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ملخص
ھ دف الدراس ة التع رف عل ى اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية نح و
تقييم الطلبة لھم ،وعرض تجربة الجامعة اإلسالمية في تقييم أداء عضو ھيئة التدريس م ن خ الل
رأي الطالب في أداء األستاذ الجامعي ،مستخدما ً المنھج الوصفي التحليلي ،وبلغت العين ة )(١٣١
عضو ھيئة ت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية ،واس تخدمت اس تبانة تكون ت م ن ثالث ة أبع اد وس ؤال
مفتوح ,وكانت أھم نتائج الدراسة (١ :إن تجربة الجامعة اإلسالمية في تقييم عضو ھيئة الت دريس
عل ى ال رغم م ن ح داثتھا إال أنھ ا ثري ة ،ومتنوع ة ف ي أدواتھ ا ونتائجھ ا (٢ .تش ير النت ائج إل ى أن
اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس نحو تقييم الطلب ة لھ م كان ت محاي دة ف ي مجملھ ا (٣ .أن اتجاھ ات
أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية نحو تقييم الطلبة كان ت مرتفع ة )ايجابي ة( ف ي العدي د
م ن الفق رات (٤ .أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى أن اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة
اإلسالمية نحو تقييم الطلبة كانت منخفضة )سلبية( ف ي العدي د م ن الفق رات (٥ .تش ير النت ائج إل ى
وجود أثر للتفاعالت الثنائية بين متغيرات العمر والرتبة األكاديمية وكذلك للتفاعالت الثالثية ب ين
العم ر والرتب ة األكاديمي ة وبل د الش ھادة .وأوص ت الدراس ة بأھمي ة نش ر ثقاف ة التق ويم ،وتنوي ع
أساليب التقييم لعضو ھيئة التدريس ،وتوعية الطلبة بأھمية وجدية عملية التقييم من خالل الندوات
والنشرات والمحاضرات ،وتطوير النماذج المستخدمة في عملية تقييم أداء عضو ھيئة التدريس،
ومراعاة الخصوصية لبعض الكليات والتخصصات ،ودعم حوسبة أدوات التقويم رفعا ً للكفاءة.
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Abstract
The study aimed at examining the attitudes of the Islamic University
faculty towards student evaluation of their performance in addition to
presenting IUG experience in evaluating teaching performance by
students. The analytical descriptive method was used. The sample
consisted from 131 IUG faculty members. A questionnaire was
developed. It consisted from three parts in addition to an open-ended
question. Results showed that: 1) In spite of its newness, IUG experience
was rich and lavish in relation to its tools and results. 2) Faculty attitudes
towards student evaluation were neutral in general. 3) Faculty attitudes
toward students' evaluation were positive in many items. 4) Faculty
attitudes towards students' evaluation were negative in some items. 5)
Results showed that there are two- way interactions between the age and
academic rank variables in addition to three way interactions between the
age, academic rank and the country of the certificate. Recommendations
emphasized the following: the importance of the diffusion of quality of
culture, the use of different faculty assessment tools, student awareness
with regard to the assessment process by using seminars, lectures and
newsletters, improving the existing faculty assessment tools taking into
account the different colleges and specializations in addition to
supporting the tools computerization process for efficiency.
مقدمة
لقد حظي موضوع تقييم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس باھتمام الباحثين في مؤسسات التعليم
 فق د اس تخدمت الجامع ات والكلي ات العام ة.العالي وبشكل خاص في الوالي ات المتح دة األمريكي ة
منھا والخاصة نماذج عديدة وطورت أساليب متنوعة لألخ ذ باتجاھ ات الطلب ة وتقي يمھم ألعض اء
 وقد اعتمدت العديد من المؤسسات التعليمية العليا على تقييم الطلب ة ألعض اء ھيئ ة.ھيئة التدريس
 وذلك للعمل عل ى تحس ين الممارس ات التربوي ة،التدريس وجعلته جزءاً من نظامھا التقييمي العام
.(٨٨  ص،١٩٩٤ ،والتدريسية فيھا )طناش
يع د عض و ھيئ ة الت دريس أح د أھ م مقوم ات العملي ة التربوي ة ف ي التعل يم الج امعي وأح د
دعائمھا الرئيسة التي تحدد مدى كفاءة ھذا التعليم ومستواه وفاعليته من خ الل م ا يق وم ب ه عض و
 وم ا يؤدي ه م ن مھ ام ومس ئوليات ت رتبط ارتباط ا ً وثيق ا ً بتحقي ق أھ داف،ھيئة الت دريس م ن أدوار
 ويعتب ر أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن أھ م الق وى الحقيقي ة لتحس ين الت دريس.الجامع ات ووظائفھ ا
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الج امعي ورف ع مس تواه )العب د الغف ور ،٢٠٠٢ ،ص  .(٥٧وق د ك ان الت دريس الوظيف ة األول ي
والوحي دة عن د نش أة الجامع ات ،تل ك الوظيف ة الت ي أجم ع عل ى أھميتھ ا ك ل م ن الممارس ين
والمنظرين على حد سواء ،مما جعل الجامعات توظف كل إمكاناتھا المادية والبشرية المتاحة م ن
أجل تحقيق ھذا الھدف ،لذا فإن مؤسسات التعليم الجامعي رك زت ج ل اھتمامھ ا عل ى ت وفير ن وع
من التعليم ذي المستوى العالي )الصغير ،٢٠٠٥ ،ص .(٢٤
والعملية التدريسية مرك ب معق د م ن ع دة أبع اد ،وعن دما تخض ع ھ ذه العملي ة للتق ويم تظھ ر
أھمية تحديد ھذه األبعاد وم دى مس اھمة ك ل بع د ف ي نجاحھ ا وتحقي ق أھ دافھا ،كم ا تظھ ر أھمي ة
تحدي د عناص ر ومكون ات البع د الواح د أو الممارس ات والس لوكات الت ي ي تم ف ي ض وئھا تحدي د
المعايير والمحكات الالزمة للتقويم ،ويعتبر عضو ھيئ ة الت دريس م ن المس اھمين الكب ار ،ب ل م ن
أكب ر المس اھمين ف ي العملي ة التدريس ية ،ولك ن ال يعن ي أن ه المح دد الوحي د لنجاحھ ا )ع ودة،
والداھري ،١٩٩٢ ،ص .(١٣٤
ولخطورة وأھمي ة المھم ة التدريس ية اھ تم رج ال التربي ة بم داخل تقييمھ ا معتم دين ف ي ذل ك
علي م دخلين أساس يين :الم دخل األول يس مى بم دخل العملي ات والن واتج وال ذي يس تند ف ي تقييم ه
لفاعلية المھمة التدريس ية إل ى نت ائج تحص يل الطلب ة وإنج ازاتھم ف ي المق ررات الدراس ية ،وي رى
مؤيدوه أن ما يتعلمه الطلبة في مساق دراسي معين يعتب ر مؤش راً ص ادقا ً ل ألداء التدريس ي لمعل م
ھ ذا المس اق وب ذلك اعتب روا أن تحص يل الط الب ھ و المح ك ال رئيس للحك م عل ى ھ ذا األداء.
والم دخل الث اني :م دخل األحك ام التقييمي ة ويس تند ھ ذا الم دخل إل ى أحك ام وتق ديرات ال زمالء
والق ائمين بمھ ام اإلدارة الجامعي ة والتق ارير الذاتي ة للمعلم ين ،وھ و يعتم د أساس ا ً عل ى مق اييس
فاعلية التدريس فتلك األحكام يمكن أن تكون مصدراً من مص ادر المعلوم ات المرتبط ة بنش اطات
عضو ھيئة التدريس )حسين حنفي ،٢٠٠٠ ،ص .(٢٠٥
وقد جاء االھتمام بدراسات تقي يم األداء األك اديمي لألس تاذ الج امعي ل يس م ن قبي ل التع رف
على مدى كف اءة ھ ذا األداء وترش يده ،أو لمج رد إث راء المعرف ة اإلنس انية ب ل أيض ا ً لتط وير دور
الجامعات في تحقيق التنمية المجتمعي ة والتح رر السياس ي واالقتص ادي والثق افي باعتب ار أن ھ ذا
التحرر يرتكز بالدرجة األولى على اإلمكان ات والق درات وق دراتنا العلمي ة والتكنولوجي ة )زاھ ر،
 ،١٩٩٥ص.(٣٩
إن ف ن تقي يم نوعي ة األداء مش كلة معق دة من ذ ك ان ھن اك أعض اء ھيئ ة ت دريس وف ي معظ م
الح االت م ن األفض ل قي اس النوعي ة ف ي ص ورة وجھ ات النظ ر والق يم والم دركات الحس ية الت ي
يحملھا الطلبة والنظراء والخريجون وغيرھم ممن شھدوا األداء بالفعل أو كانوا من المنتفعين م ن
األداء )العريض ،١٩٩٤ ،ص.(١٨٥
وأشارت سجالت المؤتمر العام لليونسكو بش أن أوض اع ھيئ ات الت دريس ف ي التعل يم الع الي
إلى موضوع التقييم على النحو التالي:
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 أن يكون تقي يم عم ل أعض اء ھيئ ات الت دريس ف ي التعل يم الع الي ج زءاً ال يتج زأ م ن عملي ةالتعليم والتعلم والبحث ،وأن تكون مھمته الرئيسة تطوير األفراد تبعا ً الھتماماتھم وقدراتھم.
 أن يكون األساس الوحيد للتقييم ھو المعايير األكاديمية للبحث والتعليم وللمھ ام األكاديمي ة أوالمھنية األخرى ،كما يحددھا األقران الجامعيون.
 عندما يتضمن التقييم إجراء أي نوع من أنواع التقي يم المباش ر لعم ل مدرس ي التعل يم الع اليمن جانب الطالب أو الزمالء المدرسين أو المسئولين اإلداريين ،يج ب أن يك ون ھ ذا التقي يم
موضوعيا ً وأن يحاط المعنيون علما ً بمعايير التقييم ونتائجه.
 أن تراع ي نت ائج تقي يم أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي التعل يم الع الي أيض اً◌ً عن د تحدي د ھيئ ةموظفي المؤسسة وعند النظر في تجديد العاملين فيھا.
 أن يكون ألعضاء ھيئات التدريس في التعليم العالي حق التظلم لدى ھيئة محايدة ضد التقي يمالذي يرون أنه ال يستند إلى مبرر معقول )اليونسكو ،١٩٩٨ ،ص.(٣٥
وعن د محاول ة تق ويم دور عض و ھيئ ة الت دريس كم درس نواج ه مش كلة أكث ر تعقي داً مم ا ق د
نتصور ،فھناك الكثير من األسئلة والتساؤالت التي تطرح نفسھا مثل :ما ھي مواصفات الم درس
الناجح ،وما ھي المحك ات أو المع ايير الت ي يمك ن الحك م م ن خاللھ ا عل ى مس توي نج اح العملي ة
التدريسية ،وما ھي العوامل التي يمكن أن تش كل مص ادر األخط اء ف ي عملي ة التق ويم ،وم ا م دى
مس اھمة ھ ذه العوام ل وكي ف يمك ن ض بطھا أو ع زل تأثيرھ ا س واء كان ت متعلق ة بالمس اقات
الدراس ية ،أو بعض و ھيئ ة الت دريس ،أو ب الظروف التعليمي ة والمن اخ الع ام ف ي الجامع ة أو
بخصائص الطالب نفسه )عودة ،والداھري ،١٩٩٢ ،ص.(١٣٤
وتتباين اآلراء بين الموافقة أو الرفض ألسلوب االعتماد على الطالب في تقي يم أداء األس تاذ
الجامعي .فالدراسات المتنوعة في مجال تقييم أعضاء ھيئة التدريس تشير إلى تزايد الجدل ح ول
تلك العملية فمنھم من ھو متحمس لھا ومنھم من يشكك ف ي مص داقيتھا ويق اوم اس تخدامھا .إال أن
ھ ذا االتج اه أكث ر ش يوعا ً ف ي ال دول الغربي ة منھ ا ف ي المجتمع ات العربي ة )الس يد عل ى،٢٠٠٥ ،
ص.(٦٢
وھناك أنظمة متعددة لتقييم أعضاء ھيئ ة الت دريس غايتھ ا إعان ة عض و ھيئ ة الت دريس عل ى
التطوير الذاتي المستمر ،وبمنھجية واضحة وصوالً إلى أعلى الغايات في إط ار مھام ه األساس ية
في التدريس المتميز والبحث العلمي الراقي والخدمة المھنية المجتمعي ة المتقدم ة .وعملي ة التق ويم
السنوي لعض و ھيئ ة الت دريس ت وفر ل ه بيان ات ومؤش رات مھم ة ع ن مس توى اإلنج از ف ي إط ار
المھ ام المنوط ة ب ه وغاي ات األداء الج امعي .فق د ُذك ر العدي د م ن الحس نات الت ي يمك ن االعتم اد
عليھا لألخذ بتقييم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس :فھ و يس اعد عل ى الوص ول بالطلب ة إل ى تحم ل
المس ئولية وإظھ ار ص وتھم ل دعم عض و ھيئ ة الت دريس المب دع ،ومس اعدة اآلخ رين ف ي أدائھ م
األكاديمي وممارساتھم التربوية )طناش ،١٩٩٤ ،ص.(٩٠
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كما يسھم التقييم – إن تم استثماره  -في تنمية أعض اء ھيئ ة الت دريس تنمي ة ش املة ل يس م ن
النواحي األكاديمية والمھني ة والمھاري ة فحس ب ب ل م ن ن واح أخ رى مث ل الحساس ية االجتماعي ة،
واإلحساس بالمسئولية الشخصية ،والتفكير الناقد وتحسين مستوي األداء.
وھناك اتفاق عل ى أن تقي يم عم ل األس تاذ الج امعي م ن ش أنه أن ي ؤدي إل ى :تحس ين العم ل
وتطويره وتأكيد فاعليته وتدعيم جودته .فالغرض األساسي من عملية تقييم أداء األستاذ الج امعي
ھ و الحك م عل ى مس توي ونوعي ة ھ ذا األداء للتع رف عل ى نق اط الق وة والض عف في ه ،وق د اتفق ت
الدراسات السابقة عل ى أن أس اليب تقي يم أداء األس تاذ الج امعي تترك ز ف ي تقي يم الطال ب لألس تاذ،
والتقييم الذاتي ،وتقييم أقران العمل )الزمالء( ،وتقييم الرؤس اء والمش رفين ،ويس تفيد عض و ھيئ ة
التدريس من تقييم طالبه في مواقف التعلم المتك ررة يومي ا ً م ن خ الل م ا يحص ل علي ه م ن تغذي ة
راجعة تظھر في وجوه طالبه وإيماءاتھم وفي سلوكياتھم أثناء المحاض رة مم ا يجعل ه ق ادراً عل ى
تطوير وتعديل مساره )السيد على ،٢٠٠٥ ،ص.(٦٢
بينما يؤكد مارش وشابيرو وجود درجة عالية من المصداقية لتقييم الطالب الجامعي ألس تاذة
وال يوجد مقدار ضئيل نسبيا ً من التدخل الذاتي .وبدراسة مقارنة قام بھا ك ل م ن واتكن ز واكان دى
عن مدى فاعلية األدوات المستخدمة لتقويم أساتذة الجامعة في نيجيريا وتوصلوا إلى نف س النت ائج
التي توصل إليھا كل من مارش وشابيرو من حيث مصداقية تقويم الطلبة في الجامع ة ألس اتذتھم،
ويعض د ھ ذه النت ائج م ا توص ل إلي ه واتكن ز عن دما ق ام بدراس ة عب ر ثقافي ة ف ي س ت دول ح ول
اس تخدام أدوات لتق ويم أس اتذة الجامع ة م ن خ الل طلب تھم حي ث ج اءت النت ائج مش جعة ج داً
وخصوصا ً فيما يتعلق بدرجة االتساق بين نتائج الدول الست رغ م تب اين ثقافتھ ا )العم ر،١٩٩٦ ،
ص.(١٣٠
وتكمن أھمية رأى الطال ب باعتب اره م دخالً ھام ا ً م ن م دخالت العملي ة التعليمي ة إن ل م يك ن
محورھا فالطالب ھو الذي يتلقي الخدمة التعليمية المقدمة له مباشرة من األستاذ الجامعي وخاصة
ف ي الموق ف التدريس ي ،ل ذلك فھ و يتمت ع بالق درة عل ى إص دار أحك ام تتص ف بارتف اع مس توي
مصداقيتھا )السيد على ،٢٠٠٥ ،ص.(٦٢
وھناك العديد من السيئات التي يمكن اإلشارة إليھا عند استخدام تقييم الطلب ة ف ي الحك م عل ى
عضو ھيئ ة الت دريس ،إذ إن ھ ذه الممارس ة مكلف ة مادي اً ،وإن الطال ب ال يمكن ه أن يص در حكم ا ً
جي داً إال بع د تخرج ه م ن الجامع ة وممارس ته الحي اة العملي ة ،وأن ھنال ك اختالف ا ً ب ين الطلب ة
وأعضاء ھيئة التدريس ح ول مفھ وم الت دريس الفع ال ،وأن ه يمك ن إس اءة اس تخدام ھ ذه الممارس ة
التقييمية من الطلبة أو اإلدارة الجامعية )طناش ،١٩٩٤ ،ص.(٩٠
وأشار اليموني ) (Aleamoni, 1981, p.41إلى أن األساتذة الذين يعارضون عملية تقي يم
الطلبة للعملية التدريسية يبدون األسباب التالية:
-

