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ملخص:
الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س من وحهة
هدفت ال ِّدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى التدري�س ّ
نظر عينة من طلبة جامعة الإ�رساء ،وعالقتها مبتغريات جن�س الطلبة وم�ستواهم الدرا�سي،
ت�ألفت عينة ال ِّدرا�سة من ( )248طال ًبا وطالبة ،منهم ( )96طال ًبا ،و(  )152طالبة ،موزعني
على �ست �شعب درا�سية يف كليات :العلوم الرتبوية ،الآداب ،احلقوق ،اختريوا ق�صد ًيا ،وذلك
طب ًقا ملبد�أ العينة العنقودية ك�أ�سا�س لوحدة االختيار.
الفعال ،ا�شتملت على ( )25فقرة من نوع
بنى الباحث �أداة لقيا�س م�ستوى التدري�س ّ
ليكرت رباعي التدريج ،وت�أكد من �صدقها وثباتها .ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن تقومي الطلبة
الفعال كان ( ،)% 73.8وهو دون امل�ستوى املقبول جامع ًيا (.)% 80
لأداء التدري�س اجلامعي ّ
كذلك ك�شفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية ()0.05=α
الفعال ،يعزى ملتغريات اجلن�س ،وامل�ستوى
بني متو�سط العالمات لأداء التدري�س اجلامعي ّ
الدرا�سي للطلبة.
وقد خل�ص الباحث �إىل �رضورة عقد الدورات التدريبية واحللقات الدرا�سية املتخ�ص�صة
با�ستمرار لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي ،يكون حمورها اال�سرتاتيجيات املتنوعة
الفعال.
للتدري�س اجلامعي ّ
الفعال.
الكلمات الدالة (املفتاحية) :التقومي ،التدري�س ّ
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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:
اهتماما متزاي ًدا بتقومي الأداء الأكادميي باجلامعات،
�شهدت العقود الثالثة الأخرية
ً
خا�صة يف ظ ِّل الأخذ بنظام االعتماد و�ضمان اجلودة يف جمال التعليم ،وقد �شمل هذا التقومي
�أبعاد منظومة العملية التعليمية جميعها من طلبة و�أع�ضاء هيئة تدري�س ،ومناهج ،و�أن�شطة،
و�إداريني وغريهم ،بيد �أن االهتمام الأكرب ان�صب حول تقومي الأداء الأكادميي لأع�ضاء هيئة
ال ّتدري�س على اعتبار �أنهم ي�شكلون البعد الرئي�س يف هذه املنظومة ،وعلى �أ�سا�س الدور الأهم
الذي ي�ضطلعون به لتحقيق �أهداف اجلامعة ،وا�ستنا ًدا �إىل �أن جودة �أي كلية جامعية تقا�س
– �إىل حد كبري – بكفاءة هيئة ال ّتدري�س بها ،و�أن نوع التعليم الذي تقدمه الكلية لطالبها
يعتمد �إىل ح ّد بعيد على �صفات وكفايات و�أ�صالة هيئة ال ّتدري�س بها.
وملا كان ع�ضو هيئة ال ّتدري�س اجلامعي يعد الركيزة الأ�سا�سية واملحور الرئي�س
الفعال ،لذا ف�إنه لي�س من الغرابة �أن تركز الدرا�سات والأدبيات ذات
للتدري�س اجلامعي ّ
ال�صلة على �رضورة العمل على رفع �سوية �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س اجلامعي ،وتنمية كفاياتهم
الأدائية ( بدران والده�شان ،)2001 ،وذلك عن طريق �إعداده الإعداد اجليد ،لتمكينه من
امتالك مهارات ال ّتدري�س وممار�ستها ،ليكون عو ًنا وحمف ًزا لطلبته على التفكري ،واال�ستف�سار،
الفعال ك�أحد دعائم
واال�ستق�صاء ،والبحث العلمي ،ومن هنا تكمن �أهمية الرتكيز على التعلم ّ
الفعال.
ال ّتدري�س اجلامعي ّ
وعلى الرغم من تعدد وظائف ع�ضو هيئة ال ّتدري�س ،واملنبثقة يف الأ�سا�س من وظائف
مما طر�أ على
اجلامعة التي من �أهمها البحث وال ّتدري�س وخدمة املجتمع ،وعلى الرغم َّ
اجلامعة من تغريات جذرية يف مفهومها ووظائفها ا�ستجابة ملا طر�أ على املجتمع من
تغيريات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وثقافية وغريها ،فما زال ال ّتدري�س �أكرث وظائف
اجلامعة �أهمية ،ومن ثم فما زالت وظيفة ال ّتدري�س هي الوظيفة الأبرز لع�ضو هيئة التدري�س
وهو ما عرب عنه �أحد الباحثني حينما قال “�إنه �إذا �أعطى للم�سئولني عن تطوير التعليم
اجلامعي يف العامل احلر اليوم جمالاً واح ًدا فقط كي يعطوه كل اهتمامهم ،ف�إنهم �سيختارون
تطوير املعلم وال ّتدري�س اجلامعي”( احلويل.) 258 :2007 ،
الفعال ودرجته يف املوقف التعلمي-
غري �أن احلكم على م�ستوى حتقق ال ّتدري�س ّ
وو�ضوحا،
الفعال» ب�صورة �أكرث دقة
التعليمي امللمو�س ،يتطلب حتديد املفهوم « ،ال ّتدري�س ّ
ً
وذلك لبيان مدى انعكا�س مكونات هذا املفهوم يف املمار�سات الأدائية للتدري�س اجلامعي
لع�ضو هيئة ال ّتدري�س اجلامعي (عثمان.)2005 ،
292

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

كبريا ومتزاي ًدا
الفعال
اهتماما ً
وقد حظيت عملية قيا�س وتقومي ال ّتدري�س اجلامعي ّ
ً
لدى �أو�ساط الرتبويني واملهتمني وذوي االخت�صا�ص ،وبخا�صة يف ال�سنوات الأخرية،
حيث زاد االهتمام مع ا�شتداد الرغبة لدى �صناع القرار يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
والهيئات ذات ال�صلة ،يف حت�سني وتطويرها م�سرية التدري�س اجلامعي واالرتقاء بها،
ا�ستنا ًدا �إىل معايري االعتماد الأكادميي املعتمدة يف عدد كبري من اجلامعات االمريكية
(.)Tucker, & Bryan, 1991

