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لمقياس تقييم كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطالب  والبناء العاملي تأثر الخصائص السيكومترية
 مقياس(ال وتوقيت تطبيقالجنس )في ظل متغير 

 المؤلف

 ذياب بن عايض المالكي
 أستاذ القياس والتقومي ادلساعد جبامعة أم القرى 

 

 ملخصال
اجليدددد زبت ددد  ب ددد     ددد    إن مصددددا ية وت دددات أدوات أقيددديي أعاددداي  يقدددة التددددرخي و ددددر ا ع ددد  الت ددد ي  

سددتدادا ادلق قددة مد ددا دون وظددود ربديددات أو  يددود  أصددميم ا بددؤ ادلتسسددات التع يميددة ا مددر الددكي خ دد     إم ا يددة اا
حتمالية وظدود بعدا ادلصدادر الرةيسدة لء:قدايخ  ا :قداي ادلتع قدة بتصدميي أدوات القيداسا وأ:قداي التق يد  اباإلضافة إىل 

وف م دي  اذلدد  اسدتاابة ع د   دكمل ادلقداخيي وا :قاي ادلتع قدة دبددى مصددا ية القدجد وظددخت ي أتدداي اا العيدةا :تياراو 
 الرةيي ذلا 

:تج  أو يد  أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد   ط د  القدجد :دجل الدصد  الدراسده  دد خ دون لد  ا تدر ا ما أن 
   عاأ  ادلت صصؤ   رلال القياس والتقومي العم  ع   إتراي :تج  مستوى التقييي ومصدا يت ا  ما أ   خقع عاال      

أتددداي عم يددة  ةحتماليددة و ددوع أ:قدداي القيدداس ا تم دداواحلددد مدد   ادمة   اجملددال الوبددويالعربيددة وأقددوخر ادلقدداخيي ادلسددت  ةادل ت دد
مدد  ال  دد  والتقددوخرا فمدد  :ددجل ن مقيدداس أقيدديي أداي أعادداي  يقددة التدددرخي احلددار ا خددد  القدددر ال ددا  إالتقيدديي  وحيدد  

  أداول  كا ادلوضوع ب    زبصصه م   ط   ادل تمدؤ   رلدال  اشدخدً  اال       واعد ادلع ومات اأاح أن  داك  صورً 
  ادلم  ددة العربيددة السددعودخة  AANNNالقيدداس والتقددوميا وذلدد  حلداتددة  ددكا ادلقيدداس وإ ددرارمل مدد   ط دد   يقددة أقددومي التع دديي 

رات التقوخرخة م   ط   احيد م  ااستدادا القصوى م   تاةج أقييي أعااي  يقة التدرخي م   ط   القجد وبداي القر و كا شلا 
 القيادات ا  ادديية 

الع ميددة   ربسددؤ أدوات أقيدديي عاددو  يقددة التدددرخي مدد   ط دد  القددجد وذلدد  مدد   ة ددكمل الدراسددة أسددع  ل مسددام
باإلضددافة إىل ادلتغدد  أو يدد  أق يدد   ددكمل ادلقدداخيي ومتغدد  اجلدددي  اذلددكمل ادلقدداخيي وفًقدد :ددجل مدا  ددة اخلصدداة  السددي وموخة

الت قددد  مددد  :صددداة  بدددداي مددددردات ادلقيددداس مددد  :دددجل ت دددات مسدددتوى أ دددافت القيددداس  أ ددداخ  ادلددددردات   ضدددم  أددددرخج 
    Levels of Measurement Invarianceمستوخات القياس 

مجيع طجد وطال ات ظامعة أم القرى بادلر ز الرةيي دب ة ادل رمةا حي  مت أ:ك أ ون رلتمع الدراسة احلالية م  
م  مرح ة ال  دالورخوس خدتمدون لت صصدات و  يدات سلت دد    ةً وطال  اطال ً  ٠٥٤عيدة شلث ة جملتمع الدراسة احلالية م ون م  

و ددد أر ددر اااست  ددا  والتو يدددي  سددت دام الت  يدد  العددادلهاو ددد مت الت قدد  مدد  ددددم ا داا مدد  :ددجل ددددم ال ددداي ب
وأر ددرت الدتدداةج أددددرج لث ددات الت دداخ    ادلقيدداس ودددد  ا ٥٠ ٤معامدد  ألدددا  رو  دداخ  يمدددة ت ددات ظيدددا لددءداا حيددد  ب دد  

  ل مستوى الرابع م  مستوخات ت ات الت اخ  ل دموذج ادلست دم   بداي ادلقياس 
Structural mean invariance  وظود فروم ذات دالة إحصاةية بؤ ددم ااستاابة فيما أر رت الدتاةج

ة بؤ اسدتاابات القدجد يا أوظد أي فروم ذات دالة احصاة اثا   حؤ أ   دلتغ  اجلدي لصاحل اإل اع   ادلقياس وفقً 
اددو  يقددة دلتغدد  أو يدد  أق يدد  ادلقيدداس  لددكل  ختاددح أن مقيدداس أقيدديي أداي ع ادلقيدداس أقيدديي أداي عاددو  يقددة التدددرخي وفًقدد

الت اخ  واحلداظ  تالتدرخي احلار حيتاج إىل إعادا دياغت    ضوي احلداظ ع   ال دية ا ساسية ل داي ادلقاخيي م  حي  أ اف
سددتاابات القددجد  ددد خ ددون ذلددا امددع ا :ددك   ااعت ددار أن  ا:ددتج  :صدداة  العيدددةاع دد  ت ددات أ دداخ  الع ددارات   ردد  
 و كا ما أ دأ  دراسات عدخدا  اييي دوافع أ:رى خبج  موضوعية التق

 أقييي  دايا أداي أعااي  يقة التدرخي  -ت ات أ اخ  القياس  – ال داي العام ه - اخلصاة  السي وموخةال  مات ادلدتاحيةخ 
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Abstract 

 
Psychometric Properties and Scale Structure of Evaluating Teaching Effectiveness 

Across Gender and Timing Matter 
 

The reliability, invariability and effectiveness of faculty assessment tools in good 
diagnosis vary greatly in their design among educational institutions. Consequently, the 
possibility of an absolute benefit from them without reservations or restrictions is 
doubtful. Besides, there is a possibility of some primary sources of errors like the errors 
that are related to the design of evaluation tools, errors that are related to application and 
the choice of samples as well as errors that are related to the extent of the students’ 
understanding of the evaluations’ main goal and their reliability while answering them. 

Moreover, the variation in faculty’s evaluation timing by students during the 
academic semester might have a great effect on the psychometric properties of variation. 
It is also the responsibility of specialists in the field of measurement and evaluation to 
work on enriching the Arabic Library, developing the measures used in the educational 
field and reducing the possibility of any measurement errors during the process of 
evaluation. Since faculty performance evaluation measures have not been tackled enough 
yet by research and development, and after researching data bases, it has been found that 
there is a great defect in dealing with this topic in a specialized manner from specialists in 
the field of measurement and evaluation because this measure is new and has just 
recently been approved by the Education Evaluation Commission ( EEC) and The 
National Commission for Academic Accreditation and Assessment NCAAA in Saudi 
Arabia. Consequently, the absolute benefits from students’ faculty evaluation results and 
academic leaders’ developmental decisions have been limited.  

This study seeks to academically participate in improving students’ faculty 
evaluation tools by discussing the psychometric properties of these measures according to 
the variables of the timing of these measures’ application and gender. Besides, it also 
examines the properties of building the measures’ elements through the consistence of the 
level of evaluation adequacy among Levels of Measurement Invariance. This study’s 
community consists of all male and female Umm Al-Qura university students in the main 
campus at Mecca city. The sample consists of 490 male and female undergraduate 
students from different majors and different colleges. The reliability of the tool has been 
examined through the validity of its structure by using the exploratory and confirmatory 
factor analysis. Cronbach's alpha coefficient has shown a good internal consistency value 
as it reaches 0.93, and results have shown a gradual consistency of the measure’s 
invariance that reaches the fourth level of the used model structural invariance 
consistency. However, results have shown statistical significant differences in the 
reliability of the gender variable in favor of females. Meanwhile, there are no statistical 
significant differences among the students’ responses to faculty evaluation measure with 
regard to the variable of evaluation application timing.  Consequently, it has been found 
that the present faculty evaluation measure needs restructuring in order to keep the main 
structure of building measures with regard to invariance symmetry and preserving 
statements invariance consistency when the sample’s properties vary. Besides, it should 
be taken into consideration that many studies assured that students’ responses might have 
other motives that are not related to evaluation objectivity. 

Keywords: Psychometrics test – Factor structure – Measurement invariance - 
Evaluating Teaching Effectiveness 
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 : مقدمة
ال ث  م  متسسات التع يي العار حول العاا    رارا ا ادلتع قة ب تون أعاداي  يقدة التددرخي ع د  أقيديي  أستدد

 student evaluations  القدجد  ادلتع مدؤ ا ومد  ادلعدرو  أن أدوات أقيديي أداي أعاداي  يقدة التددرخي  أداة ي م   ط 

of teaching (SETs) و دكل   اوأقدوخر وسداة  التقدومي اأست دم ع    قدام واسدع  تصدميي ادلددا ج الدراسدية وربسديد ا
  التقيدديي لو يددة عاددو  يقددة التدددرخيا ورغددي أميت ددا  دد دوات  يدداس خسددتدد ع ي دداا إا أن مصدددا يت ا وت ا ددا و دددر ا ع دد  

ا ا مددر الددكي خ دد      Kozub, 2010  أصددميم ا بدؤ ادلتسسددات التع يميددة  ب د     دد  زبت دد   اجليددد الت د ي 
ة لء:قدايخ  بعا ادلصدادر الرةيسد حتمالية وظودا ربديات أو  يود  باإلضافة إىلوظود ستدادا ادلق قة مد ا دون إم ا ية اا

مصددددا ية القدددجد العيددددةا وا :قددداي ادلتع قدددة دبددددى  :تيدددارأدوات القيددداسا وأ:قددداي التق يددد  وا  ا :قددداي ادلتع قدددة بتصدددميي
and  ,and Leung Kember ;2008 وف م دي مد  اذلدد  الدرةيي ذلدا  سدتاابة ع د   دكمل ادلقداخييوظددخت ي أتدداي اا

2011 ,Clayson and Haley   
اجلدامعه خدتتر وب د     د    التددرخي لءسدتاذ أن ط يعدة ادلدادا الع ميدة وأسد ود العدخد م  ا حباث أت ت   و د

   مصدا ية د خ ون  داك :        أ ت   كمل العوام    ا   رClayson, 2016أقييي القجد لعاو  يقة التدرخي  
  أقوخر وربسؤ آلية أقييي أعااي  ا ول    داك طرم ووساة  متعددا  د أساعدستدادا م   تاةج  كمل ادلقاخييومدى اا
رأي عدد  مسددتوى ادلعرفددة وادلسددتولية لدددى القددجد حددول الددسددتقجعات ي مدد   ط دد  القددجد مدد  :ددجل أصددميي ا يقددة التدددرخ

ا تمددددد  الو دددددوع في دددددا م ا دددددات لتاددددداوز أغ ددددد  أ:قددددداي القيددددداس سدددددت دام أفاددددد  اإلأقيددددديي أداي أعاددددداي  يقدددددة التددددددرخي وا
 McClaina, Gulbisb ا& Haysa, 2018   

اسده  دد خ دون لد  ا تدر :تج  أو يد  أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد   ط د  القدجد :دجل الدصد  الدر ن ا ما أ
 أو يدد   ددداك العدخددد مدد  اجلامعددات حددول العدداا زبتددار :ددتج  مسددتوى التقيدديي ومصدددا يت ا فع دد  سدد ي  ادلثددالال  دد    ا

وى  تدداةج ا:ت دددار مدتصدد  الدصدد  الدراسددده لتق يدد  أدوات التقيدددييا ول دد     دددكا التو يدد   دددد ختدد تر مسدددتوى التقيدديي دبسدددت
 ددد خعتقددد بعددا القددجد بدد ن مسددتوى  ا:تيددار أو يدد  التق يدد  بد اخددة الدصدد  الدراسدده مدتصدد  الدصدد ا  ددكل  احلددال عدددد

