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 ملخص

تهدف الدراسة الحالية الى الكشف عن التقديرات التقويمية لبرنامج اللغة الفرنسية وآدابها 

( طالبا وطالبة من طلبة 102بالجامعة االردنية من وجهة نظر الطلبة. تكون افراد الدراسة )

بالطريقة القصدية ممن ابدوا اهتماما للمشاركة في هذه الدراسة. ولجمع البرنامج تم اختيارهم 

( فقرة، 35بيانات ومعلومات الدراسة الكمية والنوعية، قامت الباحثة بتطوير استبانة تكونت من )

وقد تم التاكد من صدقها وثباتها قبل تطبيقها. ولتحليل بيانات هذه الدراسة، استخدمت المتوسطات 

النحرافات المعيارية، والنسب المئوية وتحليل التباين االحادي واختبار توكي الحسابية وا

للمقارنات البعدية. بينت النتائج ان التقديرات التقويمية لطلبة برنامج اللغة الفرنسية في الجامعة 

 ،والخطة الدراسية ،االردنية كانت متوسطة على جميع مجاالت التقويم )فلسفة البرنامج واهدافه

واشارت نتائج الدراسة ايضا الى  ،وطرائق التقويم( ،وطرائق التدريس ،خدمات والتسهيالتوال

 ،وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات تقويم الطلبة للبرنامج تعزى للمرحلة التعليمية

كذلك اشارت النتائج الى عدد من المقترحات والتحسينات لبرنامج اللغة الفرنسية في الجامعة 

ة كان من اهمها طرح مواد تركز على المحادثة باللغة الفرنسية وتطوير االساليب االردني

التدريسية والتقويمية للطلبة. وفي ضوء هذه النتائج، توصي الباحثة باالستمرار في تقديم برنامج 

 .اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية

 اللغة الفرنسية.تقويم برنامج، برنامج اللغة الفرنسية، الكلمات المفتاحية: 

                                                           
تقويم برنامج اللغة "ساره محمد يعقوب الفريحات بعنوان: للطالبة ان البحث مستل من رسالة دكتوراه  *#

، والتي تم مناقشتها في "الفرنسية في المرحلة الجامعية االولى في الجامعة االردنية وفق نموذج ستفلبيم

 .19/11/2017 الجامعة االردنية بتاريخ
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Abstract 

This study aims to evaluate the French language program at the 

University of Jordan from students perspective. The study participants 

consisted of (102) students were chosen purposefully who have shown 

interest to participate in this study. To collect quantity and quality data 

and information for this study, the researcher developed a questionnaire 

consisted of (35) items. The validity and reliability of the study 

instrument have been confirmed before implementing it. Means, standard 

deviations, percentages, Analysis of Variance and Tukey Test for post 

comparisons were used to answer the study questions. The results 

showed that the students’ estimations for the French language program at 

the University of Jordan was moderate on all components (the 

philosophy of the program, its goals, the study plan, services and 

facilities, teaching and evaluation methods). The results also indicated 

that there are statistically significant differences in students’ evaluation 

of the program due to the stage of education. Moreover, the results 

pointed out to a number of suggestions and improvements of the French 

language program at the University of Jordan. The most important ones 

focused on French conversation and the development of teaching 

methods. In light of these findings, the researcher recommends to 

continue to offer French language program at the University of Jordan. 

Keywords: Evaluation program, French language program, French 

language. 

 

 مقدمة

 1962بالتعليم الجامعي، وقد تجسد هذا االهتمام في عام ردن منذ بداية تأسيسه اهتم األ

ولى نحو االهتمام بتنشئة االنسان واعداد الطاقات ء الجامعة االردنية، لتكون خطوه أبإنشا

المجتمع المحلي والعربي، ولتكون تتويجا للنهضة التعليمية  احتياجات لتلبيةالبشرية المتخصصة 

نية كاديمية والمهاهداف التعليم الجامعي هو إعداد القيادات األن اهم في المجتمع األردني. وكان م

جراء البحوث والدراسات التي تعالج قضايا االنسان وإ ،المتخصصة في مختلف المجاالت

 سهام في تنميتها وتطويرها.لمشكالت التي تواجه مؤسساته، واإلوالمجتمع وا

أن تاريخ تأسيسها  فعلى الرغم منالجامعة األردنية مؤسسة قديمة وحديثة على حد سواء، و

لألفضل واألجود من  سعيها طلبا  و، أنها ما انفكت عن مواكبة التقدم ، إال1962يعود إلى عام 
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، وهي تضع بين أيدي طالب العلم الصفوة عريقا   أكاديميا وبحثيا   مركزا   اصبحتالتعليم، واليوم 

درس في مبحثا ، ي 3500 الجامعة االردنيةم تقد  كاديمي والمهني، واألالتي اصطفتها من النتاج 

 .(2016 ،)الجامعة االردنية كلية 18

 كاديمية التي تهتم بها الجامعة االردنيةاللغات األجنبية من الحقول األن ويرى الباحثان أ

والتطورات  ،كافة استجابة  للتحديات التي يواجهها االردن والعالمجاء هذا االهتمام و ،وتعلمها

دى الى دخول أ الذيمر األ ،نسانيةلمجاالت العلمية واالجتماعية واإلالسريعة في جميع ا

اللغة و ،خرىالجامعة األردنية وغيرها من الجامعات األ وبرامج جامعية جديده في تخصصات  

 واستحدث ،ردنفي األ نجليزيةنية من حيث األهمية بعد اللغة اإلجنبية الثاالفرنسية هي اللغة األ

 باللغة الفرنسية وآدابها بمستوى   هملويؤه الطلبة يعد  لبرنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية 

 ومهنية ثقافية ألغراض عديدة مجاالت في متخصصةال كوادر وتأهيل وإعداد ،متميز  و جيد  

 الفرنسية اللغة استخدام من همتمكن   جديدة ومهارات خبرات اكتساب للدارسين تتيح ،وتعليمية

 سليمة. بطريقة

 ووسيلة ،اآلخرين ومنجزات ثقافة على االطالع هايلدارس تتيح نافذة األجنبية اللغة وتعتبر

 ،في تعلم اللغات منذ تأسيسها العمل بدأ األردنية الجامعة وفي ،بها الناطقين مع وتفاهم اتصال

درست  أكثر من ثالثين عاما   يأ 1987 عاموفي  ،دايةاللغة الفرنسية كمادة حرة منذ الب تعلم أوبد

مج إلى أن أصبحت فيما بعد برنا ا  جامعي ا  كانت حينها متطلبو ،في مركز اللغات اللغة الفرنسية

ن من   الفرنسية للثقافة فهمهم وتعميق اللغوية، الطلبة حصيلة لزيادة ساعة معتمدة 27فرعي مكو 

صبح للغات وأبرنامج اللغة الفرنسية عن مركز ا استقل   1997وفي عام  ،مجاالت متنوعة في

ديه خطة دراسية لمدة اربع سنوات لو ،سابقا ( األجنبية )اآلداب اللغات كلية في مستقال   ا  تخصص

وتعليمات  عن اللغة هدف إلى تزويد الطلبة بخلفيات متنوعةت معتمدة ساعة 132على  تحتوي

لة فإن  المتعلمين في أية مرحلة  وعليه ،واألفالم النصوص :لمث ر متعددةومصاد لتعلم اللغة مفص 

، وتعميق فهمهم للثقافة من مراحل دراستهم سيكونون قادرين على زيادة حصيلتهم اللغوية

 ،إدارة األعمالو ،سياحةالو ،تتمحور حول: التعليمأما مجاالت العمل لهذا التخصص  ،الفرنسية

 .(2016 ،الجامعة االردنيةالترجمة )و

 االردنيين الطلبة تأهيلل أجنبة كلغة وآدابها الفرنسية اللغة تدريسيعود السبب من وراء و

 والمهارات ،االساسية اللغوية الكفايات على الحصول على تهمساعدلمو ،التخصص هذا في

 إلكمال الالزمة البحث مناهج الكتساب وتأهيلهم اللغة، لتعليم متكاملة تعليمية خطط ضمن المهنية