«وقد جاء االهتمام بدرا�سات تقومي الأداء الأكادميي للأ�ستاذ اجلامعي لي�س من
قبيل التعرف �إىل مدى كفاءة هذا الأداء وتر�شيده� ،أو ملجرد �إثراء املعرفة الإن�سانية ،بل
أي�ضا لتطوير دور اجلامعات يف حتقيق التنمية املجتمعية ،والتحرر ال�سيا�سي واالقت�صادي
� ً
والثقايف باعتبار �أن هذا التحرر يرتكز بالدرجة الأوىل على الإمكانات والقدرات وقدرتنا
العملية والتكنولوجية» (زاهر.)39، 2005 ،
و ُيعد تقومي �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل واح ًدا من املو�ضوعات
الرئي�سة ،وامل�س�ؤوليات التي تواجه الإدارة الأكادميية يف جمال �إدارة الأفراد ،فهذا العمل يف
كثري من م�ؤ�س�سات التعليم العايل ي�أخذ منحى �إجرائ ًيا “ روتين ًيا “ ،وذلك ب�سبب عدم وجود
تعيني حمدد ودقيق ومالئم لهويته“ ،وخالل العقدين الأخريين من القرن املا�ضي بينت
درا�سة م�سحية لكليات تربوية ( نظام �أربع �سنوات) �أن  %98من املعاهد ت�ستخدم تقومي
الطلبة للتعليم اجلامعي ،حيث ي�ستخدم التقومي ب�شكل وا�سع يف القرارات الأكادميية التي
تت�ضمن رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س وترقياتهم ،وتعاقداتهم” (.)Stack ,2003: 367
وتقومي �أداء ع�ضو هيئة ال ّتدري�س اجلامعي من �أهم املجاالت التي ينبغي االهتمام
بها ،ملا له من �أهمية يف حت�سني الأداء وزيادة فاعليته ( ،)Miller, 1987ويف تطوير
املادة العلمية وحمتوياتها وم�ضامينها ،وهو الو�سيلة الوحيدة للتحقق من �أن الأداء يتم
على النحو املحقق لغر�ضه ،ميكّن ك ًال من القائمني به واملطبق عليهم من الوقوف على
مواطن القوة فيتم تعزيزها ،ومواطن ال�ضعف فيتم تقويتها .والتقومي �رضورة لتحقيق
التطور امل�ستمر لأع�ضاء هيئة التدري�س ،واملناهج والو�سائل التي ت�ستخدم لتحقيق �أهداف
اجلامعة ور�سالتها ،ولتطوير الأهداف نف�سها بحيث تلبي حاجات املجتمع املتطورة .ومن
املهم �أن تقوم اجلامعات بعملية التقومي ب�شكل دوري ومنتظم ،و�أن ت�شمل عملية التقومي ك ًال
من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية ،فال تركز على جوانب الإجادة والتمييز �أو جوانب الق�صور
والت�أخر� ،إمنا يت�ضمن الفح�ص الدقيق للواقع الفعلي ،ويظهر جوانب الإجادة والأ�سباب التي
�أدت �إىل هذه الإجادة ،وكذلك جوانب الإخفاق والعوامل التي �أدت �إىل ذلك الإخفاق ،وكيفية
التغلب عليها والتخل�ص منه ،وتت�ضمن عملية التقومي اقرتاح ال�سبل املنا�سبة لتحقيق التقدم
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والتطور املن�شودين .وال ينظر للتقومي على �أنه عملية واحدة ،تتم ملرة واحدة وتنتهي ،و�إمنا
هو ن�شاط م�ستمر ،و�إجراءات متتابعة تتم بانتظام وا�ستمرار .ويفيد التقومي يف اكت�سابها
كثري من اخلربات التي ال يتم اكت�سبها بطرق �أخرى غريه“ .وينبغي �أن ال ي�أخذ التقومي
�صبغة الآلية والرتابة� ،أمنا البد �أن يت�سم بالتجديد واالبتكار ،و�أن يتعامل مع املواقف
اجلديدة بالو�سائل املنا�سبة ،و�أن يكون هناك �إدراك ملا ت�ؤدي �إليه هذه الو�سائل من �آثار،
وي�سعى تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تطوير العملية التعلمية-
التعليمية يف اجلامعة بتطوير برامج التعليم و�أ�ساليب ال ّتدري�س فيها .فعن طريقه يزود ع�ضو
هيئة ال ّتدري�س بالتغذية الراجعة الإيجابية ،التي حتفزه لرفع م�ستوى �أدائه وتطوير نف�سه.
وتزداد فر�ص حتقيق تطوير �أداء ع�ضو هيئة ال ّتدري�س عندما تعطى له تغذية راجعة فورية،
ويكون لديه رغبة يف التطور ،ويعرف كيف يحقق التطور املن�شود” (�آدم.)66:2002 ،
وعلى الرغم من �أن معظم اجلامعات ت�ضع تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س هدفًا
�أ�سا�س ًيا ف�إن غالبية منظومات التقومي ال تثري وال تعزز تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س
بفاعلية ،فمن الأ�سباب الرئي�سة ل�ضعف ت�أثري برامج التقومي �أو عدم كفاءتها يف معظم
اجلامعات غياب الربط بني التقومي و�أن�شطة التطوير ،وعدم �إ�رشاك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
عملية التقومي (.)Moomaw, 1997
ويتطلب التقومي عدم ا�ستخدام �أ�سلوب واحد للتقومي ل�ضمان املو�ضوعية يف احلكم على
�أداء ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن �أغلب م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف خمتلف البلدان ت�ستخدم طرائق و�أ�ساليب متنوعة يف عملية التقومي (،)Centra, 1990
و�أن هذا يزيد من �إمكانية التو�صل �إىل �أحكام �أكرث دقة وم�صداقية .فا�ستخدام �أكرث من م�صدر
يف عملية التقومي مثل :ع�ضو هيئة التدري�س نف�سه ،والطلبة ،وزمالء العمل ،ورئي�س الق�سم،
وعميد الكلية ،وبالتايل جمع كمية كبرية من املعلومات من تلك امل�صادر املتنوعة ،التي ال
يحتمل �أن جتمع على خط�أ ،وعدم �صحة البيانات واملعلومات التي ت�ستخدم يف احلكم على
�أداء ع�ضو هيئة التدري�س(. )Seldin, 1994
«�إن حر�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية على احل�صول على �شهادات اجلودة العاملية فى الأداء
اجلامعي ،ك�شهادة الأيزو � ISOأو �شهادة االعتماد الأكادميي ،Academic Accreditation
يعني �إخ�ضاع اجلامعة لرقابة اجلهة املانحة ل�شهادة اجلودة للت�أكد من �أن اجلامعة تتحقق
فيها ال�رشوط ،واملعايري التى ت�ضعها اجلهة املانحة ،وفى املقابل حتر�ص اجلامعة على
الوفاء بهذه ال�رشوط واملعايري �ضما ًنا حل�صولها على اعتماداتها املالية ،وقد �أدى ذلك �إىل
ت�أكيد اجلامعات ب�شكل �أكرب على جانب ال ّتدري�س ،معنى ذلك �أن االهتمام بالأداء التدري�سي
الذي ارتبط بن�ش�أة اجلامعة ،وكان من �أهم وظائفها – للدرجة التي جعلت بع�ضهم يبالغ
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فيعرف اجلامعة على �أنها مكان لتدري�س املعرفة ،ون�رشها ولي�س الكت�شافها وتوليدها –
قد بد�أ يعود مرة �أخرى ليكون من �أهم وظائفها ،وبالتايل من �أهم وظائف �أع�ضاء هيئة
التدري�س .ومن ثم فقد احتل تقومي الأداء التدري�سي فى معظم اجلامعات التى قطعت �شوطً ا
ومهما يبني
كبريا فى م�ضمار التقدم فى جمال تقومي الأداء اجلامعي – مكا ًنا حمور ًيا
ً
ً
جماالت الأداء الأخرى ،خا�صة فى الواليات املتحدة الأمريكية ،ومعظم الدول الأوروبية،
وكذلك فى بع�ض الدول العربية وخا�صة الأردن ،ودول اخلليج العربي وعلى الرغم من ذلك،
فما زال تقومي الأداء التدري�سي ال يلقى االهتمام املطلوب� ،أو القبول املنا�سب من �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعات العربية عامة ،والأهلية خا�صة .ورمبا يرجع ذلك �إىل الثقافة
ال�سائدة يف �أو�ساطنا اجلامعية ،و�أمناط التفكري ال�سائدة والعادات املوروثة ،ونظرة املجتمع
�إىل املعلم اجلامعي وبخا�صة الدور الذي يقوم به ب�شكل عام” ( طنا�ش.)88 ،1994 ،
ويف املقابل يحظى تقومي الأداء التدري�سي باهتمام وقبول كبريين من قبل �أع�ضاء
هيئة التدري�س ( التقومي الذاتي) يف معظم اجلامعات الأمريكية والأوروبية ،وهو ما �أكدته
درا�سات عديدة ،كدرا�سة «بولني وفليدمان ( )Fledman & Paulsen, 1995ودرا�سة
«فريوذر ( )Fairweather, 1996اللتني تو�صلتا �إىل �أن �أكرث �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س
باجلامعات الأمريكية مييلون للتدري�س �أكرث من ميلهم للبحث العلمي و�أنهم يف�ضلون �أن
يكون للإبداع يف التدري�س الأولوية يف تقومي �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س ،على الإنتاجية يف
البحث العلمي ،وبخا�صة عند النظر يف �أهليته للرتقية .وتو�صلت درا�سة “مايكل بول�سني
� »Michael Paulsen 2002إىل �أن  %72.8من جملة � 33785أ�ستا ًذا جامع ًيا من  378كلية
متيل اهتماماتهم ب�شدة نحو التدري�س على الرغم من وجود �أدلة م�ؤكدة ت�شري �إىل �أن الأ�ساتذة
الذين يق�ضون وق ًتا �أقل يف ال ّتدري�س ووقت ًا �أكرب يف البحث العلمي يتقا�ضون مرتبات �أعلى
(.)Koksal & Uctug, 2003
مهما ينظر �إليه من بني عنا�رص االعتماد اجلامعي� ،أنه من
«ويعد الطالب
ً
عن�رصا ً
�أهم معايري االعتماد ،وفق اللجنة القومية لتكلفة التعليم اجلامعي العايل الأمريكية»
(�إبراهيم.)223 ،2003 ،
وقد غدت عملية تقومي الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعات ذات �أهمية
بالغة ،للح�صول على �أحكام �صادقة ومو�ضوعية ،لذا �أجرى العديد من الباحثني املزيد
من الدرا�سات حول ت�أثري جمموعة من املتغريات يف تقديرات الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئات
التدري�س .ومن خالل اطالع الباحث على بع�ضها ،ف�إنه ميكن �إجمالها ،مبتغريات مرتبطة
بع�ضو هيئة التدري�س ،مثل :ت�ساهله �أو ت�شدده يف �إعطاء العالمات ،ومتغريات مرتبطة
بالطالب ،مثل :جن�سه ،حت�صيله ،م�ستواه الدرا�سي ،ومتغريات مرتبطة باملحتوى الدرا�سي (
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املادة العلمية ) ،ومتغريات مرتبطة ببيئة التعلم .ولذلك فقد �أظهرت الدرا�سات التي تناولت
هذه املتغريات يف تقديرات الطلبة لأداء ع�ضو هيئة التدري�س �إىل �أثر �ضئيل( ح�سن ورفيقه،
.)2003
ويف درا�سة قامت بها ال�سيد علي ( )62 ،2005تبني منها� « :أن الطلبة يعطون تقديرات
منخف�ضة ملدر�سيهم يف حال ح�صولهم على نتائج امتحانات غري مر�ضية لهم� ،أو توقعاتهم
لدرجات ت�ؤثر على تقديراتهم».
وعلى الرغم من امل�آخذ على نظام تقومي الأ�ستاذ اجلامعي من قبل الطلبة يبني
جرينوالد (�« )Greenwald,1997,749أن عملية تقومي الطلبة لع�ضو هيئة ال ّتدري�س �رضورية
ومطلوبة ،ف�أغلب الدرا�سات �أكدت �أن نتائج هذه العملية �صادقة ولي�ست متحيزة ،والعاملون
يف اجلامعات من �إداريني و�أكادمييني بحاجة �إىل نتائجها».
«وي�ؤكد مار�ش و�شابري وجود درجة عالية من امل�صداقية لتقومي الطالب اجلامعي
لأ�ستاذه ،وال يوجد مقدار �ضئيل ن�سب ًيا من التدخل الذاتي» ( العمر.) 130 ،1996 ،

