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تقويم فاعلية تدريسي جامعة تكريت من وجهة نظر طلبتهم
م .د منري ابراهيم محيد الصميدعي  /جامعة تكريت كلية الرتبية /قسم العلوم الرتبوية والنفسية

ممخص البحث
أف االستاذ الجامعي

يمثؿ المحور األساسي في العممية التعميمية إذف البد أف يحظى إعداده باالىتماـ

والدراسة  ،فيو اليد الطولى في تحقيؽ أىداؼ التربية وعامؿ مف عوامؿ تطوير المجتمع وتطويره واف إعداده
وزيادة كفاءتو مف واجبات الجامعات ومراكز التطوير وذلؾ مف خل ؿ واف عممية تقويمو مسالة اساسية وظرورية
في تحسيف ادائو وخصوصا اذا اكانت عممية التقويـ مف وجية نظر طمبتيـ 0

اىداؼ البحث

ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :
 -1التعرؼ عمى فاعمية تدريسي جامعة تكريت مف وجية نظر طمبتيـ
 -2التعرؼ عمى الفروؽ في فاعمية تدريسي جامعة تكريت مف وجية نظر طمبتيـ وفؽ المتغيرات التالية:
التخصص (عممي -انساني ) الجنس

( ذكور – اناث)

لغرض تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة اعتمد الباحث عمى المقياس المعد مف قبؿ الباحثاف االزيرجاوي وكاظـ
2010
وقد توصؿ الباحث الى اف كفاءة التدريس لدى اساتذة جامعة تكريت تتمتع بمستوى جيد اال انيا لـ تكوف عالية
الجودة  ،كما توصؿ الباحث الى اف لـ تكف ىناؾ فروؽ في قيـ اساتذة الجامعة تبعا لمتغير الجنس في حيف
كاف ىناؾ فروؽ في تقييـ عممية التقويـ تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص العممي 0
وفي النياية قدـ الباحث مجموعة مف المقترحات والتوصيات

مشكمة البحث:

أصبح استخداـ أساليب ووسائؿ التقويـ فػي مجػاالت الحيػاة المختمفػة أمػراً فػي غايػة األىميػة عنػد كثيػر
مػػف المؤسسػػات والييئػػات والمنظمػػات الحكوميػػة عمػػى اخػػتلؼ مناىميػػا ،وذلػػؾ لمػػا لمتقػػويـ مػػف أثػػر فعػػاؿ فػػي
تحسيف دور ىذه المؤسسات وتمؾ المنظمات .وتسػعى كثيػر مػف الجامعػات ومعاىػد التعمػيـ العاليػة فػي البمػداف
المختمفة إلى تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس بيا ،وذلؾ مف خلؿ متابعة وتقويـ ممارساتيـ التدريسية .
اف االىتماـ الذي توليو معظـ الجامعات في العالـ فػي مجػاؿ تنميػةالكفايات المينيػة واالدائيػة لكوادرىػا
التعميميػػة والتدريسػػية للسػػاتذة الجػػامعييف ال ي ػزاؿ اىتمامػػا ضػػئيل ،االمػػر الػػذي جعػػؿ ميػػارة واداء التدريسػػي
داخؿ قاعة الدرس محؿ نقد مف قبؿ االدارييف والمسؤليف عمى العممية التربوية في معظـ الجامعات العراقية.
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وتمثؿ قضية تقويـ الطالب الجامعي لمعممو إحدى القضػايا المحوريػة الميمػة التػي تنػدرج تحػت أىػـ مكػوف فػي
المنظومة التعميمية ويقصد بو مكوف التقويـ .وىػي عمػى أىميتيػا واسػتقطابيا لمتوجيػات الحديثػة فػي قيػاس وتقػويـ
كفاءة وفاعمية العممية التعميمية في الدوؿ المتقدمة فإنيا ال تجد القدر الكافي مف االىتماـ في الػدوؿ العربيػة ،عمػى
الرغـ مف أنو تقع عمى الجامعة مسؤوليات جساـ.
وعمػػى الػػرغـ مػػف اىميػػة ىػػذا الموضػػوع اال اف االىتمػػاـ بتنميػػة اداء الييئػػات التدريسػػية مػػازاؿ دوف المسػػتوى ،
عمى الرغـ مف الجيود التي بذلت لتحسينو  ،ويرى الباحث اف السبب في ذلؾ يعود الى اعتبار الصؼ مكػاف مقػدس
لمتدريسي ليس مػف حػؽ ارخػريف التػدخؿ فػي شػؤونو كمػا اف عػدـ معرفػة الداريػيف المسػؤوليف فػي الجامعػة مػاذا
يجري داخؿ الصؼ وعدـ وجود الوقت الكافي لزيارة الصؼ اثناء المحاضرات واالطػلع عمػى كفػاءة واداء التدريسػيي
في الصؼ ،كما اف االوضاع الذي مر بيا البمد في قػد اسػيمت بشػكؿ واضػح فػي تػدني اداء الكثيػر مػت التدريسػيف
بسػػبب عػػدـ االنفتػػاح عمػػى التقػػدـ الحاصػػؿ فػػي مجػػاؿ التػػدريس الجػػامعي وتقنياتػػو مػػف جيػػة ومنجيػػة اخػػرى افتقػػار
العديد مف التدريسييف لمجاؿ الخبرة الذي يعد عامؿ ميـ في كفاءة التدريسي  .و بعد التغيػر الحاصػؿ فػي االوضػاع
الماديػػة واالجتماعيػػة والتربويػػة لمييئػػات التدريسػػية الجامعيػػة ال بػػد مػػف االىتمػػاـ بالجانػػب النػػوعي ليػػـ وذلػػؾ بتقػػويـ
ادائيـ بشكؿ عممػي وموضػوعي ،ووضػع السػبؿ واالليػات الكفيمػة بتطػوير ادائػو اسػوة بمػا معمػوؿ بػو فػي الجامعػات
والمعاىد العربية والعالمية0
اف تقويـ اداء التدريسيف مػف قبػؿ طمبػتيـ اسػموب متبػع فػي عػدد كبيػر مػف جامعػات العػالـ  ،فقػد وجػد سػمدف
( ) seldin 1992اف  :86مػػف الجامعػػات االمريكيػػة تمجػػا الػػى مشػػاركة الطمبػػة فػػي تقػػويـ اسػػاتذتيـ  ،ومػػف بػػيف
الجامعات الشييرة التي تستخدـ ىذا النوع مف التقويـ جامعة بيركمػي ،ىارفػارد ،وانػديانا ،وامػا فػي الجامعػات العربيػة
 ،فيػػو اسػػموب منتشػػر ومسػػتخدـ فػػي عػػدد غيػػر قميػػؿ منيػػا  ،جامعػػة السػػمطاف قػػابوس ،والبحػػريف وقطػػر والكويػػت
والسػػعودية (الشػػايب  ،)2007:اال اف اسػػتخداـ ىػػذا االسػػموب فػػي التقػػويـ يكػػاد معػػدوـ فػػي الجامعػػات العراقيػػة عمػػى
الرغـ مف اىميتو واعتباره احد األساليب الفعالة في عممية التقويـ خصوصا اف الكثيػر مػف الدراسػات اوصػت باىميػة
استخدامو في تقويـ اساتذة الجامعة كدراسة الحميد ( )2009ودراسػة الكبيسػي( )1989ودراسػة االزيرجػاوي وعمػي
( (0 )2010االزيرجاوي  ،عمي ميدي) 2010 ،
ويػػرى الباحػػث اف اعتمػػاد المؤسسػػات االكاديميػػة مػػف جامعػػات وكميػػات واقسػػمـ عمميػػة فقػػط عمػػى االسػػتمارة
المعدة مف قبميـ في عممية تقويـ االستاد الجامعي مسالة فييا قصور كبير  ،اذ ينبغي اخػذ تقػويـ الطالػب النػو ىػو
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الػػذي يعػػد محػػور عمميػػة التعمػػيـ والمعنػػي االوؿ فػػي مػػدى امكانيػػات وكفػػاءة اسػػتاذه التدريسػػي  ،فضػػل عمػػى تماسػػو
المستمر خلؿ سنة دراسية كاممة مما يتيح لمطالػب تكػويف فكػره واضػحة وغنيػة عػف كفػاءة اسػتاذه ،ىػذا ممػا حػذى
بالباحث القياـ بيذا البحث لموقوؼ عمى ىذا النوع مف التقويـ خصوصا اف مثػؿ ىػذه الدراسػة لػـ تػدرس حسػب عمػـ
الباحث في جامعة تكريت0

