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 ١٩١

אאא א מ א
א א−ממ   .א

  
  *حممود العجلوين.د

  
א 

  
ولوجيـا  دف هذه الدراسة إىل تعرف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلـوم والتكن             

وعالقتـها بـبعض   , هاتاإلجتا والعوامل املؤثرة يف تلك , ألدائهمحنو عملية تقييم الطلبة, األردنية
  .تغريات املستقلةامل

وزعـت علـى عينـة عـشوائية        , هـا ستبانة خاصة لغايـات الدراسـة وتطوير      امت تصميم   
كنولوجيـا  عضو هيئة تدريس من خمتلف الكليات والرتب يف جامعـة العلـوم والت            )٢٠٠(حجمها

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(األردنية خالل العام اجلامعي
 ألداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا         ةهناك عدة عوامل تؤثر يف تقييم الطلب      

س وصـعوبة    مع عضو هيئة التدري    ةالعالقة الشخصي  , ومن هذه املؤثرات العالمة املتوقعة    ,األردنية  
 .املادة اليت يدرسها عضو هيئة التدريس

تأثري يف تقييم الطلبة ألداء أعـضاء هيئـة         , مل يكن لعمر عضو هيئة التدريس ورتبته األكادميية       
 .التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا

حنو عملية تقيـيم الطلبـة      ,  أعضاء هيئة التدريس   اجتاهاتهناك فروق ذات داللة إحصائية يف       
 أعضاء هيئة   اجتاهاتحيث إن   ,ها عضو هيئة التدريس   في اليت خترج    ةاجلامع: متغري  ىلإتعزى  , ائهمألد

 .  أكثر إجيابية حنو عملية التقييمهالتدريس الذين حيملون شهادة الدكتورا
 ة حنو عملية تقييم الطلب    , أعضاء هيئة التدريس   اجتاهات هناك فروق ذات داللة إحصائية يف        يسل

 . األكادمييةةالرتب ,العمر ,اخلربه: متغرياتإىل ى تعز, ألدائهم
  
  
  
  .، األردنجامعة البلقاء التطبيقية ،كلية إربد اجلامعية* 
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١−:
والذي ,  اجلامعة يف اتمع   ؤديهيشكل عضو هيئة التدريس أحد األركان األساسية يف الدور الذي ت          

لك حترص اجلامعات على التقييم املستمر ألدوارهـا        ولذ,  يف مسعة اجلامعة ومكانتها     فاعالً اًماسهإيسهم  
  .والعملية التدريسية, واخلدمات اتمعية, من خالل إجنازات أعضاء هيئة التدريس البحثية

نشعر أننا نواجه مشكلة أكثر تعقيداً       ,اًمدرسبوصفه  , وعندما حناول  تقييم دور عضو هيئة التدريس       
, واملعايري اليت ميكن على أساسها التقيـيم      , تتعلق بكيفية التقييم   ,ر العديد من التساؤالت   اث ي ,مما نتصور 

  .والظروف والعوامل املؤثره يف هذه العملية
ويظهر . وليس الرؤساء , لقد برزت اجتاهات حديثة يف تقييم األداء والذي يتم من خالل املرؤوسني           

اليت عرفت هذا األسلوب    ,مريكية  واأل, يف اجلامعات؛ خصوصا اجلامعات األوروبية    , اًهذا االجتاه واضح  
ظهر العديد مـن الدراسـات      , ستخدام هذا األسلوب  استمرار التوسع يف    اومع   ,منذ أكثر من مئة عام    

  .يزال موضع خالف وجدل بني الباحثنيالإال أن هذا املوضوع , واألحباث حوله
 واجتاهات املدرسـني    حيظى تقييم الطلبة للممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات         

, كما أنه حيظى باهتمام املدرسني والدارسـني        ,باهتمام الباحثني وصانعي القرارات يف اجلامعات       ,حنوه
وحتديـد العوامـل املـؤثرة      ,جتاهات الطلبة واملدرسني حنو عملية التقيـيم      افالباحثون حياولون تعرف    

  .ت حنو التقييمجتاهالقياس اال, وتطوير مقاييس تتميز بالصدق والثبات,فيها
ختـاذ  اعتماد على نتائج تقييم الطلبه عند       أما صانعو القرارات يف اجلامعات فهم يف حالة تردد يف اال          

 ,عتبار بنتائج تقـديرات الطلبـة     فهناك جهات تؤكد ضرورة األخذ بعني اال      . قرارات التثبيت والترقيه  
  ).١٩٩٤( وهناك جهات ترفض هذا املوضوع متاماً طناش

وذلـك  , يشكك يف قدرة الطلبة على القيـام بعمليـة التقيـيم           همفبعض , هيئة التدريس  أما أعضاء 
 العتقادهم أن الطلبة يتأثرون مبجموعة من العوامل واملؤثرات عند تقييم املدرسني صـاحل والـداهري              

)١٩٩٢.(  
فاجلامعـة  , ن للجامعة ي العمالء املباشر  ماداموا, وأخريا فالطلبة من حقهم تقييم املمارسات التدريسيه      

  .تستمد شرعيتها ومربرات وجودها من خالل تقدمي خدماا للطلبة
فهي توفر تغذيـه    , ختدم عملية تقييم الطلبه ألداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات غايات متعددة           