 ,Spooren, Brockx)ع ي ا  ا تم  احلصولع   الدرظة الد اةية  اأو إجيابً  ايم ي لعاو  يقة التدرخي سيدع ي س  ً أقي

and Mortelmans, 2013)  قاداي الربدع ا ول مد  الدصد  عددد أ:دك آراي القدجد بعدد ا مد  اجملددي  د خ دونول   ا 
ر ور  تاةج القجد؛ مرأؤ   هناخة الدص  الدراسه أي     وبعد  اوأ: ً  او كل  بعد مدتص  الدص  الدراسه االدراسه

 عدد التقييي  مصدا ية م   ط   القجدوا  ثر  ااوا    ربيزً  ام  أظ  ربدخد التو ي  ا  س 
خ تم  ع   أسق ة حول وضوح عم ية التدرخي والتقدومي و ددايا لقال  لعاو  يقة التدرخي   الغال  إن أقييي ا

حيدد  أسددت دم  ددكمل الدتدداةج   إدددجح بعددا اخل دد  وربسددؤ  اال وظسددتية الددد خقدددم ا ا سددتاذ اجلددامعه لقجبدد اخلدددمات 
اجلددخر بالددك ر أن أقيدديي القالدد  لعاددو  يقددة التدددرخي خددتي دون و لؤ   ادلتسسددة التع يميددة  و ادلسددت العم يدة التع يميددة مدد   ط دد  
ومرا  دة أداي  اةج  دكمل ادلقداخيي أددوض حادور القدجد ل م اضدراتوبالتدار فد ن مصددا ية  تدا اال    ع   وخة القالد 
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لعدخددد مدد  واحل ددي ع يدد  ب دد   أ ثددر موضددوعي ا بيدمددا  ددداك ا  إبددداي رأخدد ع دد  اوبالتددار خصدد ح  ددادرً  اعاددو  يقددة التدددرخي
ف ن أ دا  ادلتسسة التع يمية  فع   س ي  ادلثالخ ؛عم ية التقوميالت  ي    مدى ددم ومجيمة  إىل ا س اد الد أدعو

   حؤ أن أ دا  أغ   القدجد أتمثد    ربقيد  أع د  درظدة التع ي القجد ؛ تي بالتقوخر والت سؤ وأوف  بيقة ظيدا
  ;Beleche, Fairris, & Marks, 2012; Johnson, 2003   ادلدادا الع ميدة دون الديدر ل ت صدي  الع مده  شل دد 

1999; Philippis, 2013; Weinberg et al., 2009; and Yunker & Krautmann & Sander, 

, 2003Yunker  
الع ميدة   ربسدؤ أدوات أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد   ط د  القدجد وذلد  مد    كمل الدراسة أسدع   ل مسدامة

 باإلضددافة إىلا ومتغدد  اجلددديدلتغدد  أو يدد  أق يدد   ددكمل ادلقدداخيي  ا:ددجل مدا  ددة اخلصدداة  السددي وموخة ذلددكمل ادلقدداخيي وفًقدد
ضدددم  أددددرخج  ادلددددردات    أ ددداخ  مسدددتوى أ دددافت القيددداس الت قددد  مددد  :صددداة  بدددداي مددددردات ادلقيددداس مددد  :دددجل ت دددات

  Levels of Measurement Invariance مستوخات القياس
 : مشكلة الدراسة

الديرخة التدييمية  بادلدا يي ا ساسية وا طرخ تي ال ث  م  ال احثؤ خبج  ادلت صصؤ   رلال القياس والتقومي 
  سلت   رلاات ال    الع مه وال  وث الوبوخدة والددسدية  دلا ذلكا الع ي م  دور     ال قياس والتقومي وس   أق يق ا  يرً 

خددع ي  حتياج ادلتسسات التع يمية سدو ان الد اط ال  ثه القاةي ع   ا سي الع مية وف  إحي   اع   وظ  اخلصوص
   ٠٤٠٢ بر امج الت ول الوطينا  ٠٤٠٤ ٠٤٠٤ع   التقوخر والت سؤ وف  رؤخة ادلم  ة العربية السعودخة  إجياباً 

العربية وأقوخر  ةضافة دلا س   ف    خقع ع   عاأ  ادلت صصؤ   رلال القياس والتقومي العم  ع   إتراي ادل ت باإل
 مقيداسن إحيد  ا أتدداي عم يدة التقيديي ةحتمالية و وع أ:قاي القياس ا تم اادلقاخيي ادلست دمة   اجملال الوبوي واحلد م  

أقييي أداي أعااي  يقة التدرخي احلدار ا خدد  القددر ال دا  مد  ال  د  والتقدوخرا فمد  :دجل ال  د     واعدد ادلع ومدات 
  أددداول  ددكا ادلوضددوع ب دد   زبصصدده مدد   ط دد  ادل تمددؤ   رلددال القيدداس والتقددوميا وذلدد   اشدددخدً  اصددورً اأاددح أن  ددداك  

و ددكا شلددا حيددد مدد  ااسددتدادا ا  ادلم  ددة العربيددة السددعودخة  AANNNحلداتددة  ددكا ادلقيدداس وإ ددرارمل مدد   يقددة أقددومي التع دديي 
 رات التقوخرخة م   ط   القيادات ا  ادديية اد وبداي القر القصوى م   تاةج أقييي أعااي  يقة التدرخي م   ط   القج

 : أسئلة الدراسة
الع ميدة   ربسدؤ أدوات أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد   ط د  القدجد وذلد  مد    كمل الدراسة أسدع   ل مسدامة

 :جل مدا  ة التساؤات التاليةخ 
  اجلددديا ل متغدد ات   ادلقيدداس أقيدديي عاددو  يقددة التدددرخي مدد   ط دد  القددجد وفًقدد مسددتوى اخلصدداة  السددي وموخةمددا

 ي  ادلقياس ؟أو ي  أق و 
 القيداس  مدا مسدتوى أ دافتLevels of Measurement Invariance    دلقيداس أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد

  ؟اجلدي وأو ي  أق ي  ادلقياس ط   القجد ل متغ ات  
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 ل متغ ات  امتوسقات درظات أقييي  دايا أداي أعااي  يقة التدرخي وفقً  إحصاةية بؤ    أوظد فروم ذات دالة
 أو ي  أق ي  ادلقياس ؟و  اجلديا 

 : أهداف الدراسة
 ااخلصاة  السي وموخة دلقياس أقييي عاو  يقة التدرخي م   ط   القجد وفًقد ل     ع  د   كمل الدراسة 

 ا وذل  م  :جل الدقاط التاليةخادلقاخييأو ي  أق ي  و  اجلدي دلتغ 
  ل متغدد ات  امسددتوى اخلصدداة  السددي وموخة دلقيدداس أقيدديي عاددو  يقددة التدددرخي مدد   ط دد  القددجد وفًقدد ال  دد  عدد

 أو ي  أق ي  ادلقياس و  اجلديا 
  مسدتوخات القيداس أ دافت ال  د  عد Levels of Measurement Invariance   دلقيداس أقيديي عادو  يقدة

 أو ي  أق ي  ادلقياس  و  اجلديا التدرخي م   ط   القجد ل متغ ات 
  امتوسدقات درظدات أقيديي  ددايا أداي أعاداي  يقدة التددرخي وفًقداإلحصداةية بدؤ  الددروم ذات الدالدة ال    عد 

 أو ي  أق ي  ادلقياس و ل متغ ات  اجلديا 
 : أهمية الدراسة
أ دون مد دا  ازباذ ع رات ب  مقات القرارات   عدا موا   سلت دةا أحيا ًدحياأدا اليومية ضلتاج إىل اا و    شت د

ع د  الاا دؤ  ادل دين زبداذ القدرارا  إن اأ ثدر عمًقد خدة وأد د أ ون  رارات م ديدة ع د  دراسدة ورؤ  أ:رى اوأحيا ً ارات حليية ا ر 
الدتداةج ادلد ثقدة مد   إنحيد   اع   الع واةية   سلاطرا بع ي القرار ادل ينى وأ ادلوتو ة خ ون أ ثر ظدو  اتالع مية وادلع وم

زبدداذ القددرار  بدددور ا أسدداعد دددا ع القددرار ع دد  اة والدددأددوفر ادلع ومددات الع ميددة الصدد ي  عم يددد القيدداس والتقيدديي  ي عمدد   
رات ادلتع قة باجملاات الوبوخة وأعااي  يقة ذبامل احلدخ    دداعة القرار وبالت دخد القراادلداس    الو   ادلداس   إن اا

التدرخي جي  أن خ ون أ ثر د ة وموضوعيةا حي  جي  أن أستدد أ   القرارات ع د   تداةج ا حبداث الع ميدة والدراسدات 
 التقوديية 

دددا يي إن مدد  أ ددي أسدد اد حاظددة ا فددراد واجملتمعددات إىل التقددوخر ادلسددتمر دلدددا يي القيدداس والتقددومي  دده أن أ دد  ادل
أددد:   عامدد  أساسدده   ال ثدد  مدد  القددرارات اإلدارخددة ادلتع قددة بددا فرادا   أيي مدد  ادليددادخ  التع يميددة والوبوخددة وااظتماعيددة 

 ;Carrell & West, 2008; (Beleche, Fairris and Marks, 2012والصدداعية والعسد رخة وغ  دا مد  اجملداات 

and Feldt, 2008) 
  شىت رلاات احلياا و  سلت   الع وم حي  خ م  ربدخدد  اعم يات القياس والتقومي أتاح ظ ي  إن أمية أقوخر 

خدتي ربدخدد  رلدال التع ديي مدثًج ا  دا  والغاخات وأوظي  اجل ود وربدخد التقديات ادلست دمة    ياس الغاخات ادلرظدوا  فدده 
وم  مث ربدخد أ س  القرم لتقييي ا ستاذ اجلامعه و كل  اعال  دا  الوبوخة والعدادر الد أس ي   ربقيق ا ب    فا 

 ادلتع مؤ م  أظ  غاخة التقومي والت سؤ وأعزخز العم ية التع يمية  
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أد ع أمية  كمل الدراسة م  ضرورا اإلضافة الع مية لقواعد ادلع ومات ال  ثية   رلال القياس والتقوميا حي  أتد  
 اراي القددجد أتددداي أقيدديم ي لعاددو  يقددة التدددرخيسددات التع يميددة   ااسددتدادا القصددوى مدد  آمددع حاظددة ادلتس دكمل الدراسددة 

   م  ددة العربيددة السددعودخة وادلسددامةع دد  ربسددؤ ا داي والر دده بادلديومددة التع يميددة   ادل ايدع ي إجيابًددسددوبالتددار فدد ن  ددكا  
ديدد  اذلدددر ادلددار القدداةي   بعددا ادلتسسددات التع يميددة مدد  زب اومدد  الداحيددة اا تصددادخةا ختاددح ظ ي دد   ٠٤٠٤ربقيدد  رؤخددة 

  أ ثدر  مد   ط د  القدجد أعاداي  يقدة التددرخي  ددايا أدايتق يد  أدوات  يداس  ل لية:جل ال    ع  أ س  ا و ات واآل
 أو ي  زمين :جل الدص  الدراسه م  

 : حدود الدراسة
  ٠٥٠٠د٤٠٠٠ الدراسه   عامل الثاينأق ي   كمل الدراسة :جل الدص   ما يةخ مَتم احلدود الز 

ظامعدة أم القدرى بادلم  دة العربيدة أق ي   كمل الدراسة ع   عيدة ع دواةية مد  طدجد وطال دات  احلدود ادل ا يةخ مَتم 
 السعودخة 

م   ط د   دلقياس أقييي عاو  يقة التدرخي  تصرت الدراسة ع   معرفة اخلصاة  السي وموخةاحلدود ادلوضوعيةخ ا
وفقدداً دلواددددات  و ددو ادلقيدداس ادلسددت دم جبامعددة أم القددرى وادلعدددي  اادلقدداخيياجلدددي ومتغدد  أو يدد  أق يدد  دلتغدد   االقددجد وفًقدد

