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  شكر وتقدير
  

حمدا لمن بيده زمام األمور يصرفها على النحو الذي يريد، وإذا أراد شيئا فإنما يقول لـه  

  . كن فيكون

الحمد والشكر هللا الذي علم اإلنسان ما لم يعلم وأنعم علي بإتمام هذه الدراسـة وزادنـي   

  . علما

الفضل ألهله أتقدم بجزيل الشكر وأعلى عرفانا بالجميل لذوي العلم، ومن باب الشكر ورد 

مراتب التقدير واالمتنان إلى أستاذي الدكتور عبد اهللا بشارات لتحليه بالصبر واإلنسـانية  

في تعامله معي طيلة فترة إنجاز هذه الرسالة، وأشكره عظيم الشكر على توجيهاته العلمية 

  .التي أخرجت هذا العمل إلى حيز النور

الدكتورة أجنس حنانيـا مثـال    لجنة المناقشة؛والتقدير إلى أعضاء  كما وأتوجه بالشكر 

الرقي والتحضر في التعامل، والتي حفرت لها مكانا في قلبي وتركت بصمة في عقلي لما 

  . اإلدارة التربوية مجال قدمته لي من علم وما أثرتني به من معرفة خاصة في

بدى موافقته في المسـاعدة علـى   وأخص بالشكر أيضا الدكتور حسن عبد الكريم الذي أ

  . اإلشراف على رسالتي ولم يبخل علي يوما في نصائحه العلمية التربوية

وكنوع من اإلخالص المتواضع والوفاء لن أنسى أن أشكر من وقف معـي فـي بدايـة    

عمي موسى الذي شجعني وشد على يدي، زميلتي في الغربة صفاء التي أعطتني  ؛الدرب

ر، زميالتي أمل وسلفيا لمساعدتهم لي، وزميلتي الكنز المكتسب جيهان األمل في االستمرا

  . الكفاح لوقوفها بجانبيو المثابرة رمز
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كما وأتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى مديري الفاضل األستاذ فاروق صيام لدعمـه لـي   

  .وإفساحه لي المجال والوقت إلتمام رسالتي

ين على أدوات دراستي وجميـع الـدوائر فـي    ولن أنسى أن أتوجه بالشكر إلى المحكم 

. الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وسكرتيرات وطلبة الذين ساعدوني في جمع بيانـاتي 

 ،عماد حيـاتي  ابنتي وخاصة ماجدة زوجي وبناتي وأخيرا أشكر أبي أمي أخوتي عائلتي

  .في إتمام دراستي عنهم وصبرهم على بعدي وانشغالي لي لدعمهم
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  ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء طلبة الدراسات العليا نحو أسـاليب التقـويم       

يس في جامعة بير زيت، والتي شملت االختبـارات  المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدر

   .والمشاركة والحضور )Presentation(واألبحاث والتقدمة الصفية 

انبثق عن مشكلة الدراسة السؤال الرئيسي ما آراء طلبة الدراسات العليا نحو أسـاليب  

سئلة التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت؟ وانبثقت منه أ

الفروق في آرائهم إن وجدت تبعا لمتغيرات الجـنس، الكليـة،    للكشف عنفرعية سعت 

علـى أسـاليب    التخصص، المستوى األكاديمي والمعدل التراكمي، باإلضافة إلى التعرف

كما وسعت الدراسة للتعرف على مدى مطابقة االختبـارات  . التقويم المفضلة لدى الطلبة

ئة التدريس في الجامعة لمواصفات االختبار الجيد، ومـدى  المستخدمة من قبل أعضاء هي

  . قياسها لمستويات التعلم الدنيا والعليا بحسب تصنيفات بلوم المعرفية

لتحقيق أهداف الدراسة صممت أداتان، األولى استبانة مكونة من خمسة محـاور، تـم   

صـدقها  محكما تربويا، وتم التحقـق مـن    12حتواها بعرضها على التحقق من صدق م

ومن ثم تطبيق التحليل العـاملي علـى    توزيعها على عينة استطالعية البنائي عن طريق

 اسـتخدام  ، أما ثبات األداة فقد تم حسابه عن طريـق SPSSاستجاباتها باستخدام برنامج 

  .0.91الكلية كرونباخ ألفا الذي بلغت قيمته لالستبانة
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طبقت  قها بعرضها على ثالثة محكمين،تم التحقق من صدمقابلة تمثلت باألداة الثانية  

من قبل أعضاء  الستطالع آرائهم حول أساليب التقويم المستخدمةطالب وطالبة،  12 على

  . الهيئة التدريسية، خاصة االختبارات، وحول أساليب التقويم المفضلة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت والبالغ عددهم 

طالب وطالبة، اختيرت  232، أما عينة الدراسة فقد تكونت من :� ; و:� %! 1318

 .بطريقة عشوائية طبقية غير نسبية

أشارت النتائج بعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات 

  : ما يلي SPSSاالجتماعية 

استخدام أساليب االختبارات، إيجابية بدرجة متوسطة نحو آراء طلبة الدراسات العليا  .1

واألبحاث، بينما آراءهم إيجابية بدرجة مرتفعة نحو استخدام أساليب المشاركة 

 . والحضور والتقدمة الصفية

ودراسة  الميدانية، والمشاريع الطلبة أساليب التقويم المعتمدة على التدريباتيفضل  .2

 . الحالة

دراسات العليا نحو االختبارات وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة ال .3

 .تعود لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ولمتغير التخصص والكلية

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو األبحاث تعود  وجود فروق دالة إحصائيا .4

 .لمتغير التخصص، الكلية، المستوى األكاديمي ولمتغير المعدل التراكمي
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سط آراء طلبة الدراسات العليا نحو التقدمة الصفية في متو فروق دالة إحصائيا وجود  .5

 . والمشاركة والحضور تعود لمتغير التخصص

آراء طلبة الدراسات العليا إيجابية نحو مطابقة االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء  .6

 .هيئة التدريس لمواصفات االختبار الجيد

لتدريس المستويات المعرفية تقيس غالبية االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء هيئة ا .7

 . الدنيا، حسب آراء طلبة الدراسات العليا

 حولمعمقة بناء على هذه النتائج تم الخروج بعدة توصيات منها إجراء دراسات كيفية 

إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة باالختبارات ، أساليب التقويم آراء الطلبة نحو

تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال القياس  دورات عقدووأساليب التقويم البديلة، 

  .والتقويم للتعرف على أساليب تقويم حديثة
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Abstract  
 

      This study aimed to identify the opinions of graduate students 

toward assessment methods used by faculty members at Birzeit 

University, which included tests, research, presentation, participation 

and attendance. 

      From the problem of the study, the main question has emerged: 

What are the opinions of graduate students toward assessment 

methods used by faculty members at Birzeit university? 

      Sub-questions have emerged from the main question to identify 

the differences in graduate students‘ opinions due to sex, faculty, 

major, academic level and cumulative average variables, as well as 

identifying the assessment methods preferred by students. 

       The study has also sought to identify the extent of matching the 

tests used by faculty members at the university with the characteristics 

of a good test, and the extent of measuring lower and higher levels of 

learning according to Bloom's cognitive categories. 

      To achieve the objectives of the study, two tools were developed, 

the first is a questionnaire consisting of five domains. The content 

validity has been verified by presenting the questionnaire to twelve 

educational judges, and the construct validity was verified through a 

pilot study, and factor analysis was then applied using SPSS.  

The reliability of the whole instrument using Cronbach alpha was 

0.91. 

     The second tool was the interview whose validity has been verified 

through presenting it to three judges. The sample interviewed 

consisted of twelve male and female students and sought to explore 
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their opinions on the assessment methods used by faculty members, 

especially the tests, and to explore their opinions on their preferred 

assessment methods. 

     The study population consisted of graduate students at Birzeit 

University, whose total was 1318 students. The study sample was a 

stratified random non- proportional sample consisted of 232 students.  

     After the data collection and analysis using SPSS were completed 

the results were as follows: 

1. The opinions of graduate students were moderately positive towards 

the use of tests and research, while they were highly positive 

towards the use of classroom participation and attendance and 

presentation. 

2. Students preferred the methods of assessment that consisted of field 

work, projects and case studies. 

3. There were statistically significant mean differences in the opinions 

of the graduate students towards tests, attributed to major, faculty, 

and to gender variables. 

4. There were statistically significant mean differences in the opinions 

of the graduate students towards research attributed to major, 

faculty, cumulative average, and to the academic level variables.  

5. There were statistically significant mean differences in the opinions 

of the graduate students towards presentation, participation and 

attendance attributed to major variable. 

6. The opinions of graduate students were positive towards matching 

tests used by faculty members to the characteristics of  a good test . 
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7. The majority of the tests used by faculty members measure low 

cognitive levels, according to graduate students، opinions.   

 

     Based on these results, several recommendations were presented.  

These included in-depth qualitative studies about the opinions of 

graduate students towards methods of assessment, conducting further 

specialized studies on tests, using methods of alternative assessment, 

and the preparation of training courses for master teachers in the field              

of measurement and assessment to identify modern assessment        

methods.           
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  الفصل األول

  الدراسة وأهميتها مشكلة

  

  مقدمة

عملية التقويم من العمليات المهمة منذ قدم اإلنسان، فقد استخدم اإلنسـان القـديم    تعد 

طرقا بدائية في التقويم، واستخدمت الصين نظام االمتحانات قبل ثالثة آالف عام كأساس 

للقبول والترقية في الخدمة المدنية، كما استخدمه اإلغريق للسيطرة على المهارات البدنية 

تقـويم نتاجـاتهم الفكريـة    ل في األسواق والندوات عرب الذين استخدموهباإلضافة إلى ال

  ).2005الجلبي، (

وذلـك   ،مكانة هامة في منظومة المنهج التربـوي  أيضا يحتل التقويم في وقتنا الحالي

) 2002(حيث تؤكد فرهود  ).Bennett, 2004(لدوره في تحسين وتطوير التعلم والتعليم 

ت التعليمية، لكن الحاجة إليه ملحة أكثر في الجامعـات ألن  أن التقويم ضروري للمؤسسا

تطبيقه بنجاعة يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة وعلى رأسـها االرتقـاء بالمسـتوى    

  .األكاديمي، تنمية اإلبداع، وتحقيق التواصل بين أطراف العملية التعليمية

ـ  الباحثوناختلف  ة وكثـرة األبحـاث   في تعريف التقويم وذلك بفعل التطورات العلمي

ولكن بالرغم من ذلك فقد أجمـع التربويـون علـى    التربية، و علم النفس والدراسات في

ومن ثم تصحيحه وتعديل اعوجاجه  ،بأنه تقدير الشيء وإعطاءه قيمةتعريف التقويم لغويا 

  ).2002منسي، ( إلصدار الحكم عليه
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  مختلفـة   جمع معلومات يم بأنه عمليةوالتق فقد عرف )Mertler, 2003( ميرتلر أما

   .فيما يخص البرامج التربوية ةمناسبات بهدف اتخاذ قراروهامة 

عملية تربوية تتطلب الدراسة والبحـث وجمـع   بأنه التقويم ) 2005(دروزة  عرفتو

للتوصل  تحليل هذه المعلومات يليهاوفق معايير صادقة وموضوعية وشاملة،  ،المعلومات

التخاذ إجراءات فعلية إما للتعزيـز أو   ،ضوع المراد تقييمهإلى نقاط القوة والضعف للمو

  .لإلصالح

 ذلك من خالل عمليـة وير وير والتطيحيزا كبيرا في عملية التغ ويم التربويالتقيأخذ 

 التقويم يهتمو. لمباشر على تحسين مظاهر التعليمشراف التي تنصب بالشكل اواإل هالتوجي

لط الضوء على ما يجري فـي  سيو واألدوات الحوادث والمؤسسات متنوعة من فصنابأ

  ).2000الربيعي، ( الميادين المختلفة

بمفهومه الواسع أهداف التعليم والمحتـوى وطـرق التـدريس     الجامعي التقويم يشمل

وألنـه   ،وذلك من أجل العمل على تخطيط وإدارة البـرامج األكاديميـة   ،ووسائل التقويم

 يمسـاعدة متخـذ  من أجل  ،ن جودة المخرجاتالوسيلة الفعالة في ضبط النوعية وضما

   ).2006حسين، ( القرارات لتحسين األداء في مؤسسات التعليم العالي

تقويم مختلف جوانب العملية ال تشمل عملية أن يجبأنه  )2004( الدوسريويضيف   

تقويم المناهج وتقـويم أداء المـدرس وتقـويم    األهداف وتناول ت يفه التعلمية، التعليمية

  .يل الطلبةتحص

 أن عملية التقـويم   )Oermann & Gaberson, 2006(ويشير أورمان وجابرسون 
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كمـا   .تحدد مدى تقدم الطلبة في تحصيلهم وأداءهم نحو تحقيق األهداف التربوية المتوخاة

 ينالمعلم وإرشاد لديهم،نقاط القوة والضعف  تحسين تعلم الطلبة وبيان فيالتقويم  ويساعد

  ).2008نبهان، (  وتدريسهم أداءهم لفعالية

عملية  التقويمأن عملية  )SCOTL, 2002( للتعلم والتعليم المجلس األعلى لجنة صرحت

معقدة، ومن أجل الحكم على فعاليتها يجب أن تتضمن استخداما متعددا لتقنيات تقويميـة  

   .تأمليةالممارسات التحفز 

إلى استخدام عدة أساليب لجأون يالهيئة التدريسية  أعضاءأن  )2006(خنيش  ؤكديو  

هـذه األسـاليب بمعلومـات تتعلـق      مالطالب بشكل متكامل، حيث تمده لتقويمتقويمية 

هذه األساليب عن المشـاكل   في سلوكهم جراء التعلم، أو قد تكشف تحدثبالتغيرات التي 

  .الموجودة والمكتسبة مهاراتهمو قدراتهمتبرز  ، أووالصعوبات التي تواجههم

تحصـيل الطلبـة    أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تقويمتتعدد 

ومنها االختبارات التحصيلية الموضوعية أوالمقالية، كتابة التقارير البحثية العلمية، عرض 

أحد موضوعات المادة الدراسية من خالل محاضرة وتقدمة صفية، أو الدمج والتنويع بين 

 هذا أن) 2007( ويشير مرعي والمصري ).Oosterhof, 2001(هذه األساليب جميعها 

التنوع في استخدام أساليب التقويم يزيد من فاعلية الطلبة ودافعيتهم للـتعلم كمـا ويـوفر    

  . تقويما أكثر موضوعية وشمولية

 & Stevenson, Duran, Barrett( وكوالرولي ودوران وباريت ستيفينسونويؤكد 

Colarulli, 2005(  إعداد أعضاء الهيئة التدريسية وتأهيلهم على  ضروري جدامن الأنه
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مـن   ،ا	������� لمواجهة تعقيدات استخدامهم لتقنيات وأساليب التقـويم   المستوى الجامعي

 ،السـلوكية  ،الشخصـية  ،التدريسـية  كفايـاتهم و وتطوير وتنمية مهاراتهمخالل تحديد 

  .خاصة التقويميةالتخطيطية و ،االجتماعية

وإلـى   ،جديـدة  سنوات األخيرة الدعوة إلى إعادة تصميم أساليب تقـويم تزايدت في ال

، للمهارات والمعرفة العملي تطبيقالفي  ألصيلمثل التقويم ا ،بديلةتقويمية تجريب أشكال 

تقويم عن طريق المالحظة ألداء الطلبة وفق قواعد معياريـة، إضـافة إلـى التقـويم     الو

ية، التي جميعها تجعل دور الطالب محوريـا بحيـث   باستخدام الملفات أو الحقائب التعليم

فعالـة  تعلـم  تساهم في التأمل في عملية التعلم، وتدعم التفكير الناقد إليجاد استراتيجيات 

   .)2003التربية والتعليم العالي،  وزارة( ومثالية

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

قلة نوعية في التعليم العالي، إن الثورة المعلوماتية في الثالث عقود األخيرة أدت إلى ن

خاصة وان الواقع  ،حيث أصبح الطالب والمعلم الجامعي مطالبين باللحاق بالركب والتنمية

من جيل إلـى   والتجارب اليومية تشير إلى إشكاليات هامة منها المادة التعليمية المتوارثة

التدريس، ضعف جيل، قلة إجراء البحوث ونوعياتها، هبوط المستوى العلمي لعضو هيئة 

   ).2007إبراهيم، (الطلبة  تعلم طرق التدريس، نظام االمتحانات، باإلضافة إلى سوء تقويم

من  عادة تخطيط طبيعة العمل في التعليم العاليإ أنه يجب) 2005( جاد وغنايم يؤكدو

أعضـاء هيئـة   ومن حيث  ،المساءلةوالمسؤولية  من حيثو ،سمات الطالب وتعلمهحيث 

   .ارساتهم التقويميةومم التدريس
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 أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  )Oosterhof, 2001(ف يشير أوسستيرهو

بهدف قياس مهارات مختلفة والتحقق من لتقويم تحصيل الطلبة،  يستخدمون وسائل متعددة

التقدمة الصفية، ، ب استخداما االختبارات التحصيليةومن أكثر هذه األساليأهداف تعليمية، 

  .األبحاث والتقارير العلمية كتابة

وسائل التقويم المناسبة   استخدامااللتزام بإلى حركات اإلصالح التربوي الحديث  د��� 

على ضرورة تعدد اسـتخدام   أكدتو تعلم الطلبة في المساقات المختلفة،تحصيل ولقياس 

  .)Culberston, 2000( التقليديةالتقويم مكان طرق  لتحل بديلةالتقويم الأساليب وطرق 

دورا مهما في العملية يلعب تقويم تحصيل الطلبة  أن) Shepard, 2000(يشير شيفارد 

كمـا   ألهداف التربوية، ل هالتعليمية التعلمية، ألنه يعبر عن مدى تعلم الطلبة ومدى تحقيق

نوعية أساليب التقويم المستخدمة على أنماط تعلم الطلبة وعلى نفسياتهم وتقـديرهم   وتؤثر

     .لذاتهم

   أن موضوع التقويم الجامعي سيظل عامال قويا للباحثين) Chan, 2001( يرى شان

وللطلبة وألعضاء الهيئة التدريسية لعدة سنوات قادمة، ويؤكد أنه من الضروري األخـذ  

برأي الطلبة في تقييم األداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس خاصة وأنهم يتفاعلون معهم 

    .مباشر في مسيرتهم التعليميةويتعاملون معهم بشكل 

ر عن تطورها الدراسات العليا في الجامعات تعب فين المراجعة الدورية لنظم التعليم إ

ية الضرورية رجزء من المراجعة  الدوة يمكن اعتبارها كن الدراسة الحاليإلذلك ف ،ونموها

ورات التنمية والتقدم ضرل اكد من مسايرتهأتلل ،والملحة لمسيرة التعليم العالي الفلسطينية
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من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الذات  ومساءلة لى محاسبةإدعوة وك ،العلمي

إضافة إلى إيجاد وصحة استخدام أساليبهم التقويمية، بير زيت حول موضوعية تقويمهم، 

 معن التساؤالت والمالبسات حول تقويفي جامعة بير زيت الجواب لطلبة الدراسات العليا 

  . أعضاء الهيئة التدريسيةمن قبل  نتاجاتهم

تحددت مشكلة الدراسة الحالية في معرفة آراء طلبة الدراسات العليا نحو  من هنا  

  .أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت

 

  : أسئلة الدراسة

طلبة الدراسات العليا نحو أساليب  ما  آراء: انبثق عن مشكلة الدراسة السؤال الرئيسي

  التقويم المستخدمة من قبل الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت ؟

  :ومن هذا السؤال انبثقت األسئلة الفرعية التالية

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر زيـت    المستخدمة من قبلما أساليب التقويم  .1

 ؟طلبة الدراسات العليالتقويم 

 ؟في جامعة بير زيت طلبة الدراسات العليالدى لتقويم المفضلة ما أساليب ا .2

ما آراء طلبة الدراسات العليا في مدى مطابقة االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء  .3

 الهيئة التدريسية لمواصفات االختبار الجيد؟

في جامعة  يةهيئة التدريسالقياس أسئلة االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء  مدىما  .4

 لمستويات التعلم العليا والدنيا بحسب تصنيفات بلوم المعرفية؟ ،ير زيتب



7 
 

 

ما متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضـاء   .5

 في جامعة بير زيت؟ يةهيئة التدريسال

آراء طلبة الدراسات العليا نحو الممارسـات التقويميـة ألعضـاء الهيئـة      متوسط ما .6

