تحتــه ،ودقــة وســامة الصياغــة اللغويــة .كــا طلــب
منهــم إدخــال أيــة تعديــات أو إلغــاء أو دمــج بعــض الفق ـرات مع ـاً حســب مــا رأوه مناســباً.
وبعــد األخــذ باملالحظــات التــي أبداهــا املحكمــون تــم إلغــاء الفقـرات التــي أجمــع ( )80%منهــم
عــى عــدم مالءمتهــا ،وكذلــك دمــج بعــض الفق ـرات بحيــث أصبحــت األداة يف صورتهــا النهائيــة
مكونــة مــن ( )29فقــرة موزعــة كاآليت:
 12فقرة		
 مجال اإليثار		(الفقرات .)12–1
(الفقرات .)22–13
 10فقرات
 مجال املواطنة مجال املجاملة(الفقرات .)29–23
 7فقرات		
وملعرفــة إمكانيــة تطبيــق األداة واالســتفادة مــن نتائــج التقييــم ،تــم عرضهــا عــى عــرة
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،مــن خــارج مجموعــة املحكمــن – ممــن يحملــون رتبــة األســتاذية
ولهــم خــرات طويلــة يف التدريــس الجامعــي واإلدارة الجامعيــة .وقــد وافــق مثانيــة أعضــاء منهــم
– أي  80%عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤرشات مقبولــة يجــب االنتبــاه إليهــا تــدل عــى
وجــود ،أو عــدم وجــود ،روح الزمالــة لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس ،وميكــن تطبيقهــا رشيطــة
أن ال تكــون نتائــج هــذا التقييــم العامــل الرئيــس للحكــم عــى أهليــة عضــو هيئــة التدريــس
واســتحقاقه ،أو عــدم اســتحقاقه – ملــا تقــدم إليــه .وامللحــق رقــم ( )2يبــن أداة تقييــم الزمالــة
بشــكلها النهــايئ (منــوذج أ) ،كــا متــت إعــادة صياغــة فق ـرات األداة الســتعاملها للتقييــم الــذايت
(منــوذج ب) (امللحــق .)3
 .2لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين والــذي ينــص عــى“ :مــا الصــدق العامــي ألداة تقييــم الزمالــة
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف الكليــات والجامعــات؟”
فقــد تــم التحقــق مــن الصــدق العامــي لــأداة املكونــة مــن ( )35فقــرة ،وتــ ّم اســتخدام
مقيــاس كفايــة العينــة ( )Measure of Adequacyالــذي يســمى مقيــاس (Kaiser-Meyer-
 )Olkinوذلــك مــن أجــل تحديــد درجــة مالءمــة اســتخدام التحليــل العامــي ،حيــث تعــد العينــة
كافيــة إلجـراء التحليــل العامــي إذا كانــت قيمــة مقيــاس كفايــة العينــة ( )MSAتقــع بــن ()1–0.5
وتشــر نتيجــة التحليــل العامــي جــدول ( )1إىل أن قيمــة ( )MASكانــت ( )0.849وهــذا يعنــي
حســب املقيــاس أن العينــة مالمئــة الســتخدام التحليــل العامــي .كــا تــم أيض ـاً اســتخدام اختبــار
( )Bartlettلتحديــد درجــة مالءمــة التحليــل العامــي .وقــد أشــارت النتائــج إىل مالءمــة التحليــل
العامــي يف هــذه الدراســة إذ كان مســتوى الداللــة يســاوي (.)sig=0.000
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جدول ()1
مقياس كفاية العينة ) (MSAواختبار بارتلت

0.849
مقياس كفاية العينة
0.000
اختبار بارتلت ()Bartlett
للوقــوف عــى البنــاء العامــي لــأداة ،جــرى اســتخدام التحليــل العامــي ()Factor Analysis
لفقــرات االســتبانة ،لتقــي العوامــل املســؤولة عــن قيــاس الزمالــة ،فأفــرزت نتائــج التحليــل
العامــي بطريقــة املكونــات الرئيســة ( )Principal Componentsوالتدويــر املتعامــد (Varimax
 )Rotationخمســة عوامــل قيــم الجــذر الكامــن لهــا اكــر مــن الواحــد الصحيــح ،وتفــر مجتمعــة
مــا مجموعــه ( )52.075%مــن التبايــن يف األداة ،حيــث تــم تحديــد عــدد العوامــل اعتــادا ً عــى
أن قيمــة التبايــن الــكيل املفــر أكــر مــن واحــد ( )Eigen Values Over 1ويوضــح الجــدول ()2
الجــذور الكامنــة والتبايــن املفــر للعوامــل التــي تشــكل البنــاء العامــي لــأداة.
جدول ()2
الجذور الكامنة والتباين املفرس للعوامل التي تشكل البناء العاميل لألداة