إن الطلب ة ال يس تطيعون إعط اء أحك ام ثابت ة تتعل ق بالم درس أو العملي ة التدريس ية ،وذل ك
ألنھم ال يتمتعون بالنضج الكافي ويفتقرون إلى الخبرة ،وھم متقلبو األطوار أو المزاج.
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-

إن األس اتذة ال ذين يوج د ل ديھم بح وث وخب رات متمي زة ھ م ال ذين يتمتع ون بالكف اءة لتقي يم
العملية التدريسية عند زمالئھم.
إن معظ م تق ديرات الطلب ة ليس ت أكث ر م ن كونھ ا مرتبط ة بالعالق ة الحميم ة والص داقة
والمالطفة.
إن الطلبة غير قادرين على إصدار أحكام دقيقة تتعلق بالتدريس واألستاذ حتى ينھ وا دراس ة
المساق ،أو يكونوا قد تخرجوا من المؤسسة التعليمية وذلك بعد عدة سنوات.
إن االستبانات المختلفة والمتعلقة بتقييم األساتذة غير ثابتة وغير صادقة.
إن ھناك العديد من العوامل الخارجية الت ي ت ؤثر عل ى تق ديرات الطلب ة مث ل :حج م الص ف،
وجنس الطالب ،وجنس األس تاذ ،والوق ت ال ذي يق دم في ه المق رر ،وھ ل المق رر اختي اري أم
إجباري.

وقد أشار )جريسات (١٩٨٩ ،إلى أن العديد من العاملين ف ي النط اق الج امعي يج دون أكث ر
من سبب للتشكيك في نجاح أية عملية تقييمية رشيدة ،وكثيراً ما يسارعون لسرد األسباب الداعي ة
للفشل .وكل نظام مھدد بالفشل إذا لم يؤمن به مديروه ولم ينفذوه بقناعة وأمان ة .ف التقييم ج زء م ن
العملية اإلدارية بأكملھا ونجاحه جزء من النجاح اإلداري العام.
إن ھن اك بع ض المنطلق ات األساس ية الت ي يج ب االلتف ات إليھ ا عن د تقي يم أداء عض و ھيئ ة
التدريس أھمھا:
 .١إن قياسات أداء أعضاء ھيئة التدريس يجعل من حالة التوتر أمراً ال يمكن تجنبه.
 .٢تقييم أعضاء ھيئة التدريس خاصة األساتذة عمل في حد ذاته يمكن أن يخلق جواً سلبيا ً.

 .٣تقييم أعضاء ھيئة التدريس بطريقة ظاھرة ومتكررة أمر يقلل من إنتاجيتھم ،حيث يصيرون
غير راضين عن بيئة العمل.
 .٤أعضاء ھيئة الت دريس ف ي مختل ف حق ول المعرف ة ينتج ون أنواع ا ً مختلف ة م ن الن واتج وھ م
يفضلون أساليب بعينھا ومختلفة في التدريس ولھم توقعات خدمة مختلفة وھذا التن وع يجع ل
م ن الص عب اس تخدام المع ايير نفس ھا عب ر ك ل قس م أك اديمي أو كلي ة )ش حاته،٢٠٠١ ،
ص.(١٣٥-١٣٤

