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الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة ديالى
نحو تقويم الطمبة لهم

الكممات المفتاحية :الرضا الوظيفي – أعضاء هيئة التدريس -التقويم
م.م .وسام عماد عبد الغني
جامعة ديالى  /قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
qualityass2013@yahoo.com

الممخص
ىدفت الدراسة الحالية الى:
 .1التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم
االنسانية/جامعة ديالى نحو تقويم الطمبة ليم.
 .2التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية اليندسة/جامعة
ديالى نحو تقويم الطمبة ليم.
.3

تحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس.

وكذلك التحقق من صدق الفرضيات االتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينتي البحث في كل
من كمية التربية لمعموم اإلنسانية وكمية اليندسة تبعاً لمتغير الكمية (عممي-انساني) عند
مستوى الداللة (.)...5

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً
لمتغير الجنس (ذكور-اناث) عند مستوى الداللة (.)...5

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً
لمتغير الشيادة (ماجستير-دكتوراه) عند مستوى الداللة (.)...5

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً
لمتغير عدد سنوات الخبرة (اقل من  1.سنوات 1.-سنوات فأكثر) عند مستوى الداللة

(.)...5
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واستخدمت الباحثة االستبانة أداةً لمدراسة الحالية وتكونت االستبانة األولى الخاصة بالتعرف
عمى مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس نحو تقييم الطمبة ليم من ( )19فقرة،
وتكونت االستبانة الثانية الخاصة بتحديد العوامل المؤثرة بمستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس
من ( )7فقرات ،وتم تحميل نتائج الدراسة باستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة.
أسفرت النتائج عن آالتي :ـ
 .1بمغ مؤشر مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم
االنسانية (متوسط) وبوسط حسابي مقداره ( )3.18وانحراف معياري (.)1.29
 .2بمغ مؤشر مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية اليندسة (متوسط)
وبوسط حسابي مقداره ( )3..8وانحراف معياري (.)1.32
ً .3عدت جميع فقرات االستبانة الثانية من العوامل المؤثرة في تقويم الطمبة ألعضاء
وعدت الفقرة التي تنص عمى (يتأثر تقويم الطمبة بطبيعة المادة
ىيئة التدريس ً
الدراسية) من اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس.

 .4ال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعاً لمتغير (الكمية -الجنس – الشيادة).
 .5توجد فروق ذات داللة احصائية تبعاً لمتغير (عدد سنوات الخدمة)

ومن اهم استنتاجات الدراسة- :

 .1لم يرتق مؤشر الرضا لدى اعضاء ىيئة التدريس الى مرتفع او مرتفع جداً لمفقرات

ككل وذلك لعدم استطالع راي اعضاء ىيئة التدريس بطريقة التقويم المتبعة والجوانب

التي سيتم تقويميم عمييا من قبل الطمبة.

 .2ضعف ارتباط نتائج التقويم بعممية تطوير وتحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس مما
يجعل نتائج عممية التقويم ترتبط بالترقية العممية بعيداً عن عممية التطوير.

ومن اهم توصيات الدراسة- :

 .1نشر ثقافة التقويم من خالل عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لكل من
المسؤولين واعضاء ىيئة التدريس والطمبة.
 .2عقد لقاءات مع اعضاء ىيئة التدريس من قبل لجنة مختصة لمناقشة موضوع تقويم
الطمبة لألداء التدريسي وتوضيح اىداف عممية التقويم بشكل مفصل.
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الفصل االول

مشكمة البحث

يتأثر مستوى اداء أعضاء ىيئة التدريس بعدد من العوامل الرئيسة منيا ضعف الدقة
والموضوعية في عممية التقويم بأنواعو المختمفة (تقييم الطمبة  -تقييم الزمالء-تقييم رئيس
القسم) واآلليات المتبعة في عممية التقويم والمعايير المستخدمة من قبل المؤسسة الجامعية ،
ومن جانب اخر يتأثر مستوى االداء بمدى رضا اعضاء ىيئة التدريس عن الجية المسؤولة
عن عممية التقويم  ،ومن خالل عمل الباحثة في قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي –
جامعة ديالى وجدت ان ىناك مشكمة متمثمة بمعارضة بعض اعضاء ىيئة التدريس عممية
تقويم الطمبة ليم  ،والذي ينتج عنو ضعف االفادة من نتائج التقويم في تحديد جوانب القوة
والضعف ووضع اآلليات المناسبة لمتحسن والتطوير وفشل المؤسسة الجامعية في تحقيق
اىدافيا التعميمية .
وتشير بعض الدراسات ومنيا دراسة جابر  2.15ودراسة الشيخي  2.12ان عممية تقويم
بناء عمى نتائج عممية
الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس تعمل عمى تحسين االداء التدريسي ً
التقويم  ،وشعور اعضاء ىيئة التدريس بعدم الخوف والقمق من عممية التقويم يعمل عمى
تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف بشكل موضوعي (جابر :2.15،ص.)3
ويشير الحكمي  2..4ان عممية تقويم اعضاء ىيئة التدريس من قبل الطمبة من اصدق
المحكات واكثرىا ثبات ًا والتي تعتمدىا غالبية المؤسسات الجامعية في الدول المتقدمة

(الحكمي  :2.14،ص.)15

وترى الباحثة ان الجيات المختصة لم تعتمد نماذج متطورة لتقويم أداء عضو ىيئة التدريس
موازنة بالجامعات المتقدمة ،ويبين الطويسي وسمارة  2.14ان الجامعات البريطانية
اعتمدت نماذج متطورة من آليات التقويم ومنيا تشكيل ىيئات استشارية متخصصة من
الطمبة لمالحظة السموكيات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس داخل القاعات الدراسية ،وفي
بعض الجامعات االمريكية اعتمدت آليات ذات دقة وموضوعية واضافة عناصر اخرى
لتقويم عضو ىيئة التدريس فضال عن تقويميم من قبل الطمبة (الطويسي وسمارة:2.14 ،
ص.)4
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ومن خالل اطالع الباحثة عمى بعض الدراسات ومنيا دراسة العزاوي  2.15ودراسة نايف
والجبري  2.13ودراسة حسنين  2.14وجدت افتقار بعض الطمبة الى ثقافة التقويم وتدني
مستوى معرفة بعض اعضاء ىيئة التدريس بأدبيات التقويم ،مما ادى الى ظيور نتائج تفتقر
الى الدقة والموضوعية في عممية تقويم األداء ،والذي انعكس سمباً عمى عدم رضا بعض

أعضاء ىيئة التدريس لعممية تقويميم من قبل الطمبة وعدم االفادة من نتائج التقويم في
تحسين وتطوير االداء.
ومما ال شك فيو فان مستوى رضا اعضاء ىيئة التدريس نحو تقييم الطمبة ليم لو اىمية
كبرى في نجاح او فشل عممية تقويم االداء التي تمثل أحد الجوانب الرئيسة في جودة اداء
عضو ىيئة التدريس وذلك الرتباط نتائج التقويم بعممية تطوير اداء اعضاء ىيئة التدريس.
وبناء عمى ما تقدم تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في معرفة مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء
ً
ىيئة التدريس نحو تقويم الطمبة ليم وتحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية التقويم؟
اهمية البحث
لكي تحقق المؤسسة الجامعية اىدافيا المرسومة وتؤدي دورىا في عممية التغيير والتطوير
االيجابي داخل المجتمع البد ان تكون الجوانب الرئيسة المتمثمة بـ (المدخالت – العمميات –
المخرجات) ذات جودة عالية ،ويمثل عضو ىيئة التدريس أحد الجوانب الرئيسة لمدخالت
المؤسسة الجامعية.
ويشير العزاوي  2.15ان المؤسسة الجامعية ميما وفرت من وسائل وتقنيات تعميمية
وخدمات ادارية فأنيا لن تحقق أىدافيا المرجوة ما لم تحقق جودة أداء عضو ىيئة التدريس
(العزاوي :2.15،ص.)3
وعمى الرغم من أن معظم المؤسسات الجامعية تضع تطوير األداء لعضو ىيئة التدريس
الجامعي ىدفاً رئيساً ليا ،إال إن غالبية األساليب المعتمدة في التقويم ال تثير وال تعزز
تطوير أعضاء ىيئة التدريس بفعالية حقيقية (الجنابي :2..9 ،ص.)3

ويؤكد المناصير والدايني  2..8ان مشكمة تقويم أداء عضو ىيئة التدريس تقف عائقاً امام

تطوير التعميم الجامعي وتطويره ،لتباين وجيات النظر المختمفة في تحديد الجية المختصة

لتقويم اداء عضو ىيئة التدريس (المناصير والدايني :2..8،ص.)177
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وىناك طرق متنوعة لتقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس تستخدم في الجامعات ،مثل تقويم أداء
عضو ىيئة التدريس عن طريق المسؤول المباشر او المسؤول األعمى ،وتقويم أدائيم عن
طريق التقويم الذاتي ،وتقويم االداء بواسطة الزمالء ،وتقويم االداء بواسطة الطمبة.
ويشير ( )Aleamoni,1981إلى ان بعض اعضاء ىيئة التدريس ال يؤيدون تقويم الطمبة
ليم لعدد من االسباب ومنيا :
 .1افتقار الطمبة الى النضج والخبرة إلصدار االحكام حول االداء التدريسي.
 .2تقديرات الطمبة تفتقر الى الكفاءة في تقويم أداء عضو ىيئة التدريس.
 .3ال يمكن الوثوق بتقديرات الطمبة في عممية تقويم اداء عضو ىيئة التدريس لكون
التقديرات تعتمد عمى ذاتية الطمبة وتيمل الجانب الموضوعي في عممية التقويم.
 .4تتأثر تقديرات الطمبة بالدرجات الممنوحة من عضو ىيئة التدريس لمطمبة.
 .5تتأثر تقديرات الطمبة بحجم القاعة الدراسية وطبيعة المادة وجنس الطمبة.
()Aleamoni,p4,1981