 ريسية في جامعة بير زيت؟التد

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو     .7

تعـود  في جامعة بير زيت أعضاء الهيئة التدريسية  المستخدمة من قبل تقويمالأساليب 

 ؟والمعدل التراكميلمتغير الجنس، التخصص، المستوى األكاديمي، نوع الكلية 
  

  : أهداف الدراسة

 التعرف على آراء طلبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت نحو أسـاليب التقـويم   .1

 .التي يستخدمها أعضاء الهيئة التدريسية المختلفة

آراء طلبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت نحو ممارسات  متوسط التعرف على .2

 .التقويم التربوية التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية

 .ف على سلم األولويات ألهم أساليب التقويم المتبعة في كليات جامعة بير زيتالتعر  .3

 .التعرف على أساليب التقويم المفضلة لدى طلبة الدراسات العليا .4

فحص مدى مطابقة االختبارات المستخدمة من قبل الهيئة التدريسية في جامعة بيـر    .5

 .زيت لمواصفات االختبار الجيد
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يستخدمها أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  التي متحاناتالاتحليل عينة من نماذج  .6

حسـب  ب تقيس المهارات العليـا والـدنيا   احتوائها على أسئلة نسبة لفحصبير زيت 

 ).تركيب وتقويم ،تحليل تطبيق، ،همفتذكر  (لألهداف المعرفية  بلوم اتتصنيف

ستخدمها أعضاء الهيئـة  مقارنة آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم التي ي .7

المعـدل  المستوى األكاديمي و ،التخصص، الكلية، التدريسية بحسب متغيرات الجنس

 .التراكمي

  

  :أهمية الدراسة ومبرراتها 

يعتبر موضوع األداء التقويمي لعضو هيئة التدريس الجامعي من الموضوعات الهامة 

لعربية مقارنة بالبحوث األجنبية، على التي لم تلق االهتمام الكافي لدى الباحثين في البيئة ا

 إضـافة  الرغم من تأثيرها في توجيه سلوك الطلبة وتعزيز نموهم الشخصي والمعرفـي،  

                  ).2007الصباطي ومحمد، (الرضا عن الحياة الجامعية و اإلبداع والتفوق لتأثيرها على

من مـدى مـا يتمتـع     بأن الجامعات تكتسب قوتها وسمعتها) 1998( ويشير زقوت 

أعضاء الهيئة التدريسية فيها من تقدم وتطور في الميادين اإلنسانية واألكاديمية والثقافية، 

وعلى وجه الخصوص في النواحي التقويمية، حيث تؤثر عدالة وموضـوعية أسـاليبهم   

  .بالحياة الجامعية الطلبة التقويمية على مدى التحاق

مدار ثالث سنوات في برنامج الدراسات العليا فـي   انطالقا من تجربة الباحثة على   

جامعة بير زيت، ومن خالل معاصرتها ألفواج الطلبة المبتدئين والمتخرجين والموشكين 
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على التخرج في البرامج المختلفة، احتل ميدان تقويم الطلبة من قبـل الهيئـة التدريسـية    

ا األحكام على جودة تدريس أولويات اهتمام الطلبة بحيث أصبح شغلهم الشاغل، فأصدرو

أعضاء الهيئة التدريسية من خالل الدرجات التي يمنحونهم إياها، فكانـت اآلراء دائمـا   

  .  متضاربة بين عدالة التقويم وموضوعيته، وبين تحيزه وقلة دقته

من هنا ونظراً لخطورة واتساع الدور الذي تؤديه عملية التقويم، كان البد من دراسـة  

 إيجابياتها وسلبياتها يم المتبعة في الجامعة للتعرف على خصائصها وميزاتها،ألساليب التقو

، وكيفية استخدام أعضاء الهيئة التدريسية لهذه األساليب، للتعرف على آراء الطلبة نحوها

وكذلك للتعرف على أساليب تقويم بديلة أخرى مفضلة لدى الطلبة غير مستخدمة من قبل 

مع أساليب التقويم مستقبال لمحاولة دمج اإليجابي منها  جامعةأعضاء هيئة التدريس في ال

، وذلك مـن أجـل التحسـين    في الجامعة حاليا المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس

    .والتطوير والتوصل لنظام تقويمي عادل وشامل وموضوعي

  :ويمكن تلخيص أهمية الدراسة بما يلي

التدريس في جامعة بير زيت ينظرون وعن نتائج هذه الدراسة قد تجعل أعضاء هيئة  .1

كثب بنظرة ثاقبة ناقدة ألساليب التقويم التي يستخدمونها، فيبقون على األساليب الجيدة 

 .ويعدلون أو يلغون األساليب الضعيفة، أو قد يستحدثون أساليب تقويمية أخرى فعالة

ستحق األخـذ بعـين   إن آراء الطلبة نحو تقويم أعضاء الهيئة التدريسية أمر مهم ي  .2

االعتبار، ألنه يعتبر مؤشراً لما يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية من مواطن إيجابية 

أو سلبية في مهنة التدريس عامة وفي التقويم خاصة، وبالتالي من الممكن أن يعـزز  
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 .الجوانب اإليجابية لديهم ويحسن ممارساتهم السلبية أو يلغيها

إيجاد معايير أكثر دقة للتقويم من قبـل أعضـاء الهيئـة    قد تساعد هذه الدراسة في  .3

 .التدريسية في مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد طرق لمراقبة تطبيق هذه المعايير

تلبية حاجة الجامعة بإجراء دراسة علمية تكشف عن عيوب أساليب التقويم المستخدمة  .4

ة عالجيـة واضـحة   من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتمكنها من إعداد خط

 . للسنوات القادمة

قد تفيد هذه الدراسة إدارة الجامعة في رسم سياسات واتخاذ قرارات تجـاه تطـوير    .5

األداء التقويمي ألعضاء هيئتها التدريسية من خالل دورات تدريب وإعداد تربـوي  

 . مهني

وتبعاتـه  ي الجامعفعالية وجودة التدريس  عنإمداد وزارة التعليم العالي بنتائج علمية  .6

                                .التقويمية

معرفة المتغيرات المؤثرة على عملية التقويم والتي تساعد فـي التغذيـة الراجعـة      .7

 .ألعضاء هيئة التدريس وتؤدي إلى إكسابهم إستراتيجيات تقويم فعالة

ت فئة مهمـة  تؤثر عملية التقويم على الجوانب النفسية للطلبة، وبما أن طلبة الجامعا .8

من المجتمع وهم الذين سيقع على عاتقهم تربية األجيال القادمة، لذلك من المهم سماع 

آرائهم حول التقويم األكاديمي لمعلميهم، ألن هذا ينعكس على أدائهم مسـتقبالً ألنـه   

 .بالعادة الطلبة يميلون إلى محاكاة سلوك وممارسات معلميهم

ت الطلبة الملحة فيما يخص عدالة وموضوعية ستجيب هذه الدراسة عن جميع تساؤال .9
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 .عملية التقويم التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت

سوف تكشف هذه الدراسة عن نقاط الضعف في استخدام أعضاء الهيئـة التدريسـية   .10

 .لالختبارات ذات المواصفات الجيدة، وبالتالي إجراء التعديل عليها

الطلبة إلشعارهم بأنهم طرفا فاعال في عملية التقويم، فيد هذه الدراسة من المؤمل أن ت.11

  .مما قد يزيد من دافعيتهم وجهدهم وتحصيلهم

 

  مسلمات الدراسة

األدوات المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات في هذه الدراسة على درجة عالية من  .1

 .الصدق والثبات

  .قةإجابات أفراد العينة على أدوات الدراسة صاد .2

 

  :محددات الدراسة

تقتصر عينة الدراسة على طلبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت، من : محددات بشرية

الجنسين ضمن أربع وعشرين برنامج ماجستير في التخصصات والكليات المختلفة، وذلك 

  . للمستويات األكاديمية األول والثاني المسجلين في عمادة القبول والتسجيل

تحدد مكان الدراسة في جامعة بير زيت في قسم برامج الدراسات العليـا  : نيةمحددات مكا

كلية اآلداب، كلية التجارة واالقتصاد، كلية القـانون واإلدارة العامـة،   : في الكليات التالية

كليـة الهندسـة، وكليـة تكنولوجيـا      ،كلية التمريض كلية الدراسات العليا، كلية العلوم،

  .المعلومات
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  .2011/2010الفصل الدراسي الثاني للعام  :مانيةمحددات ز  

آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبـل  : محددات الموضوع 

  .أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت

آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبل  لتحديد  :محددات األداة

 اسـتبانة  أداتين، األولى الباحثة استخدمتالهيئة التدريسية في جامعة بير زيت، أعضاء 

، لقياس استجابات طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقـويم التـي تشـمل االختبـارات    

أما األداة الثانيـة  . ومجمل أساليب التقويم والحضور شاركةالتقدمة الصفية والم ،األبحاث

 آرائهم في واقع أساليب التقويم الستطالعطلبة الدراسات العليا  مع عدد من المقابلة فهي

وخاصة االختبارات ومدى مطابقتها لمواصفات المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس، 

  .، باإلضافة للتعرف على آرائهم في أساليب تقويم أخرى مفضلة وبديلةاالختبار الجيد

   
  : مصطلحات  الدراسة 

     :إصطالحيا

تحديد درجـة  ل ،منظمة لجمع وتحليل معلومات علمية وتربوية عمليةهي  :ة التقويمعملي

 القـوة  من أجل اتخاذ القـرارات لمعالجـة جوانـب    ،تحقيق األهداف التربوية المنشودة

  ).2007مجيد، (الضعف و

برامج الدراسات العليا وتخصصاتها في  من يأالمنتظمون المسجلون في  األفراد: لبةالط 

  .)2003عابدين، ( الماجستير ة جل الحصول على شهادأمن في الكليات المختلفة  الجامعة
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معاهد التعلـيم العـالي النظاميـة     مني أالدراسة النظامية المنتظمة في : سات العليااالدر

و ألى الحصول على شـهادة  إولى بحيث تقود والتي تتم بعد الشهادة الجامعية األ ،الرسمية

  ).2003 عابدين،( و الليسانسأكالوريوس درجة علمية ما بعد الب

المدرسون الذين يقومون بالتدريس والبحـث ضـمن معاهـد     هم :أعضاء هيئة التدريس

حـدى  إون للعمل في الجامعة ويحملـون  غوهم متفر ،الدراسات العليا وبرامجها المختلفة

   )1999عابدين، ( علىأالرتب العلمية من رتبة محاضر و

    :إجرائيا

 الطلبـة نحـو إيجابيـات وسـلبيات    معتقدات توجهات وهي : الدراسات العليا آراء طلبة

أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء الهيئة التدريسـية مـن حملـة شـهادة     خصائص 

المساقات المختلفة، والتي ستقاس حسب المتوسطات الحسابية  في الذين يدرسون الدكتوراه

دريسية لنتاجاتهم المختلفـة باسـتخدام أسـاليب    آلراء الطلبة نحو تقويم أعضاء الهيئة الت

مشـاركة  تقويمية تتضمن االختبارات واألبحاث والتقارير والتقدمة الصفية والحضور وال

      )5( الرقم :ليكرت الخماسي كالتالي درجات على سلم خمسوهي في حدود الدراسة 

  .)4.5(الحسابي فوق  إيجابية بدرجة مرتفعة جدا عند المتوسطشير إلى آراء ي ،دائماأو 

  إيجابية بدرجة مرتفعة بين المتوسطات الحسابيةشير إلى آراء ي ،غالبا أو )4( الرقم 

 إيجابية بدرجة متوسطة بين المتوسطات يشير إلى آراء ،أو أحيانا) 3(الرقم. )4.5-3.5( 

       سلبية بدرجة منخفضة بينيشير إلى آراء  ،أو نادرا) 2( الرقم .)2.5-3.4 (الحسابية
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سلبية بدرجة منخفضـة   يشير إلى آراء ،أو مطلقا) 1( الرقمو .)2.4-1.5( المتوسطات  

    ).1.5( جدا تحت المتوسط الحسابي

هي التقنيات واالستراتيجيات المستخدمة لجمع معلومات عـن قـدرات   : أساليب التقويم 

ألنشـطة  وا يرومهارات الطلبة، ومدى تعلمهم من خالل االختبارات واألبحـاث والتقـار  

  .والمشاركة والحضورالمختلفة إضافة إلى التقدمة الصفية 

الذين يدرسون المساقات  الدكتوراههم المحاضرون حملة درجة : أعضاء الهيئة التدريسية

  .2011/2010المختلفة في برامج الدراسات العليا في جامعة بير زيت للسنة الدراسية

هي اإلجراءات العملية والقرارات التي : لتدريسيةالممارسات التقويمية ألعضاء الهيئة ا

مساقات برامج الدراسات العليا فيما يخص االختبـارات   أعضاء هيئة التدريس فييتخذها 

  .والحضور والتي تحدد التقويم النهائي للطلبةوالمشاركة  واألبحاث والتقدمة الصفية

  

  

أهـدافها، أهميتهـا، تعريـف     بعدما تناولنا في الفصل األول مشكلة الدراسة، أسـئلتها، 

سيتم االنتقال إلى الفصل الثاني الذي سيتناول اإلطـار النظـري    ،مصطلحاتها وحدودها

 .والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

 الدراسات السابقةالنظري و ا�����ر 

  

سيتناول هذا الفصل الخلفية النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بعملية التقويم وأساليبها 

خاصة فـي الجامعـات وفـي بـرامج      لتقليدية والبديلة في المؤسسات التربوية المختلفةا

أحد أهم أساليب التقويم، من حيـث  كما ستتطرق األدبيات لالختبارات ك. الدراسات العليا

بحسب تصـنيفات بلـوم    التربوية مطابقتها لمواصفات االختبار الجيد، وقياسها لألهداف

يتم تناول الدراسات السابقة التي ذكرت خصائص أعضاء هيئة كذلك س. لألهداف المعرفية

  .لكونهم الجهة التي تطبق استخدام أساليب التقويم التدريس التقويمية
 

  الخلفية النظرية

 التسارع والتفجر المعرفي من حيث ن التطورات السريعة في القرن الحادي والعشرينإ

دراسات العليا، وتفرض عليها تحديات صبحت تلقي بظاللها على التعليم العالي والأقد 

، تصل للمستوى الحضاري المنشودلتتطلب منها مسؤولية كبيرة  تغيرات جذريةو هائلة

الشاملة  ةالجودة الجامعيووبعض مظاهر هذا التغير هو االتجاه نحو مزيد من الفعالية 

  ).2005عثمان، (

   واإلنتاجية الجامعية،زيادة الجودة  من أجل أنه) Ronan, 2004(ويشير رونان    

بدأت عمليات اإلصالح التعليمي الجامعي منذ سنين، من خالل التقويم المستمر ألداء 
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الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها، وذلك لتشجيعهم للوصول إلى مزيد من االحتراف 

   .والمهنية

رن أصبحت المؤسسات في الق حيث التقويم المدخل األساسي لإلصالح، تعتبر عملية

تقويم عضو هيئة  من خالل ،العشرين تنادي بضرورة التقويم الشامل لألداء الجامعي

الدراسات العليا طالبه في  الموجهين والمشرفين، أو من خالل التدريس لذاته ومن خالل

  .)Lorna, 2003( وفي جميع المراحل الجامعية

 وقد تم ل،ر وتعدير الزاوية إلجراء أي تطويهو حجيم والتق أن) 2006(يرى حسين   

االهتمام به ألنه سيعمل على رفد متخذي القرار في مؤسسات التعليم العالي وأعضاء 

للوقوف على فعالية اإلجراءات التي تتم  ،التدريس في الجامعات لمعلومات مهمة

  . التعليمية بالمؤسسات

 وى أن عملية التقويم توفر توضيحا للمحت) McDonald, 2002( ماكدونالد صرحوي

والمهارات الملحة، كما وتزود المؤسسات بنماذج هامة للتعلم من خالل تحديد مجموعة 

  .من الترتيبات االحتياطية

أن عملية التقويم تلعب دورا أساسيا في العملية التربوية، ) 2002(ويشير الصراف 

ووسيلة للكشف عن فاعلية  ،حيث يشكل التقويم أداة لمعرفة مدى تحقق األهداف

  . سات للوقوف على صحة القرارات التربويةالمؤس

أن التقويم يعد مجاال متمايزا من مجاالت البحث التطبيقي، تتنوع ) 2007(ويؤكد عالم 

أنماطه وتتباين أغراضه واستخداماته على جميع المستويات التربوية، فهو يتناول دراسة 
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ذية راجعة فـي صـنع   المتغيرات المتعلقة باألفراد والممارسات والمؤسسات، ويشكل تغ

  .القرارات وتخطيط البرامج والمشروعات

     مختلف جوانب العمليـة  يشتمل التقويم أن  )Stiggins, 2001( ويضيف ستيغنس

التعليمية التعلمية، فهو يتناول تقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية، تقويم المناهج، وتقـويم  

   .تحصيل الطلبة

هاما في الميادين التربوية، إذ يحدد درجـة تحقيـق    يحتل تقويم تحصيل الطلبة دورا

يبين مدى اكتساب الطلبة للجوانب واألهداف التعليمية في مراحل عملية التدريس المختلفة، 

، كما ويؤثر على دافعية الطلبة والوجدانية والسلوكية، ويشخص صعوبات التعلمالمعرفية 

  ).2007كاظم، ( للتعلم

إن اتساع الدور الذي تؤديه عملية تقويم تحصـيل  ) 2007(ويشير مرعي والمصري 

 واألهـداف  التطـورات مـع  الطلبة يترتب عليها استخدام أساليب قياس متعددة تتناسب 

  . المختلفة التربوية

يستخدم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أساليب تقويم متعددة لتقويم تحصيل الطلبة 

ضـمن جهـد    ومفيدة التي توفر معلومات دقيقة التقليدية ومن أكثرها شيوعا االختبارات

معقولين دون متطلبات لكثير من التجهيزات واألدوات لتطبيقهـا، إال أن الطلبـة   ووقت 

ينظرون إليها كحدث مصيري ويحاولون تجنبها الرتباطها بالـدرجات ووقـائع النجـاح    

  ).2006دودين، (والرسوب 
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التي تركز  ختباراتد أصبح مثقال باالكشفت العديد من الدراسات أن النظام التقويمي ق

أكثر من ا	����� ، وتركز على المحفوظة بدال من نوعيتها على قياس كمية المعلومات

    ). 2004شاهين، (أصبح شكل االختبار الجامعي يعزز ارتخاء العملية التعليمية فالفهم، 

أعضاء  ستخدمه منعا للمالبسات التي تسببها االختبارات يأن) 1999(ويشير محافظة 

 األنه الهيئة التدريسية أسلوب التقويم المعتمد على األوراق البحثية التي يفضلها الطلبة

جنبهم قلق تتيح لهم وقتا أطول إلنجازها، وتمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم وت

  .االختبارات

تنويع أن على أعضاء هيئة التدريس الفيشير ) Oosterhof, 2001( أوسستيرهوف أما

األوراق كتابة وفي استخدام أساليب التقويم ومنها االختبارات بأنواعها، التقدمة الصفية، 

  .البحثية

فشلت أساليب التقويم التقليدية في تلبية تنمية مهارة حل المشكالت والربط واإلدراك، 

أساليب القيادات التربوية والكثير من الباحثين في الوقت الراهن على استخدام  تاهتم لذلك

خاصة المحوسبة منها التي وملفات اإلنجاز  كالمالحظة والمقابلة ،وطرق تقويم جديدة

تسمح للطلبة بالسيطرة على تعلمهم ومراقبة نجاحاتهم وتطورهم، واختبارات األداء التي 

تقيس نواتج تعليمية مهاراتية وتستخدم للكشف عن استعداد الطلبة وتنمية حاجاتهم 

   الفروق الفردية وتحصر اإلمكانات والمهارات العقلية والوجدانية  وميولهم، وتكشف عن

  .)2007سمارة، (
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التي يستخدمها  المتعددة أن آراء الطلبة وإدراكاتهم ألساليب التقويم) 2004(يشير نصار

أعضاء هيئة التدريس تعكس أنماط تعلمهم ومدى استعدادهم للتعلم، فقد تجعل منهم 

أو قد تجعلهم  ،ولون ربط المفاهيم ويصبح تعلمهم ذا معنىمتعلمين نشطين بحيث يحا

متعلمين سطحيين ال يهمهم سوى حفظ المادة لحين االختبار دون االهتمام بدمج هذه المادة 