أ�سي�سا على ما تقدم ،يت�ضح �أهمية و�رضورة تقومي م�ستوى �أداء ع�ضو هيئة ال ّتدري�س
ت� ً
يف تنفيذه للمواقف التعلمية -التعليمية لطلبته ،وذلك با�ستخدام �أداة لهذا الغر�ض تخلو �إىل
حد كبري من املحاذير التي ا�شتملت عليها وت�ضمنتها الأدوات ال�سابقة التي �أمكن للباحث
االطالع عليها ومراجعتها.
الفعال من وجهة نظر الطلبة،
كل هذا دفع بالباحث �إىل تناول تقومي التدري�س اجلامعي ّ
مو�ضوعا لدرا�سته.
ً

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة هو العن�رص الأ�سا�سي يف العملية التعلمية-
التعليمية ،وهو املحور الرئي�س لتحقيق �أهداف التعليم اجلامعي املتمثلة يف :التدري�س
الفعال ،والبحث العلمي  ،وخدمة املجتمع ،فاخلطط والربامج واملناهج واملرافق والأبنية
ّ
اجلامعية قد ال حتقق �أهدافها ما مل يكن اال�ستاذ اجلامعي جي ًدا ومتمك ًنا ،فع�ضو هيئة
التدري�س اجليد الذي يحاول جهده لتحقيق �أهداف اجلامعة من خالل تعليمه وممار�ساته
التدري�سية والبحثية ،ميكن �أن يعو�ض �أي تق�صري حمتمل يف الإمكانات املادية والفنية يف
اجلامعة .ولتحقيق ذلك ،يتطلب تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س التدري�سي والبحثي ،من �أجل
االرتقاء مب�ستوى التعليم وحت�سني نوعيته ،ونوعية مدخالته وخمرجاته.
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وملا كان الطلبة هم امل�ستفيدون من العملية التعليمية ب�شكل مبا�رش لذا كان
من ال�رضوري التعرف �إىل �أرائهم وم�شاعرهم وتقومياتهم ملدى جناح ال�سلوك ( الأداء )
التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة ،الذي يتفاعل معهم فكر ًيا وتربو ًيا وثقاف ًيا.
مهما يف
�أ�ضف �إىل ذلك ف�إن تقومي فعالية التدري�س من قبل الطلبة �أ�صبح الآن عاملاً
ً
قرارات الرتقيه والتثبيت وتعديل الرواتب يف معظم اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
ففي اجلامعة الإ�سالمية مثلاً يعطي نظام الرتقيات اجلديد ( )5نقاط مـن �أ�صـل ( )20نقطة
لهذا املو�ضوع .ويف درا�سـة حتليلية لنظام تقومي الطلبة لكفـاءة التدري�س بجامعة امللك
�سعود (فرحات )1998 ،خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات منها:
1 .1العمل على تطبيق نظام تقومي الطلبة لكفاءة التدري�س بجامعة امللك �سعود الذي
�أقرته اجلامعة عام  .1982وتوظيف نتائج التقومي مبا يحقق �أهداف اجلامعة.
2 .2ربط نتائج تقومي الطلبة للأداء التدري�سي بحوافز معنوية ومادية تقدم لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
كما تقرتح نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن طلبة اجلامعة لي�سوا م�ؤهلني للحكم على
امل�ستوى العلمي لع�ضو هيئة التدري�س وال على مدى مالءمة �أهداف املقرر وحمتواه ،و�أنه
من اخلط�أ االعتماد على الطالب فقط عند تقومي هذه اجلوانب يف ع�ضو هيئة التدري�س.
كما �أظهرت درا�سة حل�س (  )142، 2005باجلامعة الإ�سالمية بغزة» �أن طلبة اجلامعة
عند تقوميهم لأع�ضاء هيئة التدري�س يركزون على ال�صفات وال�سمات ال�شخ�صية لع�ضو هيئة
التدري�س �أكرث من النواحي العلمية واملهارات التدري�سية» .كما بينت الدرا�سات �أنه قد ي�ؤثر
يف تقومي الطلبة �أو يعدله عوامل �أخرى مثل :اجلن�س ( ذكر� ،أنثى) ،وم�ستوى التح�صيل ،و�إن
طلبة اجلامعة لي�س لديهم اخلربة الكافية واملو�ضوعية الالزمة التي متكنهم من تقومي الأداء
التدري�سي ب�شكل جيد.

وعليه ف�إن الغر�ض من الدرا�سة احلالية حتدي ًد ا هو الإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي:

ما تقومي التّدري�س اجلامعي الف ّعال لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الإ�رساء من وجهة نظر عينة من الطلبة؟
�أي �أن الدرا�سة حاولت الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما مدى قرب �أداء عينة الدرا�سة من املعيار املعتمد %80لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجلامعي؟
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الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة من
● ●هل يختلف تقومي التدري�س ّ
طلبة جامعة الإ�رساء باختالف متغري اجلن�س( طالب ،طالبة)؟
الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة
● ●هل يختلف تقومي التدري�س ّ
من طلبة جامعة الإ�رساء باختالف متغري امل�ستوى الدرا�سي للطلبة ( �سنة �أوىل ،و�سنة
ثانية فما فوق)؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها:
الفعال ،وذلك على �ضوء ت�شخي�ص
1 .1ت�سهم يف الوقوف على واقع التدري�س اجلامعي ّ

نقاط القوة وال�ضعف فيه ،وهذا الأمر ال يت�أتى �إال عن طريق درا�سة علمية تتناول تقومي
الفعال من وجهة نظر الفئة التي تعد هي امل�ستفيدة وامل�ستهدفة من هذه
التدري�س اجلامعي ّ
الدرا�سة� ،إال وهم الطلبة.