الرقم
1
2
3

العامل
األول
الثاين
الثالث

الجذر الكامل
12.558
3.444
2.225

نسبة التباين املفرس
35.879
9.839
6.357

النسبة الرتاكمية للتباين
35.879
45.718
52.075

يالحــظ مــن الجــدول ( )2أن العامــل األول فــر مــا نســبته ( )35.879%مــن التبايــن الــكيل،
وهــي أعــى نســبة تبايــن مفــرة مقارنــة بالعوامــل األخــرى وهــي قيمــة مرتفعــة إذا قورنــت
مــع التبايــن املفــر مــع بقيــة العوامــل األخــرى .ويظهــر هــذا الفــرق واضح ـاً يف التمثيــل البيــاين
للجــذور الكامنــة للعوامــل املختلفــة والتــي تبــدو يف الشــكل ( .)1ويــدل ذلــك عــى أن األداة تقيــس
عام ـ ًا واحــدا ً ،مــا يشــر إىل أحاديــة البعــد ( ،)Unidimensionalityأي أن األداة تقيــس عام ـاً
رئيس ـاً واحــدا ً ،وبقيــة العوامــل تظهــر ثانويــة.
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19
Scree Plot
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7.5
5.0
2.5
3

1

2

0.0

Component Number
الشكل()1
الشكل
()1
التمثيل البياني للجذور الكامنة ) (Eigen Valuesللعوامل المكونة لألداة
التمثيل البياين للجذور الكامنة ) (Eigen Valuesللعوامل املكونة لألداة

ـج لمىىم
إلمل ىإليهنـي ىـا نتائـالي
التـىتـيانيلى
ـل اليى
بالعوامىـىم
ىاةالو ب ل راة
تشــبعطة ى أ
ـى هل ى
وللرثىعـىرف
التحليــل
ىتـت
انتهـ
الاكرـةنى لىةـ لىـأداة،
الفقـرالعي ىاتأالاملكونـ
وللوقــوف
العامــي فقــد جــرى اســتخراج معامــات تشــبع الفقــرات بالعوامــل الخمســة ،وتعــد الفقــرة
ال ى ةلت فيىىد ىىأا اسىىيلأاج ة ى ةالل طةى أ العيىأال ب ل راةىىم اللاخىىةو وط ىىد العيىأل ةيةى ة هلى
متشــبعة عــى العامــل الــذي يزيــد عــى العامــل اآلخــر بفــارق ( )0.10عــى األقــل مــا يجعــل
(Hairدرجــة
ـنىةحيــث:
مصداقيةـاىـة دأداة ىمالبح
أجــل
الفقـرالاتةمنقيــة
ـثالمـنيم
العـيىأ
ـار ادثىم
اختبـهلى
)0.10
ـنر (
ومىـ ر
،)Hairأ بع
(1995هلal.,الet.ةم اآل
الذو ال د
تقــارب األســئلة التــي تقيــس كل عامــل ( )Convergent Validityبحيــث تكــون األســئلة متقاربــة
)et. al., 1995و وةى ا ىم ا ي ى ر ةعىداثمة اةال ال ىث ةى حمىث ةر ىة طيى ر ادسىدلة ال
التامييـىتـز بــن
لــكل عامــل إذا كان تحميلهــا عــى العامــل املقابــل لهــا أعــى مــن ( .)0.3ودرجــة
التاميمىــز إذا مل
)Validityاملختلفــة
ـس العوامــل
ـقىم إ ا
يتحقهـ ة
ـثلكىم
بحـربىة
)Discriminateةيي
(Validityمىث طكىر ادسىىدلة
 (Convergentب
تقيةـىم
ـي ه
ـئلةىميالتـمىم
األسـ طي
تشــبع كل فقــرة بشــكل أكــر مــن العامــل املقابــل لــه مقارنــة مــع تشــبعها عــى العوامــل األخــرى،
ط املل هل ال ةم الاي قم لل اهل ة ( )0.3وةر ة اليا ال قم ادسدلة اليت طيمي ال راةىم
والجــدول ( )3يوضــح هــذه املعامــات وقيــم معامــات الشــيوع للفق ـرات.
الاليلعة ) (Discriminate Validityب ث اي ي اليا ال إ ا لل طة أ مم فيأل بةكم اا أ ة
ال ةم الاي قم له ةي رنة ةأ طة ل هل ال راةم اد ىأاو وال ىدوا ( )3ارضىح هىذه الا ى ةالل
وثمل ة ةالل الةمرع للعيأال
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جدول ()3
معامالت التشبع للفقرات املكونة ملقياس الدور ،وعامل الشيوع