  .في بنائهم المعرفي

أن أساليب التقويم تؤثر في الناحية النفسية للطلبة ) Shepard, 2000(شيفارد  ���و�

سهم راضين عن ذاتهم، أو قد تجعلهم عاجزين منسحبين من فقد تجعلهم واثقين من أنف

من الضروري أن ال تستخدم أساليب التقويم فلذلك  .التفاعل في عملية التعلم والتعليم

لرصد الدرجات فقط، بل يجب أن يتبعها تغذية راجعة للتصحيح وترسيخ المعرفة، كما 

بل متزنا  شوائيا ومتخبطايكون تقويم المدرسين لمستوى تحصيل طلبتهم عال أن يجب 

  .ودقيقا وموضوعيا

  

  تعريفات التقويم 

التقويم التربوي باهتمام كبير في األوساط التربوية، وتبـذل مراكـز البحـث     يحظى

والتطوير جهودا متواصلة من أجل تحديد تعريف شامل له، وابتكار نماذج واستراتيجيات 

  ).2007عالم، (تستند إليها عمليات التقويم 
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     أن التقويم هو Nitko, 2004)(نيتكوتعريفات التقويم التربوي، حيث يشير  تعددت

عبارة عن الحصول على معلومات للتوصل إلى بدائل القرارات وإصدار األحكـام وفـق   

  .محكيةمعايير 

     )2006( عيدو )Oermann & Gaberson, 2006(وعرف أورمان وغابيرسون 

م فيها نتائج القياس الكمي والكيفي في إصدار حكـم علـى   العملية التي تستخد التقويم بأنه

ج، التخاذ قرار بشأن هذا الحكم بقصـد التطـوير   اجوانب شخصية المتعلم أو المنه اءأد

  .والتحسين

جهود عقالنية تسـتعمل فـي طـرق البحـث     بأنه التقويم فيعرف ) 2009(قطيط أما 

متعلقـة بـالخطط والبـرامج    بهدف توفير معلومات ضرورية التخاذ قرارات  ،المختلفة

 ،لى مدى تحقيق الوسيلة التعليمية لألهداف المنشـودة عوفيه يتم إصدار حكم  ،والسياسات

   .والعمل على كشف نواحي القصور واقتراح وسائل لتالقي هذا القصور في المستقبل

     تعريفا آخر للتقويم وهو اتجاه مصمم لمساعدة) Airasian, 2000( واقترح إراسيان

لمدرسين على معرفة ما يتعلمه الطلبة في غرفة الصف، فيصبحوا من خالل ممارسـته  ا

   .ة على جعل الطلبة متعلمين فعالينأكثر قدر

أن التقويم هو اإلجـراءات ومـا   ) 2005( شناوي وغانم والكسوانيويشير الخطيب و

بهم يستخدم من أساليب وممارسات للحكم على مدى تحصيل الطلبة وإنجـازاتهم واكتسـا  

 .للمعلومات والقيم والمهارات والمفاهيم والمعارف
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تعد عملية التقويم عملية تشخيصية وقاية وعالجية تستهدف الكشف عن مواطن القـوة  

؛ 2000جامـل،  (والضعف بقصد التحسين والتطوير بمـا يحقـق األهـداف المنشـودة     

 ).2004؛ إبراهيم وسعادة، 2004الدوسري، 

 والتقيـيم  Measurement)( بعمليتي القياس ) Assessment( ترتبط عملية التقويم

)Evaluation(   حيث يعرف القياس بأنه إعطاء قيمة رقمية لصفة ما حسـب معـايير ،

معينة، أو بأنه الوسيلة التي يتم عن طريقها تكميم الظواهر السلوكية، في حين أن التقيـيم  

إلى معيار معين التخاذ قـرار  هو الدرجة التي يتم التوصل إليها من القياس والتي تستند 

  ).A"�2006، (تفسر من خالله هذه الدرجة 

   أن القياس يقتصر على ) Salvin & Yssldyke, 2001(ويؤكد سالفين ويسلديكي 

األحكام التحليلية للظواهر ويعتمد على استخدام المقاييس واالختبارات، أما التقويم فيمتـد  

  .ى إصدار األحكامإلى األحكام الكلية للظواهر ويهدف إل

    أن عمليات القياس) Linn & Gronlund, 2000(ويوضح كل من لين وجرونالند 

والتقييم والتقويم  تتداخالن معا، فإذا أجاب الطلبة عن مجموعة من األسئلة وقام المعلـم  

بتصحيحها، ووضع الدرجات لهم ثم حدد تحصيلهم وتقدمهم يكون قـد أنجـز العمليـات    

  .الثالث

فيشير أنه عند مقارنة القياس والتقييم بـالتقويم نجـد أن عمليـة    )  2009(طيط أما ق 

التقويم أشمل تهتم بإصدار األحكام وتشخيص العالج بدل إعطاء القيم والمعلومات، كمـا  
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ويركز التقويم على مقارنة الفرد بنفسه أو بغيره على حد السواء، بينما يعطي القياس نتائج 

  .خرينوصفية دون الربط مع اآل

 

  :أنواع التقويم

أن تعدد تعريفات التقويم التربوي وتباين أطره الفكرية أدى إلـى   )2007(يشير عالم 

تنوع في أنماطه وفقا لألهداف واألغراض، ومن هذه األنماط البنائي مقابـل الختـامي،   

بل الشامل مقابل التحليلي، الرسمي مقابل الغير رسمي، المقارن والغير مقارن، الكمي مقا

الكيفي، الخارجي مقابل الداخلي، التقويم باألهداف مقابل غير المتقيد باألهداف، المكبـر  

  .مقابل المصغر والمؤسسي مقابل تقويم األفراد

 يم البنـائي والتقوهي يم وأن هناك خمسة أنماط لعملية التق) 2005(تشير دروزة بينما 

)formative evaluation  (ى إتقان المتعلم لمهارات التعلم عملية مستمرة للحكم عل وهو

ـ . الجزئية من أجل تشخيص نقاط الضعف وعالجها وإيجاد نقاط القوة لتعزيزهـا  يم والتق

عملية الحكم النهائي على تعلـم   وهو)  summative evaluation(الجمعي أو النهائي 

الـذي  ) confirmative evaluation(يم التوكيدي والتق. المتعلم وإتقانه للمهارات الكلية

عملية الحكم على مدى كفاية واستفادة المتعلم من تعلمه لتوظيفها في تعلمه المستقبلي  هو

)  performance referenced evaluation ( والتقـويم ذو األداء المرجعـي   .الالحق

هو عملية الحكم على فعالية ومستوى انجاز المتعلم من خالل الرجوع إلى أداء متعلمين و

يم والتقو. له في الظروف التعليمية والخلفية االجتماعية والقدرات العقلية آخرين مشابهين
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عملية الحكم على  الذي هو) criterion referenced evaluation( ذو المحك المرجعي

   .ات محددة سابقاًكتحصيل ومستوى انجاز وفعالية المتعلم من خالل الرجوع لمح

التقويم  أن )Murphy & Davidshofer, 2001(ويشير كل من ميرفي وديفدشوفير 

التقويم مساهمة في التخطيط وبناء العمليات الخاصة للتعلم  عمحكي المرجع من أكثر أنوا

ألنه يقيس ما اكتسبه المتعلم من المعارف والمهارات واالتجاهات بنـاء   ،والتعليم الصفي

  .يجاد صعوبات التعلموإعلى محك معين وبالتالي يساعد على اكتشاف 

   أن  فيضيفان ) Linn & Gronlund, 2000 (ولين وجرونالند  )2007(مجيد  اأم

وتكويني لتزويـد المـتعلم بالتغذيـة     ،يم هي قبلي لتحديد مستويات المتعلمينوأنواع التق

للتأكد من سالمة سير عملية الـتعلم طبقـاً لألهـداف     ،الراجعة المتعلقة بالنجاح والفشل

ـ  ،للكشف عن األسباب المؤدية لصعوبات التعلم يم التشخيصيووالتق ،المرسومة يم ووالتق

  .الرئيسية والثانوية األهداف الختامي من أجل فحص مدى تحقيق

       أن أنواع التقويم التربوي هي) Tanner, 2001( وتانر) 2006(بينما تشير عيد 

، وهو إما قبلي فأما التقليدي فهو الذي يعتمد على االختبارات التحريرية. التقليدي والبديل

بحيث يكون القبلي قبل تجريب البرنـامج،  . أو تكويني أو تشخيصي أو ختامي أو تتبعي

تحديـد   التكويني يكون أثناء عملية التعلم وهو يشمل المناقشة والمالحظة وفيـه يتحقـق  

وترسيخ المعلومات وتسـهيل   ،جوانب القوة والضعف وإثارة الدافعية لالستمرار في التعلم

التشخيصـي فالكتشـاف نـواحي القـوة      بينما. أثر التعلم ووضع برنامج عالجيانتقال 

والختامي الذي يجرى في نهاية البرنامج التعليمـي لتحديـد درجـة تحقيـق      ،والضعف
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بعـض  التتبعي فهو المتابعة المستمرة لما يتم إنجازه مع و ،المتعلمين للمخرجات الرئيسية

ويم الذي يعتمد على األداء الحقيقي في الحياة الواقعيـة  أما التقويم البديل فهو التق. التعديل

   .ويعتمد على التنوع في أساليب التقويم

إمـا عـن   والجمـاعي،   الفردي : أساليب التقويم نوعانفيشير أن ) 2009(أما قطيط 

تـوفر النضـج   بعملية التقويم الذاتي حيث تساهم  ،طريق التقويم الذاتي أو تقويم اآلخرين

   .نحو أخطاء اآلخرين والتسامحتقبل النقد  بينما يوفر التقويم الجماعيتدريب والتشجيع وال

  
  :خصائص التقويم

أن هناك بعض المبادئ العامة التي يجب مراعاتها في التقـويم  ) 2007(شير مجيد ت 

إدراك مصادر األخطاء  ،يم المناسبةوإعداد واختيار أدوات التق ه،ومنها تحديد الغرض من

التأكد مـن   ،يم التي منها خطأ العينة والتحيز الشخصي والتزييفوعملية التقالمحتملة في 

إضافة إلى ضـرورة إعـداد    ،يمووااللتزام بأخالقيات عملية التق ،أهمية البرنامج المقوم

  .  كذلك يجب على المقيم أن يكون خبيراً بخصائص التقويم ،تقرير تقييمي كامل وشامل

خصائص التقويم االتساق مع األهـداف  يين على أن أهم كما ويتفق العديد من التربو  

 ، التكاملوالشمولية لجميع جوانب نمو الطالب ،الصدق والثبات والموضوعية ،والمحتوى

أو دمج نتائج التقويم من أدوات مختلفة في إناء  ً،بمعنى ارتباط أجزائه معا ،االستمرارية و

التي كسـبها   واألداءات والمهمات بتحليلي واحد إلظهار صورة كاملة عن جميع الجوان

ــتعلم  ــد، ؛ 2007؛  'EE��رة، 2000أCD�EEF �EEG،  (الم ؛ KEE'�D 2009؛ I"EEJ0، 2006عي

 ،LMN2003وا +ا(.   
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  أن التقويم التربوي يتناول جميع عناصر ) Oosterhof, 2001( ويشير أوسترهوف

ل قياس وتقويم، العملية التربوية ومكوناتها، من معلمين ومتعلمين ومناهج وأساليب ووسائ

وحتى يكون التقويم جيدا عليه أن . باإلضافة إلى الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم

  .يكون متمركزا حول المتعلم، وتبادلي الفائدة، وموقفي

التقويم التكامل مـع   أن من أهم خصائص عملية) 2005(ويضيف الخطيب وآخرون 

تبنى على أساس ديموقراطي يتضمن حرية التفكير ج وعملية التدريس، التنوع، وأن هاالمن

ومراعاة الفروق الفردية، باإلضافة إلى أن تكون عملية التقويم إقتصادية من حيث الوقت 

  .والجهد والتكلفة

فيشير أن من خصائص التقويم الجيد أن يقوم على مبدأ التعـاون  ) 2005(أما خضر 

  .لتعليميةيشارك فيه الطلبة وكل المسؤولين عن السياسة ا

أن من أسس التقويم الهامة تناول كافـة جوانـب شخصـية    ) 2009(وتشير القناديلي 

المتعلم، التحليل الدقيق لنتائجها وتفسيرها باإلضافة إلـى وضـع البـدائل والمقترحـات     

  .للتطوير

     أنه تزداد فعالية التقويم عندما يصمم لتقويم) Gronlund, 1998( ويشير جرونالند

تعلم وعندما تقترن طبيعة ووظيفة التقويم بمخرجات التعلم، وعنـدما تصـمم   مخرجات ال

 .وسائل التقويم بحيث تناسب مع خصائص الطلبة وتعدل بينهم
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أن عملية التقويم تبلغ أقصى حد لها من الفاعلية عندما تبنـى  ) 2007(ويضيف عالم 

لمناسبة والتنويع فـي  إجرائية صحيحة منها تحديد األهداف واختيار الوسيلة ا مبادئعلى 

  .أساليب التقويم والتأكيد على أن التقويم وسيلة وليس غاية

تنفذ عملية التقويم بخطوات متتابعة تبدأ بتحديد األهـداف والمجـاالت أو المشـكالت    

المراد تقويمها، ثم االستعداد للتقويم عن طريق إعداد الوسائل واالختبـارات والمقـاييس   

مدربة، يليها تنفيذ عملية التقويم ثم تحليل البيانـات واسـتخالص   وإعداد القوى البشرية ال

��2001�/، (النتائج ليتم التعديل .(  

 

  :أهداف التقويم

لتوجيه الطلبة نحو تحقيق األهداف التربوية، ولتشخيص صعوبات  اضرورييعد التقويم 

  ).2005 أبو عالم،( التعلم لديهم وتحديد استعداداتهم لتعلم خبرات تعليمية جديدة 

   أن األهداف األساسية للتقويم) Linn & Gronlund, 2000( ويؤكد لين وجرونالند

  .هو وصف مخرجات ونتائج التعلم وليس عملية التعلم بحد ذاتها

توجيه عملية التعلم والتعليم  أن وظائف التقويم هي) Lanting, 2001(النتينج  يشيرو

اختبـار مـدى    ،ف في عناصر المـنهج تشخيص نواحي القوة والضع، التدريس قوطرائ

 تحسين عملية التخطـيط والتوجيـه واإلرشـاد   ، صحة الفروض التي بني عليها المنهج

أن التقويم يعد جزءا هاما من العملية ) 2008(ويضيف القيسي  .تحسين وتطوير المناهجو

طالب التعلمية التعليمية وعنصرا أساسيا من عناصر المنهاج، ويهدف إلى تحديد مستوى ال

  .وقياس نتاجاته التعليمية وخبراته المكتسبة
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عملية التقويم ضرورية للمتعلم والمعلمين حيث أنها من ناحية تشكل وسيلة إرشاد  تعد

تربوية ومهنية للمتعلمين، ألنها توجههم نحو البرامج التربوية المناسبة والمهن المستقبلية 

علومات عن المواد التعليمية التي علـيهم  التي تتفق مع استعداداتهم وقدراتهم، وتزودهم بم

مراجعتها والمهارات التي عليهم ممارستها، ومن ناحية أخرى فهي ضرورية للمعلمـين  

ألنها تزودهم بمعلومات عن مستوى أدائهم ومدى تفاعلهم مع المتعلمين إلجراء التحسـين  

   ).Nikto, 2004؛ 2005 ،دروزة( والتعديل

مراقبة وتوثيق تقدم الطلبة وهي أغراض التقويم البديل فيركز على ) 2007(عالم  أما

، تقديم بيانات ومعلومات عن أداء الطلبـة ، نحو تحقيق المستويات أو التوقعات األكاديمية

االعتمـاد  ، ومـنح الشـهادات  ، المساءلة التربوية للمعلمين والمدارس حول أداء الطلبـة 

 . األكاديمي للمؤسسات التربوية

تحفيز المعلم علـى التخطـيط    أنه من وظائف التقويم البنائي) 2009( ويشير قطيط 

، د جوانب القوة والضعف لدى الطلبةيتحد، توجيه تعلم الطلبة لالتجاه المرغوب، للتدريس

تحليـل الموضـوعات    االستمرار فـي  ،ج تعلمه وإثارة دافعيته للتعلمئتعريف المتعلم بنتا

 .يضع برنامج عالجوو، وتوضيح العالقات بينها

أن أهداف التقويم متعددة منها تعديل الخطط والبرامج، تصنيف ) 2007(سمارة  ويؤكد

الطلبة وقبولهم للمؤسسات والبرامج المختلفة، والكشف عن المهارات والقدرات، إصـدار  

  .الشهادات ونتائج التحصيل، توجيه الطلبة تربويا ومهنيا، وإثارة الدافعية لتعلم جديد
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أن من أهم أهداف التقويم جعل الطالب في مركز ) Stiggins, 2001(ويشير ستيغنس 

العملية التعليمية، اإلسهام في التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس، توفير آلية لمتابعـة  

   .البرامج وتلبية االعتماد األكاديمي

على أن عملية التقويم توفر قنوات اتصال بين الطلبة وأعضاء ) 2006(ويشدد دودين 

وتضـيف  . التدريس، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات والتعامـل مـع اآلخـرين   هيئة 

أنه عن طريق التقويم يمكن اكتشاف بعض الحاالت المرضية النفسـية  ) 2009(القناديلي 

  . والتخلف الدراسي ومعالجتها في الوقت المناسب

م وهي المجال حدد التربويون ثالثة مجاالت لألهداف التي يمكن أن تقيسها عملية التقوي

المعرفي الذي يؤكد نواتج التعلم العقلية، المجال الوجداني الـذي يؤكـد علـى الميـول     

واالتجاهات والقيم والتوافق االجتماعي، والمجال النفس حركي الذي يشـمل المهـارات   

لذا يجب على كل معلم تحديد أهداف التدريس مسبقا لكي يكون له إطار  والتآزر الحركي،

  ). 2005أبو عالم، (  ه على تصنيف مخرجات التعلممرجعي يساعد

 

  :االختبارات كأسلوب تقويم

في المائة سنة و ،إلى الصينيين والعرب المسلمين منذ القدم موضوع االختبارات يعود

واسـتعمال   ،اإلكلينيكيو وذلك بسبب تطور علم النفس التجريبيعاد االهتمام بها األخيرة 

م اإضافة إلى نشوء الثـورة الصـناعية واسـتخد    ،ار القادةاالختبارات في الحروب الختي

  ).2007مجيد، ( ختبارات في اإلدارة والتنظيماال
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        في ظهر الدور البارز لالختبارات أن ) McDonald, 2002(ويشير ماكدونالد 

يم والتخطيط التربوي وبناء والتقالقياس وبعملية  طهااالرتب ن،النصف الثاني من هذا القر

فضالً علـى قيـاس خصـائص     ،وتشخيص صعوبات التعليم ،مناهج وطرائق التدريسال

  .ينوالمتعلم ينالمعلم

تعددت تعريفات االختبار في األدب التربوي ومنها أنه أداة عملية منظمة لقياس عينـة  

من السلوك ويتضمن مجموعة من األسئلة أو الفقرات التي تقيس مفاهيم أو مجاالت معينة 

   ).2005أبو عالم، (

االختبار بأنه مجموعة مثيرات أعدت بطريقة منهجية لقيـاس  ) 2009(ويعرف قطيط 

  .السلوك والمعارف التي اكتسبها الطلبة خالل مرورهم بالخبرات التعليمية

فيشيران أن االختبار هو مجموعة ) Linn & Gronlund, 2000(أما لين وجرونالند  

ويعد االختبار طريقة منظمة لتحديد  .تابيا أو شفهيايستجيب إليها الطالب ك التيمن األسئلة 

مستوى التحصيل في المعلومات والمهارات التي تعلمها الطالب في الموضوعات المختلفة 

  ). 2001؛ ملحم، 2000؛ فتح اهللا، 2002، الصراف(

أدرك المربون مع نهاية الثمانينات أن طبيعة االختبارات المطبقـة فـي المؤسسـات    

وبهـذا يشـار إلـى    ) what you test is what you get(دي إلى ظاهرة التربوية تؤ

وليس على البحـث   ،السطحية والسلبية لنظام االختبارات التي تركز على الحفظ والتلقين

   ).2002عبد الحميد، (واالبتكار وتنمية القدرات التي توظف في الحياة العملية المستقبلية 
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وتحتل االمتحانات المركز  ،ي مجمل السيرورة التعليميةآلية التقويم دوراً بارزاً ف تؤدي