ويشير ( )Silden,1980الى بعض االقتراحات المساعدة في تنفيذ برنامج تقويم الطمبة
الداء اعضاء ىيئة التدريس :
 .1تحديد اىداف تقويم الطمبة العضاء ىيئة التدريس وعرضيا عمى جميع االطراف
المعنية.
 .2وضع آليات عمل واضحة لـ ( كيف ستتم عممية التقويم – متى ستتم عممية التقويم –
اين ستتم عممية التقويم – من المسؤول عن عممية التقويم ).
 .3دعوة اعضاء ىيئة التدريس والطمبة لحضور دورات وورش العمل خالل مرحمة
تصميم واعداد اداة التقويم لمناقشتيا واخذ اآلراء بخصوصيا.
 .4توفير الوقت الكافي لتنفيذ عممية التقويم لمدة عام دراسي .
 .5متابعة تنفيذ برنامج التقويم من خالل الوحدات او المراكز العممي في المؤسسة
التعميمية بيدف تقييم برنامج التقويم والعمل عمى تحسينو وتطويره باستمرار.
 .6تحديد الجية التي تحمل وتفسر نتائج البيانات الخاصة بالتقويم.
 .7التعامل مع ردود افعال أعضاء ىيئة التدريس بشكل إيجابي من خالل االجتماعات
معيم من قبل المسؤولين لمتقريب بين وجيات النظر المختمفة)Silden,1980,p28( .
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ويحظى تقييم الطمبة لمممارسات الصفية العضاء ىيئة التدريس ومدى رضا التدريسيين نحوه
باىتمام الباحثين وصانعي القرار في المؤسسة الجامعية من خالل التعرف عمى مستوى رضا
اعضاء ىيئة التدريس والطمبة نحو عممية التقويم والعوامل المؤثرة فييا (العجموني :2.11،
ص.)192
وتأتي اىمية تحديد مستوى الرضا الوظيفي لكونيا تؤدي دو اًر ميماً في توجيو سموك الفرد

نحو االشخاص او االفكار او االشياء ضمن بيئة العمل وىي تعكس تكيف الفرد االجتماعي

ضمن البيئة المحيطة بو ،لذلك فأن تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس ال يمكن تحقيقو اال
من خالل معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدييم والذي ينتج عنو الكشف عن اتجاىاتيم
الحقيقية (السمبية – االيجابية) نحو كافة الجوانب المؤثرة في ادائيم ضمن البيئة التعميمية
المحيطة بيم ومن ىذه الجوانب تقويم الطمبة ألدائيم التدريسي .
ويمثل الطمبة أحد أ ىم مدخالت المؤسسة الجامعية ومخرجاتيا  ،وتستحدث الجامعات
بناء عمى تقديم الخدمات التعميمية لمطمبة  ،فال يمكن إىمال أري
الحكومية منيا واالىمية ً
الطمبة في الحكم عمى اداء اعضاء ىيئة التدريس  ،وأكدت الدراسات التي اختصت بمجال
جودة التعميم العالي ومنيا دراسة العزاوي والشمري  2.16ودراسة الشمري  2.12ودراسة
الدليمي والعزاوي  2.12ان احد اسباب ضعف جودة ونوعية الجامعات العراقية وتدني
المستوى التعميمي فييا ىو اىمال رأي الطمبة في مختمف الجوانب التعميمية(العزاوي
والشمري:2.16،ص()8الشمري :2.12،ص()165الدليمي واخرون:2.12،ص.)2.
وتؤكد دراسة الجنابي  2..9ضرورة وضع آليات جديدة لتقويم اداء اعضاء ىيئة التدريس
ومنيا تقويم الطمبة وتقويم الزمالء (الجنابي:2..9،ص.)24
واشارت دراسة ابو الرب وقدادة  2..8الى ضرورة مشاركة الطمبة في عممية تقويم اداء
عضو ىيئة التدريس لكونيم أحد الجيات ذات العالقة والمباشرة بعممية التقويم (ابو الرب
وقدادة :2..8،ص.)9.
وتشير دراسة السمطاني وعباس  2.15يجب ابعاد كافة المخاوف والشكوك بخصوص
اشراك الطمبة في عممية التقويم كونيم يمتمكون درجة عالية من المسؤولية بخصوص تقويم
اداء عضو ىيئة التدريس (مغير واخرون  :2.15،ص)4..
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واكدت دراسة الصباطي ومحمد 2..7،ضرورة اقناع اعضاء ىيئة التدريس بالدور االيجابي
لمشاركة الطمبة في عممية تقويم االداء (الصباطي ومحمد :2..7،ص.)97
وبالرغم من اىتمام و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بعممية التقويم داخل المؤسسات
الجامعية بشكل عام وتقويم اداء اعضاء ىيئة التدريس بشكل خاص من خالل تطوير
وتغيير استمارة تقويم االداء لكل عام دراسي واعتماد استمارة التقويم االلكترونية  ،نالحظ ان
تقوي م الطمبة لمممارسات التدريسية اعتمد في استمارة تقويم االداء خالل العام الدراسي
 2.15-2.14وبموازنة مع الجامعات العالمية نجد ان مؤسساتنا الجامعية تأخرت كثي ار في
اعتماد أري الطالب لتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف لألداء التدريسي وتحديد آليات
بناء عمى تمك اآلراء  ،اما فيما يخص عدد الفقرات التي ُيسمح لمطمبة
التحسين والتطوير ً
بتقييم االداء فييا والنسبة المئوية فيي ال تمثل سوى ( )3فقرات فقط من المحور االول
(التدريس) الذي يبمغ عدد فقراتو الكمي ( )14فقرة بنسبة مئوية تمثل ( ، )21.42وفقرة واحدة
فقط من المحور الثالث (الجانب التربوي) الذي يبمغ عدد فقراتو الكمي ( )8فقرات بنسبة
مئوية ( ، )12.5و ( )4فقرات فقط بالنسبة لفقرات استمارة تقويم االداء ككل والذي يبمغ عدد
فقراتيا ( )34فقرة وبنسبة مئوية مقدارىا ( ،)11.76وبموازنة مع ما اشارت اليو الدراسات
الخاصة بجودة التعميم او التقويم المشار الييا في اعاله واستناداً الى توجيات نظريات التعمم

الحديثة التي تؤكد ان المحور الرئيس لمعممية التعميمية التعممية ىم الطمبة  ،نالحظ ان عدد
الفقرات ونسبتيا المئوية قميمة جداً ضمن استمارة تقويم اداء عضو ىيئة التدريس .

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن تظهر أهمية البحث الحالي في االتي -:

 .1يعد من اوائل البحوث المحمية ( حسب عمم الباحثة ) الذي يكشف عن الرضا
الوظيفي العضاء ىيئة التدريس نحو تقويم الطمبة ليم في جامعة ديالى .
 .2يمكن ان تسيم نتائج الدراسة في تطوير استمارة تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 .3يمكن ان تسيم نتائج الدراسة بتعديل االتجاىات السمبية العضاء ىيئة التدريس نحو
تقويم الطمبة ليم .
 .4تعد عممية تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس اساساً لجودة العممية التعميمية وأداء
الجامعة لرسالتيا ووظائفيا .
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 .5تزويد الجيات المختصة بمعمومات دقيقة عن مستوى الرضا الوظيفي العضاء ىيئة
التدريس نحو تقييم الطمبة ليم .
 .6تزويد الجيات المختصة بمعمومات دقيقة عن العامل المؤثرة في تقويم الطمبة
العضاء ىيئة التدريس.

يهدف البحث الحالي الى :
 .1معرفة مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم
االنسانية/جامعة ديالى نحو تقويم الطمبة ليم.
 .2معرفة مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية اليندسة/جامعة ديالى
نحو تقويم الطمبة ليم.
 .3تحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس.
فرضيات البحث:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ...5تعزى لمتغير الكمية
(انساني – عممي ).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ...5تعزى لمتغير الجنس
(ذكور– اناث ).
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ...5تعزى لمتغير الشيادة
(ماجستير – دكتوراه ).
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ...5تعزى لمتغير عدد
سنوات الخدمة ( 1.سنوات فاقل – اكثر من  1.سنوات).

حدود البحث :

 .1الحدود البشرية  :اعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم االنسانية وكمية
اليندسة  /جامعة ديالى .
 .2الحدود المكانية  :كمية التربية لمعموم االنسانية وكمية اليندسة /جامعة ديالى.
 .3الحدود الزمانية  :العام الدراسي  2.16-2.15الفصل الدراسي الثاني.

تحديد المصطمحات :

اوال"  :الرضا الوظيفي عرفه كل من:
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العديمي  :1981الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة الشباع الرغبات والحاجات
والتوقعات مع العمل نفسو ومحتوى بيئة العمل ومع الثقة والوالء واالنتماء لمعمل ومع العوامل
والمؤشرات االخرى ذات العالقة (العديمي.)1981،
النمر  : 1993انو شعور الموظف االيجابي او السمبي عن العمل الذي ينتمي اليو نتيجة
لتاثره بمجموعة المتغيرات المادية والمعنوية التي تحيط بو في بيئة العمل (النمر:1993،
ص.)75
بأنو الدرجة التي حصل عمييا المستجيب (عضو
ًتعرف الباحثة الرضا الوظيفي ﺇجﺭﺍئيﹰا ّ
المعدة لمتعرف عمى مستوى الرضا
ىيئة التدريس) من خالل إجابتو عن فقرات االستبانة ُ
الوظيفي نحو تقويم الطمبة ألدائيم التدريسي.