 ه  ٠٠٠٥:جل العام الدراسه  AANNN بادلم  ة العربية السعودخة اذليقة الوطدية ل تقومي
 :   مصطلحات الدراسة
أعدد  ه متشرات إحصاةية أدل ع د  مسدتوى د دة ادلقيداس ومدا  Psychometric Test وموخة اخلصاة  السي

   لقياس  ومد ا الصدم والث ات
 ده :صداة  إحصداةية أ د  إىل أن  Levels of Measurement Invarianceالقيداس  مسدتوخات أ دافت

 عات ادل ت دة أتداي عم ية القياس اجملمو لدى ادلراد  ياس ا بدية ادلقياس أعا ع   دي اليا را 
 :صدق تقييم الطالب ألداء عضو هيئة التدريس 

أقييي القجد  داي عاو  يقة التدرخي  اظي ال ث  م  ال احثؤ وادل تمؤ جبودا وأقوخر  خ    ت ات وددم
بعدا  أت تد  حيد  ا  ,Hanna &Dommeyer, Baum, 2002ا سدتاذ اجلدامعه   أداي ورفدع  ددايا العم يدة التع يميدة

ا حباث الع مية أن أقييي القال  لعاو  يقة التدرخي خعتا أداا  ياس زلدزا لءستاذ اجلامعه ل كل ادلزخد م  العقاي وأقوخر 
 ;Wachtel, 1998وأ ون دبثابة عم يات أ ام  بؤ ادلع ي وادلتع ي  االس   واآلليات   طراة  التدرخي وعم يات التقييي 

Marsh & Roche, 2000and  حددؤ أن أحدددث ا حبدداث الع ميددة أعتددا أن ددددم وفعاليددة أقيدديي عاددو  يقددة  ا  
دددم وت دات أ د  ادلقدداخيي التددرخي مد   ط د  القدجد حيتداج إىل ال ثدد  مد  ادلراظعدات ووضدع ااحدوازات الع ميددة لادمان 

أغ    تاةج أ   ادلقداخيي    ذل  أرى أ   ا حباث أنستدادا مد ا   عم ية احلو مة وأقوخر ا دايا عجوا ع ليس   اا
 Spooren, Brockx, & Mortelmans, 2013; andوأهندا ا أتصد  بالعددل   ا تم دة مد  أ:قداي القيداس ا زب دو
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McClaina, Gulbisb ا& Haysa, 2018 ددم وت ات ادلقداخيي ختد تر بدال ث  مد  العوامد  وادلوا د  واليدرو     إن
دلسداعدا القداةمؤ ع د   ظدودا وأداا أقدوخرسدت دم غال داً  متشدر عم يدة التقيديي أ   بعم يدة القيداسا فع د  سد ي  ادلثدالخا يقة 

خ ددون لدددخ ي القدددرا ع دد  وبالتددار  اادلتسسددة التع يميددة لد ددي أتدد  عدد  أعامدد  وطرخقددة أداي عاددو  يقددة التدددرخي مددع طجبدد 
 ,Dommeyer, Baum  ادلتسسة التع يميةوإ تاظية لرفع  دايا  ة؛ادلداس رارات زباذ القوا التقوخرخةو  ادل ديةأصميي الاامج 

& Hanna, 2002   
 اظدزيً ادلتسسدات التع يميدة ا أع دي إا  ومع ذل ا ف ن أغ   مقاخيي أقييي عاو  يقة التددرخي ادلسدت دمة  

بداخدة وهناخدة  لتدزام عادو  يقدة التددرخي   ا م  م ام ا ستاذ اجلامعها ب  إن بعا  دكمل ادلقداخيي خقتصدر ع د  أقيديي ازلددً 
سلرظات التع ي مع أ دا   اعة الدراسية دون الدير   موايمة دا:  الق   مع طجب طرخقة أعام و موعد ا اضرا ا س وعيةا 

   Clayson, 2009  ملوأقوخر  سواأيايات ادلتسسة التع يميةا وطراة  التدرخي وربسؤ ا دايإو  ادلادا الع مية
أو السمعة الد  د ربص  ع ي ا  ل ديرا ال مولية ادرخي خياع غال ً عاو  يقة التوأقييم   داي القال   إن ح  ي

ن  د   دكمل العوامد  ليسد  ذات دد ة إبالتعام  مدع أسدتاذ ادلقدررا حيد  شل  س ق    را   أوسابقة أو م  أ ا:ا  القال  م 
 دد عدخددا  اأت تد  ال ثد  مد  الدراسدات أن  دداك أسد ابً  فقددة التدرخيا بالتقييي احلقيقه وادلوضوعه ل دايا أداي عاو  يق

الدرظة  ع   س ي  ادلثالخف ؛و  يقة التدرخيمصدا ية  تاةج أقييي القال  لعا  مستوى درظة ادلوضوعية و  م م ا اأ ع  دورً 
 Hrivnak &Dunegan, رأيداح لتعامد  أسدتاذ ادلقدرر   ا واإلعاداد أو ااClayson, 2009ادلتو دع احلصدول ع ي دا  

ا اجل دد ادل دكول مد   Grimes, Millea, & Woodru,  2004   ا الت  يددات الدد  دد أ دون مر قدة ل قدجد2003
 &ا Spooren, Brockx, & Mortelmans, 2013; and McClaina, Gulbisbد   ادلقدرر   ط د  القدج

Haysa, 2018 ل قالد    هالت يدز ال  صدو  اClayson & Haley, 2005; Clayson , 2016    دكمل الدتداةج 
ث  العام  ا وحد   الت ت  ع   أ   إىل أن ادلصدا ية   عم ية التقييي  الد ة  ربري ول   ددم وت ات  كمل ادلقاخيياا سب 

ستاابة خ ف ن افع   س ي  ادلثال ؛التقييي   تاةج  ة   الت ت  عم ية التقييي  د أ ون عوام  رةيسواجلدخة وعدم الت يز   ع
طدال ؤ لدددخ ي  دددي القدددر مدد  ادل ددارات والت صددي  الدراسدده وديت  دون  دددي اخلدداا   التعامدد  مددع أسددتاذ معددؤا  ددد خيت دد  

  ام  ا س اد الساب  ذ ر ا أ دً  آل:را لس    أو أقييم ي ذلكا ا ستاذ وفقً 
بدد  إ دد   سددتدادا مدد   تدداةج التقيددييااس لجا سدد قددة التدددرخي ديثدد  حاددر عادداي  يأقيدديي القددجد   صدددا ية ادلإن 

 واعد ادلع ومات  ال       م  :جلف عام  رةيي   ربدخد مستوى اخلصاة  السي وموخة ل مقياس  الصدم والث ات  
أتدداي أقيديي أداي أعاداي  وظددخت ي مدى مصددا ية القدجدأداول  م  الدراسات الد  اظد     يًج  اعددً  أ ؤ أن  داكادلتاحة 

طال   ٠٤٤٤والد أقدر حبوار  الدراسة٦ م  عيدة ٤٤وظد ال اح  أن  Sproule (2000)  فده دراسة ؛ يقة التدرخي
 دد    حددؤ أن  ددتاي القددجد ا ختت مددكوا ع دد  أخدددخ يا عددجوا عاالتدددرخي باجلامعددة أعادداي  يقددة بعددا  دداموا بتقيدديي أداي 

 عاددداي  يقدددة التددددرخي :دددارج زبصصدددا ي  وبع دددارا أ:دددرى فددد ن بعدددا  اع مي ددد ا تقدددادً القدددجد وظ دددوا ا ٦ مددد ٥٥ذلددد  فددد ن 
 ومدات لددخ ي وعددم القجد خقومون بتقييي أداي أعااي  يقة التدرخي   ر  عدم اجلدخة أو حدىت   رد  غيداد بعدا ادلع
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 َقدديمي  أ ددد ذلدد  معددرفت ي ال افيددة
٦ مدد  القددجد ٠٣أن  حيدد  وظددد  Clayson and Haley (20(11 بال دد   ادل

أشدداروا إىل أهنددي خقومددون بعم يددة أقيدديي غدد  ددداد ة مدد  :ددجل وزن الع ددارات ع دد  مقيدداس لي ددرت و ددكل  مدد  :ددجل آراة ددي 
٦ مدددد  أ ددددراهني ا خقومددددون بعم يددددة أقيدددديي ٥٢أن   دددددرواومقوحددددا ي ع دددد  الع ددددارات ادلدتوحددددةا   حددددؤ أن  ددددتاي القددددجد 

  موضوعية 
يقددة التدددرخي خعتمدد ب دد     دده ع د  افددواض مصدددا ية الت قد  مدد  ددددم مقداخيي أقيدديي القددجد  عاداي  إن 

سددتاابة ديثدد  ربدددي   دد  الت قدد  مدد  مدددى مصدددا ية وظدخددة اا نإحيدد   اسددتاابة القددجد ع دد   ددكمل ادلقدداخييوظدخددة ا
مدددى دددد  ي وظدددخت ي   ن أوظيدد  السددتال ل قددجد عدد  إغدد  م اشددر وخصددع  التوددد  إليدد ا حيدد   ا و دد   ياًسدد  ل  دداحثؤ

ع دد   ددكا التسدداؤلا و ددكا  ددو الت دددي   يي والثقددة بادلصدددا ية   اإلظابددةالتسدد ة ع دد  ادلقدداخيي خدددوض   حددد ذاأدد سددتااباا
 د  القدجد  وموخة دلقداخيي أقيديي أعاداي  يقدة التددرخي مد   ط يا بدرز وراي   دة ا حبداث الع ميدة  الدد أددا ئ اخلصداة  السد

 Clayson, & Haley, 2011; and McClaina, Gulbisb ا& Haysa, 2018   
 : تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس عبر المواقع اإللكترونية

ل وو يددة ووسدداة  التواددد  ااظتمدداعه حيدد   و دد  وأصدددح ادلوا ددع اإلمددع التزاخددد ادلسددتمر وادلتدددامه دلسددت دمه اإل
را ااأصداات وأقديدة اىل مدا خزخدد عد  أسدعة مجخدؤ مسدت دم  وز إ  ادلم  دة العربيدة السدعودخة  ودد  عددد مسدت دمه أدوخو

أعتدا ال ثد  :را ا باإلضافة إىل التقدارخر العادليدة حدول ا ر دام ادلتزاخددا   مجيدع دول العداا ها مجادى اآل٠٠٠٣ادلع وماتا 
 داي عادددو  يقدددة التددددرخي  دددو ظدددزي مددد  معددداخ   ددددايا ادلتسسدددةميدددة حدددول العددداا أن أقيددديي القالددد   يمددد  ادلتسسدددات التع 

:دددك آراي ذوي   وظدددود سياسدددة واضددد ة الدوليدددة حدددول العددداا أ دددوط عتمددداد ا  اددييدددةاا ظ دددات أغ ددد ا بددد  إن التع يميدددة
وا  اددييددة ادلقدمددة ذلددي مدد   ط دد  ادلتسسددة التع يميددةا وع دد  رأسدد ا أقيدديي    مجيددع اخلدددمات ال وظسددتيةادلصدد  ة  القددجد  

    Riniolo, Johnson, Sherman, & Misso, 2006القال   داي عاو  يقة التدرخي  
  :تج   د  ذلع    قام واسع باو  ا ت ارً أ ثر اعاو  يقة التدرخي القال  لأقييي أد ح    الو   احلارا

 ت دداي الدصدد  الدراسدده خقددوم بتقيدديي أداي عاددو  يقددة التدددرخي ب دد   غدد  ر دده ال ثدد  مدد  القددجد وبعددد ا ار  فداددد ت دداا
 RateMyProfessors.com andمثددد   ا :دددارج ادلتسسدددة التع يميدددة  عدددا أغ ددد  ادلوا دددع اإلل وو يدددة ادل ددد ورا عادلي ددد

RateMyProfessors.ca.أتمتدع بقيداس أهندا القدجدا  مدا ل مع ومة  غ    امصدرً   ا حي  أد    مث  أ   ادلوا ع
فع د  سد ي  ادلثدال  ؛ظوا   سلت دة مد  ش صدية ا سدتاذ اجلدامعها فقدد أ ظرخد  العدخدد مد  الدراسدات الت  ي يدة ذلدكمل ادلوا دع