حيث ميكن من خالهلا تعرف نقاط الضعف ومواطن القوة األكادميية والـسلوكية  ,راجعة إلدارة اجلامعة  
فهذه العملية تساعد الطلبة يف تعرف املساقات الدراسـية          ,ومن ناحية أخرى  ,هيئة التدريس لدى عضو   
, رغـم هـذا   ,ألا تزودهم بتغذية راجعة ومعلومات كافية عن املساقات وكيفية تدريسها         ,ومدرسيها  

 ال يستطيع الطالب أن يصدر حكمـه      رمبا  وكذلك   ,فهي مكلفة مادياً  ,فهذه العملية هلا بعض السلبيات    
هذا فهناك اختالف بني الطلبة وأعضاء       عن   الًضف اجلامعة وممارسته احلياة العملية      يف إال بعد خترجه     اًجيد

  قد يساء استخدام هذه العملية من قبل الطلبة أو من ف  ,هيئة التدريس حول مفهوم التدريس  الفعال
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 .seldin,1980)(إدارة اجلامعة 
 بتبين أسلوب تقييم الطلبـه ألداء       ١٩٨٧نية منذ نشأا عام     بدأت جامعة العلوم والتكنولوجيا األرد    

ونظراً ألن أعضاء هيئة التدريس معنيون      ,  حىت اآلن  يزال األسلوب مستخدماً  الو ,أعضاء هيئة التدريس  
جتاهات أعضاء هيئـة التـدريس يف       ا من أجل تعرف     ةتأيت هذه الدراس  , بدرجة مباشرة بعملية التقييم   

والعوامـل املـؤثرة يف تلـك       ,وجيا األردنية حنو عملية تقييم الطلبة ألدائهـم         جامعة العلوم والتكنول  
وذلك لتكوين صورة واضحة املعامل حول عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة               ,جتاهاتاال

  .العلوم والتكنولوجيا األردنية 
א−٢ :א

 املتعلقة باجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنـو        تبني للباحث بعد اإلطالع على العديد من الدراسات       
وذلك علـى  , ن هناك قلة يف الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وخاصةً يف األردن أ, تقييم الطلبة هلم  

كما الحظ الباحث من خالل عمله يف أكثـر         , ىل مثل هذه الدراسات   إالرغم من حاجة اال التربوي      
يرجع و, ومي أعضاء هيئة التدريس لديها     مشكالت كثرية يف جمال تق     من جامعة اردنية أن اجلامعات تعاين     

  .ذلك لعدم وضوح الرؤى ألمهية عملية تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية
  :و نالحظ يف هذا اال ما يلي

رئيس القـسم   يتم التنسيق بني إدارة اجلامعة وعميد الكلية و       و, يتم توزيع النماذج يف اية الفصل      -
ويتم توزيع مناذج التقييم على     , ويتم إختيار أحد املساقات بصورة عشوائية     , املعين لترتيب عملية التوزيع   

  .وتشكل جلنة يف كل كلية لتقوم مبتابعة العملية, الطلبة
بعد اإلنتهاء من عملية التقييم يتم تزويد املدرس بنموذج من نتائجه يبني نقاط الضعف ونقـاط                ب -
  . لديهالقوة

  :    و قد حتددت مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنو عملية تقيـيم             ا ما   -١-٢

  الطلبة ألدائهم؟
والتكنولوجيا  ما العوامل املؤثرة يف تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم               -٢-٢

  األردنية؟
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعـة العلـوم      -٣-٢

سـنوات  , الرتبة األكادميية , الكلية: والتكنولوجيا األردنية حنو تقييم الطلبة ألدائهم تعزى إىل متغريات        
  .س؟ها عضو هيئة التدريفياجلامعة اليت خترج , العمر, اخلربة

  و نالحظ يف هذا اال ما يلي
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א−٣ א :א
  .يهدف البحث لإلجابة عن األسئلة التالية

التعرف إىل اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنو عملية        -١-٣
 .تقييم الطلبة ألدائهم

كانـت تلـك    أ سـواءٌ , ء هيئة التدريس  تعرف العوامل املؤثرة يف تقييم الطلبة ألداء أعضا        -٢-٣
 . املظهر اخلارجي وغريهامأ,  العالمة املتوقعةمأ, العوامل تتمثل بالعالقة الشخصية مع املدرس

حتديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات اعضاء هيئة التدريس يف                -٣-٣
الرتبـة  , الكليـة :بة ألدائهم تعزى إىل مـتغريات       جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لعملية تقييم الطل      

 .ها عضو هيئة التدريسفياجلامعة اليت خترج ,العمر, سنوات اخلربة, األكادميية
א−٤ :א

  :ح يف النقاط التاليةوتربز أمهية الدراسة بوض
ـ                ّدتع -١-٤ وم  أول دراسة حتاول التعرف إىل اجتاهات أعضاء هيئـة التـدريس يف جامعـة العل

وبالتايل سـتعمل هـذه     , والعوامل املؤثره فيها  , والتكنولوجيا األردنية حنو عملية تقييم الطلبة ألدائهم      
 يف رسم سياسة جامعية واضحة املعامل يف جمال تقييم أداء أعـضاء هيئـة               اً  واضح  اًسهامإالدراسة على   