 (.2016 ،ردنيةاأل المهنية )الجامعة مهاراتهم وتطوير الجامعية دراستهم

وما  ،هناك عالقة قوية بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليم الجامعيلذلك و

امج البرتكون تو ،البشرية المدربة والمؤهلةمتمثلة بالقوى  ،لمجتمعلتقدمة الجامعة من خدمات 

 :(0002 ،)الشبلي المستويات التاليةمن الجامعية 
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 ( المدخالتInput:) ومستلزمات مادية  هداف ومحتوى  جميع ما يهيأ للبرنامج من أ

المواد المادية و ،دارية للبرنامجعلى الكوادر االكاديمية واإل تشمل القوى البشريةو ،وبشرية

 لتعلم في البرنامج.لالكلية والقاعات والمختبرات الالزمة 

 ( العملياتOperationsوتتضمن مجموعة االجراءات واأل :) والممارسات العملية ساليب

تعمل الكوادر البشرية ضمن خطة ف ،ألهداف المرجوةللوصول لالكفيلة بتشغيل المدخالت 

هداف المخطط لها في والوصول لأل ،لتنفيذ البرنامجلعمل وقوانين البرنامج الجامعي ا

 .المحدد الوقت

 ( المخرجاتOutput :) بخبرة النتاجات التي يتم الحصول عليها بعد المرور يقصد بها

مدخالت جريت والتفاعالت التي تمت بين العمليات التي أنتيجة لل وتكون ،محدد مسبقا  

 .التي تشكلت بعد انتهاء البرنامجالعوامل البشرية مثل تو ،المرجوة لتحقيق االهداف

ة جامعية مييللى بناء برامج تعحتاج إن ومخرجاتها نوعية التعليم الجامعيو جودة ولضمان

وأن يتوفر في النظام التعليمي الجامعي خبرات وقيادات تعليمية  ،وء احتياجات المجتمعفي ض  

وبسبب تزايد المؤسسات التعليمية التي تقدم البرامج الجامعية  ،ذات كفاءة وامكانات عالية

للطلبة في المرحلة  تقويم البرامج الجامعية المقدمة الىمما استدعت الحاجه  ،المختلفة بأنواعها

نوعية التعليم وضمان تطور البرامج والعمل على والجامعية األولى من أجل التحقق من جودة 

بتقويم المدخالت والعمليات التحسين والتطور المستمر للبرامج التعلمية الجامعية من خالل القيام 

 (.2010 ،وعبده ،وغالب ،عللبرامج الجامعية )السب والمخرجات

 ،هدافة المطلوبة بمجرد التخطيط لهأالنجاح في تحقيق  ن يكتب لهبرنامج أ ألييمكن  وال

بالمعايير التي تتضمنها الخطة الموضوعة  وأساليبهمالم تقارن اجراءات التنفيذ  ،ومن ثم التنفيذ

 ،التي تتسم بالتغير المستمر وعدم االستقرار خالل التنفيذ ،الداخلية والخارجية بيئته له في ضوء

ر ومعرفة اثارها يمما يتطلب اعادة النظر للخطة واجراءات تنفيذها للوقوف على اسباب التغي

 سبب   أليالتخاذ التدابير الالزمة عند ابتعاد المنفذ عن الخطة  ،لحالية والمستقبلية على البرنامجا

 جوادومحاولة ارجاع االجراءات التنفيذية الى مسارها الصحيح او تعديل الخطة ان لزم ) ،كان

 (.2016 ،وعبد

وهو نقطة  ،ويعتبر التقويم الخطوة الرئيسة في تطوير وتحسين أداء المؤسسات التعليمية

( أن هناك نقاط مهمة في عملية 1982ويرى كرونباج ) ،انطالق وارتقاء مهيمن لمستوى جودتها

 ،البرنامج تطويرفي عملية  ها رصة الستثمارن نتائج التقويم تمنح المخططين فأالتقويم منها: 

واخيرا   ،بعد االنتهاء من البرنامج سثناء التنفيذ ولير في البرنامج أنه يمكن اجراء التطويوأ

 افضل من التركيز على االداء والدراسات المقارنة ن البرنامجلتحسي االستفادة من نتائج التقويم

 .(2006 ،)المومني

ت على ( هو مساعدة المؤسسا2011اشارت كيوان في دراستها )الغرض من التقويم كما و

واستخدام  نتائج التقويم لتطوير البرامج  ،بشكل مستمر تطوير برامجها من خالل مراجعتها
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هل حقق البرنامج أهدافة؟ ماهي  ،حول البرنامج منها على األسلة المطروحة واالجابة  ،المختلفة

 لبرنامج؟ وماهي االمور التي نستطيع تجنبها في البرامج المستقبلية؟.لالمعيقات 

فهو الركيزة األساسية في التطوير   ،وتحسين أي برنامج همية في توجيهللتقويم التربوي أو

والتعرف على  ،القرارات الفاعلة اتخاذوالن التقويم الجيد يساعد في اصدار االحكام الصحيحة 

والتي ترتبت على تنفيذ  المتوقعةوالتعرف على النتائج غير  ،جوانب القوة والضعف في البرنامج

 ،فةالبرنامج المختل نتائجوتقدير  ،وتوضيح اهداف البرنامج والمساعدة على تحديدها ،البرنامج

 (. 2003 ،معتمدة في البرنامج )منسيوتشخيص صعوبات التعلم لدى المتعلمين في المقررات ال

ة المؤسسة لى اجابات على تساؤالت تتعلق بماهيالتقويم المؤسسي بالتوصل إيهتم  قدو

 ،يارتبط هذا المفهوم بمؤسسات التعليم العالو ،وفاعليته ،وجودته ،داءدائها وكيفية هذا األوأ

ف في البرنامج من ناحية عمشاركة الطلبة في تقويم برامجهم يسهم في ايجاد نقاط الضلو

ردنية في المرحلة الجامعية األولى في هذا المجال، وبالرغم من اهتمام الجامعات األ ،احتياجاتهم

نه منذ ويالحظ أ ،ردنيةالجامعات األامج اللغة الفرنسية في دراسات لتقويم بر ر  اال انه لم تج

 ،البرنامجتأسيس برنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية لم يتم عمل دراسات تقويمية على 

وجاءت هذه الدراسة لتقويم  ،تراجع عدد الطلبة الملتحقين في البرنامجبالرغم من مالحظة 

لتزويد و مجفي هذا البرنالتحقق من جودة التعليم ردنية ولمج اللغة الفرنسية في الجامعة األبرنا

والوصول الى  ،في الجامعةصانعي القرار ومخططي البرامج بمعلومات تعكس واقع البرنامج 

 .مقترحات

 

 واسئلتها مشكلة الدراسة

للسياسات التعليمية في وزارة التعليم  انطالقا  من المفهوم التربويو ،في ضوء ما تقدم

فان مشكلة الدراسة  ،امجنمخرجات البرنوعية وفلسفة الجامعة االردنية نحو تحسين  ،العالي

ولى في الجامعة وآدابها  في المرحلة الجامعية األالحالية تتمثل في تقويم برنامج اللغة الفرنسية 

لبرنامج من اجل على الطلبة لالدرجات التقويمية والكشف عن  ،االردنية من وجهة نظر الطلبة

 :االجابة على أسئلة الدراسةويكون ذلك من خالل  ،تحسين نوعية مخرجاته

 ردنية من وجهة نظر الطلبة؟مج اللغة الفرنسية في الجامعة األما التقديرات التقويمية لبرنا .1

ى برنامج اللغة الفرنسية تعزة طلبداللة احصائية في درجات تقويم  هل توجد فروق ذات .2

 ؟يالتعليمالطلبة لمستوى 

ردنية من وجهة اللغة الفرنسية في الجامعة األيم قترحات الالزمة لتحسين برنامج تعلمما ال .3

 نظر الطلبة؟
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 ف الدراسةهد

الكشف عن التقديرات التقويمية لبرنامج اللغة الفرنسية من وجهة  لىتهدف هذه الدراسة إ

 وتقديم مقترحات لتحسين البرنامج من الفئة المستفيدة منه. ،نظر الطلبة

 

 دراسةاهمية ا

  ردنية.في الجامعة األ تعليمي لبرنامجتقديم اطار توضيحي 

 للفئات القائمة على البرنامج وعلى نقاط القوة والضعف للبرنامج  ضوءا  راسة تلقي الد

 والمستفيد منه.