رقم الفقرة
q1
q2
q10
q3
q9
q8
q5
q4
q6
q12
q7
q13
q29
q21
q32
q31
q28
q30
q34
q25
q33
q26
q20
q27
q14
q35
q23
q19
q15
q24
q16
q22
q17
q11
q18
16

1
0.880
0.874
0.756
0.747
0.728
0.679
0.677
0.622
0.618
0.618
0.521
0.481
0.470
0.428

0.443
0.505

0.461

العوامل
2

0.421
0.775
0.675
0.653
0.587
0.570
0.569
0.568
0.542
0.541
0.518
0.510
0.421

0.404
56

3

0.456

0.822
0.790
0.782
0.734
0.599
0.554
0.514
0.474
0.469

عامل الشيوع
0.803
0.796
0.627
0.648
0.568
0.546
0.590
0.527
0.525
0.544
0.327
0.468
0.419
0.179
0.643
0.460
0.487
0.438
0.336
0.570
0.453
0.490
0.507
0.621
0.521
0.227
0.676
0.628
0.710
0.542
0.476
0.424
0.491
0.451
0.409
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يبــن جــدول ( ،)3أن ( )6فق ـرات كانــت معامــات تشــبعاتها عــى اكــر مــن عامــل لذلــك
تــم حــذف هــذه الفقــرات وهــي ( ،)29 ،27 ،18 ،14 ،13 ،11وأن ( )29فقــرة كانــت معامــات
تشــبعاتها عــى العوامــل الثالثــة تزيــد عــن ( ،)0.30فقــد تشــبعت ( )12فقــرة بالعامــل األول
وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفقــرة تـراوح مــا بــن ( ،)0.428–0.880وتشــبعت ( )10فقـرات
بالعامــل الثــاين وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفقـرات تـراوح بــن ( 0.775و  )0.421وتشــبعت
( )7فق ـرات بالعامــل الثالــث ،وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفق ـرات ت ـراوح بــن ( 0.822و
 )0.514وبهــذه النتيجــة تكــون األداة بصورتهــا النهائيــة مكونــة مــن ( )29فقــرة.
ثبات األداة:
للتأكــد مــن ثبــات األداة تــم اســتخدام طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار ( )t-retestإذ تــم
تطبيقهــا عــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ( )12فــردا ً مــن خــارج أفـراد لجنــة التحكيــم بفاصــل
زمنــي قــدره أســبوعني بــن مــريت التطبيــق ،وتــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معامــل
ارتبــاط بريســون ،كــا تــم إيجــاد معامــل االتســاق الداخــي لــأداة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ
ألفــا ( ،)Cronbach Alphaوالجــدول ( )4والجــدول ( )4يبــن معامــات ثبــات األداة.
جدول ()4
معامالت ثبات أداة الدراسة

معامل ارتباط
املجال
الرقم
0.984
اإليثار
1
0.998
املواطنة
2
0.711
املجاملة
3
0.964
الدرجة الكلية
يالحــظ معامــات معامــل ارتبــاط بريســون ( ،)0.964للدرجــة الكليــة ومعامــل كرونبــاخ الفــا
بلــغ بــن ( )0.908–0.862وتعــد هــذه القيــم مقبولــة ألغـراض الدراســة الحاليــة.
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0.862
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رقم
الفقرة
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q19
q11
q12
q13
q14