Kindred and Mohammed (2005)   دددام بت  يددد  زلتدددوى أقيددديي القدددجد  عاددداي  يقدددة التددددرخي عدددا مو دددع 
ors.comRateMyProfess   مرخ يدددةا حيددد  وظدددد أن أغ ددد  أسدددتاذ ظدددامعه   الواخدددات ادلت ددددا ا  ٢٤٤  ثدددر مددد

ا  الوضدوحا القددرا ع د  إدارا الصد   دايا ا ستاذ اجلامعها مثد  أقييمات القجد  عااي  يقة التدرخي أتم ور حول  
 ,Feltonو   دددي السدديام  ددام     الد دداط واحلمدداسا اإلذلدداما والوضددوح   التعامدد  ددكل  الصدددات ال  صدديةا مثدد  و 

Mitchell, and Stinson (2004)  بت  يددددد  زلتدددددوى أقيددددديي القدددددجد  عاددددداي  يقدددددة التددددددرخي عدددددا مو دددددع
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RateMyProfessors.ca    مرخ يدددة ظامعدددة بالواخدددات ادلت ددددا ا  ٠٥حلدددوار  خدتمدددونأسدددتاذ ظدددامعه  ٠٤٤٤  ثدددر مددد
باإلضافة إىل اا حي  أشار إىل أن عم يات التقييي ت   ظوا   عدخدا م   دايا ا داي وش صية ا ستاذ اجلامعه و ددا

خ إبدرا ييا ٠٤٠٢لد    الت صد  مد  اجلامعدات اا:درى  عدواج وأدايا مقار ت  ب  را   دا:  ادلتسسدة التع يميدة وادلدداررخ  
٠٤٠٠   

لق ددة لسد ولة التقيدييا و  اا  يدرً ا ت دارً   ة اإل و د  أدد ح أ ثدر فاع يدة واشدعدا  أداي عادو  يقدة التددرخيأقيديي إن 
ا رغددي وظددود بعددا العيددود والت ديددات حددول عم يددة التقيددييا فع دد  سدد ي  ادلثددال  ددالي ا وسددرعة احلصددول ع دد  ادلع ومددةالت
عددم ادلصددا ية واجلدخدة مد   ع     بعا ا حيان  د أرأ ز التقييي والد  ت اك ل  صودية م  :جل   ر بيا ات داك ا 

مام :ددددجل اا اددددخ ددددين  راراأدددد  مدددد   شلددددا  ددددد الدددد عا القددددجد ارةيًسدددد اأ دددد  ادلوا ددددع أددددد    مرظًعدددد  مددددا أن   ط دددد  ادلقددددييي 
 ,Boschد السددابقؤ  ومسددتوى التقيدديي مدد   ط دد  القددج تدرخسددية لعاددو  يقددة التدددرخي بددداًي ع دد  السددمعةل ماموعددات ال

2004; Canadian Association of University Teachers Legal Advisory, 2006; Lang, 2003; 

Montell, 2003; Strand, 2006  
 : سمعة األستاذ الجامعي

لت صدي  اوأد ت  ذلد  ع د   م  وظ ة  ير القدجد أداول  العدخد م  الدراسات السابقة   عة ا ستاذ اجلامعه
     السمعة  احلسدةا أو غ  احلسدةو ي  أن أ الدراسيةا  عدم  ل ماموعات مام ملج االقجد  اتا:تيار الدراسها و 

مصدا ية وظدخة أقييي القجد  داي عادو وع   الت صي  ي الدراسه  م  وظ ة  ير القجد  د أ ون  ه ا رك الرةيي
’Apollonia & Abrami, 1997; Baldwin & Blattner, 2003; Centra, 2003; D   يقدة التددرخي

Davison & Price, 2009; and Otto et al., 2008   
 تمدام بالسدمعة الع ميدة اجليددا لعادو  يقدة التددرخي   أن ال ث  مد  القدجد خسدع  اىل اا٠٤٤٢وأورد رلممه  

اجملموعات الدراسدية ا سد   والدد مام ل ماموعات الدراسية الد خقود ا   حؤ أن بعا القجد خرون أن ا:تيار اواا 
ا  مدا أن التادارد السدابقة ل قالد  و دكل    را د  ة د أوفر ع ي ي الو   واجل د ادل دكول إلصلداز الت  يددات وادل دام ادلق وبد

مع عاو  يقة التدرخي أتتر وب    م اشر   أ وخ   عة ا ستاذ اجلامعه بؤ القجد رغي أغد  ال ثد  مد  العوامد  بدؤ 
احلاليددة ل قالدد ا مثدد ا الدددارم الددزمين بددؤ التاددارد ومددا خصدداح  ا مدد  أغدد  ال ثدد  مدد  اليددرو   ةلتاددارد السددابقة والتاربددا

 تسدداد اخلدداا لدددى ا سددتاذ اجلددامعه  ا :ددتج  ادلقددررات الدراسددية  ادلددادا الع ميددة  بددؤ أ دد  التادداردا والداددج و اا يقددةا 
 & Bettingerموضدوعية   ي القالد   داي عادو  يقدة التددرخي بصدورا غد وبالتدار  دد أددع ي أ د  السدمعة ع د  أقيدي

Long, 2004   
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 : الخصائص السيكومترية للمقاييس
ادلدراد  ياسد ا   وموضدوعيت  ومجيمتد  ل يدا را ادلقيداساخلصاة  السي وموخة  ه آلية إحصاةية ل ت ق  م  عدالة 

  ٠  س س ة ال يا ات الدردخة ل   م و ات ادلقياسا  ٠ ه احلصول ع   التارخ   ن أ ي م و ات اخلصاة  السي وموخةإ
ادلقيداس أ مد    حرختد  مد  أي إن عدالة    Zumbo et al., 2002م و ات ادلقياس  جلميع  ا ات اجملميعةال ي:صاة  

:ت ار دا ختي ا ل مقياسسي وموخة اخلصاة  الل دقة ادلست دفة بغا الدير ع  اجلدي والعرم والدخ ا  ما أن  ربيز ومداس ت 
 ع  الت يز   اموضوعه بعيدً  ب    ل ت ق  م  بداة 

إن ددددم وت ددات ادلقيدداس  دده مدد  أ ددي العوامدد  الرةيسددة   بددداي ادلقيدداسا ومددا مصدددرا أمددان ل  احدد  ل ت  ددد مدد  
ن إحي   اموضع ال   ا  ما سبث  تقة ل  اح  لتعميي  تاةج حبث  ع   رلتمع الدراسة اد ة  تاةج حبث  وموايمت ا ل يا ر 

ي درظدددة أزود دددا أداا القيددداس أىل إا أي  دددددم ادلقيددداس خ ددد  إىل مددددى د دددة ادلقيددداس أو آليدددة القيددداس ل  دددد  ادلدددراد  ياسددد
 دددات ادلقيددداس خقددديي مددددى إعقددداي ادلقيددداس   حدددؤ أن ت ا  رلتمدددع الدراسدددة احلدددار  دبع ومدددات أتع ددد  بادلوضدددوع ادلدددراد  ياسددد

خالرافعدده ٠٤٠٠خ القددداصا ٠٤٠٠خددتي اسددت دام ادلقيدداس في ددا  عددجما  القددرايات و ياسددات   حدددود متقاربددة عدددد  دد  مددر 
   ٠٤٤٤ اعي ا إو 

 : التحليل العاملي
   و دددددايا اسددددت دامً مدددد  أشدددد ر ا سددددالي  اإلحصدددداةية ا ycanA  NtcaFsisأعتددددا عاة ددددة الت  يدددد  العددددام ه 

لتدوف  ف دي أعدي وأتد  عد  مسدتوى  رلدال ال  دوث الوبوخدة التق يقيدة  ادلقاخيي الع ميةا حيد  أسدت دم ع د   قدام واسدع 
أوزخددع الت دداخ  بددؤ متغدد ات ادلقيدداسا و ددكل  ل ددون دراسددة الت دداخ     ددكا الدددوع مدد  الت  يدد  خر ددز ع دد  ف ددي الت دداخ  دا:دد  

 & Osborne  وعات  ما  و احلال    ث  مد  أسدالي  الت  يد  اإلحصداةه اخ  بؤ اجملمم  أقسيي الت بدًا اجملموعات 

Costello, 2005    
 خ لقرخقة رب ي  الت اخ  اوفقً  ع    وعؤ رةيسؤ م  أ واع الت  ي  عاة ة الت  ي  العام ه ربتوي إن
   Component Analysis رب ي  ادل و ات  ٠
    Factor AnalysisCommonرب ي  العوام  ادل و ة   ٠

 مددة ذلدكمل الدراسددةالت  يد  العدام ه  و دد  ا  ثدر مجيواع ع الثدداين مد  أ ددسدو  خدتي الو يددز    دكمل الدراسددة ع د  الددو و 
 Brown, 2006; Byrne, 1998; Crocker & Algina, 1986; Garson, 2008; Gorsuch, 1983; and 

Guadagnoli & Velicer, 1988   
ردودا  عوام    م و دات ا حيد  أ دون ادلغ   ض وظود عدد م  ادلتغ ات ال امدةادل و ة خدو إن رب ي  العوام  

التسدداؤل   إلظابددة عددت  يد  العوامدد  ادل ددو ة خسدع  لفادل ددوك بدؤ ادلتغدد ات  ادلتشددرات   عد  الت دداخ  ول وادلسددت   ده ادل ددوين
 دكا التسداؤل  دد زبت د    عد متغ ات ادلقياس؟ ول   اإلظابدة عةبؤ رلمو  العج ةعدد العوام  الجزمة ل رح منط التارخ ما 
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;Curran, Bollen, Kirby, & Chen, 2001   :دتج  ال يا دات واخلوارزميدات و:يدارات ال احد  ا :درىا اوفًقد

Meade & Bauer, 2007 and   
ست  دددددا  لعوامددددد  ادلقيددددداس   الت  يددددد  اا٠رظان ربددددد  رب يددددد  العوامددددد  ادل دددددو ةخ  ان خددددددد دددددداك  وعدددددان رةيسددددد

Exploratory Factor Analysis (EFA) مد  العوامد   د  ع دتي الت قد  بدَ فدواض أ د  ا خدو كا الدوع خست دم   حالة اا
و   دكا الددوع مد  ا Confirmatory Factor Analysis (CFA)  الت  يد  التو يددي ل عوامد  ٠ل مقيداسا   ادل و دة
ل دراسدات الت  ي يدة السدابقة  افقً ة أ رح منط أوزخع الت اخ  بؤ متغ ات ادلقياس و عوام  رةيسي  خدوض ال اح  وظود الت  

 MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong,1999; Paunonen & Jackson, 2000; Saucier, 

2002; and Tabachnick & Fidell, 2013   
 : Levels of Invarianceمستويات ثبات العبارات 

دلقيداس أسدت د  ال دهي ادلدراد  ياسد  ت ات الع ارات  ده :اددية إحصداةية ل قيداس أ د  إىل أن بديدة اإن مستوى 
:تج  رغي ا    ادلستاي ؤ بقرخقة شلات ةم   ط  أي أن ادلقياس ختي أدس مل است دفة:تج  اجملموعات ادلبددي القدر رغي ا

 اجلدي أو اخل ديات الثقافية أو غ  ا  
 scsm sustn أربدددددددع مسدددددددتوخات رةيسدددددددة لقيددددددداس ت دددددددات الع دددددددارات  دددددددداك أن   ٠٤٤٢  n Aotذ دددددددر 
etnc ictas ل مقيداس  اوي عددد العوامد  الرةيسدة ادل و دة  أسد٠و ده ع د  الد دو التدارخ  اEqual factor pattern 

 Equalل مقيداس  ادل و ة  اجلكور الوبيعية  رأ اط الع ارات بالعوام  الرةيسة  أساوي ا٠  اجملموعات  ط يعة :تج رغي ا

factor loading  أسداوي متوسدط العوامد  ادل و دة ل مقيداس ٠اجملموعات    ط يعة :تج رغي ا  Equal intercept  
 Equal residualجحدددع ل عوامددد  ادل و دددة ل مقيددداس ادل  أسددداوي الت ددداخ  غددد  ٠وعدددات   اجملمط يعدددة :دددتج  رغدددي ا

variances   تج  ط يعة اجملموعات  رغي ا: 
 :منهج ومجتمع الدراسة 

ست دم ادلد ج الودده ادلس ه ل  صول ع د  بيا دات حييد  مد  وا دع العمد  اليدومه لعادو  يقدة التددرخي مد  ا مَت  
ادلقيداس ومددى  دايأد  لجسدت دام والوتدوم  أظ  دراسة مقياس أقييي عاو  يقة التدرخي دراسة رب ي ية ل و و  ع   ظدودا

