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  ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة نحو 
برنامج التقييم اإللكتروني وتقصي درجة الرضا لديهم عن نتائج تقييم أدائهم التدريسي من قبل 

نسبة عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم عشوائيًا ب) ٢١٠(عينة الدراسة من  تكونت .الطلبة
تكونت أداة الدراسة من استبانة أعدها الباحثان تألفت من مجموعة . من مجتمع الدراسة%) ٥٠(

فقرات جاءت في محورين وسؤال مفتوح تستقصي أراء واتجاهات وأهم المقترحات لدى أعضاء 
 ).٠٫٨٢(هيئة التدريس، تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، حيث بلغ معامل ثباتها 

أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس آانت بشكٍل عام إيجابية، وأن هناك نتائج الدراسة  أظهرت
بين متوسط اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو ) ٠٫٠٥=  α(فروق ذات داللة إحصائية 

برنامج التقييم اإللكتروني لصالح الكليات اإلنسانية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
آما أظهرت النتائج درجة رضا . ئة التدريس تعزى لمتغير الرتبة األآاديميةاتجاهات أعضاء هي

مقبولة بشكٍل عام، إال أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا عن نتائج التقييم 
آذلك آشفت النتائج . اإللكتروني تعزى لمتغير الكلية أو الرتبة األآاديمية ألعضاء هيئة التدريس

                                                            
، وبدعم من عمادة )م٢٠٠٩/٢٠١٠(الدراسة أجريت على أعضاء هيئة التدريس بجامعة مؤتة للعام الجامعي   *

  .البحث العلمي بالجامعة
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ة من المقترحات التي يمكن أن تحسن من فعالية عملية التقييم من أهمها؛ إعادة النظر عن مجموع
  .ببعض الفقرات التي تتضمنها أداة التقييم
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Abstract 

This study aimed at investigating the attitudes and satisfaction of 
teaching faculty members at Mutah-University towards the assessment of 
their performance by using an electronic program. The study sample 
consisted of 210 faculty members comprising 50% of the whole 
population, were randomly selected. The study instrument consisted of 
two domains including 20 items and one open-ended question about the 
most important suggestions that may contribute to the improvement of 
assessment of their performance. The validity and the reliability of the 
instrument were established as appropriate; the reliability coefficient was 
(0.82). The results of the study showed positive attitudes of the teaching 
faculty towards the assessment process. It also showed statistically 
significant difference in the means of the teaching faculty in favor of 
those in the humanities. Additionally, the results indicated no statistically 
significant differences in their attitudes that could be attributed to the 
academic rank. Regarding the satisfaction of the teaching faculty, the 
results showed that they we satisfied with acceptable degree with their 
results; however the results revealed no statistically significant difference 
on the satisfaction measure that could be attributed to either variable. The 
teaching faculty offered a set of proposals for improving the process of 
assessing the teaching faculty in general. Notably, they suggested some 
changes on the items of the assessment survey.  

Keywords: Assessment, Attitudes, Satisfaction, Teaching 
Performance, Teaching Faculty members. 
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  المقدمة
روة البشرية       تثمار للث ة بشرية واس َتعَتد األمم الحية بما تمتلكه من معرفة وما تقدمه من تنمي

اء  نإحيث و. لديها ون يمّث العلم ة  ل ا  لألم واعي  عقله ا  ال تن  وفكره ة     المس روة األم الي ث م بالت ير، فه
ي     إحدى  ويعتبر عضو هيئة التدريس في الجامعات. التي تسير على األرض ائز الرئيسة الت الرآ

تاذ    إوذلك من حيث   تقدم أفراد المجتمع ليشكلوا هذا العقل الواعي والفكر المستنير،ت د لألس ه ُيعه ن
  . ومهنيًا واجتماعيًا تربويًا واإلسهام في إعدادهم الجامعي بتعليم شباب المجتمع

يم الجامعي،        ة في التعل ة التربوي وُيعد عضو هيئة التدريس الجامعي من أهم مقومات العملي
ا           ىحدإو ه، من خالل م تواه وفاعليت يم ومس ذا التعل اءة ه ع آف دعاماتها الرئيسة التي تسهم في رف

قًا بتحقيق أهداف الجامعات  يقوم به من أدوار، وما يؤديه من مهام ومسؤوليات ترتبط ارتباطًا وثي
ا دريس          . ووظائفه ين الت ة لتحس وى الحقيقي اس للق زة األس دريس الرآي ة الت و هيئ ر عض ويعتب

ث    تواه، حي ع مس امعي ورف اءات     الج داد الكف ي إع ر ف دور آبي دريس ب ة الت يضطلع عضو هيئ
ة    ات المختلف ي التخصص ع ف رية للمجتم باطي و( .البش دالمولىالص د الغف  ؛٢٠٠٧، عب ور، العب

٢٠٠٢.(  

تم    ى عاتق عضو هيئة التدريس الجامعي؛ ونظرًا ألهمية مسؤولية التدريس الملقاة عل د أه فق
دخلين       ى م ك عل دين في ذل ا معتم ذي     : التربويون بمداخل تقييمه واتج ال ات والن ل العملي األول يمث

ازاتهم آم        ة وإنج ائج تحصيل الطلب ى نت ة التدريسية إل ؤشر صادق   يستند في تقييمه لفاعلية المهم
ذا   لألداء التدريسي لمدّرس المساق، وبذلك اعتبر تحصيل الطلبة هو المحك الرئيس للحكم على ه

أما المدخل الثاني فيمثل األحكام التقييمية، والتي تستند بدورها إلى تقييم الزمالء والقائمين . األداء
  ).٢٠٠٠حسين وحنفي، (بمهام اإلدارة الجامعية والتقارير الذاتية للمدرسين 

لقد جاء االهتمام بدراسات تقييم األداء التدريسي لألستاذ الجامعي ليس فقط من قبيل التعّرف 
ة      راء المعرف يده، أو لمجرد إث ان على مدى آفاءة هذا األداء وترش ل أيضًا لتطوير دور    اإلنس ية، ب

ة والمجتم       ة والبحثي ة؛ التعليمي االت المختلف ي المج ة ف ق التنمي ي تحقي ات ف ةالجامع ر،( عي  زاه
١٩٩٥.(  

كو   ق اليونس كو، وف ام لليونس ؤتمر الع ارت سجالت الم ذا الصدد أش ي ه ى )١٩٩٨(وف ، إل
دريس في              ة الت يم أعضاء هيئ ا يتصل بتقي ا فيم ام به ي ينبغي االهتم مجموعة من المرتكزات الت

  :التعليم الجامعي، وهي على النحو اآلتي

دريس في ا       .١ ات الت يم عمل أعضاء هيئ ة       أن يكون تقي الي جزءًا ال يتجزأ من عملي يم الع لتعل
  .التعلم والتعليم والبحث، وأن تكون مهمته الرئيسة تطوير األفراد تبعًا الهتماماتهم وقدراتهم

ون تأن  .٢ ا   ك رى، آم ة األخ ة أو المهني ام األآاديمي يم والمه ة للبحث والتعل ايير األآاديمي المع
 .لتقييميستند إليها اتي يحددها األقران الجامعيون، هي احد األسس ال
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أن يكون تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس موضوعيًا، وأن ُتحاط الفئات المعنية علمًا بمعايير  .٣
ل     ر لعم يم المباش ن التقي وع م راء أي ن ك يتضمن إج ان ذل ه، وبخاصة إذا آ يم ونتائج التقي

ة أو ا    لمدرسين أو  أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، سواء من جانب الطلب
 .المسؤولين اإلداريين

ائج          .٤ دة ضد نت ة محاي دى جه تظّلم ل الي حق ال أن يكون ألعضاء هيئة التدريس في التعليم الع
 .التقييم الذي يرون أنه ال يستند إلى مبرر معقول

إلى مجموعة من المحاذير التي ينبغي االلتفات إليها ) ٢٠٠١(وفي ذات السياق أشار شحاته 
  :ية تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس، يمكن تلخيصها في اآلتيفيما يتصل بعمل

ا ينطوي            إ .١ ر مم لبيات أآث ى س د ينطوي عل اتذة ق دريس خاصة األس ة الت ن تقييم أعضاء هيئ
ى  رى أنّ   إيجابيعل تاذية ي ة األس ى رتب د وصل إل ن ق أن م د ب ث يعتق ي أن ال ات، حي ه ينبغ

  .يخضع ألي شكل من أشكال التقييم

د       ت .٢ ا ق ديهم مم وتر ل قييم أعضاء هيئة التدريس بطريقة ظاهرة ومتكررة قد يكون مصدرًا للت
 .يسهم في خلق بيئة عمل غير مريحة إلنجاز أعمالهم

، قد تملي على )تخصصات علمية أم تخصصات إنسانية(ن طبيعة االختصاص األآاديمي، إ .٣
وائ    دريس تت ي الت ة ف اليب معين ف أس دريس توظي ة الت ي  أعضاء هيئ ة الت ة المعرف م وطبيع

نجم         د ي اليب التدريسية ق الي األس ة وبالت ة المعرف يقدموها لطلبتهم، وهذا االختالف في طبيع
  .عنه مشكلة في عدم إمكانية استخدام معايير تقييم واحدة عبر آل التخصصات

انج   ا ت ه   Tang (1997( أم رى أن ى  التعرف  الضروري  من  ، في  نظر  ووجهات  آراء عل
ة  عضو تقييمعند  الطلبة دريس  هيئ ة  الت م  بالجامع م  ألنه ذين  ه املون  ال اعلون مع   يتع  عضو  ويتف
اً   قد أنهم من مباشر، بالرغم بشكل التدريس هيئة أثرون أحيان ة  شخصية  بعوامل  يت ر  أو وذاتي  غي

يمهم  في  موضوعية  ه،  تقي اك  إال ل دى    أن هن ة  أعضاء قناعات ل دريس  هيئ يم     الت د التعل في معاه
يم  العالي تؤشر أله  ة التقي ك  مي اءً  وذل ى  بن ا  عل ه  أشارت  م ائج  إلي ذا   في  والبحوث  الدراسات  نت ه

  .المجال

دعيم              ه يسهم في تحسين العمل وتطويره وت ى أن دريس عل ة الت يم عضو هيئ وينظر إلى تقي
 Wasley(2007), واسلي دراسة : جودته، حيث تشير نتائج العديد من البحوث والدراسات، مثل

دريس،     Elmore (2008)ودراسة ايلمور  ة الت ، إلى أهمية أن يتم تطوير عملية تقييم عضو هيئ
وفي هذا المجال، فقد اعتمدت بعض . وإدخال عناصر أخرى إلى جانب الطالب العتبارات التقييم

م   ع، ت ى نطاق واس ة وعل ات البريطاني ي الجامع يم، فف ات التقي ن آلي اذج متطورة م ات نم الجامع
ارية متخصص  ات استش ية للمدرسين داخل  تشكيل هيئ لوآات التدريس ة لمالحظة الس ة من الطلب

يم       ات التقي قاعات التدريس، وفي بعض الجامعات األمريكية اقترحت بعض الدراسات تطوير آلي
ة    ى الطلب يم       ؛لتكون أآثر موضوعية باعتماد عناصر أخرى باإلضافة إل د تقي ا عن ك لألخذ به وذل

  . أعضاء هيئة التدريس



 ١٣١ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنواف سماره ، وأحـمد الطويسي

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الي إّال أن      وعلى الرغم من بع يم الع يم في مؤسسات التعل ض المحاوالت لتحسين آليات التقي
هناك العديد من السلبيات التي يمكن اإلشارة إليها عند االعتماد على الطلبة لتقييم األداء التدريسي 