 .التدريس من قبل الطلبة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
ستسهم الدراسة يف رسم تصور واضح حول عملية تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس               -٢-٤

حيث هناك دراسات مشاة مت إجراؤها يف كل من اجلامعة األردنيـة            . يف اجلامعات الرمسية يف األردن    
 ).١٩٩٨( وجامعة مؤته العضايله)١٩٨٨(وجامعة الريموك عودة)١٩٩٤( طناش
سة يف تزويد إدارة اجلامعة مبعلومات ومقترحات كافية وذلـك إلزالـة            ستسهم هذه الدرا   -٣-٤

 .التردد والغموض إزاء موضوع تقييم األداء
 إىل جانب اجلهود السابقة اليت تناولت موضوع تقيـيم          ستكون هذه الدراسة جهداً إضافياً     -٤-٤

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس     وهذا بالتايل يعزز الدراسات واألدبيات اليت تناولت        , األداء يف اجلامعات  
 .من قبل الطلبة

א−٥ א :א
بعنوان آراء طالبات الدراسات العليا يف األداء التدريـسي     ) ٢٠٠٢( دراسة قامت ا ابتسام اجلفري    

طالبة من طالبات مرحلة    ) ٢٩٨(وقد تألفت عينة الدراسة من      , ألعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى     
  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي,  يف ست كليات يف اجلامعةاملاجستري
 أن املستوى العام لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى يقع يف مستوى األداء                 ـ
  .املتوسط
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 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية الستجابات الطالبات حول األداء             ليس ـ
العلـوم  , التربيـة : ء هيئة التدريس من الذكور واإلناث يف كل من الكليات التاليـة           التدريسي ألعضا 

  .الشرعية, العلوم التطبيقية, االجتماعية
, اللغة العربيـة  :  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية الستجابة عينة كلييت           ـ

  . أعضاء هيئة التدريس يف هاتيني الكليتنيوالدعوة حول األداء التدريسي لكل من الذكور واإلناث من 
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية الستجابة عينة الدراسة حـول األداء               ـ

  .اختالف الكليات ىلإالتدريسي ألعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث تعزى 
 يف اجلامعة األردنية حنو تقييم      حول اجتاهات أعضاء هيئة التدريس    ) ١٩٩٤(أما دراسة سالمه طناش     

مل و. اجتاهات سلبية يف نواح أخرى    وفقد توصلت إىل اجتاهات إجيابية يف عدد من اجلوانب           ,الطلبة هلم 
 ذات داللة إحصائية يف تصورات أعضاء هيئة التدريس لتقييم الطلبة هلم تعـزى    اًالدراسة إىل فروق  تظهر  

  .كادمييةالرتية األ, الكلية, اخلربة: إىل متغريات
ىل اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك        إللتعرف  ) ١٩٨٨(يف دراسة قام ا أمحد عودة       

اجتاه واضح لدى أعضاء هيئة التدريس حنو       ظهر  ي فلم   .حنو تقييم الطلبة للممارسات التدريسية اجلامعية     
  . تقديرات الطلبةيفأثري واضح كما تبني أن ظروف اجلامعة والعالقة مع املدرس هلا ت,موضوع التقييم

 إىل إمكانية التنبؤ بفعالية التعليم اجلـامعي مـن          )Smart,1991( و أشارت دراسة قام ا مسارت     
وذلك من خالل سلوكيات عضو هيئـة       , خالل سلوكيات التعليم اجلامعي الفعالة لعضو هيئة التدريس       

و , كي تشجع الطلبة على املشاركة الصفية     و إتاحة الفرص للطلبة للمناقشة ل     , التدريس داخل احملاضرة  
  .كلها تسهم يف التنبؤ بفاعلية التعليم لدى عضو هيئة التدريس, إثارة احلماسة

يف جامعة اإلمارات  توفر درجه مقبولة من التقبـل          ) ١٩٩٢( أظهرت نتائج دراسة عودة والداهري    
هناك درجه مقبولة من الثقة ـذه        و ,يةلدى أعضاء هيئة التدريس لقيام الطلبة بتقييم ممارسام التدريس        

  .العملية
, حول التقييم الشامل لعضو هيئة التدريس يف اجلامعـات        ) ١٩٩٦(ويف دراسة قام ا أنطون رمحة       

, يف بعض اجلامعات العربية واألجنبية    ,  استعرض فيها النماذج املستخدمة يف تقييم أعضاء هيئة التدريس        
وعة من العناصر لغاية استخدامه يف تقييم أعضاء هيئـة التـدريس يف       واقترح منوذجاً خاصاً يتضمن جمم    

  .اجلامعات
ئة التدريس  تقييم أعضاء هي  ) خصائص(دراسة تعرضت إىل بعض     ) ١٩٨٩(أجرى مجيل جريسات    

 وتوصل إىل عدد من العوامل اليت تؤثر يف فعالية التقييم مثـل االعتمـاد علـى                 ،يف اجلامعات املعاصرة  
  .هيئة التدريس  وأخذ آراء الطلبة يف تقييم عضو،ةاملعلومات الصحيح