ورغ م المآخ ذ عل ى نظ ام تقي يم األس تاذ الج امعي م ن قب ل الطلب ة يب ين جرينوال د
) (Greenwald, 1997ف ي دراس ته التحليلي ة لمجموع ة األبح اث الت ي تم ت ف ي مج ال تقي يم
أعضاء ھيئة الت دريس ف ي أمريك ا ف ي الفت رة م ا ب ين ) (١٩٩٥-١٩٧١والت ي بل غ ع ددھا )(١٧٢
دراسة ،أن عملية تقويم الطلبة لعضو ھيئة التدريس ض رورية ومطلوب ة فأغل ب الدراس ات أك دت
أن نتائج ھذه العملي ة ص ادقة وليس ت متحي زة ،والع املون ف ي الجامع ات م ن إداري ين وأك اديميين
بحاج ة إل ى نتائجھ ا ،واقت رح جرينوال د ض رورة تع ديل بع ض جوان ب ھ ذه العملي ة وإص الحھا
لتصبح أكثر فعالية لكل من اإلدارة واألستاذ الجامعي.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحت ى ي تم الخ روج م ن ھ ذا الت ردد والتض ارب ف ي اآلراء ح ول عملي ة تقي يم الطلب ة ألداء
أعضاء ھيئة التدريس فإنه يجب على إدارة الجامعة تحديد الھدف من تقي يم الطلب ة ألعض اء ھيئ ة
التدريس ،وذلك قبل اس تخدامه كأح د المص ادر الت ي يمك ن الرج وع إليھ ا واعتمادھ ا ض من نظ ام
تقييمي شامل )العمايرة ،٢٠٠٣ ،ص.(١٦٢-١٦١
الدراسات السابقة
ھدف الدراسة التعرف على اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية نح و
تقييم الطلبة لھم ،وعرض تجربة الجامعة اإلسالمية في مجال تقييم عضو ھيئة التدريس.
وقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع تقييم الطلبة ألعضاء ھيئة الت دريس واتجاھ اتھم
نحوھا ويمكن اإلشارة إلى بعضھا على النحو التالي:
دراس ة العم ايرة ) :(٢٠٠٣الت ي ھ دفت إل ى معرف ة اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي
جامع ة اإلس راء األھلي ة ف ي األردن نح و تقي يم الطلب ة ألدائھ م التدريس ي ،والعوام ل الم ؤثرة ف ي
عملي ة التقي يم ،بل غ حج م العين ة ) (٧٥عض و ھيئ ة ت دريس وش كلت ) (%٤٤.٩م ن حج م مجتم ع
الدراسة األصلي ،وكانت أھ م النت ائج (١ :إن اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة
ألدائھم بشكل عام جاءت محايدة (٢ .جاءت اتجاھاتھم عل ى بع ض الفق رات إيجابي ة ف ي الجوان ب
التالي ة )تقي يم الطلب ة ألداء عض و ھيئ ة الت دريس يدفع ه إل ى مراجع ة ممارس اته التربوي ة ،وتوج د
فائ دة م ن عملي ة تقي يم الطلب ة ألداء عض و ھيئ ة الت دريس ،وأن تس تمر إدارة الجامع ة ف ي تطبي ق
أسلوب تقييم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس ،وتقييم الطلبة ألداء عض و ھيئ ة الت دريس يعم ل عل ى
تنمي ة شخص ية الطال ب .وج اءت اتجاھ اتھم س لبية ف ي جوان ب أخ رى (٣ .ع دم ت أثير اتجاھ ات
أعضاء ھيئة التدريس نحو تقي يم الطلب ة ألدائھ م تبع ا ً للمتغي رات :الكلي ة الت ي ي درس فيھ ا عض و
ھيئ ة الت دريس ،الج نس ،الخب رة ف ي الت دريس ،الجامع ة الت ي تخ رج منھ ا عض و ھيئ ة الت دريس،
المؤھل العلمي لعضو ھيئة التدريس .وأوصت الدراسة بأن تعم ل الجامع ة عل ى تغيي ر اتجاھ ات
أعضاء ھيئة التدريس الحيادية والس لبية نح و عملي ة تقي يم الطلب ة ألدائھ م ،وتوعي ة الطلب ة بأھمي ة
وجدية عملية التقييم ،وتطوير النماذج المستخدمة في عملية التقييم.
أما دراسة شحاته ،وفوزية ) :(٢٠٠١بھدف كشف واق ع الت دريس والتق ويم الج امعي بغي ة
تط ويره وتعظ يم عائ ده الترب وي ف ي كلي ات البن ات بالمملك ة العربي ة الس عودية مقارن ة باألنظم ة
العالمي ة ف ي جامع ات متقدم ة ،وق د ش ملت عين ة الدراس ة ) (١٢٠عض و ھيئ ة ت دريس ،و)(٣٥٠
طالب ة جامعي ه ،واس تبانة لك ل منھم ا وكان ت أھ م النت ائج :اخ تالف ترتي ب الس مات الشخص ية
للطالبات الجامعيات من وجھة نظر الطالبات وأعضاء ھيئة التدريس ،وكذلك مھارات التعلم ل دى
الطالبة الجامعية ،وكفاءات عضو ھيئة التدريس والمشكالت التي تواجه الطالب ات وأعض اء ھيئ ة
الت دريس ف ي العملي ة التعليمي ة التقويمي ة والمقترح ات الت ي يمك ن أن تس ھم ف ي تط وير الت دريس
والتقويم الجامعي.
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دراس ة المني زل وعب د ال رحيم ) :(١٩٩٩بھ دف التع رف آلراء أعض اء ھيئ ة الت دريس
والطلبة في عملية تقييم المساق الدراس ي وط رق تدريس ه بجامع ة الس لطان ق ابوس .تكون ت عين ة
الدراسة من ) (١٦٢عضو ھيئة تدريس (٧٦١) ،طالب ،واس تخدمت اس تبانتان لك ل م ن األس اتذة
والطلبة وكانت أھم النتائج (١ :إن أراء أعض اء ھيئ ة الت دريس والطلب ة ف ي عملي ة تقي يم المق رر
الدراس ي وط رق تدريس ه كان ت س لبية ف ي العدي د م ن الجوان ب ،إذ ي رون أن الطلب ة ذاتي ون ف ي
تقييمھم ،وأن تقييم الطلبة يؤثر سلبا ً على الممارسات التدريسية (٢ .عدم وجود إيمان عند أعضاء
ھيئة التدريس بتقييم الطلبة لھم (٣ .وجود اتجاھات إيجابية عند أعضاء ھيئة التدريس ف ي العدي د
من الجوانب منھا :أن معظم الطلبة يقومون بعملية التقييم بجدية ،وإن ه ال م انع م ن إش راك الطلب ة
في عملية التقييم ،وإن تقييم الطلبة لعضو ھيئة التدريس موضوعيا ً مھما ك ان الغ رض م ن عملي ة
التقي يم ،وإن عض و ھيئ ة الت دريس يأخ ذ نت ائج تقي يم الطلب ة ل ه ب اكتراث (٤ .إن أعض اء ھيئ ة
التدريس يعارضون فكرة تركھم لغرفة الدراسة عند عملية التقييم ،ويؤيدون فكرة التقي يم بأس اليب
أخرى غير الطلبة ،وإنھم غير مرتاحين لإلجراءات السرية المتبعة في عملية التقي يم ،وإن إج راء
عملي ة التقي يم ف ي ك ل فص ل دراس ي مض يعة للوق ت (٥ .ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة ف ي آراء
أعض اء ھيئ ة الت دريس والطلب ة ف ي عملي ة تقي يم المس اق الدراس ي ،وط رق تدريس ه تُع زى إل ى
الخبرة التدريسية ،والرتبة العلمية.
دراسة العضايلة ،محارمة ) :(١٩٩٨بعنوان "اتجاھات أعضاء ھيئة الت دريس ف ي جامع ة
مؤتة نحو عملية تقييم الطلبة لھم" ،وشملت العينة ) (١٠٠عضو ھيئة التدريس وقد أظھرت نتائج
الدراس ة م ا يل ي (١ :كان ت اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة مؤت ة نح و تقي يم الطلب ة
ألدائھم س لبية (٢ .توج د عوام ل ت ؤثر ف ي تقي يم الطلب ة ألداء أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة
مؤت ة ،م ن ھ ذه الم ؤثرات :العالم ة المتوقع ة ،والعالق ة الشخص ية م ع عض و ھيئ ة الت دريس،
وصعوبة المادة التي يدرسھا عضو ھيئة التدريس (٣ .لم يكن لمتغير عمر عض و ھيئ ة الت دريس
والرتبة األكاديمية تأثير في تقييم الطلبة ألداء أعضاء ھيئة الت دريس ف ي جامع ة مؤت ة (٤ .توج د
فروق ذات داللة إحص ائية ف ي اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و عملي ة تقي يم الطلب ة ألدائھ م
تُعزى لمتغير الجامعة التي تخرج منھا عضو ھيئة التدريس لصالح خريجي الجامعات األمريكي ة
واألوربي ة (٥ .ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و
عملية تقييم الطلبة ألدائھم تُعزى لمتغير الخبرة.
دراس ة فرح ات ) :(١٩٩٧بعن وان "تق ويم الطلب ة ألداء أعض اء ھيئ ة الت دريس -دراس ة
تحليلي ة" ش ملت العين ة ) (٧١٠م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس بجامع ة المل ك س عود م ن اإلداري ين
األك اديميين وغي ر اإلداري ين .وأظھ رت نت ائج الدراس ة م ا يل ي (%٩٠) (١ :م ن أعض اء ھيئ ة
الت دريس ف ي جامع ة المل ك س عود ف ي الكلي ات العلمي ة واإلنس انية يؤي دون تق ويم الطلب ة لكف اءة
الت دريس كوس يلة تق ويم مس اندة لوس ائل التق ويم األخ رى (٢ .إن جمي ع إج راءات التنفي ذ الت ي
طرحت في المسح يعتبرھا أعضاء ھيئة التدريس قابلة للتطبيق.
دراس ة الكن دري ) :(١٩٩٧بعن وان "تق ويم األداء التدريس ي لألس تاذ الج امعي – دراس ة
تقويمية لتجربة جامعة الكويت" حيث رك زت عل ى األداء التدريس ي فق ط كأح د األدوار المطلوب ة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من األستاذ الجامعي ،وقد أشارت الدراسة باختصار إلى األساليب المختلفة التي يمك ن اس تخدامھا
في تقي يم وقي اس األداء التدريس ي م ع التركي ز عل ى تقي يم الط الب باعتب اره م ن األس اليب الھام ة
والمطبقة في تجربة فريدة في جامعة الكويت.
دراسة طناش ) :(١٩٩٤بھدف التعرف على اتجاھات أعضاء ھيئة الت دريس ف ي الجامع ة
األردني ة نح و تقي يم الطلب ة لھ م ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٢٣٦عض و ھيئ ة ت دريس،
واستخدمت استبانة .وأشارت النتائج إل ى أن ھن اك اتجاھ ات إيجابي ة ل دي أعض اء ھيئ ة الت دريس
في الجامعة األردنية نحو عدد من الجوانب الممثلة لتقويم الطلبة لھم ،وإلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية التجاھات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة لھ م
تعزى إلى متغيرات :الجنس ،والكلية ،والرتبة األكاديمية ،وطبيعة العمل ،وس نوات الخب رة .بينم ا
أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس الذين حصلوا على درج ة ال دكتوراه
من جامعات أمريكية ھي أكثر إيجابية نحو تقييم الطلب ة لھ م ،بدالل ة إحص ائية م ن زمالئھ م ال ذين
تخرجوا من جامعات عربية.
دراسة سلدن  :(1993) Seldinوالتي طبقت في جامعة كاليفورني ا والت ي أش ارت إل ى أن
العمداء واألساتذة متحمسون لعملية التقييم ،إذ يش ير األس اتذة إل ى أن الطلب ة م ن أكث ر الحك ام دق ة
في تقييم الفعالية التدريسية .وأن الخبرة واألبحاث أظھرت أن عملي ة تقي يم الطلب ة يج ب أال تك ون
األس اس الوحي د لتقي يم الفعالي ة التدريس ية ،إذ يقت رح ف ي ھ ذا المج ال اس تخدام مل ف الطال ب
التدريسي ،والذي ال يتضمن تقديرات الطلب ة لألس اتذة فحس ب ،وإنم ا ب راھين ح ول تعل م الطلب ة
ف ي ص فه مث ل :مق االت الطلب ة ،وأعم الھم الميداني ة ،وتق ارير المختب رات ،ومالحظ ة األس اتذة
اآلخرين لتدريس األستاذ ،ومراجعة المواد الدراسية التي تس تخدم داخ ل غرف ة الص ف ،ومق االت
مكتوبة من قبل األستاذ تعكس رأيه في استخدام طريقة معينة في التدريس.
دراس ة ع ودة ،ال داھرى ) :(١٩٩٢للتع رف عل ى م دى تقب ل ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة
اإلمارات لدور الطلبة في تقييم الممارسات التدريسية وثقة الطلبة بقدرتھم على القي ام بھ ذا ال دور.
وأشارت النتائج إلى :توفر درجة مقبولة من التقب ل ل دى أعض اء ھيئ ة الت دريس لمش اركة الطلب ة
في عملية التقييم للمس اقات والممارس ات التدريس ية ،ودرج ة مقبول ة م ن الثق ة بق درة الطلب ة عل ي
القيام بھذه المشاركة.
دراسة عودة ) :(١٩٨٨حول اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية بجامعة اليرموك نحو تقييم
الطلبة للممارسات التدريسية الجامعية ،وش ملت العين ة ) (٤٥٧عض و ھيئ ة ت دريس .وق د أش ارت
نت ائج الدراس ة إل ى ع دم وج ود ف روق ف ي اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة
للممارسات التدريسية تعزى إلى الكلية ،والرتبة األكاديمية .وأن ھن اك فروق ا ً دال ة إحص ائيا ف ي
االتجاھات تعزى إلى الخبرة في التدريس الجامعي إذ أظھ ر ذوو الخب رة القص يرة اتجاھ ا ً إيجابي ا ً
أق وى م ن ذوي الخب رة الطويل ة نس بيا ً .وق د أش ارت نس بة كبي رة م ن المدرس ين إل ى أن الطلب ة
يس تخدمون ع اطفتھم أكث ر م ن عق ولھم ،وأنھ م غي ر ج ادين ف ي المس اھمة ف ي عملي ة التقي يم وال
يدركون أھمية تقييم الممارسات التدريسية ،وأن تقييم الطلبة يت أثر بخص ائص الم درس م ن مث ل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١
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ليونته وتساھله في العالمات وش عبيته ب ين الطلب ة ومالطفت ه لھ م ،وبرض ى الطال ب ع ن الجامع ة
وتحصيله في المساق .وأن صدق تقديرات الطلبة يعتمد على الغرض من التقييم.
دراسة ريش  :(1976) Richحول شعور األساتذة نحو تقييم الطلبة ألداء األستاذ وإلى أي
مدى يؤمنون أن عملية التقي يم يج ب أن تس تخدم ف ي المس ائل الشخص ية ،ورب ط االتج اه بع دد م ن
المتغي رات .وق د تألف ت العين ة ) (٧٥أس تاذاً م وزعين عل ى خم س جامع ات وكلي ات متوس طة،
وأش ارت النت ائج إل ى أن (١ :معظ م األس اتذة وافق وا عل ى أن يؤخ ذ الت دريس والكفاي ة التدريس ية
بع ين االعتب ار لغاي ات التثبي ت ف ي الخدم ة الدائم ة والترقي ة ،واس تخدام تقي يم الطلب ة المكت وب
لألستاذ (٢ .بالنسبة لالرتباط بين الرتبة واالتجاه نحو استخدام تقديرات الطلب ة فق د كان ت النت ائج
متعارض ة فف ي بع ض الكلي ات أي د األس اتذة المس اعدون اس تخدام تقي يم الطلب ة بنس بة أكب ر م ن
األساتذة المشاركين واألس اتذة .بينم ا ف ي كلي ات أخ ري كان ت النس ب متس اوية (٣ .كلم ا زاد ع دد
األبحاث المنشورة لألستاذ ،وكلما كان عمر األستاذ أكبر كلما كان ھن اك اتج اه أق ل نح و اس تخدام
عمليات التقييم (٤ .لم تشر الدراسة إلى وجود ارتباط بين الجنس أو مجال االھتمام أو التخص ص
من جھة واالتجاه نحو استخدام التقييم من جھة أخري.
دراس ة ت وق ) :(١٩٧٧بعن وان "األس اليب المختلف ة لتقي يم الت دريس والم درس الج امعي
وآراء مدرسي الجامعة األردنية فيھ ا" وتألف ت عين ة الدراس ة م ن ) (٨٥عض و ھيئ ة ت دريس م ن
كليات الجامعة المختلف ة ،وبين ت النت ائج (١ :تفض يل أعض اء ھيئ ة الت دريس أن يتبع وا أكث ر م ن
مص در لتقي يم أدائھ م م ن ض منھا تق ديرات الطلب ة (٢ .ت وفر درج ة مقبول ة م ن الثب ات واالتس اق
الداخلي في تقديرات الطلبة (٣ .إن خبرة الطالب األكاديمي وتخصص ه ومس تواه والمس اق ال ذي
يدرسه تؤثر في تقييمه لعضو ھيئة التدريس.
من العرض السابق للدراسات يتبين أھمية موضوع تقييم عضو ھيئة التدريس ،حيث تناولته
العديد من الدراس ات ف ي بيئ ات عربي ة وأجنبي ة ،حي ث ت م اس تطالع آراء الطلب ة ف ي أداء األس تاذ
الجامعي ،وكذلك اتجاھ ات األس اتذة نح و عملي ة التقي يم ،وق د اس تخدمت معظ م الدراس ات الم نھج
الوصفي ،واالستبانة متعددة المجاالت لقياس متغيرات الدراسة .وقد أشارت أغلب الدراسات إل ى
اتجاھات إيجابية نح و عملي ة تقي يم الطلب ة لألس تاذ الج امعي كدراس ات طن اش ) ,(١٩٩٤المني زل
وعبد الرحيم ) ،(١٩٩٩فرحات) ،(١٩٩٧وأشارت بعضھا إلى وجود اتجاھ ات س لبية م ن خ الل
بعض الفقرات كدراسة المنيزل ،وعبد الرحيم ) ،(١٩٩٩العضايلة ) .(١٩٩٨وبينت عالق ة ذل ك
بمتغي رات )الرتب ة األكاديمي ة ،الكلي ة ،العم ر ،الخب رة ،بل د التخ رج ،(...والت ي غل ب عليھ ا ع دم
وج ود ف روق ف ي اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة لھ م .وق د طرح ت أغل ب
الدراسات مقترحات وتوصيات لتطوير عملية تقييم الطال ب ألعض اء ھيئ ة الت دريس ودعمھ ا لم ا
في ذلك من فائدة لجميع جوانب العملية التعليمية وعلى رأسھا عضو ھيئة التدريس.
وتمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باختالف البيئة حيث تتناول البيئة الفلس طينية،
وكذلك بالجزء المفتوح من االستبانة والذي ساعد في عرض مقترحات لتطوير تقييم أعضاء ھيئة
التدريس من قبل الطلبة.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحتى تطمئن الجامعات على توفر الخصائص المطلوبة لدى أعضاء ھيئة الت دريس والتأك د
من مدى كفايتھم لھذه الوظيفة ،فإنھ ا تلج أ ب ين فت رة وأخ رى إل ى تق ويم أدائھ م ال وظيفي والكش ف
عن مدى تمتعھم بالمواصفات الشخصية المطلوبة من خالل أكث ر األس اليب ش يوعاً ،وھ و تقص ى
آراء الطالب باعتبارھم أكثر المتأثرين بممارس ات عض و ھيئ ة الت دريس وأدائ ه ،فالطال ب يمكن ه
أن يقدم تحليالً شامالً عن كفاءة المدرس الجامعي ،كما يمكنه أن يحدد أھ م الخص ائص والص فات
التي يتمتع بھا ،وذلك لطبيعة العالقة القائمة بينھما داخل الفصل وخارجه )العب د الغف ور،٢٠٠٢ ،
ص .(٥٨وق د ج اءت دراس تنا ھ ذه حت ى ي تم التع رف عل ى اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي
الجامع ة اإلس المية نح و تقي يم الطلب ة لھ م – بع د أن ت م تطبي ق التجرب ة خ الل الس نوات الخمس ة
الماض ية – م ن أج ل ال دفع باتج اه مش اركة أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي إب راز اتجاھ اتھم تجاھھ ا،
والحص ول عل ى تغذي ة راجع ة إلخض اع التجرب ة للتق ويم والتط وير المس تمر بم ا يكف ل تحقيقھ ا
ألھدافھا في تطوير مس توي األداء ألعض اء ھيئ ة الت دريس ورف ع الكف اءة ف ي الجامع ة كك ل .ل ذا
جاءت ھذه الدراسة لع رض تجرب ة الجامع ة اإلس المية ف ي تط وير اس تبانة رأي الطال ب ف ي أداء
األستاذ الجامعي والتعرف على اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة اإلس المية نح و تقي يم
الطلبة لھم من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
.١
.٢
.٣
.٤