2 .2من �أوائل الدرا�سات يف حدود علم الباحث واطالعهُ ،تظهر تقومي التدري�س اجلامعي
الفعال من وجهة نظر الطلبة اجلامعيني.
ّ
3 .3ومن الناحية العملية :تتمثل يف الإفادة من نتائج الدرا�سة احلالية ،يف �إعادة النظر
يف بنية عملية التدري�س اجلامعي يف �ضوء التو�صيات التي يطرحها الباحث ،لي�صار �إىل
اتخاذ القررات ذات ال�صلة� ،أمال يف رفع �سوية التدري�س اجلامعي احلايل.
4 .4حتاول تقدمي �إطار عام يت�ضمن خطوطً ا عري�ضة ت�ساعد الإداريني والأكادمييني
يف تقومي �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل العربية ،مبا يتنا�سب مع
�أهدافها ،واملهمات امللقاة على عاتقها.

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


حمددات ب�رشية

تقت�رص الدرا�سة على عينة من طلبة كليات العلوم الرتبوية ،والآداب ،واحلقوق.


حمددات زمانية

طُ بِقت الدرا�سة على عينتها يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين .2013 / 2012
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 حمددات مكانية
ويتحدد بجامعة الإ�رساء.
 اخل�صائ�ص ال�سيكرومرتية ( معامالت ال�صدق والثبات) لأداة الدرا�سة ،حيث �إنها
من �إعداد الباحث وتطويرها.

التعريفات اإلجرائية:
لغايات هذه الدرا�سة جرى اعتماد التعريفات الإجرائية الآتية:
◄◄التدري�س اجلامعي الف ّعال :جمموعة من اخلطوات الإجرائية وال�سلوكية التي

ينفذها ع�ضو هيئة ال ّتدري�س اجلامعي ،ب�صورة منظمة ومتكاملة ،بهدف ت�سهيل تعلم الطلبة،
و�إحداث عملية العلم يف �أذهانهم ب�شكل فاعل ومثمر� ،سواء كان ذلك داخل قاعة املحا�رضة
�أم يف املختربات �أو املكتبة� ،أم ًال يف الو�صل �إىل حتقيق االرتقاء الفكرية وامل�سلكي لدى
املتعلمني يف جميع منا�شط حياتهم مع الوعي على الغاية من هذا الوجود (نزال،)2000 ،
ويقا�س �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي يح�صل عليها ع�ضو هيئة ال ّتدري�س اجلامعي
على �أداة الدرا�سة ،وذلك من وجهة نظر طلبته ،تب ًعا لتقوميه من قبل طلبته.
◄◄كفايات التدري�س اجلامعي :منظومة ال�سلوك التعليمي اجلامعي وتنظيمه
وممار�سته ،التي تت�ضمن �سل�سة من الإجراءات التعليمية التي ي�ؤديها ،ومن بينها� :أ�سلوب
التدري�س ،وحمتوى امل�ساق املقرر ،والتفاعل مع الطلبة ،وتقومي الطلبة.
◄◄تخطيط التدري�س اجلامعي وتنفيذه :ا�ستعداد ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي
لتقدمي حما�رضته ،وقدرته على عر�ض املادة التعلمية للمقرر الدرا�سي ،ب�صورة مت�سل�سلة
ومنظمة ومنطقية ،وربطها بخربات الطلبة املتعلمني ،وتوجيه الأ�سئلة املثرية للتفكري،
وت�شجيع طلبته على امل�شاركة والتفاعل الإيجابي املثمر والفاعل ،وتوظيف التقنيات
املعا�رصة للتعليم ،وتنويع طرائق ال ّتدري�س املختلفة طب ًقا للموقف التعلمي -التعليمي
(املو�سوي.)2009 ،
◄◄امل�ستوى املقبول جامع ًيا� :أي املعيار �أو احلد الأدنى للعالمة التي يح�صل عليها
الفعال لع�ضو
ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ،على �أداة الدرا�سة» تقومي �أداء التدري�س اجلامعي ّ
هيئة التدري�س اجلامعي من وحهة نظر الطلبة ،وقد اجمع �أع�ضاء هيئة التحكيم على اعتماد
العالمة ( ،)% 80وهي املعيار املقبول تدري�س ًيا لأداء ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة.
◄◄تقومي الطلبة لع�ضو هيئة التدري�س :يتم يف الأ�سبوع الأخري من الف�صل الدرا�سي
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قبل بداية االختبارات النهائية .حيث يقوم كل ق�سم بتنظيم عملية التقومي ،ويوفري النماذج
اخلا�صة بها ،ويحدد مواعيد التنفيذ ،ومن ثم يجمع مناذج التقومي بعد تعبئتها وت�سليمها
للكلية التي تتوىل عملية التحليل وا�ستخراج نتائج التقومي.