    ،"دراسة حتليلية", ء هيئة التدريسداء أعضابعنوان تقومي الطلبة إل) ١٩٩٧(دراسة سهيل فرحات 
  أعضاء من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود وقد أظهرت ) ٧١٠(وقد تألفت عينة الدراسة من 
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  : نتائج الدراسة ما يلي
نسانية يؤيـدون   لك سعود يف الكليات العلمية واإل      أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امل       من ٪٩٠ـ  

  . تقومي الطلبة لكفاءة التدريس كوسيلة تقومي مساندة لوسائل التقومي األخرى
 بدراسة اعتمدت أسلوب املقابلة للتعرف إىل اجتاهات أعـضاء  kauchack (1985( قام كوشاك

٪ من أعضاء هيئة التدريس يرفضون      ٦وتوصلت الدراسة إىل أن     ,  م الطلبة هيئة التدريس حنو عملية تقيي    
  .تقييم الطلبة

 بدراسة أكدت أن التقومي و التغذية الراجعة املستمرة Huba& Freed, 2000)(قام هيوبا و فريد 
و جزء  , و هدفه واضح  , فالتقومي الذي يركز على تعلم الطلبة     . مها اساسيان للتطوير التعليم يف اجلامعات     

, هتمني بنتائج التعليم اجلامعي   و يضم فئات متنوعة من امل     , و يطرح أسئلة م اجلميع    , من عملية مستمرة  
  . أنه أداة قوية لتحسني التعليم يف مرحلة البكالوريوسو

بدراسة حول تقييم أداء أعضاء هيئة التـدريس يف اجلامعـات   blackburm(1986 (قام بالكربن 
وتوصـلت  , ات من هذا القرن مستنداً يف ذلك إىل نتائج الدراسات الـسابقة           نينياألمريكية خالل الثما  

,  دراسته إىل ضرورة استخدام املعاينه الشاملة لألداء من خالل فهم مهمات أعـضاء هيئـة التـدريس                
  .وأسلوب حيام

 دراسـتنا هـذه اسـتكماالً     ّد  وتع,  هذه بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية حول املوضوع       
  .للدراسات السابقة

א−٦ :א
وتستمد بياناا ومعلوماا مـن      ,تعتمد الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة امليدانية         

  :اآلتية املصادر
 .املصادر الثانوية املكتبية وتشمل الكتب واملقاالت والدراسات السابقة -١
ات مت مجعها بواسطة استبانه مت تطويرهـا لغايـات هـذه            املصادر األولية باإلعتماد على بيان     -٢
 .الدراسة
א−١−٦ :א

بعد حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية خالل العام اجلـامعي               
, عضو هيئة تـدريس    )٢٠٠( مت إختيار عينة عشوائية متثل خمتلف الكليات حجمها       , ٢٠٠٦-٢٠٠٥

  .اإلحصائي وهي نسبة جيدة يف العرف, من حجم جمتمع الدراسة األصلي  )٪٣٥( عينةوتشكل ال
  .خصائص أفراد عينة الدراسة )١(يبني اجلدول  .عضو هيئة تدريس )١٨٤(هذا وقد استجاب 

من أفراد  ) ٪٢(يف حني أن    ,من أفراد العينة كانو من كلية اهلندسة        ) ٪٢٨(يتبني لنا من اجلدول أن      
وهذا يعود إىل قلة أعضاء هيئة التدريس يف كلية  الطب البيطري            ,  من كلية الطب البيطري    العينة كانوا 
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من أفراد العينة   ) ٪٦٣(وأن  , من أفراد العينة برتبة أستاذ مساعد       ) ٪٣٩(نالحظ أن   , ومن جهة أخرى  
عينـة  من أفراد ال  ) ٪٣٩(جند  , وفيما يتعلق بالعمر  ,حصلوا على آخر مؤهل علمي من جامعات أمريكية       

 ٧- ٣ مـابني    ةمن أفراد العينه تتراوح خربم التدريـسي      ) ٪٤٨(فان  , وأخرياً, سنة٥٠ -٤١بني عمر 
  .سنوات

  )١(دول رقم اجل
  وصف خصائص عينة الدراسة

 النسبة من العينة العدد غريتفئات امل املستقل تغريامل

 الكلية

  الطب
  اهلندسة
  الزراعة
  التمريض

  طب األسنان
  الصيدلة

 ريالطب البيط

١٦  
٥٠  
٣٨  
٢٤  
٢٦  
٢٦  
٤ 

٩٪  
٢٨٪  
٢٠٪  
١٣٪  
١٤٪  
١٤٪  
٢٪ 

 الرتبة األكادميية

  أستاذ
  أستاذ مشارك
  أستاذ مساعد

 حماضر/مدرس

٢٤  
٦٤  
٦٨  
٢٨ 

١٢٪  
٣٤٪  
٣٩٪  
١٥٪ 

مكان احلصول على آخر 
 شهادة علمية

  جامعة عربيه
  جامعة أمريكية
 جامعة أوروبية

١٧  
١٠٨  
٥٩ 

٩٪  
٦٣٪  
٢٨٪ 

 العمر

   سنة٣٠أقل من 
   سنة٤٠-٣٠
   سنة٥٠-٤١

  سنة٥٠أكثر من 

٢٤  
٦٢  
٧٢  
٢٦ 

١٤٪  
٣٢٪  
٣٩٪  
١٥٪ 

 اخلربة التدريسية
   سنوات٣أقل من

   سنوات٧-٣
 سنوات٧أكثر من 

٣٦  
١٢٨  
٦٠ 

١٩٪  
٤٨٪  
٣٣٪ 

א−٢−٦ א :א
حيث متـت االسـتفادة مـن       , ستبانة صممت ألغراض الدراسة   اعتمدت هي   اكانت األداة اليت    

