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ملخص:
هدفت الدِّرا�سة اإىل معرفة م�ستوى التدري�ض الفّعال الأع�ساء هيئة التدري�ض من وحهة 
نظر عينة من طلبة جامعة االإ�رضاء، وعالقتها مبتغيات جن�ض الطلبة وم�ستواهم الدرا�سي، 
تاألفت عينة الدِّرا�سة من )248( طالًبا وطالبة، منهم )96( طالًبا، و) 152( طالبة، موزعني 
على �ست �سعب درا�سية يف كليات: العلوم الرتبوية، االآداب، احلقوق، اختيوا ق�سدًيا، وذلك 

طبًقا ملبداأ العينة العنقودية كاأ�سا�ض لوحدة االختيار.
اأداة لقيا�ض م�ستوى التدري�ض الفّعال، ا�ستملت على )25( فقرة من نوع  بنى الباحث 
ليكرت رباعي التدريج، وتاأكد من �سدقها وثباتها. ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن تقومي الطلبة 
الأداء التدري�ض اجلامعي الفّعال كان )73.8 %(، وهو دون امل�ستوى املقبول جامعًيا )80 %(.
)0.05=α( اإح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم  عن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت  كذلك 

بني متو�سط العالمات الأداء التدري�ض اجلامعي الفّعال، يعزى ملتغيات اجلن�ض، وامل�ستوى 
الدرا�سي للطلبة.

وقد خل�ض الباحث اإىل �رضورة عقد الدورات التدريبية واحللقات الدرا�سية املتخ�س�سة 
املتنوعة  اال�سرتاتيجيات  حمورها  يكون  اجلامعي،  التدري�ض  هيئة  الأع�ساء  با�ستمرار 

للتدري�ض اجلامعي الفّعال. 
الكلمات الدالة )املفتاحية(: التقومي، التدري�ض الفّعال.
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Assessing the Effective University Teaching at Isra University 
as Perceived by the Students and its Relation with Some Variables

Abstract: 

The aim of this study is to evaluate the effective University teaching 
at Isra University from the students’ point view and its relation with their 
gender and study level. The sample of the study consisted of (248) students 
selected on purpose, (96) males and (152) females. The Researcher developed 
a scale of (25) items, of four points Likert- type. Its validity and reliability 
were established. Means, Standard deviations, and t-test, were applied in 
analyzing the data.

Results revealed that the mean of students’ assessment of the 
effective university teaching was (73.8) less than the accepted 
university level (80%). Moreover, no significant differences were 
found between the students’ assessment of the effective University 
teaching due to the variables of gender or the level of the students at 
the university.

The researcher recommends to train the teaching staff in the universities 
on various effective teaching strategies.

Keywords: Assessment, Effective Teaching
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مقدمة الدراسة:
�سهدت العقود الثالثة االأخية اهتماًما متزايًدا بتقومي االأداء االأكادميي باجلامعات، 
خا�سة يف ظلِّ االأخذ بنظام االعتماد و�سمان اجلودة يف جمال التعليم، وقد �سمل هذا التقومي 
اأبعاد منظومة العملية التعليمية جميعها من طلبة واأع�ساء هيئة تدري�ض، ومناهج، واأن�سطة، 
واإداريني وغيهم، بيد اأن االهتمام االأكرب ان�سب حول تقومي االأداء االأكادميي الأع�ساء هيئة 
الّتدري�ض على اعتبار اأنهم ي�سكلون البعد الرئي�ض يف هذه املنظومة، وعلى اأ�سا�ض الدور االأهم 
الذي ي�سطلعون به لتحقيق اأهداف اجلامعة، وا�ستناًدا اإىل اأن جودة اأي كلية جامعية تقا�ض 
– بكفاءة هيئة الّتدري�ض بها، واأن نوع التعليم الذي تقدمه الكلية لطالبها  – اإىل حد كبي 

يعتمد اإىل حّد بعيد على �سفات وكفايات واأ�سالة هيئة الّتدري�ض بها.
الرئي�ض  واملحور  االأ�سا�سية  الركيزة  يعد  اجلامعي  الّتدري�ض  هيئة  ع�سو  كان  وملا 
ذات  واالأدبيات  الدرا�سات  تركز  اأن  الغرابة  من  لي�ض  فاإنه  لذا  الفّعال،  اجلامعي  للتدري�ض 
ال�سلة على �رضورة العمل على رفع �سوية اأع�ساء هيئة الّتدري�ض اجلامعي، وتنمية كفاياتهم 
من  لتمكينه  اجليد،  االإعداد  اإعداده  طريق  عن  وذلك   ،)2001 والده�سان،  بدران   ( االأدائية 
امتالك مهارات الّتدري�ض وممار�ستها، ليكون عوًنا وحمفًزا لطلبته على التفكي، واال�ستف�سار، 
واال�ستق�ساء، والبحث العلمي، ومن هنا تكمن اأهمية الرتكيز على التعلم الفّعال كاأحد دعائم 

الّتدري�ض اجلامعي الفّعال.
وعلى الرغم من تعدد وظائف ع�سو هيئة الّتدري�ض، واملنبثقة يف االأ�سا�ض من وظائف 
على  طراأ  ا  ممَّ الرغم  وعلى  املجتمع،  وخدمة  والّتدري�ض  البحث  اأهمها  من  التي  اجلامعة 
من  املجتمع  على  طراأ  ملا  ا�ستجابة  ووظائفها  مفهومها  يف  جذرية  تغيات  من  اجلامعة 
تغييات اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية وثقافية وغيها، فما زال الّتدري�ض اأكرث وظائف 
اجلامعة اأهمية، ومن ثم فما زالت وظيفة الّتدري�ض هي الوظيفة االأبرز لع�سو هيئة التدري�ض 
التعليم  تطوير  عن  للم�سئولني  اأعطى  اإذا  “اإنه  قال  حينما  الباحثني  اأحد  عنه  عرب  ما  وهو 
اجلامعي يف العامل احلر اليوم جمااًل واحًدا فقط كي يعطوه كل اهتمامهم، فاإنهم �سيختارون 

تطوير املعلم والّتدري�ض اجلامعي”) احلويل، 2007: 258 (. 
التعلمي-  املوقف  يف  ودرجته  الفّعال  الّتدري�ض  حتقق  م�ستوى  على  احلكم  اأن  غي 
التعليمي امللمو�ض، يتطلب حتديد املفهوم، » الّتدري�ض الفّعال« ب�سورة اأكرث دقة وو�سوًحا، 
وذلك لبيان مدى انعكا�ض مكونات هذا املفهوم يف املمار�سات االأدائية للتدري�ض اجلامعي 

لع�سو هيئة الّتدري�ض اجلامعي )عثمان، 2005(.
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وقد حظيت عملية قيا�ض وتقومي الّتدري�ض اجلامعي الفّعال اهتماًما كبًيا ومتزايًدا 
االأخية،  ال�سنوات  يف  وبخا�سة  االخت�سا�ض،  وذوي  واملهتمني  الرتبويني  اأو�ساط  لدى 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف  القرار  �سناع  لدى  الرغبة  ا�ستداد  مع  االهتمام  زاد  حيث 
بها،  واالرتقاء  اجلامعي  التدري�ض  م�سية  وتطويرها  حت�سني  يف  ال�سلة،  ذات  والهيئات 
ا�ستناًدا اإىل معايي االعتماد االأكادميي املعتمدة يف عدد كبي من اجلامعات االمريكية 

.)Tucker, & Bryan, 1991(

من  لي�ض  اجلامعي  لالأ�ستاذ  االأكادميي  االأداء  تقومي  بدرا�سات  االهتمام  جاء  »وقد 
بل  االإن�سانية،  املعرفة  اإثراء  ملجرد  اأو  وتر�سيده،  االأداء  هذا  كفاءة  مدى  اإىل  التعرف  قبيل 
ا لتطوير دور اجلامعات يف حتقيق التنمية املجتمعية، والتحرر ال�سيا�سي واالقت�سادي  اأي�سً
والثقايف باعتبار اأن هذا التحرر يرتكز بالدرجة االأوىل على االإمكانات والقدرات وقدرتنا 

العملية والتكنولوجية« )زاهر، 2005 ،39(.
وُيعد تقومي اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل واحًدا من املو�سوعات 
الرئي�سة، وامل�سوؤوليات التي تواجه االإدارة االأكادميية يف جمال اإدارة االأفراد، فهذا العمل يف 
كثي من موؤ�س�سات التعليم العايل ياأخذ منحى اإجرائًيا “ روتينًيا “، وذلك ب�سبب عدم وجود 
القرن املا�سي بينت  االأخيين من  العقدين  “وخالل  تعيني حمدد ودقيق ومالئم لهويته، 
ت�ستخدم تقومي  اأن 98% من املعاهد  �سنوات(  اأربع  ) نظام  تربوية  لكليات  درا�سة م�سحية 
التي  االأكادميية  القرارات  التقومي ب�سكل وا�سع يف  للتعليم اجلامعي، حيث ي�ستخدم  الطلبة 