ثانياً  :عضو هيئة التدريس :

التعريف االجرائي :ىو الشخص المكمف بالتدريس في كمية التربية لمعموم االنسانية وكمية
اليندسة /جامعة ديالى من حممة شيادة الماجستير او الدكتوراه حاصل عمى المقب العممي

(مدرس مساعد – مدرس – استاذ مساعد – استاذ).
ت اضِ ايباحح

عٓٛإ ايدزاض١

 1احلٛي،ٞ
عًٝإ

ادباٖات اعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ يف اجلاَع١
االضالَ ١ٝبػص ٠حنٛ
تك ِٝٝايطًب ١هلِ

 2ضعٝد ،
ضًُ، ٢
ٚمجاٍ ضامل
 3ايعذً، ْٞٛ
ذلُٛد

ايسضا ايٛظٝف ٞيد٣
ايتدزٜطٝني يف نً١ٝ
ايرتب ١ٝاالضاض١ٝ
ادباٖات اعطا200 ١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ يف داَع١
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
االزدْ ١ٝحن ٛعًُ١ٝ
تك ِٜٛايطًب ١هلِ.
ايسضا ايٛظٝف ٞيد400 ٣
تدزٜط ٞٝاجلاَعات
ايعساق ١ٝح ٍٛقإْٛ
اخلدَ ١اجلاَع١ٝ
َطاُٖ ١تك ِٜٛأدا146 ٤
عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
يف زفع دٛد ٠ايتعًِٝ
اجلاَعٞ

 4عبد احلطني
ْ ،ب ًا َٞٚ ،
ْٛز ذلٞ
 5اهلٜٛدْ ،د٣
عً ٞضامل

حذِ
ايع١ٓٝ
131

َٓٗر
ايبحح
ٚصفٞ

ادٚات
ايدزاض١
اضتباْ١

140

ٚصفٞ

اضتباْ١

ٚصفٞ

اضتباْ١

ٚصفٞ

اضتباْ١

َطت ٣ٛايسضا ايٛظٝف ٞيد ٣ع ١ٓٝايبحح
بشهٌ عاّ دٝد  ،ال تٛدد فسٚم ذات دالي١
َعٓ ١ٜٛتعص ٣ملتػري اجلٓظ .
تؤثس ايعالق ١ايشخصٚ ١ٝصعٛب ١املاد ٚ ٠عالَ١
ايطًب ١يف تك ُِٗٝٝألدا ٤اعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ٖٓاى فسٚم ذات دالي ١إحصا ١ٝ٥تعص ٣ملتػري
ايشٗاد ٠فاحلاصًني عً ٢شٗاد ٠ايدنتٛزا ٙذات
ادبا ٙإجياب ٞانجس َٔ غريِٖ.
َطت ٣ٛايسضا يد ٣تدزٜط ٞٝاجلاَعات ايعساق١ٝ
ح ٍٛقاْ ٕٛاخلدَ ١اجلاَعٜ ١ٝتصف باإلجياب١ٝ
ٚٚدٛد زضا ٚظٝف ٞبشهٌ عاّ.

ٚصفٞ

اضتباْ١

دزدَ ١طاُٖ ١تك ِٜٛادا ٤عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
يف زفع دٛد ٠ايتعً ِٝاجلاَع ٞدا ٤بدزد ١نبري٠
.
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ادباٖات اعطا١٦ٖٝ ٤
دزد ١زضا اعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َكب ٍٛعٔ
ٚصف ٞاضتباْ١
210
 6ايطٜٛطٞ
،امحد ْٛٚاف ايتدزٜظ يف داَع١
ْتا٥ذِٗ ،ال تٛدد فسٚم ذات دالي ١احصا١ٝ٥
َؤت ١حن ٛتك ِٝٝاداِٗ٥
تعص ٣ملتػري ايستب ١االنادمي. ١ٝ
مساز٠
ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ
ايطًبَٚ ١د ٣ايسضا
عٔ ْتا٥ذِٗ

الفصل الثاني
يتضمن ىذا الفصل عرض عدد من الدراسات التي ليا عالقـة بموضوع الدراسة الحالية ،
وقد قامت الباحثة بمراجعة بعض الد ارسـات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة بيدف
تعرف أىم النتائج والمؤشرات العامـة التي أسفرت عنيا تمك الدراسات واالفادة منيا في
اإلجراءات و األساليب اإلحصائية  ،الجدول ( )1يبين الدراسات السابقة ونتائجيا:
مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
اماكن اجراء الدراسات السابقة :اجريت دراسة (الطويسي ونواف )2.14،ودراسة
و(العجموني )2.11 ،في االردن ودراسة (اليويد  )2.14 ،في السعودية ودراسة (عبد
الحسين ومي )2.11 ،ودراسة (سعيد وجمال  )2..9في العراق ودراسة (الحولي)2..7،
في فمسطين ،والدراسة الحالية اجريت في العراق.
منهجية الدراسة :اعتمدت كافة الدراسات في منيجيتيا المنيج الوصفي ،وىو منيج يعتمد
عمى تجميع المعمومات والحقائق ،ثم تحميميا وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات مقبولة ،واتفقت
الدراسة الحالية مع اغمب الدراسات السابقة في اتباعيا المنيج الوصفي.
اداة البحث :اعتمدت كافة الدراسات االستبانة كأداة لمبحث ،واتفقت الدراسة الحالية في
اعتمادىا عمى االستبانة كأداة لمبحث الحالي.
الوسائل االحصائية :تنوعت الدراسات من حيث استخداميا الوسائل اإلحصائية لمعالجة
البيانات ،لتعدد أىداف ىذه الدراسات واختالف إجراءاتيا ،واستخدمت بعض الدراسات
الوسائل اإلحصائية المناسبة كاالختيار التائي ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
والوسط المرجح ،والوزن المئوي ،وتحميل التباين األحادي ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومعادلة
ألفا كورنباخ ،ومربع كاي ،واالختبار البعدي (شيفيو) واالنحدار المتعدد.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة
 .1التعرف عمى منيجية الدراسات السابقة واإلفادة منيا في منيجية الدراسة الحالية.
 .2تحديد مجتمع البحث والعينة.
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 .3تحديد وبناء أداة الدراسة الحالية.

 .4التعرف عمى الوسائل االحصائية وأسموب تحميل النتائج.
 .5صياغة االستنتاجات والتوصيات والمقترحات فيما توصل البحث إليو من نتائج.
الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته
أوالً :منهج البحث

اختارت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ألنو األكثر مناسبة لتحقيق أىداف البحث وىذا

المنيج من أكثر المناىج شيوعاً وانتشا اًر والسيما في البحوث التربوية.

ثانياً :مجتمع البحث

بيدف تحديد مجتمع البحث فقد قامت الباحثة بجمع المعمومات والبيانات من كمية

التربية لمعموم االنسانية وكمية اليندسة /جامعة ديالى ،وتكون مجتمع البحث من ()3.8
تدريسياً وتدريسية من حممة شيادة الماجستير والدكتوراه بواقع ( )123تدريسياً وتدريسية من
كمية اليندسة/جامعة ديالى و( )185تدريسياً وتدريسية من كمية التربية لمعموم االنسانية/

جامعة ديالى ،جدول رقم ( )1يبين عدد افراد مجتمع البحث.
ت
1
2

دد ٍٚزقِ (ٜ )1بني عدد افساد دلتُع ايبحح
عدد افساد اجملتُع
اضِ ايهً١ٝ
185
نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاالْطاْ١ٝ
123
نً ١ٝاهلٓدض١
308
اجملُٛع

ثالثاً :عينة البحث

لكي تكون العينة أكثر تمثيالً لخصائص المجتمع اختارت الباحثة أسموب العينـة العشوائية

البسيطة ،وتكونت عينة البحث من ( )12.تدريسـياً وتدريسية وىو مــا نسـبتو  %38.96مـن
المجتمع الكمي لمبحث ،وتمثل ىذه العينة مـا مجمـوعو ( )7.تدريسيـاً وتدريسية من كمية
التربية لمعموم االنسانية بنسبة  %58.33من المجموع الكمي لمعينة البالغ ( ، )12.و()5.