  .ابقة واإلطار النظري ملوضوع الدراسةإستبانات الدراسات الس
أما اجلزء الثـاين    , األول تناول إىل متغريات املستقلة للدراسة     , ين  أ تكونت استبانة الدراسة من جز    

والعوامل املـؤثرة   ,  جتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو تقييم الطلبة ألدائهم       اتتناول  ,  فقرة ١٩فيتألف من 
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اخلماسي يف التعبري عن آراء هيئة التدريس حنو كل فقـرة مـن             ) رتليك( ومت استخدام مقياس  . للتقييم
  .فقرات االستبانة

دخاهلا إىل احلاسـوب    إ هلذه الغاية و   بعد مجع االستبانات مت مراجعتها وتفريغها على جداول خمصصة        
املتوسـطات  : واألساليب اإلحصائية اآلتية  ) NCSS( ومبعاجلتها إحصائياً بإستخدام الرزمه اإلحصائية    

  .للمقارنات البعدية SCHEFFE ختبار شيفيها ,ANOVAحتليل التباين األحادي, احلسابيه
هذا وألن املقياس املستخدم يف الدراسة مخاسـياً فقـد مت احتـساب املتوسـط املعيـاري كمـا        

  ٣=١/٥+٢+٣+٤+٥:يلي
 فهذا مؤشر على املوافقة واإلجيابية وإذا       ٣لعينة أكرب من    فإذا كان املتوسط احلسايب إلجابات أفراد ا      

  .جتاه السليب فهو مؤشر على عدم املوافقة واال٣كان املتوسط احلسايب أقل من
א−٣−٦ :א

, ستخراج داللة الصدق املنطقي باستخدام أسلوب التحكيم املرحلي       ا مت   هستبانملعرفة مدى صدق اال   
للحكم على صالحيتها وهم    ,  نه على متخصصني يف جمال التربية والقياس والتقومي       فقد عرضت االستبا  

د معاويه ابـو غـزال ـ    ,  د نواف شطناوي ـ جامعة الريموك ,  د حممد صباريين ـ جامعة الريموك 
 أخذ يوقد من. د طاهر الشليب ـ جامعة البلقاء ,  د بسام بين ياسني ـ جامعة البلقاء ,  جامعة الريموك

  . جراء التعديل املناسب على االستبانةإظات احملكمني ومالح
ختبار مبدئي على عدد من أعضاء هيئـة        ادء فقد مت قياسها من خالل إجراء        لتأكد من ثبات األ   اأما  

وبعد مرور أسبوع مت توزيع أداة الدراسة نفـسها مـرة           , التدريس من غري املشمولني يف عينة الدراسة      
  كرونباخ وكانت النتيجة   ألفا ل حتساب معامل الثبات    اومت  . ن علم مسبق  موعة نفسها دو  أخرى على ا

)٠,٨٣٥ (  
א−٧ א :א

  :تناول البحث إىل متغريات اآلتية
  :إىل متغريات املستقلة وتشمل -١-٧
 الكلية -١-١-٧
 الرتبة األكادميية -٢-١-٧
 العمر -٣-١-٧
 اخلربة التدريسية -٤-١-٧
 .مكان احلصول على آخر شهادة علمية -٥-١-٧
 :بع ويشملتغري التاامل -٢-٧
  .جتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو تقييم الطلبة ألدائهم ا-١-٢-٧
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:א−٨
جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيـا         اما  (لإلجابة عن سؤال الدراسة األول    

  )األردنية حنو عملية تقيييم الطلبة ألدائهم؟
نة الدراسـة  امن استب )٨-١( الفقرات نات أفراد العينة عفقد مت حساب املتوسطات احلسابية إلجاب     

  .نتائج التحليل) ٢(رقم يبني اجلدول 
   )٢( دول رقماجل

  .جتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو تقييم الطلبة ألدائهماملتوسطات احلسابية ال
 اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة

التدريسي لعضو هيئـة     األداء  يستطيع الطلبة يف املستوى اجلامعي تقييم       
 ١,١٢ ٢,١٦ .التدريس

 ١,٣٢ ٢,٧٨ .هناك فوائد لعملية تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس
 ١,٢٨ ٢,٠١ .تقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس يزيد مكانته عندهم

القرارات املتعلقـة    ميكن إلدارة اجلامعة اإلستفادة من تقييم الطلبة إلختاذ       
 ١,٣٢ ٢,٦٧ .لتدريسبعضو هيئة ا

 هيستفيد عضو هيئة التدريس من تقييم الطلبة من خالل مراجعة أسـاليب           
 ١,١٢ ٣,٦٢ .وممارساتة التدريسية

 ١,١٣ ٢,٠٥ .ال يؤدي تقييم الطلبة للمدرس إىل تقيده برغبام
 ١,٢٩ ٣,٢٢ .يعمل تقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس على تنمية شخصية الطالب