حيـث   ،الرئيسي في هذه اآللية ألنها تشكل إشكالية هامة كونها تركز على الحفظ والتلقين

بالرغم من أن الخطاب العلمي الحديث  ،منح الشهاداتلطريقة سهلة  فقطاالمتحان أصبح 

  ).2004شاهين، ( واإلبداع در الناقيشجع على تعزيز األسئلة التي تقيس عمليات التفكي

هم في إنشاء متعلم أسير فكر واحد حافظـاً  اإلى أننا مازلنا نس) 2006(عيد  وتضيف 

مستخدماً االختبارات الموضوعية والورقة والقلم دون االهتمام  ،لمذكرات المعلم وللحقائق

  .بتنمية التفكير الناقد وإصدار األحكام وحل المشكالت

أن المجتمع التربوي يعاني من مشكلة قياس تعلـم الطلبـة   ) 2004(ي يشير الصيداوو

ألنه يركز على االختبارات التي ال تلبي حاجات المتعلمين خاصة وأنهم ال يحصلون على 

  .تغذية راجعة حولها

تشير أن لالختبارات نواحي إيجابية، فهي تحفـز الدافعيـة   )  2005(إال أن أبو عالم 

وة والضعف لدى المتعلم، وتحدد المهـارات والقـدرات التـي    للتعلم، وتشخص نقاط الق

  .تستهدفها المادة الدراسية، كما وتهتم االختبارات بتقويم الفروق الفردية

 الذي  يرى أن االختبارات تعد وسيلة تقويم جيدة كونها) Nikto, 2004(ويوافقها نيكتو

التدريس من ناحيـة   تشكل فرصة للطالب لعرض ما يعرفوه، ولكن على أعضاء هيئة   

االلتزام بمواصفات االختبار الجيد من حيث الطول والزمن المحدد، المحتـوى وتغطيتـه   

لألهداف، ومن ناحية أخرى عليهم بث الثقة في نفوس الطلبة بأنهم قادرون على مواجهة 
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االختبار، كما وعليهم مراجعتهم وإعطاءهم مواضيع شبيهة مـن تلـك المطلوبـة فـي     

  . االمتحان

أنه من المهم خالل تحضير االختبارات التركيز علـى ماهيـة   ) 2005(شير دروزة ت

األسئلة التعليمية ومصادر اشتقاقها ومدى توافقها مع األهداف التربوية المنشودة، ويجـب  

  . أن تتناسب مع العمر،الوقت والجهد الذين يبذالن أثناء عملية التعليم

عند وضع أسئلة االختبارات قياسها لكافة كما ويجب أن يراعي أعضاء هيئة التدريس 

المستويات العقلية للمتعلمين، التي يمكن قياسها بحسب تصنيفات بلوم لألهداف المعرفيـة  

      ).Bloom, 1956(إلى مستويات التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقويم 

دروس وتقـويم تعلـم   انتشر تصنيف بلوم في دول عديدة وأصبح األساس في إعداد ال 

الطلبة، ويركز هذا التصنيف على مستويات عقلية متعددة منها  مستوى التذكر الذي يعنى 

بالتعرف على األفكار والظواهر واسترجاعها، مستوى الفهم واالستيعاب وهو القدرة على 

إدراك المادة وبناء معنى لها، تفسيرها وتلخيصها، مستوى التطبيق وهو تنفيـذ المعرفـة   

لمتعلمة في مواقف جديدة، مستوى التحليل ويشمل تجزئة المادة إلى مكوناتها وعناصرها ا

وتحليل العالقات بينها وكيفية ربطها معا، ومستوى التركيب لتأليف ودمج األجزاء معـا،  

ومستوى التقويم وهو القدرة على الحكم على قيمة األشياء بنـاء علـى معـايير محـددة     

)Krathwohl & Bloom & Masia, 1964.(  



32 
 

 

تصنف االختبارات حسب الغرض إلى نهائية بنائية وتشخيصية، وحسب نوع االستجابة 

إلى تحريرية شفوية عملية، وحسب طريقة االستجابة إلى استدعاء أو تعـرف، وحسـب   

  ).2005أبو عالم، (تفسير االستجابة إلى معياري المرجع أو محكي المرجع 

ـ تتعـدد بحسـب   و وأهدافهاأغراضها تتنوع االختبارات بتنوع  روف المصـاحبة  الظ

أن هناك ثالثة أنواع لالختبـارات  ) 2007(ويشير سمارة ). 2004الدوسري، (إلجرائها 

  . وهي اختبارات األداء، االختبارات الشفوية والتحريرية التي تقسم إلى مقالية وموضوعية

في تصحيحها، أما  تتميز االختبارت المقالية بسهولة إعدادها على الرغم من الصعوبة

األسئلة الموضوعية فتتميز بصعوبة إعدادها وضرورة الحاجة لمهارة وخبرة ووقت فـي  

أما اختبارات األداء فتقـيس النـواتج التعليميـة    . صياغتها، بالرغم من سهولة تصحيحها

  ).Trice, 2000(المهاراتية وتكشف عن الفروق الفردية والمهارات الوجدانية 

أن االختبارات المقالية تكشف عن قدرة الطالب على تنظـيم  ) 2009(ويضيف قطيط 

األفكار وربطها وتحليلها أما عيوبها فهي عدم موضوعية التصـحيح وتـأثر المصـحح    

   .باتجاهاته ونفسيته، وافتقارها إلى الصدق والثبات

أنه من ناحية مردودات التعلم تصلح األسئلة المقاليـة لقيـاس   ) 2005(وتشير دروزة 

يات العقلية العليا كالتفكير وحل المشكالت وتكامل األفكار والقـدرة علـى التعبيـر    العمل

وإعطاء التفسيرات وتطبيق المفاهيم والقدرة على االكتشاف واالسـتنتاج، أمـا األسـئلة    

  . الموضوعية فتقيس العمليات العقلية المتوسطة والدنيا
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قليل وتقيس القدرة على التعبير  أن االختبارات المقالية عددها) 2005(وتشير أبو عالم 

الكتابي وانتقاء المعلومات والربط بينها، والقدرة على االبتكار والتفكير الناقد، ولكن مـن  

عيوبها أنها تحتاج لوقت طويل، كما أن قدرة المتعلم الكتابية تؤثر على درجته النهائيـة،  

  . وتدخل الطبيعة الذاتية في تصحيحها

للخروج من مأزق سلبيات أنماط االختبـارات ال بـد مـن    أن ) 2007(يشير سمارة 

االلتزام بصفات االختبار الجيد وهي الشمولية والموضوعية والصدق والثبات والسـهولة  

  .الفروق الفرديةوالوضوح والتمييز وإظهار 

 إلى ضرورة االهتمام بطول االختبار ومعامل  )Mertler, 2003(لر رتكما ويشير م

أن ترتب أسئلة االختبار من السـهل إلـى الصـعب وان تتضـمن      صعوبته، ومن المهم

  .االختبارات تعليمات واضحة وتطبع األسئلة دون أخطاء

 يقيس المعلم تعلم الطلبة في االختبارات بوضع العالمات التـي يشـير إليهـا تـانر    

)Tanner, 2001 (بأنها ال تعبر عن التعلم الحقيقي والفعلي للطالب كما أنها غير دقيقة   

ألنها ال تعبر عن التحصيل الكلي للطالب، وترتبط بالمعايير المختلفة المستخدمة من قبـل  

أعضاء هيئة التدريس، لذلك من الممكن تحيزها وارتباطها بالبيئة الشخصية لعضو هيئـة  

  .التدريس

  أن الدرجات التي توضع في االختبارات تعتبر وسيلة ) Nitko, 2004(وأشار نيتكو 

فة وال يعترف فيها من قبل جهات االعتماد األكاديمي ألنها ال تمثل التفاصـيل  تقويم ضعي

  .المعقدة المرتبطة بالتحصيل، كما أن العالمات المنخفضة قد تقلل من دافعية الطلبة للتعلم
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  :التقويم البديل

هد التقويم التربوي تطورات متسارعة وتحوالت جوهرية فـي منهجيـات القيـاس    يش

ع ذلك إلى ما يفرضه الواقع من تحديات وما يتطلبه النظام العـالمي مـن   والتقويم ويرج

كفاءات لتحسين التعليم، كما ويرجع ذلك إلى النظرة الضيقة لمفهوم التقويم الذي يتحدد في 

االختبارات التي تنتهي بدرجات ال تعبر عن واقع التعليم وال عن تقدم المتعلمـين، لـذلك   

دخل ديناميكي جديد متعدد األبعاد ونهج نوعي يسمى التقـويم  نادى خبراء التقويم بتبني م

  ).2007عالم، ) (Alternative Assessment(البديل 

يعرف التقويم الحقيقي أو البديل أو األصيل على أنه ذلك النظام من التقويم الذي يتـيح  

لنوع مـن  انتقاال من الموقف الذي حدث فيه التعلم إلى مواقف الحياة العامة، ويؤدي هذا ا

التقويم للحصول على طلبة قادرين على التصرف بفاعلية واتقان، تمكـنهم مـن تطبيـق    

      .)Tanner, 2001(المعرفة في مواقف جديدة 

        أن التقويم البديل هو مجموعة من األساليب) Stiggins, 2001( ويشير ستيجينس

ت األداء والمشاريع والمالحظات واألدوات التي تشمل مهام أدائية واقعية وأصيلة مثل ملفا

  .والمقابالت والعروض الشفوية والتقويم الذاتي وتقويم الزمالء

 ) ,2001Murphy & Davidshofer(يهتم التقويم البديل كما يشير ميرفي وديفدشوفر

بقياس وتشخيص ما حققه المتعلم من معارف ومهارات ومـا اكتسـبه مـن اتجاهـات      

لدراسي، كما ويساعد على الوقوف على األسـباب الحقيقيـة   وسلوكيات تتعلق بالمحتوى ا

  .للضعف
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    أن أدوات التقويم البديلة عندما تستخدم ألهداف )Shepard, 2000( ويشير شيفارد  

بنائية فإنها تعتبر أساليب تقويمية ديناميكية ألنها تزودنا بتغذية راجعة فعالة تشـير إلـى   

   .الفروق بين أداء المتعلمين

أن التقويم الحقيقي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة على ) 2005(أبو عالم وتضيف 

  .اختالف ميولهم وقدراتهم لذلك على المعلمين استخدامه من خالل أساليبه المتنوعة

أغراض التقويم واتساع منظوره يتطلب استخدام عدة أدوات لجمع البيانـات،  إن تنوع 

سم بسهولة استخدامها وقلة تكلفتها، والمقابالت التـي  ومن هذه األدوات االستبانات التي تت

تتميز بالمرونة واتساع استخدامها للحصول على االنطباعات، والمالحظة التـي تعـزز   

البيانات وتحفز االكتشاف لجوانب حساسة، والسجالت الوقائعية التي توفر وصـفا دقيقـا   

ير للسلوك، والحقائب التعليمية لألحداث باستخدام أجهزة مسموعة أو مرئية، وموازين التقد

  ).2007، عالم( التي تحفز التأمل وتنمي المهارات وتكشف عن الفجوات في المنهاج 

    تعتبر أسلوب ) portfolio(أن الحقيبة التعليمية ) Darling, 2001( ويشير دارلنج    

لمية للفـرد  خاص ومميز من أساليب التقويم البديل ألنها توفر معلومات عن الخبرات التع

أن الحقيبة التعليمية بمثابة ) 2006(وتؤكد عيد . نتيجة التأمل الذاتي بالخبرات والمهارات

نافذة على نشاطات المتعلم  تبين اتقان المهارات واكتساب المعارف وتساهم فـي جعـل   

يشـير  و .الطالب فعال ومشارك ونشط ومتأمل ألنها تنمي استراتيجيات ما وراء المعرفة

الحقيبة التعليمية جزء من عملية  أن) Garthwait & Verrill, 2003(وفيرل  جارتويت
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التعلم وليس نتيجة للتعلم،  ويعد تطوير الحقيبة التعليمية عملية مسـتمرة تـزود الطلبـة    

  .بفرص للتأمل في تعلمهم واكتشاف مدى تطورهم

  التقويم إلى بعض سلبيات أساليب  )Stiggins, 2001(ستيجينس  ولكن مع ذلك يشير

ومنها االستبانات التي قد تفتقد أحيانا المصداقية لـذلك يجـب التصـرف حيالهـا     البديل 

التي نتائجهـا غيـر قابلـة للتعمـيم،       بالحيادية وبناء الثقة مع المستجوبين، والمقابالت

والمالحظة التي تركز على جزء محدد من السلوك مما قد يؤدي لفقدان بيانات مهمة، كما 

التـي    كن أيضا خاللها أن يقع المالحظ في خطأ التحيز، السجالت الوقائعيـة ومن المم

  .التي تتأثر بالذاتية تحليل بياناتها صعب للغاية، وموازين التقدير

     أن من سـلبيات ) SCOTL, 2002( للتعلم والتعليم المجلس األعلى لجنة وتضيف

النوعي وعندما تتعلق بمعـايير  االستبانات صعوبة االستجابة عليها عندما تمس التدريس 

صعبة التحكم مثل الدافعية، أما المالحظة فيؤخذ عليها تكلفتها العالية خاصـة إذا احتجنـا   

أكثر من مالحظ لزيادة ثبات وموضوعية النتائج، أما المقابالت فسلبياتها الوقت الطويـل،  

 .ة تخزينهاقت الطويل فضال عن صعوبوالحقائب التعليمية سلبياتها أنها تأخذ الو
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  الدراسات السابقة

يحظى التقويم التربوي عامة وتقويم تحصيل الطلبة خاصة باهتمام كثير من األوسـاط  

العلمية والتربوية، وتبذل مراكز البحث والتطوير جهودا متواصلة من أجل ابتكار نمـاذج  

  ).Oosterhof, 2001(واستراتيجيات وأساليب ومنهجيات تستند إليها عمليات التقويم 

أنه خالل الثالث عقود األخيرة أصبح التقويم التربـوي مجـاال   ) 2007(ويشير عالم 

علميا رئيسيا متمايزا من مجاالت البحث والتطوير، ومكونا هادفا من مكونـات العمـل   

  . التربوي، ونظام تغذية راجعة في صنع القرارات التربوية

موضوع أساليب التقويم في المؤسسات تناول األدب التربوي العديد من الدراسات حول 

بناء على مراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة تـم تصـنيف   و التربوية المختلفة،

  :الدراسات إلى المحاور التالية

   .بخصائص أعضاء هيئة التدريس التقويمية الدراسات المتعلقة: المحور األول

ات الطلبة نحو أساليب التقويم في الدراسات المتعلقة بآراء واتجاه: المحور الثاني

 .  المؤسسات التربوية المختلفة وخاصة في برامج الدراسات العليا

 . الدراسات المتعلقة باالختبارات: المحور الثالث

 .    الدراسات المتعلقة بأساليب التقويم البديلة: المحور الرابع
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    . هيئة التدريس التقويميةالدراسات السابقة المتعلقة بخصائص أعضاء 

ذا كان فإ ، جامعيةالتعليمية التربوية الفي المنظومة  الزاويةحجر  المعلم الجامعييعتبر 

ستاذ الجامعي هو ركيـزة  ألفان اه، تقدموساس نهضة المجتمع أالتعليم الجامعي الجيد هو 

ئ يهيوم البرامج هو الذي يصمو ،هدافهاوأهذا التعليم فهو يصوغ رؤية الجامعة ورسالتها 

معرفة وينميهـا  وهو الذي ينتج ال ،يطورها خالل التدريسوالعلمية  المادة يقدمالمناهج، و

كبر مـن  كما يناط به مسؤولية الجانب األ ،في حقل التخصص هبحاثمن خالل تجاربه وأ

 جتماعيهداف التعليم وخاصة فيما يتعلق بتحقيق تكامل نمو الشباب العقلي والنفسي واالأ

   .)2005لقريطي، ا(

أن أحد األهداف األساسية ألعضاء هيئة التدريس ) Ushiogi, 1997( ويرى يوشيوجي

في برامج الدراسات العليا هو النمو الشامل للطلبة وبناء خبرات من المعرفـة والعمـل،   

  .واالهتمام بالجوانب الوجدانية

ضـرورة اتخـاذ    يتطلب إن واقع أعضاء هيئة التدريس الجامعيين في الوقت الحاضر

إجراءات تساهم في تطوير مهاراتهم التدريسية والتقويمية، لذلك على الجامعـات تبنـي   

المنعكس على الطلبة أكثر تميـزا   هيئتهامفهوم االحتراف األكاديمي لتجعل أداء أعضاء 

  ).2007؛ المحسن، Stevenson, Duran, Barret, & Colarulli, 2005(ومهنية 

حددت خصائص أعضاء هيئة التدريس الجامعيين مـن حيـث    تعددت الدراسات التي

التي حددت مجموعة  )2002(عبد الغفور  الممارسات التدريسية والتقويمية، ومنها دراسة

ن يتمتع بها عضو هيئة التدريس من وجهة نظر عينـة مـن   أالخصائص التي ينبغي من 
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ومنها الـتمكن مـن    ،الكويتطالب كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة 

 قالصـد إلـى  المادة العلمية، والمقدرة على توصيل المعلومات بأسلوب شيق، باإلضافة 

  .لبةفي تقويم الط ةواألمان

في بحثه حول مشكالت الشباب الجامعي وتحديات التنميـة  ) 2000(ويضيف األسعد 

قاهرة وجامعة المنيا طالب وطالبة من كلية اآلداب في جامعة ال 400على عينة مكونة من 

بأقسام االجتماع والفلسفة والجغرافيا وعلـم الـنفس    ،من المستوى الثاني والثالث والرابع

والمكتبات، أن من أهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها األستاذ الجامعي هي تخصصه 

  .وتواضعه ونزاهته وموضوعيته في التقويم ،في مادته وقدرته على اإلقناع

في دراسته معايير اختيار المعلم المتعاون من وجهـة نظـر   ) 2001(ن ووافقه شعوا

مشرفي الكلية والمشرفين التربويين ومديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض، 

  .بأن أهم هذه المعايير هي الصدق والنزاهة والنظر للتقويم بنظرة تربوية إنسانية

  يد أهم خصائص المدرسين الشخصيةفي دراسته لتحد) Chan, 2001(ويضيف شان 

وكفاياتهم التدريسية لتعليم الطلبة الموهوبين، أن من أهم هذه الخصـائص القـدرة علـى    

وكفاية حل المشكالت، والمعرفة واالطالع، واستخدام أساليب تقويم تعمل علـى   التصور

  .تحفيز اإلبداع لدى الطلبة

  هم الصفات التقويمية ألعضاء فيرى أن من أ) Rodeheaver, 2000( أما روديهيفر

بالرغم مـن أن  . هيئة التدريس، أن يتمتع المعلم بالقدرة على إعطاء الطلبة تغذية راجعة

   التي هدفت للتعرف على تقويم الطلبة ألداء المدرسين) Mertler, 2004(دراسة ميرتلر 
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ـ    م نقـاط  من حيث ممارساتهم التقويمية في سبعة كليات شمال فلوريـدا، أشـارت أن أه

  .الضعف في األداء التقويمي ألعضاء هيئة التدريس هي عدم تقديم التغذية الراجعة

ألعضـاء هيئـة    في نفس السياق أجريت العديد من الدراسات حول الكفايات التقويمية

طالب وطالبة  600على عينة تكونت من) 2006(ومنها دراسة أبو زمع والنداف  التدريس

ية الرياضية في الجامعات األردنية مؤتة واليرمـوك والجامعـة   يمثلون كليات الترب الذين

األردنية والجامعة الهاشمية، لتحديد درجة ممارسة الكفايات المتعلقة بالتـدريس ودرجـة   

أهميتها على المحاور الشخصية والسلوكية والتخطيطية واإلدارية والتدريسية واالجتماعية 

لنتائج فيها أن هناك اتفاقا على أهمية الكفايات والتقويمية ألعضاء هيئة التدريس، جاءت ا

دالة إحصائيا  تبعا لمتغير الجامعة في درجة ممارسة المدرسين  االتقويمية، ووجدت فروق

للكفايات التقويمية، حيث أن مدرسي جامعة مؤتة يحتلون المرتبة األولى فـي ممارسـة   

األردنية وفي المرتبة األخيرة جامعة الكفايات التقويمية تليها الجامعة الهاشمية ثم الجامعة 

  .اليرموك

التي هدفت للتعرف على أهم الكفايات التعليمية )  2005(كما وأشارت دراسة عليمات 

معلما، أن كفايـة   309ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك على عينة مكونة من 

لى، بينما حصلت كفاية الممارسات التدريسية التي تشمل جانب التقويم احتلت المرتبة األو

  .استثارة الدافعية على المرتبة األخيرة

في المؤسسات التربوية الغير جامعية ومنها  نالت دراسات التقويم أيضا نصيبا كبيرا

حول تقويم أداء معلمي المرحلة الثانوية في الكويت من خالل التقويم ) 2004(دراسة عيد 
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جاءت النتائج فيها أن أداء المعلمين في جوانب  الذاتي وتقويم رئيس القسم وتقويم الطلبة،

الشرح والتدريس والمناقشة والتقويم جيد، ودال إحصائيا بحسب متغير الجنس والمنطقة 

مستوى كفاءة  حول) 2006(عصفور بينما في دراسة . التعليمية والجنسية ونظام التعليم

مجال القياس والتقويم معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في مدارس دولة الكويت في 

، أشارت النتائج فيها إلى وجود ضعف وانخفاض التربوي وحاجاتهم التدريبية على ذلك

في مستوى الكفايات والممارسات التقويمية لدى معلمي المرحلة المتوسطة في المدارس 

  .الكويتية

 

   .تأساليب التقويم في الجامعا آراء واتجاهات الطلبة نحو الدراسات السابقة حول

يشكل موضوع تقويم األداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس الجامعية عامال قويا في 

األبحاث التربوية الحديثة كونه مؤشرا جيدا لمدى التقدم الحاصل في التعلم والتعليم 

)Shepard, 2000( .  