اىمية البحث
إف مف أبرز سمات ىذا العصر  ،ىو التغيير المسػتمر والتطػور السػريع فػي مجػاالت الحيػاة ة نتيجػة لمتقػدـ
العممػػي والتقنػػي والتفجػػر السػػكاني ممػػا أدى الػػى اىتمػػاـ الػػدوؿ بتنميػػة القػػوى البشػػرية كونيػػا القاعػػدة األسػػاس
للقتصاد واألداة الرئيسة لتحقيؽ التنمية الشاممة  .ومف ثـ زادت العناية بإعداد ىػذه القػوى وتػدريبيا تػدريبا مسػتم ارً
مف أجؿ رفع كفايتيا ،وأصػبح التػدريب قبػؿ وفػي أثنػاء الخدمػة جانبػا ميمػا مػف جوانػب اسػتمرارية تقػدـ المؤسسػات
وتطويرىا ،ومف األساليب الرئيسة لمنمو الميني والثقافي في تحقيؽ التغيػرات االجتماعيػة والتربويػة ،نحػف ال نتحػدث
مف فػراغ بػؿ فػي خضػـ الموجػة التعميمػة الحديثػة التػي تتغنػى بػالتعميـ الراقػي الػذي ال ينقصػو شػيء ،اذ اف األجػواء
جميعيا تسعى لتحقيؽ الراحة والمرونة والسيولة في التمقي والتعمـ.
كما اف الجامعات تمثؿ محور االتصاؿ المعرفي والتقدـ الثقافي والػوعي العممػي والرقػي االجتمػاعي ،وتقػع عمػى
عاتقيػػا مسػػؤولية تييئػػة الكفػػاءات المينيػػة وترقيػػة المنػػاخ األكػػاديمي ومسػػاندة الرغبػػات التعميميػػة ودفػػع الكفػػاءات
العممية إلى درجات البػداع والتقػاف والكشػؼ واالبتكػار بمػا يعػود االعتبػار لمػذات ولممجتمػع ،كمػا يرفػع كفػاءة الفػرد
وجاىزيتو لمعطاء غير المحدود ،اذ يتمتع الطمبػة بمنظػور عػالمي جديػد فػي األبعػاد السياسػية واالقتصػادية والػرؤى
الثقافية ،بؿ ويبعث عمى إشاعة األمؿ والطمػوح والرغبػة فػي التفػرد والػدخوؿ إلػى عػالـ العولمػة برؤيػة إنسػانية أكثػر
رحابة ونفعاً ،كما تجعمو القارئ الجيد لمتاريخ والحقائؽ ،ومخططاً واعيػاً لممسػتقبؿ ،وتعطيػو القػدرة عمػى النقػد البنػاء
عف طريؽ خمؽ كيفية تعمـ نظاـ االبتكار والبداع.
وبما أف االسػتاذ الجػامعي يمثػؿ المحػور األساسػي فػي العمميػة التعميميػة إذف البػد أف يحظػى إعػداده باالىتمػاـ
والدراسػػة  ،فيػػو اليػػد الطػػولى فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التربيػػة وعامػػؿ مػػف عوامػػؿ تطػػوير المجتمػػع وتطػػويره واف إعػػداده
وزيادة كفاءتو مف واجبػات الجامعػات ومراكػز التطػوير وذلػؾ مػف خػلؿ مواكبػة طرائػؽ التػدريس المتطػورة وتمكػنيـ
مف استعماؿ أحدث الوسائؿ التعميمية في حياتيـ األكاديمية ،مف أجؿ إعداد جيؿ واعي لو القابمية عمى التكيػؼ مػع
المستجدات والتغيرات والمشكلت التي تجتاح المجتمعات بيف الحيف وارخر .
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فالتدريس عممية منظمة  ،تتـ عمى وفؽ فمسفة وسياسة واسػتراتيجية محػددة بدىػدافيا وخططيػا ،موضػوعة فػي
صورة برنامج تدريبي لو منيجو وأدواتػو ووسػائمو التعميميػة  ،مػف اجػؿ تحقيػؽ النمػو المينػي  ،والتربػوي  ،والعممػي
لمكوادر التدريسية  ،واحداث التجديد في المجاالت المختمفة .
والذيف يؤدوف دو ار متمي از في عمميػة تغييػر المجتمػع نحػو االتجػاه المنشػود  ،وليػذا يعػد االسػتاذ الجػامعي مػف
اىـ ركائز الجامعة وىو محور االرتكاز فػي تحقيػؽ اىػدافيا وىػو الحمقػة الرابطػو مػابيف المػنيج مػف جيػة ومػا بػيف
الطالػػػب الػػػذي ىػػػو يعػػػد المتمقػػػي فػػػي العمميػػػة التربويػػػو و محورىػػػا واسػػػاس تقػػػويـ االسػػػتاد الجػػػامعي وتقػػػويـ ادائػػػو
(االزيرجاوي . ) 2010 :183 :
ولكػػي يػػؤدي ىػػذا الػػدور المميػػز البػػد اف تكػػوف مدخلتػػو ومخرجاتػػو ذات نوعيػػة مميػػزة ،وىػػذه المػػدخلت كمػػا
يوضػػحيا (ابػػراىيـ والطيػػب ) تتمثػػؿ فػػي ثػػلث عناصػػر اساسػػية  :االسػػتاذ المتميػػز  ،والطالػػب المثػػابر  ،والػػنيج
المتطور (ابراىيـ والطيب 0) 2000:
اما ميػدلي فيحػدد ( (Medily,1987,174ثلثػة معػايير رئيسػية لتقػدير كفػاءة مػف يقػوـ بالعمميػة التعميميػة
وىػػية االوؿ تقػػدير الكفػػاءة بنػػاء عمػػى مخرجػػات الػػتعمـ ة الثػػاني ىػػو تقػػدير الكفػػاءة بنػػاء عمػػى سػػموؾ المعمػػـ ة أمػػا
المعيار الثالث فيو تقدير الكفاءة بناء عمى سموؾ المػتعمـ .فػإذا كػاف المعيػار األوؿ ييػتـ بالنتاجيػة ويػرى فػي تعمػـ
الطلب مؤش ارً صادقا ألداء المعمميف ودليلً عمى كفاءتيـ .إال أف ىذا المعيػػػػػػػػػار ( ) Medily: 1987 : P 18
وعمى ىذا االساس البد إف األستاذ الذي يممؾ ،مع الشيادة األكاديمية ،الموىبة والممكػة والػدافع واليمػاف بنبػؿ
الرسالة وثقؿ المسؤوليةة رسالة نشر العمـ والمعرفة والحفاظ عمى اليوية والثوابت الوطنية ،ومسػؤولية بنػاء العقػوؿ
واعداد الخبرات وتنمية الكفاءات ،بؿ وقيادة الصلح والتغيير الف التعميـ عمـ وفف0
ولكي يقػوـ التدريسػي بػدوره الميػـ والحسػاس بكفػاءة واقتػدار ،البػد أف يتمتػع بقػدر كػاؼ مػف القػدرات
والكفايات التعميمية .ذلؾ أف وظيفػة المعمػـ لػـ تعػد قاصػرة عمػى تزويػد الطػلب بالمعمومػات والحقػائؽ كمػا كػاف
في السابؽ ،بؿ تعدتيا إلى أف أصػبحت عمميػة تربويػة شػاممة لجميػع جوانػب نمػو الشخصػية لػدى الطالػب فػي
صورىا :الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية

( اليذلي0)141 ،1991 ،

وفي ىذا الصدد يصبح عضو ىيئة التدريس مطالباً أكثر مف غيره الحداث مثؿ ىذا التطوير في معارفو وقدراتػو
ومياراتو المختمفة التي تمكنو مف أداء دوره بفعالية واقتدار ،بما يس ىـ في تحقيؽ االىداؼ والغايات المرجوه فػي
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المخرجات والذي ينعكس في تحسيف تعمـ الطالب وتوسيع امكاناتو معرفيا ومياريا ليؤدي دوره فػي الحيػاة للسػياـ
في عمارة االرض.
التدريس الجامعي لـ يعد مجرد معمومات يمقييا األستاذ فػي القاعػة ،ويسػجميا الطمبػة  ،إنػو تػدريس نػوعي
ينشط األفكار والرؤى والميارات التي يمتمكيا الطمبة ،ويعمؿ عمى تحفيزىا لمظيور ،وتحفيزىـ الستثمارىا في عممية
الػتعمـ الػذاتي والمسػتمر  ..لػذلؾ البػد أف يكػوف األسػتاذ الجػامعي قػاد ار عمػى إحداثصػدمة معرفيػة وفكريػة ومياريػة
جديدة لمطالب الجامعي حتى يشعر الطالب بقيمة الوقت الذي يقضيو في القاعة ويسػتثمره فػي تنميػة مياراتػو ...ال
يقبػؿ طالػب الجامعػة اليػوـ أف يقعػد أمػاـ األسػتاذ سػاعتيف إلػى ثػلث سػاعات يسػتمع إليػو كمػا يسػتمع إلػى نشػرة
ويفعميػا أثنػاء التػدريس ال
األخبار أو خطبة الجمعة  ،ولذلؾ فػدي أسػتاذ ال يسػتحوذ عمػى حػواس الطالػب المختمفػة ِّ
شؾ سوؼ يجد مشقة في استبقاء تلمذتو وغرس مفيوـ القدوة لدييـ.
يذكر (كاظـ )2010:اف ىناؾ اربع طرئؽ في قياس فاعمية التدريسي الجامعي teaching effectiveness
ىػػي :تقػػويـ االدارة

 administrative evaluationوتقػػويـ الػػزملء  colleague evaluationوالتقػػويـ

الذاتي  self evaluationوتقػويـ الطمبػة  student evaluationومػف ىنػا يتبػيف مػدى اىميػة تقػويـ الطمبػة
في تحديد مدى كفاءة االسػتاد الجػامعي باعتبػاره مصػدر رئيسػي لممعمومػات بمػدى تحقيػؽ االىػداؼ التربويػة  ،كمػا
انيـ يمتمكوف خاصية تقػويـ الشخصػية لمتدريسػي االكػاديمي بسػبب تماسػيـ المباشػر مػع اسػاتذتيـ مػف خػلؿ عػاـ
دراسي كامؿ( .كاظـ واخروف ) 2010 :185:
عمى الرغـ مف كوف مسػالة مشػاركة الطمبػة فػي عمميػة التقػويـ مازالػت قضػية جدليػة حتػى فػي الجامعػات التػي
وصمت مراحؿ متقدمة مف التطور والرقي وىذا االعتراض لـ يكف بسػبب مبػدا المشػاركة بحػد ذاتػو ولكػف بسػبب عػدـ
وعػػي الطمبػػة باالسػػاليب العمميػػة التػػي يجػػب اتباعيػا قػػي عمميػػة التقػػويـ واالبتعػػاد عػػف النظػػرة الشخصػػية اثنػػا عمميػػة
التقويـ