  البرنامج. مخرجات لتحسين مقترحاتتوفير المساعدة في 

  المجال لدراسات اخرى تتناول البرامج المختلفة في الجامعات االردنية.الدراسة قد تفتح 

 

 مصطلحات الدراسة

ة البرنامج بشان قدر ،علمية سس   على أحكام وصفية وكمية استنادا  اصدار أ: تقويم البرامج

 ،من أهداف ومحتوى وإجراءات وتقييم هوبما يشتمل علي ،هجلعلى تحقيق ما وضع من أ

 (.2010 ،لتشخيص جوانب القوة والضعف بهدف تطويره وتجويده )مطر وعبد الجواد

 و العمليات المقصودة التي يمكن تحديدهامجموعة من االنشطة أ التعليمي:البرنامج 

فراد ويمتد تأثيرها من المؤسسة التعليمية التابعة له )عالم وتكرارها وتؤثر في مجموعة من األ

2003(. 

 ،جنبيةكلية اللغات األردنية يتبع لبرنامج أكاديمي في الجامعة األ برنامج اللغة الفرنسية:

 همومنح ،على تعلم اللغة الفرنسية الطلبةصمم لمساعدة  ،ربع سنواتعلى خطة مدتها أويحتوي 

 .فرصة لمعايشة الثقافة الفرنسية

 

 النظري والدراسات السابقة االطار

 االطار النظري

نظرا  لالنفتاح االقتصادي والسياسي والتكنولوجي والثقافي الذي يشهده العالم في الوقت 

الثنائية والتعددية اللغوية ايضا من أهم والحاضر، فقد اصبح تعلم اللغات األجنبية أمرا  ملحا ، 

ولذلك حرصت مؤسسات التعليم العالي في االردن على  ،متطلبات التواصل بين الدول والشعوب

عداد خريجين متميزين علميا  ولغويا ، يتمتعون بمهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل إ

 . والمساهمة في خدمة مجتمعهم المحلي واإلقليمي
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دول تهتم بتحسين ال بعض هناكاللغات االجنبية بالرغم من ان  واالردن ال يهتم بخريجي

يلهم للعمل تهتم بخريجي برامج اللغة الفرنسية لتأه بريطانيامثال  في  ،بعد التخرج جنبيةاأل اللغات

في كندا في جامعة كولومبيا برنامج جديد للمرشحين لتدريس اللغة الفرنسية  ،في المجال التعليمي

ى تأهيل الذين يدرسون يهدف البرنامج ال ،(FLAGSيسمى تعليم اللغة الفرنسية عالميا  )

اسابيع في  ةيكون البرنامج لمدة خمسو ،ولديهم كفاءة باللغة الفرنسيةللغة ساسية المرحلة األ

وطرق تدريس  ،ويقوي المحادثة باللغة الفرنسية للخريجين ،الصيف بعد برنامج البكالوريوس

اسابيع  ةثالث ةويعزز التدريب العملي لمد ،والمنهجية في اللغة الفرنسية ،اللغة الفرنسية

(Carr,2007)، ردنية نجاحا  في اكساب الطلبة الفرنسية في الجامعات األ ج اللغةوقد لقيت برام

وقد أنشئ في جامعة آل البيت مركز اللغات الذي  ،احتياجات السوق المحلي لتلبياللغة الفرنسية 

 ،نها مصدر معرفي ومفتاح للعلوم االخرىريف الطلبة بأهمية تعلم اللغات وأيهدف الى تع

ويسعى للتعاون  ،جنبيةحلي من خبرات مدرسي اللغات األالمالمجتمع  لرفدويسعى مركز اللغات 

 ،مع الملحقيات الثقافية لسفارات الدول االجنبية والتعاون في تدريس اللغات )جامعة آل البيت

نشئ برنامج اللغة وأ ،تأسيسها ذردنية منرس اللغة الفرنسية في الجامعة األتد أوبد(. 2016

 .1987ة في عام الفرنسية وآدابها في الجامعة االردني

تلبية لحاجات المجتمع من  1984وأنشئ قسم اللغات الحديثة في جامعة اليرموك عام 

وتلبية لحاجات  ،مؤهلين في اللغة الفرنسية ولغات اخرى مثل االسباني وااليطالي والروسي

 (.2016 ،جنبية )جامعة اليرموكت االخرى في الجامعة لتعلم لغات أالطلبة في الكليا

 هدمجواللغة ينبغي اختياره لتعلم  تحديد ما يجب ،برنامج لغويي النظر الى أوعند 

 اللغوية الموضوعات اختيارن ( على أ ,1965Mackey)ويعلق  ،للبرامج بالمقررات التدريسية

طرق لتدريس الاختيار يجب و ،بكل تفاصيلها تدريس اللغة الصعب من ألنه ،صفة متأصلة

وحقل االختيار في تدريس اللغة بانتقاء وحدات مناسبة من اللغة  ،جزاء المهمة من اللغةاأل

فائدة جعل المواضيع اللغوية اكثر ساليب واجراءات يمكن من خاللها وتطوير أ ،ريسللتد

هتمام بجانبين وهما: االاالختيار  وجدفي الحقل الكلي للغة وقد  يمكن تدريسه واختيار ما ،للمتعلم

 (.(Richards, 2001 واختيار القواعد ،ار المفرداتختيا

 وضحها ضايا متعدة كما ألى قويم إوتشير جهود الخبراء في مجال التق

(Anderson, 1975) و(Bellack, 1977)، التقويم بحيث  على ومنها ما تتعلق بالقائمين

اختالف يتعلق  ب ومنها ما ،ولماذا يجرى التقويم ،يستخدمون استراتيجيات مختلفة في التقويم

 ،كاديمي للمؤسسةاالجازة واالعتراف األو أ ،التخاذ القرار حول االستمرار ،السبب وراء التقويم

 ،مستوى الموضوعية في التقويم فهناك ما يحتاج الى مستوى مرتفع من الموضوعيةيضا  أو

ظور ودرجة اتساع من ،دوات القياس المستخدمة فيهوأالتقويمية  الدراسةتصميم قضايا تتعلق بو

 ،التقويم المعتمد على اهداف التقويم واحتياجات المؤسسة والمواد المتوفرة والزمن المتاح )عالم

2003.) 
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اصدار أحكام وصفية عن طريق ويرتبط التقويم المؤسسي بالجامعات والبرامج الجامعية 

وبما يشتمل  ،جلهة البرنامج على تحقيق ما وضع من أن قدربشأ ،وكمية استنادا على أسس علمية

وة والضعف بهدف تطويره لتشخيص جوانب الق ،من أهداف ومحتوى وإجراءات وتقييم هعلي

كما ذكرته ( Cook & Cooper, 1978) وقد ميز ،(2010 ،مطر وعبد الجوادوتجويده )

 ( بين نوعين من التقويم البرامجي:2000المومني )

 ويتضمن هذا النموذج دراسة جدوى للبرنامج من خالل  ،هدافنموذج تقويم مدى تحقيق األ

 ويهتم بمدى فاعلية البرنامج ونتائجه. ،جلهامدى تحقيق األهداف التي أنشئ من أ

 لى تقويم جدوى البرنامج من خالل تحليل البنية التنظيمية ويهدف إ ،نموذج تحليل النظم

 للبرنامج واالجراءات المتبعة في تقديم الخدمات.

 لجميع المشاركين في البرنامج ومنها:نظرية وعلمية  هميةأ وللتقويم

  تزويد القائمين على البرنامج بتغذية راجعة على جميع المجاالت التخطيط والتنفيذ

 والمخرجات.