.)Stack ,2003: 367( ”تت�سمن رواتب اأع�ساء هيئة التدري�ض وترقياتهم، وتعاقداتهم
االهتمام  ينبغي  التي  املجاالت  اأهم  من  اجلامعي  الّتدري�ض  هيئة  ع�سو  اأداء  وتقومي 
تطوير  ويف   ،)Miller, 1987( فاعليته  وزيادة  االأداء  حت�سني  يف  اأهمية  من  له  ملا  بها، 
االأداء يتم  اأن  للتحقق من  الوحيدة  الو�سيلة  العلمية وحمتوياتها وم�سامينها، وهو  املادة 
على  الوقوف  من  عليهم  واملطبق  به  القائمني  من  كاًل  ميّكن  لغر�سه،  املحقق  النحو  على 
لتحقيق  �رضورة  والتقومي  تقويتها.  فيتم  ال�سعف  ومواطن  تعزيزها،  فيتم  القوة  مواطن 
التطور امل�ستمر الأع�ساء هيئة التدري�ض، واملناهج والو�سائل التي ت�ستخدم لتحقيق اأهداف 
اجلامعة ور�سالتها، ولتطوير االأهداف نف�سها بحيث تلبي حاجات املجتمع املتطورة. ومن 
املهم اأن تقوم اجلامعات بعملية التقومي ب�سكل دوري ومنتظم، واأن ت�سمل عملية التقومي كاًل 
من اجلوانب االإيجابية وال�سلبية، فال تركز على جوانب االإجادة والتمييز اأو جوانب الق�سور 
والتاأخر، اإمنا يت�سمن الفح�ض الدقيق للواقع الفعلي، ويظهر جوانب االإجادة واالأ�سباب التي 
اأدت اإىل هذه االإجادة، وكذلك جوانب االإخفاق والعوامل التي اأدت اإىل ذلك االإخفاق، وكيفية 
التغلب عليها والتخل�ض منه، وتت�سمن عملية التقومي اقرتاح ال�سبل املنا�سبة لتحقيق التقدم 
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والتطور املن�سودين. وال ينظر للتقومي على اأنه عملية واحدة، تتم ملرة واحدة وتنتهي ، واإمنا 
اكت�سابها  التقومي يف  وا�ستمرار. ويفيد  واإجراءات متتابعة تتم بانتظام  ن�ساط م�ستمر،  هو 
التقومي  ياأخذ  ال  اأن  “وينبغي  غيه.  اأخرى  بطرق  اكت�سبها  يتم  ال  التي  اخلربات  من  كثي 
املواقف  مع  يتعامل  واأن  واالبتكار،  بالتجديد  يت�سم  اأن  البد  اأمنا  والرتابة،  االآلية  �سبغة 
اجلديدة بالو�سائل املنا�سبة، واأن يكون هناك اإدراك ملا توؤدي اإليه هذه الو�سائل من اآثار، 
وي�سعى تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي ب�سكل اأ�سا�سي اإىل تطوير العملية التعلمية- 
التعليمية يف اجلامعة بتطوير برامج التعليم واأ�ساليب الّتدري�ض فيها. فعن طريقه يزود ع�سو 
هيئة الّتدري�ض بالتغذية الراجعة االإيجابية، التي حتفزه لرفع م�ستوى اأدائه وتطوير نف�سه. 
وتزداد فر�ض حتقيق تطوير اأداء ع�سو هيئة الّتدري�ض عندما تعطى له تغذية راجعة فورية، 

ويكون لديه رغبة يف التطور، ويعرف كيف يحقق التطور املن�سود” )اآدم، 66:2002(.
هدًفا  الّتدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأداء  تطوير  ت�سع  اجلامعات  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  تطوير  تعزز  وال  تثي  ال  التقومي  منظومات  غالبية  فاإن  اأ�سا�سًيا 
معظم  يف  كفاءتها  عدم  اأو  التقومي  برامج  تاأثي  ل�سعف  الرئي�سة  االأ�سباب  فمن  بفاعلية، 
اجلامعات غياب الربط بني التقومي واأن�سطة التطوير، وعدم اإ�رضاك اأع�ساء هيئة التدري�ض يف 

.)Moomaw, 1997( عملية التقومي
ويتطلب التقومي عدم ا�ستخدام اأ�سلوب واحد للتقومي ل�سمان املو�سوعية يف احلكم على 
اأداء ع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي. وت�سي الدرا�سات اإىل اأن اأغلب موؤ�س�سات التعليم العايل 
 ،)Centra, 1990( يف خمتلف البلدان ت�ستخدم طرائق واأ�ساليب متنوعة يف عملية التقومي
واأن هذا يزيد من اإمكانية التو�سل اإىل اأحكام اأكرث دقة وم�سداقية. فا�ستخدام اأكرث من م�سدر 
يف عملية التقومي مثل: ع�سو هيئة التدري�ض نف�سه، والطلبة، وزمالء العمل، ورئي�ض الق�سم، 
وعميد الكلية، وبالتايل جمع كمية كبية من املعلومات من تلك امل�سادر املتنوعة، التي ال 
يحتمل اأن جتمع على خطاأ، وعدم �سحة البيانات واملعلومات التي ت�ستخدم يف احلكم على 

. )Seldin, 1994(اأداء ع�سو هيئة التدري�ض
»اإن حر�ض املوؤ�س�سات التعليمية على احل�سول على �سهادات اجلودة العاملية فى االأداء 
 ،Academic Accreditation اأو �سهادة االعتماد االأكادميي ISO اجلامعي، ك�سهادة االأيزو
يعني اإخ�ساع اجلامعة لرقابة اجلهة املانحة ل�سهادة اجلودة للتاأكد من اأن اجلامعة تتحقق 
التى ت�سعها اجلهة املانحة، وفى املقابل حتر�ض اجلامعة على  ال�رضوط، واملعايي  فيها 
الوفاء بهذه ال�رضوط واملعايي �سماًنا حل�سولها على اعتماداتها املالية، وقد اأدى ذلك اإىل 
تاأكيد اجلامعات ب�سكل اأكرب على جانب الّتدري�ض، معنى ذلك اأن االهتمام باالأداء التدري�سي 
– للدرجة التي جعلت بع�سهم يبالغ  اأهم وظائفها  الذي ارتبط بن�ساأة اجلامعة، وكان من 



295

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )10( - نيسان 

فيعرف اجلامعة على اأنها مكان لتدري�ض املعرفة، ون�رضها ولي�ض الكت�سافها وتوليدها – 
اأع�ساء هيئة  اأهم وظائف  وبالتايل من  اأهم وظائفها،  ليكون من  اأخرى  مرة  يعود  بداأ  قد 
التدري�ض. ومن ثم فقد احتل تقومي االأداء التدري�سي فى معظم اجلامعات التى قطعت �سوًطا 
يبني  ومهًما  حمورًيا  – مكاًنا  اجلامعي  االأداء  تقومي  جمال  فى  التقدم  م�سمار  فى  كبًيا 
جماالت االأداء االأخرى، خا�سة فى الواليات املتحدة االأمريكية، ومعظم الدول االأوروبية، 
وكذلك فى بع�ض الدول العربية وخا�سة االأردن، ودول اخلليج العربي وعلى الرغم من ذلك، 
اأو القبول املنا�سب من اأع�ساء  فما زال تقومي االأداء التدري�سي ال يلقى االهتمام املطلوب، 
الثقافة  اإىل  ذلك  واالأهلية خا�سة. ورمبا يرجع  العربية عامة،  التدري�ض باجلامعات  هيئة 
ال�سائدة يف اأو�ساطنا اجلامعية، واأمناط التفكي ال�سائدة والعادات املوروثة، ونظرة املجتمع 

اإىل املعلم اجلامعي وبخا�سة الدور الذي يقوم به ب�سكل عام” ) طنا�ض، 1994، 88(.
اأع�ساء  التدري�سي باهتمام وقبول كبيين من قبل  االأداء  ويف املقابل يحظى تقومي 
هيئة التدري�ض ) التقومي الذاتي( يف معظم اجلامعات االأمريكية واالأوروبية، وهو ما اأكدته 
ودرا�سة   )Fledman & Paulsen, 1995( وفليدمان  »بولني  كدرا�سة  عديدة،  درا�سات 
الّتدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأكرث  اأن  اإىل  تو�سلتا  اللتني   )Fairweather, 1996( »فيوذر 
اأن  واأنهم يف�سلون  العلمي  للبحث  اأكرث من ميلهم  للتدري�ض  االأمريكية مييلون  باجلامعات 
االإنتاجية يف  الّتدري�ض، على  اأع�ساء هيئة  تقومي  االأولوية يف  التدري�ض  لالإبداع يف  يكون 
بول�سني  “مايكل  درا�سة  للرتقية. وتو�سلت  اأهليته  النظر يف  العلمي، وبخا�سة عند  البحث 
Michael Paulsen 2002« اإىل اأن 72.8% من جملة 33785 اأ�ستاًذا جامعًيا من 378 كلية 
متيل اهتماماتهم ب�سدة نحو التدري�ض على الرغم من وجود اأدلة موؤكدة ت�سي اإىل اأن االأ�ساتذة 
الذين يق�سون وقًتا اأقل يف الّتدري�ض ووقتًا اأكرب يف البحث العلمي يتقا�سون مرتبات اأعلى 