تمت اإلشارة إليه في العديد من الدراسات،    ما حيث يرى أعضاء هيئة التدريس، وفق. لُمدرسيهم
بعد تخّرجه، وأن   إال، بأن الطالب ال يمكنه أن يصدر حكمًا جيدًا )٩٠:١٩٩٤( طناش مثل دراسة

اءة استخدام    هناك اختالفًا بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول مفهوم التدريس، وأنه يمكن إس
ا  . الممارسة التقييمية من بعض الطلبة أو الجهات اإلدارية في الجامعات ويؤيد وجهة النظر هذه م

ه  أش  وني ار إلي ة         )(Aleamoni, 1981 أليم دريس يعارضون عملي ة الت أن بعض أعضاء هيئ ب
  :تقييم الطلبة ألدائهم التدريسي، وذلك ألسباب عدة، يمكن تلخيصها في اآلتي

ق         إ .١ ة تتعل ام ثابت ى إصدار أحك درتهم عل ذي يؤسس لق ن الطلبة ال يتمتعون بالنضج الكافي ال
  .يسيةبكفاءة المدرس أو العملية التدر

ا        إ .٢ ات، لم داقية وثب ر مص و األآث ون ه د يك دريس ق ة الت اء هيئ ن أعض زمالء م يم ال ن تقي
يم من مؤشرات            ة التقي ينتج عن عملي ا س م لم ز فهمه يتمتعون به من خبرات تسهم في تعزي

 .يمكن أن تسهم بدورها في تحسين العملية التعليمية التعلمية

ي    .٣ ة الت ل الخارجي ن العوام د م اك العدي ل  أن هن ن مث ة، م ديرات الطلب ى تق ؤثر عل م : ت حج
  .وطبيعة المادة ،الشعبة، جنس الطالب، الوقت

ة       و ل الطلب دريس من قب ة الت يرى آخرون أن تقييم األداء التدريسي وقياس مخرجات ونوعي
ة        أحد الهو أمر ضروري، حيث يعتبر  ى العملي م عل ا الحك ي يمكن من خالله مصادر الرئيسة الت

ا      ن أالتدريسية، إال  د من العوامل منه أثر بالعدي د يت ين المدرس      : ه ق ة الشخصية ب ة والعالق العالم
  .(Kelly, et. al, 2007)وطبيعة المساق  ،والطلبة

يم    ذ بتقي د األخ ا عن ادة منه ن اإلف نات يمك اك حس ذلك آشفت بعض الدراسات عن أن هن آ
ل  رى بعض الدراسات مث دريس، حيث ت ة الت ة ألعضاء هيئ ، أن Greenwald (1997)الطلب

ع بالمصداقية      ا تتمت ة ضرورية، وأن نتائجه . عملية تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس عملي
بل إلى أبعد من ذلك فإن أصحاب وصناع القرار في الجامعات بحاجة إلى مخرجات عملية التقييم 

  .في تطوير فاعلية وآفاية آل من اإلدارة واألستاذ الجامعيهذه 

يم أداء      وهذا التباين  ة في تقي ى الطلب اد عل في اآلراء بين الموافقة أو الرفض ألسلوب االعتم
وهناك من األساتذة الجامعيين من  . أعضاء هيئة التدريس يشير إلى تزايد الجدل حول تلك العملية

اوم        داقيتها ويق ي مص كك ف ن يش نهم م ي، وم م التدريس ة ألدائه ويم الطلب ة تق تحّمس لعملي و م ه
اه  أن إّال. استخدامها ة بالمجتمعات           االتج ة مقارن ر شيوعًا في المجتمعات العربي اني هو األآث الث

  ).٢٠٠٥السيد علي، (الغربية 

يم أداء أعضاء               ه تقي تم من خالل امج فصلي ي اد برن م اعتم د ت ة فق أما في الجامعات األردني
ابهة في    ة الجامعات  هيئات التدريس من قبل الطلبة ووفق آلية متش ى أب . آاف إن     وإل ك، ف د من ذل ع
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تبانة فقرات  دى الجامعات              االس ا ل ٍد م ى ح ة إل اد تكون متماثل يم األداء تك ات تقي ي توظف لغاي الت
  .وبخاصة الحكومية منها

يم      ة في تقي وقد تكون جامعة مؤتة من بين الجامعات األردنية الرائدة في مجال إشراك الطلب
ام    باعتماد تقييم  ئأداء أعضاء هيئة التدريس، حيث ُبد ذ الع دريس من الطلبة ألداء أعضاء هيئة الت

ة من          .٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسي  اذج ورقي ة لنم ة الطلب وآانت عملية التقييم ُتجرى من خالل تعبئ
ى    استبانة تبانات إل تم تطويرها لهذه الغاية، ثم تعمل األقسام األآاديمية على إعادة نماذج هذه االس

يم  . أداء أعضاء هيئة التدريس ُشعبة المتابعة والتقييم في مرآز تطوير وتعمل ُشعبة المتابعة والتقي
اذج          ا نم ي تشتمل عليه ات الت ى إدخال البيان دورها عل تبانة ب تم       االس م ي ا ث ى الحاسوب وتحليله إل

  .تزويد المدرسين بنتائج تقييم الطلبة ألدائهم

يم  ، تم تطوير عملية التقييم من خالل تطوير برن    ٢٠٠٨-٢٠٠٧وفي العام الدراسي  امج تقي
ع   ن خالل موق ة الفصل الدراسي م ي نهاي دريس ف ة الت يم أعضاء هيئ ة تقي يح للطلب ي يت إلكترون

  . إلكتروني يرتبط بمرآز الحاسوب ومرآز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
 

  ماهيتها وأهميتها وطرق قياسها: اتاالتجاه
ُينظر إلى و. ت حسب نسق استعمالهامن المفاهيم التي لها عدة دالال اتاالتجاهتعتبر 

 ،حول ما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيهتتولد لدى الفرد أو الجماعة على أنها أفكار  اتاالتجاه
أو يمكن القول أن . األمور تلكوتؤثر هذه األفكار على سلوآهم نحو هذا األمر أو  محددة، بالنسبة لألمور

بطريقة متسقة لبعض األشياء، والمواقف،  ستجابةلالهو ميل مستقر إلى حد آبير  االتجاه
مجموعة من المشاعر والعواطف  اتاالتجاهواألفراد، أو مجموعة معينة من األفراد، وتتضمن 

موجهة ألهداف معينة، فعندما نسأل فرد عن اتجاهه ناحية رئيسه في العمل، فأول ما يفكر فيه، 
أو تعديلها،  اتاالتجاهعرفته أنه يمكن تغيير وحيث من المهم م. هو مدى تفضيله أو حبه لرئيسه

في المستقبل عندما يتم معرفته  اإلنسانعلى التنبؤ بتصرفات  االتجاهتساعد دراسة فينبغي أن 
   .بالقياس

عبارة  هي اتاالتجاهأن  ،)(Gibson, et. al, 1997: 102 وزمالؤه  Gibsonجبسون ىريو
نحو األشخاص اآلخرين  وأراءهيؤثر على استجابته أو سلبي يتكون لدى الفرد و إيجابيعن شعور 

ثالثة مكونات ) ١٩٨٢(بلقيس ومرعي وفي ذات السياق فقد حدد. واألشياء والمواقف المختلفة
 :، يتم التعامل معها على أنها مكملة لبعضها البعض وهي على النحو اآلتيلالتجاه

التي تتوفر لدى الفرد حول وهو حصيلة المعارف والمعلومات والحقائق : المكون المعرفي .١
  .موضوعًا ما

 .وهي مشاعر الحب والكراهية التي يوجهها الفرد نحو موضوعًا ما: المكون االنفعالي .٢

 االتجاهوهي االستعدادات واألنماط السلوآية التي تتوافق مع مكونات : المكون السلوآي .٣
  .نحو موضوعًا ما يجابياإل
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  اتاالتجاهأهمية 
المتعلمين المعلمين وحاسمًا في التعليم واألداء، ألن مشاعر دورًا  اتاالتجاهتلعب 

تؤثر في قدرتهم وزمالئهم ذواتهم سواء نحو التدريس أو المواد الدراسية، أم نحو هم اتجاهاتو
أن ب حيث يرى بعض الباحثين والمهتمين بعلم النفس. التعلمية/على تحقيق األهداف التعليمية
نفسية مناسبة لدى المتعلمين يكون أآثر جدوى من التعلم  جاهاتاتالتعلم الذي يؤدي إلى تكوين 

قى آثارها ويحتفظ النفسية تب اتاالتجاه وذلك ألنه يعتقد بأن. الذي يؤدي إلى اآتساب المعرفة فقط
على التفاعل ة المعلمين والمتعلمين في قدرتؤثر  اتاالتجاهمن ناحية أخرى فإن . بها لمدة طويلة

  . )٢٠٠١منصور، ( المشترك مع اآلخرين، وفي قدرتهم على تحقيق ذواتهماالجتماعي، والعمل 
السلوك ط تسهم في ضبفي أنها  اتاالتجاهومن وجهة النظر االجتماعية تكمن أهمية 

سواء االجتماعية أو ( في البيئةفإن أي تغير وفي ضوء ذلك . الوجهة السليمة هوجهي وتاإلنسان
، إذ إن نحو هذا التغيير السائدة بين أفراد المجتمع اتتجاهااليتطلب معرفة ) البيئة التعليمية

ُيسعى إليه حدوث ما أو الحد من  التغيير الجديد قد تؤدي إلى إعاقةتتعارض مع  اتجاهاتن يتكو
  . في هذه البيئات من تطور وتقدم

ي المؤمل أن تسهم التغذية الراجعة من تقييم الطلبة لمدرسيهم ف ه مننإف، في ضوء ما تقدم
ة تجاه عملهم، والذي بدوره قد يؤدي إلى رفع الروح إيجابي اتجاهاتواآتساب  اتاالتجاهتغيير 

 .المعنوية وزيادة اإلنتاجية في العمل
  

  اتاالتجاهأنواع 
فردي، /سري، جماعي/علنيقوي، /ضعيف( :عديدة أنواعالنفسية إلى  اتاالتجاهتصنف 

وثيقة الصلة بهدف  االتجاهمقصود بنوعي وفي اآلتي ايجاز ال). سلبي/إيجابينوعي، /عام
   :الدراسة الحالي، وعلى النحو اآلتي

أي ( الذي ينحو بالفرد نحو قبول شيء ما أو التعامل معه االتجاههو و: الموجب االتجاه .١
 ).إيجابي

حجام عن التعامل ما أو اإلالذي يجنح بالفرد بعيدًا عن شيء  االتجاههو : السلبي االتجاه .٢
 ).أي سلبي( معه

  
  اتاالتجاهطرق قياس 

إلى وجود طرق عديدة لقياس ، )٢٠٠١( ومنها منصور تشير البحوث والدراسات النفسية،
  :اآلتي النفسية منها اتاالتجاه

 .طرق تعتمد على التعبير اللفظي للفرد .١
 .طرق تعتمد على المالحظة، أو المراقبة البصرية للسلوك الحرآي للفرد .٢
 .للفرد هنفعاليإلات اطرق تعتمد على قياس التعبير .٣
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نها أوحيث أن الطريقة األخيرة هي التي تالئم هدف الدراسة الحالية، فيمكن توضيحها على 
 االتجاهويالحظ أن قياس  .نفعالية على مجموعة من المؤثراتإلل في دراسة ردود الشخص اثتمت

الدراسة ، وهذا ما تم اعتماده لغرض تحقيق أهداف يتطلب بناء مقياس خاص لهذا الغرض
 .الحالية