ما تجربة الجامعة اإلسالمية في تطوير استبانة رأي الطالب في أداء األستاذ الجامعي؟
ما اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية نحو تقييم الطلبة لھم؟
ھل تختلف اتجاھات أعضاء ھيئة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية نح و تقي يم الطلب ة لھ م
باختالف المتغيرات التالية) :الكلية ،والعمر ،والرتبة األكاديمية ،وبلد الشھادة( ؟
ما المقترحات والتوصيات لتطوير تقييم أعضاء ھيئة التدريس من قبل الطلبة؟

أھمية الدراسة
تعتبر الدراسة من أوائ ل الدراس ات الت ي تتن اول ھ ذا الموض وع ف ي البيئ ة الفلس طينية  -ف ي
حدود علم الباحث  -ويؤمل أن يستفيد من نتائجھا المسئولون في تطوير أدوات التقييم لعضو ھيئة
التدريس .وإثراء تجرب ة الجامع ة اإلس المية ف ي تقي يم عض و ھيئ ة الت دريس وف ي تط وير اس تبانة
رأي الطالب في أداء األستاذ الجامعي وتعديلھا بم ا يكف ل تحقي ق الھ دف منھ ا ...وإف ادة الجامع ات
الفلسطينية والعربية ،ووزارة التربية والتعليم العالي.
حدود الدراسة
تقتصر الدراسة الحالية على دراسة اتجاھات أعضاء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية
نح و تقي يم الطلب ة لھ م ،وتناول ت كلي ات الجامع ة التس عة ،وت م جم ع البيان ات م ن أعض اء ھيئ ة
التدريس )حملة الماجس تير ،وال دكتوراه( المثبت ين الع املين بالجامع ة ف ي الفص ل الدراس ي الث اني
للعام الدراسي .٢٠٠٦/٢٠٠٥
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مصطلحات الدراسة
تق ويم الت دريس :عملي ة منظومي ة ي تم فيھ ا إص دار حك م عل ى منظوم ة ت دريس أو أح د
مكوناتھا أو عناصرھا ،بغية إصدار قرارات تدريس ية تتعل ق بإدخ ال تحس ينات أو تع ديالت عل ى
تلك المنظومة كك ل أو عل ى بع ض مكوناتھ ا أو عناص رھا بم ا يحق ق األھ داف )زيت ون،١٩٩٩ ،
ص.(٤٧٧
أما تقييم األداء فيعني :الحكم على أداء األفراد أو المؤسسات وفق معايير ي تم وض عھا لھ ذا
الغ رض ) .(Carter, 1973, p.414ويقص د ب ه ف ي الدراس ة "الحك م عل ى أداء عض و ھيئ ة
التدريس في الجامعة اإلسالمية".
األداء الجامعي :يعرف بأنه "الطريقة التي يتحدد من خاللھا كيفية تحقيق نشاط م ا م ن قب ل
عضو ھيئة التدريس بھدف إثراء المعرفة ونقلھا ورعاية الطالب وتنمي ة المجتم ع" )الس يد عل ى،
 ،٢٠٠٥ص.(٣٣
االتج اه" :اس تعداد مكتس ب س لبا ً أو إيجاب ا ً نح و األش خاص أو األفك ار أو األش ياء أو المھ ن
التي تختل ف فيھ ا وجھ ات النظ ر حس ب قيمھ ا الخلقي ة واالجتماعي ة" )زيت ون ،١٩٨٦ ،ص.(٥٢
وھو "استعداد نفسي أو تھيؤ عقلي عصبي متعلم لالس تجابة الموجب ة أو الس البة نح و أش خاص أو
أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تستثير ھذه االستجابة )زھ ران،١٩٧٤ ،
ص.(١٣٦
عض و ھيئ ة الت دريس :ك ل م ن يعم ل بالت دريس متفرغ ا ً ف ي الجامع ة اإلس المية م ن حمل ة
الدرجات العلمية التالية :األستاذ ،واألستاذ المشارك ،واألستاذ المساعد ،والمحاضر ،والمدرس.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي ال ذي يص ف الظ اھرة كم ا ھ ي ف ي الواق ع ،ويعب ر
عنھا تعبيراً كميا ً وكيفيا ً بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فھم لعالقات ھذه الظ اھرة إض افة إل ى
الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس )أبو عالم.(١٩٩٨،
مجتمع الدراسة وعينتھا
تك ون مجتم ع الدراس ة م ن جمي ع أعض اء الھيئ ة التدريس ية ف ي الجامع ة اإلس المية مم ن
يحمل ون درج ة ال دكتوراه والماجس تير )أس تاذ ،وأس تاذ مش ارك ،وأس تاذ مس اعد ،وم درس(،
المتف رغين تفرغ ا ً ك امالً للعم ل بالجامع ة خ الل الفص ل الدراس ي الث اني  ٢٠٠٦/٢٠٠٥والب الغ
ع ددھم ) (٢٨٠عض و ھيئ ة ت دريس م وزعين عل ى كلي ات الجامع ة التس عة )الجامع ة اإلس المية،
 ،(٢٠٠٥وتم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي ممثل لكل الكليات حسب تمثيلھم النس بي ،وبل غ
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حج م العين ة ) (١٣١عض و ھيئ ة ت دريس ش كلت ) (%٤٧م ن حج م مجتم ع الدراس ة األص لي
والجدول رقم ) (١يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة:
جدول ) :(١توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة.
المتغيرات
الكليات

بلد الشھادة
المؤھل العلمي

العمر

فئات المتغير
الشرعية

العدد
٣٦

النسبة من العينة
%٢٨.١

التطبيقية

٣٩

%٣٠.٥

اإلنسانية

٥٣

%٤١.٤

جامعات عربية

٨٩

%٦٨.٥

جامعات أجنبية

٤١

%٣١.٥

مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك فأعلى
 ٤٠سنة فأقل
٤٩ -٤١
 – ٤٠فأعلى

٤٩
٥٣
٢٩
٤٠
٦٨
١٩

%٣٧.٤
%٤٠.٥
%٢٢.١
%٣١.٥
%٥٣.٥
%١٥

أداة الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة وجمع البيانات المطلوبة لإلجابة ع ن أس ئلة الدراس ة ,ت م تط وير أداة
الدراسة باتباع الخطوات التالية:
 .١االطالع على األدب التربوي المتعلق باتجاھات أعضاء ھيئة التدريس نحو تقييم الطلبة لھم،
منھ ا دراس ة )الس يد عل ى ،(٢٠٠٥ ،ودراس ة )العم ايرة ،(٢٠٠٣ ،و)المني زل،(١٩٩٩ ،
و)علي ان ،(١٩٩٨ ،و)رحم ة ،(١٩٩٦ ،و)الكن دري ،(١٩٩٧ ،و)طن اش،(١٩٩٤ ،
و)العريضي ،(١٩٩٤ ،و)عودة ،(١٩٩٢ ،وغيرھما.
 .٢وض عت االس تبانة بص ورة أولي ة و تض منت ) (٣٥فق رة ،ث م عرض ت عل ى مجموع ة م ن
المحكمين لإلطالع عليھا وتحكيمھا من خالل تعديل وحذف وإضافة فق رات جدي دة وبالت الي
أص بحت االس تبانة ف ي ص ورتھا النھائي ة مكون ة م ن ثالث ة أج زاء تق يس الجوان ب المختلف ة
المرتبطة بأسئلة الدراسة على النحو التالي:
-