18

جدول ()5
معامالت اربتاط (بريسون) بني درجات كل فقرة من مع مجالها والدرجة الكلية
رقم االرتباط مع االرتباط مع
االرتباط مع االرتباط مع
املجال الدرجة الكلية
الدرجة الكلية الفقرة
املجال
0.399
0.846
q15
0.331
0.392
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.418
0.819
q16
0.473
0.695
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.395
0.860
q17
0.498
0.736
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.548
0.796
q18
0.571
0.830
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.552
0.824
q19
0.675
0.864
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.536
0.836
q20
0.682
0.866
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.514
0.784
q21
0.862
0.886
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.072
0.364
q22
0.674
0.877
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.387
0.489
q23
0.709
0.875
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.412
0.781
q24
0.702
0.837
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.570
0.809
q25
0.409
0660
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.436
0.629
q26
0.278
0.516
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.514
0.574
q27
0.452
0.796
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.497
0.626
q28
0.404
0.753
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.413
0.586
q29
0.000
0.000
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يتضــح مــن الجــدول الســابق ( )5أن جميــع الفق ـرات كانــت لهــا معامــات ارتبــاط إيجابيــة
مــع مجالهــا ومــع الدرجــة الكليــة.
تصحيح األداة:
تم استخدام سلم ليكرت الخاميس لإلجابة عن فقرات األداة عىل النحو اآليت:
درجــة انطبــاق الفقــرة عــى املســتجيب كبــرة جــدا ً ولهــا ( )5درجــات ،وكبــرة ولهــا ()4
درجــات ،ومتوســطة ولهــا ( )3درجــات ،ومتدنيــة ولهــا درجتــان ،ومتدنيــة جــدا ً ولهــا درجــة واحــدة.
وقــد تــم اختيــار ســلم ليكــرت لإلجابــة عــن فقـرات األداة ألن اإلجابــة عنهــا ليســت قطعيــة،
مبعنــى ال ميكــن اإلجابــة عنهــا بنعــم أو ال ،ثــم تــم تحويــل الســلم الخــايس إىل ســلم إجابــة ثــايث
باســتخدام املعادلــة اآلتيــة:
4
1
–
5
لإلجابة
األدىن
الحد
–
األعىل
الحد
1.33 3 = 3
=
طول الفئة =
عدد املستويات
وبذلك تكون درجة انطباق الفقرة عىل املستجيب كاآليت:
درجة متدنية
		