 المرجوة لألهدافللوصول  ،الكشف عن استعداد المشاركين وعن قدراتهم. 

 بعد الكشف واعادة الترتيب للبرنامج لمعالجة نقاط الضعف  ،تحليل نتائج التقويم للمقارنات

 المنفذين. بأداءسواء بالتعليم ام  ،عنها

 والستثارة  ،هم على المهم في البرنامجليقدموا األ ،رنامجليات التعليمية في البو  تحديد األ

 الطلبة وقدراتهم حول البرنامج. دافعية

 ينسجم مع سوق و ،رات ومستجدات العصرالتطوير والتحديث في البرنامج ليواكب متغي

 (2007 ،عيد ،)خوالدة العمل

على تطوير برامجها من خالل مساعدة لل ،تسعى الجامعات الى التقويم الداخلي لبرامجهاو

امج بروال ،البرامج وتحسينها واستخدام تلك النتائج لتطوير ،البرامج بشكل مستمر ة هذهمراجع

ولن  ،اجلهمن  تاعد الذيللغاية او الهدف  امعرفة مدى تحقيقهم سيكون من الصعب قي  ت ال التي

رامج منها: هل حقق البرنامج بجابة واضحة عن اسئلة كثيرة تثار دائما حول اليكون هناك إ

خطاء الطلبة؟ ماهي المعيقات التي واجهت البرنامج؟ وماهي األ؟ هل لبى البرنامج حاجات هفاهدأ

 :ايضا  الى يهدف التقويمو ،(2011 ،)كيوان في المستقبل؟رنامج التي يمكن تالفيها في الب

 لممارسة التخصص بفاعلية. عالية   علمية   ين ذات كفاءة  عداد خريجنجاح البرنامج في إ -

وتوازنها من حيث تلبيتها لمتطلبات  ،وتكاملها ،حداثة ما يقدم في البرنامج من مقررات -

من  والمهنية وذلك ،االكاديمية وتطوراته ،والمتطلبات االساسية للتخصص ،الجامعة والكلية

 وجهة نظر الطلبة واعضاء هيئة التدريس وسوق العمل .
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 تقويم مدى توافر الموارد الالزمة لتفعيل عمليات البرنامج. -

سباب ثم تحديد األ ،يتم تنفيذه هو محدد في وثيقة البرنامج وما تحليل ورصد الفجوة بين ما -

 والمعالجة. 

)عمادة ضمان الجودة واالعتماد  وفاعليته حول جدوى البرنامجالوصول الى رؤية  -

 .(2013 ،االكاديمي

 ،تعددت وجهات النظر حول الغرض من التقويم البرامج التعليميةفقد  ،بالرغم من ذلك

 كما اشار اليهان الغرض من التقويم ( أ,Darussalam 2010) حسب ما اضافته دراسة

 (Doll, 1992 التعرف على مدى )ويعتقد ،االستمرارية وفعالية البرنامج (Stufflebeam, 

( ان الغرض من التقويم هو تسليط الضوء على ما تحقق من البرنامج والمساعدة في صنع 1971

ويوضح  ،(Stake & Denny, 1969القرار من أوجه نظر أكثر موضوعية وايده كل من )

(Talmag, 1985 ان محتوى تقويم البرنامج يكون في ) القيمة الجوهرية وقيمة الجدوى والقيمة

 ,Provusووضح ) ،( الى تكويني وختامي1997التقويم ) Scrivenوقسم  ،النسبية وقيمة القرار

 & Borgووفقا ) ،( أن تقويم فعالية البرنامج يكون من حيث االداء والمعايير والمخرجات1971

Gall, 1989ة وجدارته من خالل طريقة تصميمة ( ان تقويم فعالية برنامج تعليمي ومدى نجاح

 ,Longstreet & Suaneومحتواه وآلية تنفيذه واألهداف التي حققها البرنامج وايده كل من 

ان قيمة التقويم في قياس   Stuffelbeam model CIPP وحسب نموذج ستفلبيم ،((1993

من خالل درجة تأثيره ويكون تقييم مدمج الفعالية: االول من حيث المعنى  البرنامج كميا  ونوعيا  

 .) (Darussalam, 2010 والثاني من حيث قيمة االثر

 

 الدراسات السابقة

خالل عملية البحث في األدب السابق, لم يتم العثور على دراسات سابقة تتناول تقويم 

ردنية بعامة والجامعة في الجامعات األ و غير مباشرنامج اللغة الفرنسية بشكل مباشر أبر

 ، لكن يوجد هناك بعض الدراسات التقويمية التي تناولت تقويم البرامجاالردنية بخاصة

 ، ومنها على سبيل المثال:االخرى الجامعية االكاديمية

تقويم برنامج التربية العملية في جامعة  تي هدفت الى( ال2013دراسة الغيشان والعبادي )

( 2010-2009للعام الدراسي ) البرنامج طلبةراء وتم استقصاء آ ،ة االردنية الخاصةالزيتون

لى قيام وتوصلت الدراسة إ ،هداف الدراسةلتحقيق أ الستبانة واعدت ،المنهج الكمي باستخدام

 وظهور بعض السلبيات في البرنامج . ،المعلمين بالمهام المطلوبة

الى تقويم برنامج التربية العملية لطلبة التربية المهنية  التي تهدف (2012دراسة الطوره )و

الباحث  عد  وأ ،واستخدم المنهج الوصفي ،دربينفي كلية الشوبك الجامعية من وجهة نظر المت

وتوصلت الدراسة الى تحقيق البرنامج الكفايات المتعلقة  ،استبانة لتحقيق اهداف الدراسة

الت عالية لمجا درجة  وحقق البرنامج  ،ني بدرجة عاليةبالمستوى العام لبرنامج التدريب المه
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ووجود فروق  ،كاديمي وادارة المدرسة المتعاونة والمعلم المتعاونالكفايات المهنية والمشرف األ

 في تقويم برنامج التربية العملية لصالح الذكور. 

امج الدبلوم ( بدراسة هدفت الى تقويم برن2011وقام الدعجة والسعايدة والدوجان والشرع )

واعتمد المنهج  ،كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية تطرحهالذي  ،المهني في التربية

واستخدم االستبانة لجمع  ،خريج وخريجة 99وتكونت عينة الدراسة من  ،الوصفي التحليلي

ة لبي حاجات الفئلبرنامج حقق االهداف التي وضعت ووتوصلت الدراسة الى ان ا ،المعلومات

 المستهدفة.

( الى تقييم برنامج الدبلوم العام في التربية في 2010هدفت دراسة عطيات وعطيات ) ابينم

وتكونت عينة  ،واستخدم الباحثان استبانة ،جامعة الحسين بن طالل من وجهة نظر الطلبة

االهداف  فيواشارت النتائج الى ان تقييم الطلبة  ،طالب وطالبة في البرنامج 121الدراسة من 

وعدم وجود فروق في تقييم الطلبة للبرنامج  ،توى والمخرجات كانت بدرجة متوسطةوالمح

 تعزى للجنس وتعزى لعدد سنوات الخبرة.

تقويم برنامج دراسة ل (Robert, Gentry & Townsend, 2009) كما اجرىو

لتحسين رضا الطلبة والتخطيط  ،االدارة وفهم تصورات الطلبة على جودة البرنامج الدكتوراه

 ،لى قوة البرنامج والتدريس ممتاز ومفيدواشارة إ ،قابالت لتقويم البرنامجواستخدم الم ،للمستقبل

اعضاء  القيادة من وجهة نظروالتي تتعارض العديد من التحديات   إلىواشارت النتائج ايضا  

وعدم تقديم المشورة  ،الممارساتتتفق مع  هيئة التدريس ان الدور االداري والسياسات ال

 عداد مناسب لمرحلة االطروحة.وعدم وجود إ ،ار المناهج الدراسيةوتكر ،للطلبةوالتوجيه السليم 

( الى تقويم البرامج التدريبية لمعلمي اللغة العربية في 2009الربابعة )دراسة  شارتوأ

 ،واتبع الباحث المنهج الوصفي ،المرحلة الثانوية في االردن من وجهة نظر المعلمين والمدربين

 ،لجمع المعلمات واستخدمت االستبانة ،( مدربا13و) ،( معلم ومعلمة111وكانت عينة الدراسة )

 ،هدافدريبي كان بدرجة مرتفعة لمجال األن درجة تقويم البرنامج التوتوصلت الدراسة إلى أ

واشارت الى وجود فروق في درجة تقويم البرنامج تبعا  ،ومحتوى البرنامج ،واالستراتيجيات

 لمتغير الجنس لصالح الذكور.