 إدارة اجلامعة أن تستمر يف تطبيق أسلوب تقييم الطلبـة           أعتقد أن على  
 ١,١٤ ٢,٨٥ .ألعضاء هيئة التدريس

يتبني لنا من اجلدول أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنـو                
لطلبـة لـيس    حيث يرى أعضاء هيئة التدريس إن ا      , ؛ اجتاهات سلبية  ةعملية تقيييم الطلبة ألدائهم عام    

وإن هذه العملية   ,   ترجى من تقييم الطلبة ألدائهم     ةلديهم القدرة على تقييم أدائهم وبالتايل فإنه ال فائد        
كما أن تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس        , تؤدي إىل إنقاص قدر أعضاء هيئة التدريس لدى الطلبة        

  .كسب رضاهم  ودعمهم لتزام وتقيد املدرسني برغبات الطلبة وذلك لايؤدي إىل 
ستمرار يف تطبيق تقييم    فإن أعضاء هيئة التدريس يتصورون أن على إدارة اجلامعة عدم اال          , عليه وبناًء

  .الطلبة ألدائهم
فإن أعضاء هيئة التدريس يتصورون أن تقييم الطلبة ألدائهم يؤدي          ,  جتاهات السلبية السابقة  رغم اال 

  .هيئة التدريس يف مراجعة أساليبه وممارساته التدريسيةوتفيد عضو , إىل تنمية شخصية الطالب
إىل  ) طنـاش ( حيث توصلت دراسة  ) ١٩٩٤(هذه النتيجة تتعارض مع نتائج دراسة سالمه طناش         

  .اجتاهات إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية حنو تقييم الطلبة ألدائهم 
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  ).cashin,1995(وكاشن marsh,1976) (راسات مارشوتتعارض هذه النتيجة أيضاً مع نتائج د
جتاهات السلبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنـو            ميكن تفسري اال  

  :عملية تقيييم الطلبة ألدائهم بــ
نظـرا  , اخنفاض مستوى ثقة أعضاء هيئة التدريس بالطلبة ومقدرم على تقييم أداء املدرسني            -١
عتقاد أعضاء هيئة التدريس أن الطلبة ليس لديهم التأهيل واخلربة الكافية يف هذا اال ألن ختصصام                ال

فـإن  , وأن تقييمهم يكون غري موضوعي نتيجة لتدين مستوى ثقة املدرسني بالطلبـة           ,  تكنولوجية حبتة 
 تعلقة مستخدام نتائج تقييم الطلبة الختاذ القرارات املاأعضاء هيئة التدريس يرفضون 

ومـدى  , هناك تصور واضح لدى أعضاء هيئة التدريس حول مدى أمهية عملية التقيـيم               ليس -٢
 .ستخدام نتائجها ألغراض معينةا

ما العوامل املؤثرة يف تقييم الطلبـة ألداء أعـضاء هيئـة            ( ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين     -٣
 مت حساب املتوسطات احلسابية للفقـرات مـن         فقد) التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية؟     

 .نتائج التحليل) ٣( يبني اجلدول هستبانمن اال) ١٩-٩(
 ألداء أعضاء هيئة التدريس حنو ةجتاهات العوامل املؤثرة يف تقييم الطلباملتوسطات احلسابية ال )٣( رقم دولاجل

  .العوامل املؤثرة يف تقييم الطلبة
 اف املعيارياإلحنراملتوسط احلسايب الفقرة

 .٨٥ ٢,٢٦.يتأثر الطالب يتقييمه لعضو هيئة التدريس بالعالمة املتوقع احلصول عليها
 .٩٧ ٣,٧٨ .يتأثر التقييم بعدد الطلبة يف الشعبة

 ١,١٢ ٤,١٢ .عضو هيئة التدريس يتأثر التقييم بعالقة الطالب الشخصية مع
 .٨٧ ٣,٩٨ .يتأثر التقييم بصعوية املادة

 ١,٠٨ ٢,٥٣ .قييم بعمر عضو هيئة التدريسيتأثر الت
 ١,٢٨ ٢,٦٧ . يتأثر التقييم بالرتبة األكادميية لعضو هيئة التدريس

 ١,١٦ ٢,٧٥ .يتأثر التقييم بوقت حماضرات املادة
 ١,٢١ ٢,٥١ . يتأثر التقييم باملظهر اخلارجي لعضو هيئة التدريس

 ١. ٣,١٢ .يتأثر التقييم باملستوى األكادميي للطالب
 ١,٢٧ ٢,٤١ .يتمتع تقييم الطلبة بالصدق الكايف
 ١,٠٢ ٢,٣٧ .يتمتع تقييم الطلبة بالثبات الكايف
  :يتضح لنا من اجلدول مايلي

  يرى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أن عملية تقييم الطلبة ألدائهم   
 :تتأثر مبجموعة من العوامل تشمل
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حيث يرى أعضاء هيئة التدريس أن العالمة اليت يتوقع الطالـب           ,  ملتوقع احلصول عليها  العالمة ا  -
 تقييمه ألداء عضو هيئة التدريس فكلما كانت العالمة املتوقعة جيده كان التقييم             يفاحلصول عليها تؤثر    
 عالية يف فتوقع الطالب احلصول على عالمة جيدة يؤدي إىل قيامه بإعطاء تقديرات    ,  يعكس ذلك التوقع  