  (Creswell, 2014)رغي أ اخ  اليرو  الد خق   في ا ادلقياس  تاةا    
 الدراسة  أداا
 مد  عمدادا التقدوخر اجلدامعه واجلدودا الدوعيدة اأقومي القجد  داي عاو  يقة التدرخي  د داا مقدور  است ا ةست دم ال اح  ا

ااست ا ة  وذل  م  أظ  الت ق  م  ظودا ا  داا جلمع ال يا ات ذلكمل الدراسة جبامعة أم القرى وف  رؤخة  يقة أقومي التع يي  
العامدد    عددام ؤ رةيسددؤ ع ددارا سبثدد    رلم  ددا  ٠٥  و ددد أ و دد  ا داا مدد  أسدداؤات الدراسددة   عدد  دد داا أقددومي واإلظابددة

   خ ؤ ع ارات ادلقياس ٠ظدولو   لتزام والداع ية ااالعام  الثاينخ و ا القدرات ال  صية وادل ديةا ولخ 
 :استبانة تقويم عضو هيئة التدريس من قبل الطالب (0)جدول 
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 التسلسل العبارة

 ٠  التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح أ دا  ادلادا م  بداخة الدص 

 ٠  التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح متق  ات ادلادا  اا:ت ارات والواظ ات وادلقررات ادلق وبة 

 ٠  إدلام عاو  يقة التدرخي دبوضوع ادلادامدى 

 ٠  مدى ا تمام عاو  يقة التدرخي وحرد  ع   أع ي القجد

 ٥  مدى  درا عاو  يقة التدرخي ع   مساعدأ    ف ي زلتوى ادلادا

 ٢  سق ت يدا  ات واا تمام بآراي القجد وأمدى حرص عاو  يقة التدرخي ع   إتارا ادل

 ٣   يقة التدرخي باستغجل و   ا اضرا   شرح ادلواضيع ادلقررامدى التزام عاو 

 ٤  مدى فعالية ادلقررات  ال ت  وادلقاات    مساعدأ  ع   ف ي ادلادا

 ٥  مدى مجيمة أسالي  التقومي  اا:ت ارات والواظ ات وال  وث  الد اعتمد ع ي ا عاو  يقة التدرخي   أقومي أداي القجد

 ٠٤  التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح اا:ت ارات والواظ ات وإعاد ا   زم  مداس مدى 

 ٠٠  مدى التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح وشرح ادلجحيات ادلتع قة بدرظات اا:ت ارات

 ٠٠  مدى التزام عاو  يقة التدرخي دبقاب ة القجد والتواظد أتداي الساعات ادل ت ية

 ٠٠ مجيع أعااي  يقة التدرخي الكخ  درس  مع ي ا ما أقييم  دلدرس  كمل ادلادا؟بادلقار ة مع 

 ٠٠ بادلقار ة مع مجيع ادلواد الد درست اا ما أقييم  ذلكمل ادلادا؟

 ٠٥   بادلقار ة مع مجيع ادلواد الد درست اا حاي اجل د ادلق ود ذلكمل ادلادا  ان

 

 : عينة الدراسة
مجيع طجد وطال ات ظامعة أم القرى بادلر ز الرةيي دب ة ادل رمدةا و تيادة ل دا أ ون رلتمع الدراسة احلالية م  

ل عددام  الثدداينمسددا ؤ :ددجل الدصدد   طالدد  وطال ددة ٠٤٤٤٤٤ حبددوارعدددد القددجد والقال ددات  خقدددرحاددي اجملتمددع حيدد  
 او يدرً احلاي الت الي  ادلادخة والو د  واجل دد ادل دكول  ا يرً  ؛ولصعوبة الودول جلميع أفراد العيدةا ٠٥٠٠د٤٠٠٠الدراسه  

أ:دددك طرخقدددة لت ددداب  ردددرو  ال يقدددة التع يميدددة واجملتمعيدددة جلميدددع القدددجد ولعددددم وظدددود ربيدددز واضدددح   الدراسدددات السدددابقة   
مدد    م و دد الدراسددة احلاليددةشلث ددة جملتمددع ع ددواةية أ:ددك عيدددة  طددجد اجملتمددع اجلددامعه   اجلامعددات السددعودخة مَتم  مدد العيدددات 
اس وفد  سدتاابت ي ع د  ادلقيدحيد   ا د  ا اخوس خدتمون لت صصات و  يات سلت ددةم  مرح ة ال  الور  وطال ة اطال ً  ٠٥٤

ل ووين اخلاص جبامعة أم القرى م  :جل رابدط التواد  مع عيدة الدراسة ع  طرخ  الاخد اإل متم   ٠التوزخع ادلرف    ظدول 
 ال وو يددةا و ددد أأدديح الددرابط دلدددا أسدد وعؤ   فددوا التقيدديي ا وىل يقددة التدددرخي وادلتدداح ع دد  دددد ة القالدد  اإلأقيدديي عاددو 

عدددا الديدددام أصددد  لعيددددة الدراسدددة  ل وو يدددةاإلتدددك   الرسددداة   اسدددت دام  و مت و دددكل  فدددوا أسددد وعؤ   فدددوا التقيددديي الثا يدددة
 ل ووين ل اامعة اإل
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 خوصف عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس وتوقيت التقييم (2)جدول 

   توقيت تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس

       فوا اا:ت ارات الد اةية  بعد فوا اا:ت ار الد اةه

 ذ ور ٠٠٣  ٣٠
 اجلدي

 إ اث ٢٣  ٠٠٥

 اجملموع ٠٤٠  ٠٤٢

 

ل ودول  AyNمت است دام الت  ي  العام ه ااست  ا  ودلزخد م  الت ق  م  العوام  الرةيسة ادل و ة ل مقياس 
خوضددددددح  يمددددددة  ٠اجلددددددول و دلقيددددداس أقيدددددديي عادددددو  يقددددددة التددددددرخي مدددددد   ط ددددد  القددددددجد   ةادل و دددددد ةالدع يدددددالعوامدددددد  إىل عددددددد 

Eigenvalues   ادلقياس ا تس ة وفقاً لتوزخع الت اخ  لع ارات 
 

 :المكونة للمقياس Eigenvaluesقيمة  (1)جدول 
 عدد العوامل الرئيسة المكونة للمقياس Eigenvaluesقيمة 

٠ ٣٢٠ ٥ 

٠ ٢٠٠ ٤ 
٠ ٠٠٤ ٤ 

٠ ٠٥٠ ٤ 

٥ ٠٣٥ ٤ 

٢ ٠٠٠ ٤ 

٣ ٤٠٤ ٤ 

٤ ٤٤٢ ٤ 

 

حيدددد  أي ددددر الع ددددارات ا ٠ مددددا أن ارأ دددداط الع ددددارات بالعددددام ؤ الرةيسددددؤ ادل ددددو ؤ ل مقيدددداس ختاددددح   اجلدددددول 
  حددددددؤ أن الع ددددددارات  القدددددددرات ال  صددددددية وادل ديددددددة  بالعامدددددد  الددددددرةيي ا ول  اأ ثددددددر ارأ اطًدددددد ٠ا٠ا٠ا٥ا٢ا٣ا٠٠ا٠٠

أ ي در ارأ داط سدال   ٠٥   مدا أن الع دارا ر دي لتدزام والداع يدة  اا بالعام  الرةيي الثاين اأ ثر ارأ اطً  ٠ا٤ا٥ا٠٤ا٠٠ا٠٠
 و د خرظع ذل  لسوي دياغة الع ارا أو لعدم ارأ اط ا  م ون رةيي ل مقياس   امع العام ؤ ادل و ؤ ل مقياس 
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 :لتوزيع التباين ااالرتباط المعياري للعبارات المكونة لمقياس تقييم عضو هيئة التدريس من ِقبل الطالب وفقً  (4)جدول 
لتزام بعامل االاالرتباط 

 والفاعلية

 بعاملاالرتباط 
 القدرات الشخصية والمهنية

 التسلسل العبارة

 ٠ مدى إدلام عاو  يقة التدرخي دبوضوع ادلادا ٤.٣٠٥ ٤.٠٥٤

٤.٣٥٢ ٤.٥٢٠ 
مدددى  دددرا عاددو  يقددة التدددرخي ع دد  مسدداعدأ    ف ددي زلتددوى 

 ادلادا
٥ 

 ٠ التدرخي وحرد  ع   أع ي القجدمدى ا تمام عاو  يقة  ٤.٣٠٤ ٤.٥٥٠

٤.٢٢٥ ٤.٥٠٢ 
مدى حرص عاو  يقة التددرخي ع د  إتدارا ادلدا  دات واا تمدام 

 بآراي القجد وأسق ت ي
٢ 

٤.٢٥٥ ٤.٥٠٥ 
مدى التزام عاو  يقة التدرخي باسدتغجل و د  ا اضدرا   شدرح 

 ادلواضيع ادلقررا
٣ 

 ٠٠ درست اا ما أقييم  ذلكمل ادلادا؟بادلقار ة مع مجيع ادلواد الد  ٤.٥٢٠ ٤.٠٠٤

٤.٠٢٥ ٤.٠٥٢ 
بادلقار ة مع مجيع أعااي  يقة التدرخي الدكخ  درسد  مع دي ا مدا 

 أقييم  دلدرس  كمل ادلادا؟
٠٠ 

 ٠ التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح أ دا  ادلادا م  بداخة الدص  ٤.٥٥٠ ٤.٠٤٠

-٤.٠٠٠- ٤.٠٠٢ 
درسدت اا حادي اجل ددد ادلق دود ذلددكمل بادلقار دة مدع مجيددع ادلدواد الددد 

   ادلادا  ان
٠٥ 

٤.٠٢٠ ٤.٣٢٠ 
مدددى التددزام عاددو  يقددة التدددرخي بتوضدديح اا:ت ددارات والواظ ددات 

 وإعاد ا   زم  مداس 
٠٤ 

٤.٥٠٥ ٤.٣٠٤ 
مدى مجيمة أسدالي  التقدومي  اا:ت دارات والواظ دات وال  دوث  

 أداي القجدالد اعتمد ع ي ا عاو  يقة التدرخي   أقومي 
٥ 

٤.٠٥٥ ٤.٢٣٢ 
مدددددى التدددددزام عادددددو  يقدددددة التددددددرخي بتوضددددديح وشدددددرح ادلجحيدددددات 

 ادلتع قة بدرظات اا:ت ارات
٠٠ 

٤.٥٤٥ ٤.٢٥٤ 
التددزام عاددو  يقددة التدددرخي بتوضدديح متق  ددات ادلددادا  اا:ت ددارات 

 والواظ ات وادلقررات ادلق وبة 
٠ 

٤.٢٤٠ ٤.٣٤٤ 
وادلقدددداات    مسدددداعدأ  ع دددد  مدددددى فعاليددددة ادلقددددررات  ال تدددد  

 ف ي ادلادا
٤ 

٤.٥٤٤ ٤.٥٣٤ 
مدددى التدددزام عادددو  يقددة التددددرخي دبقاب دددة القددجد والتواظدددد أتدددداي 

 الساعات ادل ت ية
٠٠ 
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مددع م و ددات ادلقيدداس مت احلصددول ع دد   تدداةج أ ثددر  ابسدد   عدددم اأسددا  ا إحصدداةي   ٠٥بعددد اسددت عاد الع ددارا ر ددي 
خوضددح مسددتوى  ٥ظدددول و   AyNوخي ددر ذلدد     تدداةج الت  يدد  العددام ه التو يدددي ا اومنددوذج أ ددوى وأ ثددر أرابقًدد ااأسددا ً 