الدراسات السابقة:
�أجرى املنا�صري والدايني(  ) 2007درا�سة هدفت �ﺇﻰﻟ تقومي �ﺃﺩﺍﺀ ﻋ�ﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﻗ�ﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ جامعة القاد�سية ،ﺘﻜﻭﻨـﺕ ﻋﻴﻨـﺔ الدرا�سة
ﻤﻥ ( )92طال ًبا ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻗ�ﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟ�ﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﻋ�ﺸﻭﺍئيا� ،أﻋـــﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍ�ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ لتقومي �ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴـﻲ  ،2007 – 2006ﻭاﺨﺘﻴﺭت ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ًّ
ﻋ�ﻀﻭ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴ�ﺱ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍ�ﻷﺩﺒﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍﻟ�ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍ�ﺴﺘﻁﻼﻉ �أﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ
ﻗ�ﺴﻡ التاريخ� ،ﺸﻤﻠﺕ ﺨﻤ�ﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻫﻲ :ﻤﺠـﺎل ﺍﻤﻟﻤﺎﺭ�ﺴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ�ﻷﻫﺩﺍﻑ ،وﺍﻤﻟﻤﺎﺭ�ﺴﺎﺕ
ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ�ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ،وﺍﻤﻟﻤﺎﺭ�ﺴـﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻁﺭﺍﺌـﻕ التدري�س ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ،
ﻭﺘﻭ�ﺼل الباحثان �إىل نتائج عدة� ،أظهرت وجود �أثر ملتغري اجلن�س واملرحلة الدرا�سية يف
تقومي الطلبة لأع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة �إىل الأهداف التعليمية يف حني ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف املجاالت الآخر للدرا�سة تب ًعا ملتغريات اجلن�س واملرحلة الدرا�سية،
وانتهت الدرا�سة بجملة من التو�صيات واملقرتاحات.
يف درا�سة ال�صباطي وعبد املوىل ( ) 2007هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن ت�أثري بع�ض
املتغريات يف تقومي الطلبة لأداء ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة امللك في�صل يف اململكة
العربية ال�سعودية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )427طال ًبا وطالبة طبق عليهم مقيا�س �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف تقومي الطلبة لأداء ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة ،وقد تكون املقيا�س
من ( )69فقرة يف �شكله النهائي ،متثل ت�سعة �أبعاد �أ�سا�سية ت�ؤثر يف تقومي الطلبة لأداء ع�ضو
هيئة التدري�س اجلامعي .وقد دلت النتائج على وجود اختالف يف الأبعاد املكونة ملقيا�س
تقومي الأداء اجلامعي باختالف اجلن�س والتخ�ص�ص الأكادميي وامل�ستوى الدرا�سي ،وقد
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إعداد دورة لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة لتب�صريهم بالنواحي
الإيجابية من خالل �أبعاد املقيا�س وكيفية تاليف نقاط ال�ضعف ،والنواحي ال�سلبية يف
الأداء ،وحماولة �إقناعهم بالدور الإيجابي مل�شاركة الطلبة يف عملية التقومي ،بالإ�ضافة
�إىل التقومي الذاتي ،وتقومي الزمالء ،والإداريني ،ومن ثم حت�سني الأداء التدري�سي اجلامعي.
�أجرى غنيم والبحيوي ( )2004درا�سة �أجريت يف اململكة العربية ال�سعودية ،هدفت
التعرف �إىل تقومي الأداء الأكادميي لع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة امللك عبد العزيز من
وجهة نظر الطالب والطالبات ،ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،تكونت عينة
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الدرا�سة من ( )1554طال ًبا وطالبة من ال�صفني الثالث والرابع من كليات اجلامعة جميعها،
�أعد الباحثان ا�ستبانة مكونة من ( )72فقرة موزعة على �ستة جماالت هي ( :املهارة يف
التدري�س ،وال�صفات ال�شخ�صية ،وعالقته بالطلبة ،وتنظيم خطة تدري�س املقرر الدرا�سي،
والواجبات ،واالختبارات ،ومت �إيجاد �صدق وثبات اال�ستبانة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد
من النتائج منها� :إن ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ي�ؤدي دوره الأكادميي الواقعي بدرجة
متو�سطة ،ﻜﻤﺎ �أﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﺤ�ﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ �أﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻲﻓ ﺍلأﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻌ�ﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻲﻓ �ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴـﺔ �أﻭ�ﺼﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭ�ﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻤﻟﻘﺘﺭﺤﺎﺕ.
كما �أجرى احلكمي ( )2004درا�سة هدفت �إىل الوقوف على الكفايات املهنية الالزمة
الفعال ،من وجهة نظر ( )210طالب يدر�سون يف جامعة �أم القرى
للتدري�س اجلامعي ّ
م�ستخدما ا�ستبانة �إىل �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد �أظهرت نتائج درا�سته( )6كفايات
ال�سعودية
ً
الفعال هي :ال�شخ�صية ،الإعداد للمحا�رضة وتنفيذها،
تدري�سية رئي�سة للتدري�س اجلامعي ّ
والعالقات الإن�سانية ،والتمكن العلمي والنمو املهني ،والأن�شطة والتقومي ،و�أ�سباب التعزيز.
ويف درا�سة �أجراها الباحثان ح�سن واخلويل ( )2003هدفت �إىل التعرف �إىل مدى
اختالف درجة تقومي الطالب لأداء ع�ضو هيئة ال ّتدري�س باختالف الدرجة الكلية التي يح�صل
عليها وف ًقا ملتغريات ( اجلن�س ،واملعدل الرتاكمي ،والكلية التي ينت�سب لها الطالب ،ونوع
املقرر الذي يدر�سه الطالب ) .تو�صل الباحثان �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املقررات النظرية
واملقررات النظرية العلمية تعزى الختالف اجلن�س ول�صالح الطالب الذكور .كما وجدت
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف املقررات النظرية تعزى الختالف معدالتهم الرتاكمية ،ول�صالح الطلبة ذوي
املعدالت الرتاكمية العالية ( ممتاز ،جيد ج ًدا ).
�أما اجلعفري ( )2002فقد �أجرت درا�سة هدفت �إىل الوقوف على �آراء طالبات
الدرا�سات العليا ( املاج�ستري) يف جامعة �أم القرى ال�سعودية يف الأداء التدري�سي اجلامعي
الفعال لأع�ضاء الهيئة التدري�سية لديهن ،وقد ا�ستخدمت لهذا الغر�ض ا�ستبانة ا�شتملت على
ّ
(  )56فقرة تقي�س املحاور والأبعاد الآتية :الإعداد والتخطيط للتدري�س ،واليوم الدرا�سي
الأول ،والتعامل مع املحتوى الدرا�سي املقرر ،االختبارات واعطاء العالمات ،والتفاعل مع
الطالبات يف �أثناء ال ّتدري�س ،والتفاعل مع الطالبات خارج ال ّتدري�س .هذا وقد �أظهرت نتائج
درا�ستها جودة و�شمولية �أداء الدرا�سة وحماورها ،وكذلك فاعلية الأداء لغر�ض الدرا�سة.
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وقد �أجرى ال�سيد ( )2002درا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات التدري�سية الالزمة
لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة املن�صورة ،وذلك من وجهة نظر الطلبة ،وقد
�أظهرت درا�سته �أربعة حمددات معرفية للكفاءة التدري�سية لع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي
هي :اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ،واملعرفية واملهنية ،واملعرفة الأكادميية ،واملعرفة الثقافية
العامة.
�أما ح�سن ( )2001فقد �أجرى درا�سة على عينة من طلبة جامعة البحرين بهدف تطوير
م�ستخدما ا�ستبانة ا�شتملت على ( )34فقرة ،من
الفعال،
منوذج لتقومي التدري�س اجلامعي ّ
ً
نوع ليكرت ،وقد �أظهرت نتائج درا�سته الكفايات التدري�سية الالزمة للتدري�س اجلامعي
الفعال على نحو الآتي :التخطيط للتدري�س ،االلتزام املهني ،العالقات مع الطلبة والزمالء،
ّ
الفعال ،واملادة العلمية ،والتقنيات املعا�رصة امل�ستخدمة ،وتقومي الطلبة.
والتدري�س ّ
وهناك درا�سة قام بها مارك�س وكونل ( )Marks,& Connell , 2003هدفت �إىل
ا�ستق�صاء طريقة حتليلية ملعطيات معتمدة على تقومي الطلبة للتعليم ،وذلك بتطوير منوذج
يعتمد بهدف تقدير الطلبة لأداء مدر�سيهم .ومما وجدته الدرا�سة� ،أن الطلبة يعطون تقديرات
منخف�ضة لأداء مدر�سيهم يعزى لت�أثري توقعاتهم للعالمات .كما وجدت عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني تقديرات الطلبة ،وبني حتيزهم للعالمات املتوقعة.
الفعال ،من
وقد �أجرى طنا�ش (  )1999درا�سة بهدف تقومي �أداء التدري�س اجلامعي ّ
وجهة نظر ا�ساتذة اجلامعة الأردنية ،وقد ت�ضمنت اال�ستبانة التي ا�ستخدمها �أداة لقيا�س
الفعال ( )106فقرات ،وا�شتملت على ( )8جماالت رئي�سة هي
وتقومي التدري�س اجلامعي ّ
:التخطيط امل�سبق للم�ساق ،واليوم الدرا�سي الأول ،وال�سلوكيات ال�صفية ،والتعامل مع
حمتويات امل�ساق ،وممار�سات االختبارات والعالمات ،والتفاعل ال�صفي مع الطلبة،
والعالقة مع الزمالء ،واملمار�سات خارج قاعة املحا�رضة .هذا وقد �أظهرت نتائج درا�سته،
الفعال ،و�أهمها :بدء املحا�رضة و�أنها�ؤها يف
�أن ( )79فقرة ،كانت ت�شري �إىل الأداء التدري�سي ّ
املوعد املحدد ،وتربط املادة العلمية بالعلومات ال�سابقة ،ومنح الطلبة فر�صة لطرح الأ�سئلة،
وتقيد ع�ضو هيئة التدري�س بخطة امل�ساق� .أما
و�أبداء املالحظات ،و�رشح متطلبات امل�ساقّ ،
ال�سلوكيات غري الفاعلة ،فقد ر ّتبت على النحو الآتي :ا�ستخدام الدعابة لك�رس اجلمود يف
املحا�رضة ،و�إنهاء املحا�رضة بتلخي�ص لأهم نقاطها ،وطلب ع�ضو هيئة التدري�س من
الطلبة الإجابة عن الأ�سئلة يف املحا�رضة ،وال�سماح للطلبة ب�إدارة النقا�ش فيها.
كما �أ�شارت درا�سة املنيزل وعبد الرحيم (� ) 1999إىل التعرف لأراء �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة يف عملية تقومي امل�ساق الدرا�سي وطرائق تدري�سه بجامعة ال�سلطان
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قابو�س .تكونت عينة الدرا�سة من ( ) 162ع�ضو هيئة تدري�س )761( ،طال ًبا وطالبة،
واُ�ستخدمت ا�ستبانتان لكل من الأ�ساتذة والطلبة وكانت �أهم النتائج:
 �إن �أراء �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف عملية تقومي املقرر الدرا�سي وطرائق
تدري�سه كانت �سلبية يف العديد من اجلوانب� ،إذ يرون �أن الطلبة ذاتيون يف تقوميهم ،و�أن
تقومي الطلبة ي�ؤثر �سل ًبا على املمار�سات التدري�سية.
 عدم وجود �إميان عند �أع�ضاء هيئة التدري�س بتقومي الطلبة لهم.
 وجود اجتاهات �إيجابية عند �أع�ضاء هيئة التدري�س يف العديد من اجلوانب منها:
�أن معظم الطلبة يقومون بعملية التقومي بجدية ،و�أنه ال مانع من �إ�رشاك الطلبة يف عملية
مو�ضوعيا مهما كان الغر�ض من عملية
التقومي ،و�أن تقومي الطلبة لع�ضو هيئة التدري�س
ًّ
التقومي ،و�أن ع�ضو هيئة التدري�س ي�أخذ نتائج تقومي الطلبة له باكرتاث.
 �إن �أع�ضاء هيئة التدري�س يعار�ضون فكرة تركهم لغرفة الدرا�سة عند عملية التقومي،
وي�ؤيدون فكرة التقومي ب�أ�ساليب �أخرى غري الطلبة ،و�أنهم غري مرتاحني للإجراءات ال�رسية
املتبعة يف عملية التقومي ،و�أن �إجراء عملية التقومي يف كل ف�صل درا�سي م�ضيعة للوقت.
 عدم وجود فروق ذات داللة يف �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف عملية تقومي
امل�ساق الدرا�سي ،وطرائق تدري�سه تعزى �إىل اخلربة التدري�سية ،والرتبة الأكادميية.
�أجرى جرينولد وجيلمور ( ) Greenwald, & Gillmore , 1997درا�سة هدفت
معرفة العالقة بني تقديرات الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكل من الدرجات املتوقع
احل�صول عليها ومتطلبات املادة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )200طال ًبا وطالبة من طلبة
جامعة وا�شنطن ،ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة من �إعدادهما .تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
ارتباط �إيجابي بني الدرجات املتوقعة وتقديرات الطلبة لأداء �أ�ساتذتهم.
كما �أجرى �سلدن ( )Seldin,1993درا�سة طبقت يف جامعة كاليفورنيا ،والتي �أ�شارت
�إىل �أن العمداء والأ�ساتذة متحم�سون لعملية التقومي �إذ ي�شري الأ�ساتذة �إىل �أن الطلبة من �أكرث
الفعالية التدري�سية ،و�أن اخلربة والأبحاث �أظهرت �أن عملية تقومي
احلكام دقة يف تقومي ّ
الفعالية التدري�سية للأ�ستاذ اجلامعي فح�سب.
الطلبة يجب �إال تكون الأ�سا�س الوحيد لتقومي ّ