تدريساً وتدريسية من كمية اليندسة بنسبة  %41.67من المجموع الكمي لمعينة  ،وجدول

( )2يوضح توزيع عينة البحث بحسب متغيرات البحث  ،ومخطط رقم ( )1يبين توزيع عينة
البحث بحسب النسبة المئوية.
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اجلٓظ

ايشٗاد٠
عدد
ضٓٛات
اخلدَ١

ددٜ )2( ٍٚبني عدد افساد ايع ١ٓٝحبطب َتػريات ايبحح احلايٞ
اجملُٛع
نً ١ٝاهلٓدض١
نً ١ٝايرتب ١ٝيًعًّٛ
املتػٝــسات
يًهًٝتني
االْطاْ١ٝ
77
35
42
ذنـٛز
43
15
28
إْـاخ

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦
64.17
35.83

اجملُــٛع
دنـتٛزاٙ

70
46

50
13

120
59

%100
49.17

َادطـتري
اجملُــٛع
اقٌ َٔ  10ضٓٛات
 10ضٓٛات فأنجس

24
70
21
49

37
50
20
30

61
120
41
79

50.83
%100
34.17
65.83

اجملُــٛع

70

50

120

%100

مخطط رقم ()5

41.67

58.33

كلية الهندسة

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

رابعاً :أداة البحث:

لتحقيق أىداف البحث ،اعتمدت الباحثة (االستبانة) أداةً لمبحث الحالي ،وقامت بإعداد
استبانة لمعرفة رضا أعضاء ىيئة التدريس نحو تقويم الطمبة ليم ،واعداد استبانة لتحديد اىم

أعدت الباحثة فقرات
العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس ،وقد ّ
االستبانة ،حسب اإلجراءات اآلتية:
 .1االطالع عمى بعض الدراسات والبحوث المحمية والعربية واالجنبية السابقة ذات الصمة
بموضوع البحث ،ولمختمف مستويات التعمم والمواد الدراسية.
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 .2مراجعة عدد من االدبيات المحمية والعربية واالجنبية التي تناولت موضوع تقويم اداء
اعضاء ىيئة التدريس والرضا نحو عممية تقويم االداء.
 .3تمت االفادة من استمارة تقييم اعضاء ىيئة التدريس المعتمدة من قبل جياز االشراف
والتقويم العممي.
 .4االستبانة المفتوحة (السؤال المفتوح) التي وجيت إلى مجموعة من األساتذة المختصين،
إذ طمب منيم إعطاء الفقرات التي يرون أنيا مناسبة لمعرفة رضا أعضاء ىيئة
التدريس نحو عممية تقويم الطمبة ليم واىم العوامل المؤثرة في عممية التقويم ،وقد بمغ
عدد التدريسيين الذين جرى توجيو السؤال ليم ( )1.تدريسيين من مراتب عممية
مختمفة.

ومن خالل ىذا تمكنت الباحثة من جمع عدد من الفقرات بمغت ( )2.فقرة الستبانة رضا
اعضاء ىيئة التدريس و ( )7فقرات الىم العوامل المؤثرة في عممية التقويم.
خامساً :صدق األداة

يعد الصدق من المقومات االساسية التي ينبغي ان تتوافر في اداة البحث إذ تعد اداة البحث

صادقة عندما تقيس ما وضعت لقياسو.
(ابو لبده  : 1987 :ص)247
أعدتيا أداة لبحثيا عمى عدد من المحكمين
وقد عرضت الباحثة فقرات االستمارة التي ّ
الممحق ( )1لمعرفة صالحية كل فقرة من فقرات االستمارة أو عدم صالحيتيا ،وبعد ان
حصمت الباحثة عمى مالحظات الخبراء وآرائيم عدلت وحذفت بعض الفقرات ألنيا لم
تحصل عمى نسبة الموافقة التي حددىا الخبراء والبالغة ( ، )%8.ووضعت الباحثة بعد كل
فقرة ثالثة بدائل ىي (تصمح ،ال تصمح ،بحاجة الى تعديل).
سادساً :ثبات األداة

عد الثبات أحد المؤشرات الخاصة بالتحقق من الدقة واالتساق لمفقرات فيما يجب قياسو ،كما
ُي ّ
يجب أن يشير إلى استقرار األداة والتناسق بين أجزائيا( .اإلمام وآخرون :1988،ص)16.
ويعد أسموب اعتماد طريقة تطبيق االختبار
وتوجد عدة أساليب لمتحقق من ثبات األداةُ ،
واعادة تطبيقو ( )Test- Re- Testبعد مدة زمنية ال تقل عن األسبوعين ،وال تزيد عمى
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ثالثة أسابيع من أىم األساليب لحساب الثبات ،إذ يكشف لنا العالقة عن معامل االستقرار
في النتائج بوجود فاصل زمني محدد.
(المنصور :1997،ص)96
واعتمدت الباحثة أسموب ( )Test- Re- Testفي تحديد قيمة الثبات لألداة  ،إذ قامت
الباحثة بتطبيق األداة عمى عينة مؤلفة من ( )2.تدريسياً وتدريسية موزعة بالتساوي بين كمية
اليندسة وكمية التربية لمعموم اإلنسانية  ،ومن خارج عينة البحث وتمكنت الباحثة من إعادة

التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول لألداة.
وبعد جمع اإلجابات وتبويبيا واستخراج معامل ارتباط (بيرسون) بمغ معامل الثبات الستبانة

وي ُّ
عد ىذا المعامل
رضا أعضاء ىيئة التدريس نحو تقويم الطمبة ليم لألداة ككل (ُ ،)..87
قوياً مما يؤكد ثبات األداة ،اما استبانة تحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة

وي ُّ
عد ىذا المعامل قوياً ايضاً مما
ألعضاء ىيئة التدريس فقد بمغ معامل الثبات (ُ ،)..86
يؤكد ثبات األداة.

وبذلك أصبحت الفقرات التي ستعتمد في استبانة رضا اعضاء ىيئة التدريس نحو تقويم
الطمبة ليم ىي ( )19فقرة ،الممحق رقم ( )3يبين االداة بصورتيا النيائية ،و( )7فقرات
ستعتمد ضمن استبانة تحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة
التدريس ،الممحق ( )2يبين األداة بصورتيا النيائية.
سابعاً :تطبيق األداة

قامت الباحثة بتوزيع ( )12.استبانة عمى عينة البحث ( )7.استبانة ألعضاء ىيئة التدريس

في كمية التربية لمعموم اإلنسانية و ( )5.استبانة في كمية اليندسة  ،لالستبانة الخاصة بـ
(رضا اعضاء ىيئة التدريس نحو تقويم الطمبة ليم ) و (تحديد اىم العوامل التي تؤثر في
عممية ت قويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس) وبعد ذلك تم استرجاع استمارات االستبانة من
أفراد العينة بعد أن تم إعطاء المستجيبين الوقت الكافي لإلجابة لمدة أكثر من أسبوعين،
وبمغت نسبة اإلرجاع لالستبانات ( )%1..لمكميتين اعاله وىو ما مجموعو ( )12.استبانة
صالحة لمتحميل  ،عمماً بأن مدة التوزيع واالسترجاع استمرت نحو ( )3.يوماً لمجموع أفراد

العينة .
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وقد اعتمدت الباحثة مقياساً خماسياً إلجابة فقرات االستبانة الذي يطمب فيو من المستجيبين

اختيار المستوى الذي يرونو مناسباً لإلجابة ،وىذا المدرج مكون من خمسة مستويات ،وقد

كممت ىذه االختيارات بإعطاء األرقام ( )1 ،2 ،3 ،4،5عمى التوالي.
سابعاً  :الوسائل اإلحصائية -:

جرى معالجة البيانات بوساطة البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلمفقرات ( ،)3،2،1إذ اعتمدت
الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1مربع كاي (  )Chi – squareالختبار صالحية الفقرات من استجابات المحكمين
عند مستوى داللة ( ).,.5وبدرجة حرية (. )1
 .2معامل ارتباط بيرسون

)  (Pearson Correlation Coefficientالستخراج

الثبات.
 .3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحديد مستوى رضا اعضاء ىيئة التدريس نحو
تقويم الطمبة ليم (االستبانة االولى) ،واعتمدت الباحثة عمى اجراءات تصحيح المقياس
لتحديد مستوى رضا اعضاء ىيئة التدريس وعمى النحو االتي:
أً -عد المتوسط الحسابي االقل من  1.8مؤش اًر عمى رضا منخفض جداً.
بً -عد المتوسط الحسابي من  1.8الى اقل من  2.6مؤش اًر عمى رضا منخفض.
تً -عد المتوسط الحسابي من  2.6الى اقل من  3.4مؤش اًر عمى رضا متوسط.
ثً -عد المتوسط الحسابي من  3.4الى اقل من  4.2مؤش اًر عمى رضا مرتفع.
جً -عد المتوسط الحسابي من  4.2فأكثر مؤش اًر عمى رضا مرتفع جداً.

 -4الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة
ألعضاء ىيئة التدريس (االستبانة الثانية).
ت + 5 × 1ت+ 4 × 2ت + 3 × 3ت + 2 × 4ت1 × 5
الوسط المرجح =
مج ت
ك = 5  1تكرار البديل االول (موافق بدرجة كبيرة جداً) مضروباً في وزنو (.)5
ك = 4  2تكرار البديل الثاني (موافق بدرجة كبيرة ) مضروبا في وزنو (.)4
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ك = 3  3تكرار البديل الثالث (موافق بدرجة متوسطة) مضروبا في وزنو (.)3
ك = 2  4تكرار البديل الرابع (موافق بدرجة قميمة) مضروباً في وزنو (.)2

ك = 1  5تكرار البديل الخامس (موافق بدرجة قميمة جداً) مضروبا في وزنو (.)1
مج ت = مجموع التك اررات .

الوسط المرجح
× 1..

الوزن المئوي =
الدرجة القصوى

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها -:
أوالً:ـ اليدف االول النتائج المتعمقة بـ (التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة

التدريس في كمية التربية لمعموم االنسانية نحو تقييم الطمبة ليم).