 ل عيدة ادلست دفة   ر  افواض م و ؤ رةيسؤ ل مقياس وف  الدموذج التارخ االت اخ  ل ع ارات وفقً 
GFI=0.950, CFI= 0.960, RMSEA= 0.071, 0.0001 >p-value,    =263.722  

 

 :الجذور التربيعية المعيارية لعبارات مقياس تقييم أداء عضو هيئة التدريس من ِقبل الطالب (1)جدول 
 الجذور التربيعية

لتزام بعامل االاالرتباط   العبارة
 والفاعلية

 بعاملاالرتباط 
القدرات الشخصية 

 والمهنية

 ٠ بداخة الدص  التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح أ دا  ادلادا م  ٤.٥٣٤ ٤

٤ ٤.٢٥٣ 
التزام عاو  يقة التدرخي بتوضيح متق  ات ادلادا  اا:ت ارات والواظ ات 

 وادلقررات ادلق وبة 
٠ 

 ٠ مدى إدلام عاو  يقة التدرخي دبوضوع ادلادا ٤.٣٠٠ ٤

 ٠ مدى ا تمام عاو  يقة التدرخي وحرد  ع   أع ي القجد ٤.٣٥٠ ٤

 ٥ التدرخي ع   مساعدأ    ف ي زلتوى ادلادامدى  درا عاو  يقة  ٤.٣٣٠ ٤

٤.٢٥٥ ٤ 
مددددى حدددرص عادددو  يقدددة التددددرخي ع ددد  إتدددارا ادلدا  دددات واا تمدددام بدددآراي 

 القجد وأسق ت ي
٢ 

٤.٢٣٤ ٤ 
مدى التزام عاو  يقة التدرخي باستغجل و   ا اضدرا   شدرح ادلواضديع 

 ادلقررا
٣ 

 ٤ وادلقاات    مساعدأ  ع   ف ي ادلادامدى فعالية ادلقررات  ال ت   ٤ ٤.٣٠٥

٤ ٤.٣٥٠ 
مدددددى مجيمددددة أسددددالي  التقددددومي  اا:ت ددددارات والواظ ددددات وال  ددددوث  الددددد 

 اعتمد ع ي ا عاو  يقة التدرخي   أقومي أداي القجد
٥ 

٤ ٤.٣٠٥ 
مددى التدزام عاددو  يقدة التدددرخي بتوضديح اا:ت ددارات والواظ دات وإعاد ددا 

   زم  مداس 
٠٤ 

٤ ٤.٢٢٢ 
مددددددى التدددددزام عادددددو  يقدددددة التددددددرخي بتوضددددديح وشدددددرح ادلجحيدددددات ادلتع قدددددة 

 بدرظات اا:ت ارات
٠٠ 

٤ ٤.٢٤٠ 
مددى التددزام عادو  يقددة التدددرخي دبقاب دة القددجد والتواظدد أتددداي السدداعات 

 ادل ت ية
٠٠ 

٤.٠٥٠ ٤ 
بادلقار ة مع مجيع أعااي  يقة التدرخي الكخ  درسد  مع دي ا مدا أقييمد   •

 ادلادا؟ دلدرس  كمل
٠٠ 

 ٠٠ بادلقار ة مع مجيع ادلواد الد درست اا ما أقييم  ذلكمل ادلادا؟ ٤.٥٠٠ ٤
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 :النتائج والمناقشة

مستوى الخصائص السيكومترية لمقياس تقييم عضو هيئة التدريس مـن ِقبـل الطـالب  األول: ما السؤال
 توقيت تطبيق المقياس(؟و للمتغيرات )الجنس،  اوفقً 

 A Atacarhs caorcمت حساد معام  ألدا  رو  اخ  السي وموخة  ت ات وددم  ا دااحلساد اخلصاة  
  القديي و ا داوأو يد  أق يد  ا داا  او كل  ل   متغ   اجلددي ابصورأ  الد اةية ستدال ع   ت ات ادلقياس لجل مقياس 

    ٢ وف  اجلدول 
 :ahplaCsrhc CnorCقيمة معامل ألفا كرونباخ  ( 1)جدول 

 عينة الدراسة
 وقت تطبيق المقياس

 2توقيت التطبيق  0توقيت التطبيق 
 ٤ ٤٠٤ ٤ ٠٠٣ الك ور
 ٤٤٣ ٤ ٤٠٥ ٤ اإل اث

 ٤ ٥٠٠ ٤ ٤٥٤  ام  العيدة
 

 ما ختاح ا ٥ ٤ إىل ٤ ٣بؤ حي  أواوح  يمة الدا  روم اخ ما  أن ادلقياس ختمتع بث ات عال  أ   الدتاةج إىل 
 اإل داث مقار دة دبسدتوى ت دات ادلقيداس عددد عيددة الدك ورلددى عيددة ا أع د   سد ي  ادلقيداس ت دات مسدتوى م  اجلدول أعدجمل أن 

 ا أع ددد  مقار دددة بددددوا التق يددد  ا وىلقيددداس الثا يدددة أي دددر ت اأدددا  سددد ي  أق يددد  ادل افدددو أن    حدددؤا :دددجل فدددوق أق يددد  ادلقيددداس
 :تج  العيدة اب

ل ت  د م  زلافية ادلقياس ع    CFA التو يدي العام ه الت  ي  باست دام ل مقياس ال داء ددق  ياس مت  ما  
إىل  الدراسة عيدة أشارت و د  ٣ ظدول  مدا    ادلقيداسأق يد  :تج  ط يعة العيددة وأو يد  ابديت  ا ساسية م  :جل 

   د  فدوا  أق يد  ادلقيداسبتو يد  ا  سد ي  ختد تر  ادلقيداسدددم ا   حدؤ أن دلتغد  اجلددي اوفًقد ظيددبصددم  ختمتع ادلقياسأن 
  مة لدموذج بداي ادلقياسيحي  فوا التق ي  الثا ية أي ر أ ثر مج اا:ت ارات الد اةية وبعد فوا اا:ت ارات الد اةية 

 قيم مؤشرات صدق النموذج البنائي للمقياس (1)جدول 
GFI TLI CFI RMSA p-value df χ2 النموذج 

 ٠و   التق ي   ٠٢ ٠٠٠٢ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٠٥٢ ٤ ٤٥٥ ٤ ٤٠٠ ٤ ٣٠٣ ٤
 ذ ور

 ٠و   التق ي   ٤٠ ٠٥٣ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٤٠٥ ٤ ٤٣٢ ٤ ٤٥٤ ٤ ٤٠٥ ٤
 ٠و   التق ي   ٤٠ ٠٣٣ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٠٤٠ ٤ ٣٠٥ ٤ ٢٤٠ ٤ ٢٤٠ ٤

 إ اث
 ٠و   التق ي   ٥٥ ٠٣٢ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٠٤٠ ٤ ٥٤٠ ٤ ٤٠٠ ٤ ٤٣٤٠
 ام   ٠و   التق ي   ٥٤ ٠٠٠ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٤٤٠ ٤ ٤٤٣ ٤ ٤٢٠ ٤ ٣٠٠ ٤

 ٠و   التق ي   ٤٠ ٠٤٤ ٣٥ <٤٤٤٠ ٤ ٤٢٥ ٤ ٥٠٠ ٤ ٥٠٣ ٤ ٤٠٠ ٤ العيدة
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لمقيـاس   Levels of Measurement Invarianceالقيـاس  وى تكـافؤمسـتلسـؤال الاـاني: مـا ا

 وتوقيت تطبيق المقياس(؟،تقييم عضو هيئة التدريس من ِقبل الطالب للمتغيرات )الجنس 
 ومسدتوى أ دافت متوسدط ال ديدة  Levels of Measurement Invarianceالقيداس  ا:ت دار مسدتوى أ دافت

دلقيدداس أقيدديي عاددو  يقددة التدددرخي مدد   ط دد   en manm ca  sct etnc ictasا ساسددية ل عوامدد  ادل ددون ل مقيدداس 
 multiple-group confirmatoryسدت دام مندوذج جلدديا وأو يد  أق يدد  ادلقيداس  مت االقدجد   حدال ادلتغد ات  ا

factor analysis (MGCFA)   مدد   خوضددح أرأيدد  مسددتوى  يدداس الت دداخ  ابتدددايً  ٤اجلدددول و :ت ددار ت ددات الت دداخ   ا
Configural invariance (Model 0)   ٠مثWeak measurement invariance (model  مثStrong  

Invariance (Equal intercept) (model 2)   ً اوأ:د Structural mean invariance (model 3)  و دد مت ا
 ,Brown, 2006; Byrne)بدؤ اجملموعدات    (   ) chi-square test:ت ار ذل  ع  طرخ  ا:ت ار الددرم    يمدة ا

 ست دم  لتقييي مجيع الدماذج ادلست دمة ا  RSMA, CFI, and TLI    حؤ أن (1998
خ ددد  إىل أن  تددداةج  ت دددات الت ددداخ  ل دمدددوذج ادلسدددت دم  دلقيددداس أقيددديي عادددو  يقدددة التددددرخي مددد   ط ددد   ٤اجلددددول و 
ع دد   ددكمل  ات الت دداخ  جلميددع العيدددات  بدددايً دلتغدد  اجلدددي  ذ ددورا إ دداثا مث  امدد  العيدددة   ا دد  أ دد  إىل ت دد االقددجد وفًقدد

 configural invariance عال    ختمتع بث ات ةلدموذج بدا ان  كا ادلقياس وفقً إالقول  دي   الدتياة 

  weak level invarianceلت قيد    parameter invariance مدا مت الت قد  مد  ت دات معداا الدمدوذج 
:ت دار مددى ا ال دمداذج ادل ت ددة مت حسداإا إحصداةي   (   ) ام  العيدة   الدرم بدؤ  يمدة و جلميع العيدات  ذ ورا إ اثا 

 افر اً غ  دال إحصاةي   ٠ والدموذج  ٤ ل دموذج  )   (الدرم بؤ  يمة  ٤ا ختاح ذل    ظدول ت ات الدموذج  م
p=0.7944  دكل  التغد     ديي ا CFI, TLI, and RMSEA    دكمل الدتيادة أ د  إىل أن معداا او  ٤٠ ٤أ د  مد 

 weak:ددتج  العيدددةا وبالتددار خت قدد  ادلسددتوى الثدداين مدد  مسددتوى ت ددات الت دداخ  وذج أتمتددع بث ددات   الت دداخ  رغددي االدمدد

level invariance ط :ت ددار ادلسددتوى الثالدد  لث ددات الت دداخ    متوسددبعددد ربقيدد  ادلسددتوى الثدداين مت او ي  دلتغدد  اجلددد اوفًقدد
حيد   ٠ والدمدوذج  ٠ ؤ عد  طرخد  الددرم بدؤ الدمدوذظ  Strong invariance:ت دار ع دارات ادلقيداسا حيد  مت ا

وا:ت دار الدمدوذج  e بقيمدة  ا  ا  ثدر أد ترً ٠٠  وبعدد ربرخدر الع داراا  p=0.8214 اأشارت إىل أن الدرم غ  دال إحصاةي  
 مدددا مت  ا  p=0.6039 اغدد  دال إحصدداةي    )   (حيدد   دددان الدددرم    يمددة  ٠ مقار ددة مددع الدمددوذج  ٠a اجلدخددد 

حيد  أشدارت  ٠ ومقار تد  بدالدموذج  ٠a :ت ار الدموذج اجلدخد وا e بقيمة  ا ثر أ ترً   ا ٠٤ا٠٠ربرخر الع ارات  
وبددكل  خت قدد  ادلسددتوى الثالدد  مدد  مسددتوخات ت ددات الت دداخ  دلتوسددط ع ددارات   p=0.6570الدتدداةج إىل أن الدددرم غدد  دال 

 snsas Ae عدد ربقي   كا ادلستوى خ ون  د ربقد  الث دات العدام ل مقيداس و ا  Strong invarianceادلقياس ل مقياس 
uscsm sustn itnc ictasأ داف    ٠ ر الدمدوذج :ت داستوى ا ع   م  ت ات الت داخ  مت ا  وعدد اا تقال ل م
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 أن حيدد  أشددارت الدتدداةج إىل  en manm ca usct itnc ictasا ساسددية ل عوامدد  ادل ددون ل مقيدداس  متوسددط ال ديددة
وبالتار ا خت ق  الث ات  ا p=0.0007 اي  غ  دال إحصاة ٠a والدموذج  ٠ بؤ الدموذظؤ   )   (الدرم    يمة 