الجزء األول :شمل معلومات عام ة ع ن الفئ ة المس تھدفة كالكلي ة والتخص ص والعم ر
ومصدر آخر شھادة علمية حصل عليھا.
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-

الجزء الثاني :وتضمن ثالثة محاور ھي )االتجاه نحو تقييم األداء التدريس ي – االتج اه
نحو استبانة التقييم – االتجاه نحو إدارة عملية التقي يم( وتك ون م ن ) (٢٦فق رة .أُعط ي
ك ل فق رة م ن فق رات المقي اس درج ة كلي ة مق دارھا خم س درج ات ف إذا كان ت الفق رة
إيجابي ة ت درجت نق اط االس تجابة م ن درج ة )مواف ق بش دة( إل ى خم س درج ات )غي ر
موافق بشدة( كما في الصورة التالية حسب سلم ليكارت:
موافق بشدة

موافق

غير متأكد

غير موافق

غير موافق بشدة

٥

٤

٣

٢

١

أما إذا كانت الفقرة سلبية عكس نقاط التدرج بحيث تأخذ االستجابة )غير موافق بش دة(
خمس درجات) ،موافق بشدة( درجة واحدة فقط.
-

الج زء الثال ث :وتض من ع دداً م ن األس ئلة المفتوح ة وھ ي :مقترح ات خاص ة
باالستبانة ،ومقترحات خاصة بعملية التقييم ،ومقترح ات خاص ة ب إدارة عملي ة التقي يم.
أظر االستبانة ملحق رقم ).(١

صدق المقياس
تم عرض االستبانة بصورتھا األولية على مجموعة من المختصين ف ي مج ال التربي ة وعل م
النفس والتعليم العالي لمراجعتھا والتأكد من مطابقتھا لما وضعت لقياس ه ،وم دى ش مولية أبعادھ ا
ووضوح عباراتھا ،وانتمائھا للمحاور وقام الباح ث ب إجراء التع ديالت والمالحظ ات المتمثل ة ف ي
حذف وإضافة وتعديل بعض الفقرات التي أشار إليھا المحكمين .وبعد تطبيق االستبانة على أف راد
العينة تم جمعھا وفرزھا وتدقيق نتائجھا واستبعاد غير المناس ب منھ ا بس بب ع دم تعبئ ة االس تبانة
كامالً من قبل بعض أفراد العينة ،ثم أُدخلت البيانات في الحاسوب من خ الل برن امج  SPSSوت م
إج راء التحل يالت اإلحص ائية الوص فية األساس ية للتأك د م ن ص حة ودق ة البيان ات المدخل ة ،وق د
استخرجت معامالت االتساق الداخلي لكل محور م ن مح اور االس تبانة م ن خ الل حس اب معام ل
االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية ،وبين كل فقرة والدرجة الكلية للمح ور
ال ذي تنتم ي إلي ه ،وب ين ك ل مح ور والمح اور األخ رى لالس تبانة وكان ت نتيج ة ذل ك ح ذف تس ع
فقرات ليصبح العدد النھائي ) (٢٦فقرة.
ثبات المقياس
تم حساب معامل الثبات لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل ،وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألف ا
لالستبانة ككل ) (٠ .٩٠وھذا معامل ثبات عال ،كما أن معامالت الثبات لمحاور االستبانة الثالث
تعتبر معامالت ثبات مقبولة ،ويمكن توضيح معامالت الثبات للمحاور الرئيسة المكونة لالس تبانة
ولالستبانة ككل من خالل الجدول التالي:
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جدول ) :(٢معامالت الثبات للمحاور الرئيسة لالستبانة.
المحاور
األول :االتجاه نحو تقويم عملية األداء التدريسي
الثاني :االتجاه نحو استبانة التقويم
الثالث :االتجاه نحو إدارة عملية التقويم
فقرات االستبانة ككل

عدد الفقرات
١٢
٨
٦
٢٦

درجة الثبات
ألفا كرونباخ
٠.٨٦
٠.٨١
٠.٧١
٠.٩٠

التجزئة
النصفية
٠.٨٧
٠.٧٩
٠.٦٩
٠.٧٠

من الجدول السابق رق م ) (٢يتض ح لن ا أن اس تبانة الدراس ة تتص ف بخص ائص س يكومترية
جيدة من صدق وثبات ,مما يعني أن االستدالالت التي ستخرج من ھذه الدراسة سترتبط بدق ة بم ا
تم قياسه من خالل استبانة الدراسة .ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اس تخراج درج ة تقديري ة لك ل
محور على حدة – لوجود ثالثة محاور في االستبانة  -وذلك من خ الل حس اب مجم وع ال درجات
لكل محور.
األساليب اإلحصائية :لقد استخدمت الدراسة عدة أساليب إحصائية وكانت كالتالي:
-

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتحديد اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة
التدريس نحو تقييم الطلبة لھم.
اختبار  T-Testلمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات أعضاء ھيئة التدريس نح و تقي يم
الطلبة ألدائھم تبعا ً لمتغير الجامعة التي تخرج منھا.
اختب ار تحلي ل التب اين الثالث ي لمعرف ة ت أثير الف روق ب ين متوس ط درج ات أعض اء ھيئ ة
التدريس نحو تقييم الطلبة ألدائھم تبعا ً لمتغيرات :العمر ،والكلية ،والرتبة األكاديمية.

تحليل النتائج وتفسيرھا
السؤال األول والذي نصه "ما تجربة الجامعة اإلسالمية في تط وير وتطبي ق اس تبانة رأي
الطالب في أداء األستاذ الجامعي؟"
ب دأت الجامع ة اإلس المية بغ زة بتقي يم أعض اء الھيئ ة التدريس ية ف ي الع ام الج امعي
 ،١٩٩٩/١٩٩٨وكانت على النحو التالي:
المرحلة األولي :تم إعداد استبانة تحوي ) (١٠فقرات وطلب من أعض اء ھيئ ة الت دريس –
بش كل اختي اري  -ف ي نھاي ة الع ام الدراس ي أن يقوم وا بتطبيقھ ا وتحليلھ ا واالحتف اظ بھ ا ألنفس ھم
واالستفادة منھا كتغذية راجعة لتساھم في تطوير مستوى األداء .وقد أبدى عدد كبير م ن األس اتذة
تحفظات على ھذه االستبانة في المرة األولي.
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المرحلة الثانية :قامت وحدة الجودة بالجامعة اإلسالمية بالتنسيق مع كلية التربي ة بالجامع ة
بتصميم استبانة جديدة وتفنينھا حول رأي الطالب في أداء عضو ھيئة التدريس بالخطوات التالية:
 .١تم استطالع رأي ) (٥٠٠طالب في الجامعة اإلسالمية موزعين بشكل عينة طبقية من حي ث
)كلي ات الجامع ة ،والن وع ،والمس تويات الدراس ية( ف ي مجموع ة أس ئلة مفتوح ة كان ت عل ى
النحو التالي :اكتب عشر صفات جيدة تفضل توفرھا في عضو ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة
مرتبة حسب أھميتھا.
 .٢تم إضافة أس ئلة مفتوح ة عدي دة تتعل ق بمواض يع )أكث ر األش ياء س اعدت ف ي عملي ة تعلم ي،
وأكثر األشياء التي أعاقت عملية تعلمي ،وأكثر األوق ات الت ي كن ت فيھ ا مس تمتعا ً ومش اركا ً
في عملية التعلم ،وأكث ر األوق ات الت ي ش عرت فيھ ا بالمل ل وع دم الرغب ة ف ي المش اركة ف ي
عملية التعليم ،ما ھي االقتراحات التي تود تقديمھا ألستاذ المساق ألخذھا بعين االعتبار عن د
التدريس المستقبلي للمساق( وقد تم تقنين البدائل بناء على إجابات الطلبة.
 .٣فرغ ت بطاق ات االس تطالع حس ب التك رارات ،ووض عت ف ي قائم ة بش كل تن ازلي فكان ت
) (٤٥صفة أو سمة.
 .٤تم االطالع على عشرات االستبانات المتعلقة بتقييم الطلبة لعضو ھيئة التدريس في جامعات
عربية وأجنبية.
 .٥اقتص ر عل ى أول ) (٢٠فق رة حس ب أھميتھ ا وتكرارھ ا .وت م تقن ين بع ض إجاب ات األس ئلة
المفتوحة في مجموعة من األسئلة ولكل سؤال مجموعة م ن الخي ارات المتعلق ة ب ه ،ووض ع
فراغ ليكتب خيارات أخري.
وفي المرحلة الثالثة:
 .١ت م تطبي ق االس تبانة لمجموع ة م ن الم رات خ الل الس نوات األربع ة الماض ية ،وت م تص ميم
االس تبانة ل تمكن الطلب ة م ن تعبئتھ ا وتفريغھ ا إلكتروني اً ،وتزوي د نتائجھ ا ألعض اء ھيئ ة
الت دريس ومتابع ة النت ائج م ن قب ل العمي د ورئ يس القس م .وبالت الي ت وفر ل دي وح دة الج ودة
أرشيف من التقييم ات ألعض اء ھيئ ة الت دريس بالجامع ة اإلس المية عب ر ع دد م ن الس نوات
ولمساقات مختلفة.
 .٢ثم قامت وحدة الجودة بعقد مجموعة من الدورات التدريبية مرتبطة بالنتائج األولى الس تبانة
رأي الطالب في تقييم أداء األستاذ الجامعي على النحو التالي:
-

دورات تتعلق بـ )مھارات التدريس الجامعي( صممت بالتعاون م ع كلي ة التربي ة بواق ع
) (٤٥ساعة تدريبية مجانية استفاد منھا ) (١٣٥عضو ھيئة ت دريس بش كل ط وعي ف ي
معظمھا.
عشرات الدورات التدريبية في مجال الحاسوب.
دورات تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية.
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-

وبشكل عام فإن تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس ف ي الجامع ة اإلس المية ي تم م ن خ الل
أدوات أربع ة ،وھ ي :رأي الطال ب ف ي أداء األس تاذ الج امعي ،ورأي رئ يس القس م ف ي
أداء األستاذ الجامعي ،ورأي عميد الكلية في أداء األستاذ الجامعي ،والتقري ر الس نوي
لعضو ھيئة التدريس.

السؤال الثاني الذي نصه "ما اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في الجامع ة اإلس المية نح و
تقييم الطلبة لھم"؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني قام الباحث باستخراج المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات
المعيارية والوزن النسبي لمتوسط كل محور من محاور االستبانة ،ث م ت م ترتي ب المح اور حس ب
استجابات أفراد عينة كل محور كما في الجدول التالي:
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاھات أعضاء ھيئة التدريس في
الجامعة اإلسالمية نحو تقييم الطلبة لھم ألبعاد االستبانة ولالستبانة ككل.
المحاور
األول :االتجاه نحو تقويم
عملية األداء التدريسي
الثاني :االتجاه نحو
استبانة التقويم
الثالث :االتجاه نحو إدارة
عملية التقويم
فقرات االستبانة ككل