ولتحقيق ىذا اليدف استخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة البحث
عن كل فقرة ،ثم استخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفقرات ككل ،وذلك لتحديد
مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم اإلنسانية نحو تقويم الطمبة ليم،
ويبين جدول رقم ( )3قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة ولمفقرات ككل:
اجلد ٍٚزقِ ( )3ق ١ُٝايٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝازَ ٟستّب ١تٓاشيٝاً
ت

ايفكسات

ايٛضط
احلطا
بٞ

ال أخشْ َٔ ٢تا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ ايطًب١
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ تصٚدْ ٞبايتػر ١ٜايسادع١
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َفٝد٠
اْا َكتٓع بفهس ٠تك ِٝٝايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ال اشعس بايتٛتس يف اثٓا ٤تك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜطٞ
اشعس بأُٖ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ميهٔ إلداز ٠اجلاَع ١االضتفاد َٔ ٠تك ِٜٛايطًب ١الختاذ ايكسازات املتعًك ١بايتدزٜطٞ
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ ايطًب ١ضسٚز ١ٜيتحطني تعًِ ايطًب١
ٜطتطٝع ايطًب ١يف املطت ٣ٛاجلاَع ٞتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
أز ٣إ ْتٝذيت ٚفل عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١تعهظ ادا ٞ٥ايتدزٜطٞ

3.57
3.37
3.34
3.29
3.29
3.26
3.26
3.24
3.21
3.2
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االحنسا
ف
املعٝاز
ٟ
1.36
1.27
1.26
1.29
1.3
1.25
1.23
1.21
1.25
1.3

َطت٣ٛ
ايسضا
َستفع
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
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اعتكد إ عً ٢إداز ٠اجلاَع ١إ تطتُس يف تطبٝل أضًٛب تك ِٜٛايطًب ١ألعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٜصٜد َهاْت٘ عٓدِٖ
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ دبًب ايطسٚز اىل ايٓفظ
ٜعٌُ تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ عً ٢تُٓ ١ٝشخص ١ٝايطًب١
اثل يف ْتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
اعتكد إ ْتا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜط ٞتتُتع مبصداق ١ٝعاي١ٝ
ٜطتفٝد عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َٔ تك ِٜٛايطًب َٔ ١خالٍ َسادع ١اضايٝب٘ ٚممازضت٘
ايتدزٜط١ٝ
ميتًو ايطًب ١ايهفا ٠٤يف اصداز االحهاّ عً ٢االدا ٤ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ميهٔ ايٛثٛم بٓتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ نْٗٛا تعتُد عً ٢اجلاْب
ايعًُٚ ٞيٝظ عً ٢ذات ١ٝايطًب١
املعدٍ ايعاّ

يتضح من جدول رقم ( )3ما يأتي :

3.19

1.28

َتٛضط

3.17
3.14
3.13
3.09
3
2.99

1.34
1.28
1.35
1.27
1.41
1.25

َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط

2.97
2.76

1.18
1.27

َتٛضط
َتٛضط

3.18

1.29

َتٛضط

حصمت الفقرة التي تنص عمى (ال أخشى من نتائج عممية تقويم األداء التدريسي من قبل
الطمبة) عمى اعمى وسط حسابي وقدره ( )3.57ومستوى رضا بمؤشر (مرتفع) ،وحصمت
الفقرة التي تنص عمى (يمكن الوثوق بنتائج تقويم الطمبة لعضو ىيئة التدريس كونيا تعتمد
عمى الجانب العممي وليس عمى ذاتية الطمبة) أدني وسط حسابي وقدره ( )2.76ومستوى
رضا بمؤشر (متوسط)  ،وبمغ الوسط الحسابي لمفقرات ككل ( )3.18وبانحراف معياري قدره
( )1.29ومستوى رضا بمؤشر (متوسط)  ،وتتفق ىذا النتائج مع عدد من الدراسات منيا
دراسة (الطويسي ونواف  )2.12ودراسة (العمايرة  )2..3ودراسة (طناش  )1994ودراسة
(. )Anderson & Jalota,1986
وقد تعزى النتائج الى حداثة تجربة تقويم اعضاء ىيئة التدريس من قبل الطمبة فيي لم يمض
عمييا سوى عامين دراسيين فقط  ،عالوة عمى ذلك ليس ىناك تصور واضح لدى بعض
أفراد عينة البحث حول مدى اىمية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس والذي افرز مستوى
رضا بمؤشر متوسط في غالبية الفقرات .
ثانياً :اليدف الثاني النتائج المتعمقة بـ (التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة
التدريس في كمية اليندسة نحو تقييم الطمبة ليم).

ولتحقيق ىذا اليدف استخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة البحث
عن كل فقرة ،ثم استخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفقرات ككل ،وذلك لتحديد
مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس في كمية اليندسة نحو تقويم الطمبة ليم ،ويبين الجدول
رقم ( )4قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة ولمفقرات ككل:
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اجلدٜ )4( ٍٚبني ايٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝاز ٟيًفكسات َستب ١تٓاشيٝاً

ت

ايفكسات

ال أخشْ َٔ ٢تا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ ايطًب١
ال اشعس بايتٛتس يف اثٓا ٤تك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜطٞ
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ تصٚدْ ٞبايتػر ١ٜايسادع١
ٜعٌُ تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ عً ٢تُٓ ١ٝشخص ١ٝايطًب١
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٜصٜد َهاْت٘ عٓدِٖ
ٜطتفٝد عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َٔ تك ِٜٛايطًب َٔ ١خالٍ َسادع ١اضايٝب٘ ٚممازضت٘
ايتدزٜط١ٝ
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ ايطًب ١ضسٚز ١ٜيتحطني تعًِ ايطًب١
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ دبًب ايطسٚز اىل ايٓفظ
عً ٢إداز ٠اجلاَع ١إ تطتُس يف تطبٝل أضًٛب تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َفٝد٠
اشعس بأُٖ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
اْا َكتٓع بفهس ٠تك ِٝٝايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
أز ٣إ ْتٝذيت ٚفل عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١تعهظ ادا ٞ٥ايتدزٜطٞ
ميهٔ إلداز ٠اجلاَع ١االضتفاد َٔ ٠تك ِٜٛايطًب ١الختاذ ايكسازات املتعًك ١بايتدزٜطٞ
ٜطتطٝع ايطًب ١يف املطت ٣ٛاجلاَع ٞتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
اعتكد إ ْتا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜط ٞتتُتع مبصداق ١ٝعاي١ٝ
ميهٔ ايٛثٛم بٓتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ نْٗٛا تعتُد عً ٢اجلاْب
ايعًُٚ ٞيٝظ عً ٢ذات ١ٝايطًب١
اثل يف ْتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ميتًو ايطًب ١ايهفا ٠٤يف اصداز االحهاّ عً ٢االدا ٤ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
املعدٍ ايعاّ

ايٛضط
احلطابٞ

االحنساف
املعٝازٟ

َطت٣ٛ
ايسضا

4.16
3.88
3.5
3.48
3.46
3.44

1.1
1.11
1.27
1.24
1.37
1.27

َستفع
َستفع
َستفع
َستفع
َستفع
َستفع

3.14
3.14
3.06
3
3
2.88
2.88
2.8
2.78
2.6
2.5

1.23
1.11
1.43
1.31
1.31
1.38
1.27
1.25
1.22
1.17
1.1

َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َتٛضط
َٓخفض

2.48
2.26
3.08

1.19
1.05
1.32

َٓخفض
َٓخفض
َتٛضط

يتضح من الجدول رقم ( )4ما يأتي :
حصمت الفقرة التي تنص عمى (ال أخشى من نتائج عممية تقويم األداء التدريسي من قبل
الطمبة) عمى اعمى وسط حسابي وقدره ( )4.16ومستوى رضا بمؤشر (مرتفع) ،وحصمت
الفقرة التي تنص عمى (يمتمك الطمبة الكفاءة في اصدار االحكام عمى االداء التدريسي
لعضو ىيئة التدريس) أدني وسط حسابي وقدره ( )2.26ومستوى رضا بمؤشر (منخفض) ،
وبمغ الوسط الحسابي لمفقرات ككل ( )3..8وبانحراف معياري قدره ( )1.32ومستوى رضا
بمؤشر (متوسط)  ،وتتفق ىذا النتائج مع عدد من الدراسات منيا دراسة (العجموني )2.11
ودراسة (الحولي  )2..7ودراسة (عبد الرحمن والمنيزل  )1999ودراسة ( Schmelkin,
. )Spencer & Gellman, 1995
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وقد تعزى النتائج الى حداثة تجربة تقويم اعضاء ىيئة التدريس من قبل الطمبة فيي لم يمض
عمييا سوى عامين دراسيين فقط  ،اعتقاد بعض اعضاء ىيئة التدريس ان الطمبة ليس لدييم
التأىيل والخبرة الكافية في ىذا المجال لكون تخصصاتيم تكنولوجية بحتة .
ثالثاً :اليدف الثالث النتائج المتعمقة بـ (تحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة
ألعضاء ىيئة التدريس).