.)Koksal & Uctug, 2003(

اأنه من  اإليه من بني عنا�رض االعتماد اجلامعي،  »ويعد الطالب عن�رًضا مهًما ينظر 
االأمريكية«  العايل  اجلامعي  التعليم  لتكلفة  القومية  اللجنة  وفق  االعتماد،  معايي  اأهم 

)اإبراهيم، 2003، 223(.
وقد غدت عملية تقومي الطلبة الأداء اأع�ساء هيئات التدري�ض يف اجلامعات ذات اأهمية 
املزيد  الباحثني  من  العديد  اأجرى  لذا  ومو�سوعية،  �سادقة  اأحكام  على  للح�سول  بالغة، 
من الدرا�سات حول تاأثي جمموعة من املتغيات يف تقديرات الطلبة الأداء اأع�ساء هيئات 
اإجمالها، مبتغيات مرتبطة  التدري�ض. ومن خالل اطالع الباحث على بع�سها، فاإنه ميكن 
مرتبطة  ومتغيات  العالمات،  اإعطاء  يف  ت�سدده  اأو  ت�ساهله  مثل:  التدري�ض،  هيئة  بع�سو 
بالطالب، مثل: جن�سه، حت�سيله، م�ستواه الدرا�سي، ومتغيات مرتبطة باملحتوى الدرا�سي ) 
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املادة العلمية (، ومتغيات مرتبطة ببيئة التعلم. ولذلك فقد اأظهرت الدرا�سات التي تناولت 
هذه املتغيات يف تقديرات الطلبة الأداء ع�سو هيئة التدري�ض اإىل اأثر �سئيل) ح�سن ورفيقه، 

 .)2003
ويف درا�سة قامت بها ال�سيد علي )2005، 62( تبني منها: » اأن الطلبة يعطون تقديرات 
منخف�سة ملدر�سيهم يف حال ح�سولهم على نتائج امتحانات غي مر�سية لهم، اأو توقعاتهم 

لدرجات توؤثر على تقديراتهم«.
يبني  الطلبة  قبل  من  اجلامعي  االأ�ستاذ  تقومي  نظام  على  املاآخذ  من  الرغم  وعلى 
جرينوالد )Greenwald,1997,749( »اأن عملية تقومي الطلبة لع�سو هيئة الّتدري�ض �رضورية 
ومطلوبة، فاأغلب الدرا�سات اأكدت اأن نتائج هذه العملية �سادقة ولي�ست متحيزة، والعاملون 

يف اجلامعات من اإداريني واأكادمييني بحاجة اإىل نتائجها«.
اجلامعي  الطالب  لتقومي  امل�سداقية  من  عالية  درجة  وجود  و�سابي  مار�ض  »ويوؤكد 

الأ�ستاذه، وال يوجد مقدار �سئيل ن�سبًيا من التدخل الذاتي« ) العمر، 1996، 130 (. 
تاأ�سي�ًسا على ما تقدم، يت�سح اأهمية و�رضورة تقومي م�ستوى اأداء ع�سو هيئة الّتدري�ض 
يف تنفيذه للمواقف التعلمية- التعليمية لطلبته، وذلك با�ستخدام اأداة لهذا الغر�ض تخلو اإىل 
حد كبي من املحاذير التي ا�ستملت عليها وت�سمنتها االأدوات ال�سابقة التي اأمكن للباحث 

االطالع عليها ومراجعتها.
كل هذا دفع بالباحث اإىل تناول تقومي التدري�ض اجلامعي الفّعال من وجهة نظر الطلبة، 

مو�سوًعا لدرا�سته.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
التعلمية-  العملية  يف  االأ�سا�سي  العن�رض  هو  اجلامعة  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سو  اإن 
التدري�ض  يف:  املتمثلة  اجلامعي  التعليم  اأهداف  لتحقيق  الرئي�ض  املحور  وهو  التعليمية، 
الفّعال، والبحث العلمي ، وخدمة املجتمع، فاخلطط والربامج واملناهج واملرافق واالأبنية 
هيئة  فع�سو  ومتمكًنا،  جيًدا  اجلامعي  اال�ستاذ  يكن  مل  ما  اأهدافها  حتقق  ال  قد  اجلامعية 
اأهداف اجلامعة من خالل تعليمه وممار�ساته  الذي يحاول جهده لتحقيق  التدري�ض اجليد 
التدري�سية والبحثية، ميكن اأن يعو�ض اأي تق�سي حمتمل يف االإمكانات املادية والفنية يف 
اجلامعة. ولتحقيق ذلك، يتطلب تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ض التدري�سي والبحثي، من اأجل 

االرتقاء مب�ستوى التعليم وحت�سني نوعيته، ونوعية مدخالته وخمرجاته. 
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كان  لذا  مبا�رض  ب�سكل  التعليمية  العملية  من  امل�ستفيدون  هم  الطلبة  كان  وملا 
 ) االأداء   ( ال�سلوك  جناح  ملدى  وتقومياتهم  وم�ساعرهم  اأرائهم  اإىل  التعرف  ال�رضوري  من 
الذي يتفاعل معهم فكرًيا وتربوًيا وثقافًيا.  التدري�ض يف اجلامعة،  التدري�سي لع�سو هيئة 
يف  مهًما  عاماًل  االآن  اأ�سبح  الطلبة  قبل  من  التدري�ض  فعالية  تقومي  فاإن  ذلك  اإىل  اأ�سف 
العايل.  التعليم  الرواتب يف معظم اجلامعات وموؤ�س�سات  قرارات الرتقيه والتثبيت وتعديل 
ففي اجلامعة االإ�سالمية مثاًل يعطي نظام الرتقيات اجلديد )5( نقاط مـن اأ�سـل )20( نقطة 
امللك  بجامعة  التدري�ض  لكفـاءة  الطلبة  تقومي  لنظام  درا�سـة حتليلية  املو�سوع. ويف  لهذا 

�سعود )فرحات، 1998( خل�ست الدرا�سة اإىل عدد من التو�سيات منها:
العمل على تطبيق نظام تقومي الطلبة لكفاءة التدري�ض بجامعة امللك �سعود الذي . 1

اأقرته اجلامعة عام 1982. وتوظيف نتائج التقومي مبا يحقق اأهداف اجلامعة. 
تقدم الأع�ساء . 2 التدري�سي بحوافز معنوية ومادية  لالأداء  الطلبة  تقومي  نتائج  ربط 

هيئة التدري�ض. 
على  للحكم  موؤهلني  لي�سوا  اجلامعة  طلبة  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  تقرتح  كما 
امل�ستوى العلمي لع�سو هيئة التدري�ض وال على مدى مالءمة اأهداف املقرر وحمتواه، واأنه 

من اخلطاأ االعتماد على الطالب فقط عند تقومي هذه اجلوانب يف ع�سو هيئة التدري�ض.
كما اأظهرت درا�سة حل�ض ) 2005 ،142( باجلامعة االإ�سالمية بغزة« اأن طلبة اجلامعة 
عند تقوميهم الأع�ساء هيئة التدري�ض يركزون على ال�سفات وال�سمات ال�سخ�سية لع�سو هيئة 
التدري�ض اأكرث من النواحي العلمية واملهارات التدري�سية« .كما بينت الدرا�سات اأنه قد يوؤثر 
يف تقومي الطلبة اأو يعدله عوامل اأخرى مثل: اجلن�ض ) ذكر، اأنثى(، وم�ستوى التح�سيل، واإن 
طلبة اجلامعة لي�ض لديهم اخلربة الكافية واملو�سوعية الالزمة التي متكنهم من تقومي االأداء 

التدري�سي ب�سكل جيد.
ال�سوؤال  عن  االإجابة  هو  حتديًدا  احلالية  الدرا�سة  من  الغر�س  فاإن  وعليه 

االآتي:  الرئي�س 

ال الأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة  ما تقومي الترّدري�س اجلامعي الفعرّ
االإ�رشاء من وجهة نظر عينة من الطلبة؟ 

اأي اأن الدرا�سة حاولت االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما مدى قرب اأداء عينة الدرا�سة من املعيار املعتمد80% الأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض  ●

اجلامعي؟ 
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هل يختلف تقومي التدري�ض الفّعال الأع�ساء هيئة التدري�ض من وجهة نظر عينة من  ●
طلبة جامعة االإ�رضاء باختالف متغي اجلن�ض) طالب، طالبة(؟

التدري�ض من وجهة نظر عينة  ● الفّعال الأع�ساء هيئة  التدري�ض  هل يختلف تقومي 
و�سنة  اأوىل،  �سنة   ( للطلبة  الدرا�سي  امل�ستوى  متغي  باختالف  االإ�رضاء  جامعة  طلبة  من 

ثانية فما فوق(؟

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها: 

ت�سهم يف الوقوف على واقع التدري�ض اجلامعي الفّعال، وذلك على �سوء ت�سخي�ض . 1
تتناول تقومي  اإال عن طريق درا�سة علمية  يتاأتى  االأمر ال  وال�سعف فيه، وهذا  القوة  نقاط 
التدري�ض اجلامعي الفّعال من وجهة نظر الفئة التي تعد هي امل�ستفيدة وامل�ستهدفة من هذه 

الدرا�سة، اإال وهم الطلبة. 
من اأوائل الدرا�سات يف حدود علم الباحث واطالعه، ُتظهر تقومي التدري�ض اجلامعي . 2

الفّعال من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني.
ومن الناحية العملية: تتمثل يف االإفادة من نتائج الدرا�سة احلالية، يف اإعادة النظر . 3

اإىل  الباحث، لي�سار  التي يطرحها  التو�سيات  التدري�ض اجلامعي يف �سوء  يف بنية عملية 
اتخاذ القررات ذات ال�سلة، اأمال يف رفع �سوية التدري�ض اجلامعي احلايل.