(عودة . ) 2006 :

أظيػػػػػرت العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات اف اتجاىػػػػػات االسػػػػػاتذة سػػػػػمبية نحػػػػػو عمميػػػػػة التقػػػػػويـ مػػػػػف قبػػػػػؿ طمبػػػػػتيـ
(ابراىيـ والطيب  )2000:فػي حػيف ترردراسػات اخػرى اف عمميػة تقػويـ الطمبػة السػاتذتيـ عمميػة تربويػة عمميػة ليػا
مردودىا االيجابي في عممية التغذية الراجعة لمتدريسي في تحسيف ادائو (الزاممي وعباس )2005:
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اىداؼ البحث
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :
 -3التعرؼ عمى فاعمية تدريسي جامعة تكريت مف وجية نظر طمبتيـ
 -4التعرؼ عمى الفروؽ في فاعمية تدريسي جامعة تكريت مف وجية نظر طمبتيـ وفؽ المتغيرات التالية:
التخصص (عممي -انساني ) الجنس

( ذكور – اناث)

حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى طمبة المرحمػة الرابعػة فػي الكميػات العمميػة واالنسػانية جامعػة تكريػت لمعػاـ الدراسػي
2014-2013

تحديد المصطمحات:
اوال  :التقويـ
عرفو بموـ ()Bloom,1971
عممية إصدار حكـ عمى األفكار واألعماؿ واألنشطة والحموؿ وطرؽ التدريس وغيرىا مف األمور التربويػة واف
يتضػػمف اسػػتخداـ المحكػػات  ،Criteriaالمسػػتويات  Standardوالمعػػايير  ،Normsلتقػػدير مػػدى كفايػػة األشػػياء
ودقتيا وفعاليتيا (.)Bloom, 1971
عرفو ()Gronlund,1971
عمميػػة منيجيػػة تحػػدد مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة مػػف قبػػؿ المتعممػػيف واف يتضػػمف وصػػفاً كمي ػاً ونوعي ػاً
بالضافة إلى حكمو عمى القيمة (.)Gronlund, 1976
عرفو (الدليـ وآخروف)1988،
ىو عممية قياسػية تشخيصػية وقائيػة علجيػة ىػدفيا الكشػؼ عػف مػواطف الضػعؼ ومػواطف القػوة بقصػد تطػوير
عممية التعمـ والتعميـ (الدليـ وآخروف)1988 ,
ثانيا  :فاعمية التدريس teaching effectiveness
عرفيا االزيرجاوي وعمي ()2010
مػػدى تمكػػف االسػػتاد الجػػامعي فػػي مجػػاؿ تخصصػػو  ،ومسػػتوى ثقافتػػو العامػػة ،والمامػػو بميػػاـ التعمػػيـ الجػػامعي
وفمسػػفتو ومشػػاكمو وادارتػػو وقوانينػػو ،ومعرفتػػو بقػػدرات الطمبػػة ،والمامػػو بطرائػػؽ التػػدريس الحديثػػة ،والمامػػو بطرائػػؽ
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تقويـ تحصيؿ الطمبة  ،ومعرفتو باالسػس التػي تقػوـ عمييػا المنػاىج الجامعيػة ،والتعامػؿ التربػوي مػع الطمبػة داخػؿ
قاعػػػة الػػػدرس) وقػػػد تبنػػػى الباحػػػث ىػػػذا التعريػػػؼ لفاعميػػػة التػػػدريس لكونػػػو تبنػػػى االداة المعػػػدة مػػػف قبػػػؿ الباحثػػػاف
( االزيرجاوي واخروف 0 ) 2010 :

الفصؿ الثاني
خمفية نظرية ودراسات سابقة
اوال :خمفية نظرية
اء
يعتبر التقويـ أحد العناصر الميمة التي ينبغي التركيز عمييا مف قبػؿ المؤسسػات المجتمعيػة بشػكؿ عػاـ ،سػو ً

كانت تمؾ المؤسسات اقتصادي أو سياسية أو اجتماعية أو تعميمية .وقد ال نبالغ لو اعتبرنا أف توظيؼ التقػويـ فػي
المجاؿ التربوي والتعميمي ربما يعػد األىػـ ،وتنبػع أىميتػو مػف أىميػة التربيػة والتعمػيـ فػي رقػي المجتمعػات وتقػدميا،
وضماف توفير درجة ملئمة مف العيش الكريـ ألبنائيا ،األمر الذي أدى إلى أف يصبح التقويـ
مركػز االىتمػاـ ،وممتقػػى الجيػود المكثفػة لممؤسسػػات التربويػة فػي العػػالـ المتقػدـ ،ووسػيمتيا لتحديػػد نقػاط القػػوة

والضعؼ ،ومف ثـ توظيفيا في التحسيف والتطوير .لعؿ ذلؾ يبرز أىمية التقويـ في المجتمعػات عمومػاً والمجتمعػات
النامية عمى وجو الخصوص باعتبا ره الوسيمة التي يمكػف مػف خلليػا الحكػـ عمػى جػودة وفعاليػة المنػاىج والبػرامج
التعميمية بعناصرىا المختمفة ومختمؼ االجراءات والممارسات والسياسات التعميمية ،ومف ثـ اتخػاذ الحمػوؿ المناسػبة
ليا ونظ ار لتمؾ األىمية لمتقويـ فإننا نمحػظ اىتمامػاً ؾ كبيػ ار بػو السػيما فػي المجتمعػات المتقدمػة ،ففػي كوريػا عمػى
سبيؿ المثاؿ نجػد أف عمميػة التقػويـ قػد أصػبحت مدلوفػة ضػمف نظاميػا التعميمػي الجػامعي ،وأصػبحت نتػائج التقػويـ
حاسػػمة بالنسػػبة لبقػػاء الجامعػػات ،وىػػو مػػا يػػدفع الجامعػػات الكوريػػة إلػػى بػػذؿ قػػدر كبيػػر مػػف الجيػػد فػػي محاولػػة
لمحصوؿ عمى تقديرات أعمى في نتػائج التقػويـ ،وىػو مػا أفػرز الكثيػر مػف التنػافس بػيف الجامعػات وأعضػاء الييئػة
التريسػػية  ،لقػػد أدى التقػػدـ العممػػي ،وزيػػادة عػػدد الجامعػػات والمػػدارس بالضػػافة إلػػى الزيػػادة الممحوظػػة فػػي أعػػداد
الطمبة المقبميف عمى ىذه المؤسسات في بداية القرف العشريف إلى تطورات جذرية في عمـ القياس ،ومف ثػـ ظيػور
عمـ التقييـ التربوي بشكؿ مميز فيما بعد .