لتحقيق اليدف الثالث لمبحث استخرجت األوساط المرجحة واألوزان المئوية لتقديرات أفراد
عينة البحث في كمية التربية لمعموم اإلنسانية وكمية اليندسة عن كل فقرة ،ثم استخرج الوسط
المرجح والوزن المئوي لمفقرات ككل ،وذلك لتحديد اىم العوامل المؤثرة في عممية التقويم،
ويبين الجدول رقم ( )5قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي لمفقرات:
اجلد ٍٚزقِ (ٜ )5بني ق ١ُٝايٛضط املسدح ٚايٛشٕ املَ ٟٛ٦ستب ١تٓاشيٝاً
ت

ايفكسات

ايٛضط
املسدح

ايٛشٕ املٟٛ٦

ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بطبٝع ١املاد ٠ايدزاض.١ٝ
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١يألدا ٤ايتدزٜط ٞبايعالقات ايشخصَ ١ٝع أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بايدزد ١املتٛقع احلص ٍٛعًٗٝا َٔ قبٌ عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بايٛقت املخصص يًُحاضس.٠
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١باملظٗس اخلازد ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بايًكب ايعًُ ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١جبٓظ ايتدزٜط( ٞذنس-اْج.)٢
املعدٍ ايعاّ

4
3.57
3.55
3.28
3.21
3.18
3.1
3.42

80
71.4
71
65.6
64.2
63.6
62
68.4

يتضح من جدول رقم ( )5ما يأتي :

تباينت الفقرات في أوساطيا المرجحة وأوزانيا المئوية ،وان جميع الفقرات تجاوزت الوسط
المرجح المحدد في البحث الحالي وقيمتو ( ، )3وأن الفقرة التي تنص عمى (يتأثر تقويم
الطمبة بطبيعة المادة الدراسية) حازت عمى المرتبة األولى بوسط مرجح مقداره ( )4ووزن
مئوي مقداره ( ،)8.وأن الفقرة التي تنص عمى (يتأثر تقويم الطمبة بجنس التدريسي (ذكر-
انثى)) قد حازت عمى المرتبة األخيرة بوسط مرجح مقداره ( )3..1ووزن مئوي مقداره (،)62
وبمغ الوسط المرجح لمفقرات ككل ( )3.42ووزن مئوي مقداره ( ، )68.4وىذا يعني ان
جميع الفقرات ًعدت من العوامل المؤثرة في عممية تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس مع
وجود تباين في النسب بين الفقرات  ،وتتفق ىذه النتائج مع عدد من الدراسات منيا دراسة
(العجموني  )2.11ودراسة ( )Seldin 1980ودراسة ( ، )Feldman 1970حيث اشارت
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تمك الدراسات الى ان الطمبة في تقييميم ألعضاء ىيئة التدريس يتأثرون بعالقاتيم مع
التدريسيين فكمما كانت العالقة طيبة وال يشوبيا التوتر بين الطمبة وعضو ىيئة التدريس كان
ليا تأثير ايجابي في تقويم الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس  ،ويرى بعض اعضاء ىيئة
التدريس ان الدرجة التي يتوقع الطمبة الحصول عمييا ليا اثر في تقويميم ألداء عضو ىيئة
التدريس وكمما كانت الدرجة جيدة يتوقع من الطمبة اعطاء تقديرات عالية في عممية التقويم ،
وطبيعة المادة الدراسية فكمما كانت المادة صعبة كان ليا تأثير سمبي عمى عممية التقويم ،
فضالً عن المستوى االكاديمي لمطمبة واتجاىيم نحو عضو ىيئة التدريس.
التحقق من صدق الفرضية األولى التي تنص عمى االتي :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينتي البحث في كل من
كمية اليندسة وكمية التربية لمعموم اإلنسانية تبعاً لمتغير الكمية (عممي-انساني) عند مستوى
الداللة ( ، )...5استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين  T-testلمتأكد من صدق
الفرضية األولى ويبين الجدول ( )6نتائج المقارنة بين متوسط استجابات عينة البحث في
كمية التربية لمعموم االنسانية و كمية اليندسة:
اجلد)6( ٍٚ
املتٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝازٚ ٟايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛبٚ ١اجلدٚي ١ٝالضتذابات ع ١ٓٝايدزاض ١حطب َتػري ايهً( ١ٝعًُ-ٞ
اْطاْ)ٞ
نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاإلْطاْ١ٝ
نً ١ٝاهلٓدض( ١املتػري ايعًُ)ٞ
ايداليـ١
ايك ١ُٝايتا٥ـ١ٝ
(املتػري االْطاْ)ٞ
ايعدد 50
اإلحصا١ٝ٥
ايعدد70/
املتٛضط
احلطابٞ
3.08

االحنساف
املعٝازٟ
1.32

االحنساف
املعٝازٟ
1.29

املتٛضط
احلطابٞ
3.18

احملطٛب١

اجلدٚي*١ٝ

0.415

1.98

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى الداللة ( )...5وبدرجة حرية 118

غري داي١

يتضح من جدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينتي
البحث تبعاً لمتغير الكمية (عممي-انساني) ،حيث كانت قيمة االختبار التائي المحسوبة

( )..415وىي اصغر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.98عند مستوى الداللة ()...5
وبدرجة حرية (. )118

ىذا يعني قبول الفرضية الصفرية األولى التي نصت عمى (ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينتي البحث في كل من كمية اليندسة وكمية التربية
لمعموم اإلنسانية تبعاً لمتغير الكمية (عممي-انساني) عند مستوى الداللة .)...5
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التحقق من صدق الفرضية الثانية التي تنص عمى االتي :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً لمتغير
الجنس (ذكور-اناث) عند مستوى الداللة (.)...5

 ،استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين  T-testلمتأكد من صدق الفرضية الثانية ويبين
جدول ( )7نتائج المقارنة بين متوسط استجابات عينة البحث تبعاً لمتغير الجنس (ذكور-
اناث):

اجلد)7( ٍٚ
املتٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝازٚ ٟايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛبٚ ١اجلدٚي ١ٝالضتذابات ع ١ٓٝايدزاض ١حطب َتػري اجلٓظ (ذنٛز-اْاخ)
اْاخ
ذنٛز
ايداليـ١
ايك ١ُٝايتا٥ـ١ٝ
ايعدد43/
ايعدد77/
اإلحصا١ٝ٥
املتٛضط
احلطابٞ
3.12

االحنساف
املعٝازٟ
1.28

االحنساف
املعٝازٟ
1.30

املتٛضط
احلطابٞ
3.01

احملطٛب١

اجلدٚي*١ٝ

0.450

1.98

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى الداللة ( )...5وبدرجة حرية 118

غري داي١

يتضح من جدول رقم ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينتي
البحث تبعاً لمتغير الجنس (ذكور-اناث) ،حيث كانت قيمة االختبار التائي المحسوبة

( )..45.وىي اصغر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.98عند مستوى الداللة ()...5
وبدرجة حرية (. )118

ىذا يعني قبول الفرضية الصفرية الثانية التي نصت عمى (ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً لمتغير الجنس (ذكور-اناث) عند

مستوى الداللة (.)...5

التحقق من صدق الفرضية الثالثة التي تنص عمى االتي :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبع ًا لمتغير
الشيادة (ماجستير-دكتوراه) عند مستوى الداللة (.)...5

 ،استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين  T-testلمتأكد من صدق الفرضية الثالثة ويبين
جدول رقم ( )8نتائج المقارنة بين متوسط استجابات عينة البحث تبعاً لمتغير الشيادة
(ماجستير-دكتوراه):
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اجلد)8( ٍٚ
املتٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝازٚ ٟايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛبٚ ١اجلدٚي ١ٝالضتذابات ع ١ٓٝايدزاض ١حطب َتػري ايشٗادَ( ٠ادطتري-
دنتٛزا)ٙ
َادطتري
دنتٛزاٙ
ايداليـ١
ايك ١ُٝايتا٥ـ١ٝ
ايعدد61/
ايعدد59/
اإلحصا١ٝ٥
املتٛضط
احلطابٞ
3.15

االحنساف
املعٝازٟ
1.27

االحنساف
املعٝازٟ
1.31

املتٛضط
احلطابٞ
3.37

احملطٛب١

اجلدٚي*١ٝ

0.935

1.98

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى الداللة ( )...5وبدرجة حرية 118

غري داي١

يتضح من جدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينتي
البحث تبعاً لمتغير الشيادة (ماجستير-دكتوراه) ،حيث كانت قيمة االختبار التائي المحسوبة

( )..935وىي اصغر من القيمة الجدولية والبالغة ( )1.98عند مستوى الداللة ()...5
وبدرجة حرية (. )118

ىذا يعني قبول الفرضية الصفرية الثالثة التي نصت عمى (ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً لمتغير الشيادة (ماجستير-
دكتوراه) عند مستوى الداللة (.)...5

التحقق من صدق الفرضية الرابعة التي تنص عمى االتي :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبع ًا لمتغير
عدد سنوات الخبرة (اقل من  1.سنوات 1.-سنوات فأكثر) عند مستوى الداللة (.)...5

استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين  T-testلمتأكد من صدق الفرضية الرابعة ويبين
جدول رقم ( )9نتائج المقارنة بين متوسط استجابات عينة البحث تبعاً لمتغير عدد سنوات
الخبرة (اقل من  1.سنوات 1.-سنوات فأكثر):

اجلد)9( ٍٚ
املتٛضط احلطابٚ ٞاالحنساف املعٝازٚ ٟايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛبٚ ١اجلدٚي ١ٝالضتذابات ع ١ٓٝايدزاض ١حطب َتػري عدد ضٓٛات اخلرب٠
(اقٌ َٔ  10ضٓٛات 10-ضٓٛات فأنجس)
 10ضٓٛات فأنجس
اقٌ َٔ  10ضٓٛات
ايداليـ١
ايك ١ُٝايتا٥ـ١ٝ
ايعدد79/
ايعدد41/
اإلحصا١ٝ٥
املتٛضط
احلطابٞ
3

االحنساف
املعٝازٟ
1.31

االحنساف
املعٝازٟ
1.23

املتٛضط
احلطابٞ
3.65

احملطٛب١

اجلدٚي*١ٝ

2.688

1.98

* القيمة التائية الجدولية عند مستوى الداللة ( )...5وبدرجة حرية 118
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يتضح من جدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينتي
البحث تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة (اقل من  1.سنوات 1.-سنوات فأكثر) ،إذ كانت
قيمة االختبار التائي المحسوبة ( )2.688وىي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة ()1.98