  .عملية التقييم
 تقييم الطلبـة ألعـضاء هيئـة        يفحيث إن عدد الطلبة يف الشعبة يؤثر        ,  عدد الطلبة يف الشعبة    -

  .التدريس
على تقييم الطالب ألداء عضو      فكلما كانت املادة صعبة كان هلذا األمر تأثري سليب        ,  صعوبة املادة  -

  .هيئة التدريس
فكلما كانت هناك عالقة شخصية طيبه بني       ,  وعضو هيئة التدريس  العالقة الشخصية بني الطالب      -

حيث مييـل  ,  تقييم الطالب ألداء عضو هيئة التدريسيفكان هلذه العالقة تأثري إجيايب      , الطالب واملدرس 
  .الطالب الذي تربطه عالقات جيده بعضو هيئة التدريس إىل إعطاء تقديرات عالية يف عملية التقييم

ن املستويات األكادميية للطلبة تؤثر يف تقييمهم ألداء أعـضاء هيئـة            إ :ميي للطلبة اداملستوى األك  -
  .التدريس

لبة ألداء أعضاء هيئـة التـدريس       وبناًء عليه فإن أعضاء هيئة التدريس يرون أن عملية تقييم الط           -
 .تتمتع بالصدق الكايفال

, )١٩٩٤( ومنـها دراسـات طنـاش      ,النتائج السابقة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة       تتفق  
وقد ,  )Braskamp,1970( وبراسكمب) Feldman,1970( وفلدمان, seldin,1980)( وسلدن

, املدرسنيبم  اأشارت الدراسات السابقة إىل أن الطلبة يف تقييمهم ألعضاء هيئة التدريس يتأثرون بعالق            
  .وعدد الطلبة يف الشعبة,  وبصعوبة املادة, والعالمة املتوقعة

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية قـي اجتاهـات          (ومن أجل اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث        
تغريات املأعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنو تقييم الطلبة ألدائهم تعزى إىل               

) ٤( رقم   ني اجلدول يب) ANOVA(ستخدام أسلوب حتليل التباين األحادي      افقد مت   ) املستقلة للدراسة؟ 
  .نتائج التحليل

  .ملتوسطات اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو تقييم الطلبة ألدائهم) ANOVA(نتائج حتليل التباين األحادي  )٤( دول رقماجل

جمموع  املستقل تغريملا
 املربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 .٣٦٢ ١,٠٢ ١٤,٥٢ الكلية
 .٢٧٣ ٢,١٧ ٢٢,٦٣ الرتبة األكادميية

 .٠٠٣  *٦,٤٨ ٧١,٩٤ ها عضو هيئة التدريس على آخر شهادة علميةفياجلامعة اليت حصل 
 .٢٠٣ ٢٠٧٨ ٢٦٠٧٨ العمر

 .١٦٦ ٢,٦٤ ١٠,٦٨ اخلربة التدريسية
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  )٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية * 
  :مبطالعة اجلدول نالحظ ما يلي

يف اجتاهات أعـضاء هيئـة      ) ٠,٥( معنوية    هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       يسل -  
سنوات , الرتبة األكادميية ,  الكلية: تغريات املستقلة اآلتية  املالتدريس حنو تقييم الطلبة ألدائهم تعزى إىل        

ـ  لكل مـتغري مـن       ةاحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولي    ) ف(حيث كانت قيمة    , العمر, اخلربة تغريات امل
 . السابقة
يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس     ) ٠,٥(لة إحصائية عند مستوى معنوية      هناك فروق ذات دال    -  

ها عضو هيئة التدريس على آخر      فياملستقل اجلامعة اليت حصل      تغرياملحنو تقييم الطلبة ألدائهم تعزى إىل       
 .احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية)ف( كانت قيمة فقد, شهادة علمية

ها عضو هيئة التدريس علـى      فياجلامعة اليت حصل    (املستقل غريمتلومن أجل تعرف مصادر الفروق ل     
رقـم  يبني اجلـدول    . للمقارنات البعدية    Scheffeفقد مت استخدام اختبار شيفيه         )آخر شهادة علمية  

  .نتائج التحليل)٥(
  )٥( دول رقماجل

  . عضو هيئة التدريسهافيللمقارنات البعدية إلىل متغرياملستقل باجلامعة اليت خترج Scheffe نتائج اختبار
 العربية االوروبيه األمريكية اجلامعة
 *٤,٢٤ ٠,٥٤٥ ــــــــ األمريكية
 *٣,٦٨ ــــــــ ــــــــ االوروبية
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ العربية

  .ذات داللة إحصائية*
 اجلامعـات    ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس خرجيي         اًنالحظ من اجلدول فروق   

بينما مل تكـن    , مقارنة باجتاهات أعضاء هيئة التدريس خرجيي اجلامعات العربية       ,  األمريكية واألوروبية 
ولعل هذه الفروق تعـود     .   خرجيي اجلامعات األوروبية و األمريكية  ذات داللة إحصائية         ىدلالفروق  

بة ألعضاء هيئة التدريس منذ فترة زمنية       متارس عملية تقييم الطل   ,  إىل أن اجلامعات األمريكية واألوروبية    
ـ أو حديثة العهد ب   ,بينما العديد من اجلامعات العربية ال تطبق هذا األسلوب        ,  طويلة والنتيجـة   هتطبيق