     من المفضل عند التقويم أخذ رأي في هذا الصدد أنه) Chan, 2001(شان ويشير 

  . في أداء أعضاء هيئة التدريس كونهم األكثر احتكاكا بهم وتعامال معهم الطلبة

يتأثر تقويم الطلبة لألداء الجامعي ألعضاء هيئة التدريس بعدة عوامـل، ومنهـا مـا    

) Lizzio, Wilson & Simons, 2002(أشارت إليه دراسة ليزيو وويلسون وسيمونس 

اليب التقويم تؤثر علـى إدراك الطلبـة   بأن طريقة التدريس في الجامعات، واستخدام أس
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لبيئتهم األكاديمية وبالتالي تؤثر على مخرجات التعلم وتحصيلهم األكاديمي ودرجة الرضا 

  .عن الجامعة

  للتعرف على مدى ) Pike & Killian, 2001(وكذلك األمر في دراسة بيك وكليان 

يئـة   تعلم وإدراك الطلبة للبرضا الطلبة عن البيئة األكاديمية، تبين فيها أن مخرجات ال

األكاديمية الجامعية، تتأثر بأساليب التدريس والتقويم، ويتغير مدى هذا التأثر تبعا لمتغيـر  

ويضيف كل مـن أومبـاخ    .التخصص والكلية لصالح الكليات التطبيقية وتخصص العلوم

      أن متغيرات خصائص الكليات والتفاعل بين )Umbach & Porter, 2002(وبورتر 

أعضاء الهيئة التدريسية وعدد الطلبة في البرامج الجامعية هي التي تـؤثر علـى تقـويم    

   .الطلبة لمخرجات التعلم والرضا عن الحياة الجامعية

للتعرف على تأثير بعض المتغيرات األخرى في ) 2007(في دراسة الصباطي ومحمد 

من حيـث إثـارة الدافعيـة    تقويم طلبة جامعة الملك فيصل ألداء أعضاء هيئة التدريس 

طالب وطالبـة مـن    427والتحمس للتدريس والعدالة في التقويم، على عينة مكونة من 

األقسام العلمية واألدبية من المستوى األكاديمي األول والرابع، جاء في نتائجهـا وجـود   

فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس لصالح الـذكور، ولمتغيـر التخصـص لصـالح     

بينما يشير كل  .العلمية، ولمتغير المستوى األكاديمي لصالح المستوى األول التخصصات

في دراستهم للتعرف على المتغيرات التي تـؤثر علـى    )2000(من إبراهيم وأبو الطيب 

 588تقييم الطلبة ألداء األستاذ الجامعي في جامعة السلطان قابوس على عينة مكونة من 
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الطلبة ال يتأثر بالتخصص العلمي أو األدبي أو بالجنس  جاء فيها أن تقييم ،طالب وطالبة

  .إال أنه يتأثر بالمستوى األكاديمي

     أن أكثر العوامل المؤثرة على تقويم) Ronan, 2004( كما وأشارت دراسة رونان

الطلبة للمدرسين العالقات الشخصية معهم وإفساح المجال للطلبة للمناقشة في المحاضرات 

  . ساليب التقويم التي يستخدمها المدرسين لتقويم أداء الطلبةباإلضافة إلى أ

سعت بعض الدراسات لمعرفة آراء واتجاهات الطلبة الجامعيين نحو أساليب التقـويم  

والممارسات التقويمية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس، وجاء في بعضها توجهـات  

ـ ي والمرعالمإيجابية ومتوسطة نحو أساليب التقويم مثل دراسة  بعنـوان  ) 2007(ري ص

 191على عينة مكونة مـن   ،اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو أساليب التقويم

ومـن   ،كلية الهندسة والحاسـوب والصـيدلة   يطالب وطالبة من التخصصات العلمية ف

هم لمعرفة اتجاهات ،التخصصات اإلنسانية في كلية اآلداب والعلوم اإلدارية والعلوم التربوية

نحو أساليب التقويم التي شملت االختبار واألبحاث والتقارير والتقدمة الصفية أو الـدمج  

أن اتجاهات الطلبة نحو أساليب التقـويم كانـت   ، جاء في نتائجها باستخدام استبانة ،بينهم

التقدمة الصفية ثم االختبـار وفـي المرتبـة     ايليه ،إيجابية نحو الدمج بين أساليب التقويم

كما وجاء في النتائج أن اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء تزداد  .ة األبحاث والتقاريراألخير

إال أن اتجاهـاتهم ال تختلـف بـاختالف     ،إيجابية كلما ارتفع مستوى التحصـيل لـديهم  

فقـرة   أنفي هذه الدراسة أيضـاً  والملفت للنظر  .تخصصهم وجنسهم أو التفاعل بينهما

مرتبة األولى وعلى أعلى لعلى ا قد حازت قصيرة ةمد الطالب ينسون محتوى المادة بعد
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وهذا يدل أن طرق التدريس تركز على عملية حفظ المعلومات دون التركيز على  ،متوسط

   .تحفيز عملية التقويمدون ربطها ببعضها و

إدراكات طلبة جامعة الملك سعود ألساليب التقويم " بعنوان )2004(نصار  وفي دراسة

على عينة مكونة  "تعليمية وعالقة ذلك بتخصصاتهم ومستوياتهم التحصيليةولالختبار كأداة 

 كـأداة تقـويم   الكلي لالختبار أن إدراكات الطلبة طالب وطالبة، أشارت النتائج 385من 

تباينت بدرجة داله إحصائيا تبعا لمتغيـر التخصـص وتبعـا لمتغيـر      متوسطة، مع أنها

، حيث وجد أن إدراكات طلبة الكليات اإلنسانية ينالمستوى التحصيلي أو للتفاعل بين االثن

سلبية اتجاه االختبار، بينما في الكليات العلمية اإلدراكات كانت إيجابية، كما وجد أن جميع 

أما بالنسبة لألبحاث فقـد كانـت    .إدراكاتهم تزداد إيجابية كلما ارتفع مستواهم التحصيلي

تبعا للتخصص، حيث كانـت إدراكـات    اإلدراكات فوق المتوسطة، مع وجود فروق دالة

وبالنسبة للدمج بين أساليب التقويم فقد كانت إدراكات . التخصصات اإلنسانية أكثر إيجابية

وعلى العكـس بالنسـبة    .الطلبة متوسطة وتزداد إيجابية كلما ارتفع المستوى التحصيلي

صاتهم ومستوى للتقدمة الصفية فقد كانت إدراكاتهم متدنية وسلبية بغض النظر عن تخص

  .تحصيلهم

على عينة في دراسته ) 1999(محافظة  وافق على هذا التوجه اإليجابي نحو األبحاث

 تبين فيها ،اتجاهاتهم نحو االمتحانات وكتابة األبحاث لمعرفةمعلم ومعلمة  106مكونة من 

ل ومنحهم وقت أطـو  ،أن الطلبة يفضلون كتابة األبحاث لمساهمته في تجنبه قلق االختبار

  .كما أنه يساهم أكثر في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس نه،إلعداده والتعبير ع
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  ستانكيفيســن التقــويم، أشــارأســاليب اســتكماال للتوجهــات اإليجابيــة نحــو 

)Stankeviciene, 2007 (في دراسته لتقويم التعليم في الدراسات العليا في جامعة        

Siauliai من طلبة الدراسات العليا في  305ر عينة مكونة من في ليتوانيا، من وجهة نظ

فقرة توزعـت علـى    18كلية العلوم االجتماعية، استخدم فيها الباحث استبانة مكونة من 

ثالثة محاور؛ األول هو تعقيدات وصعوبات عملية التعليم التي تشـمل عمليـة التقـويم،    

علم والطالب، نالت فيها أساليب والثاني هو الدعم األكاديمي، والثالث هو التواصل بين الم

ووافقته دراسـة   .التقويم التي يستخدمها المعلم في تقويم أداء الطالب على درجة متوسطة

طالب وطالبة من كلية علوم الرياضـة فـي    120على عينة مكونة من ) 2000(العتوم 

التي جامعة مؤتة لتقويم ممارسات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقويم تحصيل الطلبة، 

وغير دال إحصائيا تبعا  أشارت النتائج فيها أن تقدير الطلبة لتقويم المدرسين كان متوسطا،

دال إحصائيا تبعا لمتغير الجـنس لصـالح اإلنـاث ولمتغيـر       للمعدل التراكمي، إال أنه

  .المستوى األكاديمي لصالح السنة األولى

دة البـرامج األكاديميـة   لمعرفة آراء الخريجين في جو) 2009(وفي دراسة أبو دقة 

بالجامعة اإلسالمية بغزة، جاء فيها أن تقديرات الخريجين الستخدام طرق تقويم متعـددة  

أما من حيث العدالة  ،%70ومن حيث إعطاء الدرجات ومالءمتها لجهد الطلبة  %79هي 

وبالنسبة الستخدام أعضاء هيئة التدريس للتدريبات  ،%68والموضوعية فبلغت التقديرات 

أما أن أساليبهم التدريسية تعتمد على الحفظ والتلقين  ،%58العملية فقد حصلت على تقدير 

  %.55فقد حصلت على أدنى تقدير وهو 
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آراء طالبات الدراسات العليـا فـي األداء    في دراسة بعنوان) 2002(الجفري  وتشير

طالـب   298على عينة مكونة مـن   ،التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى

وطالبة من كليات التربية، العلوم االجتماعية، العلوم التطبيقية، اللغة العربيـة، الشـريعة   

أن الطالبات في جامعة أم القرى يرون أداء هيئة التدريس بشكل متوسط علـى  والدعوة، 

محوري مهام وواجبات اليوم األول والتعامل داخل حجرات الدراسة، بينما فـي محـاور   

وإعادة االختبارات وكتابة المالحظات عليهـا وعلـى    إعطاء الدرجاتشمل  الذيالتقويم 

ل، مع وجود فروق فـي آراء  مقبوو قريبا نوعا ما من المتوسط فقد كان األداء األبحاث،

الطالبات نحو أداء التقويم ألعضاء هيئة التدريس الذكور تعود لمتغير الكلية لصالح اللغة 

   .اإلناث لصالح كلية الدعوة العربية، وألعضاء هيئة التدريس

 ولكن من ناحية أخرى فقد كانت هناك اتجاهات وآراء سلبية نحو أساليب التقويم ومنها

للكشف عن مـدى فعاليـة برنـامج     )2000(والخطيب وعاشور  دراسة كل من الخطيب

أن فعالية أساليب التقويم حصـلت علـى    والتي وجد فيها الماجستير في اإلدارة التربوية،

ذلك بسبب أن عملية التقويم التي يتبعهـا أعضـاء الهيئـة    ويعزو الباحثان ، معدلنى أد

التدريسية ال تعتمد على التغذية الراجعة ألداء الطلبة بل فقط على األسئلة الموضـوعية،  

زيادة على تدخل العالقات الشخصية في عملية التقويم مما يؤدي إلـى إحبـاط الطالـب    

بعنوان اتجاهات ) 2007(وفي دراسة كاظم  .خصية تحدد درجتهالمجتهد لكون العالقة الش

المعلمين والطلبة وأولياء األمور نحو التقويم وعالقتها بدوره لاللتحاق بـالتعليم العـالي   

طالب وطالبة اتفق الجميع  123فردا من ضمنهم  316وعالم العمل، على عينة تألفت من 
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للتعليم العالي، إال أنه تبين فـي الدراسـة أن    فيها على فعالية أساليب التقويم في اإلعداد

  . اتجاههم سلبي نحو التقويم وبالترتيب التنازلي المعلمين فالطلبة ثم أولياء األمور

  
  الدراسات السابقة حول االختبارات 

ولكـن   في المؤسسات التربويـة،  دوراً بارزا باستخدام االختبارات يموتقال ةليتحتل آ

 صلية أو المفترضة في فحص االنجاز والمهاراتاأل اغايته دها عنالتفرد باستخدامها أبع

)Oosterhof, 2001.(   

دراسـة النـاجم   من بينهـا  اهتمت العديد من الدراسات حول إشكاليات االختبارات و

للتعرف على المشكالت في جامعة الملـك فيصـل وفقـا لمتغيـرات الجـنس      ) 2002(

طالب وطالبة مـن   319العينة المكونة من والتخصص والمستوى التعليمي أسفرت نتائج 

مستويات دراسية مختلفة، أن أكثر المشكالت شيوعا هي عدم مراعاة رأي الطلبـة فـي   

  .وضع جدول االختبارات، وعدم موضوعية نتائج االمتحانات

التي قامت بدراسة لفحص كفاءة المعلمين في  Brookhart, 2001)(بروكهارت  أما

يم، أشارت أن المعلمين يفتقدون الخبرة في بناء االختبارات الجيدة، امتالكهم لمهارات التقو

 ويشير. حيث أنهم يعملون بشكل أفضل في التطبيقات األدائية الصفية أكثر من االختبارات

   تساعدنا مؤشرات  ندراسة بعنوان هل يمكن حقيقة أفي  )Burton, 2001(بورتون 

ليل قلتواتحسين االختبار  لهذه اإلشكاليات يكمن فيبأن الحل  ،التمييز في تحسين اختباراتنا

لالقتراب من مواصفات  بدقة وحذر أسئلتهصياغة  عن طريقمن الضعف في ثباته 

   .االختبار الجيد
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أشارت العديد من الدراسات إلى قضـية مواصـفات االختبـارات الجيـدة وقياسـها      

تعرف على فعالية ونجاعة لل) 2001(للمستويات المعرفية ومن ضمنها  دراسة آل عجيان 

على مدى مطابقة االختبـارات لمواصـفات    أساليب تقويم قواعد اللغة العربية، وللتعرف

االختبار الجيد، قام الباحث باستخدام  عدة أدوات منها مالحظة المعلمين واالستبانة، وقام 

ـ  1285علـى  نموذج الختبارات كانت تحتوي 63بتحليل وتصنيف  ؤال إلـى أسـئلة   س

عية ومقالية، وإلى مستويات معرفية هي التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب موضو

من المعلمين ينوعون في أسئلتهم بـين األسـئلة   % 86والتقويم، جاء في أهم نتائجها أن 

يركزون على األسئلة الموضوعية التي اعتمدت على % 13.6المقالية والموضوعية، بينما 

وأشارت النتائج أن . ثم األسئلة التكميلية فأسئلة الصواب والخطأ أسئلة االختيار من متعدد

تليها األسئلة التي تقـيس  % 56أسئلة االختبارات تقيس أكثر شيء مستوى التطبيق بنسبة 

وخلصت النتيجة إلى أن مواصفات االختبـار  . مستوى الفهم فالتذكر ثم التحليل والتركيب

بعض الممارسات التقويمية الخاطئة مثـل وضـع   إال أنه هناك . الجيد متوفرة بشكل جيد

االختبارات في وقت قصير وعدم إعادة أوراق االختبار للطلبة وتكرار االختبارات مـن  

والتطرق خالل االختبار ألسئلة لم يتم  ،السنين السابقة ووضع أسئلة سهلة لتالفي الرسوب

اختبـارا   46حلل الباحث ) 2001(في دراسة أبو زينة بينما  .التركيز عليها خالل الشرح

للرياضيات للصف السادس والسابع والثامن أسفرت نتيجة تحليله أن هذه االختبارات تركز 

على األسئلة المقالية  أكثر من األسئلة ذات االختيار المتعدد، وإن هـذه االختبـارات ال   
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مستوى تراعي األهمية النسبية لكل موضوعات المحتوى كما أنها تركز بنسبة قليلة على 

  . الفهم

 140التي أجريت على عينة مكونة من  )Daraghmah, 1997( دراسة لضراغمة أما

لمعرفة أثر نوعية األسئلة ومسـتواها   ،طالب وطالبة من جامعة النجاح في السنة األولى

على سبعة مجموعات منها ستة تجريبية وواحدة العينة قسمت  ، بعدماعلى تحصيل الطلبة

تعرضت ثالث مجموعات تجريبية ألسئلة اختيار من متعـدد لقيـاس   ضابطة والتي فيها 

تلقت ثالث مجموعـات أخـرى   و وتطبيق معلومات عامة،مستوى تذكر مثال أو حقيقة 

الضابطة تلقت نص تعليمي بـدون  المجموعة بينما  ،سئلة نفسها لكن بشكل أسئلة مقاليةاأل

تلقوا أسئلة تطبيق معلومات عامة يل الطلبة الذين صأن متوسط تح جاء في نتائجها ،أسئلة

أمـا الـذين   . أعلى من تحصيل الطلبة الذين تلقوا أسئلة على مستوى تذكر مثال أو حقيقة

   .تلقوا أسئلة مقالية فتحصيلهم أعلى من الذين تلقوا أسئلة اختيار من متعدد

     أن قضية تعدد أساليب االختبارات إلى مقاليـة  ) Mertler, 2004(يشير ميرتلر 

وموضوعية تؤثر على تحصيل الطلبة وعلى درجاتهم النهائية لذلك تناولت هذا الموضوع 

لمعرفة اتجاهات طلبة كلية ) 2004(دراسة الدردير وعبد اهللا  العديد من الدراسات ومنها

التربية نحو االختبارات المقالية والموضوعية وفقا لمتغير الجنس والتخصص على عينـة  

طالبة، جاءت النتائج فيهـا أن الطلبـة يفضـلون االختبـارات     طالب و 315مكونة من 

الموضوعية، كما ووجدت فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير التخصص والجنس، حيث كان 

طلبة التخصص األدبي واإلناث أكثر إيجابية نحو االختبارات المقالية، بينما كـان اتجـاه   
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وتتفـق هـذه   . أكثر إيجابيـة  ةالذكور نحو االختبارات الموضوعيالتخصصات العلمية و

    أن الطلبـة ب) Gelman & Berkowitz, 1993(جلمان وبركوتيز النتيجة مع دراسة 

الذكور يفضلون اختبارات االختيار من متعدد بينما تفضل الطالبات االختبارات المقاليـة  

 دراسة كما وتتفق معه. طالب وطالبة جامعية 322وذلك في دراسته على عينة مكونة من 

اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو االختبارات المقالية للتعرف على ) 1995(الدوغان 

عـن  فيهـا   أسفرت النتـائج   ،طالباً من الذكور 322والموضوعية على عينة مكونة من 

اتجاهات ايجابية نحو االختبارات الموضوعية أكثر من المقالية دون تغير في ذلـك تبعـاً   

   .ت الدراسةللتخصص والتحصيل وسنوا

في المدارس التربوية عن واقع اختيار األسئلة االختبارية ومنها   كشفت بعض الدراسات

للتعرف على واقع التقويم للمرحلة الثانوية لمعلمي الجغرافيا فـي  ) 1996(دراسة العمرو 

مدينة الرياض كشفت النتائج فيها أن األسئلة التحريرية أكثرها استخداما يليهـا األسـئلة   

وفي دراسة  .موضوعية من نوع التكميل ثم االختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأال

لمعرفة أكثر أساليب التقويم استخداما من قبل المعلمين في المـدارس  ) 1991(أبو طالب 

الخاصة والوكالة والحكومية وجدت النتائج أنها االختبارات الكتابية، وأشارت النتـائج أن  