عند مستوى الداللة ( )...5وبدرجة حرية (. )118
ىذا يعني رفض الفرضية الصفرية الرابعة التي نصت عمى (ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية حسب متوسط استجابات أفراد عينتي البحث تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة (اقل

من  1.سنوات 1.-سنوات فأكثر) عند مستوى الداللة (.)...5

وقد تعزى ىذه النتيجة الى ان سنوات الخبرة التي يكتسبيا عضو ىيئة التدريس في التعامل
مع الطمبة ليا دور في تحديد اتجاىاتو نحو آلية عممية التقويم المتبعة في الكمية ومستوى
الرضا عن النتائج التي يحصل عمييا وفق تمك اآللية المتبعة ،يزاد عميو أن ذلك ينتج عن
سنوات الخبرة والتمكن من أداء ميارات التدريس بشكل دقيق والتمكن من المادة العممية
بطريقة تثير الدافعية والتشويق لدى الطمبة.
الفصل الخامس االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
اوالً  :االستنتاجات

 .1يرى بعض اعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لمعموم االنسانية وكمية اليندسة ان
عممية تقويم الطمبة ألدائيم تتأثر بجميع الفقرات التي حددت في الدراسة الحالية
(العوامل المؤثرة في عممية التقويم) مما يجعل عممية التقويم ال تتمتع بالصدق الكافي.
 .2لم يرتق مؤشر الرضا لدى اعضاء ىيئة التدريس الى مرتفع او مرتفع جداً لمفقرات ككل

وذلك لعدم استطالع راي اعضاء ىيئة التدريس بطريقة التقويم المتبعة والجوانب التي
سيتم تقويميم عمييا من قبل الطمبة.

 .3طبيعة المادة تبعاً لصعوبتيا او سيولتيا ُعدت من اىم العوامل المؤثرة عمى تقويم
الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس.
 .4ضعف ارتباط نتائج التقويم بعممية تطوير وتحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس مما
يجعل نتائج عممية التقويم ترتبط بالترقية العممية بعيداً عن عممية التطوير.

 .5ضعف توعية الطمبة وبعض اعضاء ىيئة التدريس وبعض المسؤولين بأىمية عممية
التقويم كونيا وسيمة تيدف الى التطوير والتحسين.
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ثانياً  :التوصيات

 .1نشر ثقافة التقويم من خالل عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لكل من
المسؤولين واعضاء ىيئة التدريس والطمبة.
 .2عقد لقاءات مع أعضاء ىيئة التدريس من قبل لجنة مختصة لمناقشة موضوع تقويم
الطمبة لألداء التدريسي وتوضيح أىداف عممية التقويم بشكل مفصل.
 .3تحديث المادة الدراسية بما يتوافق مع منيج التصميم التعميمي من السيل الى الصعب
ومن البسيط الى المعقّد .
 .4ربط نتائج التقويم بعممية تطوير وتحسين أداء عضو ىيئة التدريس.
 .5تقديم الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء ىيئة التدريس المتميزين وفق استمارة التقويم
المعتمدة وذلك باعتماد معايير محددة لمنح الجوائز او شيادات التقدير ليم.
 .6األخذ برأي أ عضاء ىيئة التدريس والطمبة لتطوير استمارة تقييم االداء المعتمدة من قبل
جياز االشراف والتقويم العممي.

ثالثاً  :المقترحات  :تقترح الباحثة اجراء دراسات لـ -:

 .1التعرف عمى مستوى رضا اعضاء ىيئة التدريس نحو استمارة تقويم االداء المعتمدة
من قبل و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
 .2التعرف عمى مستوى رضا أعضاء ىيئة التدريس نحو تقويم المسؤولين ليم.
 .3معرفة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو أساليب وطرق تقويم أدائيم.
 .4فاعمية استمارة تقويم االداء المعتمدة من قبل جياز االشراف والتقويم العممي في
تحسين وتطوير اداء اعضاء ىيئة التدريس.

 .5اجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية في كميات الجامعة المختمفة.
Abstract
Functional Satisfaction of Teaching Staff Members When Being
Evaluated by Students and Factors that Affect the Evaluation
Process
Prepared by
Assist. Inst. Wisam Emmad Abdul-Ghani
University of Diyala
Department of Quality Assurance and Academic Performance
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The research aims to:
1. Identify the level of functional performance of teaching staff
members at College of Education for Human Sciences/
University of Diyala when being evaluated by students.
2. Identify the level of functional performance of teaching staff
members at College of Engineering / University of Diyala when
being evaluated by students.
3. Limiting the most important effecting factors in process of
student's evaluation towards teaching staff members.
Also, it checks the validity of the following hypothesis:
1. There are no statistical significant differences in the averages of
response between the sample of study in each College of
Education for Human Sciences and college of Engineering
according to variable of college (Scientific and Human) at
significant level (0.05).
2. There are no statistical significant differences in the averages of
response between the sample of study according to variable of
sex (male and female) at significant level (0.05).
3. There are no statistical significant differences in the averages of
response between the sample of study according to variable of
academic degree (M.A. and Ph.D.) at significant level (0.05).
4. There are no statistical significant differences in the averages of
response between the sample of study according to years of
expert (less than 10 years – 10 years or more) at significant
level (0.05).
The researcher used questionnaire as a tool of current study and the
first special questionnaire on identifying functional satisfaction of
teaching staff members when being evaluated by students contained
(19) items. The second special questionnaire in identifying factors
effecting level satisfaction of teaching staff members of (7) items. The
results of study have been analyzed by using appropriate suitable
statistics.
The following results have been found:
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1. The level of indicator of teaching staff members at College of
education for Human Sciences was (Medium) at means (3.18)
and standard deviation at (1.29).
2. The level of indicator of teaching staff members at College of
Engineering was (Medium) at means (3.08) and standard
deviation at (1.31).
3. All items in second questionnaire was considered an effecting
factor when students evaluate teaching staff members, and the
item containing (the evaluation of students is effected with the
nature of subject study) one of the most effecting factors when
students evaluate the teaching staff members.
4. There are no statistical significant differences according to
variable of (college – sex – age).
5. There are statistical significant differences according to variable
of (years of experience).
The most important conclusions were:
1. The indicator of satisfaction did not level up for teaching staff
members to high or very high for all items together, because the
teaching staff member's opinion was not taken into consider in
the way of evaluation and the aspects that are going to be
evaluated by students.
2. The evaluation results were weak when connected to
development process and improving the performance of teaching
staff members, which makes the results of evaluation process
connects to academic promotion and far away from developing
process.
The most important recommendations were:
1. Distributing the education of evaluation by conducting seminars,
lectures, and workshops for officials and teaching staff
members.
2. Conducting meetings with teaching staff members by specialized
committee to discuss the subject of students evaluating teaching
staff members and to clarify the aims of evaluation process in
details.
المصادر
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 ابو الرب ،عماد ،وقدادة ،عيسى ، 2..8،تقويم جودة اداء عضو ىيئة التدريس في
مؤسسات التعميم العالي  ،بحث منشور ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي ،
المجمد االول  ،العدد .1
 ابو لبده ،سبع محمد ( )1987مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي  ،ط ، 4عمان ،
المطابع التعاونية
 اإلمام ،مصطفى محمود وآخرون ( ،)1988التقويم والقياس ،دار الحكمة ،العراق.
 الجنابي ،عبد الرزاق شنين ،2..9،تقويم االداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في
الجامعة وانعكاساتو في جودة التعميم العالي ،بحث مقدم الى مؤتمر الجودة في جامعة
الكوفة.
 الحكمي ،إبراىيم الحسن  ، 2..4،الكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ الجامعي من
وجية نظر طالبو وعالقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية
العربي لدول الخميج ،الرياض – المممكة العربية السعودية ،العدد التسعون ،السنة الرابعة
والعشرون1424 ،ىـ2..4/م.
 الحولي  ،عميان ،2..7،اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة االسالمية بغزة
نحو تقييم الطمبة ليم  ،بحث منشور ،مجمة جامعة النجاح لالبحاث (العموم االنسانية)
المجمد  21العدد .3
 الدليمي  ،خالد جمال حمدي  ،واخرون،2.12،معايير جودة التعميم وامكانية تطبيقيا
لدى مدرسي التاريخ من وجية نظر المشرفين ،بحث منشور  ،مجمة ديالى  ،العدد
السادس والخمسون .
 الشمري ،وسام عماد  ، 2.12،معوقات تطبيق معايير الجودة الشاممة في جامعة ديالى،
رسالة ماجستير ،كمية التربية األساسية ،جامعة ديالى.
 ﺍلشـناًﻱ ،محمـﺩ محﺭًﺱ، 1997،ﺍلتخمﻑ ﺍلعقمي (ﺍألسباﺏ ،ﺍلتشخيﺹ ،ﺍلبﺭﺍمج) ،
ﺍلقاىﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ غﺭيﺏ لمﻁباعة ًﺍلنشﺭ ًﺍلتًﺯيع
 الشيخي ىاشم سعيد  ،2.12،تقويم اعضاء ىيئة التدريس من منظور الطمبة :آراء
ومقترحات ،بحث مقدم الى المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي.
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 الصباطي ،ابراىيم سالم محمد ،ومحمد ،شحتة عبد المولى عبد الحافظ ،2..7،دراسة
تأثير بعض المتغيرات في تقييم طمبة الجامعة ألداء عضو ىيئة التدريس ،بحث منشور،
المجمة العممية لجامعة الممك فيصل (العموم االنسانية واالدارية) ،المجمد  ،8العدد االول.
 الطويسي ،احمد ونواف سمارة،2.14،اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة
نحو تقييم ادائيم التدريسي من قبل الطمبة ومدى الرضا عن نتائجيم،بحث منشور ،
مجمة جامعة النجاح (العموم االنسانية) المجمد .)1( 28
 العجموني  ،محمود ،اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة االسالمية بغزة نحو
تقييم الطمبة ليم ،بحث منشور،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ،المجمد
التاسع،العدد الرابع.2.11،
 العديمي  ،ناصر محمود،1981،الرضا الوظيفي دراسة ميدانية االتجاىات والمواقف لدى
موظفي االجيزة الحكومية ،معيد االدارة العامة  ،رسالة ماجستير غير منشورة
،السعودية.
 العزاوي  ،محمد عدنان محمد  ،والشمري ،وسام عماد عبد الغني،2.16،معوقات تطبيق
معايير جودة التعميم والسبل المقترحة لمتطبيق  ،ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر ترصين
التعميم العالي في العراق .
 المناصير  ،حسين جدوع ،والدايني ،جبار رشك شناوة،2..8،تقويم اداء عضو ىيئة
التدريس من وجية نظر طمبة قسم التاريخ كمية التربية  ،بحث منشور  ،مجمة القادسية
في اآلداب والعموم التربوية  ،العدد( )2-1المجمد (.)7
 النمر  ،سعود،1993،االدارة العامة االسس والوظائف ،مطابع الفرزدق التجارية
،ط،1الرياض.
 اليويد ،ندى عمي سالم ، 2.13،مساىمة تقويم أداء عضو ىيئة التدريس في رفع جودة
التعميم الجامعي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة ام القرى ،المممكة العربية
السعودية.
 جابر ،2.15 ،ابو بكر عثمان ،تحديد نقطة آراء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
بحري نحو تقييم قام بو الطالب،بحث منشور،المؤتمر الدولي لعموم التربية واالجتماع ،
تركيا.
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 حسنين  ،سييل ،2.14 ،اتجاىات طمبة الكمية االكاديمية نحو طرق التقويم المستخدمة
والمفضمة وارتباطيا بالتحصيل العممي  ،بحث منشور  ،مجمة الجامعة  ،المجمد
،18العدد.1
 زىران ،حامد عبد السالم ،1977 ،عمم النفس االجتماعي  ،ط،4عالم الكتب،القاىرة.
 سعيد  ،سممى خميل  ،وجمال سالم احمد  ،2..9،الرضا الوظيفي لدى التدريسيين في
كمية التربية االساسية  ،الجامعة المستنصرية  ،بحث منشور في الموقع االلكتروني
 http://www.iasj.net/iasjالعراقية /المجالت االكاديمية العممية.
 عبد الحسين  ،نبأ  ،ومي نوري محي  ،2.11 ،الرضا الوظيفي لدى تدريسيي
الجامعات العراقية حول قانون الخدمة الجامعية  ،بحث منشور  ،مجمة البحوث التربوية
والنفسية  ،العدد الحادي والثالثون.
 مغير،عباس حسين،واخرون  ،2.15 ،توافر معايير الجودة في اداء تدريسيي اقسام
العموم العامة /كميات التربية االساسية من وجية نظر طمبتيم  ،بحث منشور  ،مجمة
كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية /جامعة بابل العدد . 2.
 نايف والجبري ،2.13،تقويم اداء تدريسيي التاريخ في ضوء التدريس الفعال من وجية
نظر طمبة جامعات الفرات االوسط ،بحث مستل من رسالة ماجستير .