عدد  كا ادلستوى   ما دي د  اخلدروج بالدتيادة التاليدةخ أن مقيداس أقيديي عادو  يقدة التددرخي مد   ط د  القدجد ختمتدع بث دات 
 دلتغ  اجلدي  اوفقً  snsas Ae uscsm sustn itnc ictas ل مستوى الثال  م  مستوخات  

 دلقيداس أقيديي عادو  يقدة  Levels of Measurement Invarianceالقيداس  ت:ت دار مسدتوى أ داف مدا مت ا
سدت دام ا حيد  مت ابعدد اا:ت دار الد داةه و    د  اا:ت دار الد داةها  أو يد  أق يد  ادلقيداسالتدرخي م   ط   القجد دلتغد  

 ٥اجلدددول و :ت دار ت دات الت داخ   ا  group confirmatory factor analysis (MGCFA) -multipleمندوذج 
حيدد  أ دد  الدتدداةج إىل أن   Configural invariance (model 0)مدد   رأيدد  مسددتوى  يدداس الت دداخ  ابتدددايً خوضددح أ

ات الت داخ  ل مقيداس بدؤ فدوا التق يد  ا وىل وفدوا وبالتدار فد ن ت داادلقياس ا حيافع ع   دورا ال داي الرةيسة  مندوذج ال دداي  
ر :ت ددداوبالتددار ا دي ددد  إ مددال ا اادال إحصددداةي     ,p=<.0001          حيددد   االتق يدد  الثا يددة ا خ ددد  متددوفرً 

 uAesa ات   الدموذج      حال عدم ربق  الث ٠uAesa خعدود  سد اد عدخددا ن  كا اا:دتج   دد إحي   ا ٤
:ت ارات   ا ول ل مقياس  ان     فوا اان التق يإستاابة القجد بؤ الدموذظؤ ا أ   مت افقة حي  مصدا ية اخمد ا 

ي القددجد  داي عاددو أقيددي ال  دد    :ددتج  ددكا اا و ددد خعددود :ت ددار الد دداةه ل مددادا اا فددوا :ددر بعدددالد اةيددة والتق يدد  اآل
ول ل مقيداس والتق يد  الثداين    د  فدوا اا:ت دار الزمدية الداد ة بدؤ التق يد  ا  س وعؤ و ه ادلداالتدرخي   غاون أ يقة 

ة ىل عدم ظدخة وموضوعية القجد   عم ية التقيييا حي  أ ع  العوام  اخلارظيإبعد ا قااي اا:ت ار الد اةه  و الد اةيةا 
ع د   تداةا ي الد اةيدة   ادلدادا  اأو سد  ً  اآراة دي إجيابًدحتمالية أد ت  اد بعا القجد م  اعتق  مصدا ية التقييي مث  ا ادورً 

 الع مية 
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 لمتغير الجنس اوفقً   eLoLnc pn  LnCcehLsLle  loChlClsLاختبار ثبات التباين  (8)جدول 

p-value ∆df ∆χ2 مقارنة النماذج GFI TLI CFI RMSA p-value df χ2 

رمز 
 النموذج

 النموذج

 اجلدي            

 ذ ور  ٥٠.٠٠ ٣٥ ٤.٤٢٥٠ ٤.٤٤٢ ٤.٥٤٠ ٤.٤٤٠ ٤.٤٥٥    

 إ اث  ٥٠.٥٢ ٣٥ ٤.٤٤٠٠ ٤.٤٤٠ ٤.٥٠٣ ٤.٥٤٤ ٤.٤٠٥    

   M0 ٠٣٢.٠٤ ٠٥٤ ٤.٤٣٠٠ ٤.٤٤٥ ٤.٥٤٥ ٤.٥٠٤ ٤.٤٠٣ M0 Configural invariance 

٤.٣٠ ٠٠ ٤.٣٥٠٠ M1-M0 ٠٤٥.٤٠ ٠٢٠ ٤.٠٠٠٠ ٤.٤٤٠ ٤.٥٤٠ ٤.٤٤٠ ٤.٤٤٥ M1 Weak invariance 

٠٥.٣٠ ٠٠ ٤.٤٠٠٠ M2-M1 ٠٠٤.٣٠ ٠٥٤ ٤.٠٥٠٠ ٤.٤٤٥ ٤.٤٣٠ ٤.٤٣٠ ٤.٥٤٤ M2 Strong invariance 

٠٠.٥٠ ٠٢ ٤.٢٤٠٥ M2_b-M1 ٠٤٤.٥٠ ٠٤٥ ٤.٠٥٥٤ ٤.٤٤٤ ٤.٤٣٢ ٤.٤٤٤ ٤.٥٤٤ M2_b Strong invariance_b 

٠٠.٢٠ ٠٥ ٤.٢٥٣٤ M2_c-M1 ٠٤٢.٢٠ ٠٤٤ ٤.٠٢٣٠ ٤.٤٤٥ ٤.٤٣٢ ٤.٤٤٤ ٤.٥٤٤ M2_c Strong invariance_c 

٠٠.٠٣ ٠ *٤.٤٤٤٣ M3-M2_c ٠٠٠.٤٠ ٠٥٤ ٤.٤٢٠٠ ٤.٤٤٥ ٤.٤٣٠ ٤.٤٣٤ ٤.٥٤٠ M3 
Structural mean 

invariance 

 

Note: χ2 = conventional chi-square fit statistic; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index; GFI 

= Goodness-of-fit index; M0 = baseline model (configural invariance: no invariance imposed); M1 = invariant factor loadings; M2 = 

invariant factor loadings and invariant intercepts. 
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 لمتغير توقيت تطبيق المقياس اوفقً   eLoLnc pn  LnCcehLsLle  loChlClsLاختبار ثبات التباين  (2) جدول

p-value ∆df ∆χ2 مقارنة النماذج GFI TLI CFI RMSA p-value df χ2 

رمز 
 النموذج

 النموذج

 اجلدي            

 ٠أو ي  التق ي    ٠٣٣.٠٣ ٣٥ ٤٤٤٠.> ٤.٠٠٠ ٤.٣٠٥ ٤.٢٤٠ ٤.٢٤٠    

 ٠أو ي  التق ي    ٠٥٣.٤٠ ٣٥ ٤٤٤٠.> ٤.٠٠٥ ٤.٤٣٢ ٤.٤٥٤ ٤.٢٠٥    

   M0 ٣٠٠.٤٠ ٠٥٠ ٤٤٤٠.> ٤.٠٠٥ ٤.٤٤٤ ٤.٣٢٠ ٤.٣٠٥ M0 Configural invariance 

Note: χ2 = conventional chi-square fit statistic; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index; GFI 

= Goodness-of-fit index; M0 = baseline model (configural invariance: no invariance imposed). 
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متوسـطات درجـات تقيـيم كفـاءة أداء أعضـاء  السؤال الاالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين
 توقيت تطبيق المقياس(؟و للمتغيرات )الجنس،  اهيئة التدريس وفقً 
دلتغد   ا كا التساؤل است دم ال اح  ا:ت ار  ت  دلعرفة دالة الدروم   متوسط أقييي القجد وفقً   لإلظابة ع

 ددد مت  عدد فددوا اا:ت دار الد دداةه   وو ودلتغدد  أو يد  أق يدد  ادلقيداس    دد  فددوا اا:ت دارات الد اةيددةا باأ ثد   و اجلددي  ذ ددرا 
خ ددؤ  يمددة الدددروم بددؤ  ٠٤اجلدددول و س باإلضددافة ل مقيدداس ب  م دد   حسدداد  يمددة دالددة الدددروم ل دد  زلددور مدد  زلدداور ادلقيددا

قدددرات   وذلدد   بعدداد ادلقيدداس  ال٤٥ ٠ا  ٥٢ ٠ا  ٤٠ ٤اجملموعددات دلتغدد  اجلددديا حيدد  ب غدد   يمددة ت ع دد  التددوار  
ذات دالة إحصاةية   ا حي  أشارت  كمل الدتاةج إىل عدم وظود فرومادلقياس  امًج و ا لتزام والداع يةا ااال  صية وادل دية
  حدؤ أشدارت الدتداةج إىل وظدود فدروم ذات ال مقياس  قدرات ال  صية وادل دية الالعام  ا ول   اث   بؤ الك ور واإل

 اإللتددددزام   متوسدددقات درظددددات ا دددور الثددداين  ا  أي أ ددد  أوظدددد فددددروم دالدددة إحصددداةي  ٤٥ ٤دالدددة إحصددداةية عددددد مسددددتوى  
وظد فروم بؤ استاابات القجد    أإدي   القول  إمجاًا و بؤ الك ور واإل اث     ادلقياس  امًج ل مقياس و كلوالداع ية  

ليددد  دراسدددة إا و دددكا ختسددد  مدددع مدددا أودددد   دلتغددد  اجلددددي ا ددد  القدددجد وفًقددددلقيددداس أقيددديي أداي عادددو  يقدددة التددددرخي مددد   ط 
Kindred and Mohammed (2005) ا تمددام لدددى عيدددة اإل دداث أ ثددر حيدد  أشددارت الدراسددة إىل أن احلمدداس وا

 اث أ ثر م   س  استاابة الدك ور   فاع ي  ومصدا ية م  عيدة الك ور  وخعزز ذل  أن  س  فاع ية ااستاابة لدى اإل
ح  ي    وخت  د ذل  ب ن Dommeyer, Baum, & Hanna, 2002 أغ   الدراسات التقوديية دلقاخيي أقييي التع يي 

ل ديرا ال مولية أو السمعة الد  د ربص  ع ي ا القال  م  :امل سابقة  ايقة التدرخي خياع غال ً عاو  القجد ع   أداي 
ا وم  :جل الدراسات الددسية الد أ ؤ ط يعة حرص اإل اث باا تمام أو م  أ را   أو شل  س ق  بالتعام  مع أستاذ ادلقرر

 & ,Spooren, Brockx دلع ومدددات الجزمدددة لدددكل  بددد دم التداددددي  أتدددداي عم يدددة التقيددديي ومجدددع أ دددا  ددددر مددد  ا

Mortelmans, 2013; and McClaina, Gulbisb ا& Haysa, 2018 دداث    ددكمل ا فدد ن فاع يددة عيدددة اإل 
   الدراسة أتس  مع ما ورد   الدراسات السابقة

 :للجنس ا لمتغيروفقً نتائج اختبار ت ألبعاد المقياس  (01) جدول
 المتغير الجنس المتوسط درجات الحرية قيمة ت مستوى الداللة

٠٤٤ ٤٠ ٤ ٥٤٠٠ ٤ 
ا ول القدرات العام   ٠٤٤ذ ور= ٢٠٥ ٠

 ٠٤٠إ اث = ٢٠٤ ٠ ال  صية وادل دية

٠٤٤ ٥٢ ٠ ٤٤٠٠ ٤ 
لتزام اا العام  الثاين ٠٤٤ذ ور= ٠٠٥ ٠

 ٠٤٠إ اث = ٥٤٥ ٠ والداع ية

٠٤٤ ٤٥ ٠ ٤٠٠٠ ٤ 
 ٠٤٤ذ ور= ٠٥٠ ٠

 ادلقياس  امًج 
 ٠٤٠إ اث = ٠٣٢ ٠
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    فوا اا:ت ارات الد اةيةا دلتغ  أو ي  أق ي  ادلقياس   احصاةية م  عدم ا وفقً إ  حؤ مت حب  وظود فروم 
ضددافة ل مقيداس ب  م دد   م ل دد  زلدور مد  زلدداور ادلقيداس باإلقددد مت حسداد  يمدة دالددة الددرو فا  :ت ددار الد داةهبعدد فدوا ااو 
ا حيددد  ب غددد   يمدددة ت ع ددد  التدددوار أو يددد  أق يددد  ادلقيددداسدلتغددد   اخ دددؤ  يمدددة الددددروم بدددؤ اجملموعدددات وفًقددد ٠٠اجلددددول و 
ا حي   ادلقياس  امًج و ا لتزام والداع يةا ااقدرات ال  صية وادل ديةال  وذل   بعاد ادلقياس  ٥٤ ٤ا  ٠٣ ٤ا  ٥٠٤ ٤ 