الختبارات استخداما من قبل المعلمين هي األسئلة المقالية التي تتطلـب  أكثر أنواع أسئلة ا

  .إكمال الناقص أو استجابات قصيرة

حول مدى استخدام أساليب ) 2002( اءت النتائج مغايرة في دراسة حنوبينما ج     

ية التقويم من قبل معلمي اللغة العربية لطلبة المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدول
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. في نابلس، حيث جاءت النتائج أن أكثر أساليب التقويم استخداما هي االختبارات الشفوية

كما وجاء في النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في درجة االستخدام تعود لمتغير الجنس 

  .لصالح اإلناث، ولمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القليلة

 

  . تقويم البديلةالدراسات السابقة المتعلقة بأساليب ال

التعلم كونها تقويم و المخرجات التعليمية تعد أساليب التقويم البديلة أكثر كفاية في تقويم

بل تركز على أساليب تقويمية تستغل في  ،ال تركز على استدعاء المعلومات وتذكرها

   ).Al- Sarmi, 2002 (جديدة مواقف حياتية حقيقية 

باستخدام أساليب تقويم بديلة  البديلاع التقويم إن اتب) Guskey, 2005(يشير جوسكي 

لورنا  وPQآA. يضمن اتقان الطلبة لمهارات مختلفة مما يؤدي لرفع تحصيل الطلبة

)Lorna, 2003 ( كونهم البديلأن المعلمين هم الركيزة األساسية لتطبيق نظام التقويم    

وفي الوقت نفسه  ،وضوعةيعرفون مدى تعلم طلبتهم ومدى تقدمهم وتحقيقهم لألهداف الم

القدرة على معرفة نقاط القوة والضعف للمعلمين أنفسهم وحاجتهم لتحديد حاجاتهم  لديهم 

  .التدريبية التي تساعدهم على تطبيق أساليب التقويم البديلة

دراسـة   دراسات المقارنة بين أساليب التقويم البديلة والتقليدية ومنها العديد من أجريت

: طالبة التي وزعت عشوائيا إلى مجمـوعتين  81على عينة مكونة من ) 2008( القيسي

ضابطة تعرضت لتطبيق نموذج التقويم التقليدي، وتجريبية تعرضت إلى نموذج تقـويمي  

مطور شمل ملف الطالب الذي يحتوي على األعمال الصفية والواجبات البيتيه ومالحظات 
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واالختبارات خالل عملية التعلم، باإلضـافة  المعلم إضافة إلى االختبارات القبلية والبعدية 

إلى اختبار للتفكير الرياضي الذي يعتمد على االستقراء واالستنتاج والتعبيـر بـالرموز   

والتفكير العقالني والمنطق الشكلي واالستقصاء، والتي جميعها تطـور التفكيـر وحـل    

ب، حيـث أظهـرت   المشكالت وتنمي الجوانب النفس حركية والوجدانية والمعرفية للطال

النتائج تفوق المجموعة الضابطة على االختبار التحصيلي والتفكير الرياضي نظرا لتعـدد  

  .األساليب التقويمية

لمعرفة أثر استخدام أساليب التقويم البديلـة فـي أداء   ) 2004(وفي دراسة الخرابشة 

سـمت  طالـب وطالبـة التـي ق    123الطلبة في التعبير الكتابي، على عينة مكونة مـن  

لمجموعتين األولى تجريية استخدمت معها الباحثة أساليب التقويم البديلة، ساللم التقـدير،  

التقويم الذاتي، تقويم الزميل والملف التعليمي، والثانية مجموعة ضابطة استخدمت معهـا  

األساليب التقليدية االختبارية، أظهرت النتائج وجود فـروق دالـة إحصـائيا لمصـلحة     

جريبية تعود لطريقة التقويم، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا تعود لمتغير المجموعة الت

  .الجنس بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

التقويم  على التوجه اإليجابي نحوفي دراستهم ) 2009(سعيدي والراشدي أمبو  ويوافق

قابلـة والمالحظـة   يقوم على مبدأ استخدام أساليب متنوعة من التقويم مثل الم ألنه البديل

ي إلى خلق فرص لقياس جوانـب  يؤدتعدد أساليب التقويم  ، ألنواالختبارات بكل أنواعها

بدالً من االقتصار على اختبارات الورقـة والقلـم    ،التعلم المختلفة ومهارات التفكير العليا

  .دنياال التفكير التي يؤخذ عليها مأخذ تركيزها على قياس مستويات
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دراسة لشـميدت   التي تطرقت إلى تنوع أساليب التقويم البديلة ومنهاتعددت الدراسات 

حول طرق التقويم التي يستخدمها معلمي )  Schmidt & Brosnan, 1996( وبروسنان

أن أكثر أساليب التقويم التي يعتقد المعلمون أنهـا  فيها أظهرت النتائج ، والتي الرياضيات

أقلها استخداما هي المقابالت والحقائب التعليمية مهمة هي االختبارات والمناقشة الشفهية و

  .وأوضح الباحث أنه باإلمكان التدرب عليها من خالل برامج التدريب والتأهيل ،والتقارير

       حول التقويم الصفي على) Adams& Hsu, 1998( دراسة آدمز وهسو بينما في

التقويميـة أهميـة بنظـر    معلما أشارت النتائج أن أكثر األساليب  269عينة مكونة من 

المعلمين هي المشاهدة وأداء الطلبة والنمذجة الرياضية وأقلها أهميـة هـي المقـابالت    

  .واالختبارات المقننة

    أكثر األسـاليب   أن )Warren & Nisbet, 2001(وارن ونسبت  وأشار كل من

يب المالحظة من المعلمين هي على الترت 398استخدمتها عينة مكونة من  التقويمية التي 

والممارسة العملية واالستقصاء واالختبار الشفهي ثـم المقـابالت والواجبـات البيتيـة     

   .النشاطات المختلفةفاالختبارات والمشاريع وأخيرا 

      365على عينة مكونة من ) Zhao & Khuh, 2004(أشارت دراسة زاو وكو و

خيـر، أن اسـتخدام األنشـطة    طالب وطالبة جامعيين من المستوى األكاديمي االول واأل

  .التعليمية تساهم في تحسين مخرجات التعلم وتزيد من رضا الطلبة عن المؤسسة التعليمية

 91في دراسته الميدانية على عينة عشوائية طبقية شملت ) 2006(أشار المالكي وقد 

البديل في  معلما للتربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بمكة المكرمة حول أساليب التقويم
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أن جميع أساليب التقويم البديل احتلت قيما عالية مثل التالوة  تدريس التربية اإلسالمية،

  .الفردية للقرآن ومالحظة المتعلم في منزله ومالحظة سلوكه في المسجد

الملف التعليمي أو الحقيبة التعليمية كأحد أهم أساليب أيضا يشمل تنوع أساليب التقويم 

كليتـر  يوقد تناولته العديد مـن الدراسـات بإسـهاب، ومنهـا دراسـة ك      التقويم البديل

)Kicklighter, 2003 ( حول الكفاءة التدريسية باستخدام الملف التعليمي، والتي جاء فيها

أن تقديرات الطلبة دليل جيد على جودة التدريس، كما وجاء في النتائج أن تقديرات الطلبة 

وفي دراسة العبسـي  . التقويم باستخدام الحقائب التعليميةجيدة لفعالية التدريس التي تشمل 

طالب وطالبة للتعرف على أثر اسـتخدام   137التجريبية على عينة مكونة من ) 2008(

الحقيبة التعليمية كأسلوب تقويم في التحصيل، جاء في نتائج الدراسة وجود فـروق دالـة   

ائب التعليمية على التحصيل تعزى ترجع لطريقة التقويم، لكن لم توجد فروق  في أثر الحق

     لمعرفة ) Robinson & Bennet, 2007( ودراسة روبنسون وبينيت .لمتغير الجنس

اتجاهات طلبة الجامعة نحو الحقيبة التعليمية كبديل لالختبارات التقليدية على عينة مؤلفـة  

ة نحو الحقيبـة  طالب وطالبة أشارت النتائج فيها إلى أن اتجاهات الطلبة إيجابي 187من 

التعليمية ألنها تساعد في تعلم مهارة التأمل الذاتي كما وتساعد في زيادة الدافعية للتعلم مما 

   معلما 37على عينة مكونة من ) Fritz, 2001( وفي دراسة فرتز .يعزز من أداء الطلبة

للتعرف على ممارسات التدريس ومدى ) Vermont(مدرسة في مدينة فيرمونت  19من 

من المعلمين يستخدمون ملفـات  % 50مها الستخدام الملف التعليمي، وجد الباحث أن دع
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اإلنجاز، وأن المعلمين ذوي الخبرة أكثر من ثالثة سنوات استخدموا ممارسات تدريسـية  

  .تدعم استخدام الملف التعليمي

أجريت العديد من الدراسات لمعرفة تأثير بعض المتغيرات على التنوع في استخدام 

حول درجة استخدام معلمي ) 2008(دراسة المطيري  ساليب التقويم البديلة ومنهاأ

المرحلة الثانوية في دولة الكويت ألدوات التقويم وأساليبه المعتمدة على االختبارات، 

المالحظة والمشاريع، ملف الطالب، وحل المشكالت والواجبات المنزلية، جاء في نتائجها 

ن ألدوات التقويم وأساليبه كانت متوسطة، ووجدت فروق دالة أن درجة استخدام المعلمي

إحصائيا في درجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية ألساليب التقويم تعود لمتغير الجنس 

كل من  دراسةوفي . وسنوات الخبرة، إال أنه لم توجد فروق تعود لمتغير المؤهل العلمي

         حول أثر) Bol, O’Connel & Nunnery, 1998( بول وأوكنل وستفنسن وننري

الخبرة ومستوى الصف ونوع المادة على الممارسات التقويمية، أشاروا فيها أن المعلمين 

يركزون في تقويمهم على المالحظة وتقويم األداء تبعا للخبرة لصالح سنوات الخبرة 

  .العلوم والرياضيات األعلى، وللتخصص لصالح

فـي   ومعلمـات  نبعنوان أساليب التقويم لدى معلميدراسة  في) 2001(مراد  تأشار

أن  المعلمين،من  130على عينة مكونة من  البديل في ظل نظام التقويم التربوي الكويت

وأن هناك قصور واضـح باسـتخدام    ،من المعلمين يستخدمون اختبارات تكوينية% 82

وبات وهـذا يشـير إلـى بعـض الصـع     . المالحظات وحفظها في ملفات إنجاز الطلبة

دراسـة أمبـو   واإلشكاليات في تطبيق التقويم البديل والتي تناولتها دراسات عديدة منهـا  
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بعنوان صعوبات تطبيق التقويم التكويني المستمر في مـنهج  ) 2009(سعيدي والراشدي 

 أشارت النتائج ،معلم ومعلمة من سلطنة عمان 113العلوم من وجهة نظر عينة تتألف من 

زيادة أعداد الطلبة في الصـف   لمعوقات الستخدام التقويم البديل هيأن أهم الصعوبات وا

وكذلك  ،كجزء من عملهم ية التي يتوقع من المعلمين أداءهاوكثرة األعمال اإلدار ،الواحد

أما . الطلبة داء  مع هذا العدد الكبير مناألبة تقارير االعبء الذي يواجهه المعلمون في كت

مة عن استخدامه هو طول الوقت الالزم للتقويم إضافة إلى ملف الطالب فالصعوبات الناج

الحاجة الماسة لمساحة كبيرة لتخزين هذه الملفات أضف إليها عدم قناعة الطلبة بأهمية هذا 

  .الملف في عملية التقويم

في دراستهم بعنوان إستراتيجية مقترحـة لبنـاء   ) 2009(تشير الحموري والكحلوت و

جـاء فـي   طالب وطالبة  177المرجع على عينة مكونة من اختبارات تشخيصية محكية 

ختباريـة  أن عملية التقويم يجب أن تتضمن العديد مـن األدوات واألسـاليب اال   نتائجها

والثانية مـن المالحظـة والعـرض     ،والالختبارية بحيث تتكون األولى من االختبارات

 ،افة إلى دراسة الحالـة والتقارير والمناقشة والسجل الصحي وسجل التوجيه التراكمي إض

هذه األساليب األخيرة تفتقر للدقة والشمول لكونها تحتـاج وقتـاً    الباحثان أشارا أن أن إال

يعدل المدرسين لذلك  ،طويالً في التطبيق كما ويصعب تطبيقها على عدد كبير من الطلبة

خيص نقـاط  ختبارات كونها تتيح الفرصة لتشاالعن استخدام التقويم البديل ويلجأون إلى 

تخاذ تدابير وقائية تصـحيحية أو  واكتشاف األسباب في وقت أقصر القوة وضعف الطلبة 

  .عالجية
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 ،بآراء واتجاهات سلبية تناولتها الدراساتبسبب صعوبة تطبيقه يواجه التقويم البديل 

  لمعرفة اتجاهات الطلبة المعلمين) Alten & Flippo, 2002(ومنها دراسة أولتن وفليبو 

على عينة ) Southwestern(م نحو التقويم البديل في جامعة ادة القياس والتقويفي م

طالبا، أستخدم فيها استبانة، طبقت قبل وبعد تدريس مادة القياس والتقويم،  67مكونة من 

   .جاء في نتائجها عدم الموافقة على تطبيق التقويم البديل

علمي اللغة اإلنكليزية وتقويمهم التجريبية على م) Lanting, 2001(دراسة النتج أما 

لمهارة الكتابة والقراءة باستخدام المالحظة والمقابلة، أشارت النتائج فيها إلى وجود خلل 

  .في تطبيق استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم

   الذي أشار فيها إلى أن أهم معوقات )  Nicholson, 2000(دراسة نيكلسون في و 

ويم البديل، العبء اإلضافي على المعلم وعدم استيعاب أولياء األمور استخدام  وتطبيق التق

  .للنظام التقويمي الجديد
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  ملخص الدراسات السابقة

  :تتلخص الدراسات السابقة بناء على محاور الدراسة كالتالي

المحور األول الدراسات التي تشدد على أهمية الممارسات التقويمية ألعضاء هيئـة   •

عبـد الغفـور   لعدالة والنزاهة في التقويم كما جاء فـي دراسـة   التدريس من حيث ا

     ودراسـة شـان  ) 2001(ودراسـة شـعوان   ) 2000(ودراسة األسعد  )2002(

)Chan, 2001(   ومن حيث ضرورة إعطائهم التغذية الراجعة كما أشير في دراسـة

                           ).  Merteler, 2004(ودراسة ميرتلر ) Rodeheaver, 2000(روديهيفير 

المحور الثاني حول اتجاهات وآراء الطلبة في أساليب التقويم، انقسمت الدراسات من  •

ناحية بين آراء واتجاهات إيجابية نحو أساليب التقويم كما جاء في دراسـة مرعـي   

ودراسة أبو ) 2002(ودراسة الجفري ) 2004(ودراسة نصار ) 2007(والمصري 

   ومن ناحية أخرى  .)Stankeviciene, 2007( نكيفيسنستا ودراسة) 2009(دقة 

ودراسة ) 2007(كاظم  آراء واتجاهات سلبية نحو أساليب التقويم كما جاء في دراسة

        ).2000(الخطيب والخطيب وعاشور 

المحور الثالث حول االختبارات تناولت الدراسات إشكاليات االختبارات كما أشارت  •

بورتون ودراسة  Brookhart, 2001)(دراسة بروكهارت  و) 2002(دراسة الناجم 

 )Burton, 2001.(   كما تناولت الدراسات أنواع االختبارات المقالية والموضـوعية

ودراسة ) 2001(ودراسة أبو زينة ) Merteler, 2004(ميرتلر  كما جاء في دراسة
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           جلمانودرا'Daraghmah, 1997(   !E( ضراغمةودراسة  ) 2004(دردير 

           . )Gelman & Berkowitz, 1993( وبركوتيز

المحور الرابع حول التقويم البديل وتنوع أساليبه حيث أيدت بعض الدراسات تطبيق  •

ودراسـة جوسـكي   ) 2008(هذا النوع من التقويم كما أشـارت دراسـة القيسـي    

)Guskey, 2005 ( روبنسون وبينيت ودراسة) Robinson & Bennet, 2007 ( 

، إال أن بعض الدراسات أشارت إلى بعض اإلشـكاليات  )2008(ودراسة المطيري  

ودراسة أمبو ) 2009(في تطبيق هذا التقويم كما جاء في دراسة الحموري والكحلوت 

  ) Alten & Flippo, 2002(أولتن وفليبـو  ودراسة ) 2009(سعيدي والراشدي 

 ).Lanting, 2001( ودراسة النتج) Nicholson, 2000(نيكلسون  ودراسة

  

  

بعدما تناولنا اإلطار النظري والدراسات السابقة سـيتم االنتقـال إلـى الفصـل الثالـث      

  .واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  واإلجراءاتالمنهجية 

  
لمنهجيـة   اويشـمل وصـف   كما ،وإجراءاتهاالدراسة  تنفيذ يتضمن هذا الفصل طريقة  

التأكـد  كيفية و ومتغيراتها داة الدراسةأل اووصف، عينة الدراسةالدراسة ومجتمع الدراسة و

 .  في تحليل البياناتالباحثة ها تاستخدم التيالمعالجة اإلحصائية  من صدقها وثباتها، وكذلك 

  

  :الدراسة يةمنهج

 :استخدمت الباحثة المناهج العلمية التالية ،الدراسةتحقيقاً ألهداف 

ف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التي وصوفيه تم  :المسحي التربوي المنهج الوصفي .1

 للدراسـات الـرزم اإلحصـائية    برنامج باستخدام ،بالطريقة الكمية ةبها الباحث قامت

   SPSS.االجتماعية

 السـتطالع وفيه تم إجراء مقابالت مع بعض طلبة الدراسات العليـا  : المنهج الكيفي .2

نحـو  والتـدريس،   آرائهم نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبـل أعضـاء هيئـة   

 . آرائهم في أساليب تقويم بديلة ومفضلة للتعرف علىاالختبارات خاصة، باإلضافة 
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 :مجتمع الدراسة

البـالغ عـددهم    بير زيـت طلبة الدراسات العليا في جامعة تكون مجتمع الدراسة من 

 :على النحو التالي) 1(تخصصا موزعين في الجدول رقم  24طالباً وطالبة في ) 1318(

  )1(جدول رقم 
  توزيع مجتمع الدراسة في كليات وتخصصات برامج الدراسات العليا في جامعة بيرزيت

  

المجموع   المجموع  سنة ثانية  سنة أولى  برامج الدراسات العليا  الكلية  رقمال

  النهائي

    إناث  ذكور   إناث  ذكور  إناث  ذكور      

                التخصص  اآلداب  

  134  111  23  28  4  83  19  التربية    1

  43  24  19  9  6  15  13  التاريخ العربي اإلسالمي    2

  38  19  19  5  4  14  15  الجغرافيا    3

  77  42  35  12  10  30  25  دراسات عربية معاصرة    4

  64  33  31  7  11  26  20  عام االجتماع    5

  12  9  3  -  -  9  3  علم النفس المجتمعي    6

                  العلوم  

  39  21  18  6  3  15  15  الرياضيات    7

  14  7  7  -  -  7  7  الفيزياء    8

  20  15  5  -  -  15  5  الكيمياء التطبيقية    9

                  التجارة  

  214  113  101  24  34  89  67  إدارة أعمال    10

  95  30  65  5  12  25  53  االقتصاد    11

                  الهندسة  

  35  12  23  3  5  9  18  تخطيط عمراني وعمارة المشهد    12

  13  7  6  7  6  -  -  يالتخطيط والتصميم العمران    13

                  التمريض  

  44  29  15  8  6  21  9  العلوم الطبية المخبرية    14

                  القانون  

  59  25  34  10  12  15  22  القانون    15

                  تكنولوجيا المعلومات  

  54  15  39  1  15  14  24  حوسبة علمية    16

                  الدراسات العليا  

  70  45  25  11  12  34  13  نالديموقراطية وحقوق اإلنسا    17

  36  26  10  -  -  26  10  الصحة العامة والمجتمعية    18

  67  58  9  15  2  43  7  دراسات النوع االجتماعي والتنمية    19

  3  3  -  3  -  -  -  المرأة والقانون والتنمية    20

  2  1  1  1  1  -  -  الرعاية الصحية األولية    21

  115  48  67  13  27  35  40  الدراسات الدولية    22

  45  19  26  8  8  11  18  هندسة المياه والبيئة    23

  26  8  18  1  9  7  9  علوم المياه والبيئة    24


�ع
  1318  719  599  176  187  543  412  برنامج 24  كليات 8  ا�
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  ة الدراسةنعي

طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية طبقية غير  232تكونت عينة الدراسة من 

 ):2(جدول رقم يبينها نسبية، كما 

  )2(جدول رقم 

  يبين الجدول خصائص العينة
 

  معدل تراكمي  المعدل التراكمي  الكلية

70-75  

  معدل تراكمي

75.1-80  

  معدل تراكمي

80.1-85  

  معدل تراكمي

85.1-90  

  معدل تراكمي

  90أكثر من 

المجمو

  ع

  النسبة

      أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى   سنة   المستوى األكاديمي  

      أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  نسالج  

                          التخصص  اآلداب

  %20.7  48      9    24  4  6  4    1  التربية  

  %3.4  8      2    1    2      3  التاريخ العربي اإلسالمي  

  %5.6  13      1  2  1  4  1  3  1    الجغرافيا  

  %3.8  9    2  1  1  2  1    2      دراسات عربية معاصرة  

  %3.4  8    1    1  2  2  1    1    عام االجتماع  

  %3  7  1    1  2  3            علم النفس المجتمعي  

                            العلوم

  %3  7          2  2  2  1      الرياضيات  

  %2.1  5  1      1  1      2      الفيزياء  

  %1.7  4    1    1  1    1        الكيمياء التطبيقية  

                            التجارة

  %10.3  24  3  1  7  3  4  2  3  1      إدارة أعمال  

  %3.8  9          4  2  1      2  القتصادا  

                            الهندسة

  %1.7  4      1      1        2  تخطيط عمراني وعمارة المشهد  

  %0.8  2            1        1  التخطيط والتصميم العمراني  

                            التمريض

  %1.2  3                3      العلوم الطبية المخبرية  

                            القانون

  %4.3  10      1    2    1  4    2  القانون  

                            تكنولوجيا المعلومات

  %3.4  8      2  2  1  1    1  1    حوسبة علمية  

                            الدراسات العليا

  %2.5  6          2  2  2        الديموقراطية وحقوق اإلنسان  

  %8.2  19  2    5    6  3  1  2      الصحة العامة والمجتمعية  

  %2.1  5      1    4            دراسات النوع االجتماعي والتنمية  

  %0.4  1                  1    المرأة والقانون والتنمية  

  %3.4  8      1    3  4          الدراسات الدولية  

  %6  14    1  2  1  5  2  1  1    1  هندسة الميه والبيئة  

  %4.3  10      1  1  2  2  2  2      علوم المياه والبيئة  

  %100  232  7  6  35  15  70  33  24  26  4  12  برنامج 24  كليات  8المجموع  
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  : الدراسة تإجراءا

التسجيل القبول و إلى مكتب ،تسهيل مهمة من الدراسات العليا ذنإعلى الحصول  تم .1

 ).4(، كما يظهر في ملحق رقم الدراسة لحصر مجتمع

، إلى الدوائر والبرامج المختلفـة فـي   )5(تم أخذ إذن تسهيل مهمة، في ملحق رقم  .2

علـى وسـائل التقـويم    ، للتعـرف  الدراسات العليا لجمع عينة من الخطط الفصلية

أساليب التقويم  كثرأل تبعا هاتحليل وبناء على نتائج ،المختلفة مساقاتالالمستخدمة في 

إلى االختبـارات واألبحـاث والتقدمـة الصـفية      محاور االستبانةحددت  ،استخداما

  .والمشاركة والحضور

 .صدقها التأكد من بعد) 1(األولية في ملحق رقم  تم إعداد االستبانة .3

على عينة استطالعية، كما يظهر في ملحق  األولية ألداةا أخذ إذن تسهيل لتوزيعتم    .4

 تحليـل  تموستطالعية من جامعة أبو ديس، االعينة الاألداة على  وزعتو ،)6(رقم 

 .وثباتهاالبنائي صدقها  التأكد منو، االستجابات عليها

بإضافة أسـئلة مفتوحـة    ةاالستبانة األولية بناء على توصيات اللجنة المشرف عدلت  .5

 ).2(إليها عن أساليب تقويم بديلة، لتصبح بصورتها النهائية كما تظهر في ملحق رقم 

 ، بعد أخذ إذن تسهيلعينة الدراسةعلى ) 2(في ملحق رقم  المعدلة االستبانة وزعت .6

 ).7(كما في ملحق رقم  لتوزيعها

 وتحليلهـا  ،منهاالبيانات الواردة تفريغ و��� ��� ��ّ�    ، من العينة تاالستبيانااستعادة تم  .7

 ).SPSS(  بواسطة البرنامج اإلحصائي
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، بعـد أخـذ إذن   تم جمع نماذج اختبارات وتحليلها بحسب مستويات بلوم المعرفيـة  .8

 ).8(تسهيل كما يظهر في ملحق رقم 

جراء مقابلة مع بعض الطلبة الستطالع آرائهم حول أساليب التقويم المستخدمة، إتم    .9

 .تبارات ومواصفاتها، ونحو أساليب تقويمية أخرى بديلةونحو االخ

  
  :المعالجة اإلحصائية

وذلك  (SPSS) اإلحصائيةتم تحليل النتائج الكمية للدراسة باستخدام برنامج الرزم 

 ت - استخدم اختباركما  .للبيانات ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية، واالنحراف بإيجاد

)test t-( واختبار لة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس والمستوى األكاديميإليجاد الفروق الدا ،

  �M%Q�W&"+ات ا Aا ! إ�RDS �"T�UFد ا (+وق   One Way Anova  األحاديتحليل التباين 

L�ل ا &+اآAM� وا XUY& ا #�"! وا.  

  

 أدوات الدراسة

الدراسة، تحقيقا ألهداف الدراسة تم إعداد أداتين لجمع البيانات لإلجابة على أسئلة 

   .والثانية بمقابلة للطلبة ،األداة األولى تمثلت باستبانة

  
  : )االستبانة(األداة األولى 

ودراستها لمدة ثالث سنوات فـي   التعليمية صممت الباحثة االستبانة من خالل خبرتها

برنامج الدراسات العليا في جامعة بير زيت، ومن خالل مواجهتها ألساليب التقويم التـي  
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وقد حاولت الباحثة فـي تصـميم فقـرات     .ها أعضاء هيئة التدريس في الجامعةاستخدم

االستبانة أن تتطرق ألهم النقاط التي تناولها الطلبة فيما بينهم حول بعض اإلشكاليات التي 

كمـا وأضـافت الباحثـة إلـى     . تتعلق بمصداقية وموضوعية أساليب التقويم المستخدمة

ة أساليب التقويم مـن خـالل االسـتعانة بالدراسـات     االستبانة بعض الفقرات حول أهمي

  . )2004(والمراجع المناسبة لصياغة هذه الفقرات وخاصة دراسة نصار

لعينة من الخطـط الفصـلية التـي     تحليلهاحددت الباحثة محاور االستبانة من خالل 

يوزعها أعضاء هيئة التدريس على الطلبة في بداية الفصل الدراسـي، والتـي تتضـمن    

المستخدمة من قبل أعضاء هيئـة التـدريس    المختلفة اف المساقات، وأساليب التقويمأهد

  ). 3(لتقويم تعلم الطلبة ولوضع الدرجات النهائية بحسبها كما هو مبين في ملحق رقم 

فقـد اسـتعانت    ،فقرات آراء الطلبة نحو االختبارات كأسلوب تقـويم  بخصوص     

والتي مـن خاللهـا    حديد أهم مواصفات االختبار الجيدالباحثة بمراجع القياس والتقويم لت

   .صممت الباحثة فقرات المجال

  :التالية األجزاءمن  )2(التي وزعت على العينة في ملحق رقم  تكونت استبانة الدراسة

، وبيانـات حـول   فقرة تعريفية بهدف وطبيعة الدراسة والغرض منها: الجزء األول •

وى األكاديمي وكذلك ست، الكلية، التخصص، المسمات عينة الدراسة من حيث الجنس

 .المعدل التراكمي

ن فقرة، تتناول آراء الطلبة نحو التقويم باستخدام يتكون من ستة وعشر :الجزء الثاني •

اسـتخدام أسـلوب   أربعة عشر فقرة تتناول التقـويم ب  ،أسلوب االختبارات الجامعية
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، استخدام أسلوب التقدمة الصـفية م بالتقويفقرة تتناول  \)\E[� !E+   ،األبحاث الجامعية

فقـرة   ةحد عشرأ ،والحضور شاركةسلوب المأاستخدام التقويم بتتناول  اترعشر فق

 .يم المتبعةول أساليب التقمتتناول تقييم لمج

يتطلب اإلجابة عليه أداء الموافقة أو عدم الموافقـة  و األسئلة المفتوحة، :الجزء الثالث •

المختلفة، إضافة إلى اإلجابة عن أسئلة مفتوحـة حـول    نحو استخدام أساليب التقويم

 .أساليب تقويمية بديلة مفضلة من وجهة نظر الطلبة

، (Point Likert Scale-5)الخماسـي   تم تصميم اإلستبانة وفق تدريج مقياس ليكرت

علـى  ) 3(ويدّل الرقم ، )غالبا(على ) 4(يدّل الرقم و ،)دائما( على) 5(بحيث تدل األرقام 

مع اإلشارة إلى  .)مطلقا( على )1(ويدّل الرقم  ،)نادرا(على ) 2(بينما يدّل الرقم  ،)اناأحي(

  .عكس هذه القيم على الفقرات السلبية

  

  :المقابلةاألداة الثانية 

، بالطريقة المتوافرةطالب وطالبة أختيروا  12فردية ل األداة الثانية بمقابلة تمثلت 

  :لتاليةعلى األسئلة ا جابةوطلب منهم اال

����  ب التقويمما رأيك بأسالي .1�التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في  ا	������ وا	��

 الدراسات العليا في جامعة بير زيت؟

االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التـدريس فـي    مواصفات ما رأيك في .2

 جامعة بير زيت؟

 ما أساليب التقويم البديلة والمفضلة لديك؟ ولماذا؟ .3
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  محتوى أدوات الدراسة قصد

متها ألهداف ءومالة االستبان منهامن صدق محتوى الفقرات المكونة  والتحقق التأكد تم

ة ذوي الخبر حملة الدكتوراة والماجستير من منتربويا  12على بعرضها ، الدراسة

مع بعض المحكمين  وُأجريت بعض المقابالت الشخصية في أساليب التقويم، واالختصاص

حول فقرات االستبانة، وبناء على  ومقترحاتهمرائهم آللوقوف على  مناقشتهم من أجل

التي تظهر في ملحق  األوليةللتوصل إلى االستبانة  التعديالت بعض إجراءتوصياتهم تم 

   .والتي تم توزيعها على العينة االستطالعية) 1(رقم 

المفتوحة إلى االستبانة  أضيفت بعض األسئلة بناء على توصيات لجنة المناقشة فيما بعد

  .على عينة الدراسة) 2(لة في ملحق رقم توزع االستبانة المعداألولية ل

أما أسئلة المقابلة فقد تم التحقق من صدقها بعرضها على ثالثة محكمين من حملة 

  .درجة الماجستير الذين أكدوا صدقها ومالءمتها

 

  العينة االستطالعية

ق العوامل لفقرات االستبانة، ولفحص ثبات أداة الدراسة للتأكد من الصدق البنائي وصد

طالب وطالبة  36على عينة استطالعية مكونة من  األوليةقامت الباحثة بتوزيع االستبانة 

  :خصائصها) 3(من الدراسات العليا في جامعة القدس أبو ديس والتي يبين جدول رقم 
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  )3(جدول رقم 

  يبين خصائص العينة االستطالعية

 

توزيع االستبانه على العينة االستطالعية تم إجـراء التحليـل اإلحصـائي علـى      بعد

، وقـد  SPSSابات العينة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية استج

بينت نتائج التحليل صدق وثبات الفقرات بجميع المجاالت، لذلك تم توزيعها علـى عينـة   

  . الدراسة األساسية 

 

  

  

  راكميمعدل ت  المعدل التراكمي  الكلية

70 -75  

  معدل تراكمي

75.1 -80  

  معدل تراكمي

80.1 -85  

  معدل تراكمي

85.1 -90  

  معدل تراكمي

  90أكثر من 

  النسبة  المجموع

      أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى  سنة  أعلى   سنة   المستوى األكاديمي  

      أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  الجنس  

                          التخصص  اآلداب

  %39  14      6  1  4  1  1      1  التربية  

  %11  4      3    1            التاريخ العربي اإلسالمي  

  %5  2          1          1  دراسات عربية معاصرة  

  %3  1    1                  علم النفس المجتمعي  

                            العلوم

  %5  2  1                1    الرياضيات  

  %3  1          1            الفيزياء  

                            التجارة

  %16  6              1  3  1  1  إدارة أعمال  

  %3  1    1                  االقتصاد  

                            الهندسة

  %3  1            1          تخطيط عمراني وعمارة المشهد  

                            القانون

  %3  1                1      القانون  

                            تكنولوجيا المعلومات

  %3  1                1      حوسبة علمية  

                            االدراسات العلي

  %3  1                1      الصحة العامة والمجتمعية  

  %3  1            1          الدراسات الدولية  

  %100  36  1  2  9  1  7  3  2  6  2  3  تخصص 13  كليات 7: المجموع
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  الصدق البنائي ألداة الدراسة

جل التحقـق مـن الصـدق    من أ) Factor Analysis( امليتحليل العالطبقت الباحثة 

 عينة الدراسـة الستجابات ) Varimax Rotation(البنائي لألداة، واستخدم التدوير القائم 

  Loading( 0.40(على فقرات االستبانة بحيث تم اعتماد الفقرات التي لها درجة تشبع 

  .هافأكثر من أجل االحتفاظ بالعدد المناسب من العوامل، وتحديد الفقرات التي تندرج ضمن

ضمن  للتأكد من االحتفاظ بالعدد األكبر من الفقرات، التي تندرج تحت العوامل المناسبة

  :المعايير التالية اعتمدت الباحثة المحاور المختلفة،

الذي يشير لالحتفاظ بالعوامل التي تبلغ فيهـا  )  Kaiser Criterion(استخدام معيار  .1

  .واحد وأكثر) Eigenvalues(يغن قيم الجذور الكامنة أو ما يسمى بمعامالت آ

استخدام إستراتيجية تسـاوي الفـروق فـي الجـذور الكامنـة أومعـامالت آيغـن        . 2

)Eigenvalues .(  

وتحديد عدد العوامل عنـدما يبـدأ المنحنـى    ) Scree Plot(استخدام الرسم البياني . 3

  .باالستواء

بحيث تقع الفقـرة  ) Simple Structure Solution(إيجاد التركيب األبسط للعوامل . 4

تحت محور ما دون غيره، أو أن تقع أكبر ما يمكن تحت محور ما، وأقل ما يمكـن  

  .تحت محور آخر

  .ج تحت اسم العامل الواحدراستخدام إمكانية وسهولة تسمية الفقرات التي تند. 5

  :اليبناء على هذه المعايير سيتم عرض نتائج التدوير القائم لكل محاور االستبانة كالت
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المتعلق بآراء الطلبة حول استخدام االختبارات لمحور االستبانة  نتائج التدوير القائم

  كأسلوب تقويم

قيم الجذور الكامنة والفروق بينها وقيمة تفسير التباين للعوامل  )4(يعرض جدول رقم 

  :التاليكالناتجة عن التدوير القائم للفقرات المتعلقة باالختبارات كأسلوب تقويم 

 )4(دول رقم ج

يصف قيم الجذور الكامنة والفروق بينها وقيم تفسير التباين للعوامل الناتجة عن التدوير القائم للفقرات 
  المتعلقة باالختبارات كأسلوب تقويم

 

) Initial Eigenvalues( أن عدد قيم الجذر الكـامن ) 4(يتضح من خالل جدول رقم 

بسبب اقتراب الفـروق   ،منها أربعةهي تسعة عوامل يمكن اإلبقاء على  1التي تزيد عن 

وللتأكد من عدد العوامل التي . لعامل الخامسعند ا بين بعضها البعض في معامالت آيغن

 
 قيم آيغن األولية

Initial Eigenvalues 

  
  العامل

Component 
 

 النسبة المئوية التراكمية
Cumulative % 

 
النسبة المئوية 

 للتباين
% of  

Variance 

 
الفروق بين 

 الجذور الكامنة

 
قيمة الجذر 

 الكامن
Total 

21.237 21.237  5.522 1 
28.865 7.628 3.539 1.983 2 
35.508 6.643 0.256 1.727 3 
41.176 5.668 0.253 1.474 4 
45.930 4.754 0.238 1.236 5 
50.542 4.612 0.037 1.199 6 
55.003 4.461 0.039  1.160 7 
59.318 4.315 0.038 1.122 8 
63.339 4.022 0.076 1.046 9 
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الخاصة باالختبارات كأسلوب تقويم والموضحة   Scree Plotيجب االحتفاظ بها استخدم 

 ):1(في الشكل رقم 

  
  )1(شكل رقم            

Scree Plot   للفقرات المتعلقة بمحور االختبارات مع قيم الجذور الكامنة Eigenvalues 

2625242322212019181716151413121110987654321

Component Number

6
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Scree Plot

 
  

أنه باإلمكان االحتفاظ بأربعة عوامل فقط ألن الخـط يبـدأ   ) 1(رقم  يتضح من شكل

باالستواء واالقتراب من الخط األفقي عند العامل الخامس، وكذلك ألن قيمة تفسير التباين 

ا +اG_ وهLE  ا A]� ^��M  41.17% بلغت  ) Cumulative(% أو النسبة المئوية التراكمية 

! �%`� !%a$  .  