عدد
الفقرات

الدرجة
القصوى

المتوسط
الحسابي

االنحرافات الوزن
المعيارية النسبي

الترتيب

١٢

٦٠

٣٤.٨٤

٣.٥٠٩

%٥٨.٨٠

الثالث

٨

٤٠

٢٦.٣٩

٢.٣٩٩

%٦٥.٩٨

األول

٦

٣٠

١٨.٢٨

٤.٣٤٤

%٦٠.٩٦

الثاني

٢٦

١٣٠

٧٩.٧٢

٥.٢٨٥

%٦١.٣٢

يتض ح م ن الج دول الس ابق رق م ) (٣أن المح ور الث اني )االتج اه نح و اس تبانة التق ويم( ك ان
األعلى ف ي ال وزن النس بي ) ،(%٦٥.٩٨يلي ه المح ور الثال ث )االتج اه نح و إدارة عملي ة التق ويم(
وب وزن نس بي ) ،(%٦٠.٩٦وك ان ثالثھ ا المح ور األول )االتج اه نح و تق ويم عملي ة األداء
التدريسي( بوزن نسبي ) (%٥٨.٨٠وھذه النتائج تش ير إل ى أن اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس
نحو تقييم الطلبة لھم كانت محايدة وھي تتفق مع دراسة العم ايرة ) (٢٠٠٣حي ث أش ارت نتائجھ ا
أن اتجاھات أعضاء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة ألدائھ م بش كل ع ام ج اءت محاي دة .وكان ت
مقبول ة ف ي بع ض فقراتھ ا ،وتتف ق م ع النت ائج الت ي توص ل إليھ ا دراس ة ك ل م ن المني زل وعب د
الرحمن (١٩٩٩) ،الذي يشير إلى وجود اتجاھات ايجابية عن د أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي العدي د
من الجوانب .ودراسة طناش ) (١٩٩٤والتي أشارت إلى أن ھناك اتجاھات إيجابي ة ل دي أعض اء
ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة األردني ة نح و ع دد م ن الجوان ب الممثل ة لتق ويم الطلب ة لھ م ودراس ة
فرحات ) ،(١٩٩٧والتي أشارت إلى أن ) (%٩٠من أعضاء ھيئة التدريس يؤيدون تق ويم الطلب ة
لكفاءة التدريس كوسيلة تقويم مساندة لوس ائل التق ويم األخ رى .دراس ة ع ودة ،ال داھرى )(١٩٩٢
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والتي أشارت إلى توفر درجة مقبولة من التقبل ل دي أعض اء ھيئ ة الت دريس لمش اركة الطلب ة ف ي
عملية التقييم للمساقات والممارسات التدريسية.
وتخ الف ھ ذه النتيج ة دراس ة العض ايلة ،ومحارم ة ) (١٩٩٨والت ي أظھ رت نتائجھ ا أن
اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في جامعة مؤتة نحو تقييم الطلبة ألدائھم سلبية .ولإلجابة عن ھ ذا
السؤال بشكل تفصيلي ت م اس تخراج المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لك ل فق رة م ن
فقرات االستبانة ولفقرات االستبانة ككل ) (٢٦-١ويبين الجدول التالي نتائج ھذا التحليل:
جدول ) :(٤المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاھات أعضاء ھيئة التدريس في
الجامعة اإلسالمية نحو تقييم الطلبة لھم لجميع فقرات االستبانة ).(١
الرقم الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المحور األول :االتجاه نحو تقويم عملية األداء التدريسي:
.١

أرى أن عملية التقويم تساعدني في تطوير أدائي التدريسي.

٣.٧٤

١.٠٦٤

.٢

أعتقد أن عملية تقويم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس مفيدة**.
أرى أھمية رأى الطالب في األداء التدريسي لعضو ھيئة
التدريس**.
أعتقد أن عملية التقويم لألداء التدريسي لألساتذة من قبل الطلبة
ضرورية لتحسين تعلم الطلبة.
أعتقد بأن الطالب موضوعي في تقييمه لألداء التدريسي
لألستاذ**.
أشعر بأھمية تقويم الطلبة لعضو ھيئة التدريس.

٣.٣٨

١.١٧٠

٣.٤٣

١.١٧٨

٣.٥٢

١.٠٢٨

٢.٥٧

١.١٤٠

٣.٥١

١.٠٥٠٩

.٧

أنا مقتنع بفكرة تقييم الطلبة لعضو ھيئة التدريس **.

٣.٢٥

١.٢٧٣٦

.٨

٣.٥٢

١.٠٥٨١

.١٠

تقويم الطلبة لعضو ھيئة التدريس تجلب السرور إلى النفس**.
أعتقد أن عملية تقويم األداء التدريسي تزودني بالتغذية الراجعة
التي أريدھا.
ال أخشي من نتائج عملية تقويم األداء التدريسي **.

٣.١٢

١.١٢٦٨

٤.١٩

.٧٩٨٢

.١١

أثق في نتائج تقويم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس.

٢.٧٠

١.١٣٣

.١٢

ال أشعر بالتوتر في أثناء تقويم الطلبة ألدائي التدريسي.

٤.١٥

.٧٧٩٢

.٣
.٤
.٥
.٦

.٩

) (١قام الباحث بالتحقق من صحة الفروض على مستوى الفق رة ،وكان ت جميعھ ا دال ة إحص ائية
باستخدام اختبار ) (T.testلعينة واحدة.
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 ...تابع جدول رقم )(٤

الرقم الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المحور الثاني :االتجاه نحو استبانة التقويم:
.١٣

أعتقد أن ھناك وسائل أخري أفضل من االستبانة لتقويم عضو
ھيئة التدريس.

٢.٢٠

.٩٠٤٦

.١٤

أرى أن استبانة تقويم عضو ھيئة التدريس من أھم وسائل التقويم
لعضو ھيئة التدريس.

٢.٨٧

١.٠٤٥٨

.١٥

أشعر باالرتياح لطبيعة األسئلة الموجودة في استبانة التقويم.

٣.٠٤

١.٠٨٧

.١٦

أعتقد أن األسئلة في استبانة التقويم واضحة.

٣.٤٩

.٩٢٣٩

.١٧

أرى أن أسئلة االستبانة شاملة لعناصر العملية التدريسية
الرئيسية**.

٢.٨٣

.٩٩٤٢

.١٨

أعتقد أن حجم االستبانة مناسبة وتحتاج إلى وقت مناسب
لتعبئتھا**.

٢.٨١

١.١١٠٧

.١٩

أرى وعي الطلبة باالستبانة وكيفية تعبئتھا **.

٢.٣٩

١.٠٦٣٧

.٢٠

االستبانة مزودة بإرشادات تسھل تعبئتھا **.

٢.٨٨

١.٠٣٦٤

المحور الثالث :االتجاه نحو إدارة عملية التقويم:
.٢١

أعتقد أن وقت تطبيق االستبانة مناسب **.

٢.٣٣

١.٠٩٥٤

.٢٢

أعتقد أن الجو الذي يتم فيه تطبيق االستبانة مناسب **.

٢.٤٩

١.١٣٩٩

.٢٣

أشعر بارتياح لمشاركة إداري من الكلية في متابعة عملية
التقويم.

٣.٦١

١.٠٢٣٩

.٢٤

تزودني إدارة الجامعة بتغذية راجعة مفيدة عن أدائي التدريسي.

٣.٤٥

١.١٣٩١

.٢٥

أرى أن إجراءات تطبيق االستبانة مناسبة **.

٢.٩٨

١.٠٩٣٨

.٢٦

أفضل أن يقوم كل مدرس بتطبيق االستبانة على طلبته لوحده.

٣.٤٥

١.٣٠٣٢

** قام الباحث بتحويل الفقرات السلبية إلى فقرات إيجابية.
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يتبين من الجدول رقم ) (٤أعاله أن اتجاھات أعضاء ھيئة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية
نحو تقييم الطلبة كانت مرتفعة )ايجابية( في العديد من الفقرات والتي منھا:
 "ال أخشي من نتائج عملية تقويم األداء التدريسي"" ،ال أشعر بالتوتر في أثن اء تق ويم الطلب ةألدائي التدريسي".
 "أرى أن عملية التقويم تساعدني في تطوير أدائي التدريسي" وھي تتفق مع دراسة المني زلوعب د ال رحمن ) ،(١٩٩٩الت ي أش ارت إل ى تط وير عض و ھيئ ة الت دريس لمحاض راته م ن
فصل إلى آخر اعتماداً عل ى تق ديرات الطلب ة .ودراس ة العم ايرة ) (٢٠٠٣الت ي أش ارت إل ى
أن "تقي يم الطلب ة ألداء عض و ھيئ ة الت دريس يدفع ه إل ى مراجع ة ممارس اته التربوي ة"،
و"توجد فائدة من عملية تقييم الطلبة ألداء عضو ھيئة التدريس".
 أشعر بارتياح لمشاركة إداري من الكلية في متابعة عملية التقويم". "أعتقد أن عملية تقويم الطلبة ألعضاء ھيئة التدريس مفيدة" إن نتيجة ھذه الدراسة تتف ق م عدراس ة طن اش ) (١٩٩٤والت ي أش ارت إل ى أن األس اتذة ي رون أن ھن اك فائ دة ف ي عملي ة
التقييم .ودراسة شيملكن وسبنسر وجيلمان
) (Schmelkin, Spencer & Gellman,1995والت ي أش ارت أن األس اتذة يأخ ذون
عملية التقييم بجدية ،وأن تقييم الطلبة لألساتذة يزود بمعلومات ذات فائدة .ودراسة أندرسون
وجالوتا ) (Anderson & Jalota.1986على أساتذة كليات التربية ف ي س كوتالند أش ارت
النت ائج إل ى أن ) (%٧٣م ن األس اتذة ي رون أن ھن اك حاج ة لش كل م ن أش كال تقي يم األداء
لألستاذ ،وأن ) (%٨فقط أشاروا إلى ع دم وج ود حاج ة ،ك ذلك واف ق ) (%٤٤م ن األس اتذة
على فك رة أن يق يم الطلب ة األس تاذ ،بينم ا ل م يواف ق عل ى ھ ذه الفك رة ) (%٢٥م ن األس اتذة.
كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاھات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة اإلس المية
نحو تقييم الطلبة كانت منخفضة )سلبية( في العديد من الفقرات التي منھا:
 "أعتقد أن ھناك وسائل أخري أفضل من االستبانة لتقويم عضو ھيئة التدريس" ،وھ ي تتف قم ع دراس ة المني زل وعب د ال رحمن ) (١٩٩٩والت ي أك دت عل ى أھمي ة تنوي ع أس اليب تقي يم
عض و ھيئ ة الت دريس" ،أرى أن يق يم عض و ھيئ ة الت دريس بأس اليب أخ ري غي ر الطلب ة"
ودراس ة س لدن ) (Seldin,1993الت ي أوض حت أن األبح اث والخب رة أظھ رت أن عملي ة
تقي يم الطلب ة يج ب أن ال تك ون األس اس الوحي د لتقي يم الفعالي ة التدريس ية إذ يقت رح ف ي ھ ذا
المجال استخدام ملف الطالب التدريس ي ،باإلض افة إل ى مالحظ ة األس اتذة ال زمالء لت دريس
األستاذ ،وغير ذلك.
 "أعتقد أن وق ت تطبي ق االس تبانة مناس ب"" ,أعتق د أن الج و ال ذي ي تم في ه تطبي ق االس تبانةمناسب".
 "أرى وعي الطلبة باالستبانة وكيفية تعبئتھ ا" وھ ذه النتيج ة تتف ق م ع دراس ة المني زل وعب دالرحمن ) (١٩٩٩التي أشارت إل ى أن "إدراك الطلب ة ألھمي ة التقي يم للممارس ات التدريس ية
ضعيف للغاية".
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ويمكن أن يعزى سبب ھ ذه النتيج ة إل ى (١ :حداث ة تجرب ة تقي يم أداء عض و ھيئ ة الت دريس
من قبل الطلبة في الجامعة اإلسالمية ،إذ لم يتجاوز عمرھ ا خم س س نوات (٢ .وقل ة القناع ة ل دى
بعض األس اتذة ف ي ھ ذه األداة (٣ .مي ل اإلنس ان عموم ا ً إل ى االبتع اد ع ن م ا يعرض ه للتقي يم(٤ .
وج ود عوام ل عدي دة ت ؤثر ف ي نتيج ة تقي يم الطلب ة ألداء األس اتذة غي ر األداء الع ام لعض و ھيئ ة
التدريس.
الس ؤال الثال ث ال ذي نص ه :ھ ل تختل ف اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة
اإلس المية نح و تقي يم الطلب ة تبع ا ً لمتغي رات :العم ر ،الرتب ة األكاديمي ة ،بل د الش ھادة والتفاع ل
بينھما؟.
لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التب اين الثالث ي بأح د ص وره العاملي ة ) (٢ × ٣ × ٣لك ل
من الكليات الشرعية ،والكليات التطبيقية ،والكليات اإلنسانية كل على حدة .ولدراسة الفروق ف ي
متوس طات اتجاھ ات أف راد العين ة نح و تقي يم الطلب ة لھ م كدرج ة كلي ة تبع ا ً لمتغي رات الدراس ة ت م
استخدام تحليل التباين الثالثي وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكلي ات
الشرعية والكليات التطبيقية.
بينما بينت وجود فروق دالة إحصائيا في الكليات اإلنسانية حسب الجدول التالي:
ج دول ) :(٥ملخ ص نت ائج تحلي ل التب اين الثالث ي التجاھ ات أف راد العين ة نح و المھن ة )الدرج ة
الكلية( حسب النوع ،والدرجة العلمية ،ومكان آخر شھادة علمية.
مصدر التباين
الرتبة األكاديمية
بلد الشھادة
العمر
الرتبة األكاديمية*
بلد الشھادة
الرتبة األكاديمية*
العمر
العمر * بلد الشھادة
الرتبة األكاديمية*
بلد الشھادة *العمر
الخطأ
المجموع الكلي
المصحح