قدددرات ال  صددية ال    العامدد  ا ول فددوات التق يدد  إحصدداةية بددؤأشددارت  ددكمل الدتدداةج إىل عدددم وظددود فددروم ذات دالددة 
فروم بؤ استاابات القجد دلقياس     ا أوظدإ دي   القول إمجاًا و    امًج   وادلقياس التزام والداع ية اا والثاين ا وادل دية 

:جل  أ اخ  ع ارات ادلقياسإىل عدم ت ات أو ي  أق ي  ادلقياسا و د خعود ذل  دلتغ   اوفقً يي أداي عاو  يقة التدرخي أقي
  الستال الساب  ل دتياة ادلت ص  ع ي ا م  افوق التق ي  وفقً 

 :توقيت تطبيق المقياس ا لمتغيروفقً . نتائج اختبارات ألبعاد المقياس 00جدول 

 المتغير الجنس المتوسط درجات الحرية قيمة ت مستوى الداللة

٠٤٤ ٠٤ ٤ ٥٠٤٤ ٤ 

ا ول العام   ٠٤٠=  ٠التق ي   أو ي  ٢٠٤ ٠
القدرات ال  صية 

 وادل دية
 ٠٤٢=  ٠أو ي  التق ي   ٢٠٠ ٠

 ٠٤٤ د ٣٠ ٤ ٠٣٢٣ ٤
لتزام اا العام  الثاين ٠٤٠=  ٠أو ي  التق ي   ٠٥٢ ٠

 ٠٤٢=  ٠أو ي  التق ي   ٠٠٢ ٠ والداع ية

 ٠٤٤ د-٤٠ ٤ ٥٤٠٥ ٤
 ٠٤٠=  ٠أو ي  التق ي   ٠٠٣ ٠

  امًج ادلقياس  
 ٠٤٢=  ٠أو ي  التق ي   ٠٠٤ ٠

 

يي أداي عاددو  يقددة  ددات اإلحصدداةية ختاددح أن مقيدداس أقيددوعمدد  ادلقار  رب يدد  ادلقيدداسمدد  :ددجل اسددتعراض  تدداةج 
 الت اخ  واحلداظ اسية ل داي ادلقاخيي م  حي  أ افتالتدرخي احلار حيتاج إىل إعادا دياغت    ضوي احلداظ ع   ال دية ا س

ستاابة القجد  د خ ون ذلا دوافع لعيدة  مع ا :ك   ااعت ار أن ا:تج  :صاة  اع   ت ات أ اخ  الع ارات   ر  ا
   أ:رى خبج  موضوعية التقييي و كا ما أ دأ  دراسات عدخدا مث 

Baldwin & Blattner, 2003; Centra, 2003; D’Apollonia & Abrami, 1997; 

Davison& Price, 2009; and Otto et al., 2008 

دد احيدد  أ دد  أ دد  الدراسددات إىل أن  عددة ا سددتاذ اجلددامعه أ عدد  دورً  و يدد  أن أ دد    أقيدديي القددجدا  ام م 
  م  وظ ة  ير القجد  دد أ دون  ده ا درك الدرةيي لت صدي  ي الدراسده وع د  مصددا ية السمعة  احلسدةا أو غ  احلسدة

ل وو يدددة اخلارظدددة عددد   قدددام ادلتسسدددة ا دددع اإلسدددتاذ اجلدددامعه  ثدددرا ادلو  دددكا و دددد سددداعد   ا ت دددار  عدددة ا  وظدخدددة أقيددديم ي 
 اعجن والتسوخ د الزخارات لت   ادلوا ع بغرض اإلالتع يمية والد  تي جبمع آراي القجد م  أظ  التسوخ  وادل ا دات وعد

حي  جي  ع   ادلتسسة التع يمية احلدرص   soRiniolo, Johnson, Sherman, & Mis  2006وأت د ذل  دراسة 
ل وو يدة الدا: يدة ل متسسدة وظع  دا وأعاداي  يقدة التددرخي باخلددمات اإلع   ال ددافية وربدط مجيدع مسدتديدخ ا مد  طدجد 
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احلداظ ع   و    أظ  أقدمي اخلدمة ب ع   ظودا واحوافية شل دةال وو ية اخلارظية م  ظودا :دما ا مجيع ادلوا ع اإلأدوم 
وبالتدددار أصددد ح ادلتسسدددة  دددادرا ع ددد  احلدددداظ ع ددد  ادلصددددا ية وادلوضدددوعية   أقيددديي أعاددداي  يقدددة  اربدددط ادلسدددتديدخ  خبددددما ا

ل وو يدة خقومدون ٦ مد  زوار أ د  ادلوا دع اإل٤٤د أن حيد  وظد Sproule (2000)التدرخيا و كا ما حكرت مد  دراسدة  
أس  ذل  مع ما و د اا باجلامعة   حؤ أن  تاي القجد ا ختت مكوا ع   أخدخ ي بتقييي أداي بعا أعااي  يقة التدرخي

وجيددر   ٦ مد  القدجد أشداروا إىل أهندي خقومدون بعم يدة أقيديي غد  دداد ة٠٣أن  Clayson and Haley (2011)ذ درمل 
دداع القرار جي  أن خت كوا مجيدع ااحتياطدات الجزمدة ل ت  دد مد  مجيدع اخلصداة  السدي وموخة لت د  ادلقداخيي  ن القول ب

أن ددم وفعالية أقييي عاو  يقة  إىلأحدث ا حباث الع مية ومدى موتو يت ا وااعتماد ع ي ا   بداي القرارا حي  أ   
راظعدات ووضدع ااحدوازات الع ميددة لادمان دددم وت دات أ د  ادلقدداخيي التددرخي مد   ط د  القدجد حيتداج إىل ال ثدد  مد  ادل

ليس   ااستدادا مد ا   عم ية احلو مة وأقوخر ا دايا عجوا ع   ذل  أرى أ   ا حباث أن أغ    تاةج أ   ادلقداخيي 
 ,and Spooren, Brockx, & Mortelmans ;2013ا زب دو مد  أ:قداي القيداس ا تم دة وأهندا ا أتصد  بالعددل  

McClaina, Gulbisb ا& Haysa, 2018   
 :التوصيات 
 خ هخ ع   ما أود   إلي   كمل الدراسة م   تاةج ف ن ال اح  خوده دبا بدايً 

  دكل  ادلقداخيي ادلسدت دمة   أقيدديي العمد  ع د  مراظعدة مجيدع ادلقداخيي ادلسدت دمة   أقيديي عادو  يقدة التددرخي و 
 وموخة الجزمة ل وتوم م  اخلدمات القجبية وغ  اا ل و و  ع    دايا ادلقياس والت ق  م  مجيع اخلصاة  الس

 ست دام ا مث   تاةا  واست دام ا اا
 سداس الع مده وال  ثده    د  ا ست دام  تداةج القيداس والتقدومي وااسدتداد    رارا دا عأن ربرص إدارا اجلامعة ع   ا

  ذل 
 ر ي ب ميددة شددعاادلقدداخيي الع ميددة ب دد  مصدددا ية وإ وزلدددزا ل قددجد لجسددتاابة ع دد  العمدد  ع دد  إجيدداد آليددة مداسدد ة

   زباذ القرار   ادلتسسة التع يميةآراة ي وأهني ظزي م  ا
 خي جيدد  أن خق ددع ع دد  مجيددع فع دد  سدد ي  ادلثددال عاددو  يقددة التدددر  ؛إعددادا   ددر  تدداةج ادلقدداخيي لددكوي اا:تصدداص

والعم  ع   رفع  دايا ا داي م  :دجل التددرخ  اإلضدا  أو اوأن خاع اخلقة ادلداس ة لتج  ا :قاي االتقييمات 
  حاور ورش العم  وغ  ا
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 : المقترحات
القيدداس خ ددتي القدداةمون ع دد  عم يددات القيدداس والتقددومي اجلددامعه مدد  الت قدد  مدد  ا دوات ادلسددت دمة   عم يددات 

 دددا ب ددد   ع مددده رددددؤ حبيددد  أسدددت دم ا دوات الدددد أت تددد   داي دددا مددد  :دددجل الدراسدددات وا حبددداث ةوالعمددد  ع ددد  بدا
اإلحصدداةيةا و ددكمل الدراسددة  غ  ددا مدد  الدراسددات السددابقة سدد ق  الاددوي ع دد  وا ددع أدوات القيدداس ادلسددت دمة    ثدد  مدد  

يداس مق سدت داما   رمل الدراسدة مد   تداةجا فد ن ال احد  خقدوح إعدادا الديدع د  مدا أودد   اليد   دك القرارات الوبوخةا وبدايً 
ع د  ربسدؤ ادلقيداس وأقدوخر آليدة أقيديي عادو أسد يط ا حبداث ادلسدتق  ية  د  القدجد و أقومي أداي عادو  يقدة التددرخي مد   ط 

و :دمدة اجملتمدع ا  مدا  اوال  د  اساسدية لعادو  يقدة التددرخي  التددرخيي  خ م  التقييي مجيع ادل ام ا  يقة التدرخي حب
دلعرفدة دددم أقيدديي القدجد  داي عادو  يقدة التدددرخي   رد  متغد ات عدخددا مثدد   خقدوح ال احد  إظدراي دراسددات م داإة
أن  فددروع اجلامعددة ادل ت دددة    مدداو و مقددر الدراسددة  ادلقددر الددرةيي ل اامعددةا اعدد  بعددد  و ط يعددة أدددرخي ادلقرر لقدداي م اشددرا 

والعم  ع   رفع القدرات احتياظات الدع ية لتدمية  دايا عاو  يقة التدرخي دبعرفة اا ب ظراي دراسات  تيي صح ال اح  خد
 والعادلية  ةادل دية ذلي م  :جل التدرخ  وورش العم  وال را ات اجملتمعية وال را ات ال  ثية مع اجلامعات ا  ية والق يمي
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 قائمة المراجع
 العربية: المراجع أواًل 

   وا ددع اسددت دام شدد  ات التواددد  ااظتمدداعه   العم يدددة التع يميددة جبامعددات دددعيد مصددر  دراسددة ميدا يددة   الع دددوم ٠٤٠٠إبددرا ييا :دجيددة  
   ٠  ٠الوبوخةا العدد الثال ا 

    احلصول ع ي  م  :جل ادلو عخ ٠٤٠٢بر امج الت ول الوطين  

 http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf  
 ظراياأ   الرخاضخ م ت ة الرشد إسس  و أ   التقومي الوبويخ ٠٤٤٤ اعي ا ما ر  إالرافعها ح  و 

    عمانخ دار الد ر ٠   اا:ت ارات وادلقاخيي الوبوخة والددسية  ط ٠٤٠٠عجم ا دجح  

   دور موا دع التواددد  ااظتمدداعه   دعددي التع دديي عد  بعددد لدددى الق  ددة اجلدامعيؤ  ور ددة حبثيددة مقدمددة ل مددتسبر ٢٠٤٠عدواج أميدد  وأددايا سددامي   
  ٠٠٤د٠٠٥الدور احلادي ع ر دلر ز ظي  ال    الع مه حول التع ي بعصر الت دولوظيا الر ميةا طراب ي ل دانا ص 

 وبوي  م ة ادل رمةخ ادل ت  اجلامعه احلدخ     التقومي والقياس الددسه وال٠٤٠٠ مال   القداصا وليد

صلاز الدراسه و    اا:ت ار وبعا ادلتغ ات ا  ادديية لدى طجد   يدة ادلع مدؤ   ظدازانا   دافعية اإل٠٤٤٢رلممها ع ه ب  زلمد مرعها  
 رسالة ماظست  غ  مد وراا م ة ادل رمةا   ية الوبيةا ظامعة أم القرى  

    مت الودول واسوظاع ا م  ٠٤٠٣وأقدية ادلع ومات   وزارا ااأصاات
 http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/News/News aspx.643_08061437   
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