واالأكادمييني . 4 االإداريني  ت�ساعد  عري�سة  يت�سمن خطوًطا  عام  اإطار  تقدمي  حتاول 
يف تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض يف موؤ�س�سات التعليم العايل العربية، مبا يتنا�سب مع 

اأهدافها، واملهمات امللقاة على عاتقها.

حمددات الدراسة: 
تتقيد نتائج الدرا�سة بعدد من املحددات التي تتمثل يف االآتي:

حمددات ب�رضية  -
تقت�رض الدرا�سة على عينة من طلبة كليات العلوم الرتبوية، واالآداب، واحلقوق.

حمددات زمانية -
ُطِبقت الدرا�سة على عينتها يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين 2012 / 2013.
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حمددات مكانية -
ويتحدد بجامعة االإ�رضاء.

اإنها  - الدرا�سة، حيث  ال�سيكرومرتية ) معامالت ال�سدق والثبات( الأداة  اخل�سائ�ض 
من اإعداد الباحث وتطويرها.

التعريفات اإلجرائية:  

لغايات هذه الدرا�سة جرى اعتماد التعريفات االإجرائية االآتية:
التي  ◄ وال�سلوكية  االإجرائية  اخلطوات  من  جمموعة  ال:  الفعرّ اجلامعي  التدري�س 

ينفذها ع�سو هيئة الّتدري�ض اجلامعي، ب�سورة منظمة ومتكاملة، بهدف ت�سهيل تعلم الطلبة، 
واإحداث عملية العلم يف اأذهانهم ب�سكل فاعل ومثمر، �سواء كان ذلك داخل قاعة املحا�رضة 
لدى  وامل�سلكي  الفكرية  االرتقاء  اإىل حتقيق  الو�سل  اأماًل يف  املكتبة،  اأو  املختربات  اأم يف 
املتعلمني يف جميع منا�سط حياتهم مع الوعي على الغاية من هذا الوجود )نزال، 2000(، 
ويقا�ض اإجرائًيا يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي يح�سل عليها ع�سو هيئة الّتدري�ض اجلامعي 

على اأداة الدرا�سة، وذلك من وجهة نظر طلبته، تبًعا لتقوميه من قبل طلبته.
وتنظيمه  ◄ اجلامعي  التعليمي  ال�سلوك  منظومة  اجلامعي:  التدري�س  كفايات 

اأ�سلوب  يوؤديها، ومن بينها:  التي  التعليمية  االإجراءات  �سل�سة من  التي تت�سمن  وممار�سته، 
التدري�ض، وحمتوى امل�ساق املقرر، والتفاعل مع الطلبة، وتقومي الطلبة.

اجلامعي  ◄ التدري�ض  هيئة  ع�سو  ا�ستعداد  وتنفيذه:  اجلامعي  التدري�س  تخطيط 
الدرا�سي، ب�سورة مت�سل�سلة  التعلمية للمقرر  لتقدمي حما�رضته، وقدرته على عر�ض املادة 
للتفكي،  املثية  االأ�سئلة  وتوجيه  املتعلمني،  الطلبة  بخربات  وربطها  ومنطقية،  ومنظمة 
التقنيات  وتوظيف  والفاعل،  املثمر  االإيجابي  والتفاعل  امل�ساركة  على  طلبته  وت�سجيع 
التعليمي  التعلمي-  للموقف  طبًقا  املختلفة  الّتدري�ض  طرائق  وتنويع  للتعليم،  املعا�رضة 

)املو�سوي، 2009(.
امل�ستوى املقبول جامعًيا: اأي املعيار اأو احلد االأدنى للعالمة التي يح�سل عليها  ◄

ع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي، على اأداة الدرا�سة« تقومي اأداء التدري�ض اجلامعي الفّعال لع�سو 
هيئة التدري�ض اجلامعي من وحهة نظر الطلبة، وقد اجمع اأع�ساء هيئة التحكيم على اعتماد 

العالمة )80 %(، وهي املعيار املقبول تدري�سًيا الأداء ع�سو هيئة التدري�ض يف اجلامعة.
تقومي الطلبة لع�سو هيئة التدري�س: يتم يف االأ�سبوع االأخي من الف�سل الدرا�سي  ◄



300

د. أحمد إبراهيم صومان
تقومي الّتدريس الفّعال ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر عينة 

من طلبة جامعة اإلسراء وعالقتها ببعض املتغيرات

قبل بداية االختبارات النهائية. حيث يقوم كل ق�سم بتنظيم عملية التقومي، ويوفي النماذج 
اخلا�سة بها، ويحدد مواعيد التنفيذ، ومن ثم يجمع مناذج التقومي بعد تعبئتها وت�سليمها 

للكلية التي تتوىل عملية التحليل وا�ستخراج نتائج التقومي.

الدراسات السابقة:

اأجرى املنا�سري والدايني) 2007 ( درا�سة هدفت اإىل تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ض 
من وجهة نظر طلبة ق�سم التاريخ – كلية التربيـة جامعة القاد�سية، تكونـت عينـة الدرا�سة 
للعام  الرابع  وال�سف  الثالث  ال�سف  يف  التاريخ  ق�سم  طلبة  من  وطالبة  طالًبا   )92( من 
اأداء  اأعـــد الباحثان ا�ستبانة لتقومي  ا،  – 2007، واختيرت العينة ع�سوائيًّ الدرا�سـي 2006 
دبيـات والدرا�سات ال�سابقة وا�ستطالع اأراء طلبة  ع�سو هيئـة التـدري�ض باالعتمـاد علـى االأ
هداف، واملمار�سات  ق�سم التاريخ، �سملت خم�سة مجاالت، هي: مجـال املمار�سات املتعلقة باالأ
بحاث العلمية، والتاريخيـة، واملمار�سـات املتعلقـة بطرائـق التدري�ض النهائية،  املتعلقة باالأ
وتو�سل الباحثان اإىل نتائج عدة، اأظهرت وجود اأثر ملتغي اجلن�ض واملرحلة الدرا�سية يف 
تقومي الطلبة الأع�ساء هيئة التدري�ض بالن�سبة اإىل االأهداف التعليمية يف حني ال توجد فروق 
ذات داللة اإح�سائية يف املجاالت االآخر للدرا�سة تبًعا ملتغيات اجلن�ض واملرحلة الدرا�سية، 

وانتهت الدرا�سة بجملة من التو�سيات واملقرتاحات.
يف درا�سة ال�سباطي وعبد املوىل )2007 ( هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن تاأثي بع�ض 
املتغيات يف تقومي الطلبة الأداء ع�سو هيئة التدري�ض يف جامعة امللك في�سل يف اململكة 
العربية ال�سعودية. تكونت عينة الدرا�سة من )427( طالًبا وطالبة طبق عليهم مقيا�ض اأهم 
العوامل املوؤثرة يف تقومي الطلبة الأداء ع�سو هيئة التدري�ض باجلامعة، وقد تكون املقيا�ض 
من )69( فقرة يف �سكله النهائي، متثل ت�سعة اأبعاد اأ�سا�سية توؤثر يف تقومي الطلبة الأداء ع�سو 
هيئة التدري�ض اجلامعي. وقد دلت النتائج على وجود اختالف يف االأبعاد املكونة ملقيا�ض 
وقد  الدرا�سي،  وامل�ستوى  االأكادميي  والتخ�س�ض  اجلن�ض  باختالف  اجلامعي  االأداء  تقومي 
اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة اإعداد دورة الأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة لتب�سيهم بالنواحي 
يف  ال�سلبية  والنواحي  ال�سعف،  نقاط  تاليف  وكيفية  املقيا�ض  اأبعاد  خالل  من  االإيجابية 
باالإ�سافة  التقومي،  الطلبة يف عملية  االإيجابي مل�ساركة  بالدور  اإقناعهم  االأداء، وحماولة 