مجموع
المربعات
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٢٧.٢٣٥
٩٢.٤٦٤

درجة
الحرية
٢
١
٢
٢

٦٦.٣٤١
٤٦.٨٥٩
١٣.٦١٧
٤٦.٢٣٢

٢٢١.٠٥١

٢

١١٠.٥٢٥

٦.٧٤٤

٠.٢٤٠
٢٥٣.٢٣٠

١
١

٠.٢٤٠
٢٥٣.٢٣٠

٠.٠١٥
١٥.٤٥١

٤٧٥.٣٠٠
٩٧٧.٩٥١

٢٩
٤٠

١٦.٣٩٠

متوسط مجموع
المربعات

ف
٤.٠٤٨
٢.٨٥٩
٠.٨٣١
٢.٨٢١

مستوى
الداللة
٠.٠٢٨
٠.١٠٢
٠.٤٤٦
٠.٠٧٦
٠.٠٠٤
٠.٩٠٤
٠.٠٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٨٢٦ــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻬﻡ"

تشير النتائج السابقة والمتعلقة بالكليات اإلنسانية إلى عدم وج ود ف روق ذات دالل ه إحص ائية
عند مستوي ) (٠.٠٥تعزى لمتغير بلد الشھادة ،وكذلك متغير العمر .بينما تشير إلى وجود فروق
ذات دالل ة إحص ائية تع زى لمتغي ر الرتب ة األكاديمي ة لص الح المدرس ين حي ث بلغ ت قيم ة
)ف= ٤.٠٤٨بداللة إحصائية  .(٠.٠٢٨ويفسر ھذا بحداثة تخرج المدرسين مما أثر إيجابيا ً على
اتجاھاتھم نحو التقييم.
وق د بين ت النت ائج ع دم وج ود أث ر للتف اعالت الثنائي ة ب ين متغي رات )العم ر ،بل د الش ھادة(،
)الرتبة األكاديمية ،بلد الشھادة(.
وقد بينت نتائج الدراسة وج ود أث ر للتفاع ل الثن ائي ف ي المتغي رات التالي ة :العم ر) ٤٠س نه فأق ل،
 ٤٩-٤١سنة ٥٠ ،س نة ف أكثر( والرتب ة األكاديمي ة )محاض ر ،أس تاذ مس اعد ،أس تاذ مش ارك( ف ي
اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في الكليات اإلنسانية نح و تقي يم الطلب ة لھ م حي ث بلغ ت قيم ة )ف
= ٦.٧٤٤بداللة إحصائية  .(٠.٠٠٤والشكل التالي يوضح المتوسطات الحسابية لتفاعل متغيري
العمر والرتبة األكاديمية.
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شكل ) :(١تأثير التفاعل بين متغير عمر عضو ھيئة التدريس ورتبته األكاديمية على اتجاھاته
ككل نحو تقييم الطلبة ألدائھم.
يالحظ من الشكل السابق ارتفاع تقديرات المحاضرين بزيادة العمل ،وھذا يؤكد تحسن
اتجاھاتھم نحو تقييم الطلبة لھم واقتناعھم بھا بزيادة سنوات الخبرة التدريسية.
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وق د بين ت نت ائج الدراس ة وج ود أث ر للتفاع ل الثالث ي ب ين متغي رات الرتب ة األكاديمي ة
)محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك( * بلد الشھادة )جامعات عربية ،جامعات أجنبية( *العمر
) ٤٠س نه فأق ل ٤٩-٤١ ،س نة ٥٠ ،س نة ف أكثر( ف ي اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم
الطلب ة لھ م حي ث بلغ ت قيم ة )ف =  ١٥.٤٥١بدالل ة إحص ائية  .(٠.٠٠والش كل الت الي يوض ح
المتوسطات الحسابية لتفاعل متغيري العمر والرتبة األكاديمية لحاملي الشھادات المختلفة.
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شكل ) :(٢تأثير التفاعل بين متغير بلد الشھادة )جامعات عربية( لعضو ھيئة التدريس ورتبته
األكاديمية على اتجاھاته ككل نحو تقييم الطلبة ألدائھم.
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شكل ) :(٣تأثير التفاعل بين متغير بلد الشھادة )جامعات أجنبية( لعضو ھيئة التدريس ورتبته
األكاديمية على اتجاھاته ككل نحو تقييم الطلبة ألدائھم.
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يالحظ من الشكل السابق رقم ) (٢ارتفاع تقديرات المحاض رين خريج ي الجامع ات العربي ة
بزيادة العمر خاصة في المرحلة العمرية األولي والثاني ة وبش كل ملح وظ ،ويمك ن أن يع زى ذل ك
إلى تغير اتجاھاتھم نحو تقييم الطلبة لھم بعد التفاعل والخبرة خالل عملية التدريس.
يالحظ من الشكل رقم ) (٣ارتفاع تقديرات األساتذة المساعدين خريج ي الجامع ات األجنبي ة
بزيادة العمر خاصة في المرحلة العمرية األول ى والثاني ة .وبش كل ملح وظ ويمك ن أن يع زى ذل ك
إلى ترسيخ اتجاھاتھم االيجابية نحو تقييم الطلب ة لھ م بزي ادة العم ر والخب رة ف ي عملي ة الت دريس،
في حين ل وحظ انخف اض تق ديرات المحاض رين خريج ي الجامع ات األجنبي ة بزي ادة العم ر بش كل
كبير.
الس ؤال الراب ع :ال ذي ن ص عل ى م ا المقترح ات والتوص يات لتط وير تقي يم أعض اء ھيئ ة
التدريس من قبل الطلبة؟
لإلجابة على السؤال قام الباحث بتحليل محتوى إجابات األسئلة المفتوحة في االستبانة وھ ي
تتعل ق باقتراح ات وتوص يات لتط وير تقي يم أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن قب ل الطلب ة ف ي الجامع ة
وحساب التكرارات والنسبة المئوية إلجابات كل سؤال مفتوح وكانت على النحو التالي:
أ.

مقترحات تتعلق باستبانة التقييم
التكرار

المقترح

النسبة
المئوية

حاجة الطلبة إلى توعية وتوضيح بالنسبة لالستبانة – من خالل نشرات
خاص ة ون دوات ومحاض رات -حت ى تفھ م جي داً م ن ق بلھم ويك ون لھ ا
مصداقية.

٢٦

%٣٧.١٤

ينبغ ي التفري ق ف ي االس تبانة ب ين الكلي ات العلمي ة التطبيقي ة والكلي ات
اإلنسانية.

١٥

%٢١.٤٣

مراجعة االستبانة وفقراتھا )حذف -إضافة -تعديل( ك ل س نة لتطويرھ ا
والتأكد من مدي نجاعتھا حسب المتغيرات.

١٠

%١٤.٢٩

اختصار فقرات االستبانة حتى يسھل على الطالب تعبئتھا بدقة

٦

%٨.٥٧

تطبيق االستبانة على فترات متباعدة مثال كل سنة أو سنتين.

٥

%٧.١٤

تنويع أدوات تقييم عضو ھيئة التدريس.

٥

%٧.١٤

تحديد بعض المصطلحات والمفاھيم الواردة في االستبانة بدقة.

٣

%٤.٢٩

٧٠

%١٠٠

المجـمـوع
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ب .مقترحات تتعلق بعملية التقييم
التكرار

المقترح

النسبة
المئوية

يفضل أن تتم عملية التقييم من قبل الشئون األكاديمية.

١٢

%٢٤

ينبغي أن تكون عملية التقييم قبل االختبارات النھائية حتى ال تؤثر على
استجابة الطلبة.

١٢

%٢٤

مراعاة عدم موضوعية الطالب ألنه يتأثر بالدرجات الحاصل عليھا.

٩

%١٨

م ن األفض ل أن ت تم عملي ة التقي يم)تعبئ ة ،وتحلي ل ،وتوزي ع النت ائج(
بطريقة محوسبة.

٥

%١٠

تزويد عضو ھيئة التدريس بنتائج االستبانة مباشرة دون تأخير.

٥

%١٠

اقتصار تعبئة االس تبانة عل ى الطلب ة المتمي زين ألنھ م أكث ر موض وعية
في التقييم.

٥

%١٠

اإلكثار من االستبانة غير مجدي ،ويستدعي عق د وح دة الج ودة لق اءات
وجلسات حوارية مع أعضاء ھيئة التدريس.

٢

%٤

المجـمـوع

٥٠

%١٠٠

ج .مقترحات تتعلق بإدارة عملية التقييم
المقترح

التكرار

%

ينبغي عدم االقتصار على رأي الطالب ف ي تقي يم عض و ھيئ ة الت دريس
ألنه يقرن ذلك بالدرجات.

١٣

%٣٢.٥

ض رورة أن ت تم عملي ة التقي يم بش كل مبك ر حت ى يت وفر المص داقية،
ووجود الطلبة.

١٠

%٢٥

عملية التقييم غير مجدية من حي ث )وقتھ ا ،وتطبيقھ ا م ن قب ل الم درس
أحياناً ،ودرجة سريتھا(

٧

%١٧.٥

ينبغي أن ال تتم عملية التقييم في حضور أستاذ المساق.

٥

%١٢.٥

ينبغي االطالع على نتائج االستبانة.

٥

%١٢.٥

٤٠

%١٠٠

المجـمـوع
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يالح ظ م ن الع رض الس ابق تركي ز مقترح ات تقي يم أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن قب ل الطلب ة
على:
 أھمية نشر ثقافة التقييم بين أوساط الطلبة ،حتى يكونوا أكثر قدرة على التقييم السليم. أھمية ظھور خصوصية الكليات في استبانة التقييم المقدمة للطلب ة ألن ذل ك يزي د م ن ص دقاالستبانة وقدرتھا على قياس أداء عضو ھيئة التدريس بفعالية.
 ضرورة تنويع أدوات التقييم وعدم اقتصارھا على رأي الطالب فقط. ينبغي توخي الموضوعية والشفافية والسرية في التعامل مع عملية التقييم.التوصيات
من خالل العرض الس ابق يتض ح تن وع تجرب ة الجامع ة اإلس المية ف ي تط وير اس تبانة رأى
الطالب ف ي أداء األس تاذ الج امعي ،مم ا انعك س عل ى اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم
الطلبة لھم التي جاءت بين محايدة ومقبولة ،مم ا يس تدعي ض رورة الت دخل لتط وير تقي يم أعض اء
ھيئة التدريس من قبل الطلبة في الجامعة ويمكن أن يتم ذلك من خالل:
أوالً :توصيات متعلقة بعملية التقييم
-

أھمية نشر ثقافة التقي يم داخ ل الجامع ة اإلس المية م ن خ الل عق د ن دوات ومحاض رات
وورش العمل لكل من األساتذة والطلبة معا ً وكل مجموعة على انفراد.

-

تنويع أساليب التقييم لعضو ھيئة التدريس بحيث ال تقتص ر عل ى رأي الطال ب ف ي أداء
األستاذ الجامعي فقط ب ل يض اف إليھ ا ك ل م ن )رأي رئ يس القس م ،رأي عمي د الكلي ة،
التقرير السنوي لعضو ھيئة التدريس ،ال ذي يرص د النش اط التدريس ي والبح ث العلم ي
والنشاط المجتمعي لألستاذ خالل العام الدراسي(.

-

النظر لتقي يم عض و ھيئ ة الت دريس إلي ه كوس يلة تھ دف إل ى تحس ين األداء وذل ك للبن اء
على نتائجه خطة لتطوير مستوى األداء بشكل عملي.

-

توعية الطلبة بأھمية وجدية عملية التقييم من خالل الندوات والنشرات والمحاضرات.

-

إع داد برن امج للتعري ف والتوعي ة بالقض ايا المتعلق ة بعملي ة التقي يم خاص ة بالنس بة
ألعضاء ھيئة التدريس.

ثانيا ً :توصيات متعلقة باستبانة التقييم
-

تط وير النم اذج المس تخدمة ف ي عملي ة تقي يم أداء عض و ھيئ ة الت دريس ب ين الفت رة
واألخ رى ،ومراع اة الخصوص ية ل بعض الكلي ات والتخصص ات وانس جام فق رات
االستبانة معھا.
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-

دعم حوسبة أدوات التقييم رفعا ً للكفاءة ،وتقليالً للحرج من قبل الطلبة ،وت وفيراً للوق ت
والجھد.
تطبيق استبانة رأي الطلبة في أداء عضو ھيئة التدريس لعدة مرات ولمساقات متعددة،
وتحليلھا بشكل جيد قبل اتخاذ اإلجراءات.