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
الفعال
من العر�ض ال�سابق للدرا�سات تتبني �أهمية مو�ضوع تقومي التدري�س اجلامعي ّ
من وجهة نظر الطلبة ،حيث تناولته كثري من الدرا�سات يف بيئات عربية و�أجنبية ،مت
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ا�ستطالع �آراء الطلبة يف �أداء ع�ضو هيئة التدري�س ،وقد ا�ستخدمت معظم الدرا�سات املنهج
الو�صفي ،واال�ستبانة متعددة املجاالت لقيا�س متغريات الدرا�سة.
وقد �أ�شارت معظم الدرا�سات �إىل �أن وجهة نظر الطلبة وتقوميهم ال تختلف باختالف
م�ستوى التح�صيل عند الطلبة كدرا�سة ( جرينولد وجيلمور (Greenwald, & Gillmore ,
 ) 1997ودرا�سة فرحات 1997،؛ وطنا�ش1994 ،؛) ،Seldin (1993وبع�ضها وجدت عالقة
ذات داللة �إح�صائية ما بني تقديرات الطلبة وحتيزهم للعالمات املتوقعة ،مثل :درا�سة
مارك�س وكونل ( ) Marks , & Connell , 2003؛ بونيتي (  ،)Bonetti , 1994وبع�ضها
�أظهرت وجود فروق بني الذكور والإناث يف تقومي الأداء اجلامعي ،كدرا�سة (ال�صباطي
وعبد املوىل 2007،؛ املنا�صري والدايني ،) 2007 ،وبع�ضها الآخر �أظهر عدم وجود فروق
بني الذكور والإناث يف تقومي الأداء اجلامعي ،مع عدم وجود عالقة اقرتانية بني م�ستوى
التح�صيل للطلبة وم�ستوى تقوميهم لأداء ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة ،كدرا�سة )غنيم
والبحيوي  .)2004،وبع�ضها �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة يف �آراء �أع�ضاء هيئة
ال ّتدري�س والطلبة يف عملية تقومي امل�ساق الدرا�سي ،وطرائق تدري�سه تعزى �إىل اخلربة
التدري�سية ،والرتبة الأكادميية ،كدرا�سة (املنيزل وعبد الرحيم .)1999،
تزايد االهتمام بتقومي الأداء الأكادميي ب�صفة عامة ،والأداء التدري�سي ب�صفة خا�صة يف
كل من اجلامعات الأوربية والأمريكية ،وبالتايل تعددت الدرا�سات املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
ندرة االهتمام بالتقومي الذاتي لأع�ضاء هيئة التدري�س –باعتبارهم جماعة مهنية –على الرغم
من �أنهم الأقدر على تقومي �أدائهم ،كما �أنهم �أوعى بنقاط القوة ومواطن ال�ضعف فى هذا الأداء.
وب�صفة عامة فقد ا�ستفادت الدرا�سة الراهنة من هذه الدرا�سات فى التنظري للأداء التدري�سي،
وحتديد جوانبه ،و�إعداد �أداة الدرا�سة ،ويف تف�سري نتائجها.

الطريقة واإلجراءات:
فيما ي�أتي عر�ض ملنهج وجمتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أداتها ،و�إجراءات تطبيقها،
ومتغرياتها ،واملعاجلة الإح�صائية لبياناتها:
منهج الدراسة:
ا�س ُتخدِم املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة ،حيث �إنه الأكرث مالءمة ملو�ضوعها،
وكونه ينا�سب طبيعة م�شكلتها ،فقد جرى تطوير �أداة الدرا�سة وحتكيمها ح�سب الأ�صول
للت�أكد من مدى منا�سبتها لأهداف الدرا�سة وحماولة للإجابة عن �أ�سئلتها.
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جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كليات العلوم الرتبوية ،والآداب ،واحلقوق ،امللتحقني
بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي ( )2013-2012بجامعة الإ�رساء ،والذي بلغ
عددهم ( )1750طال ًبا وطالبة ،منهم ( )735طال ًبا ،و ( )1015طالبة ،وذلك طب ًقا ل�سجالت
دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )248طال ًبا وطالبة ،منهم ( )96طال ًبا ،و ( )152طالبة،
ّ
موزعني على �ستة �شعب درا�سية من كليات :العلوم الرتبوية والآداب واحلقوق ،يف جامعة
علما
الإ�رساء ،هذا واجلدول ( )1التايل ،يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ،طب ًقا ملتغرياتهاً ،
ب�أنه قد جرى اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�شوائية ،وعلى مبد�أ العينة العنقود ك�أ�سا�س
لوحدة االختيار.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة ً
طبقا لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي

اجلن�س

طالب

طالبات

املجموع

ال�سنة الأوىل

54

100

154

ال�سنة الثانية فما فوق

42

52

94

96

152

248

امل�ستوى الدرا�سي

املجموع الكلي

أداة الدراسة:

ا ُت ِبعت اخلطوات الإجرائية الآتية يف بناء �أداة الدرا�سة وتطويرها:
1 .1املراجعة الفاح�صة والدقيقة للخلفية النظرية ،والأدب الرتبوي ذات ال�صلة.
الفعال.
2 .2اال�ستعانة ببع�ض الأدوات البحثية ذات العالقة بتقومي التدري�س اجلامعي ّ
الفعالة الالزمة لع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي.
3 .3حتديد الكفايات التدري�سية ّ
�4 .4صياغة �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية حيث ا�شتملت على ( )32فقرة.
5 .5عر�ض الفقرات يف �صورتها الأولية على جلنة من املحكمني بلغ عدد �أع�ضائها