(حمداف ) 23 : 2010:

ويمثؿ التقويـ في النظاـ التربوي ككؿ مف المدرسة الى الجامعة أىمية كبػرى فػي نجػاح العمميػة التعميميػة ،وىػذا
مػػا يحػػاوؿ الباحػػث ىنػػا استعراضػػو،حيث يمثػػؿ التقػػويـ أحػػد أىػػـ المػػداخؿ الحديثػػة لتطػػوير التعم ػيـ ،فمػػف خللػػو يػػتـ
التعرؼ عمى أثر كؿ مػا تػـ التخطػيط لػو وتنفيػذه مػف عمميػات التعمػيـ والػتعمـ ،ونقػاط القػوة والضػعؼ فييػا ،ومػف ثػـ
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اقت ػراح الحمػػوؿ التػػي تسػػاىـ فػػي التدكيػػد عمػػى نقػػاط القػػوة وتػػدعيميا ،وتلفػػي م ػواطف الضػػعؼ وعلجيػػا وخصوصػػا
عنمدما يتعمؽ الموضوع بالكوادر التدرسية الجامعية

وظائؼ التقويـ:
يؤدي التقويـ وظائؼ متعددة في العممية التعميمية و في مقدمة ىذه الوظائؼ:
 .1الحكـ عمى قيمة األىداؼ التعميمية التي تتبناىا المدرسػة و التدكػد مػف مراعاتيػا لخصػائص و طبيعػة الفػرد
المتعمـ و لفمسفة وحاجات المجتمع و طبيعة المادة الدراسية كما يساعد التقويـ عمى وضوح ىػذه األىػداؼ
ودقتيا وترتيبيا حسب األولوية.
 .2اكتشاؼ نواحي الضعؼ و القوة و تصػحيح المسػار الػذي تسػير فيػو العمميػة التعميميػة وىػذا يؤكػد الوظيفػة
التشخيصية العلجية معا لمتقويـ التربوي.
 .3مسػػاعدة المعمػػـ عمػػى معرفػػة تلميػػذه فػػردا فػػردا ،و الوقػػوؼ عمػػى قػػدراتيـ و مشػػكلتيـ وبيػػذا يتحقػػؽ مبػػدأ
الفروؽ الفردية.
 .4إعطاء التلميذ قد ار مف التعزيز والثابة بقصد زيادة الدافعية لدييـ لمزيد مف التعمـ واالكتشاؼ.
 .5مساعدة المعمميف عمى إدراؾ مدى فاعميتيـ فػي التػدريس و فػي مسػاعدة المتعممػيف عمػى تحقيػؽ أىػدافيـ
و ىذا التقويـ الذاتي مف شدنو أف يدفع بالمعمـ إلى تطوير أساليبو و تحسيف طرقو و بالتػالي رفػع مسػتوى
أدائو.
 .6معرفة المدى الذي وصؿ أليو الدارسوف  ،وفي اكتسابيـ ألنواع معينو مػف العػادات والميػارات التػي تكونػت
عندىـ نتيجة ممارسة أنواع معينة مف أوجو النشاط.
 .7التوصؿ إلى اكتشاؼ الحػاالت المرضػية عنػد الطػلب فػي النػواحي النفسػية  ،ومحاولػة علجيػا عػف طريػؽ
الرشاد النفسي  ،والتوجيو التربوي
 .8وضػػع يػػد المعمػػـ عمػػى نتػػائج عممػػو  ،ونشػػاطو بحيػػث يسػػتطيع أف يػػدعميا  ،أو يغيػػر فييمػػا نحػػو األفضػػؿ
سواء في طريؽ التدريس  ،أو أساليب التعامؿ مع الطلب.
 .9يساعد التقويـ األفراد الدارييف عمى اتخاذ الق اررات اللزمة لتصحيح مسػار إدارتيػـ  ،وكػذلؾ اتخػاذ القػ اررات
الخاصة بالعالميف والتدريسييف فييا سواء بترقيتيـ او مكافاتيـ
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وعمى المستوى التعميمي فاف التقويـ يعني "عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات ،بغرض تحديد درجػة تحقيػؽ
األىداؼ التعميمية والتربوية واتخاذ الق اررات بشػدنيا لمعالجػة جوانػب الضػعؼ وتػوفير ظػروؼ النمػو السػميـ المتكامػؿ
مف خلؿ إعادة تنظيـ البيئة التربوية واثرائيا".
أما عمى مستوى قاعة الدرس أو األداء التدريسي فيي "عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات لتحديػد مػدى
تحقيؽ األىداؼ التعميمية مف قبؿ المتعمميف واتخػاذ قػ اررات بشػدنيا ويشػير ىػذا المفيػوـ ضػمناً إلػى ضػرورة صػياغة
األىداؼ المعرفية والميارية والوجدانية ،كخطػوة أولػى فػي عمميػة التعمػيـ ألنيػا عمميػة مقصػودة و ىادفػة" (الجمبػي،

.)23 ،2005
يشار إلى إف البروفسور ( )Elton, 1987اتخذ خطوة أكثر تقدماً ولكف بحذر ليفصػؿ بػيف مفيػومي التقيػيـ

والتقويـ المتداخميف حيث كتب قائلً "أف التقييـ يختص باألفراد وأف التقويـ يختص بالعمميػات التدريسػية" فيمػا يشػير

آخػػروف إلػػى أف التقيػػيـ ىػػو التثمػػيف مػػف اجػػؿ إصػػدار أحكػػاـ ذات سػػمة كميػػة ،أي إجػراء قيػػاس موضػػوعي منضػػبط
ومنتظـ لممدخلت والمخرجات بشكؿ ارقػاـ ونسػب فيمػا يسػتيدؼ التقػويـ التحسػيف عبػر عمميػة نوعيػة تيػتـ بتعػديؿ
وتنمية المكونات المختمفة لمعممية التدريسية.
يتضمف تقييـ فاعمية التدريس عادة مقارنة المعمومػات عػف أداء المػتعمـ قبػؿ البػدء بتدريسػو وبعػد االنتيػاء مػف
تدريسػو .وقيػػاس األداء قبػػؿ البػػدء بالتػػدريس يػػزود المعمػػـ بمعمومػػات قاعديػػة يعتمػػد عمييػػا فػػي الحكػػـ عمػػى فاعميػػة
التػدريس .فعػدـ تحقيػؽ المػتعمـ لػبعض األىػداؼ التعميميػة المنشػودة قػد يعػود إلػى عػدـ امتلكػو لمميػارات المدخميػػة
اللزمة وليس إلى عدـ فاعمية التدريس.
اف أفضؿ السػبؿ لتقيػيـ فاعميػة التػدريس متابعػة مػدى تحقيػؽ المتعممػيف لتىػداؼ التعميميػة المرجػوة .ولمقيػاـ

بذلؾ يحتاج المعمموف أوالً إلى إعطاء أوزاف لتىداؼ وبحسب أىميتيا ومػف ثػـ رصػد عػدد الطػلب الػذيف حققػوا كػؿ
ىدؼ مف تمؾ األىداؼ.

وىنػػاؾ نوعػػاف رئيسػػاف مػػف التقيػػيـ يمكػػف اسػػتخداميما لمحكػػـ عمػػى فاعميػػة التػػدريس وىمػػا التقيػػيـ التكػػويني
والتقيػيـ الجمعػي .والتقيػيـ التكػويني ) (Formative Evaluationىػو الػذي ينفػذ أثنػاء عمميػة التػدريس وبنػاء
عميػػػو يقػػػرر المعمػػػـ إذا كػػػاف البرنػػػامج التدريسػػػي بحاجػػػة إلػػػى تعػػػديؿ .أمػػػا التقيػػػيـ الجمعػػػي

(Summative

) Evaluationفيػػو ينفػػذ بعػػد انتيػػاء عمميػػة التػػدريس ويتػػوخى المعمػػـ منػػو معرفػػة مػػا إذا كػػاف الطالػػب قػػد حقػػؽ
األىداؼ.
ويسػتند تقيػػيـ التػػدريس ،باعتبػػاره عنصػ ار ىامػػا مػػف عناصػر العمميػػة التعميميػػة  /التعمميػػة ،إلػػى خمسػػة مبػػادئ
أساسػػية ىػػي )1( -:معرفػػة مػػدى فيػػـ الطػػلب لمتعميمػػات ومعػػدؿ نجػػاحيـ ( )2متابعػػة وقػػت االنشػػغاؿ بالميمػػات

149

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

التعميميػة )3( ،حفػظ السػجلت حػوؿ تقػدـ الطالػب )4( ،تزويػد الطػلب بمعمومػات عػـ مػدى تقػدميـ )5( ،اسػتخداـ
المعمومات اتخاذ الق اررات حوؿ ضرورة تعديؿ البرنامج التدريسي أو الحالة أو التوقػؼ عػف تنفيػذ البرنػامج إذا كانػت
األىداؼ المرجوة منو قد تحققت.
وقد اسػتخدـ تقػويـ الطمبػة السػاتذتيـ الوؿ مػرة عػاـ  1920فػي جامعػة بػوردر  ، purderاذ اصػبحت ظػاىرت
تقويـ اسػاتذة الجامعػة مػف قبػؿ طلبيػـ مػف العناصػر الميمػو فػي عمميػة التقػويـ التربػوي وخاصػة فػي مجػاؿ العمػؿ
اكاديمي الجامعي وليذا ازادت الدراسات والبحوث التعمقة في ىذا الموضوع بشكؿ كبير وخصوصا فػي العقػود االخيػرة
(ابػراىيـ والطيػب 0) 200:32:اذ كػاف عػدد البحػوث المنشػوره فػي ىػذا الموضػوع لمفتػرة مػف عػاـ  1971الػى عػػاـ
 1988كاف مايقارب ( )1300بحثا  ،امػا االف فػاف ىػذا الموضػوع بػدا ياخػذ مجػاال اوسػع لمػا ليػذا الموضػع مػف
اىمية بالغة (عوده0) 237: 2006:
وتمثؿ قضية تقويـ الطالب الجامعي الستاذه إحدى القضايا المحورية الميمة التي تنػدرج تحػت أىػـ مكػوف فػي
المنظومة التعميمية ويقصد بو مكوف التقويـ .وىي عمى أىميتيا واسػتقطابيا لمتوجيػات الحديثػة فػي قيػاس وتقػويـ
كفاءة وفاعمية العممية التعميمية في الدوؿ المتقدمة فإنيا ال تجد القدر الكافي مف االىتماـ فػي الػدوؿ العربيػة ككػؿ
و فػي العػراؽ عمػي االقػؿ .ونشػير ىنػا لنتػائج بحػث الجنػابي (  ) 2009الػذي اوصػي بضػرورة البحػث و الد ارسػة
لتقويـ األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في الجامعة مف وجية نظر طمبتيـ.اف تقويـ الطالب الجامعي للستاذ
تقدير سنويا يحفظ في ممفو لحيف الحاجػة إليػو عنػدما تدعوالضػرورة لػذلؾ ،أو مقارنػة
ًا
ال ييدؼ إلى إعطاء االستاذ