 المدرسين أآثر بأداء تتأثر الجامعات تقدمه الذي جودة التعليم آانت في ضوء ما تقدم، ولما
اين أراء و  تأثرها من ا      اتجاهات بأي من العناصر األخرى، وحيث تتب دريس فيم ة الت أعضاء هيئ

دو  يتصل بكفاية برامج التقييم ألدائهم، ولدخول مؤثرات جديدة في آلية تنفيذ عم لية التقييم، فإنه يغ
ة آراء و  ان معرف ن الضرورة بمك اتم دى   اتجاه ول م ات ح ي الجامع دريس ف ة الت أعضاء هيئ

دة   ؤثرات الجدي ول الم ول دخ ام، وح كًل ع يم بش ة التقي دوى عملي ة وج يم (أهمي امج التقي برن
د من الدراسات      . بشكٍل خاص) اإللكتروني ا   والبحوث،  ومما يتطلب إجراء المزي ا ج ءت من هن

  .الحاجة إلجراء الدراسة الحالية
  

 مشكلة الدراسة
ق      م تل ي ل ن الموضوعات الت ة م دريس بالجامع ة الت يم أداء عضو هيئ ر موضوع تقي يعتب
ذا    ي ه ة ف ة بالدراسات والبحوث األجنبي ة مقارن ة العربي ي البيئ احثين ف دى الب افي ل ام الك االهتم

ه  التعليم الجامعي ف ونظرًا ألهمية دور عضو هيئة التدريس في. المجال إن األمر يتطلب تقييم أدائ
ذلك           بصورة تواه، ول اء بمس ى تحسين العمل الجامعي واالرتق ة عل حقيقية لينعكس ذلك في النهاي

ة  إن معرف اتف ي     اتجاه يم الت رامج التقي ة ب دى فعالي ى م رًا عل د مؤش دريس ُيع ة الت أعضاء هيئ
مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن نتائجهم التي تعتمدها الجامعات في تقييم األداء التدريسي، و

دأ   ى مب ادات واالعتراضات عل د االنتق ي ظل تزاي ة، وبخاصة ف ذه العملي ا من ه يحصلون عليه
  .التقييم التي تنتهجه الجامعات والذي يتم في الغالب عن طريق الطلبة

ًا   إحدى الجامعات الرسمية األردنية، قد اعتمدت حديثًا برن وهي وجامعة مؤتة ا إلكتروني امج
ة الفصل الدراسي من           يم أداء مدرسيهم في نهاي ة تقي يح للطلب لتقييم أداء هيئة التدريس، بحيث يت
ي  دريس ف ة الت ز الحاسوب ومرآز تطوير أداء أعضاء هيئ رتبط بمرآ ي ي ع إلكترون خالل موق

ة   أعضاء هيئة التدريس في جا اتجاهاتالجامعة، فإنه من الضرورة بمكان التعرف على  ة مؤت مع
يم   امج التقي تخدام برن يم األداء التدريسي باس و تقي ينح ديرات  اإللكترون ن تق دى رضاهم ع ، وم

امعي    ام الج م للع ة ألدائه الل     )٢٠٠٩/٢٠١٠(الطلب ن خ ة م ذه التجرب راء ه رض إث ك بغ ، وذل
  .التغذية الراجعة التي آشفت عنها نتائج هذه الدراسة

  
 أسئلة الدراسة

ي  أجابت الدراسة عن الس رئيس اآلت ا  " :ؤال ال يم       اتجاهات م دريس نحو تقي ة الت أعضاء هيئ
يم      امج التقي تخدام برن ة باس ة مؤت ي جامع ي ف ياألداء التدريس ا و اإللكترون ن  م ا ع دى الرض م

  :وتفّرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية) ٢٠٠٩/٢٠١٠(تقديرات الطلبة ألدائهم للعام الجامعي 
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يم األداء التدريسي من       أعضاء هيئة ا اتجاهاتمستوى ما  .١ ة نحو تقي ة مؤت لتدريس في جامع
  ؟)٢٠٠٩/٢٠١٠(للعام الجامعي  اإللكترونيقبل الطلبة باستخدام برنامج التقييم 

المعتمد في   اإللكترونيما مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن نتائجهم وفق برنامج التقييم  .٢
 ؟)٢٠٠٩/٢٠١٠(جامعة مؤتة للعام الجامعي 

تو  .٣ ف مس ل يختل اتى ه يم األداء       اتجاه و تقي ة نح ة مؤت ي جامع دريس ف ة الت اء هيئ أعض
ة   ر الكلي اختالف متغي ة ب ل الطلب ن قب ي م ة( التدريس انية، علمي ة )انس ر الرتب ، أو متغي

 .؟)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( األآاديمية

دريس ع    .٤ ة الت يم     هل يختلف مدى رضا أعضاء هيئ امج التقي ائجهم وفق برن ي اإللكن نت  ترون
ة )نسانية، علميةإ( المعتمد في جامعة مؤتة باختالف متغير الكلية  ، أو متغير الرتبة األآاديمي

 .؟)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(

ة    .٥ ة مؤت لتطوير وتحسين   ما أهم المقترحات المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامع
 والتقييم بشكل عام؟ اإللكترونيبرنامج التقييم 

  
 همية الدراسةأ

ة والجامعات        ة مؤت رار في جامع تكمن أهمية الدراسة الحالية في محاولتها تزويد صانع الق
ات   العربية بنتائج تستند إلى البحث الميداني، والتي يؤمل أن تسهم في تطوير عملية تقييم أداء هيئ

  . التدريس، وبخاصة األدوات التي يتم توظيفها لهذه الغاية

  :سة قد تفيد في اآلتياالمتوقعة من هذه الدرآما أن النتائج 

أعضاء هيئة التدريس، والتي بدورها قد يفيد في تقديم تغذية راجعة لمراآز  اتجاهاتمعرفة  .١
يم   تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، من حيث مراجعة آلية عمل برنامج التقي

 .ألداء أعضاء هيئة التدريس اإللكتروني

ائج   .٢ د نت ة الجوانب اإل     قد تفي يم    يجابي الدراسة في معرف امج التقي لبية لبرن ي ة والس ، اإللكترون
يم             امج التقي اط الضعف في برن تقبًال ومعالجة نق لبيات مس األمر الذي يساعد في تالفي الس

 .نفسه

د يعطي          .٣ ا ق م التدريسي، مم يم أدائه ائج تقي معرفة درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن نت
و ز التط افزًا لمرآ ة   ح ة التعليمي ويم العملي ي تق ة ف اليب الحديث نهج األس تمرار ب ي االس ير ف

 .وتعميمها على جوانب أخرى ذات صلة بالتعليم الجامعي

ري         .٤ ر آل من متغي ى أث ة التعرف عل ة   ( يتوقع من خالل نتائج الدراسة الحالي ة، والرتب الكلي
ة نحو    اتجاهاتفي ) األآاديمية م التدريسي    أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤت يم أدائه تقي

 .من قبل الطلبة ومدى الرضا عن نتائجهم
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 أهداف الدراسة
  :هدفت الدراسة الحالية إلى اآلتي

 .تقييم أدائهم من قبل طلبتهمنحو  في جامعة مؤتة أعضاء هيئة التدريس اتجاهاتتعرف  .١

يم أ     اتجاهاتالتعرف على الفروق في  .٢ ة نحو تقي ة مؤت م  أعضاء هيئة التدريس في جامع دائه
 .التدريسي من قبل الطلبة تبعًا لمتغيري الكلية والرتبة األآاديمية ألفراد عينة الدراسة

يم      ا .٣ ائج التقي داقية نت ول مص ة ح ة مؤت ي جامع دريس ف ة الت اء هيئ تطالع آراء أعض س
  .ألدائهم التدريسي من قبل طلبة الجامعة، وذلك من وجهة نظرهم اإللكتروني

يم      االستفادة من آراء أعضاء ه   .٤ ة التقي دريس في عملي ة الت ي يئ ة     اإللكترون اءة عملي ع آف لرف
 .التقييم

 
 حدود الدراسة 

  :بعين االعتباراآلتي  عند تعميم نتائج هذه الدراسة يجب أخذ

رف   .١ ى تع ة عل ة الحالي اتاقتصرت الدراس يم األداء   اتجاه و تقي دريس نح ة الت أعضاء هيئ
األردن، ومدى رضاهم عن    /في جامعة مؤتة ياإللكترونالتدريسي باستخدام برنامج التقييم 

 ).٢٠٠٩/٢٠١٠(تقييم األداء وفق نتائجهم للفصل الثاني من العام الجامعي 

املين     .٢ دريس الع ة الت اقتصرت الدراسة على عينة تم اختيارها عشوائيًا من جميع أعضاء هيئ
 ).٢٠٠٩/٢٠١٠(في جامعة مؤتة في الفصل الثاني من العام الجامعي 

  
 ت االجرائيةالتعريفا

  :تضمنت الدراسة عددًا من المصطلحات، والتي يمكن تعريفها على النحو اآلتي

ذا    : تقييم األداء تم وضعها له وُيقصد به الحكم على أداء األفراد أو المؤسسات وفق معايير ي
رض  ى األداء       . (Carter, 1973: 414) الغ م عل ه الحك ى أن ّرف عل ة ُيع ذه الدراس ي ه وف

يم  التدريسي لعضو امج التقي تخدام برن ه باس ل طلبت دريس من ِقب ة الت يهيئ ذه  اإللكترون د له الُمَع
  . الغاية وتعتمده جامعة مؤتة في األردن

البة    ستجابةاستعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي ُمتعّلم لإل ويقصد به: االتجاه ة أو الس الموجب
ة     ي البيئ وز ف ف أو رم ياء أو موضوعات أو مواق خاص أو أش و أش تثير اإل  نح ي تس تجابةالت  س

ران، ( راض و). ١٩٧٧:١٤٤زه ه     ألغ ه بأن ن تعريف ة يمك ذه الدراس تجابةه ة   إس اء هيئ أعض
  .وفقراته التي أعدت لهذه الغاية اتاالتجاهالتدريس في جامعة مؤتة باألردن على مقياس 
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ة   ويقصد به: عضو هيئة التدريس آل من يعمل في مجال التدريس الجامعي في جامعة مؤت
ة  ة درج ن حمل دآتوراهم اعد، و  ال تاذ مس ارك أو اس تاذ مش تاذ أو اس ة اس أو المحاضرين /وبرتب

  . والمدرسين من حملة درجة الماجستير

ة في األردن، تأسست سنة      وهي: جامعة مؤتة ا  ١٩٨١إحدى الجامعات الحكومي م، ومقره
ودرجة الماجستير  تخصصًا،  ٤٨في منطقة مؤتة بمحافظة الكرك وتمنح درجة البكالوريوس في 

  .تخصصات ٤تخصص، ودرجة الدآتوراه في  ٢٧في 
 

  الدراسات السابقة
تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس، إّال أنه  همدراساتباحثين في تناول العديد من ال

يم  اذج التقي تخدام نم يم األداء باس ذه الدراسات تناولت جوانب تقي ان أن معظم ه دى الباحث ين ل تب
ى        الت ة، حيث آانت عل قليدي، ويعرض الباحثان أهم الدراسات ذات الصلة بهدف الدراسة الحالي

  :النحو اآلتي

ؤرا وآخرون    دراسة  ى استطالع آراء أعضاء       (Liora, et. al, 1997)لي والتي هدفت إل
دريس   ة الت ة،      هيئ دة األمريكي ات المتح ترا بالوالي ة هوفس ي جامع يم األداء    ، ف ة تقي ول أهمي ح