(� )8أع�ضاء من حملة الدكتوراه ،ومن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف
اجلامعات الأردنية ،هذا وقد طلب �إليهم �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم يف مدى دقة الفقرات
و�سالمتها ،و�صياغتها اللغوية ،وانتمائها �إىل املجال الذي اندرجت حتته ،والزمن الذي
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ميكن تخ�صي�صه لتطبيق املقيا�س ،واحلد الأدنى (املعيار) للعالمة التي ميكن اعتمادها
للم�ستوى املقبول جامع ًيا ،مع �إجراء التعديل واحلذف والإ�ضافة �إذا لزم.
وقد جرى اعتماد �إجماع ( )6من �أ�صل ( )8كمعيار العتماد �أي مالحظة �أو ر�أي �أو
حذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة .وقد ا�شتملت �أداة الدرا�سة (املقيا�س) يف �صورتها النهائية على
ونادرا=،)1
دائما= ،4غال ًبا=� ،3أحيا ًنا= ،2
( )25فقرة من نوع ليكرت رباعي التدرج ( ً
ً
وموزعة على املجاالت الآتية:
التخطيط والإعداد للتدري�س ،وا�سرتاتيجيات تنفيذ املوافق التعلمية -التعليمية،
وا�سرتاتيجيات تقومي تعلم الطلبة ،و�إدارة تفاعل ال�سلوك التدري�سي ،والنمو املهني الذاتي،
وال�شخ�صية.
وبذا تراوحت النهايتان ال�صغرى والعظمى للمقيا�س بني ( )100-25عالمة ،انظر
امللحق (.)1
صدق األداة وثباتها:
للتحقق من �صدق الأداة ُع ِر�ضت على هيئة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف كلية العلوم الرتبوية وعددهم (� )8أع�ضاء ،يف جمال املناهج العامة ،ويف جمال مناهج
االجتماعيات و�أ�ساليب تدري�سها ،و�أ�ستاذ م�شارك يف جمال القيا�س والتقومي ،و�أ�ستاذ م�ساعد
يف علم النف�س الرتبوي ،للحكم على مدى �صدق ما هدفت اال�ستبانة لقيا�سه ،ومدى �شمولية
�أبعادها وو�ضوح عباراتها ،وانتمائها للمحاور ،واقرتاح املالحظات املنا�سبة ،ويف �ضوء
مالحظات املحكمني� ،أج ِريت التعديالت واملالحظات املتمثلة يف حذف بع�ض الفقرات
و�صحِ حت الأخطاء اللغوية ،و�أعيدت �صياغة
و�إ�ضافتها وتعديلها التي �أ�شار �إليها املحكمونُ ،
بع�ض الفقرات ،وقد اعتُبرِ الأخذ مبالحظات اخلرباء ،وتعديل الأداة يف �ضوئها مبثابة ال�صدق
الظاهري للأداة.
وللت�أكد من ثبات الأداة طُ ّبقت اال�ستبانة على عينة ع�شوائية بلغت ( )30طال ًبا وطالبة
من الكليات الثالثُ ،ح�سِ ب معامل الثبات ملحاور اال�ستبانة ولال�ستبانة ككل ،وبلغت قيمة
عال ،ومنا�سب لأغرا�ض
معامل كرونباخ �ألفا لال�ستبانة ككل (  ،)85.64وهذا معامل ثبات ٍ
الدرا�سة احلالية.
إجراءات تطبيق الدراسة:

لتنفيذ �إجراءات ال ّدرا�سة التّطبيقية ،اتُخِ ذت اخلطوات الآتية:
1 .1طُ ِّبق املقيا�س (�أداة الدرا�سة) على الطلبة� ،أفراد عينة الدرا�سة ،خالل الف�صل الثاين
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للعام اجلامعي ( .)2013/2012وذلك بعد �أن جرى تو�ضيح هدف الدرا�سة و�رشحه ،ب�إن
امل�ستفيد املبا�رش من هذه الدرا�سة هم الطلبة �أنف�سهم ،مع عدم كتابة ا�سم الطالب /الطالبة
على املقيا�س.
�ُ 2 .2صحِ ح املقيا�س لكل فرد من �أفراد العينة الدرا�سية تب ًعا للتدريج املعتمد لأداة
الدرا�سة(املقيا�س).
ُ 3 .3ف ِرغت العالمات يف ك�شف خا�ص بها متهي ًدا لإدخالها للمعاجلة الإح�صائية
( )SPSSملعاجلتها �إح�صائ ًيا ،وذلك طب ًقا ملتغريات الدرا�سة و�أ�سئلتها.
�4 .4إدخِ لت البيانات يف احلا�سوب با�ستخدام الرزمة الإح�صائية ( )SPSSملعاجلتها
�إح�صائ ًيا ،وذلك طب ًقا ملتغريات الدرا�سة و�أ�سئلتها.
تصميم الدراسة:
ا�س ُتخدِم املنهج الو�صفي من النوع امل�سحي يف هذه الدرا�سة ،بهدف �إلقاء ال�ضوء على
واقع التدري�س اجلامعي وتو�صيفه من وجهة نظر عينة من الطلبة ،متهي ًدا لت�شخي�ص نقاط
القوة فيه وتعزيزها ،ونقاط ال�ضعف من �أجل تالفيها.

ُ�صمِمت الدرا�سة بحيث ت�ضمنت املتغريات الآتية:
● ●�أولاً  -املتغريات امل�ستقلة :وا�شتملت على:
1 .1جن�س الطالب :وله م�ستويان (طالب ،وطالبة).
أي�ضا (�سنة �أوىل ،و�سنة ثانية فما فوق).
2 .2امل�ستوى الدرا�سي التعليمي ،وله م�ستويان � ً
● ●ثان ًيا -املتغري التابع :وقد كان م�ستوى تقومي الطلبة لأداء التدري�س اجلامعي

الفعال لدى ع�ضو هيئة التدري�س.
ّ

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية ،وحتليل بياناتها �إح�صائ ًيا ،ا�س ُتخدِمت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد تطبيق �إجراءات الدرا�سة ،وحتليل البيانات �إح�صائ ًيا ،جرى احل�صول على النتائج
الآتية ،وف ًقا لت�صميم البحث ومتغرياته.
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ن�ص على :ما مدى
◄◄�أولاً  :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول للدرا�سة ومناق�شتها ،حيث ّ
قرب �أداء عينة الدرا�سة من املعيار املعتمد %80لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجلامعي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سِ ب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري للعالمات،
الفعال ( ، )73,8وبانحراف
حيث بلغ متو�سط عالمات تقومي الطلبة للتدري�س اجلامعي ّ
معياري ( ،)10,32وللوقوف على داللة الفرق بني متو�سط عالمات تقومي الطلبة واملعيار
املقبول جامع ًيا ( ،)%80ا�س ُتخدِم اختبار (ت) لعينة واحدة ،فكانت النتائج على النحو الآتي،
كما يو�ضحها اجلدول(:)2
الجدول()2
نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسط عالمات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفعّال
ومستوى األداء ( المعيار ) المقبول جامعيًا ()%80

البيانات
م�ستوى التقومي
الطلبة
املعيار (احلد الأدنى) املقبول جامعي ًا ()%80

عدد املتو�سط االنحراف اخلط�أ قيمة (ت) قيمة (ت) احلرجة
(اجلدولية)
الأفراد احل�سابي املعياري املعياري املح�سوبة
248