2.33 – 1.00
درجة متوسطة
		
3.67 – 2.34
درجة عالية
		
5.00 – 3.68
وملعرفــة آراء املحكمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن أجابــوا عــن فق ـرات األداة والبالــغ
عددهــم ( )106عضــو هيئــة تدريــس يف عــدد مــن الجامعــات الرســمية والخاصــة ،حــول اســتعامل
تقييــم الزمالــة كمعيــار رســمي لغايــات الرتقيــة والتثبــت وتجديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس
وإنهائهــا ،وطلــب منهــم اإلجابــة عــن الســؤالني اآلتيــن:
 .1هــل توافــق عــى اســتعامل نتائــج تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة التدريــس معيــارا ً رســمياً
لغايــات ترقيتــه أو تثبيتــه يف الخدمــة أو تجديــد عقــده أو إنهائــه؟
أجــاب ( )77عضــو هيئــة تدريــس – أي ( )72,6%باإليجــاب رشيطــة أن ال يكــون املعيــار
األكــر وزنــاً ،وأجــاب ( )29عضــوا ً أي ( )27,4%بالرفــض.
 .2إذا مل تتــم ترقيتــك بعــد ،ومل تكــن مثبتـاً يف الخدمــة الدامئــة ،هــل توافــق عــى اســتعامل نتائــج
اداة تقييــم الزمالــة – بعــد تطبيقهــا عليــك – معيــارا ً رســمياً عنــد النظــر مســتقبالً يف ترقيتــك،
أو تثبيتــك أو تجديــد عقــد عملــك يف الجامعــة؟ إذا كان الجــواب (ال) فريجــى إعطــاء األســباب.
تبــن مــن تحليــل اإلجابــات عــن هــذا الســؤال أن مــن بــن الذيــن أجابــوا عــن فقـرات األداة
والبالغــة عددهــم ( )106عضــوا ً هنــاك ( )42عضــو هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ وأســتاذ
مشــارك متــت ترقيتهــم وتثبيتهــم يف الخدمــة ،وهنــاك ( )64عضــو هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ
مســاعد مل تتــم ترقيتهــم أو تثبيتهــم .وقــد وافــق ( – )33أي ( )51,5%منهــم عــى ذلــك،
ورفــض ( )31عضــوا ً – أي ( )48,5%منهــم عــى اســتعامل نتائــج تقييــم الزمالــة لديهــم معيــارا ً
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رســمياً لهــذه الغايــات .وقــد بــرر أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن رفضــوا ذلــك لعــدة أســباب
أهمهــا :عــدم مرشوعيــة اســتخدام هكــذا معايــر ألن تعليــات الرتقيــة والتثبيــت وتجديــد
عقــود العمــل وإنهائهــا ،وكذلــك بنــود عقــود عملهــم مــع الجامعــة ال تنــص عــى ذلــك ،وأن
عمليــة التقييــم تخضــع مل ـزاج الشــخص أو األشــخاص الذيــن يقومــون بهــا ،إىل جانــب عــدم
الثقــة بشــفافية ونزاهــة وموضوعيــة هــذه العمليــة.
مقرتحات الستعامل األداة:
ميكــن اســتعامل أداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس لتعــرف مســتوى متتــع ،أو
عــدم متتــع ،كل منهــم بــروح الزمالــة ،وتعــرف الســلوكات – القابلــة للمالحظــة – التــي تشــر إىل
ذلــك لعــدة أغـراض.
 .1االستعامل األول:
يطلــب عميــد الكليــة أو رئيــس القســم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســمه أن يقومــوا
بتقييــم ذايت للزمالــة لديهــم مــن خــال اإلجابــة عــن جميــع فق ـرات األداة (منــوذج ب) بشــكل
رسي ،ثــم يقــوم االثنــان باالطــاع عــى نتائــج التقييــم .فــإذا الحــظ أن نتائــج تقييــم أحدهــم لنفســه
متدنيــة – وهــذا نــادرا ً مــا يحــدث – فيمكــن لــه أن يجتمــع مــع العضــو املعنــي ملناقشــة نتائــج
تقييمــه لنفســه ،وتعــرف أســباب تدنيهــا ،ومــن ثــم االتفــاق عــى بعــض اإلج ـراءات التــي ميكــن
أن يقــوم بهــا لتــايف هــذه الســلبيات .وينبغــي توثيــق مــا يتــم االتفــاق عليــه للمتابعــة مســتقبالً.
 .2االستعامل الثاين:
إذا الحــظ العميــد أو رئيــس القســم أن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســمه يتــرف مــع
زمالئــه أو مــع طلبتــه بشــكل غــر حضــاري ،أو عــدم وجــود تعــاون بينــه وبــن اإلدارة ،أو بينــه
وبــن زمالئــه ،أو أنــه يقــوم بأعــال أو ســلوكات تــيء لقســمه أو لزمالئــه ،فيمكــن لرئيــس القســم
– بعــد االســتئناس بــرأي عميــد الكليــة – أن يقــوم بتقييــم الزمالــة لــدى هــذا العضــو مــن خــال
اإلجابــة عــن فق ـرات النمــوذج (أ) ،ويطلــب مــن العضــو املعنــي تقييــم نفســه ذاتي ـاً مــن خــال
اإلجابــة عــن فقـرات النمــوذج (ب) ،ثــم يجتمــع اإلثنــان معـاً عــى انفـراد ملقارنــة نتائــج التقييمــن،
وتعــرف أســباب ســلوك العضــو املعنــي الــذي دعــا إىل تقييمــه ،ثــم يتــم االتفــاق بينهــا عــى أن
يقــوم العضــو املعنــي بإج ـراءات معينــة ميكــن أن تســهم يف تحســن عالقتــه مــع زمالئــه وتــايف
الســلبيات التــي دعــت إىل تقييمــه .ويف حــال عــدم اقتناعــه بنتائــج التقييــم ،أو باإلجـراءات التــي
تــم اقرتاحهــا ،فعــى رئيــس القســم أن يطلــب ذلــك منــه رســمياً مبوجــب كتــاب رســمي .ويف كلتــا
الحالتــن يجــب توثيــق مــا يتــم االتفــاق عليــه للرجــوع إليــه مســتقبالً إذا لــزم األمــر.
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 .3االستعامل الثالث:
يف حالــة النظــر يف تجديــد عقــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس املعنيــن بعقــود ســنوية ،يطلــب
العميــد أو رئيــس القســم مــع جميــع أعضــاء القســم تقييــم العضــو املعنــي بشــكل رسي مــن خــال
اإلجابــة عــن فق ـرات النمــوذج (أ) دون ذكــر أســاء املقيمــن .ثــم يقــوم رئيــس القســم ،وبغيــاب
العضــو املعنــي ،بعقــد اجتــاع ألعضــاء مجلــس القســم ملناقشــة نتائــج التقييــم ورفــع التوصيــة
املناســبة بذلــك.
 .4االستعامل الرابع:
يف حالــة تقــدم احــد أعضــاء هيئــة التدريــس للرتقيــة ،يطلــب العميــد أو رئيــس القســم
مــن أعضــاء القســم الذيــن يحملــون الرتبــة املطلــوب الرتقيــة إليهــا أو أعــى ،تقييــم عضــو هيئــة
التدريــس املتقــدم للرتقيــة مــن خــال اإلجابــة عــن فقـرات النمــوذج (أ) ،ثــم يقــوم العميــد ورئيــس
القســم باالجتــاع باألعضــاء الذيــن قامــوا بعمليــة التقييــم ملناقشــة نتائجــه ورفــع التوصيــة التــي
يرونهــا مناســبة مــع ذكــر األســباب التــي دعــت التخاذهــا ،ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار أنظمــة وتعليــات الجامعــة التــي يعملــون فيهــا.
 .5االستعامل الخامس:
يف حالــة تقــدم أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بطلــب التثبيــت يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة،
بعــد اســتيفائه للــروط الالزمــة لذلــك ،يطلــب العميــد ورئيــس القســم مــن جميــع أعضــاء القســم
املثبتــن يف الخدمــة تقييــم العضــو املتقــدم للتثبيــت مــن خــال اإلجابــة عــن فقــرات النمــوذج
(أ) ،ثــم يقــوم العميــد ورئيــس القســم باالجتــاع بهــم ملناقشــة نتائــج التقييــم بــكل شــفافية
ورصاحــة ونزاهــة ،واتخــاذ التوصيــة التــي يرونهــا مناســبة ،خاصــة وأن هــذا العضــو ،إن تــم
تثبيتــه ،ســيالزمهم مــدى الحيــاة.
استنتاجات
تعكــس الزمالــة – أو روح الزمالــة التــي يتمتــع بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس العالقــة التــي
تربــط بينهــم يف القســم الواحــد ،وبينهــم وبــن زمالئهــم يف األقســام والكليــات األخــرى ،وكذلــك
بينهــم وبــن طلبتهــم وبــن العاملــن واملوظفــن يف الكليــة بشــكل خــاص ،ويف الجامعــة بشــكل
عــام .وتظهــر هــذه العالقــة يف تفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع بعضهــم بعض ـاً ،ويف االح ـرام
الــذي يبديــه كل منهــم نحــو اآلخــر ،ويف تحمــل كل منهــم ملســؤولياته بهــدف النهــوض بقســمه
وبكليتــه ،وبالتــايل بجامعتــه .وليــس مــن املبالــغ فيــه القــول إن الزمالــة هــي حجــر األســاس للعمــل
املهنــي ويف نجــاح عضــو هيئــة التدريــس بعملــه .إال أن هــذا املفهــوم ال يـزال غــر واضــح يف أذهــان
21
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الكثرييــن مــن اإلداريــن وأعضــاء الهيئــات التدريســية يف معظــم الجامعــات العربيــة .ويــكاد يكــون
مــن الصعــب ،أو مــن املســتحيل ،عــى اإلداري أن يتنبــأ مباهيــة العالقــة التــي يجــب أن تســود بــن
أعضــاء هيئــة التدريــس التــي يجــب توافرهــا إليجــاد بيئــة عمــل ســليمة ،وصحيــة ،وفاعلــة ،وخاليــة
مــن املؤرقــات واملعوقــات ،إن مل يكــن هــو نفســه – أي اإلداري – عــى معرفــة ودرايــة واســعة
مباهيــة هــذه العالقــات.
ولعــل أفضــل طريقــة للتعامــل مــع موضــوع الزمالــة ،ورضورة متتــع أعضــاء هيئــة التدريــس
جميعهــم بروحهــا ،هــي أن يقــوم رئيــس القســم األكادميــي ،بالتعــاون مــع أعضــاء قســمه ،بوضــع مدونــة
للســلوك املقبــول مــن عضــو هيئــة التدريــس – ورمبــا غــر املقبــول – تجــاه زمالئــه وطلبتــه والعاملــن
يف كليتــه ،ويتعهــد جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس مبوجبهــا بــأن يتواصلــوا مــع بعضهــم بطريقــة تســودها
روح املحبــة ،وحســن التعامــل واالح ـرام املتبــادل ،ســوا ًء أكان ذلــك خطي ـاً أم شــفوياً ،ويف حــال حصــول
أي خــاف بــن بعــض أعضــاء القســم حــول قضيــة مــا ،يجــب أن ينحــر هــذا الخــاف حــول القضيــة
املختلــف عليهــا ،وأن ال يتحــول هــذا الخــاف إىل خصومــات شــخصية ،وأن يتحــاور ويتناقــش الجميــع
بطريقــة مهنيــة وحضاريــة ومهذبــة ،ولعــل خــر مــا تبــدأ بــه املدونــة هــو قولــه تعــاىل يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن
ـب
آ َم ُنــوا ا ْجتَ ِنبُــوا كَ ِث ـ ًرا ِم ـ َن الظَّ ـ ِّن إِ َّن بَ ْعـ َ
ـب بَ ْعضُ ُك ـ ْم بَ ْعضً ــا أَيُ ِحـ ُّ
ـض الظَّ ـ ِّن إِث ْ ـ ٌم َولَ تَ َج َّس ُســوا َولَ يَ ْغتَـ ْ
اب َر ِحيـ ٌم ﴿[ ﴾٢١الحجـرات.]12 :
أَ َح ُدكُـ ْم أَ ْن يَـأْك َُل لَ ْحـ َم أَ ِخيـ ِه َم ْيتًــا فَ َك ِر ْهتُ ُمــو ُه َواتَّ ُقــوا اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه تَـ َّو ٌ
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ملحق رقم ()1