اإىل التقومي الذاتي، وتقومي الزمالء، واالإداريني، ومن ثم حت�سني االأداء التدري�سي اجلامعي.
اأجرى غنيم والبحيوي )2004( درا�سة اأجريت يف اململكة العربية ال�سعودية، هدفت 
التعرف اإىل تقومي االأداء االأكادميي لع�سو هيئة التدري�ض يف جامعة امللك عبد العزيز من 
وجهة نظر الطالب والطالبات، ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي، تكونت عينة 
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الدرا�سة من )1554( طالًبا وطالبة من ال�سفني الثالث والرابع من كليات اجلامعة جميعها، 
اأعد الباحثان ا�ستبانة مكونة من )72( فقرة موزعة على �ستة جماالت هي: ) املهارة يف 
الدرا�سي،  املقرر  تدري�ض  خطة  وتنظيم  بالطلبة،  وعالقته  ال�سخ�سية،  وال�سفات  التدري�ض، 
والواجبات، واالختبارات، ومت اإيجاد �سدق وثبات اال�ستبانة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل العديد 
من النتائج منها: اإن ع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي يوؤدي دوره االأكادميي الواقعي بدرجة 
متو�سطة، كما اأنه توجد فـروق ذات داللـة اح�سائية بين اأراء الطالب والطالبات يف االأداء 
الباحثان  اأو�سى  الدرا�سـة  نتائج  �سوء  ويف  اجلامعي،  التدري�ض  هيئة  لع�سو  االكـاديمي 

بالعديد من التو�سيات واملقترحات.
كما اأجرى احلكمي )2004( درا�سة هدفت اإىل الوقوف على الكفايات املهنية الالزمة 
القرى  اأم  جامعة  يف  يدر�سون  طالب   )210( نظر  وجهة  من  الفّعال،  اجلامعي  للتدري�ض 
ال�سعودية م�ستخدًما ا�ستبانة اإىل اأفراد عينة الدرا�سة، وقد اأظهرت نتائج درا�سته)6( كفايات 
وتنفيذها،  للمحا�رضة  االإعداد  ال�سخ�سية،  الفّعال هي:  اجلامعي  للتدري�ض  رئي�سة  تدري�سية 
والعالقات االإن�سانية، والتمكن العلمي والنمو املهني، واالأن�سطة والتقومي، واأ�سباب التعزيز.

اإىل مدى  التعرف  اإىل  هدفت   )2003( واخلويل  ح�سن  الباحثان  اأجراها  ويف درا�سة 
اختالف درجة تقومي الطالب الأداء ع�سو هيئة الّتدري�ض باختالف الدرجة الكلية التي يح�سل 
عليها وفًقا ملتغيات ) اجلن�ض، واملعدل الرتاكمي، والكلية التي ينت�سب لها الطالب، ونوع 
اإح�سائية بني  اإىل وجود فروق ذات داللة  الباحثان  (. تو�سل  الطالب  الذي يدر�سه  املقرر 
النظرية  املقررات  التدري�ض يف  اأع�ساء هيئة  الأداء  الطلبة  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات 
وجدت  كما  الذكور.  الطالب  ول�سالح  اجلن�ض  الختالف  تعزى  العلمية  النظرية  واملقررات 
اأع�ساء هيئة  اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الطلبة الأداء  فروق ذات داللة 
التدري�ض يف املقررات النظرية تعزى الختالف معدالتهم الرتاكمية، ول�سالح الطلبة ذوي 

املعدالت الرتاكمية العالية ) ممتاز، جيد جًدا (. 
طالبات  اآراء  على  الوقوف  اإىل  هدفت  درا�سة  اأجرت  فقد   )2002( اجلعفري  اأما 
الدرا�سات العليا ) املاج�ستي( يف جامعة اأم القرى ال�سعودية يف االأداء التدري�سي اجلامعي 
الفّعال الأع�ساء الهيئة التدري�سية لديهن، وقد ا�ستخدمت لهذا الغر�ض ا�ستبانة ا�ستملت على 
الدرا�سي  واليوم  للتدري�ض،  والتخطيط  االإعداد  االآتية:  واالأبعاد  املحاور  تقي�ض  فقرة   )56 (
االأول، والتعامل مع املحتوى الدرا�سي املقرر، االختبارات واعطاء العالمات، والتفاعل مع 
الطالبات يف اأثناء الّتدري�ض، والتفاعل مع الطالبات خارج الّتدري�ض. هذا وقد اأظهرت نتائج 

درا�ستها جودة و�سمولية اأداء الدرا�سة وحماورها، وكذلك فاعلية االأداء لغر�ض الدرا�سة.
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الالزمة  التدري�سية  الكفايات  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( ال�سيد  اأجرى  وقد 
الأع�ساء هيئة التدري�ض بكلية الرتبية يف جامعة املن�سورة، وذلك من وجهة نظر الطلبة، وقد 
التدري�ض اجلامعي  التدري�سية لع�سو هيئة  اأربعة حمددات معرفية للكفاءة  اأظهرت درا�سته 
الثقافية  واملعرفة  االأكادميية،  واملعرفة  واملهنية،  واملعرفية  ال�سخ�سية،  هي: اخل�سائ�ض 

العامة.
اأما ح�سن )2001( فقد اأجرى درا�سة على عينة من طلبة جامعة البحرين بهدف تطوير 
منوذج لتقومي التدري�ض اجلامعي الفّعال، م�ستخدًما ا�ستبانة ا�ستملت على )34( فقرة، من 
اجلامعي  للتدري�ض  الالزمة  التدري�سية  الكفايات  درا�سته  نتائج  اأظهرت  وقد  ليكرت،  نوع 
الفّعال على نحو االآتي: التخطيط للتدري�ض، االلتزام املهني، العالقات مع الطلبة والزمالء، 

والتدري�ض الفّعال، واملادة العلمية، والتقنيات املعا�رضة امل�ستخدمة، وتقومي الطلبة.
اإىل  هدفت   )Marks,& Connell , 2003) وكونل  مارك�س  بها  قام  درا�سة  وهناك 
ا�ستق�ساء طريقة حتليلية ملعطيات معتمدة على تقومي الطلبة للتعليم، وذلك بتطوير منوذج 
يعتمد بهدف تقدير الطلبة الأداء مدر�سيهم. ومما وجدته الدرا�سة، اأن الطلبة يعطون تقديرات 
لتاأثي توقعاتهم للعالمات. كما وجدت عالقة ذات داللة  منخف�سة الأداء مدر�سيهم يعزى 

اإح�سائية بني تقديرات الطلبة، وبني حتيزهم للعالمات املتوقعة. 
وقد اأجرى طنا�س ) 1999( درا�سة بهدف تقومي اأداء التدري�ض اجلامعي الفّعال، من 
لقيا�ض  اأداة  ا�ستخدمها  التي  اال�ستبانة  االأردنية، وقد ت�سمنت  ا�ساتذة اجلامعة  وجهة نظر 
هي  رئي�سة  جماالت   )8( على  وا�ستملت  فقرات،   )106( الفّعال  اجلامعي  التدري�ض  وتقومي 
مع  والتعامل  ال�سفية،  وال�سلوكيات  االأول،  الدرا�سي  واليوم  للم�ساق،  امل�سبق  :التخطيط 
الطلبة،  مع  ال�سفي  والتفاعل  والعالمات،  االختبارات  وممار�سات  امل�ساق،  حمتويات 
والعالقة مع الزمالء، واملمار�سات خارج قاعة املحا�رضة. هذا وقد اأظهرت نتائج درا�سته، 
اأن )79( فقرة، كانت ت�سي اإىل االأداء التدري�سي الفّعال، واأهمها: بدء املحا�رضة واأنهاوؤها يف 
املوعد املحدد، وتربط املادة العلمية بالعلومات ال�سابقة، ومنح الطلبة فر�سة لطرح االأ�سئلة، 
واأبداء املالحظات، و�رضح متطلبات امل�ساق، وتقّيد ع�سو هيئة التدري�ض بخطة امل�ساق. اأما 
يف  اجلمود  لك�رض  الدعابة  ا�ستخدام  االآتي:  النحو  على  رّتبت  فقد  الفاعلة،  غي  ال�سلوكيات 
من  التدري�ض  هيئة  ع�سو  وطلب  نقاطها،  الأهم  بتلخي�ض  املحا�رضة  واإنهاء  املحا�رضة، 

الطلبة االإجابة عن االأ�سئلة يف املحا�رضة، وال�سماح للطلبة باإدارة النقا�ض فيها.
اأع�ساء هيئة  اإىل التعرف الأراء   ) الرحيم )1999  املنيزل وعبد  اأ�سارت درا�سة  كما 
ال�سلطان  بجامعة  تدري�سه  وطرائق  الدرا�سي  امل�ساق  تقومي  عملية  يف  والطلبة  التدري�ض 
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وطالبة،  طالًبا   )761( تدري�ض،  هيئة  ع�سو   )  162( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  قابو�ض. 
واُ�ستخدمت ا�ستبانتان لكل من االأ�ساتذة والطلبة وكانت اأهم النتائج:

وطرائق  - الدرا�سي  املقرر  تقومي  عملية  يف  والطلبة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأراء  اإن 
اإذ يرون اأن الطلبة ذاتيون يف تقوميهم، واأن  تدري�سه كانت �سلبية يف العديد من اجلوانب، 

تقومي الطلبة يوؤثر �سلًبا على املمار�سات التدري�سية.
عدم وجود اإميان عند اأع�ساء هيئة التدري�ض بتقومي الطلبة لهم. -
وجود اجتاهات اإيجابية عند اأع�ساء هيئة التدري�ض يف العديد من اجلوانب منها:  -

اأن معظم الطلبة يقومون بعملية التقومي بجدية، واأنه ال مانع من اإ�رضاك الطلبة يف عملية 
الغر�ض من عملية  ا مهما كان  التدري�ض مو�سوعيًّ الطلبة لع�سو هيئة  واأن تقومي  التقومي، 

التقومي، واأن ع�سو هيئة التدري�ض ياأخذ نتائج تقومي الطلبة له باكرتاث. 
اإن اأع�ساء هيئة التدري�ض يعار�سون فكرة تركهم لغرفة الدرا�سة عند عملية التقومي،  -

ويوؤيدون فكرة التقومي باأ�ساليب اأخرى غي الطلبة، واأنهم غي مرتاحني لالإجراءات ال�رضية 
املتبعة يف عملية التقومي، واأن اإجراء عملية التقومي يف كل ف�سل درا�سي م�سيعة للوقت. 

عدم وجود فروق ذات داللة يف اآراء اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة يف عملية تقومي  -
امل�ساق الدرا�سي، وطرائق تدري�سه تعزى اإىل اخلربة التدري�سية، والرتبة االأكادميية.

هدفت  درا�سة   (  Greenwald, & Gillmore , 1997) وجيلمور  جرينولد  اأجرى 
معرفة العالقة بني تقديرات الطلبة الأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض، وكل من الدرجات املتوقع 
احل�سول عليها ومتطلبات املادة. تكونت عينة الدرا�سة من )200( طالًبا وطالبة من طلبة 
وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  اإعدادهما.  من  ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم  وا�سنطن،  جامعة 

ارتباط اإيجابي بني الدرجات املتوقعة وتقديرات الطلبة الأداء اأ�ساتذتهم.
كما اأجرى �سلدن (Seldin,1993( درا�سة طبقت يف جامعة كاليفورنيا، والتي اأ�سارت 
اإىل اأن العمداء واالأ�ساتذة متحم�سون لعملية التقومي اإذ ي�سي االأ�ساتذة اإىل اأن الطلبة من اأكرث 
تقومي  اأن عملية  اأظهرت  واالأبحاث  واأن اخلربة  التدري�سية،  الفّعالية  تقومي  احلكام دقة يف 
الطلبة يجب اإال تكون االأ�سا�ض الوحيد لتقومي الفّعالية التدري�سية لالأ�ستاذ اجلامعي فح�سب.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
من العر�ض ال�سابق للدرا�سات تتبني اأهمية مو�سوع تقومي التدري�ض اجلامعي الفّعال 
مت  واأجنبية،  عربية  بيئات  يف  الدرا�سات  من  كثي  تناولته  حيث  الطلبة،  نظر  وجهة  من 
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ا�ستطالع اآراء الطلبة يف اأداء ع�سو هيئة التدري�ض، وقد ا�ستخدمت معظم الدرا�سات املنهج 
الو�سفي، واال�ستبانة متعددة املجاالت لقيا�ض متغيات الدرا�سة.

وقد اأ�سارت معظم الدرا�سات اإىل اأن وجهة نظر الطلبة وتقوميهم ال تختلف باختالف 
 Greenwald, & Gillmore ,( الطلبة كدرا�سة ) جرينولد وجيلمور  التح�سيل عند  م�ستوى 
1997 ( ودرا�سة فرحات ،1997؛ وطنا�ض، 1994؛)Seldin )1993، وبع�سها وجدت عالقة 

درا�سة  مثل:  املتوقعة،  للعالمات  وحتيزهم  الطلبة  تقديرات  بني  ما  اإح�سائية  داللة  ذات 
) Bonetti , 1994(، وبع�سها  ) Marks , & Connell , 2003 (؛ بونيتي  مارك�ض وكونل 
)ال�سباطي  كدرا�سة  اجلامعي،  االأداء  تقومي  يف  واالإناث  الذكور  بني  فروق  وجود  اأظهرت 
وعبد املوىل ،2007؛ املنا�سي والدايني، 2007 (، وبع�سها االآخر اأظهر عدم وجود فروق 
بني الذكور واالإناث يف تقومي االأداء اجلامعي، مع عدم وجود عالقة اقرتانية بني م�ستوى 
التح�سيل للطلبة وم�ستوى تقوميهم الأداء ع�سو هيئة التدري�ض يف اجلامعة، كدرا�سة (غنيم 
هيئة  اأع�ساء  اآراء  يف  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اأظهرت  وبع�سها   .)2004، والبحيوي 
اخلربة  اإىل  تعزى  تدري�سه  وطرائق  الدرا�سي،  امل�ساق  تقومي  عملية  يف  والطلبة  الّتدري�ض 

التدري�سية، والرتبة االأكادميية، كدرا�سة )املنيزل وعبد الرحيم ،1999(.
تزايد االهتمام بتقومي االأداء االأكادميي ب�سفة عامة، واالأداء التدري�سي ب�سفة خا�سة يف 
 كل من اجلامعات االأوربية واالأمريكية، وبالتايل تعددت الدرا�سات املتخ�س�سة يف هذا املجال. 
 ندرة االهتمام بالتقومي الذاتي الأع�ساء هيئة التدري�ض – باعتبارهم جماعة مهنية – على الرغم 
 من اأنهم االأقدر على تقومي اأدائهم، كما اأنهم اأوعى بنقاط القوة ومواطن ال�سعف فى هذا االأداء.
 وب�سفة عامة فقد ا�ستفادت الدرا�سة الراهنة من هذه الدرا�سات فى التنظي لالأداء التدري�سي، 

وحتديد جوانبه، واإعداد اأداة الدرا�سة، ويف تف�سي نتائجها.

الطريقة واإلجراءات: 
تطبيقها،  واإجراءات  واأداتها،  وعينتها،  الدرا�سة  وجمتمع  ملنهج  عر�ض  ياأتي  فيما 

ومتغياتها، واملعاجلة االإح�سائية لبياناتها:

منهج الدراسة:

ا�سُتخِدم املنهج الو�سفي التحليلي يف هذه الدرا�سة، حيث اإنه االأكرث مالءمة ملو�سوعها، 
االأ�سول  ح�سب  وحتكيمها  الدرا�سة  اأداة  تطوير  جرى  فقد  م�سكلتها،  طبيعة  ينا�سب  وكونه 

للتاأكد من مدى منا�سبتها الأهداف الدرا�سة وحماولة لالإجابة عن اأ�سئلتها.
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جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كليات العلوم الرتبوية، واالآداب، واحلقوق، امللتحقني 
بلغ  والذي  االإ�رضاء،  بجامعة   )2013-2012( اجلامعي  للعام  االأول  الدرا�سي  بالف�سل 
عددهم )1750( طالًبا وطالبة، منهم )735( طالًبا، و )1015( طالبة، وذلك طبًقا ل�سجالت 

دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة.
تكّونت عينة الدرا�سة من )248( طالًبا وطالبة، منهم )96( طالًبا، و )152( طالبة، 
موزعني على �ستة �سعب درا�سية من كليات: العلوم الرتبوية واالآداب واحلقوق، يف جامعة 
اأفراد عينة الدرا�سة، طبًقا ملتغياتها، علًما  االإ�رضاء، هذا واجلدول )1( التايل، يبني توزيع 
باأنه قد جرى اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�سوائية، وعلى مبداأ العينة العنقود كاأ�سا�ض 

لوحدة االختيار.
الجدول (1(

توزيع أفراد عينة الدراسة طبًقا لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي

املجموع طالبات طالب  اجلن�س
امل�ستوى الدرا�سي

154 100 54 ال�سنة االأوىل
94 52 42 ال�سنة الثانية فما فوق

248 152 96 املجموع الكلي

أداة الدراسة:

اُتبيِعت اخلطوات االإجرائية االآتية يف بناء اأداة الدرا�سة وتطويرها:
املراجعة الفاح�سة والدقيقة للخلفية النظرية، واالأدب الرتبوي ذات ال�سلة.. 1
اال�ستعانة ببع�ض االأدوات البحثية ذات العالقة بتقومي التدري�ض اجلامعي الفّعال.. 2
حتديد الكفايات التدري�سية الفّعالة الالزمة لع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي.. 3
�سياغة اأداة الدرا�سة ب�سورتها االأولية حيث ا�ستملت على )32( فقرة.. 4
اأع�سائها . 5 عدد  بلغ  املحكمني  من  جلنة  على  االأولية  �سورتها  يف  الفقرات  عر�ض 

)8( اأع�ساء من حملة الدكتوراه، ومن اأع�ساء هيئة التدري�ض يف كليات العلوم الرتبوية يف 
الفقرات  دقة  مدى  واآرائهم يف  اإبداء مالحظاتهم  اإليهم  وقد طلب  هذا  االأردنية،  اجلامعات 
الذي  والزمن  حتته،  اندرجت  الذي  املجال  اإىل  وانتمائها  اللغوية،  و�سياغتها  و�سالمتها، 
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اعتمادها  ميكن  التي  للعالمة  )املعيار(  االأدنى  واحلد  املقيا�ض،  لتطبيق  تخ�سي�سه  ميكن 
للم�ستوى املقبول جامعًيا، مع اإجراء التعديل واحلذف واالإ�سافة اإذا لزم.