د  . يسي والمساقات التي يدّرسونها، ألغراض التقويم الجمعي والختاميالتدر حاولت الدراسة تحدي
ات دريس أو  اتجاه ه بتحسين الت يم وعالقت دأ التقي ول أو رفض مب دريس نحو قب ة الت أعضاء هيئ

ة   ة المختلف رارات اإلداري اذ الق ة  . التخ ة الدراس ملت عين م و  ) ٢١٨(ش دريس دائ ة ت و هيئ  عض
دّرس) ٢٠٢( رات   م ت متغي ّرغ، وتناول ر متف ل غي ة   : مث دة الخدم ة وم نس والرتب ة والج . الكلي

دريس حول معارضتهم أو      ة الت توّصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد تصور واضح لدى أعضاء هيئ
ويم      قبولهم لمبدأ تقييم الطلبة ألدائهم التدريسي، وأن تقييم األداء يستخدم في الغالب ألغراض التق

رت  ي، وأظه ة         الجمع ع الطلب ل م يم األداء والتفاع اه تقي ة تج ر الكلي زى لمتغي روق تع ود ف وج
  .والممارسات التدريسية والمساق الذي يدّرسونه

ة    ) ١٩٩٨(وفي دراسة قام بها العضايلة ومحارمة  ى معرف ة    اتجاهات هدفت إل أعضاء هيئ
ة الدراسة       م، شملت عين ة له ة   ) ١٠٠(التدريس في جامعة مؤتة نحو عملية تقييم الطلب عضو هيئ

ة          اتجاهاتتدريس، وأظهرت النتائج أن  يم الطلب ة نحو تقي ة مؤت دريس في جامع ة الت أعضاء هيئ
دريس من          ة الت ة ألداء أعضاء هيئ يم الطلب ؤثر في تقي ألدائهم آانت سلبية، وتبّين وجود عوامل ت

دة التي يدّرسها  العالمة المتوقعة، العالقة الشخصية مع عضو هيئة التدريس وصعوبة الما: أهمها
  .عضو هيئة التدريس

ا دراسة   د   (Chang, 2002) تشانج  أم يم        فق ين عالمات تقي اط ب ى فحص االرتب هدفت إل
ة   دريس وطبيع ة الت اتاألداء التدريسي ألعضاء هيئ ن  . هماتجاه ة م ة الدراس ت عين ) ٧٠(وتكون

ق أهداف   ). ١٩٩٩(عضو هيئة تدريس يعملون في آلية المعلمين في تايوان للعام الجامعي   لتحقي
يس   : الدراسة تم توظيف أداتين ى تق ة،        اتاالتجاه األول ل الطلب يم األداء التدريسي من قب نحو تقي

ة أداء مدرسيهم       استبانةنحو  االتجاهوالثانية تتعلق ب ّيم الطلب ى أساسها يق ي عل أظهرت  . التقييم الت
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در      ة الت اء هيئ الح أعض ائية لص ة إحص روق ذات دالل ود ف ائج وج ن ذوي النت  اتاالتجاهيس م
وى المساق والخطة      : ة نحو التقييم، وخصوصًا في موضوعات يجابياإل اإلعداد والتخطيط ومحت

يم     ة للتقي ة الكلي ارات والعالم ية واالختب دريس ذوو      . الدراس ة الت اء هيئ إن أعض ام ف كل ع وبش
  . السلبي االتجاهة آان تقديرهم أعلى من أقرانهم أصحاب يجابياإل اتاالتجاه

ايرة و ة العم ة   ) ٢٠٠٣(دراس ى معرف دفت إل ي ه اتالت ي    اتجاه دريس ف ة الت اء هيئ أعض
ة ألدا     يم الطلب و تقي ي األردن نح ة ف راء األهلي ة اإلس ة جامع اء هيئ دريس ء أعض ل  ،الت والعوام

ك بنسبة   ) ٧٥(عينة الجم حبلغ  .المؤثرة في عملية التقييم من  %) ٤٤٫٩(عضو هيئة تدريس، وذل
ائج الدراسة   . ةحجم مجتمع الدراس م نت يم       اتجاهات أن : وآانت أه دريس نحو تقي ة الت أعضاء هيئ

اءت    دة، وج اءت محاي ام ج كل ع م بش ة ألدائه اتالطلب رات اتجاه ى بعض الفق ي إيجابيهم عل ة ف
ة ية، يتق: الجوانب التالي اته التدريس ة ممارس ى مراجع ه إل امعي يدفع دّرس الج ة ألداء الم يم الطلب

  .تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس توجد فائدة في عملية

ان ودراسة ة  (El Hassan, 2003) الحس يم الطلب ى تقصي مصداقية تقي دفت إل ي ه الت
روت        ة ببي ة األمريكي تهم في الجامع دريس وطلب ة الت . لعملية التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئ

د    ر البري تهدفة عب ة المس لت للعين تبانتين منفصلتين أرس ف اس م توظي يوت بكة  اإللكترون ي الش ف
ة           شوآ. العنكبوتية ون بأهمي ة يؤمن ذلك الطلب دريس وآ ة الت ائج الدراسة عن أن أعضاء هيئ فت نت

ة   ى      إال أن ؛وفعالية نظام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامع رون ضرورة التغلب عل م ي ه
يم في ال   بعض اآل ة التقي ة ثار السلبية والتحيزات الكامنة في تطبيق عملي  وخرجت الدراسة    .جامع

  .بعدة توصيات أآدت على ضرورة تحسين وتطوير نظام التقييم أيضًا

ولي   ة الح ا دراس رف  ) ٢٠٠٧(أم ى تع دفت إل د ه اتفق ي   اتجاه دريس ف ة الت أعضاء هيئ
م  إلالجامعة ا ة له ي،      واستخدم في   . سالمية بغزة نحو تقييم الطلب نهج الوصفي التحليل الدراسة الم

تشكلت من    استبانةأما أداة الدراسة فتمثلت في . عضو هيئة تدريس) ١٣١(دراسة وبلغت عينة ال
وح       ) ٢٧( ى سؤال مفت اد، باإلضافة إل ة أبع ى ثالث ائج الدراسة؛    . فقرة موزعة عل م نت ان  ومن أه

) ١٥(ة في إيجابيمحايدة في مجملها، وآانت أعضاء هيئة التدريس نحو تقييم الطلبة لهم  اتجاهات
رة ) ٢٧(فقرة من أصل  رات الدراسة          . فق ين متغي ر للتفاعل ب ائج عن وجود أث ذلك آشفت النت : آ

ا المدرس        ي تخرج منه د الشهادة الت ة وبل . العمر والرتبة األآاديمية وبين العمر والرتبة األآاديمي
اة خصوصية          :ومن أهم توصيات الدراسة  يم، ومراع ة التقي اذج المستخدمة في عملي تطوير النم

  .عم حوسبة أدوات التقييم لرفع آفاءة عملية التقييم برمتهابعض الكليات ود

ا آل من       ام به ران وروآش    وفي دراسة ق ى   ) Beran & Rokosh, 2009(بي هدفت إل
م التدريسي       اتجاهاتمعرفة  يم أدائه دريس نحو تقي ة الت تهم    أعضاء هيئ ل طلب د  ، من قب تكونت  فق

ة آن     ) ٣٧٥(عينة الدراسة من  دريس في جامع ة ت ة عضو هيئ د     . دا الحكومي ة بع وم الطلب حيث يق
دريس      ة الت يم أعضاء هيئ اقات بتقي ة      و. دراسة جميع المس ائج الدراسة أن أعضاء هيئ أظهرت نت

ل        ة عم ذه الطريق روا ه م واعتب ة ألدائه يم الطلب دأ  تقي ول مب ة وقب ى الموافق ون إل دريس يميل الت
ت، إّال أنهم اعتبروا أن االقتصار على مؤسسي تكاملي، وأنها تفيد إدارة الجامعة في إتخاذ القرارا
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ديهم، وأوصت الدراسة              دريس ل ز الت ى تحفي ر عل ه أث يس ل يم هامشي ول ر تقي الطلبة وحدهم يعتب
  . بتطوير عملية التقييم

لبية واإل       ين الس ة ب دريس متفاوت ة الت ة يجابي يظهر من الدراسات السابقة أن آراء أعضاء هيئ
 ,El Hassan) الحسان ودراسة ،(Chang, 2002) تشانج ةوالمحايدة، فقد أظهرت نتائج دراس

ران وروآش   ، ودراسة  (2003 ة    اتجاهات ، أن (Beran & Rokosh, 2009) بي أعضاء هيئ
في حين أظهرت نتائج دراسات آل من العمايرة . ةإيجابيالتدريس نحو تقييم الطلبة ألدائهم، آانت 

ولي )٢٠٠٣( ات، أن )٢٠٠٧(، والح ة  اتجاه اء هيئ دة   أعض ت محاي دريس آان ة   . الت ا دراس أم
سلبية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو تقييم  اتجاهاتفقد آشفت عن ) ١٩٩٨(العضايلة ومحارمة 

م التدريسي   ؤرا  إال أن دراسة . الطلبة ألدائه ه ال     ) (Liora, et. al, 1997 لي ا أن أظهرت نتائجه
دريس حول معارضتهم أ         ة الت دى أعضاء هيئ ة     يوجد تصور واضح ل يم الطلب دأ تقي ولهم لمب و قب

  .ألدائهم التدريسي

وآراء أعضاء هيئة  اتجاهاتونظرًا لالختالفات والتعارض في نتائج الدراسات التي تناولت 
ابقة   انالتدريس نحو تقييم أدائهم التدريسي، وحيث  م تجمع  أي من الدراسات الس ين استقصاء    ل ب

توى    ا ومس دى الرض ة    اتاالتجاهم اء هيئ دى أعض ام،     ل كل ع م بش يم أدائه و تقي دريس نح الت
ذه الدراسة       اإللكترونيوبرنامج التقييم  د جاءت ه رة وتب   بشكٍل خاص، فق ذه الثغ حث في   لتسد ه

  .ذلك

ه   ة،      )١٩٩٨(أما فيما يتصل بدراسة العضايله ومحارم ة مؤت ، وإن آانت أجريت في جامع
ة،  ) ١٣(إال أن الدراسة الحالية تختلف عنها من حيث التوقيت وبفارق  سنة، ومن حيث حجم العين

اد ث األبع ن حي ين  ؛وم ا ب ائج   اتاالتجاهبمزاوجته ًا، والرضا عن نت يم األداء الكتروني و تقي نح
  .األداء وفق تقييم الطلبة في آن معًا

  
  منهج الدراسة

ويمتاز المنهج . تم تبني المنهج الوصفي التحليلي ألنه األآثر انسجاما مع هدف هذه الدراسة
ُيعنى برصد الظاهرة آما هي في الواقع من خالل جمع البيانات المتصلة  ي التحليلي بأنهالوصف
مؤشرات عن طبيعة  وبالتالي وفي مثل هذه الدراسة، يسهم مثل هذا المنهج في إعطاء. بها

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة نحو تقييم الطلبة ألدائهم التدريسي، من  اتاالتجاه
 اإللكترونيشرات عن مدى رضاهم عن نتائج أدائهم وفق مخرجات برنامج التقييم ومؤ ،ناحية
  .من ناحية أخرى مد في الجامعةتالمع

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

ية بجامعة اإلنسانفي الكليات العلمية وآافة تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 
تاذ، أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، أس: مؤتة والذين يحملون درجة الدآتوراه من رتبة
وقد بلغ مجتمع الدراسة في جامعة مؤتة . والمحاضرين والمدرسين من حملة درجة الماجستير
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عضو ) ٤١٩(ية اإلنسانفي الكليات العلمية و) ٢٠٠٩/٢٠١٠(للفصل الثاني من العام الجامعي 
التدريس من هم يتمتعون  هيئة تدريس، مع األخذ بعين االعتبار أن هناك عددًا من اعضاء هيئة
. عضو هيئة تدريس) ٦٥(بإجازة التفرغ العلمي أثناء إجراء الدراسة ويقدر عددهم بحوالي 