( الى تقييم برامج الدراسات العليا لكلية العلوم التربوية 2008هدفت دراسة العواملة )بينما 

وتكونت عينة  ،في الجامعات االردنية الرسمية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس والطلبة

 ،( طالب دكتوراه1764و) ،( طالب ماجستير260( عضو هيئة تدريس و )200)الدراسة من 

عمقة مع عمداء الكليات ورؤساء األقسام وعدد وطورت استبانتين واجراء عدد من المقابالت الم

ن ألى إوتوصلت النتائج  ،ردنية الرسميةالعلوم التربوية في الجامعات األ ساتذة في كلياتمن األ

لية لبرامج الدراسات العليا من وجهة نظر الطلبة كانت في مجال األهداف اعلى دراجات الفاع

 ،وأن اقل دراجات الفاعلية كانت في مجال القبول والخدمات ومحتوى البرنامج ،والتدريس

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الطلبة على جميع األبعاد وذلك تبعا  لمتغير و

 الذكور.الجنس ولصالح الطلبة 
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لى تقويم برنامج تربية الطفل بكلية مجتمع العلوم إ هدفت (2007دراسة صالح وصبيح )و

 ،واتُبع المنهج الوصفي التحليلي ،المهنية والتطبيقية من وجهة نظر الطالبات الخريجات

 ،ة البرنامجلى وضوح خطوتوصلت الدراسة إ ،( خريجة93ينة )واستخدمت االستبانة على ع

 ،لتدريس والتقنيات المستخدمةساليب اات على المساقات والطاقم األكاديمي وألخريجا ورضا

 .المتعاونةدارة واإل

( الى تقويم برنامج التربية العملية في الجامعة االردنية 2007بينما هدفت دراسة ابو ريا )

وتكونت عينة الدراسة من  ،من وجهة نظر المديرين والمعلمين المتعاونين وطلبة التربية العملية

واستخدم االستبانة لجمع  ،( طالب وطالبة143و) ،( معلم ومعلمة135) ،( مدير ومديرة37)

 ورضا ،واإلدارية للبرنامجوتوصلت الدراسة الى مناسبة الجوانب التنظيمية  ،المعلومات

دتهم من اواداء الطلبة المتدربين ومدى استف ،المدرسية على دور مشرف التربية اإلدارات

 برنامج التربية العملية.

 

 على الدراسات السابقةالتعليق 

ثين للتعرف على ية الزالت قضية تثير اهتمام الباحان قضية تقويم الطلبة للبرامج التعليم

 البرامج ووضع اقتراحات لتحسينها. جودة

 ،(2013الغيشان )دراسة  ،بعض الدراسات على نجاح البرامج بشكل عام ومنهااتفقت  -

ودراسة  ،(2011) وال ودراسة الدعجة والسعايدة والشرع ،(2013ودراسة الطورة )

 Robert & Gentry & Townsendودراسة  ،(2010)عطيات عطيات عطيات 

اسة صالح وصبيح ودر ،(2008ودراسة العواملة ) ،(2009ودراسة الربابعة ) ،(2009)

 (.2007و ريا )ودراسة اب ،(2007)

فدراسة  ،ألهدافهوتحقيق البرنامج  الدراسات الي قوة مجال االهدافبينما توصلت بعض  -

 وتوصلت دراسة الدعجة ،( توصلت الى تحقيق البرنامج الكفايات المطلوبة2012الطورة )

دراسة  واتفقت معها ،هداف المرجوة( إلى أن البرنامج حقق األ2011والسعايدة والدوجان )

 (.2008)دراسة العواملة و ،(2009عة )اببالر

 ،المشاركين في محتوى البرنامج بجوانبه المختلفة اسات توصلت الى رضاوهناك در -

ومنها دراسة  ،طرائق التدريس والتقويمو ،والجانب االداري والخدماتي ،الخطة الدراسية

بو بينما توصلت دراسة ا ،(2007بيح )واتفقت معها دراسة صالح وص ،(2008العواملة )

 ،(2008ا دراسة العواملة )هواتفقت مع ،مناسبة الدور االداري والتنظيمي( الى 2007ريا )

بينما توصلت  ،(Robert, Gentry & Townsend, 2009واختلفت معها دراسة )

 ( الى وجود بعض السلبيات في البرنامج.2013دراسة الغشان والعبادي )
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درجات تقويم البرنامج وتوصلت بعض الدراسات الى وجود فروق ذات داللة احصائية في  -

( لصالح الذكور واتفقت معها دراسة العواملة 2012مثل دراسة الطورة ) ،تعزى للجنس

( الى وجود فرو ق في درجات تقويم 2010عطيات )ووتوصلت دراسة عطيات  ،(2009)

 .برنامج تعزى للجنس وسنوات الخبرةال

الدراسة  واختلفت ،ة واختيار االداةأستفيد من الدراسات السابقة في المنهجية واختيار العينو

بانها تناولت برنامج اللغة  ،تقويم البرامجات السابقة التي اجريت في مجال الحالية عن الدراس

وتقيس درجة التقديرات التقويمية لمجاالت  ،الفرنسية في الجامعة االردنية من وجهة نظر الطلبة

 ،ةيوالخطة الدراس ،هدافهفلسفة البرنامج وأ) التي اشتقت من االدب السابق البرنامج الخمسة

فروقات في الوصول الى و ،وطرائق التقويم( ،وطرائق التدريس ،والخدمات والتسهيالت

 ،وتختلف ايضا  عن غيرها من الدراسات ،مستوى الطلبة التعليمي حسبدرجات التقويمية ال

 برنامج اللغة الفرنسية. دالء الطلبة مقترحات لتحسينبا

 

 الدراسة منهجية

 واآلراءللبرنامج وبيان العالقات بين مكونات  التحليلي الوصفيتتبع هذه الدراسة المنهج 

 التي يقدمها الطلبة حول البرنامج واقتراح سبل التحسين.

 

 افراد الدراسة

بدوا اختيارهم بالطريقة القصدية ممن أ تم وطالبة   طالبا   102فراد الدراسة من يكون أ

عة االردنية للمرحلة الجامعية في المشاركة من برنامج اللغة الفرنسية في الجاماهتماما للتعاون 

 منهم وطلب وطالبة   ( طالبا  110على ) االستبانة وزعت .2016\2015ولى للعام الدراسي األ

 من والتأكد االستبانات تدقيق وبعد ،الموضوعية من درجةبأقصى  االستبانة فقرات عن االجابة

 على الطلبة جابأ حيث ،الدراسة هذه بيانات تحليل ألغراض ( استبانات8استبعاد ) تم محتوياتها

 االستبانة كل على الواحدة االجابة في تكرار هناك كانت بحيث سليم غير بشكل االستبانات هذه

 .(%93االستبانات ) ارجاع معدل بلغ ،متكرر تدرج ضمن جاباتاأل كانت وأ

 

 االستبانة وثبات صدق

 الدراسةداة أ

فلسفة : تيةاآلوتتكون من المجاالت  ،دب السابقناء االستبانة من خالل مراجعة األتم ب

 ،والتعرف على الخدمات والتسهيالت في البرنامج ،والخطة الدراسية ،هداف البرنامجوأ

ساليب المتبعة والتعرف على األ ،ساليب المستخدمة في تنفيذ البرنامجوالتعرف على الطرق واأل