أداء استاذ بدداء استاذ آخػر ،ولكنػو محاولػة لمتعػرؼ عمػى نػواحي القػوة والضػعؼ فػي عمميػة التػدريس وخاصػة مػا
يرتبط منيا باالستاذ سػواء أكػاف ذلػؾ مػف ناحيػة صػفاتو الشخصػية أـ المينيػة محاولػة لمكشػؼ عػف حقيقػة التػدثير
الجزئػي للسػتاذ فػي العمميػة التعميميػة .رػومف المعمػوـ أف الجامعػات تقػع عمػى عاتقيػا مسػؤولية تييئػة الكفػاءات
المينية وترقيػة المنػاخ األكػاديمي ومسػاندة الرغبػات التعميميػة ودفػع الكفػاءات العمميػة إلػى درجػات البػداع والتقػاف
والكشؼ واالبتكػار بمػا يعػود عمػى المجتمعػات بػالنفع وعمػى العػالـ بارمػاؿ المنشػودة .ممػا يسػتمزـ عمميػات التقػويـ
المستمر والموضوعي والواقعي السميـ لكؿ مف يعمؿ بالجامعة ) الخثيمو0)2000:110:
تشير الدراسات التي اىتمت بموضػوع تقػويـ االسػاتذة فػي الجامعػات عمػى اىميػة رأي الطالػب فػي تقػوي االسػتاد
الجػػامعي لمػػا مايمتمكػػو مػػف ميػػارات حسػػية مػػف جانػػب ومػػف جانػػب اخػػر بسػػبب تماسػػو المسػػتمر وملحظػػة سػػموكو
باستمرار جعمت منو راصدا جيد ومقػوـ جيػد الداء التدريسػي  ،كمػا انػو يعطػي تغذيػة راجعػة لعمػؿ التدريسػي ويعتبػر
مراة يرى فيو التدريسي صورة عممو وعمى اساسيا يقوـ بتعديؿ احطاءه واالستفادة منيا حتى اذا لـ يطمػب مػف ذلػؾ
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خصوصا اذا ما اعطي الوسائؿ المناسبة في عممية التقػويـ فمػف المؤكػد بانػو قػادر عمػى اعطػاء تقريػر صػادؽ عمػا
يدور في قاعة المحاضرة ) (Spooren, Mortelans&Denekens ,2007
اف مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي تعطػػي اىميػػة قصػػوى الج ػراء البحػػوث العمميػػة وخصوص ػاً تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ
بتقويـ االستاد الجامعي مػف قبػؿ الطالػب عمػى الػرغـ مػف تحفػظ اغمػب االسػاتذة عمػى ىػذا النػوع مػف التقػويـ لكػوف
غالبا ما ينظر الطالب الى التقويـ مف منظار ضيؽ اليتعدى حدوده ومصالح الطالب الشخصية  ،كمػا انيػا غالبػا مػا
تفتقر لمقواعد العممية التي يجب اف تتوفر في عممية التقويـ وتحديدا بما يتعمؽ باالبتعاد عف الذاتية 0
لقد مرت عقود مف الزمف ومازاؿ بعض اساتذة الجامعة يروف اف تعمؽ االسػتاد فػي اختصاصػو العممػي وشػغفو
بالبحث والتطويرىي ضمانات كافية التقاف ونجػاح االسػتاد فػي غرفػة الصػؼ وقدرتػو العاليػة فػي ادارة وزيػادة فعاليػة
الترابط والتفاعؿ بينو وبيف الطالب  ،لذا انيـ اليعيروف اىمية الى طبيعة الطالب وميولو وحالتػو النفسػية والصػحية
واالجتماعيػة واالقتصػادية ،اذا انيػـ يضػعوف جػػدار عػازؿ اف جػاز التعبيػر بيػنيـ وبػػيف الطالػب ويعتبرونيػا جػزء مػػف
شخصية اللستاذ ورزانتو العممية ووقاره  ،وىـ في ىذا يبقوف متمسػكيف بالطريقػة الكلسػيكية فػي التعمػيـ متناسػيف
اف دورىـ االوؿ دور تربوي عممي اجنماعي ( عقراوي 0)21-11 :1971:

ثانيا :دراسات سابقة
دراسة عوده وصاريني ()1990
أجريػت الدراسػة فػي جامعػة اليرمػوؾ بػاالردف  ،ىػدفت الدراسػة الػى بنػاء اداة لتقػويـ اداء اسػاتذة الجامعػات
االردنية  ،ذو حصائص سايكومتريو عممية رصينة تمكف الباخثيف مف التعرؼ الى تقو يـ األداء األكػاديمي لعضػو
ىيئة التدريس في جامعة 0
دراسة محافظة والسامرائي ()1996
أجريػت الدراسػة فػي جامعػة اليرمػوؾ بػاالردف  ،ىػدفت الدراسػة التعػرؼ عمػى االدواة االكثػر اىميػة فػي تقػو يػـ
األداء األكاديمي لعضو ىيئة التدريس في الجامعة،حيث اقترح الباحثاف قائمة تتالؼ مف ( )32فقرة اعػدوىا مقياسػا
لمتعرؼ عمى فاعمية اداء االستاد الجامعي
دراسة غنيـ والبحيوي ( )2004
أجريػت الدراسػة فػي المممكػة العربيػة السػعودية  ،ىػدفت التعػرؼ الػى تقػو يػـ األداء األكػاديمي لعضػو ىيئػة
التػدريس فػي جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز مػف وجيػة نظػر الطػلب والطالبػات ،واسػتخدـ الباحثػاف المػنيج الوصػفي
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التحميمي  ،توصمت الدراسة الى العديػد مػف النتػائج منيػا اف االسػتاذ الجػامعي فػي جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز يػؤدي
دوره االكاديمي الواقعي بدرجة متوسطة  ،كما انو توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف اراء الطلب والطالبات فػي
االداء االكاديمي لعضو ىيئة التدريس الجامعي 0
دراسة العمايرة)2006) ،
أجريت الدراسة في األردف  ،ىدفت معرفػة تقػدير اداء اعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة االسػراء الخاصػة لمميػاـ
التعميمية المناطة ليػـ مػف وجيػة نظػرىـ ونظػر طلبيػـ .وتوصػؿ الباحػث فػي نتػائج تحميػؿ اسػتجابات الطمبػة عمػى
فقرات االستبانة عمى قصور اداء عضو ىيئة التدريس في بعض ميامو0
دراسة المخلفي ()2010
أجريت الدراسة في اليمف  ،ىدفت الدراسة الى بناء مقياس في تقو يـ األداء األكاديمي لعضو ىيئة التدريس
في الجامعة 0
دراسة االزيرجاوي وعمي ميدي ()2010
أجريت الدراسة في العراؽ ،ىدفت الدراسة الى بناء مقياس في تقو يـ األداء األكاديمي لعضو ىيئة التػدريس
فػػي الجامعػػة العراقيػػة وتوصػػؿ الباخثػػاف الػػى قائمػػة تتكػػوف مػػف ( )34فقػػره موزعػػة عمػػى ( )6مجػػاالت لتحديػػد كفػػاءة
اساتذة الجامعة مف وجية نظر طلبيـ 0
دراسة الحسف ()2010
أجريػػت الدراسػػة فػػي جامعػػة اـ القػػرى بالسػػعودية  ،ىػػدفت الدراسػػة الػػى الكشػػؼ عػػف الكفػػاءات المينيػػة
المسػػتقبمية للسػػتاذ الجػػامعي مػػف وجيػػة نظػػر طمبػػتيـ وعلقتيػػا بػػبعض المتغي ػرات وقػػد توصػػمت الدراسػػة الػػى اىػػـ
الخصػائص والمعػايير التػي بموجبيػػا يػتـ تقػويـ االسػػتاد الجػامعي وىػي ( االعػػداد لممحاضػره  ،شخصػية التدريسػػي ،
العلقات االنسانية  ،التقويـ  ،التمكف  ،النمو الميني  ،اساليب التقرير )
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إجراءات البحث
اوال  -:مجتمع البحث