في ) ١٩١(ية واإلنسانيعملون في الكليات ) ٢٢٨: (ويتوزع مجتمع الدراسة على النحو اآلتي
  .الكليات العلمية

ة العشوا   ة ئية الوقد تم اختيار عينة الدراسة من مجتمعها بالطريق ة    منتظم غ حجم العين ، إذ بل
ع   ) ٢١٠( ة و    ) ٩٧(مدرسًا ومدّرسة، بواق ات العلمي ًا من الكلي ات    ) ١١٣(مدرس ًا من الكلي مدرس

ى مستوى     %)٥٠(ية وشّكلت العينة ما نسبته اإلنسان ، بحيث مّثلت هذه العينة مجتمع الدراسة عل
د تم  العينة بالطريقة العشوائيةر إلى أن اختياولعله من المفيد اإلشارة . الكليات واألقسام  ثلت في  ق

ة         ار العين ات اختي دريس لغاي ة الت وظيفي ألعضاء هيئ رقم ال ى مستوى القسم     اعتماد ال ك عل ، وذل
ات ة وتصنيف الكلي اديمي والكلي انية( األآ ة/إنس دريس )علمي ة الت ار أعضاء هيئ م اختي ، بحيث ت

ال     دد أحادي، مث ة بع خ ... ، ٤١٤٥، ٤١٤٣، ٤١٤١: (الذين تنتهي أرقامهم الوظيفي ويوضح  ). ال
  .يةاإلنسانأعداد أفراد العينة من المدرسين المشمولين بالدراسة في الكليات العلمية و) ١( الجدول

ية بجامعة مؤتة الذين تم تقييم اإلنسانأعداد أفراد عينة الدراسة في الكليات العلمية و: )١( جدول
  .موزعين حسب الكلية) ٢٠٠٩/٢٠١٠(ام الجامعي أدائهم التدريسي في الفصل الثاني من الع

  عدد أفراد العينة  يةاإلنسانالكليات   عدد أفراد العينة  الكليات العلمية
  ٢٣  آلية العلوم التربوية  ١٣  آلية الزراعة
  ١١  آلية الشريعة  ٦  آلية التمريض
  ٦  آلية الحقوق  ٢٨  آلية الهندسة
  ١٨  آلية إدارة األعمال  ١٦  آلية الطب

  ١٠  آلية علوم الرياضة  ٣٤  العلومآلية 

  ٩٧  المجموع
  ٢٣  آلية العلوم االجتماعية

  ٢٢  آلية اآلداب
  ١١٣  المجموع

  
  أداة الدراسة

ى استطالع مدى رضا أعضاء           رات تهدف إل تمارة تضمنت فق تكونت أداة الدراسة من اس
دريس   اتجاهاتوفقرات أخرى تتعلق ب اإللكترونيهيئة التدريس عن نتائج التقييم  أعضاء هيئة الت

احثين داد الب ذه األداة من إع يم نفسه، وه امج التقي ة من  ؛نحو برن ) ٢٥(تكونت بصورتها األولي
ق           اني يتعل د الث يم، والبع ائج التقي ن نت ا ع دى الرض ق بم دين، األول يتعل ى ُبع مت إل رة انقس فق

ت  اتجاهاتب يم   أعضاء هيئة التدريس نحو تقييم األداء التدريسي باس امج التقي ي خدام برن ، اإللكترون
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ا يمكن أن         دريس بأنه ة الت رى أعضاء هيئ ي ي إضافة إلى سؤال مفتوح يتعلق بأهم المقترحات الت
  . وبالتالي قد تزيد في مستوى الرضا عن النتائج اإللكترونيتسهم في تطوير برنامج التقييم 

  
  صدق األداة

ة من المختصين في العلوم التربوية في للتحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على مجموع
اتهم وآرا    داء مالحظ الع وإب ة لالط ويم واإلدارة التربوي اس والتق ال القي ن  ئمج اج م ا تحت م فيم ه

م إجراء بعض     . تعديل أو إعادة صياغة أو حذف لبعض الفقرات د ت وفي ضوء أراء المحكمين فق
ة    من المحكمين% ٨٠التعديالت، وبخاصة تلك التي أجمع عليها  ، لتصبح األداة بصورتها النهائي

من ناحية أخرى اعتبر المحكمون أن المقترح . فقرة، باإلضافة إلى سؤال مفتوح) ٢٠(مكونة من 
رح  % ١٠الذي ينال ما نسبته  فما فوق من إجماع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس هو مقت

  .يها عند إعادة النظر ببرنامج التقييمينبغي أخذه بعين االعتبار ويشكل أولوية ينبغي االلتفات ال
  

  ثبات األداة
ر       ن غي دريس م ة الت ن أعضاء هيئ ة م ى عين ا عل م تطبيقه د ت ات األداة فق ن ثب ق م وللتحق

ات باستخدام       ) ٢٠(المشمولين بالدراسة، بلغ عددهم  م حساب معامل الثب دريس، وت عضو هيئة ت
  .ت الثبات ألبعاد األداة وللبعدين آكلقيم معامال) ٢( الجدولمعادلة آرونباخ ألفا، ويوضح 

  .معامالت الثبات ألداة الدراسة حسب أبعادها : )٢( جدول

  )آرونباخ ألفا(معامل الثبات   عدد الفقرات  البعد
  ٠،٩١  )١٠(  اإللكترونينتائج التقييم : البعد األول
  ٠،٧٧  )١٠(  اإللكترونينحو التقييم  االتجاه: البعد الثاني

  ٠،٨٤  )٢٠(  والثانيالبعدين األول 

ن   ح م دولويتض ين    ) ٢( الج ت ب ات تراوح امالت الثب يم مع ى ) ٠،٧٧(أن ق ، )٠،٩١(إل
  .وتعتبر معامالت ثبات مقبولة ألغراض الدراسة

  
  تنفيذ الدراسة

  :لغايات تنفيذ الدراسة ميدانيًا ُاعتمدت االجراءات اآلتية

  .راء الدراسةتم مخاطبة رئاسة الجامعة للحصول على موافقة رسمية بإج .١

ة، بحسب أعداد المدرسين            .٢ ات الجامع ة لكلي ام التابع ى األقس اذج أداة الدراسة عل وّزعت نم
 .المشمولين بالدراسة
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ة    .٣ رورة تعبئ ام بض اء األقس ى رؤس ة إل ات الالزم ديم التوجيه ى تق ان عل رص الباحث ح
 ).سةعينة الدرا(من قبل زمالئهم أعضاء هيئة التدريس ) أداة الدراسة(االستمارة 

ة  استعان الباحثان ببعض العاملين في مرآز تطوير أداء أعضاء هيئ .٤ ة التدريس لمتابعة عملي
 .ستمارات وجمعها ألغراض تحليل البيانات واستخالص النتائجتوزيع اإل

يم     .٥ امج التقي ق برن ائجهم وف دريس عن نت ة الت ة رضا أعضاء هيئ ى درج م عل ات الحك لغاي
ى مس  اإللكتروني يم      اتاالتجاه توى ، وآذلك للحكم عل امج التقي ديهم نحو برن ي ل ، اإللكترون

  :فقد تم تصنيف المتوسطات على النحو اآلتي

دني   إتؤشر إلى درجة رضا أو مستوى  ٢،٣٣إلى  ١المتوسطات الحسابية من   .أ  اه مت تج
 .لدى أعضاء هيئة التدريس) سلبي(

ن     .ب  ابية م طات الحس أعلى  ٢،٣٤المتوس توى ات    ف ا أو مس ة رض ى درج ر إل اه تؤش ج
وائم الهدف ال   ) إيجابي(مقبول ه من توظيف      ذيلدى أعضاء هيئة التدريس، ي ُيسعى ل
  .اإللكترونيالتقييم 

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
ة       اتجاهات مستوى  ما " :الدراسة األول لإلجابة عن سؤال دريس في جامع ة الت أعضاء هيئ

للعام الجامعي   اإللكترونيامج التقييم مؤتة نحو تقييم األداء التدريسي من قبل الطلبة باستخدام برن
اني من         ، "؟)٢٠٠٩/٢٠١٠( رات المحور الث ى فق دريس عل ة الت تم تحليل استجابات أعضاء هيئ

يم   اتجاهاتأداة الدراسة، المتعّلق بتعرف  امج التقي ي هم نحو برن ائج بحسب    . اإللكترون وتكشف النت
ر     ٣،٣٢الدراسة بلغ  عينة اتجاهاتالعام لمستوى  إّن المتوسطعن ) ٣( الجدول وهو متوسط يعب

ة  ات إيجابي ن اتجاه ة     . ع اء هيئ ات أعض توى اتجاه ام لمس ط الع اء المتوس رى ج ة أخ ن ناحي م
غ    ث بل ف، حي ارق طفي ة، وبف ات العلمي ي الكلي ه ف دًا ل ارب ج انية مق ات اإلنس ي الكلي دريس ف الت

   ).٣٫٣١٣(لمية ، وللكليات الع)٣٫٣١٩(متوسط مستوى االتجاهات للكليات اإلنسانية 

أعضاء هيئة التدريس نحو  تجاهاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: )٣( جدول
  .اإللكترونيبرنامج التقييم 

  الفقرة  الرقم
نوع   الكليات العلمية   الكليات اإلنسانية

المتوسط  االتجاه
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

نوع 
  االتجاه

المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

أعتقد أن برنامج   .١١
التقييم 

 اإللكتروني
أفضل من التقييم 

  التقليدي

 إيجابي  ١٫٢٨٢  ٣٫١٥ إيجابي  ٠٫٩٨١  ٣،٣٥
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
نوع   الكليات العلمية   الكليات اإلنسانية

المتوسط  االتجاه
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

نوع 
  االتجاه

المتوسط 
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

أعتقد أن التقييم  .١٢
 اإللكتروني

يختصر في 
 .الوقت

 إيجابي  ١٫١٠٨  ٣٫٧٧إيجابي  ١٫٠٣٣  ٣،٧١

أرى أن التقييم  .١٣
 اإللكتروني
 .يوفر الجهد

 إيجابي  ١٫١١٧  ٣٫٧٣إيجابي  ١٫٠٠٧  ٣،٧٩

أشعر أن برنامج  .١٤
التقييم 

يتيح  اإللكتروني
للطلبة حرية 

 .أآبر

 إيجابي  ١٫٢٠٠  ٣٫٤٤إيجابي  ١٫٢٢٣  ٣،٣٩

أعتبر التقييم  .١٥
 اإللكتروني
تحديث في 
 .عملية التقييم

 إيجابي  ١٫١٩١  ٣٫٥٨إيجابي  ٠٫٩٧١  ٣،٨٢

اعتبر برنامج  .١٦
التقييم 

 اإللكتروني
 .ناجحًا

 إيجابي  ١٫٣٦١  ٣٫١٣إيجابي  ١٫١٢٩  ٣،٠٧

أشجع  .١٧
االستمرار 

تباع أسلوب اب
التقييم 

 .اإللكتروني

 إيجابي  ١٫٤١٠  ٣٫١٥إيجابي  ١٫١٦٠  ٣،١٦

أرى أن نموذج  .١٨
التقرير وفق 

التقييم 
 اإللكتروني

 .واضح

 إيجابي  ١٫٢٧٣  ٣٫٠٧إيجابي  ١٫١٠٤  ٣،٠٣

عتقد أن نموذجأ  .١٩
تقرير التقييم 

يزودني 
بمعلومات 

 .آافية

 إيجابي  ١٫٢١٤  ٣٫٠٠إيجابي  ١٫٠٦١  ٣٫٠٣

أرى أن لغة  .٢٠
نموذج تقرير 

التقييم 
 اإللكتروني

 .سهلة وواضحة

 إيجابي  ١٫٢٣٠  ٣٫١١ إيجابي  ١٫٠٤٠  ٣،١٥

    ٣٫٣١٣  ٣٫٣١٩ )٣،٣٢(المتوسط العام
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ى          دريس عل ة الت اء هيئ تجابات أعض ط اس ين متوس اهر ب رق الظ ذا الف ة ه ار دالل والختب
انية  (الفقرات المتعلقة ببرنامج التقييم حسب الكليات  ة، إنس ار    )علمي م إجراء اختب كشف  لل) ت(، ت