وتكونت اداة الدراسة  ،تحسين البرنامج مقترحة من الطلبةاالدالء باقتراحات لو ،يم الطلبةتقوفي 

وسؤال مفتوح لتقديم االقتراحات  ،( فقرة36من ) بعد عرضها على المحكمين بصورتها النهائية
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 وتوزعت فقرات االستبانة على خمس مجاالت رئيسة هي: المجال االول فلسفة ،حول البرنامج

والمجال الثالث  ،فقرات (6والمجال الثاني الخطة الدراسية ) ،فقرات (8هدافه )البرنامج وأ

والمجال  ،فقرات (8والمجال الرابع طرائق التدريس ) ،فقرات (6الخدمات والتسهيالت )

 فقرات. (8)الخامس طرائق التقويم الطلبة

على مجموعة من الخبراء عرضها بعد  بصورتها النهائية االستبانةتم التحقق من صدق 

صالحية مدى و ،ومتغيرات الدراسة ألهداف تهاومدى مالئم ،في الجامعات االردنية والمختصين

وتم التحقق من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على عينة  ،هقياسلوضعت  ما لقياسالعبارات 

وبعد مرور  ،لبةوطا ا( طالب30وبلغ عددهم ) من مجتمع الدراسة وخارج نطاق عينة الدراسة

 .SPSSعلى برنامج وحساب االرتباطاسبوعين تم اعادة تطبيق االستبانة 

 

 االساليب االحصائية

 اسئلة الدراسة، تم استخدام األساليب االحصائية اآلتية: علىجابة لإل

 ،داة الدراسةجابات الطلبة عن أستال واالنحراف المعياري وساط الحسابيةتم احتساب األ .1

 مجاالت اداة الدراسة. لكل مجال منو

بين مجاالت  الفروق إليجاد( One Way Anovaحادي )تم استخدام تحليل التباين األ .2

 االستبانة والمستوى التعليمي.

 إليجاد الفروق بين المجموعات. ،للمقارنات البعدية Tukey)تم استخدام اختبار توكي ) .3

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 عن طريق ،سئلتهالنتائج الدراسة مرتبة حسب أعرض يتناول هذا الجزء من الدراسة 

 ،(SPSSباستخدام ) ،حصائية المناسبةادخال البيانات الى الحاسوب وإجراء التحليالت اإل

لى ثالث مستويات بناء د صنف الحكم على تقديرات الطلبة إفق ،ولتسهيل مناقشة نتائج الدراسة

 على المتوسطات الحسابية الستجاباتهم على النحو االتي: 

 ( اعتبر مستوى التقديرات منخفضا .1.99-1إذا كان الوسط الحسابي يتراوح ما بين ) .1

 ( اعتبر مستوى التقديرات متوسطا .2.99-2إذا كان الوسط الحسابي يتراوح ما بين ) .2

 ( اعتبر مستوى التقديرات عاليا .4-3ما بين )إذا كان الوسط الحسابي يتراوح  .3

 من الدراسة ولسؤال األأوالً: النتائج المتعلقة بال

 ما التقديرات التقويمية لبرنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية من وجهة نظر الطلبة؟

تم  ،عة االردنية بشكل عاممبرنامج اللغة الفرنسية في الجالمعرفة التقديرات التقويمية ل

 .ولكل مجال من مجاالت االستبانة ،لالداه ككلاالنحراف المعياري واحتساب االوساط الحسابية 



 "......تقويم برنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية من ـــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 504

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 3)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 .ترتيبا تنازليا   ف المعياري لتقديرات الطلبة مرتبةالمتوسطات الحسابية واالنحرا :(1جدول )

 الوسط الحسابي االبعاد المجاالت
االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الحكم

 متوسط 0.58 2.76 طرائق التدريس -1

 متوسط 0.80 2.73 فلسفة البرنامج واهدافه -2

 متوسط 0.79 2.68 الخطة الدراسية -3

 متوسط 0.60 2.65 الخدمات والتسهيالت -4

 متوسط 0.50 2.62 طرائق التقويم -5

 متوسط 0.54 2.69 الكلي

قدموا تقديرات ردنية مج اللغة الفرنسية في الجامعة األن طلبة برناأ (1)من الجدول  يتضح

 ،(2.69حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي ) ،بشكل عام ستبانةمتوسطة على جميع مجاالت اال

 االولىمجال طرائق التدريس في المرتبة ويبين الجدول ان  ،(0.54واالنحراف المعياري )

جاء  هدافهوان مجال فلسفة البرنامج وأ ،(0.58وانحراف معياري ) ،(2.76) بمتوسط حسابي

وتبعة مجال الخطة  ،(0.80وانحراف معياري ) ،(2.73المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

وفي المرتبة  ،(0.79وانحراف معياري ) ،(2.68الدراسية في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 ،(0.60وانحراف معياري ) ،(2.65الرابعة مجال الخدمات والتسهيالت بمتوسط حسابي )

 (.0.50وانحراف معياري ) ،(2.62بمتوسط حسابي ) ال طرائق التقويمخيرا  جاء مجوأ

 ،(2007ودراسة صالح وصبيح ) ،(2008واملة )عمتفقة مع دراسة ال النتائجوجات هذه 

والسعايدة  ةواتفقت مع دراسة الدعج ،( ,2009Robert, Gentry & Townsend)دراسة 

بينما اختلفت النتائج  ،(2012ودراسة الطوره ) ،( في مجال االهداف2011والدوجان والشرع )

 امج.نلبر( بوجود بعض السلبيات في ا2013مع دراسة الغيشان والعبادي ) 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانياً: 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في درجات تقويم طلبة برنامج اللغة الفرنسية تعزى 

 لمستوى الطلبة التعليمي؟

 ،ردنيةاألبرنامج اللغة الفرنسية في الجامعة الطلبة لدرجة الفروق في تقويم  ةلمعرف(: 1) 2

ت االستبانة لكل اللكل مجال من مجا ةالمعياري اتالحسابية واالنحراف اتطالمتوستم احتساب 

 مرحلة تعليمية.
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 .حسب المستوى التعليمي للطلبة ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابيالمتوسطات نتائج : (2جدول )

 

مج اللغة الفرنسية في الجامعة فروق في درجات تقويم الطلبة لبرنا ( وجود2يبين الجدول )

البرنامج ول فلسفة بحيث كان المجال األ ،االستبانة لكل مرحلة دراسةردنية على مجاالت األ

انحراف و ،(2.98)ولى األطلبة السنة حسابي لوسط وكان اعلى  ،واهدافه متوسط بشكل عام

 تقدير حيث كان درجةووجود فروق في تقويم المجال الثاني الخطة الدراسية  ،(0.52) معياري

وتقدير طلبة  ،(1) وانحراف معياري ،(3.1حسابي ) بمتوسط عالية طلبة السنة االولى

حراف نوا ،(2.20)بمتوسط حسابي خرى متوسط حيث كان طلبة السنة الثالثة المستويات األ

مستويات الطلبة بينما كان مجال الخدمات والتسهيالت بدرجة متوسطة لجميع  ،(0.61معياري )

ووجود فروق  ،(0.59وانحراف معياري ) ،(2.90على متوسط طلبة السنة االولى )حيث كان أ

في تقويم مجال طرائق التدريس حيث كان درجة تقدير طلبة السنة االولى عالية بمتوسط 

وتقدير طلبة المستويات االخرى بدرجة متوسطة حيث  ،(0.53) حراف معياريوان ،(3.04)

بينما كانت  ،(0.41وانحراف معياري ) ،(2.62كان طلبة السنة الرابعة بمتوسط حسابي )

تقديرات الطلبة في جميع المستويات على مجال طرائق التقويم بدرجة متوسطة حيث كان اعلى 

واقل وسط حسابي طلبة السنة  ،(0.46) وانحراف معياري ،(2.97لبة السنة االولى )طمتوسط 

وتعود هذه الفروقات ألسباب عده  ،(0.58وانحراف معياري ) ،(2،31طلبة السنة الثالثة )

ه الفروقات انه كلما زادت خبرة الطلبة في ذوتعني ه ،واهمها مدة خبرة الطلبة في البرنامج

 .معوقات في تعلم اللغة رهم للبرنامج لوجوديتقد قل  كلما  ،البرنامج

(: ولمعرفة الفروق الفعلية في درجة تقويم الطلبة لبرنامج اللغة الفرنسية في الجامعة 2) 2

 (.ANOVAحادي )تم احتساب تحليل التباين األ ،نيةاالر
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لتقديرات التقويمية لطلبة اللغة الفرنسية حسب ( لANOVAنتائج تحليل التباين ) :(3جدول )

 .الدراسيالمستوى 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 *الداللة

 0.000 6.889 1.73 3 5.14 بين المجموعات

   0.25 98 24.37 داخل المجموعات

    101 29.51 التباين الكلي

 .(α=0.05مستوى الداللة عند )*

وق ذات رلى وجود فالتباين األحادي يشير إ( حسب نتائج تحليل 3الجدول ) خالل منو

ية تعزى طلبة برنامج اللغة الفرنس تقويم ( بين درجات0.05عند مستوى الداللة ) ةاحصائي داللة

 للمستوى الدراسي للطلبة.