 Aleamoni, L. (1981). Student Ratings of Instruction. HANDBOOK OF
TEACHER EVALUATION. California: Jason Millman, SAGE
Publications.
" Seldin, Peter, "Guidelines for Successful Evaluation Programs
(1980).POD Quarterly: The Journal of the Professional and
Organizational Development Network in Higher Education.Paper 28.
املالحل
املًحل ()1
أمسا ٤ايطاد ٠اخلربا ٤املختصني اير ٜٔاضتعاْت ايباحج ١خبرباتِٗ يف ٖرا ايبحح َستبني حبطب ايًكب ايعًُٞ
ت

االضِ ٚايًكب ايعًُٞ

ايتخصص

َهإ ايعٌُ

أ.د .عً ٞإبساٖ ِٝاالٚضٞ
أ.د .بشس ٣عٓاد َبازى
أ.د .خايد مجاٍ محدٟ
أ.ّ.د .اخالص عً ٞحطني
أ.ّ.د .فاضٌ حطٔ داضِ

إداز ٠تسب١ٜٛ
عًِ ايٓفظ
عً ّٛتسب١ٜٛ
عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ
فًطف ١ايرتب١ٝ

داَع ١دٜاىل /نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض١ٝ
داَع ١دٜاىل /نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض١ٝ
داَع ١دٜاىل /زٝ٥ظ قطِ ايعً ّٛايرتب١ٜٛ
داَع ١دٜاىل /زٝ٥ط ١قطِ االزشاد ايرتبٟٛ
داَع ١دٜاىل /نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض١ٝ
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ّ.د .اشسام عٝط ٢عبد
ّ.د .مسري ٠ذلُٛد حطني
ّ .ّ.ذلُد عدْإ ذلُد

عً ّٛتسب١ٜٛ
عً ّٛتسب١ٜٛ
عً ّٛتسب١ٜٛ

داَع ١دٜاىل /نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض١ٝ
داَع ١دٜاىل /نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض١ٝ
داَع ١دٜاىل  /نً ١ٝايرتب ١ٝاالضاض١ٝ

ًَحل زقِ ()2
االضتباْ ١بصٛزتٗا ايٓٗا ١ٝ٥اخلاص ١بايعٛاٌَ املؤثس ٠بعًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب١

اِٖ ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

ايفكسات
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١جبٓظ ايتدزٜط( ٞذنس-اْج.)٢
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١يألدا ٤ايتدزٜط ٞبايعالقات ايشخصَ ١ٝع
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١يألدا ٤ايتدزٜط ٞبايدزدات املُٓٛح ١هلِ َٔ
قبٌ عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بطبٝع ١املاد ٠ايدزاض.١ٝ
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بايٛقت املخصص يًُحاضس.٠
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١بايًكب ايعًُ ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.
ٜتأثس تك ِٜٛايطًب ١باملظٗس اخلازد ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.

َٛافل
بدزد١
نبري ٠دداً

َٛافل
بدزد١
نبري٠

َٛافل
بدزد١
َتٛضط١

َٛافل
بدزد١
قً١ًٝ

ًَحل زقِ ()3
االضتباْ ١بصٛزتٗا ايٓٗا ١ٝ٥اخلاص ١مبطت ٣ٛايسضا ايٛظٝف ٞألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ حن ٛتك ِٜٛايطًب ١هلِ
َطت ٣ٛايسضا ايٛظٝف ٞألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ت ايفكسات
َستفع١
َستفعَ ١تٛضط َٓخفض
ددا
ال أخشْ َٔ ٢تا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜطَٔ ٞ
قبٌ ايطًب١
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
تصٚدْ ٞبايتػر ١ٜايسادع١
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
َفٝد٠
اْا َكتٓع بفهس ٠تك ِٝٝايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ال اشعس بايتٛتس يف اثٓا ٤تك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜطٞ
اشعس بأُٖ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ميهٔ إلداز ٠اجلاَع ١االضتفاد َٔ ٠تك ِٜٛايطًب١
الختاذ ايكسازات املتعًك ١بايتدزٜطٞ
اعتكد إ عًُ ١ٝتك ِٜٛاألدا ٤ايتدزٜط َٔ ٞقبٌ ايطًب١
ضسٚز ١ٜيتحطني تعًِ ايطًب١
ٜطتطٝع ايطًب ١يف املطت ٣ٛاجلاَع ٞتك ِٜٛاألدا٤
ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
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َٛافل
بدزد١
قً ١ًٝدداً

َٓخفض
ددا

دلً ١دٜاىل 2017 /

ايعدد ايسابع ٚايطبعٕٛ
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أز ٣إ ْتٝذيت ٚفل عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١تعهظ اداٞ٥
ايتدزٜطٞ
اعتكد إ عً ٢إداز ٠اجلاَع ١إ تطتُس يف تطبٝل أضًٛب
تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٜصٜد َهاْت٘
عٓدِٖ
تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ جيًب ايطسٚز اىل
ايٓفظ
ٜعٌُ تك ِٜٛايطًب ١يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ عً ٢تُٓ١ٝ
شخص ١ٝايطًب١
اثل يف ْتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
اعتكد إ ْتا٥ر عًُ ١ٝتك ِٜٛايطًب ١ألدا ٞ٥ايتدزٜطٞ
تتُتع مبصداق ١ٝعاي١ٝ
ٜطتفٝد عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َٔ تك ِٜٛايطًبَٔ ١
خالٍ َسادع ١اضايٝب٘ ٚممازضت٘ ايتدزٜط١ٝ
ميتًو ايطًب ١ايهفا ٠٤يف اصداز االحهاّ عً ٢االدا٤
ايتدزٜط ٞيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
ميهٔ ايٛثٛم بٓتا٥ر تك ِٜٛايطًب ١يعط١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ يهْٗٛا تعتُد عً ٢اجلاْب ايعًُٚ ٞيٝظ عً٢
ذات ١ٝايطًب١
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