الجامعات التي ينتمي إليها املحكمون
الجامعة

عدد املحكمني

1

الجامعة األردنية
جامعة آل البيت

17
12

3

جامعة مؤتة

8

4

جامعة الرشق األوسط

9

5

جامعة جرش

16

6

جامعة عامن األهلية

8

املجموع

70

2

ملحق رقم ()2
أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيني
منوذج (أ)
الرقم

1
2
3
4
5
25

الفقرة

املجال األول :اإليثار ()Altruism
يســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم
الشــخصية إذا طلــب منــه ذلــك ولــو
كان مشــغوالً.
يســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم
املتعلقــة بالعمــل عــى حســاب وقتــه
الخــاص.
يوافــق عــى تدريــس مــواد ال يرغــب يف
تدريســها مســاعدة لزمالئــه اآلخريــن.
يطلــع زمــاءه عــى املعــارف الحديثــة
املتوافــرة لديــه.
يتطــوع إلنجــاز أعــال أو واجبــات
إضافيــة دعــاً للعمــل الجامعــي.
65

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية
كبرية متوسطة متدنية
جداً
جداً
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6
7
8
9
10
11
12

الرقم

13
14
15
16
17
18
19
20
21
26

يؤثــر رغبــة اآلخريــن يف تدريــس مــواد
خاصــة بــه دون تذمــر.
يخصــص جــزءا ً مــن وقتــه ملســاعدة
الزمــاء الجــدد لالندمــاج يف العمــل.
يغــر موعــد محارضاتــه إرضــا ًء لآلخريــن
دون تذمــر.
يبــذل جهــودا ً إضافيــة إلنجــاز مــا يطلب
منــه مــن أعامل ولــو كان مشــغوالً.
ينجــز مــا يكلــف بــه مــن أعــال دون
تلكــؤ أو تذمــر.
يحافــظ عــى تواجــده يف مكتبــه خــال
الســاعات املكتبيــة.
يقــدم النصــح واإلرشــاد لزمالئــه عندمــا
يطلــب منــه ذلــك ولــو كان عــى
حســاب وقتــه الخــاص.