  ).١٩٩٤(السابقة تتفق مع نتائج دراسة طناش 
:א−٩

  :توصلت الدراسة إىل مايلي, بعد حتليل البيانات
اء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية حنـو تقيـيم            كانت اجتاهات أعض   -١-٩

حيث أم تصوروا أن الطلبة ليس لديهم املقدرة علـى القيـام بعمليـة              ,الطلبة ألدائهم اجتاهات سلبية   
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وتقلل من هيبة عضو هيئة التـدريس لـدى          ,ةولذا فإن مثل هذه العملية تصبح غري ذات فائد        ,التقييم
  .الطالب
  أن عملية تقييم الطلبة  يرى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية -٢-٩

: ألدائهم تتأثر مبجموعة مؤثرات جتعل هذه العملية ال تتمتع بالصدق الكايف وتشمل هـذه املـؤثرات               
توى األكـادميي   املس عن   الًضف, صعوبة املادة وعدد الطلبة يف الشعبة     ,العالمه املتوقعة , العالقة الشخصية 

  .للطلبة
 تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئـة        يف تأثريورتبته ومظهره   مل يكن لعمر عضو هيئة التدريس        -٣-٩

  .التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
ها عـضو   فيصل  اجلامعة اليت ح  ( متغري  ىلإكانت هناك  فروق ذات داللة إحصائية تعزى          -٤-٩

. حنو تقييم الطلبة ألدائهـم    , يف  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس      )هيئة التدريس على آخر شهادة علمية     
أن اجلامعـات   وقد يعود هذا إىل     .  وروبيةحل خرجيي اجلامعات األمريكية واأل    وكانت هذه الفروق لصا   

  .منذ فترة زمنية طويلة تقوم باستخدام هذا األسلوب على نطاق واسع وةاألمريكية واألوروبي
مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية قي اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة العلوم                -٥-٩

سنوات , الرتبة األكادميية , الكلية: تعزى إىل متغريات  ,  حنو تقييم الطلبة ألدائهم   , والتكنولوجيا األردنية 
  .العمر, اخلربة
:א−١٠

  :سابقة فإن الدراسة تتقدم باملقترحات اآلتيةيف ضوء النتائج ال
عقد لقاء واسع مع أعضاء هيئة التدريس ملناقشة موضوع تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة               -١-١٠

 ووجهـات النظـر     ةواالستماع إىل وجهات النظر املؤيد    , التدريس وتوضيح أهداف العملية وغاياا      
هناك أن  فاالستمرار بعملية التقييم رغم     , و تقييم الطلبة  وذلك للتقليل من االجتاهات السلبية حن     , املعارضة

 .   اجتاهات سلبية حنوها قد يترك آثاراً ونتائج سلبية
 عقد لقاءات مفتوحة مع الطلبة لشرح أهداف تقييم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التـدريس              -٢-١٠

قـق العمليـة األهـداف      وبالتايل حت  , واهتمامهم وذلك حىت تلقى العملية قبول الطلبة     , وغاياته وأمهيته 
 .ويتم أخذها مأخذ اجلد, املطلوبة منها

أن تتم دراسات أخرى للنماذج املستخدمة يف عملية تقييم الطلبة ألداء أعـضاء هيئـة                -٣-١٠
 .والعمل على تطويرها والتحقق من صدقها وثباا,التدريس
ء هيئـة   إجراء املزيد من الدراسات حول العوامل املؤثرة يف تقييم الطلبـة ألداء أعـضا              -٤-١٠
 .التدريس
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א א
א א :א

 دراسـة مقدمـة إىل      , تقييم اهليئات األكادميية يف اجلامعات احلديثة      .)١٩٨٩(. مجيل,  جريسات -
 . جامعة الريموك,ندوة حتديث اإلدارة اجلامعية

  أرآء طالبات الدراسات العليا يف األداء التدريـسي ألعـضاء هيئـة            .)٢٠٠٢( .ابتسام,  جفري -
  .١٥٠ – ١٠٩,  )٦٤ ( ,الة التربوية, التدريس جبامعة أم القرى

حتـاد  اجملـة    . بناء أمنوذج للتقومي الشامل لعضو هيئة التدريس اجلامعية        .)١٩٩٦( .أنطون, رمحة -
  .)١٣(, اجلامعات العربية

يـيم   اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية حنو عمليـة تقي           .)١٩٩٤(  سالمة . طناش -
  .)٥(, ٢١, )اجلامعة األردنية( ،جملة دراسات, الطلبة هلم

 مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس يف جامعـة اإلمـارات           .)١٩٩٢( .أمحد والدهري صاحل  , عودة -
حتـاد  اجملـة    . بقدرام على القيام ذا الـدور      لدور الطلبة يف تقييم املمارسات التدريسية وثقة الطلبة       

  .)٢( ,اجلامعات العربية
ريـسية   اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو تقييم الطلبة للممارسات التد         .)١٩٨٨(. أمحد,  عوده -

 .٨, الة العربية للبحوث التربوية .اجلامعية يف جامعة الريموك
 : الريـاض  .دراسة حتليلية  –تقومي الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس        .)١٩٩٧(. سهري,  فرحات -

  .دول اخلليج مكتب التربية العريب ل
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