يقصد بمجتمع البحث العناصػر التػي يسػعى الباحػث الػى اف يعمػـ عمييػا نتػائج البحػث ذات العلقػة بالمشػكؿ
التي ىي محور بحثو (عػوده والممكػاوي  )106 :1992:يتكػوف مجتمػع البحػث مػف طمبػة جامعػة تكريػت  /السػنة
الرابعػػة الدراسػػة الصػػباحية والبػػالغ عػػددىـ ( )2240طالبػػا لمعػػاـ الدراسػػي  2014 - 2013مػػوزعيف عمػػى ()16
كمية لمتخصص العممي واالنساني .
ثانيا  -:عينة البحث
لعدـ قدرة الباحث عمى تغطية جميع مجتمع البحث ارتدى عمى اختيار عينػة مػف كميػات الجامعػة  ،اذ تػـ اختيػار
كمية القانوف واالداب لتخصص االنساني وكمية طب اليندس والعموـ لمتخصص العممي ثـ اختار مػف ىػذه الكميػات
عيف عشػوائية تتكػوف مػف ( )200طالػب وطالبػة مػف طمبػة الدراسػات الصػباحية بواقػع ( )50طالػب مػف كػؿ كميػة
مقسميف الى ( )25طالب و ( ) 25جدوؿ ( )1يوضح ذلؾ .
الجدوؿ ( )1يوضح عينة البحث
الكمية

ذكور

اناث

المجموع

اليندسة

22

28

50

العموـ

19

31

50

المجموع

41

59

100

القانوف

36

14

50

االداب

24

26

50

المجموع

60

40

100

ثالثا -:أداة البحث
لغػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة اعتمػػد الباحػػث عمػػى المقيػػاس المعػػد مػػف قبػػؿ الباحثػػاف االزيرجػػاوي وكػػاظـ
 2010الخػػاص بتطػػوير اداة لقيػػاس فاعميػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات العراقيػػة بعػػد اف اسػػتخرج لػػو الباحػػث الصػػدؽ
والثبات .
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وصؼ المقياس
يتكوف مقياس فاعمية التدريس في الجامعػات العراقيػة والػذي اعتمػده الباحػث كمػا اسػمفنا سػابقا مػف ( )16فقػرة
موزعة عمى ( )4مجاالت ىي( اسػتخداـ التقنيػات -طرائػؽ التػدريس – تقػويـ الطمبػة -التغذيػة الراجعػة ) وامػاـ تمػؾ
الفقرات درجة يضعيا المستجيب امػاـ كػؿ فقػرة محصػوره مػابيف( ، )5-1وىنػاؾ طريقتػاف يمكػف اعتماىمػا  ،اال ولػى
طريقة العينو حيػث يػذكر فييػا اسػـ التدريسػي  ،امػا الثانيػة فيػي طريقػة المجتمػع حيػث تكػوف عمميػة التقػويـ بيػذه
الطريقة بصوره شاممة بدوف ذكر اسـ التدريس  ،واألسموب األخير ىو الذي اعتمده الباحث في بحثو
 -1صلحية الفقرات
اف عممية القياس تعتمػد بصػورة رئيسػية عمػى صػدؽ االداة المعػدة ليػذا الغػرض  ،ويػذكر ايبػؿ اف فضػؿ وسػيمة
لمتحقؽ مػف صػلحية الفقػرة ىػو عرضػيا عمػى مجموعػة مػف الخبػراء المختصػيف بالتربيػة وعمػـ الػنفس لتقػدير مػدى
()Ebel ,1972 ,p, 555

صلحيتيا لقياس الصفة التي وضعت مف اجميا.

وبناءا عمى ذالؾ عرض الباحث المقياس عمى مجموعة مػف المختصػيف بالتربيػة وعمػـ الػنفس 1لصػدار حكميػـ
عمى مدى صلحية فقرات مقياس فاعمية التدريس في قياس الخاصػية التػي وضػع مػف اجميػا وملئمتػو فػي الوقػت
الحاضر  ،وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ عالية للبقاء عمى الفقرة او حذفيا او تعػديميا ،وفػي ضػوء اراء الخبػراء ،
تبيف اف جميع الفقرات صادقة0
 -2تحميؿ فقرات المقياس
لغرض التحميؿ االحصائي لمفقرات وايجاد قوتيا التميزية قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس بصػيغتو البدائيػة عمػى عينػة
استطلعية تتالؼ مف(  ) 80طالبا  ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اعتمػػد الباحػػث اسػػموباف ( المجموعتػػاف المتطرفتػػاف  ،علقػػة
درجة الفقرة بالدرجة الكمية )
أ -المجموعتاف المتطرفتاف
وفي ضوء ىذا االسموب قػاـ الباحػث فػي ترتيػب االسػتجابات الكميػة التػي حصػؿ عمييػا جميػع افػراد العينػة
البالغ عددىـ ( )80ترتيبا تنازليا مف اعمى درجة الى اقؿ درجػة ثػـ اخػذ نسػبة  %27مػف االسػتمارات الحاصػمة
1

ا.د صاحب عبد مرزوك

ا.م.د اديب محمد نادر

ا.د واثق عمر موسى

ا.م.د حميد سالم

ا.د حسام طه

ا.م.د صباح مرشود

ا.د رؤوف القيسي

ا.م.د كاظم عمي

154

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

العمػػى االجابػػات ومثميػػا للسػػتمارات الحاصػػمة عمػػى اوطػػت االجابػػات وباسػػتخداـ الحاسػػوب تػػـ اعتمػػاد االختبػػار
التائي(  ) t-testللختبار الفػروؽ بػيف متوسػط درجػات المجمػوعتيف العميػا والػدنيا عمػى كػؿ فقػرة مػف فقػرات
المقيػػاس اؿ ( ، )16وعػػدت القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة مؤش ػ ار لتمييػػز كػػؿ فقػػرة مػػف خػػلؿ مقارنتيػػا مػػع القيمػػة
الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 0,05عنػػد درجػػة حريػػة ( )78والبالغػػة ( ، )1,96واتضػػح مػػف خػػلؿ نتيجػػة
التحميؿ االحصائي اف جميع الفقرات مميزة
ب  -علقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية
تتمتع ىذه الطريقة تحديد مدى تجانس الفقرات في قياسيا لمظاىرة السموكية وقد تػـ اسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط
بيرسػػوف السػػتخراج العلقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة فػػي المقيػػاس مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس  ،وقػػد اف
جميع الفقرات دالة احصائيا عند مستوى داللة () 0.05
 -2ثبات المقياس
تعد طريقة التجزئة النصفية مف اكثر الطرؽ استخداما في التاكد مػف ثبػات المقيػاس وذلػؾ لسػيولة تطبيقيػا
كما انيا تػوفر الوقػت والجيػد لمباحػث ( الغريػب  ) 657: 1988 ،اذ قػاـ الباحػث بتقسػيـ فقػرات المقيػاس الػى
فقرات فردية واخرى زوجية ،وباستخداـ معاممة ( كتمػاف ) كػاف معامػؿ االرتبػاط بػيف الفقػرات السػمبية وااليجابيػة
( ) 0.74وىو معامػؿ ارتبػاط جيػد يػدؿ عمػى ثبػات جيػد لممقيػاس  ،اذ اف معامػؿ االرتبػاط الػذي يمكػف االعتمػاد
عميو كما يذكر ليكرت يجب اف يكوف اكثر مف()Lazartus,1963,p 228( .)0.62
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الفصؿ الرابع

عرض النتائج ومناقشتيا
يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ الييا في ضوء اىداؼ البحث الدراسو الحالية
اوال :تحقيقا لميدؼ االوؿ المتضمف قيػاس فاعميػة تدريسػي جامعػة تكريػت مػف وجيػة نظػر طمبػتيـ تػـ تطبيػؽ
المقيػػاس الػػذي اعتمػػده الباحػػث عمػػى عينػػة تتػػالؼ مػػف ( )200طالبػػا وطالبتػػا كمػػا اسػػمفنا سػػابقا ،وبعػػد معالجػػة
البيانات احصائيا كاف المتوسػط الحسػابي الفػراد العينػة عمػى عمػى االداة (  ) 58,41وبػانحراؼ معيػاري قػدره (
 ) 14,24بينما كاف المتوسػط الفرضػي لػلداة (  ،) 48وباسػتخدـ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة الختبػار داللػة
الفػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطيف ظيػػػر اف القيمػػػة التائيػػػة المحسػػوبة كانػػػت )58,39 (.وعنػػػد مقارنتيػػػا مػػػف القيمػػػة
الجدوليػػة البالغػػة ( )1,96تبػػيف اف الفػػرؽ داؿ احصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ) 0,05ودرجػػة حريػػة( ) 199
جدوؿ (.)2
الجدوؿ ()2
االختبار التائي لعينة واحدة
العينة
200

القيمػػػػػػػػو التائيػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػتوى

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

58,41

14,24

48

المحسوبة
58,39

داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الجدولية 0.05
1.96

دالة

ويتبيف مف خلؿ ذلؾ اف كفاءة التدريس لػدى اسػاتذة جامعػة تكريػت تتمتػع بمسػتوى جيػد اال انيػا لػـ تكػوف عااليػة
الجودة  ،وىذا يبو واضخا مف اقتراب الوسط الحسابي مف الوسط الفرضي
اذ بمغ الوسط االحسابي ( )58,41في حيف كات الوسط الفرضػي ( )48ويػرى الباحػث اف سػبب ىػذا المسػتوى
في كفاءة اساتذة الجامعة يعود الػى إف قطػاع التعمػيـ العػالي عػانى ويعػاني مػف جوانػب قصػور عديػدة وخاصػة فيمػا
يتعمؽ بدور عضو ىيئة التػدريس وتحديػداً أدائػو التدريسػي ،إذ يعػد الجمػود الفكػري عنػد نسػبة ال يسػتياف بيػا مػف
أعضاء ىيئة التدرةس في الجامعات وقصور طموحيـ الفكري عف البداع والتجدد في أساليب أدائيـ التدريسي مف
أىػـ التحػديات التػي تواجػو الجامعػات نحػو تنمػييـ للرتقػاء بدسػاليب التػدريس التقميديػة إلػى أسػاليب أكثػر فاعميػة