اأو  راأي  اأو  اأي مالحظة  )8( كمعيار العتماد  اأ�سل  )6( من  اإجماع  اعتماد  وقد جرى 
حذف اأو تعديل اأو اإ�سافة. وقد ا�ستملت اأداة الدرا�سة )املقيا�ض( يف �سورتها النهائية على 
)25( فقرة من نوع ليكرت رباعي التدرج ) دائًما=4، غالًبا=3، اأحياًنا= 2، ونادًرا=1(، 

وموزعة على املجاالت االآتية:
التعليمية،  التعلمية-  املوافق  تنفيذ  وا�سرتاتيجيات  للتدري�ض،  واالإعداد  التخطيط 
وا�سرتاتيجيات تقومي تعلم الطلبة، واإدارة تفاعل ال�سلوك التدري�سي، والنمو املهني الذاتي، 

وال�سخ�سية.
انظر  عالمة،   )100-25( بني  للمقيا�ض  والعظمى  ال�سغرى  النهايتان  تراوحت  وبذا 

امللحق )1(.

صدق األداة وثباتها: 

 للتحقق من �سدق االأداة ُعِر�ست على هيئة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�سا�ض 
يف كلية العلوم الرتبوية وعددهم )8( اأع�ساء، يف جمال املناهج العامة، ويف جمال مناهج 
االجتماعيات واأ�ساليب تدري�سها، واأ�ستاذ م�سارك يف جمال القيا�ض والتقومي، واأ�ستاذ م�ساعد 
يف علم النف�ض الرتبوي، للحكم على مدى �سدق ما هدفت اال�ستبانة لقيا�سه، ومدى �سمولية 
اأبعادها وو�سوح عباراتها، وانتمائها للمحاور، واقرتاح املالحظات املنا�سبة، ويف �سوء 
الفقرات  بع�ض  حذف  يف  املتمثلة  واملالحظات  التعديالت  اأجِريت  املحكمني،  مالحظات 
ِححت االأخطاء اللغوية، واأعيدت �سياغة  واإ�سافتها وتعديلها التي اأ�سار اإليها املحكمون، و�سُ
بع�ض الفقرات، وقد اعُترِب االأخذ مبالحظات اخلرباء، وتعديل االأداة يف �سوئها مبثابة ال�سدق 

الظاهري لالأداة.
وللتاأكد من ثبات االأداة ُطّبقت اال�ستبانة على عينة ع�سوائية بلغت )30( طالًبا وطالبة 
من الكليات الثالث، ُح�ِسب معامل الثبات ملحاور اال�ستبانة ولال�ستبانة ككل، وبلغت قيمة 
معامل كرونباخ األفا لال�ستبانة ككل ) 85.64(، وهذا معامل ثبات عاٍل، ومنا�سب الأغرا�ض 

الدرا�سة احلالية.

إجراءات تطبيق الدراسة:

ذت اخلطوات االآتية: لتنفيذ اإجراءات الدرّرا�سة الترّطبيقية، اُتخيِ
ُطبِّق املقيا�ض )اأداة الدرا�سة( على الطلبة، اأفراد عينة الدرا�سة، خالل الف�سل الثاين . 1
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للعام اجلامعي )2013/2012(. وذلك بعد اأن جرى تو�سيح هدف الدرا�سة و�رضحه، باإن 
امل�ستفيد املبا�رض من هذه الدرا�سة هم الطلبة اأنف�سهم، مع عدم كتابة ا�سم الطالب/ الطالبة 

على املقيا�ض.
الأداة . 2 املعتمد  للتدريج  تبًعا  الدرا�سية  العينة  اأفراد  من  فرد  لكل  املقيا�ض  ِحح  �سُ

الدرا�سة)املقيا�ض(.
االإح�سائية . 3 للمعاجلة  الإدخالها  متهيًدا  بها  خا�ض  ك�سف  يف  العالمات  ُفِرغت 

)SPSS( ملعاجلتها اإح�سائًيا، وذلك طبًقا ملتغيات الدرا�سة واأ�سئلتها.

)SPSS( ملعاجلتها . 4 اإدِخلت البيانات يف احلا�سوب با�ستخدام الرزمة االإح�سائية 
اإح�سائًيا، وذلك طبًقا ملتغيات الدرا�سة واأ�سئلتها.

تصميم الدراسة:

ا�سُتخِدم املنهج الو�سفي من النوع امل�سحي يف هذه الدرا�سة، بهدف اإلقاء ال�سوء على 
واقع التدري�ض اجلامعي وتو�سيفه من وجهة نظر عينة من الطلبة، متهيًدا لت�سخي�ض نقاط 

القوة فيه وتعزيزها، ونقاط ال�سعف من اأجل تالفيها.
مت الدرا�سة بحيث ت�سمنت املتغريات االآتية: �ُسميِ

اأواًل- املتغريات امل�ستقلة: وا�ستملت على: ●
جن�ض الطالب: وله م�ستويان )طالب، وطالبة(.. 1
ا )�سنة اأوىل، و�سنة ثانية فما فوق(.. 2 امل�ستوى الدرا�سي التعليمي، وله م�ستويان اأي�سً
التدري�ض اجلامعي  ● الطلبة الأداء  وقد كان م�ستوى تقومي  التابع:  املتغري  ثانًيا- 

الفّعال لدى ع�سو هيئة التدري�ض.

املعاجلة اإلحصائية:

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة احلالية، وحتليل بياناتها اإح�سائًيا، ا�سُتخِدمت املتو�سطات 
احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت(.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
بعد تطبيق اإجراءات الدرا�سة، وحتليل البيانات اإح�سائًيا، جرى احل�سول على النتائج 

االآتية، وفًقا لت�سميم البحث ومتغياته.
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اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول للدرا�سة ومناق�ستها، حيث ن�ّض على: ما مدى  ◄
قرب اأداء عينة الدرا�سة من املعيار املعتمد80% الأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 

اجلامعي؟
للعالمات،  املعياري  واالنحراف  احل�سابي  املتو�سط  ُح�ِسب  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
وبانحراف   ،  )73،8( الفّعال  اجلامعي  للتدري�ض  الطلبة  تقومي  عالمات  متو�سط  بلغ  حيث 
معياري )10،32(، وللوقوف على داللة الفرق بني متو�سط عالمات تقومي الطلبة واملعيار 
املقبول جامعًيا )80%(، ا�سُتخِدم اختبار )ت( لعينة واحدة، فكانت النتائج على النحو االآتي، 

كما يو�سحها اجلدول)2(: 
الجدول(2(

نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسط عامات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفّعال 
ومستوى األداء ( المعيار ) المقبول جامعًيا (%80)

 البيانات
م�ستوى التقومي

عدد 
االأفراد

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

قيمة )ت(
املح�سوبة

قيمة )ت( احلرجة 
)اجلدولية(

24873.8الطلبة
10.323.239.4661.980

80-املعيار )احلد االأدنى( املقبول جامعيًا )%80(

.)0.05≤α( داللة إحصائًيا عند مستوى 

الفّعال  اجلامعي  للتدري�ض  الطلبة  تقومي  متو�سط عالمات  اأن   )2( اجلدول  ح من  يت�سّ
كان )73.8( يف حني كان احلد االأدنى ) املعيار( املقبول جامعًيا )80%( ومّلا كانت قيمة 
الفرق  فاإن  لذا   ،)1.980( احلرجة  )ت(  قيمة  اأكرب من   )9.466 ( ت�ساوي  املح�سوبة   ) )ت 

 .)0.05≤α( بينهما له داللة اإح�سائية عند م�ستوى
واالأعباء  العمل،  عن  الر�سا  م�ستوى  تديّن  منها:  اأ�سباب  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
التدري�سية واملهنية والبحثية واملرتتبة على ع�سو هيئة التدري�ض، اإىل جانب تدين املكانة 