ثالثا ً :توصيات متعلقة بإدارة عملية التقييم
-

-

ت دخل الجامع ة لمعالج ة الثغ رات والس لبيات ل دي بع ض األس اتذة) :م ن خ الل النق اش
المباشر واإلرشاد والتوجيه( وتقديم تغذية راجعة لھم.
تعزي ز عق د دورات متخصص ة ف ي مج االت مھ ارات الت دريس الج امعي وتش مل:
)القي اس والتق ويم ،ط رق الت دريس ،تكنولوجي ا التعل يم ،عل م نف س الش باب،(...
والحاسوب.
الجدية والمتابعة في موضوع تقييم عضو ھيئة الت دريس ،واتخ اذ اإلج راءات المناس بة
من قبل إدارة الجامعة في حال ضعف استجابة أعضاء ھيئة التدريس للتوجيھات.
مراعاة السرية والخصوصية لنت ائج االس تبانة ،وتزوي د عض و ھيئ ة الت دريس بالنتيج ة
بشكل سريع وسري تحقيقا ً للفائدة.

قائمة المراجع العربية واألجنبية
 أب و ع الم ،رج اء .(١٩٩٨) .من اھج البح ث ف ي العل وم النفس ية والتربوي ة .دار النش رللجامعات .القاھرة .مصر.
 توق ،محي الدين" .(١٩٧٧) .األساليب المختلفة لتقييم الت دريس والم درس الجامع ة وآراءمدرسي الجامعة األردنية فيھا" .مجلة اتحاد الجامعات العربية.١١–٣ .(١٢) .
 جريسات ،جميل .(١٩٨٩) .تقييم الھيئات األكاديمية ف ي الجامع ة الحديث ة" .ن دوة تح ديثاإلدارة الجامعي ة" -بح وث مخت ارة ،الوق ائع والتوص يات .جامع ة اليرم وك ،إرب د -١٨
 .١٩٨٩/٣/٢٠اتحاد الجامعات العربية .األمانة العامة .عمان .األردن.
 الجامعة اإلسالمية .(٢٠٠٣) .مجموعة األنظمة والقوانين .غزة .فلسطين. الجامعة اإلسالمية .(٢٠٠٢) .دليل الجامعة اإلسالمية .غزة .فلسطين. حسين ،حسن .وحنفي ،محمد" .(٢٠٠٠) .تطوير المھام الوظيفية ألعض اء ھيئ ة الت دريسبالجامعات المصرية على ضوء بعض االتجاھات العالمية المعاص رة" .مجل ة كلي ة التربي ة.
.٢٤٣-٢٠١ .(٢)٢٤
 زاھ ر ،ض ياء ال دين" .(١٩٩٥) .تق ويم أداء األس تاذ الج امعي – األداء البحث ي كنم وذج".مستقبل التربية العربي ة .(٣)١ .المرك ز العرب ي للتعل يم والتنمي ة )أس د( .جامع ة المنص ورة.
.٦٨ -٣٩
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-

-

-

-

-

العمر ،بدر عم ر" .(١٩٩٦) .ال تحكم ف ي مف ردات العالق ة التفاعلي ة للعملي ة التعليمي ة ب ين
الطالب وأس تاذ الجامع ة" .مس تقبل التربي ة العربي ة .(٦) .المرك ز العرب ي للتعل يم والتنمي ة
)أسد( .جامعة المنصورة .مصر.١٤٨-١٢٥ .
زينون ،حسن .(١٩٩٩) .تصميم التدريس رؤية منظومية .عالم الكتب .القاھرة.
زھران ،حامد .(١٩٧٤) .علم النفس االجتماعي .ط .٣عالم الكتب .القاھرة.
الس يد عل ى ،نادي ة" .(٢٠٠٥) .تقي يم أداء األس تاذ الج امعي ف ي ض وء مع ايير الج ودة".
دراسات في التعليم العالي .٨ .مركز تطوير التعليم الجامعي .جامعة عين شمس.٨٧-٢٧ .
شحاته ،حسن .(٢٠٠١) .التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظري ة والتطبي ق .مكتب ة
الدار العربية للكتاب .مدينة نصر .مصر.
شحاته ،حسن .وأبا جھل ،وفوزية" .(٢٠٠١) .الت دريس والتق ويم الج امعي :دراس ة نقدي ة
مستقبلية" .رسالة الخليج العربي .(٧٨) .مكتب التربية العربي لدول الخليج .الرياض.
الصغير ،أحمد حسين .(٢٠٠٥) .التعليم العالي في الوطن العربي .عالم الكتب .القاھرة.
طناش ،س المة" .(١٩٨٩) .تقي يم أعض اء الھيئ ة التدريس ية ف ي مؤسس ات التعل يم الع الي".
ندوة تحديث اإلدارة الجامعية -بحوث مخت ارة .الوق ائع والتوص يات .جامع ة اليرم وك .إرب د
 .١٩٨٩/٣/٢٠-١٨اتحاد الجامعات العربية .األمانة العامة .عمان .األردن.
طناش ،سالمة" .(١٩٩٤) .ااتجاھات أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة األردنية نحو تقييم
الطلبة لھم" .دراسات )العلوم اإلنسانية( )أ(.١٠٠ -٨٧ .(٥)٢١ .
العريض ي ،جلي ل .(١٩٩٤) .عض و ھيئ ة الت دريس بجامع ات دول الخل يج العربي ة تأھيل ه
وتقويمه .مكتب التربية العربي لدول الخليج .الرياض.
العضايلة ،على .محارمة ،وثامر" .(١٩٩٨) .اتجاھات أعضاء ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة
مؤتة نحو عملية تقييم الطلبة لھم" .مجلة أبحاث اليرموك.١٦٣-١٥١ .(٣)١٤ .
العبد الغفور ،فوزية" .(٢٠٠٢) .الخصائص التي ينبغي أن يتمتع بھا عضو ھيئة التدريس
م ن وجھ ة نظ ر عين ة م ن ط الب كلي ات الھيئ ة العام ة للتعل يم التطبيق ي والت دريب بدول ة
الكوي ت" .مس تقبل التربي ة العربي ة .(٢٦) .المرك ز العرب ي للتعل يم والتنمي ة )أس د( .جامع ة
المنصورة ،مصر.٩٠-٥٧ .
العم ايرة ،محم د حس ن" .(٢٠٠٣) .اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة اإلس راء
األھلية نحو تقييم الطلبة ألدائھم التدريس ي" .مجل ة اتح اد الجامع ات العربي ة .(٤١) .عم ان،
األردن.١٩١-١٥٩ .
ع ودة ،أحم د" .(١٩٨٨) .اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس نح و تقي يم الطلب ة للممارس ات
التدريسية الجامعية" .المجلة العربية للبحوث التربوبة.١٣٢-١١١ .(١)٨ .
ع ودة ،أحم د ،وال داھري ،ص الح" .(١٩٩٢) .م دى تقب ل ھيئ ة الت دريس ف ي جامع ة
اإلمارات لدور الطلبة في تقييم الممارسات التدريس ية وثق ة الطلب ة بق درتھم عل ى القي ام بھ ذا
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ملحق رقم )(١
اتجاه أعضاء ھيئة التدريس نحو تقويم الطلبة لألداء التدريسي
حفظة ﷲ

األخ الدكتور /
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

سيتم إجراء دراس ة ح ول )اتجاھ ات أعض اء ھيئ ة الت دريس بالجامع ة اإلس المية نح و تق ويم
الطلب ة ألدائھ م التدريس ي( وذل ك ض من ثالث ة مح اور رئيس ة تش مل )االتج اه نح و تق ويم عملي ة
األداء التدريس ى م ن قب ل الطلب ة – االتج اه نح و اس تبانة التق ويم – االتج اه نح و إدارة عملي ة
التقويم( وسؤال مفتوح ،وذلك وصوالً لتطوير وتحسين ھذه التجربة بشكل أفضل.
برجاء التكرم بتحكيم ھذه االستبانة
مع خالص شكري وتقديري لكم
---------------------------------------------------الجزء األول :المعلومات العامة:
الرتبة األكاديمية :معيد ) ( مدرس/محاضر ) ( أستاذ مساعد ) ( أستاذ مشارك ) ( أستاذ ) (
الكلية :النوع :ذكر ) ( أنثى ) ( العمر:
-

بلد آخر شھادة حصلت عليھا ) ( عربية ) ( أجنبية

-

عدد سنوات التدريس بالجامعة.

-

ھل حصلت على دورات تدريبية في مجال )مھارات التدريس الجامعي( نعم ) (ال ) (

-

عدد األبحاث العلمية المحكمة التي نشرتھا:

م

الـبـــــــند

المحور األول :االتجاه نحو تقويم عملية
األداء التدريسي
 .١أرى أن عملية التقويم تساعدني في
تطوير أدائي التدريسي.
 .٢أعتقد أن عملية تقويم الطلبة
ألعضاء ھيئة التدريس ال فائدة
منھا.

موافق
بشدة

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
بشدة
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 ...تابع ملحق رقم )(١

م

الـبـــــــند

موافق
بشدة

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

 .٣أرى أن رأى الطالب في األداء
التدريسي لعضو ھيئة التدريس ليس
مھما ً.
 .٤أعتقد أن عملية التقويم لألداء
التدريسي لألساتذة من قبل الطلبة
ضرورية لتحسين تعلم الطلبة.
 .٥ال أعتقد بأن الطالب موضوعي في
تقييمه لألداء التدريسي لألستاذ.
 .٦أشعر بأھمية تقويم الطلبة لعضو
ھيئة التدريس.
 .٧أنا غير مقتنع بفكرة تقييم الطلبة
لعضو ھيئة التدريس.
 .٨تقويم الطلبة لعضو ھيئة التدريس ال
تجلب السرور إلى النفس.
 .٩أعتقد أن عملية تقويم األداء
التدريسي تزودني بالتغذية الراجعة
التي أريدھا.
 .١٠أخشى من نتائج عملية تقويم األداء
التدريسي.
 .١١أثق في نتائج تقويم الطلبة ألعضاء
ھيئة التدريس.
 .١٢أشعر بالتوتر أثناء تقويم الطلبة
ألدائي التدريسي.
االتجاه نحو استبانة التقويم
 .١٣أعتقد أن ھناك وسائل أخرى أفضل
من االستبانة لتقويم عضو ھيئة
التدريس.
 .١٤أرى أن استبانة تقويم عضو ھيئة
التدريس من أھم وسائل التقويم
لعضو ھيئة التدريس.
 .١٥أشعر باالرتياح لطبيعة األسئلة
الموجودة في استبانة التقويم.
 .١٦أعتقد أن األسئلة في استبانة التقويم
واضحة.
 .١٧أرى أن أسئلة االستبانة غير شاملة
لعناصر العملية التدريسية الرئيسية.
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 ...تابع ملحق رقم )(١

م

الـبـــــــند

موافق
بشدة

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

 .١٨أعتقد أن حجم االستبانة كبيرة
وتحتاج إلى وقت لتعبئتھا.
 .١٩أرى عدم وعي الطلبة لالستبانة
وكيفية تعبئتھا.
 .٢٠االستبانة غير مزودة بإرشادات
تسھل تعبئتھا.
االتجاه نحو إدارة عملية التقويم
 .٢١أعتقد أن وقت تطبيق االستبانة غير
مناسب.
 .٢٢أعتقد أن الجو الذي يتم فيه تطبيق
االستبانة غير مناسب.
 .٢٣أشعر بارتياح لمشاركة إداري من
الكلية في متابعة عملية التقويم.
 .٢٤تزودني إدارة الجامعة بتغذية راجعة
مفيدة عن أدائي التدريسي.
 .٢٥أرى أن إجراءات تطبيق االستبانة
غير مناسبة.
 .٢٦أفضل أن يقوم كل مدرس بتطبيق
االستبانة على طلبته لوحده.
 .٢٧أرى ضرورة تزويدي بنتائجي في
االستبانة وبشكل دوري
الجزء الثالث :مقترحات وتوصيات عامة:
 استبانة التقويم: عملية التقويم: إدارة عملية التقويم:برجاء التكرم بتعبئة االستبانة
مع التقدير واالحترام
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