156

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

واالبتعاد عف االساليب التدريسية لتي تعتمد عمى سرب المعمومات النظريػة فػي قوالػب جامػدة متعتمػدة عمػى الحفػظ
واالسترجاع .باالضافة الى كؿ ما ذكر فػاف قصػور التدريسػي فػي تعمػـ التقنيػات الحديثػة فػي الػتعمـ (البػوار بوينػت ،
السػبوره الذكيػو  ،واالنترنيػت ،سػبورات  ،وأجيػزة – ومعامػؿ – ودوائػر تميفزيونيػة مغمقػة – وحاسػب آلػي – وأقمػار
صناعية – واستراتيجيات تدريسية )  ،باالضافة الى ما ذكر عجػز الجامعػات مػف االنفتػاح عمػى التكنموجيػا الحديثػة
في التدريس بصوره جدية  ,كاالىتماـ بفتح دورات تطويرية نوعيػة ممزمػو للسػتاذ الجػامعي االلتحػاؽ بيػا ،كمػا اف
تخػػرج بعػػض االسػػاتذة مػػف كميػػات غيػػر رصػػينو كػػاف يشػػكؿ سػػببا اخػػر فػػي تػػدني مسػػتوى اداء التػػدريس للسػػتاد
الجامعي،كما اتبتت دراسػة الصػميدعي ( )2014الػى اف  :23مػف اسػاتذة الجامعػة لػيس لػدييـ خبػرة فػي اسػتخداـ
الحاسوب االلي وخاصة مػف ىػـ فػي لقػب اسػتاد واسػتاد مسػاعد ممػا يجعميػـ عػاجزيف عػف التواصػؿ مػع المعمومػة
الجديدة والتواصؿ مع المواقع العممية واالكاديمية (الصميدعي 0 ) 24 -22: 2014:
ثانيا  :تحقيقا لميدؼ الثاني المتضػمف قيػاس فاعميػة تدريسػي جامعػة تكريػت مػف وجيػة نظػر طمبػتيـ تبعػا لمتغيػر
الجػػػنس ( ذكػػػور – انػػػاث ) ،وبعػػػد معالجػػػة البيانػػػات احصػػػائيا اظيػػػرت النتػػػائج اف المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػذكور
( )57,25وبانحراؼ معياري قدره ( )13,64امػا االنػاث فقػد كػاف المتوسػط الحسػابي ىػو ( )60,34فػي حػيف كػاف
االنحػػػػراؼ المعيػػػػاري( ، )14,53وباسػػػػتخداـ االختبػػػػار التػػػػائي لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف الختبػػػػار داللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف
المتوسػػطيف ظيػػر اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة كانػػت (  ) 1,58وعنػػد مقارنتيػػا مػػف القيمػػة الجدوليػػة البالغػػة (
 ) 1,96تبيف اف الفرؽ غير داؿ احصائيا عند مستوى داللة ( ) 0.05ودرجة حرية(  ) 198جدوؿ (.)3
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ تبعا لمتغير الجنس
المتغير

المتوسػػػػػػػػػط االنحػػػػػػػػراؼ
الجسابي

المعياري

ذكور

57,25

13,64

اناث

60,43

14,53

القيمة التائية

الوسػػػػػػػػػػػػػػػط

المحسوبة

الجدولية

الفرضي

1,58

1,96

48
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مسػػػػػػػػػػػػػػتوى
الداللػػة عنػػد
0,05
غير دالة

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الحرية
198
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ويػػرى الباحػػث اف ىػػذه النتيجػػة منطقيػػة الف عينػػة البحػػث مػػف الػػذكور واالنػػاث اصػػبحت تمتمػػؾ مػػف الخصػػائص
العممية واالكاديمية والتربوية مما يجعميا تنظػر الػى االمػور بشػكؿ واقعػي بعيػدا عػف الذاتيػة  ،خصوصػا كػونيـ مػف
المرحمة الرابعة والتي أصبحت عمى ابواب التخرج مف الجامعة والدخوؿ في مرحمة العمؿ
ثالثا  :تحقيقا لميدؼ الثالث المتضػمف قيػاس فاعميػة تدريسػي جامعػة تكريػت مػف وجيػة نظػر طمبػتيـ تبعػا لمتغيػر
التخصص (عممي  -انساني)  ،وبعد معالجة البيانػات احصػائيا اظيػرت النتػائج اف المتوسػط الحسػابي لمتخصػص
العممػػي ( )63,33وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدره ( )11,88امػػا التخصػػص االنسػػاني فقػػد كػػاف المتوسػػط الحسػػابي ىػػو
( )50,06في حيف كاف االنحراؼ المعياري( ، )13,53وباستخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللػة
الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطيف ظيػػر اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة كانػػت ( )7,63وعنػػد مقارنتيػػا مػػف القيمػػة الجدوليػػة
البالغػػػة( )1,96تبػػػيف اف الفػػػرؽ داؿ احصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ( ) 0,05ودرجػػػة حريػػػة(  ) 198ولصػػػالح
التخصص العممي جدوؿ (.)3
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ تبعا لمتغير التخصص
المتغير
التخصص العممي
التخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص
االنساني

المتوسط االنح ػراؼ
الجسابي المعياري

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
الفرضي

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
الداللػػػة عنػػػد
0,05

درجػػػػػػػػػػػػػة
الحرية

11,88 63,33
13,53 50,06

7,36

1,96

48

دالة

198

ويرى الباحث اف سبب التبايف فػي تقػويـ اسػاتذة التخصػص العممػي نػاتج مػف كػوف طبيعػة المػواد العمميػة مػف حيػث
عػػرض الموضػػوع او طبيعػػة المحاضػػرة تتطمػػب مػػف التدريسػػي تجنػػب الطريقػػة الكلسػػيكية (طريقػػة المحاضػػرة) فػػي
عرض المحاضرة  ،وليذا فاف اغمبيـ يعتمدوف عمى التقنيات الحديثػة فػي العػرض  ،فضػل عػف كػوف المػواد العمميػة
لمتخصص العممي في حالة تطور سريع مما يجعؿ االستاد الجامعي متواصؿ مع المعرفة الحديثػة ومواكػب ليػا ف ،
وىذا يكوف ضعيفا في التخصصات االنسانية كالتاريخ والعربي وعمـ النفس واالجتماع والمغة االنكميزية والقانوف .
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العدد ( )15
الجدوؿ ()4
ترتيب المجاالت حسب مجموع متوسطاتيا
المجاؿ

قيمة المتوسط الحسابي

التقنيات

64,22

التقويـ

51,89

طرائؽ التدريس

44,67

التغذية الراجعة

41,99

رابعا  :مف خلؿ ملحظة جػدوؿ رقػـ ( )4نلحػظ ايضػا اف ترتيػب المجػاالت حسػب متوسػط درجػات لكػؿ مجػاؿ
كاف عمى الشكؿ التالي (التقنيات  ،التقويـ  ،طريقػة الػدرس  ،التغذيػة الراجعػة )  ،اذ اف تقػويـ اسػاتذة الجامعػة
في مجاؿ استخداـ التقنيات الحديثة في ادارة الدرس كاف جيد تـ عممية التقويـ ثـ طريقة الدرس واحيػ ار التغذيػة
المرتدة  ،وأيضا نلحظ مدى انخفاض كؿ مػف متوسػط مجػالي طريقػة التػدريس ومجػاؿ التغذيػة الراجعػة  ،ويػرى
الباحػػث اف ىػػذا المؤشػػر يعػػود الػػى اف اغمػػب التدريسػػييف لػػـ يدرسػوا مػواد التربيػػة وعمػػـ الػػنفس سػواءا كػػاف فػػي
الدراسػػات االوليػػة او فػػي الدراسػػات العميػػا  ،اذ اف مثػػؿ تمػػؾ الم ػواد تعطػػى فقػػط لطػػلب كميػػات التربيػػة والعمػػوـ
السلمية فقط  ،والمسالة الثانية كوف التدريسييف الذيف يقوموف بعممية التػدريس الفعمػي لػـ يػدخموا دورات فػي
طرائػػؽ التػػدريس واف دخموىػػا فيػػي مجػػرد الحصػػوؿ عمػػى الشػػيادة ممػػا يجعميػػـ بمعػػزؿ عػػف االسػػاليب التربويػػة
والنفسية في كيفية ادارة الدرس.
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التوصيات
 .1االىتمػاـ بيػذا النػوع مػػف التقػويـ وبنتائجػو واعتمػاده كمعيػػار ميػـ فػي تقػويـ اعضػػاء الييئػة التدريسػية فػػي
الجامعات.
 .2اشاعة ثقافة التقويـ واىميتو بيف التدريسيف مػف جيػة والطمبػة مػف جيػة اخػرى وتوضػيح الغايػة االساسػية
مف عممية التقويـ.
 .3زيػػادة الػػوعي عنػػد الطمبػػة اثنػػاء عمميػػة التقػػويـ بحيػػث تكػػوف عمميػػة التقػػويـ عمميػػة حقيقيػػة مسػػتندة عمػػى
معايير عممية دقيقة وابتعاد الطمبة عف النظرة الضيقة والمصالح الخاصة اثناء عممية التقويـ.
 .4اطلع اعضاء الييئة التدريسية عمى نتائج عممية التقويـ مف قبؿ طلبيـ وتوضيح اىـ الجوانػب االيجابيػة
والسمبية الموشرة اثناء عممية التقويـ.
 .5اعتمػػاد ىػػذا النػػوع مػػف التقػػويـ واعتبػػاره كمؤشػػر ميػػـ باالضػػافة الػػى المؤش ػرات االخػػرى فػػي تقػػويـ اسػػاتذة
الجامعة.