(: ولمعرفة الفروق الظاهرية في تقويم برنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية 3) 2

( للمقارنات Tukeyالدراسة باختالف المستوى الدراسي استخدم توكي )لكل مجال من مجاالت 

 البعدية الثنائية.

طلبة برنامج اللغة الفرنسة  تقويم درجاتللفروق بين  Tukey)) نتائج اختبار توكي :(4جدول )

 .حسب المستوى الدراسي

 الطلبة حسب مستواهم الدراسي تقويم درجاتالمقارنات بين 

السنة  المجاالت

االولى 

والسنة 

 الثانية

السنة 

االولى 

والسنة 

 الثالثة

السنة 

االولى 

والسنة 

 الرابعة

السنة 

الثانية 

والسنة 

 الثالثة

السنة 

الثانية 

والسنة 

 الرابعة

السنة 

الثالثة 

والسنة 

 الرابعة

فلسفة البرنامج 

 واهدافه

0.924 0.407 0.052 0.783 0.234 0.831 

الخطة 

 الدراسية

0.439 0.000 0.004 0.022 0.241 0.629 

الخدمات 

 والتسهيالت

0.603 0.035 0.082 0.425 0.691 0.954 

طرائق 

 التدريس

0.864 0.001 0.023 0.011 0.178 0.578 

 0.241 0.751 0.034 0.197 0.002 0.784 طرائق التقويم

 (α=0.05) عند مستوى الداللة*
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ول فلسفة على المجال األ ةداللة احصائيفروق ذات عدم وجود الى ( 4يالحظ من الجدول )

 طلبة اللغة الفرنسية في جميع تقويم درجات( بين α=0.05البرنامج واهدافه عند مستوى داللة )

 ( مع هذه النتائج.2010اتفقت دراسة عطيات وعطيات )و مستوياتهم الدراسية

الثاني الخطة على المجال ذات داللة احصائية  فروقالى وجود  (4) ويظهر الجدول

الثة طلبة السنة االولى وطلبة السنة الث تقويم درجات( بين α=0.05الدراسية عند مستوى داللة )

طلبة السنة  درجات تقويمبين  ذات داللة احصائية فروقووجود  ،ولىالسنة األ طلبة لصالح

درجات بين  ذات داللة احصائية فروقووجود  ،ولى وطلبة السنة الرابعة لصالح السنة االولىاأل

 ةلالد فروقيوجد  بينما ال ،لصالح السنة الثانية طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة تقويم

دال احصائي  فروقوال يوجد  ،طلبة السنة االولى وطلبة السنة الثانية درجات تقويم بين ةاحصائي

ن يدال احصائي ب فروقجد ووال ي ،لرابعةطلبة السنة الثانية وطلبة السنة ا درجات تقويم بين

 طلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الرابعة.درجات تقويم 

على المجال الثالث الخدمات  ذات داللة احصائية فروقهناك  ( ان4ويوضح الجدول )

بة السنة الثالثة ولى وطلطلبة السنة األ تقويمدرجات ( بين 0.05والتسهيالت عند مستوى داللة )

ولى طلبة السنة األ تقويم درجاتبين  ةاحصائي ةلالد ذات فروقوال يوجد  ،ولىالسنة األ لصالح

درجات  وبين ،طلبة السنة االولى وطلبة السنة الرابعةدرجات تقويم وبين  ،وطلبة السنة الثاني

السنة سنة الثانية وطلبة طلبة الدرجات تقويم وبين  ،طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة تقويم

 طلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الرابعة. درجات تقويم وبين ،الرابعة

على المجال الرابع طرائق التدريس  ذات داللة احصائية فروق( وجود 4ويبين الجدول )

طلبة السنة االولى وطلبة السنة الثالثة لصالح  تقويمدرجات ( بين α=0.05عند مستوى داللة )

طلبة السنة االولى وطلبة  تقويمدرجات بين  ذات داللة احصائية فروقووجود  ،السنة الثالثة

طلبة  تقويمدرجات بين  ذات داللة احصائية فروقجد ووي ،السنة الرابعة لصالح السنة الرابعة

درجات  بيندال احصائي  فروقوال يوجد  ،السنة الثانية وطلبة السنة الثالثة لصالح السنة الثالثة

طلبة السنة الثانية وطلبة السنة  درجات تقويم وبين ،االولى وطلبة السنة الثانيةطلبة السنة تقويم 

 طلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الرابعة.بين درجات تقويم و ،الرابعة

ذات داللة احصائية على المجال الخامس تقويم  فروقان هناك  (4ويتضح من جدول )

طلبة السنة االولى وطلبة السنة الثالثة  تقويم درجات( بين α=0.05عند مستوى داللة ) الطلبة

( بين α=0.05عند مستوى داللة ) ذات داللة احصائية فروقووجود  ،لصالح طلبة السنة االولى

 فروقوال يوجد  ،ثانية وطلبة السنة الثالثة لصالح طلبة السنة الثانيةالطلبة السنة  تقويم درجات

 درجات تقويم وبين ،ة السنة االولى وطلبة السنة الثانيةطلب تقويمدرجات بين  ذات داللة احصائية

ثانية وطلبة السنة طلبة السنة الدرجات تقويم وبين  ،طلبة السنة االولى وطلبة السنة الرابعة

 طلبة السنة الثالثة وطلبة السنة الرابعة.درجات تقويم وبين  ،الرابعة
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 نتائج المتعلقة في السؤال الثالثثالثاً: ال

الالزمة لتحسين برنامج تعليم اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية من وجهة  المقترحاتما 

 نظر الطلبة؟

ترتيبا  ة من وجهة نظر الطلبة مرتب اللغة الفرنسية لبرنامجات التحسينو المقترحات :(5جدول )

 .تنازليا  

 االقتراحات الرقم
عدد 

 التكرارات
 النسبة
 المئوية

 %15 24 طرح مواد تركز على المحادثة  1
على المحادثة عن طريق عقد جلسات  االهتمام والتركيززيادة  2

 محادثة بإثارة مواضيع اجتماعية
22 14% 

ساليب التدريسية واالبتعاد عن االعتيادية التي في األتطوير ال 3
 تكره الطلبة بالتخصص وتدخلهم بنوع من الملل

17 11% 

 %11 17 تطوير االساليب التقويمية للطلبة وادخال الجانب التطبيقي  4
 %9 14 تطوير وتحسين المواد لتكون مواكبة للعصر الحديث 5
ة بطرح المواد )المواد اعلى من ميتقدير قدرات الطلبة التعلي 6

 مستوى الطلبة(
10 6% 

زيادة عدد المدرسين الفرنسيين لمساعدة الطلبة على اكتساب  7
 اللغة )شريك اللغة(

8 5% 

 %5 8 زيادة عدد ساعات التخصص  8
عمل دورات وورشات باللغة الفرنسية تتناسب مع اوقات  9