73.8

-

80

10.32

3.23

9.466

1.980

داللة إحصائيًا عند مستوى (.)0.05≤α

الفعال
ّ
يت�ضح من اجلدول (� )2أن متو�سط عالمات تقومي الطلبة للتدري�س اجلامعي ّ
كان ( )73.8يف حني كان احلد الأدنى ( املعيار) املقبول جامع ًيا ( )%80وملّا كانت قيمة
(ت ) املح�سوبة ت�ساوي ( � )9.466أكرب من قيمة (ت) احلرجة ( ،)1.980لذا ف�إن الفرق
بينهما له داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05≤α
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أ�سباب منها :تدنيّ م�ستوى الر�ضا عن العمل ،والأعباء
التدري�سية واملهنية والبحثية واملرتتبة على ع�ضو هيئة التدري�س� ،إىل جانب تدين املكانة
االجتماعية ،والعائد االقت�صادي لع�ضو هيئة الرتي�س يف اجلامعات الأردنية عامة.
تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ك ّل من( :احلكمي2004 ،؛ وال�سيد2002،؛
املنيزل وعبد الرحيم  )1999،بينما تتعار�ض مع درا�سة )غنيم والبحيوي 2004،؛ح�سن
واخلويل2003،؛ طنا�ش.) 1999،
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ين�ص على :هل
◄◄ثان ًيا -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين للدرا�سة ومناق�شتها ،والذي ّ
يختلف تقومي التدري�س الف ّعال لأع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة
من طلبة جامعة الإ�رساء باختالف متغري اجلن�س( طالب ،طالبة)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات
الفعال ،،حيث بلغ متو�سط عالمات تقومي الطلبات(،)74.5
تقومي الطلبة للتدري�س اجلامعي ّ
وبانحراف معياري ( ،)10,92مفابل ( )73.1ملتو�سط عالمات تقومي الطالب وبانحراف
معياري ( ،)11,12وللوقوف على داللة الفرق بني املتو�سطني للعالمات ،ا�س ُتخدِم اختبار
(ت) لعينتني م�ستقلتني ،فكانت النتائج على النحو الآتي ،وكما يو�ضحها اجلدول(:)3
الجدول()3
نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسط عالمات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفعّال
تبعًا لمتغير الجنس

عدد
الأفراد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

البيانات
م�ستوى التقومي
الطالب

96

73.1

11.12

الطالبات

152

74.5

10.92

اخلط�أ قيمة (ت) قيمة (ت) احلرجة
(اجلدولية)
املعياري املح�سوبة
3.01

1.942

1.98

يتبينّ من اجلدول ( )3عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ،)0.05≤αبني متو�سط عالمات تقومي الطالب والطالبات ،و�إن كان متو�سط عالمات
تقومي الطالبات (� )74.5أعلى من متو�سط عالمات تقومي الطالب ( .)73.1ويعود هذا بر�أي
الباحث �إىل �أن �أعداد الإناث يف عينة الدرا�سة �أكرث بكثري ( )152من �أعداد الطلبة (،)96
إي�ضا
وهذا �أدى �إىل انخفا�ض م�ستوى التقومي وف ًقا ملتغري اجلن�س ،وقد تعزى هذه النتيجة � ً
�إىل كون الطالبات عامة �أكرث �إيجابية جتاه الآخرين من جن�س الطالب ،كذلك فهم �أكرث
التزاما من الطالب ،ومواظبة على ح�ضور املحا�رضات ،وعليه فهم �أكرث ا�ستجابة للتعليمات
ً
والتوجيهات الأكادميية من الطالب.
تتفق هذه النتيجة ال ّتي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف ا�ستخدام تقومي
الفعال تب ًعا ملتغري اجلن�س مع نتائج درا�سة ك ّل من ( املو�سوي،
الطلبة للتدري�س اجلامعي ّ
2007؛ واحلكمي2004،؛ واجلعربي2002،؛ وال�سيد2002،؛ املنيزل وعبد الرحيم
1999،؛ .)Seldin,1993بينما تتعار�ض مع درا�سات ( ال�صباطي وعبد املوىل 2007،؛
ح�سن واخلويل2003،؛  )Marks , & Connell , 2003التي �أ�شارت �إىل وجود فروق بني
الذكور والإناث يف تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ،ول�صالح الذكور.
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ين�ص على :هل
◄◄ثال ًثا -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث للدرا�سة ومناق�شتها ،والذي ّ
يختلف تقومي التدري�س الف ّعال لأع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر عينة
من طلبة جامعة الإ�رساء باختالف امل�ستوى الدرا�سي( التعليمي) للطلبة(
�سنة �أوىل� ،سنة ثانية فما فوق)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ملتو�سطات عالمات تقومي الطلبة ،حيث بلغ متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة الأوىل
( ،)72.9وبانحراف معياري ( ،)12,05يف حني كان متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة
الثانية فما فوق ( )74.7وبانحراف معياري ( ،)11,81وللوقوف على داللة الفرق بني
متو�سطي عالمات التقومي للطلبة ،ا�س ُتخدِم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني ،حيث جاءت
النتائج ،كما يو�ضحها اجلدول(:)4
الجدول()4
نتائج اختبار(ت) لداللة الفرق بين متوسطي عالمات تقويم الطلبة للتدريس الجامعي الفعّال
تبعًا لمتغير المستوى الدراسي( التعليمي)

عدد
الأفراد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

البيانات
م�ستوى التقومي
طلبة ال�سنة الأوىل

154

72.9

12.05

طلبة ال�سنة الثانية فما فوق

94

74.7

11.81

اخلط أ�
املعياري

قيمة (ت)
املح�سوبة

قيمة (ت) احلرجة
(اجلدولية)

3.64

0.01853

1.98

ي ّت�ضح من اجلدول ( )4عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ،)0.05≤αينب متو�سطي عالمات تقومي الطلبة يعزى �إىل متغري امل�ستوى الدرا�سي
(التعليمي) ،و�إن كان متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة الثانية فما فوق للتدري�س اجلامعي
الفعال (� )74.7أعلى قلي ًال من متو�سط عالمات تقومي طلبة ال�سنة الأوىل (.)72.9
ّ
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل كون طلبة ال�سنة الثانية فما فوق هم -بطبيعة احلال� -أكرث
الفعال ،ومعرفة لنظام ال�ساعات
خربة من طلبة ال�سنة الأوىل يف تقومي التدري�س اجلامعي ّ
املعتمدة ،وعليه يفرت�ض �أن يكونوا �أكرث وع ًيا وخربة و�إدراكً ا بخ�صائ�ص ومو�صفات ع�ضو
الفعال من طلبة ال�سنة االوىل.
هيئة التدري�س اجلامعي ّ
تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ك ّل من (احلكمي2004،؛ اجلعربي2002،؛
وطنا�ش1999،؛ وزيتون ومنيزل .)1994،بينما تتعار�ض مع درا�سة (ال�صباطي وعبد
املوىل 2007،؛ املنا�صري والدايني2007 ،؛  )Marks , & Connell , 2003التي �أ�شارت
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الفعال تب ًعا
�إىل �أنه توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف ا�ستخدام تقومي الطلبة للتدري�س اجلامعي ّ
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي( التعليمي).

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1عقد الدورات التدريبية واحللقات الدرا�سية املتخ�ص�صة با�ستمرار لأع�ضاء هيئة

الفعال.
التدري�س اجلامعي ،يكون حمورها اال�سرتاتيجيات املتنوعة للتدري�س اجلامعي ّ
2 .2احلر�ص على عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سة،
وبني الطلبة بهدف جتذير العالقة وجت�سريها بينهم.
3 .3الت�أكيد على القائمني على اجلامعات عامة ،والتدري�س اجلامعي بخا�صة ،ب�رضورة
العمل على حت�سني الأو�ضاع املعي�شية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية بني احلني والآخر ،يف
�ضوء م�ستوى احلياة املعي�شية يف الدولة ب�شكل خا�ص.
الفعال ،بحيث ال تقت�رص على ر�أي الطالب
4 .4تنويع �أ�ساليب التقومي للتدري�س اجلامعي ّ
يف �أداء الأ�ستاذ اجلامعي فقط ،بل ي�ضاف �إليها كل من ر�أي رئي�س الق�سم والعميد ،والتقرير
ال�سنوي لع�ضو هيئة التدري�س.
الفعال باعتباره و�سيلة تهدف �إىل حت�سني
5 .5النظر �إىل تقومي التدري�س اجلامعي ّ
م�ستوى الأداء ب�شكل عملي.
6 .6تطوير النماذج امل�ستخدمة يف عملية تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س وتنويعها،
ومراعاة اخل�صو�صية لبع�ض الكليات والتخ�ص�صات ،ودعم حو�سبة �أدوات التقومي رف ًعا
للكفاءة.
7 .7توخي املو�ضوعية وال�شفافية وال�رسية يف التعامل مع عملية التقومي.
�8 .8إجراء الدرا�سات والبحوث امل�شابهة مع تناول متغريات �أخرى ،ويف بيئات ثقافية
خمتلفة.
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