الفقرة
المجال الثاني :المواطنة )(Civility

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية
كبرية متوسطة متدنية
جداً
جداً

يقــدم مقرتحــات بنــاءة لتطويــر القســم
والكليــة.
يحــرم جميــع الزمــاء والعاملــن دون
اســتثناء.
يتناقش مع الزمالء بهدوء ويحرتم آراءهم.
يتقبل الرأي اآلخر ولو كان مخالفاً لرأيه.
يبتسم دوماً يف وجوه زمالئه ويحييهم.
يشارك زمالءه يف مناسباتهم االجتامعية.
يتسامح عن هفوات زمالئه نحوه.
يتمتــع بعالقــات جيــدة مــع اآلخريــن خــارج
القســم والكليــة.
يشــارك يف املناســبات االجتامعيــة للقســم
والكليــة.
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 22يتعامــل مــع الجميــع بــروح األخــوة
والصداقــة.
23
24
25
26
27
28
29

المجال الثالث :المجاملة ()Courtesy
يتجنب الحديث عن زمالئه أثناء غيابهم.
يتجنــب الحديــث عــن مشــكالت القســم مــع
الطلبة.
يحافــظ عــى مواعيــد بــدء محارضاتــه
وانتهائهــا.
مينــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زمالئــه أثناء
املحــارضات وخارجها.
يتجنب الغياب إال للرضورة القصوى.
يتجنب الشللية يف العمل ويقاومها.
يدافــع عــن ســمعة كليتــه وقســمه أمــام
اآلخريــن.

ملحق رقم ()3
أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيني
منوذج (ب)
الرقم

1
2
3
4
5
6

27

الفقرة

املجال األول :اإليثار ()Altruism
أســاعد الزمــاء يف حل مشــكالتهم الشــخصية
إذا طلــب منــي ذلــك ولــو كنت مشــغوالً.
أســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم املتعلقــة
بالعمــل عــى حســاب وقتــي الخــاص.
أوافــق عــى تدريــس مــواد ال أرغــب يف
تدريســها مســاعدة لزمــايئ اآلخريــن.
أطلــع زمــايئ عــى املعــارف الحديثــة
املتوافــرة لــدي.
أتطــوع إلنجــاز أعــال وواجبــات إضافيــة
دعــاً للعمــل الجامعــي.
أؤثــر رغبــة اآلخريــن يف تدريــس مــواد
خاصــة يب دون تذمــر.
67

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية جداً كبرية متوسطة متدنية
جداً
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10

أخصــص جــزءا ً مــن وقتــي ملســاعدة الزمــاء
الجــدد لالندمــاج يف العمــل.
أغــر موعــد محــارضايت إرضــا ًء لآلخريــن دون
تذمر.
أبــذل جهــودا ً إضافيــة إلنجــاز مــا يطلــب
منــي مــن أعــال ولــو كنــت مشــغوالً.
أنجــز مــا أكلــف بــه مــن أعــال دون تلكــؤ
أو تذمــر.
أحافــظ عــى تواجــدي يف مكتبــي خــال
الســاعات املكتبيــة.
أقــدم النصــح واإلرشــاد لزمــايئ عندمــا
يطلــب منــي ذلــك ولــو كان عــى حســاب
وقتــي الخــاص.

الرقم

الفقرة

7
8
9

11
12

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية
كبرية متوسطة متدنية
جداً
جداً

املجال الثاين :املواطنة ()Civility
13
14
15
16
17
18
19
20
21

28

أقــدم مقرتحــات بنــاءة لتطويــر القســم
والكليــة.
أحــرم جميــع الزمــاء والعاملــن دون
اســتثناء.
أتناقش مع الزمالء بهدوء وأحرتم آراءهم.
أتقبل الرأي اآلخر ولو كان مخالفاً لرأيي.
أبتسم دوماً يف وجوه زماليئ وأحييهم.
أشارك زماليئ يف مناسباتهم االجتامعية.
أتسامح عن هفوات زماليئ نحوي.
أمتتــع بعالقــات جيــدة مــع اآلخريــن خــارج
القســم والكليــة.
أشــارك يف املناســبات االجتامعيــة للقســم
والكليــة.
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أتعامــل مــع الجميــع بــروح األخــوة
وا لصد ا قــة .
املجال الثالث :املجاملة ()Courtesy
أتجنب الحديث عن زماليئ أثناء غيابهم.
أتجنــب الحديــث عــن مشــكالت القســم مــع
الطلبة.
أحافــظ عــى مواعيــد بــدء محــارضايت
وانتهائهــا.
أمنــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زمــايئ أثنــاء
املحــارضات وخارجها.
أتجنب الغياب إال للرضورة القصوى.
أتجنب الشللية يف العمل وأقاومها.
أدافــع عــن ســمعة كليتــي وقســمي أمــام
اآلخريــن.
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