 الطلبة
7 4% 

 %4 6 توفير منح للخارج لتكون متاحة لجميع الطلبة  10
 %4 6 توفير برامج للتدريب الميداني لممارسة اللغة في الميدان 11
 %3 5 الطلبة )العدالة في التعامل مع الطلبة( تحسين المعاملة مع 12
 %3 5 استخدام القاموس اللغوي والكتب الناطقة 13
 %3 5 استخدام اللغة الفرانكوفونية )اللغة اليومية( مع الطلبة 14
لتعلم اللغة للقدرة على  زيادة عدد الساعات والمواد االولية 15

والقواعد الفرنسية  كبر قدر ممكن من المصطلحات اكتساب أ
 )مواد لغوية(

5 3% 

عمل مواقع الكترونية بمشاركة الطلبة للتبادل اللغوي  16
 والمحادثات 

4 2% 

 %2 3 تغير في الخطة الدراسية  17
 %1 2 كبر وثائقية باللغة الفرنسية بشكل أفالم عرض أ 18
 %1 2 االخذ بآراء الطلبة ومالحظاتهم بشكل دوري  19
 %1 1 انجليزي( –تخصص )فرنسي عمل  20
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 ،ردنيةمج اللغة الفرنسية في الجامعة األقدم الطلبة مجموعة من المقترحات لتحسين برنا

على ة من المقترحات التي حصلت على أوكانت طرح مواد تركز على المحادثة باللغة الفرنس

وتبعها زيادة االهتمام والتركيز على المحادثة عن طريق عقد  ،(%15تكرارا  ونسبة مئوية )

ثم التطوير في االساليب  ،(%14الطلبة ) رة مواضيع اجتماعية تهم  جلسات ودورات محادثة بإثا

التخصص وتدخلهم بنوع من الملل بنسبة تنفر الطلبة من التدريسية واالبتعاد عن االعتيادية التي 

 ،وادخال الجانب التطبيقي تطوير االساليب التقويمية للطلبةوتساوت معها  ،(%11مئوية )

وعرض افالم  ،التغير في الخطة الدراسية ،قل النسب المئوية والتكرارات للمقترحاتوكانت أ

حول البرنامج وتحسينه  واالخذ بآراء الطلبة ومالحظاتهم بشكل مستمر ،وثائقية باللغة الفرنسية

 انجليزي(. -سيوتحديث تخصص )فرن ،بما يناسبهم

 

 التوصيات

باالستمرار في تقديم برنامج اللغة  الباحثانوصي ي ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 .الفرنسية في الجامعة االردنية

اجراء دراسات تقويمية اخرى على برنامج اللغة الفرنسية من وجهة نظر أعضاء هيئة  -

 .والطلبة التدريس

 .اللغة الفرنسيةفي البرامج التي تدرس  والتواصل المحادثةاالهتمام والتركيز على  -

التحسين والتطوير في برنامج اللغة الفرنسية في الجامعة االردنية ليكون اكثر حداثة  -

 .الفرنسية بكفاءة عاليةز الطلبة على تعلم اللغة يحفتلوتطوير 
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 المالحق

 

 الطالبة اختي ،الطالب اخي

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

االردنية من وجهة نظر  الجامعة في الفرنسية اللغة برنامج تقويم الى تهدف دراسة بإجراءالباحثان  قومي

 المعلومات لجمع االستبانة هذه وتستخدم ،الطلبة

 مقابل)×( اشارة  بوضع وذلك ،للبرنامج واقعية صورة على للحصول عليها واالجابة العبارات قراءة يرجى

 التي المعلومات وان ،خاطئة او صحيحة اجابة يوجد ال بانه صحيحة, علما بانها تعتقد التي الخانة في عباره كل

 فقط البحث ألغراض تستخدم االستبانة هذه في تقدمها

 االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 المعلومات الشخصية

 انثى   ذكر         الجنس:        

 سنة رابعة سنة ثالثة     سنة ثانية      سنة اولى       المستوى الدراسي:

 فقرات االستبانة

 فلسفة البرنامج وأهدافه المجال االول
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

     توجد خطة واضحة للتوعية بالبرنامج -1

لدى البرنامج فلسفة واضحة ومعلنة تتناول  -2

 احتياجات تعليم اللغة الفرنسية

    

     تتصف اهداف البرنامج بالوضوح والدقة -3

البرنامج وفقا لألهداف العامة يتم قبول الطلبة في  -4

 للكلية

    

     يتيح البرنامج فرصة التعليم المستمر للخريجين -5

     تعتبر أهداف البرنامج واقعية وقابلة للتنفيذ -6

     صمم البرنامج إلكساب الطلبة لغة اجنبية جديدة  -7

يساعد البرنامج الطلبة في تطوير مهاراتهم العقلية  -8

واالتجاهات االجتماعية ويجعلهم متعلمين فعالين 

 يقومون بأدوارهم في المجتمع.
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 فلسفة البرنامج وأهدافه المجال االول
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 الخطة الدراسية المجال الثاني

يطلع الطلبة على الخطة الدراسية واالهداف المتوقع  -9

 تحقيقها قبل البدء بالدراسة

    

تتضمن الخطة عدد كافي من الساعات لنيل الدرجة  -10

 اللغةالعلمية وتعلم 

    

تضمن الخطة عدد كافي من الساعات التخصصية  -11

 الكتساب اللغة

    

يتم التطوير والتعديل في الخطة الدراسية لتكون  -12

 اكثر مالئمة للتغيرات 

    

تتضمن الخطط التعليمية للمناهج المقررة االهداف  -13

 والمحتوى وطرائق التدريس والتقويم 

    

المواد المقررة محتوى يتصف تتضمن خطط  -14

 بالحداثة والتجديد

    

     الخدمات والتسهيالت المجال الثالث

تقدم الكلية مراكز لبيع الكتب التعليمية بأسعار  -15

 مدعومة

    

تتوفر لدى الجهة المسؤولة عن الخدمات الطالبية  -16

 كفاية وخبرة قادرة على حل المشكالت.

    

فرصة للرحالت الترفيهية والعلمية تتيح الكلية  -17

 للطلبة بأسعار منخفضة.

    

تشجع االساليب التعليمية ومتطلبات المواد الدراسية  -18

 استخدام المكتبة ومصادر التعلم االخرى.

    

تساعد الكلية الطلبة على تطوير قدراتهم اللغوية  -19

 والخطابية والكتابية.

    

تعليمية كافية لسد تحتوي المكتبة مصادر  -20

 االحتياجات التعليمية للطلبة.

    

 طرائق التدريس المجال الرابع

يتبع اعضاء هيئة التدريس الطريقة التطبيقية في  -21

 التعليم

    

تتناسب طرائق التدريس مع المحتوى للمواد  -22

 المطروحة

    

     يستثير اداء المدرسين دافعية الطلبة نحو تعلم اللغة -23

يمتلك اعضاء هيئة التدريس القدرة عل ىتنفيذ  -24

 المحتوى التعليمي للمواد الدراسية
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 فلسفة البرنامج وأهدافه المجال االول
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تتنوع االساليب والطرق التي يتبعها اعضاء هيئة  -25

 التدريس

    

     تستخدم االساليب المالءمة لتعلم اللغة -26

توكد طرائق التدريس على االبتكار الذاتي في  -27

 اكتساب اللغة

    

توجد عالقة تشاركية بين الطلبة واعضاء هيئة  -28

 التدريس

    

 طرائف التقييم المجال الخامس

يعتمد اعضاء هيئة التدريس اساليب التقييم المستمر  -29

 ألداء الطلبة

    

يعتمد اعضاء هيئة التدريس اساليب التقييم الختامي  -30

 ألعمال الطلبة 

    

يستخدم اعضاء هيئة التدريس نتائج التقييم كتغذية  -31

 راجعة في تعديل وتطوير خطط المساق 

    

يستخدم اعضاء هيئة التدريس اساليب متنوعة في  -32

التقييم تساهم في تحقيق اهداف خطط المساقات 

 للبرنامج
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