المقترحات
 .1اج ػراء تحػػديث سػػنوي لػػلداة المعتمػػدة فػػي قيػػاس اداء التػػدريس الجػػامعي مػػف وجيػػة نظػػر طمبػػتيـ بحيػػث
تتناسب مع التغيرات والتطورات لممجاؿ التربوي والعممي والتقني.
 .2فتح مراحؿ خاصة لمقياس والتقويـ في كؿ جامعة عراقيةمف ذوي االختصاص والحبػرة فػي ىػذا المجػاؿ تقػع
عمى عاتقيـ عممية تقويـ اساتذة الجامعة .
 .3التدريب والتاىيؿ المستمر لمكوادر االدارية والفنية المتحصصة في عممية التقويـ.
 .4اجػراء دراسػػة اشػػمؿ واوسػػع لمتعػػرؼ عمػػى كفػػاءة اسػػاتذة الجامعػػة مػػف وجيػػة نظػػر طمبػػتيـ تشػػمؿ جامعػػات
اخرى.
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Research Summary
The university professor is the main theme in the educational process, then we
must have prepared attention and study, it is the upper hand in achieving the
objectives of education and a factor of development of society and its
development factors that set it up and increase the efficiency of the duties of
universities and development centers and through that evaluation is essential
process and Zerorah to improve his performance, especially if they're the
evaluation process from the standpoint of their students
research goals
The current research aims to identify:
1. identify the effectiveness of teaching the University of Tikrit from the
standpoint of their students
2. to identify the differences in the effectiveness of teaching the University of
Tikrit from the standpoint of their students according to the following variables:
Specialization (humanitarian, scientific) sex (males - females)
For the purpose of achieving the objectives of this study, the researcher adopted
on the scale prepared by researchers Alazerjaoa and Kazem 2010
The researcher found that the efficiency of teaching the professors of the
University of Tikrit enjoys a good level, but it was not to be of high quality, as the
researcher found that there were no differences in university professors values
depending on the variable sex while there were differences in the assessment of
the evaluation process depending on the variable of specialization and in favor of
Specialization scientific
In the end, the researcher presented a set of proposals and recommendations
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المصادر
المصادر العربية:
 .1ابػراىيـ ،رضػا رزوؽ والطيػػب يوسػؼ (  :) 2000علقػة بعػػض المتغيػرات فػي تقيػػيـ االسػتاذ الجػامعي مػػف
وجية نظر الطمبة  ،المجمة المصرية لمتقويـ التربوي ،العدد  ، 7ص .39
 .2االزيرجػػاوي ،فاضػػؿ محسػػف وعمػػي ميػػدي (  :) 2010تطػػوير اداة لقيػػاس فاعميػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات
العراقية مف وجية نظر الطمبة ،مجمة القادسية لمعموـ االنسانية ،العدد الثاني  ،ص .183
 .3الجمبي ،سوسف شاكر ( ،)2005أساسػيات بنػاء االختبػارات والمقػاييس النفسػية والتربويػة ،مؤسسػة عػلء
الديف لمطباعة والتوزيع ،دمشؽ -سوريا.
 .4الحسػػػف  ،ابػػػراىيـ ( :)2010الكفػػػاءات المينيػػػة المسػػػتقبيمة للسػػػتاد الجػػػامعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر طلبيػػػـ
وعلقتيا ببعض المتغيرات  ،رسالة ماجستير غير منشوره  ،جامعة اـ القرى  ،السعوديو
 .5حمداف ،محمد زياد (  :) 2010تقييـ التعمـ ،أسسو وتطبيقاتو ،دار العمـ لمملييف ،ص.23-22 :
 .6الخثيمة ،ىند ماجد ( :) 2000الميارات التدريسية الفعمية والمثاليػة كمػا تراىػا الطالبػة فػي جامعػة الممػؾ
سعود .مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية واالجتماعية والنسانية،المجمد الثاني عشر  ،العدد الثاني.
 .7الػدليـ ،فيػد عبػد اهلل وآخػروف)  :( 1988مبػادئ القيػاس والتقػويـ والتقػويـ فػي البيئػة السػلمية ،مكػة،
مكتبة الطالب الجامعي.
 .8الزاممي ،عمي عبد جاسـ وعباس سػييمة (  : ) 1989بنػاء مقيػاس لتقػويـ التدريسػييف فػي جامعػة صػلح
الديف ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،العدد  ، 14ص .117
 .9الشػػايب ،عبػػد الحػػػافظ (  :) 2007مػػدى اخػػػتلؼ تقػػديرات الطمبػػػة لفاعميػػة التػػػدريس الجػػامعي بػػػدختلؼ
مستوى التػدريس الجػامعي بػاختلؼ مسػتوى المػادة الدراسػية وجاليػا ونوعيػا ،مجمػة كميػة التربيػة ،جامعػة
االمارات العربية المتحدة ،العدد  ،24ص .81
.10

الصػػميدعي ،نميػػر اب ػراىيـ (  :) 2013الػػذكاء الروحػػي وعلقتػػو باسػػاليب التفكيػػر وبعػػض سػػامت

الشخصية لدى طمبة الجامعة ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،كمية التربية ،جامع تكريت.
.11

عقػػػراوي ،متػػػي (  :) 1971االداء المينػػػي لممػػػدرس الجػػػامعي ،المػػػؤتمر العممػػػي االوؿ لمتعمػػػيـ

الجامعي ،جامعة بغداد ،العراؽ.
.12

العمايرة  ،محمد حسف)  : ) 2006تقدير اداء اعضاء ىيئة التدريس بجامعػة االسػراء الخاصػة

باالردف لممياـ التعميمية المناطة ليـ مف وجية نظرىـ و نظر طلبيـ  ،مجمػة العمػوـ التربويػة والنفسػية ،
المجمد السابع  ،العدد الثالث.
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العدد ( )15

عػػػودة ،احمػػػد سػػػميماف وصػػػابريف محمػػػد (  :) 1990تطػػػوير معػػػايير وفقػػػرات لتقيػػػيـ الممارسػػػات

التدريسية لممستوى الجامعي ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد  ،25ص.28
.14

عودة ،احمد سميماف (  :) 2006تقييـ الطمبة العضاء ىيئػة التػدريس مالػو ومػا عميػو فػي ضػوء

الدراسات السابقة وتجربة جامعة اليرموؾ ،المجمة االردنية لمعموـ التربوية  ،العدد  ،2ص.231
.15

الغريب ،رمزيو (  : ) 1988التقويـ والقياس النفسي والتربوي ،القاىرة ،مكتبة االنجموا.

.16

غنػيـ  ،احمػد عمػي  ،وصػبرية مسػمـ البحيػوي (  ) 2004تقػويـ االداء االكػاديمي لعضػو ىيئػة

التدريس في جامعة الممؾ عبد العزيز مف وجية نظر الطلب والطالبات  ،مجمةمركز بحوث كمية التربيػة ،
جامعة الممؾ سعود  ،الرياض  ،المممكة العربية السعودية.
.17

محافظػػة ،سػػامح محمػػد وىاشػػـ السػػامرائي (  :) 1996اسػػاليب مقترحػػة لتقػػويـ اداء التدريسػػي

الجامعي ،مجمة البحوث والدراسات االسلمية ،صنعاء ،العدد  ،4ص.19
.18

المخلفػػي ،محمػػد سػػرحاف (  :) 2001بنػػاء اداة لتقيػػيـ كفايػػات االداء التدريسػػي لعضػػو الييئػػة

التدريسية في جامعة صنعاء ،مجمة الدراسات االجتماعية ،العدد ، 12ص.13
.19

اليذلي ،عبد اهلل محسف (  :)1995مدى توفر الكفايات التعميمية لدى معممػي المػواد االجتماعيػة

فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة مػػف وجيػػة نظػػر المشػػرفيف التربػػوييف .المجمػػة التربويػػة ،العػػدد الخػػامس والثلثػػيف،
المجمد التاسع ،ص .174-145
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