ا تظهر في    . عن الفروق بين المتوسطات روق    )٤( الجدول وقد آشفت النتائج، آم ، عن وجود ف
ين متوسط مستوى     ات       اتجاهات ذات داللة إحصائية ب دريس في الكلي ة الت ان أعضاء هيئ ية اإلنس

ة ت  اتجاهاتمقارنة بمتوسط  وبمستوى  ) ٦٫٠٨١= (زمالئهم في الكليات العلمية حيث آانت قيم
  .يةاإلنسان، وهي قيمة دالة إحصائيًا، ولصالح أعضاء هيئة الكليات )٠٫٠١٥(داللة 

نحو برنامج التقييم  هيئة التدريس اتجاهاتلمتوسطات مستوى ) ت(تحليل اختبار : )٤( جدول
  .)علمية، إنسانية(وفق متغير الكلية اإللكتروني

عدد   الكلية
  المدرسين

المتوسط 
ستوى م  )ت(قيمة  الخطأ المعياري  الحسابي

  الداللة
 *٠٫٠١٥  ٦٫٠٨١  ٠٫٧٨٢  ٣٫٣١٣  ٨٧  آليات علمية
  ٠٫٠٩٦  ٣٫٣١٩  ١٠٠  آليات إنسانية

  .)α =0.05( دال إحصائيًا عند مستوى *

ة  نتيجة  إال أن تفسير   ،ةإيجابي بشكٍل عام  اتاالتجاه أنتشير إلى وهذه النتيجة، وان  أن هيئ
ات  ة، تجاه بإيجابيالتدريس في الكليات العلمية أقل  ان رنامج التقييم، من نظرائهم في الكلي ية، اإلنس

ات      تهمطلبمن ِقبل تقييم القد ُيعزى إلى أن نتائجهم في  م في الكلي ان جاء أدنى من زمالئه ية، اإلنس
ه  وقد يكون ذلك انعكس على مستوى تقيمهم لل ه /برنامج ومستوى آفايت ا تشير    . فاعليت وبخاصة م

طاتها  ت متوس ي آان رات الت ه الفق ة  إلي يم وآفاي ر التقي ل وضوح هدف تقري ة، مث ابية متدني الحس
  . المعلومات التي يشتمل عليها وآذلك سهولة ووضوح اللغة التي آتب بها

أثر  دى ت ن م ق م إن   اتاالتجاهوللتحق دريس ف ة الت ة ألعضاء هيئ ة االآاديمي ر الرتب بمتغي
دول توى  ) ٥( الج ى متوسط لمس ين أن أعل م  اتاالتجاهيب ن ه دى م ان ل اعد  آ تاذ مس ة أس برتب

اعد      تاذ مس ة أس ن رتب دريس م ة الت ام أعضاء هيئ ى اهتم ة إل ذه النتيج زى ه د تع ومحاضر، وق
تاذ أو              ة أس م برتب م ممن ه ر من زمالئه ام أآث يم بشكل ع ة التقي يم وبعملي ومحاضر ببرنامج التقي

د          ة الت ة من أعضاء هيئ ذه الفئ دى ه ر ل ى الحماس الكبي ك إل رد ذل تاذ مشارك، وم م أس ريس بحك
دريس الجامعي من        ايتهم في الت حداثة تجربتهم في التقييم الجامعي، ورغبتهم في معرفة مدى آف

اتهم      ى رضاهم واتجاه ًا عل نعكس إيجاب في حين أن   . خالل آراء اآلخرين وبخاصة طلبتهم، مما ي
أن مث    ذا  من هم برتبة أستاذ وأستاذ مشارك يكون الحماس لديهم قد بدأ يخبو بسبب شعورهم ب ل ه

ديهم      ة ل اة الجامعي ين الحي رات        . اإلجراء قد أصبح من روت راآم خب ك هو ت د يكون تفسير ذل أو ق
  .سلبية لدى من هم برتبة أستاذ مما أثر على رضاهم نحو برنامج التقييم ونتائج التقييم
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 نحو برنامج هيئة التدريس تجاهاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: )٥( جدول
  .وفق متغير الرتبة األآاديمية اإللكترونيالتقييم 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد المدرسين  الرتبة األآاديمية
  ٠٫٩٤٣  ٣٫٠٩٤  ٣٧  أستاذ

  ٠٫٨٠٢  ٣٫٢٩٤  ٥٩  أستاذ مشارك
  ٠٫٨٩٨  ٣٫٤٠٩  ٩١  أستاذ مساعد ومحاضر

ين المتوسطات ذ       روق الظاهرة ب ذه الف م     وللتحقق فيما إذا آانت ه د ت ة إحصائية، فق ات دالل
أن    ). ٦( الجدول إجراء اختبار تحليل التباين، وجاءت النتائج على النحو المبين في   حيث يلحظ ب

غ    ) ١٫٦٩٥(قد بلغت   )ف(قيمة  ة بل ة إحصائيًا،      )٠٫١٨٦(وبمستوى دالل ر دال ة غي ذه القيم ، وه
اع  ي قد يعززه اإلق متغير الرتب، والذمما يعكس إجماعًا لدى أعضاء هيئة التدريس وف ديهم جم  ل

ي بشكل        يم اإللكترون امج التقي ة نحو برن وفق متغير الكليات، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابي
ام ن . ع ل م ائج دراسات آ ع نت ق م ة تتف ذه النتيج ة  (Beran, & Rokosh): وه ائج دراس ونت

(Chang, 2002)       ائج دراسات آل من العض ة  ، ولكنها تتناقض في نتيجتها مع نت ايلة ومحارم
ي أجريت     )٢٠٠٧(والحولي ) ١٩٩٨( رات الت ين الفت ، وُيرجع هذا التناقض إلى الفارق الزمني ب

ة و  ا      فيه الدراسات، وآذلك قد ُيرد إلى التباين بين حجم العينة الحالي ي أجريت فيه ة الت ًا البيئ أحيان
  .راسات السابقةالد

ئة التدريس حسب بين استجابات أعضاء هيتحليل التباين األحادي الختبار الفروق : )٦( جدول
  .اإللكترونيهم حول برنامج التقييم اتجاهاتعلى فقرات المحور المتعلق بتحديد  رتبهم األآاديمية

مجموع   المصدر
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   )ف(قيمة   المربعات

  الداللة
  ١٫٣٠٩  ٢  ٢٫٦١٨  بين المجموعات

  ٠٫٧٧٢  ١٨٤  ١٤٢٫٠٥٤  داخل المجموعات ٠٫١٨٦  ١٫٦٩٥
    ١٨٦  ١٤٤٫٦٧٢  المجموع

اني ؤال الث يم    :الس ائج التقي دريس عن نت ة الت دى رضا أعضاء هيئ ا م يم ي  اإللكترون الت
  ؟ )٢٠٠٩/٢٠١٠(حصلوا عليها في الفصل الثاني من العام الجامعي 

ى   تبانة تم تحليل استجابات أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة عل ة  الدراسة، وا  اس لمتعلق
م      اإللكترونيبدرجة رضاهم عن نتائج التقييم  ة ألدائه يم الطلب  )٧(شير الجدول   وي. في ضوء تقي

غ           د بل م ق يم أدائه دريس عن تقي ة الت ، وهو متوسط   )٣٫٠٦(إّن المتوسط العام لرضا أعضاء هيئ
ا في إجراءات الدراسة      .يعبر عن درجة رضا متوسطة بحسب مستويات الرضا التي تم اعتماده

ات،              ر الكلي ًا لمتغي دريس وفق ة الت ين متوسط استجابات أعضاء هيئ ًا ظاهرة ب اك فروق إال أنه هن
وبدرجة رضا مقبولة في حين آان رضا أعضاء  ) ٣٫١١(ولصالح الكليات اإلنسانية بمتوسط بلغ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(لألبحاث مجلة جامعة النجاح 

غ       ام بل ي بمتوسط ع يم اإللكترون  ،)٢٫٩٩(هيئة التدريس من الكليات العلمية عن نتائجهم في التقي
  .وبدرجة رضا مقبولة

عن  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا أعضاء هيئة التدريس: )٧( جدول
  .نتائجهم وفق تقييم ادائهم التدريسي من قبل الطلبة

  الفقرة  الرقم

 الكليات العلمية
  )٨٧=ن(

 الكليات اإلنسانية
  )١٠٠=ن(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

سط المتو
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

أرى نتيجتي وفق التقييم   .١
 .اإللكتروني تعكس أدائي التدريسي

١٫٢٤  ٣٫١٠  ١٫٢١  ٢٫٩١  

أعتقد أن نتيجتي وفق التقييم   .٢
اإللكتروني أفضل من نتائجي وفق 

  .التقييم التقليدي

١٫١٤  ٢٫٨٦  ٠٫٩٩  ٢٫٨٣  

أشعر بالرضا عن نتيجتي وفق   .٣
  .ترونينظام التقييم اإللك

١٫١٨  ٣٫٣٣  ١٫١٩  ٣٫٠١  

أشعر أن ثقتي بنفسي تزداد عندما   .٤
أطلع على نتيجتي وفق نظام تقييم 

  .األداء المعمول به حاليًا

١٫٢٥  ٣٫٢٣  ١٫٢١  ٢٫٨٨  

أنظر بجدية إلى نتيجتي وفق التقييم   .٥
  .الحالي

١٫٢٥  ٣٫٣٦  ١٫١٥  ٣٫٢٨  

أرغب بمراجعة نتيجتي التي   .٦
قييم حصلت عليها من خالل الت

  .اإللكتروني

١٫٢٤  ٢٫٨٧  ١٫١٦  ٢٫٨٢  

أشعر أن نتيجتي وفق التقييم   .٧
اإللكتروني أآثر واقعية من التقييم 

  .التقليدي

١٫٠٧  ٢٫٧٧  ٠٫٩٢  ٢٫٦٨  

أشعر بالرضا عن تقييم الطلبة   .٨
  ألدائي التدريسي

١٫١٩  ٣٫٠٩  ١٫٣٥  ٢٫٩٦  

أعتقد أن تقييم الطلبة ألدائي   .٩
  يزودني بالتغذية الراجعة

١٫٢٤  ٣٫٣٩  ١٫٢٧  ٣٫٤٥  

أعتقد أن تقييمي وفق النظام   .١٠
اإللكتروني أصدق من التقييم 

  .التقليدي

١٫٠٣  ٣٫٠  ١٫٠٤  ٣٫٠٥  
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ار       م إجراء اختب ة إحصائية، ت ، وآشفت  ) ت(والختبار فيما إذا آانت هذه الفروق ذات دالل
ا تظهر في     ة   ) ٨( الجدول النتائج آم ى أن قيم غ  وبمستوى دالل  ) ٠٫١٤٧=ف(إل ، )٠٫٧٠٢(ة بل

  مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط . وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا

 للكشف عن الفروق بين متوسطات رضا أعضاء هيئة التدريس) ت(تحليل اختبار : )٨( جدول
  .)علمية، إنسانية(حسب متغير الكلية اإللكترونيعن التقييم 

عدد   الكلية
  المدرسين

لمتوسط ا
  الحسابي

الخطأ 
  )ت(قيمة   المعياري

مستوى 
 الداللة

  اإلحصائية
  ٠٫٧٠٢  ٠٫١٤٧  ٠٫٧٣٢  ٢٫٩٩  ٨٧  آليات علمية
  ٠٫٧٥٣  ٣٫١١  ١٠٠  آليات إنسانية

ين متوسط استجابات نظرائهم في         استجابات  ة وب ات العلمي أعضاء هيئة التدريس في الكلي
يم    ية، على الفقرات المتعلقة باساإلنسانالكليات  ائج التقي ي تطالع آرائهم حول نت ذلك  . اإللكترون وب

ة     ات الجامع ة، و (فإن جميع أعضاء هيئة التدريس في مختلف آلي ان العلمي ، راضين عن   )يةاإلنس
يم     امج التقي ي نتائجهم وفق برن ا        اإللكترون رون أنه م التدريسي وي يم تعكس أدائه ائج التقي ، وأن نت

  . هم ينظرون بجدّية إلى نتائجهم وفق التقييم المتّبع حاليًاواقعية وصادقة بدرجة رضا مقبولة، وأن

ائجهم         دريس عن نت ة الت أما بالنسبة ألثر متغير الرتبة العلمية على درجة رضا أعضاء هيئ
غ   أن أعلى ) ٩( الجدول، فقد أظهرت النتائج وفق اإللكترونيوفق برنامج التقييم    متوسط رضا بل

ل    وآان لدى أعضاء هيئة الت) ٣٫١٥( دريس ممن يحملون رتبة أستاذ مساعد أو محاضر، وأن أق
  .  ، وآان لدى أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ)٢٫٨٨(متوسط استجابات بلغ 

  .نتائج رضا أعضاء هيئة التدريس عن نتائج تقييمهم حسب متغير الرتبة: )٩( جدول

 عيارياالنحراف الم  المتوسط الحسابي  عدد المدرسين  الرتبة األآاديمية
  ٠٫٨٧١  ٢٫٨٨  ٣٧  أستاذ

  ٠٫٧٢٤  ٣٫٠١  ٥٩  أستاذ مشارك
  ٠٫٦٩٢  ٣٫١٥  ٩١  أستاذ مساعد ومحاضر

ين متوسطات  روق الظاهرة، ب ار الف دريس من ذوي الرتب  رضاوالختب ة الت أعضاء هيئ
ة  اعد أو محاضر (المختلف تاذ مس ارك، أس تاذ مش تاذ، أس ادي )أس اين األح ل التب راء تحلي م إج  ، ت

(One Way ANOVA 3x1)       ا تظهر في ائج آم أن يظهر  ، حيث  )١٠( الجدول وآانت النت
ي      )٠٫١٥٦(مستوى داللة بلغ وب) ١٫٨٧٧= ف ( قيمة ذا يعن ة إحصائيًا، وه ر دال ، وهذه قيمة غي

رات   ى فق دريس عل ة الت ين متوسط رضا أعضاء هيئ ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ه ال يوج أن
م حول    يم    المحور المتعلق باستطالع آرائه ائج التقي ي نت ات      اإللكترون ة لغاي ه الجامع ذي اعتمدت ال
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ة           دريس من ذوي الرتب المختلف ة الت ع أعضاء هيئ ى أن جمي دل عل ا ي  تقييم أدائهم التدريسي، مم
   .يتفقون في آرائهم حول رضاهم عن نتائج التقييم اإللكتروني ألدائهم) عينة الدراسة(

ار الفروق بين متوسطات رضا أعضاء هيئة التدريس تحليل التباين األحادي الختب: )١٠( جدول
  .اإللكترونيحسب رتبهم األآاديمية على فقرات المحور األول المتعلق بنتائج التقييم 

مجموع   المصدر
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  )ف(قيمة   المربعات

  الداللة
  ١٫٠٢٨  ٢  ٢٫٠٥٧  بين المجموعات

  ٠٫٥٤٨  ١٨٤  ١٠٠٫٨٣  داخل المجموعات  ٠٫١٥٦  ١٫٨٧٧
    ١٨٦  ١٠٢٫٨٨٧  المجموع

يم      ائج التقي ن نت دريس ع ة الت اء هيئ دى أعض ي ل ا الكل توى الرض د مس يولتحدي  اإللكترون
توى  اتومس ى  اتجاه تجاباتهم عل تخراج متوسط اس م اس د ت ام، فق يم بشكل ع امج التقي هم نحو برن

ى أن النسبة  ) ١١( الجدول فقرات أداة الدراسة آكل، ويشير   ة الستجابات أعضاء     إل ة  المئوي هيئ
يم   ي التدريس على فقرات المحور األول المتعّلق بمدى رضاهم عن نتائج التقي د بلغت    اإللكترون ق

توى    %)٦١٫٠٢( ة لمس بة المئوي ت النس ا بلغ ات، بينم يم   اتجاه امج التقي و برن يهم نح  اإللكترون
دريس عن    وهذه النسب في مجملها تدل على أن درجة رضا أعضاء%). ٦٦٫٦١( ائج  هيئة الت نت

اك         ي أن هن ذا يعن ي، متوسطة، وه يم اإللكترون امج التقي تقييم األداء التدريسي، ورضاهم عن برن
ذه النتيجة   . قبول ورضا عام عن البرنامج ونتائج التقييم، لكنها لم تصل إلى درجة رضا آبيرة وه

ايرة    ، والتي آشفت   )٢٠٠٧(لي ، والحو )٢٠٠٣(تتفق إلى حد ما مع نتائج دراسات آل من العم
  .عن نتائج مقبولة وصفها بعضهم أحيانًا بأنها محايدة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية الستجابات أعضاء هيئة : )١١( جدول
  .التدريس على فقرات محاور أداة الدراسة

عدد   المحور
  الفقرات

الدرجة 
االنحراف   المتوسط  القصوى

  المعياري
 الوزن
  (%) النسبي

ن  : األول ا ع الرض
  نتائج التقييم

٦١٫٠٢  ٧٫٤٣  ٣٠٫٥١  ٥٠  ١٠  

اه درجة : الثاني  االتج
  نحو برنامج التقييم

٦٦٫٢٠  ٨٫٨١  ٣٣٫١٠  ٥٠  ١٠  

ا يمكن       : السؤال الثالث ة أنه دريس في الجامع ة الت ما هي المقترحات التي يرى أعضاء هيئ
 ملية التقييم ألدائهم التدريسي ؟وع اإللكترونيأن تسهم في تطوير برنامج التقييم 

دموا      ) ٨١(بلغ عدد المدرسين الذين تقدموا باقتراحات  م يتق ذين ل ا ال دريس، أم عضو هيئة ت
ا مجموعه       ) ٧١(بأية مقترحات فقد بلغ  دم م دريس، وتق ة ت دريس    ) ٣٥(عضو هيئ ة ت عضو هيئ
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ا  ن اعتباره ة ال يمك ة متباين ات نظر فردي ر عن وجه ات تعّب آراء وتعليق ن  ب ك م ات، وذل مقترح
ا     . عضو هيئة تدريس) ١٨٧(مجمل عينة الدراسة الكلي  ّدم به ي تق وقد تم تصنيف المقترحات الت

م التدريسي،     يم ألدائه أعضاء هيئة التدريس، ويرون أنها قد تسهم في تطوير وتحسين عملية التقي
ي     امج التقي ى برن ذ عل ا مآخ ى أنه ّجل عل ن أن تس ا يمك رون أنه ي ي ك الت هأو تل ن . م نفس يلحظ م

ا      )١٢( الجدول البيانات، التي يشتمل عليها  اع م ي حظيت بإجم بته  ، أن المقترحات الت % ١٠نس
تة         ات الس كلت المقترح وح ش ة المفت ؤال الدراس تجابوا لس ذين اس دريس ال ة الت اء هيئ ن أعض م

ُذآر في   آما  –وشملت المقترحات ذات األولوية، حسب المعيار الذي اقترحه المحكمون . األولى
دريس      -منهجية الدراسة  ة الت ل أعضاء هيئ ة  (، مرتبة حسب أولويتها بحسب تكرارها من ِقب عين

  : على النحو اآلتي). الدراسة

  .عرض ألهم المقترحات ومرات تكرارها من قبل عينة الدراسة: )١٢( دولج

عدد مرات   المقترح الرقم
  تكراره

النسبة 
  % المئوية

م  .١ رة رق ديل الفق ة ) ٩(تع يم، والمتعلق تمارة التقي ن اس م
   .باعتماد المدّرس على أسلوب التلقين

١٥٫٦  ١٥  

  ١٤٫٦  ١٤  .إتاحة الوقت الكافي للطلبة عند قيامهم بعملية التقييم  .٢
م     .٣ رة رق ديل الفق ة   ) ١٠(تع يم والمتعلق تمارة التقي ن اس م

  .باستخدام المدرس للوسائل التعليمية
١٣٫٥  ١٣  

و  .٤ ة ح ة الطلب ة  توعي ر جدي ون أآث يم لتك ة التقي ل عملي
  .واهتمام من قبل الطلبة

١٢٫٥  ١٢  

دريس،    .٥ الغاء عملية التقييم ألنها تسيء إلى عضو هيئة الت
أثر    ا تت يم ألنه ة التقي داقية عملي كيك بمص اك التش وهن
ة    بعوامل عدة، من بينها عالقة المدرس بالطالب والعالم

  .ادة وغيرهاالتي يمنحها المدرس للطالب وطبيعة الم

١٢٫٥  ١٢  

  ١١٫٤  ١١  .الطلب بان تقتصر عملية التقييم على الطلبة الخريجين  .٦
  ٧٫٣  ٧  .جعل التقييم سنويًا بدل أن يكون فصليًا  .٧
ة     .٨ يم بجدّي ائج التقي ع نت ل م ة للتعام وة إدارة الجامع دع

  .لينعكس ذلك على أداء المدّرس إيجابا
٥٫٢  ٥  

شارك في تقييم أداء المدرّس أن يكون هناك جهة أخرى ت  .٩
التين      باإلضافة ائج في الح ين النت إلى الطلبة، والمقارنة ب

  .مصداقيتهاللحكم على 

٤٫١  ٤  

يم      .١٠ تمارة التقي حذف وتعديل بعض الفقرات الواردة في اس
  .وخصوصًا السلبية منها

٣٫١  ٣  

  %١٠٠  ٩٦  المجموع
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ة    ) ٩( ة رقمجاء في المرتبة األولى مقترح يطالب بتعديل الفقر يم، والمتعلق تمارة التقي من اس
ذا          رحهم ه دريس مقت ة الت دريس، ويعزو أعضاء هيئ باعتماد المدّرس على أسلوب التلقين في الت

يِّ  ) كلها السلبيبش( إلى أن الصياغة الحالية للفقرة ه      ،مقد يقود الطالب المق ة بشكٍل يقصد في لإلجاب
رقم يجابياإل ك ب در ذل دة٥(ة فيق ق بش د  ) ، أواف ين وعن ارس التلق درس يم ي أن الُم ذا يعن ن ه ولك