االجتماعية، والعائد االقت�سادي لع�سو هيئة الرتي�ض يف اجلامعات االأردنية عامة.
وال�سيد،2002؛  2004؛  )احلكمي،  من:  كّل  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
والبحيوي ،2004؛ح�سن  (غنيم  تتعار�ض مع درا�سة  بينما  الرحيم ،1999(  املنيزل وعبد 

واخلويل،2003؛ طنا�ض،1999 (. 
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ثانًيا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين للدرا�سة ومناق�ستها، والذي ين�ّض على: هل  ◄
ال الأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة  يختلف تقومي التدري�س الفعرّ

من طلبة جامعة االإ�رشاء باختالف متغري اجلن�س) طالب، طالبة(؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�ِسبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات 
تقومي الطلبة للتدري�ض اجلامعي الفّعال،، حيث بلغ متو�سط عالمات تقومي الطلبات)74.5(، 
وبانحراف معياري )10،92(، مفابل )73.1( ملتو�سط عالمات تقومي الطالب وبانحراف 
معياري )11،12(، وللوقوف على داللة الفرق بني املتو�سطني للعالمات، ا�سُتخِدم اختبار 

)ت( لعينتني م�ستقلتني، فكانت النتائج على النحو االآتي، وكما يو�سحها اجلدول)3(: 
الجدول(3(

نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسط عامات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفّعال 
تبًعا لمتغير الجنس

 البيانات
م�ستوى التقومي

عدد 
االأفراد

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

قيمة )ت(
املح�سوبة

قيمة )ت( احلرجة 
)اجلدولية(

9673.111.12الطالب
3.011.9421.98

15274.510.92الطالبات

الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )3( اجلدول  من  يتبنّي 
عالمات  متو�سط  كان  واإن  والطالبات،  الطالب  تقومي  عالمات  متو�سط  بني   ،)0.05≤α(
تقومي الطالبات )74.5( اأعلى من متو�سط عالمات تقومي الطالب )73.1(. ويعود هذا براأي 
الطلبة )96(،  اأعداد  اأكرث بكثي )152( من  الدرا�سة  االإناث يف عينة  اأعداد  اأن  اإىل  الباحث 
ا  وهذا اأدى اإىل انخفا�ض م�ستوى التقومي وفًقا ملتغي اجلن�ض، وقد تعزى هذه النتيجة اإي�سً
اأكرث  فهم  كذلك  الطالب،  جن�ض  من  االآخرين  جتاه  اإيجابية  اأكرث  عامة  الطالبات  كون  اإىل 
التزاًما من الطالب، ومواظبة على ح�سور املحا�رضات، وعليه فهم اأكرث ا�ستجابة للتعليمات 

والتوجيهات االأكادميية من الطالب. 
تتفق هذه النتيجة الّتي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف ا�ستخدام تقومي 
الطلبة للتدري�ض اجلامعي الفّعال تبًعا ملتغي اجلن�ض مع نتائج درا�سة كّل من ) املو�سوي، 
الرحيم  وعبد  املنيزل  وال�سيد،2002؛  واجلعربي،2002؛  واحلكمي،2004؛  2007؛ 
،2007؛  املوىل  وعبد  ال�سباطي   ( درا�سات  مع  تتعار�ض  بينما   .)Seldin,19931999؛،
اإىل وجود فروق بني  اأ�سارت  التي   )Marks , & Connell , 2003 ح�سن واخلويل،2003؛ 

الذكور واالإناث يف تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ض اجلامعي، ول�سالح الذكور.



310

د. أحمد إبراهيم صومان
تقومي الّتدريس الفّعال ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر عينة 

من طلبة جامعة اإلسراء وعالقتها ببعض املتغيرات

ثالًثا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث للدرا�سة ومناق�ستها، والذي ين�ّض على: هل  ◄
ال الأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة  يختلف تقومي التدري�س الفعرّ
من طلبة جامعة االإ�رشاء باختالف امل�ستوى الدرا�سي) التعليمي( للطلبة) 

�سنة اأوىل، �سنة ثانية فما فوق(؟
املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�ِسبت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
االأوىل  ال�سنة  طلبة  تقومي  عالمات  متو�سط  بلغ  حيث  الطلبة،  تقومي  عالمات  ملتو�سطات 
ال�سنة  )72.9(، وبانحراف معياري )12،05(، يف حني كان متو�سط عالمات تقومي طلبة 
بني  الفرق  داللة  على  وللوقوف   ،)11،81( معياري  وبانحراف   )74.7( فوق  فما  الثانية 
جاءت  حيث  م�ستقلتني،  لعينتني  )ت(  اختبار  ا�سُتخِدم  للطلبة،  التقومي  عالمات  متو�سطي 

النتائج، كما يو�سحها اجلدول)4(: 
الجدول(4(

نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسطي عامات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفّعال 
تبًعا لمتغير المستوى الدراسي( التعليمي)

 البيانات
م�ستوى التقومي

عدد 
االأفراد

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

قيمة )ت(
املح�سوبة

قيمة )ت( احلرجة 
)اجلدولية(

15472.912.05طلبة ال�سنة االأوىل
3.640.018531.98

9474.711.81طلبة ال�سنة الثانية فما فوق

الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )4( اجلدول  من  يّت�سح 
الدرا�سي  امل�ستوى  متغي  اإىل  يعزى  الطلبة  تقومي  عالمات  متو�سطي  ينب   ،)0.05≤α(
)التعليمي(، واإن كان متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة الثانية فما فوق للتدري�ض اجلامعي 

الفّعال )74.7( اأعلى قلياًل من متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة االأوىل )72.9(.
وقد تعزى هذه النتيجة اإىل كون طلبة ال�سنة الثانية فما فوق هم -بطبيعة احلال- اأكرث 
خربة من طلبة ال�سنة االأوىل يف تقومي التدري�ض اجلامعي الفّعال، ومعرفة لنظام ال�ساعات 
املعتمدة، وعليه يفرت�ض اأن يكونوا اأكرث وعًيا وخربة واإدراًكا بخ�سائ�ض ومو�سفات ع�سو 

هيئة التدري�ض اجلامعي الفّعال من طلبة ال�سنة االوىل. 
اجلعربي،2002؛  )احلكمي،2004؛  من  كّل  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
وعبد  )ال�سباطي  درا�سة  مع  تتعار�ض  بينما  ومنيزل،1994(.  وزيتون  وطنا�ض،1999؛ 
اأ�سارت  التي   )Marks , & Connell , 2003 والدايني، 2007؛  املنا�سي  املوىل ،2007؛ 
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اإىل اأنه توجد فروق دالة اإح�سائًيا يف ا�ستخدام تقومي الطلبة للتدري�ض اجلامعي الفّعال تبًعا 
ملتغي امل�ستوى الدرا�سي) التعليمي(.

التوصيات: 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي:
هيئة . 1 الأع�ساء  با�ستمرار  املتخ�س�سة  الدرا�سية  واحللقات  التدريبية  الدورات  عقد 

التدري�ض اجلامعي، يكون حمورها اال�سرتاتيجيات املتنوعة للتدري�ض اجلامعي الفّعال.
التدري�سة، . 2 الهيئة  اأع�ساء  بني  الدورية  واالجتماعات  اللقاءات  عقد  على  احلر�ض 

وبني الطلبة بهدف جتذير العالقة وجت�سيها بينهم.
التاأكيد على القائمني على اجلامعات عامة، والتدري�ض اجلامعي بخا�سة، ب�رضورة . 3

يف  واالآخر،  احلني  بني  التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء  املعي�سية  االأو�ساع  حت�سني  على  العمل 
�سوء م�ستوى احلياة املعي�سية يف الدولة ب�سكل خا�ض.

تنويع اأ�ساليب التقومي للتدري�ض اجلامعي الفّعال، بحيث ال تقت�رض على راأي الطالب . 4
يف اأداء االأ�ستاذ اجلامعي فقط، بل ي�ساف اإليها كل من راأي رئي�ض الق�سم والعميد، والتقرير 

ال�سنوي لع�سو هيئة التدري�ض. 
حت�سني . 5 اإىل  تهدف  و�سيلة  باعتباره  الفّعال  اجلامعي  التدري�ض  تقومي  اإىل  النظر 

م�ستوى االأداء ب�سكل عملي. 
التدري�ض وتنويعها، . 6 اأداء ع�سو هيئة  النماذج امل�ستخدمة يف عملية تقومي  تطوير 

رفًعا  التقومي  اأدوات  حو�سبة  ودعم  والتخ�س�سات،  الكليات  لبع�ض  اخل�سو�سية  ومراعاة 
للكفاءة.
توخي املو�سوعية وال�سفافية وال�رضية يف التعامل مع عملية التقومي.. 7
اإجراء الدرا�سات والبحوث امل�سابهة مع تناول متغيات اأخرى، ويف بيئات ثقافية . 8

خمتلفة.
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