ه           ب، وعلي م يقصده الطال ا ل د يكون م ذا ق تحليل االستبانات ستسجل ممارسة سلبية للمدرس، وه
ي   و اآلت ى النح رة لتصبح عل اد صياغة الفق يمكن أن تع ن  : "ف ي محاضراته ع درس ف د الُم يبتع

  ". استخدام أسلوب التلقين
امهم     في المرتبة الثانية حسب د قي ة عن األولوية جاء مقترح بأهمية إتاحة الوقت الكافي للطلب

ات            اء عملي ا رصدوه، أثن رح لم ذا المقت ة به دريس المطالب ة الت بعملية التقييم، ويعزو أعضاء هيئ
م        يم تحت ضغط الوقت المعطى له التقييم، من مالحظات بتعجل الطلبة في تنفيذ مهمتهم في التقي

اة         بسبب الحاجة الملحة ل  يم المصداقية المتوخ ة التقي د ال يعطي عملي ا ق رات الحاسوب، مم . مختب
يم    ة للتقي ا  ويرى الباحث أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل إتاحة الفرصة أمام للطب أينم

خالل مدة تحددها الجامعة في نهاية آل فصل دراسي، ويمكن ضبط االلتزام  شاءوا ومتى شاءوا،
ل أن            بذلك من خالل حجب ة الفصل الدراسي قب ة االستفسار عن عالمات الطالب في نهاي خدم

  . ينفذ عملية التقييم
يم   ) ١٠(في المرتبة الثالثة جاء المقترح الذي يؤآد أهمية تعديل الفقرة رقم  تمارة التقي من اس

ذا        ة به دريس المطالب ة الت اء هيئ زو أعض ة، ويع ائل التعليمي درس للوس تخدام الُم ة باس  والمتعلق
الي         اقات، وبالت دريس آل المس ا ت د ال يتطلبه ة ق المقترح إلى حقيقة أن مثل هذه الممارسة التعليمي

الي    ه  ففقد يفهمها الطالب على أنها ممارسة غابت عن ممارسات مدرسهم وبالت د يقيم ه  ق  في  طلبت
  . هذه الفقرةمثل بشكٍل سلبي، والحقيقة هذه فإنه يمكن االستغناء عن  ذه الممارسةه

يم ليستجيبوا           في ة التقي ة حول عملي ة الطلب ة توعي رح يطالب بأهمي المرتبة الرابعة جاء مقت
اء    ا رصدوه، أثن رح لم ذا المقت ة به دريس المطالب ة الت زو أعضاء هيئ ر؛ ويع ام أآث ة واهتم بجدي
ي         يم الت ة التقي ات عملي ة بانعكاس ة الطلب دم معرف ى ع ر إل ات تؤش ن مالحظ يم، م ات التقي عملي

رأي         يمارسونها أثر ب ة يت م مالحظة أن بعض الطلب والقرارات التي قد تبنى عليها أحيانًا، حيث ت
يم             ائج التقي ل من مدى مصداقية نت د يقل ا ق يم، مم ة التقي ذهم عملي اء تنفي  زمالئه المجاورون له أثن

  ). حسب تعبير عينة الدراسة(
ا        يم ألنه ة التقي اء عملي رح يطالب بإلغ ة      في المرتبة الخامسة جاء مقت ى عضو هيئ تسيء إل

ة               ا عالق أثر بعوامل عدة من بينه ا تت يم حيث أنه ة التقي اك تشكيك بمصداقية عملي التدريس، وهن
وحقيقة األمر أن  . المدرس بالطالب والعالمة التي يمنحها المدرس للطالب وطبيعة المادة وغيرها

د من الدر    ائج العدي ل دراسة    هذه النتيجة تتفق إلى حد بعيد مع ما آشفت عنه نت ابقة، مث  اسات الس
وني  انج  ودراسة  ،)(Aleamoni,1981 أليم ه    (Tang, 1997) ت ، ودراسة العضايلة والمحارم

ي وآخرون    ، ودراسة )١٩٩٨( ى      (Kelly et. al, 2007)آيل اد عل ا يستوجب عدم االعتم ، مم
ز      د من تعزي الي الب دريس، وبالت ة    تقييم الطلبة آمؤشر وحيد لكفاية أداء أعضاء هيئة الت ذه اآللي ه

  . بمعايير أخرى
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ة     ى الطلب يم عل ة التقي ان تقتصر عملي ب ب رح يطال ا مقت د حظي به ة فق ة السادس ا المرتب أم
درة ونضجًا    الخريجين، ويعزو أعضاء هيئة التدريس ذلك إلى أن الطالب الخريج قد يكون أآثر ق

ية، وتتفق ه           اتهم التدريس ة مدرسيه في ممارس ى آفاي م عل ائج    وحيادية في الحك ذه النتيجة مع نت
اش  ة طن ه     )١٩٩٤( دراس د تخّرج دًا اّال بع ًا جي در حكم ه أن يص ب ال يمكن أن الطال رى . ، ب وي

د يعطى     انالباحث ه ق دريس          أ عدداً أن ة الت يم أداء أعضاء هيئ دل عالمات التقي اط لمع ر من النق آب
ل لط  ًا أق ة، ووزن نة الثالث ة الس ل لطلب ًا أق م وزن رة، ث نة األخي ة الس ل لطلب م أق ة، ث نة الثاني ة الس لب

ا هو       ر مم ة أآث األوزان لطلبة السنة األولى، وقد يحقق مثل هذا النهج شيئًا من المصداقية والعدال
  . الحال عليه وفق البرنامج المعتمد حاليًا

  
  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي آشفت عنها هذه الدراسة، يمكن التوصية باآلتي
يم،   تكثيف ورش العمل التعريفي .١ امج التقي ة برن ة و   ة بأهمي ى     للطلب دريس عل ة الت أعضاء هيئ

ديم الصورة اإل    ي تق هم ف ورش ستس ذه ال ل ه أن مث د ب ث يعتق واء، حي د س ة يجابيح ة لحقيق
ة           دى أعضاء هيئ ن درجة الرضا ل ك يؤمل أن تتحّس برنامج التقييم وأهميته، وفي ضوء ذل

  .تحقيق األهداف المرجوة من التحقيق التدريس عن نتائجهم في التقييم، وأن يسهم ذلك في
ار  اإللكترونيتقديم حوافز ألعضاء هيئة التدريس المتميزين وفق التقييم  .٢ ، وذلك باعتماد معي

ة        )شهادات تقدير/ جوائز(محدد  ألعضاء هيئة التدريس في آل قسم وفق متوسط أداء ثالث
دى جمي     ة ل ز الدافعي ة تعزي ك بغي ة وذل ة  فصول متتالي اء هيئ ة  ع أعض دريس، وبخاص الت

 .ساتذة المشارآون، أي الذين قطعوا شوطًا في الترقيات العلميةاألساتذة واأل
وي          .٣ ويم الترب اس والتق ة من متخصصين في القي ة جامعي تاذين    باإلضافة تشكيل لجن ى اس إل

ات      ة واآلخر من الكلي ان أحدهما من الكليات العلمي ة      اإلنس ة مراجع ذه اللجن ة ه ية تكون مهم
ة  برنامج ال تقييم نهاية آل عام دراسي، وتقّدم هذه الجنة اقتراحاتها إلى المسؤولين في الجامع

يم     ة التقي ي عملي ذي يل ة أداة      . لألخذ بها في بداية العام الدراسي ال ك في مراجع د يسهم ذل وق
 .التقييم وآذلك آلية التقييم من حين إلى آخر
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  أداة الدراسة

  : الكلية

  : القسم

  : الرتبة األآاديمية

  

  .المحترمة/عضو هيئة التدريس المحترم      : الزميلة/ ميلالز

  تحية وبعد،،،،

يقوم الباحثان بإجراء دراسة ميدانية تهدف إلى استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حول برنامج 
ك اعت           اإللكترونيالتقييم  ة، وذل ل الطلب يم األداء التدريسي من قب ات تقي ة لغاي ه الجامع ذي اعتمدت ارًا من الفصل    ال ب

وتهدف هذه األداة إلى دراسة مجموعة من العناصر من خالل المحاور     ). ٢٠٠٩/٢٠١٠(الثاني من العام الجامعي 
  :الثالثة اآلتية

  .اإللكترونينتائج التقييم  .١

 .اإللكترونيبرنامج التقييم  .٢

 .اإللكترونيمقترحات لتحسين برنامج التقييم  .٣

رات    ع           تتألف االستمارة من مجموعة فق ة عن جمي اس خماسي، فيرجى اإلجاب ا وفق مقي ة عنه درج اإلجاب تت
  .اإللكترونيالفقرات وتقديم المقترحات التي ترون أنها تساهم في تطوير عملية التقييم وفق برنامج التقييم 

  ولكم جزيل الشكر

  

  الباحثان
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رقم 
موافق   الفقرة  الفقرة

غير   محايد  موافق  بشدة
  موافق

غير موافق 
  بشدة

ور األول يم  اتاالتجاه: المح امج التقي و برن نح
  اإللكتروني

          

ي أعتقد أن برنامج التقييم   .١ أفضل   اإللكترون
  من التقييم التقليدي

          

يم    .٢ د أن التقي يأعتق ي   اإللكترون ر ف يختص
  .الوقت

          

            يوفر الجهد اإللكترونيأرى أن التقييم   .٣
يم    .٤ امج التقي عر أن برن ياإلأش يح  لكترون يت

  .للطلبة حرية أآبر
          

ة    اإللكترونيأعتبر التقييم   .٥ تحديث في عملي
  .التقييم

          

            .ناجحًا اإللكترونياعتبر برنامج التقييم   .٦
يم      .٧ لوب التقي اع أس تمرار بإتب ب باالس أرغ

  .اإللكتروني
          

يم     .٨ ق التقي ر وف وذج التقري أرى أن نم
  .واضح اإللكتروني

          

ي      .٩ يم يزودن ر التقي وذج تقري د أن نم اعتق
  .بمعلومات آافية

          

يم    .١٠ ر التقي وذج تقري ة نم أرى أن لغ
  .سهلة وواضحة اإللكتروني

          

            اإللكترونينتائج التقييم : المحور الثاني
تعكس  اإللكترونيأرى نتيجتي وفق التقييم   .١١

  .أدائي التدريسي
          

نتيجتي وفق التقييم الحالي أفضل   أعتقد أن   .١٢
  .من نتائجي وفق التقييم التقليدي

          

يم    .١٣ ق التقي ي وف ن نتيجت ا ع عر بالرض أش
  اإللكتروني

          

ع      .١٤ دما أطل زداد عن ي ت ي بنفس عر أن ثقت أش
  .اإللكترونيعلى نتيجتي وفق التقييم 

          

يم   .١٥ ق التقي ي وف ى نتيجت ة إل ر بجدي أنظ
  .الحالي

          

لت       .١٦ ي حص ي الت ة نتيجت ب بمراجع أرغ
  .اإللكترونيعليها من خالل التقييم 

          

يم    .١٧ ق التقي ي وف عر أن نتيجت يأش  اإللكترون
  .أآثر واقعية من التقييم التقليدي

          

ي    .١٨ ة ألدائ يم الطلب ن تقي ا ع عر بالرض           أش
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  التدريسي
ي    .١٩ ي يزودن ة ألدائ يم الطلب د أن تقي أعتق

  .ية الراجعةبالتغذ
          

دي أصدق من        .٢٠ أعتقد أن تقييمي وفق التقلي
  .اإللكترونيالتقييم 

          

  اإللكترونيمقترحات أرى أنها تساعد في تحسين وتطوير برنامج التقييم : المحور الثالث

١ ..........................................................  
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