    /E0ول رAEb ض+EMD)5(     ،الفقرات الواقعة على عوامل االختبـارات كأسـلوب تقـويم

كل فقرة  )Loading( والناتجة من التدوير القائم الستجابات عينة الدراسة مع درجة تشبع

  .على العامل الذي تنتمي إليه
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  )5(جدول رقم 

يصف الفقرات الواقعة على عوامل االختبارات كأسلوب تقويم ودرجة تشبعها على العامل المنتمية إليه 
  نتيجة التدوير القائم الستجابات عينة الدراسة

 
 

وامل تبعا ألهم وأكثر الفقرات الواقعـة عليهـا   تم تسمية الع)  5(على جدول رقم بناء 

  :كالتالي

العامل األول تحت اسم  الخصائص العامة لالختبار الجيد والذي يشمل وضوح أسـئلة  

 .االختبار، تعليماتها، شموليتها وتنوع أسئلتها بين موضوعية ومقالية

درجة تشبع  نص الفقرات

الفقرة على 

العامل 

 الرابع

درجة تشبع 

الفقرة على 

العامل 

  الثالث

رجة تشبع د

الفقرة على 

العامل 

 الثاني

درجة تشبع 

الفقرة على 

العامل 

 األول

رقم 

 الفقرة

 1 0.67    تصاغ أسئلة االختبارات بصورة واضحة

 2 0.65    تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم دون أخطاء

 5 0.63    تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى

 6 0.62    محتوى المادة التعليمية تغطي أسئلة االختبارات جميع

 3 0.48    يصيغ أعضاء الهيئة التدريسية تعليمات شاملة لالختبارات

 10 0.43    تتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تحتوي على أسئلة مقالية وموضوعية

 12  0.62   تحث نوعية أسئلة االختبارات على التفكير

 8  0.59   )التذكر والفهم والتطبيق( يات المعرفية الدنياتقيس أسئلة االختبارات المستو

 7  0.52   تتسم أسئلة االختبارات بالشمولية في قياس جميع مستويات التعلم

 4  0.51   تقيس أسئلة االختبارات األهداف التربوية التي حددت مسبقا في خطة المساق

 13  0.50   تراعي أسئلة االختبارات الفروق الفردية بين الطالب

 26  0.47   تعد االختبارات الجامعية أداة تقويمية فاعلة

 9  0.46   )التحليل والتركيب والتقييم(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا 

 16   0.80  يتناسب طول االختبارات مع الزمن المخصص لها

 15   0.78  اتتناسب صعوبة االختبارات مع زمن اإلجابة المحدد له

 17   0.67  يراعي أعضاء الهيئة التدريسية إعطاء وقت إضافي لالختبارات

 14   0.50  ترتب أسئلة االختبارات من السهل إلى الصعب

 18    0.62 يقدم أعضاء الهيئة التدريسية التغذية الراجعة على أسئلة االختبارات

 21    0.60 لة في االختباراتيمنح أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة درجات عاد

 19    0.57 تتناسب العالمات المحددة لكل سؤال في االختبار مع أهمية المحتوى التعليمي الذي يقيسه

 24    0.55 يجدد أعضاء الهيئة التدريسية االختبارات بشكل مستمر

 25    0.50 يرجع أعضاء الهيئة التدريسية نماذج االختبارات للطلبة

 22    0.49 ضاء الهيئة التدريسية لالختبارات نسبة مناسبة من التقويم العام للمساقاتيخصص أع
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ة، وتشمل قياس العامل الثاني يندرج تحت اسم قياس أسئلة االختبارات لألهداف التربوي

االختبارات لمستويات بلوم المعرفية الدنيا مثل التذكر والفهم والتطبيق، والعليا مثل التحليل 

  .  والتركيب والتقويم، واالهتمام بالفروق الفردية

العامل الثالث تم تسميته بصعوبة االختبارات والزمن المحدد لها، والذي يشمل الوقـت  

تها، والوقت اإلضافي الذي يمنحه أعضـاء هيئـة   المخصص لالختبارات بحسب صعوب

  .التدريس للطلبة زمن االختبار، وتدرج االختبارات من السهل إلى الصعب

ممارسات أعضاء الهيئة التدريسية في مجال االختبارات مـن   تم تسميتهالعامل الرابع 

، تجديـد  حيث إعطاء التغذية الراجعة على أسئلة االختبارات، عملية تصحيح االختبارات

  .تحيز وإعطاء الدرجاتالت، ااالختبار

تركيـز أسـئلة   "يمكن مالحظة عدم اندراج الفقرة الحادية عشر التي تتحـدث عـن   

تحت أي عامل وذلك ألنها شملت في الفقرة الثامنـة  " االختبارات على مستوى التذكر فقط

لذلك سيتم إلغـاء   التي تنص على مدى قياس أسئلة االختبارات للمستويات المعرفية الدنيا،

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسـية فـي تصـحيح    "العشرون  أما بالنسبة للفقرة. هذه الفقرة

فلـم  " تحدد االختبارات التقويم النهائي للطلبة" والفقرة الثالثة والعشرون" اختبارات الطلبة

يقعن تحت أي عامل، ولكن لن يتم إلغاءهما بسـبب أهميتهمـا، وإنمـا ينصـح بإعـادة      

  .مستقبال اغتهماصي
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 األبحاثالمتعلق بآراء الطلبة حول استخدام لمحور االستبانة  نتائج التدوير القائم

 كأسلوب تقويم

 نتائج التدوير المتعلقة باألبحاث الجامعية كأسلوب تقويم أن قيم الجذور الكامنة بينت

)Eigenvalues(  جدول رقم  يعرضهاوالفروق بينها هي كما)6:(  

  )6(جدول رقم 

يبين قيم الجذور الكامنة والفروق بينها الناتجة من التدوير القائم للفقرات المتعلقة باألبحاث الجامعية 
  كأسلوب تقويم

  

أنه باالستطاعة أخذ أربعة عوامل بسبب أن قيم الجـذور  ) 6(يتضح من الجدول رقم 

ال أن الفروق بين قيم الجذور الكامنة بـدأت  إ ،1فيها أعلى من  )Eigenvalues( الكامنة

ولتدعيم ذلك سيتم االستعانة  ،تقل عند العامل الثالث لذلك سيتم االحتفاظ بثالثة عوامل فقط

  : التالي) 2(المبين في شكل رقم   Scree Plot بالرسم البياني

  

  

  

 

 قيم آيغن األولية
Initial Eigenvalues 

  
  العامل

Component 
 

 النسبة المئوية التراكمية
Cumulative % 

 

النسبة المئوية 
 للتباين

%of  Variance 

 

روق بين الف
 الجذور الكامنة

 

قيمة الجذر 
 الكامن
Total 

25.92 25.92  3.63 1 
36.85 10.93 2.1 1.53 2 
47.13 10.28 0.09 1.44 3 
54.57 7.44 0.4 1.04 4 
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  )2(شكل رقم 

Scree Plot نةمع قيم الجذور الكام باألبحاثالمتعلقة  لفقراتل  

               

1413121110987654321
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وجود ثالثة عوامل تبدأ بعدها العوامل األخرى بـاالقتراب  ) 2(يتضح من الشكل رقم 

كما أن الحصول على التركيب األبسط للعوامل . من بعضها البعض وتشكيل خطا مستقيما

 كانتفيها   ) Cumulative(% ألن قيمة تفسير التباين ،تم بوجود ثالثة عوامل احتفظ بها

  .وهي نسبة جيدة ومقبولة%  47.13

فقرات عوامل األبحاث الجامعية كأسلوب تقويم ودرجة تشبع ) 7(ويعرض جدول رقم 

)Loading (كل فقرة للعامل المنتمية إليه والناتجة من التدوير القائم الستجابات العينة.  
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  )7(جدول رقم 

قويم ودرجة تشبعها على العامل المنتمية يصف الفقرات الواقعة على عوامل األبحاث الجامعية كأسلوب ت
  إليه نتيجة التدوير القائم الستجابات عينة الدراسة

  

تحـت   العامل األول :تم إعادة تسمية العوامل كالتالي) 7(بعد االطالع على الجدول رقم 

  .اسم أهمية األبحاث ويشمل تطوير األبحاث للمعرفة ولمهارات البحث العلمي

يمية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فيمـا يخـص   تحت اسم ممارسات تقو العامل الثاني

نسـبتها مـن    األبحاث ويشمل التغذية الراجعة وعدالة التقويم وتجديد مواضيع األبحاث،

  .التقويم النهائي وتحديد مواضيعها وعدد صفحاتها

درجة تشبع  نص الفقرات

الفقرة على 

العامل 

 الثالث

درجة تشبع 

الفقرة على 

العامل 

 الثاني

درجة تشبع 

الفقرة على 

العامل 

 األول

رقم 

 الفقرة

 27 0.88   ةتطور األبحاث معرفة الطالب بالمادة التعليمي

 29 0.86   تنمي األبحاث المطلوبة مهارة البحث العلمي لدى الطالب

 28 0.82   تعمل األبحاث على تطبيق الجانب النظري من المادة التعليمية

 39 0.58   تعد األبحاث وسيلة تقويم أفضل من االختبارات

 32  0.73  يقرأ أعضاء الهيئة التدريسية أبحاث طالبهم بالتفصيل

 36  0.70  يزود أعضاء الهيئة التدريسية طالبهم بتغذية راجعة حول أبحاثهم

 37  0.62  يغير أعضاء الهيئة التدريسية مواضيع األبحاث بصورة مستمرة

 33  0.57  تعطى لألبحاث نسبة مناسبة من التقويم العام للمساقات

 31  0.53  يحدد أعضاء الهيئة التدريسية عدد صفحات مناسب لألبحاث

 30  0.51  تكون التعليمات الخاصة باألبحاث مفهومة

 34   0.62 يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة في تقييمهم لألبحاث

 35   0.62 يتأثر تقويم أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاث الطلبة بشكلها وترتيبها

 38   0.62 تفتقر األبحاث الجماعية للتقويم العادل

  40   0.50  يفضل الطلبة األبحاث لسهولة الحصول عليها جاهزة من طلبة سابقين
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تحت اسم اإلشكاليات السلبية لألبحاث من حيث تحيز أعضاء هيئة التدريس  العامل الثالث

  .  ها وافتقار األبحاث الجماعية للعدالة، وتأثر أعضاء هيئة التدريس في ترتيبهافي تصحيح

 
 التقدمة الصفيةالمتعلق بآراء الطلبة حول استخدام لمحور االستبانة  نتائج التدوير القائم

 كأسلوب تقويم

والفروق بينها وقيمة تفسير  )Eigenvalues( قيم الجذور الكامنة) 8(يبين جدول رقم 

باين للعوامل الناتجة عن التدوير القائم للفقرات المتعلقة بالتقدمة الصفية كأسلوب تقـويم  الت

 :كالتالي

  )8(جدول رقم 

يبين قيم الجذور الكامنة والفروق بينها الناتجة من التدوير القائم للفقرات المتعلقة بالتقدمة الصفية كأسلوب 
  تقويم

  
قيم الجذور الكامنة إمكانية أخذ أربعة عوامل إال أن الفروق بين قيم الجذور يتضح من  

بدأت تقل بين العامل الثاني والثالث لذلك يمكن االحتفاظ ) Eigenvalues( الكامنة 

 

 قيم آيغن األولية
Initial Eigenvalues 

  
  العامل

Component 
 

 النسبة المئوية التراكمية
Cumulative % 

 

النسبة المئوية 
 للتباين

%of  Variance 

 

الفروق بين 
 الجذور الكامنة

 

قيمة الجذر 
 الكامن
Total 

26.95 26.95  3.50 1 
42.08 15.13 1.53 1.97 2 
51.01 8.93 0.81 1.16 3 
58.84 7.83 0.15 1.012 4 
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   Scree Plotبعاملين، وللتأكد من عدد العوامل التي يجب االحتفاظ بها نستعين بعرض

  ):3(المبين في شكل رقم 

  )3( مرقشكل 

Scree Plot  للفقرات المتعلقة بالتقدمة الصفية مع قيم الجذور الكامنة  

                       

13121110987654321

Component Number

4
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Scree Plot

  

          

كما أنه تم الحصول على التركيـب األبسـط    ،وجود عاملين) 3( رقم يتضح من شكل

 )Cumulative(%  حيث بلغت لديه قيمة تفسـير التبـاين   ،للعوامل بوجود عاملين فقط

   .وهي نسبة مقبولة  42.08%

) Loading(الفقرات الخاصة بالتقدمة الصفية ودرجة تشبعها ) 9(جدول رقم  يعرضو

  :تحت العوامل المنتمية لها كالتالي
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  )9(جدول رقم 

يصف الفقرات الواقعة على عوامل التقدمة الصفية كأسلوب تقويم ودرجة تشبعها على العامل المنتمية 
  إليه نتيجة التدوير القائم الستجابات عينة الدراسة

  

تسمية العوامل تبعا ألكثر الفقـرات الواقعـة عليهـا     فقد تم) 9(بناء على جدول رقم 

 : كالتالي

التقدمة الصفية الذي يتضمن األهداف التـي   الممارسات في العامل األول تحت اسم أهمية

توظفها التقدمة الصفية من حيث توفير فرص المنافسة، وتقوية العالقـات بـين الطلبـة    

نولوجية المستخدمة وكشفها عن قـدرات  األساليب التك وأعضاء هيئة التدريس، ومن حيث

  . الطلبة

درجة تشبع  نص الفقرات

الفقرة على 

 العامل

 الثاني

درجة تشبع 

الفقرة على 

العامل 

 األول

رقم 

 الفقرة

 43 0.74  من فرص المنافسة بين الطلبة تزيد التقدمة الصفية

 45 0.73  تكشف التقدمة الصفية عن القدرات الحقيقية المختلفة للطالب

 44 0.70  تقوي التقدمة الصفية العالقة بين الطلبة والمحاضرين

 47 0.66  يشجع أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة على استخدام أساليب تكنولوجية حديثة في التقدمة الصفية

 48 0.66  يأخذ أعضاء الهيئة التدريسية بالحسبان في تقويمهم أساليب العرض التي يستخدمها الطلبة في التقدمة الصفية

 49 0.63  يمارس أعضاء الهيئة التدريسية دورا فاعال أثناء التقدمة الصفية

 53 0.60  تعتبر التقدمة الصفية أسلوب تقويم فعال

 52 0.54  دريسية التقدمة الصفية وزنا مناسبا في التقويميعطي أعضاء الهيئة الت

 41  0.70 تشكل التقدمة الصفية عبئا على الطلبة

  50   0.63  يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية أسلوب التقدمة الصفية لتخفيف أعباء التدريس عنهم

 42  0.70 يعتبر أسلوب التقدمة الصفية مضيعة للوقت

 46  0.58 أثناء التقدمة الصفية يقل تفاعل الطلبة في

 51  0.55 تشكل التقدمة الصفية أسلوبا تقويميا شكليا فقط
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العامل الثاني تحت اسم اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية ومالبساتها من حيث تذمر  

لها لتخفيف أعباء الطلبة من أعباء التقدمة الصفية، واختيار أعضاء هيئة التدريس 

  .  التدريس عنهم

 
المشاركة تعلق بآراء الطلبة حول استخدام الملمحور االستبانة  نتائج التدوير القائم

 كأسلوب تقويم والحضور

والفروق بينهـا وقـيم    )Eigenvalues( قيم الجذور الكامنة) 10( يعرض جدول رقم

نتجت عن التدوير القائم للفقرات المتعلقة بالمشاركة والحضور  تفسير التباين للعوامل التي

  :كأسلوب تقويم كالتالي

  )10(جدول رقم 

يبين قيم الجذور الكامنة والفروق بينها الناتجة من التدوير القائم للفقرات المتعلقة بالمشاركة        
  والحضور كأسلوب تقويم

 
 

 

 قيم آيغن األولية
Initial Eigenvalues 

  
  العامل

Component 
 

 النسبة المئوية التراكمية
Cumulative % 

 

النسبة المئوية 
 للتباين

%of  Variance 

 

وق بين الفر
 الجذور الكامنة

 

 قيمة الجذر الكامن
Total 

27.46 27.46  3.02 1 
40.90 13.44 1.54 1.48 2 
53.12 12.22 0.13 1.35 3 
62.58 9.46 0.31 1.04 4 
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أنه من خالل قيم الجذور الكامنة باإلمكان أخذ ثالثة عوامـل  ) 10(يشير الجدول رقم 

اوي بين العامل الثالث والرابع وللتأكد من عدد العوامل ألن الفروق بين العوامل تبدأ بالتس

  ):4(كما في الشكل رقم    Scree Plotالواجب االحتفاظ بها سنعرض  
 

  )4(رقم  شكل

Scree Plot  للفقرات المتعلقة بالمشاركة والحضور مع قيم الجذور الكامنة  
   

 

ـ  ول علـى التركيـب   يتضح من الشكل أنه باإلمكان االحتفاظ بعاملين من أجل الحص

 40.90 % عند العامل الثاني هي )Cumulative(%  كما أن قيمة تفسير التباين ،األبسط

  . ي نسبة مقبولةوه

( درجة تشبع )11(ل جدول رقم ويفصLoading( ة على العـاملين النـاتجين   كل فقر

 :كالتالي
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  )11(جدول رقم 

يصف الفقرات الواقعة على عوامل المشاركة والحضور كأسلوب تقويم ودرجة تشبعها على العامل      
  المنتمية إليه نتيجة التدوير القائم الستجابات عينة الدراسة

        

تسمية عوامل المشـاركة والحضـور    تبعا ألكثر الفقرات الواقعة على العوامل فقد تم

العامل األول هو أهمية المشاركة والحضور، تنميتها لقدرات الطلبة وتعزيزهـا  : كالتالي

والعامل الثاني هو ممارسات أعضاء هيئـة  . للتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

التدريس فيما يخص المشاركة والحضور من حيث تحيزهم في نسـبة التغيـب لـبعض    

لطلبة، أو عدلهم بين الطلبة في إعطاء المجال للمشاركة، ومن حيث إدراج نسبة مناسبة ا

 .للمشاركة في التقويم النهائي

  

  

درجة تشبع  نص الفقرات

الفقرة على 

العامل 

 الثاني

جة تشبع در

الفقرة على 

العامل 

 األول

رقم 

 الفقرة

 56 0.85  تحفز المشاركة الصفية الطلبة على التفاعل النشط في المحاضرة

 55 0.84  تطور المشاركة الصفية معلومات الطلبة في المجاالت المختلفة

 54 0.79  تعزز المشاركة الصفية العالقات والتواصل بين الطلبة

 57 0.74  ب معرفتهم في المادة التعليميةتعكس مشاركة الطال

 63  0.70 يشكل الحضور أسلوبا تقويميا شكليا فقط   

 61  0.60 يتحيز بعض أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة عن نسبة التغيب المسموح بها لهم

 62  0.58 يعطي أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة والحضور نسبة مناسبة من التقويم اإلجمالي

 64  0.46 يستبعد المحاضرون المشاركة من التقويم النهائي للطلبة

 60  0.45 يقسم أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة الصفية بين الطلبة بشكل عادل

 59  0.45 يحتل الطالب الذين يبرزون في المشاركة الصفية أعلى المستويات التقويمية لدى محاضريهم

 58  0.44 ية كثيرا إلى مواضيع خارج نطاق المادة التعليميةتتطرق المشاركة الصف
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 مجمل أساليب التقويمالمتعلق بآراء الطلبة حول لمحور االستبانة  نتائج التدوير القائم

ا وقيمـة  والفروق بينه )Eigenvalues( قيم الجذور الكامنة )12(جدول رقم  عرضي

تفسير التباين للعوامل الناتجة عن التدوير القائم للفقرات المتعلقة بمجمل أساليب التقـويم  

  :التاليك

  )12(جدول رقم 

  يبين قيم الجذور الكامنة والفروق بينها الناتجة من التدوير القائم للفقرات المتعلقة بمجمل أساليب التقويم

 

 قيم آيغن األولية

Initial Eigenvalues 

 

 العامل

Component  

 النسبة المئوية التراكمية

Cumulative % 

 

 النسبة المئوية للتباين

%of  Variance 

 

الفروق بين الجذور 
 الكامنة

 

 قيمة الجذر الكامن

Total 

30.82 30.82  3.39 1 

44.57 13.75 1.88 1.51 2 

53.78 9.21 0.5 1.01 3 

  
إمكانية أخذ عاملين ألن الفروق بين قيم ) 12( ليتضح من قيم الجذور األولية في جدو

الجذور الكامنة بدأت تقل بين العامل الثاني والثالث، وللتأكد من عدد العوامـل الواجـب   

 ):5(لمبين في شكل ا  Scree Plot االحتفاظ بها سيستخدم
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  )5(شكل 

Scree Plot  امنةللفقرات المتعلقة بمجمل أساليب التقويم مع قيم الجذور الك 

1110987654321
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كما أنه تم الحصـول   ،وجود عاملين يبدأ بعدها الخط باالستواء) 5(يتضح من الشكل 

قامت الباحثة باالحتفاظ بهما، حيث بلغت قيمة تفسير  على التركيب األبسط بوجود عاملين

  . وهي نسبة مقبولة% 44.57عند العامل الثاني   ) Cumulative(%  التباين

الفقرات الواقعة على مجمل أساليب التقويم نتيجة التدوير القـائم  ) 13(ويعرض جدول 

كل فقرة على العامل الذي ينتمي  )Loading( على استجابات عينة الدراسة ودرجة تشبع

 .إليه
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  )13(جدول رقم 

يصف الفقرات الواقعة على عوامل المناقشة والحضور كأسلوب تقويم ودرجة تشبعها على العامل 
  إليه نتيجة التدوير القائم الستجابات عينة الدراسةالمنتمية 

 

  

  :تم تسمية عوامل مجمل أساليب التقويم تبعا ألكثر الفقرات وقوعا على كل عامل كالتالي

ـ   ل العامل األول هو األهداف التي تخدمها أساليب التقويم من حيث إثارتها للدافعيـة وجع

والعامل الثاني هو الخصائص العامة ألساليب التقويم وعالقتهـا  . الطلبة متعلمين نشطين

 .بالتقويم النهائي

 

 

درجة تشبع  نص الفقرات

الفقرة على 

 البند الثاني

درجة تشبع 

الفقرة على العامل 

 األول

رقم 

 الفقرة

 69 0.75  أساليب التقويم المتبعة تجعل الطالب متعلمين نشطين

 70 0.68  علمتؤثر أساليب التقويم المتبعة إيجابيا على دافعية الطالب للت

 66  0.76 تتناسب أساليب التقويم مع طبيعة أساليب تدريس المساقات

 65  0.75 تنسجم أساليب التقويم المتبعة مع األهداف المحددة للمساق

 72  0.71 تراعي أساليب التقويم الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية

 67  0.67 والضعف للطلبة تشخص أساليب التقويم المستخدمة جوانب القوة

 75  0.66 يهتم الطالب بدرجته النهائية أكثر من اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم

 71  0.66 تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة

 68  0.62 تركز أساليب التقويم المستخدمة على المستويات المعرفية الدنيا

 74  0.51 لطلبة بصورة دقيقة وموضوعيةيقيم أعضاء الهيئة التدريسية ا

 73  0.43 يزيد تنوع أساليب التقويم من عدالة عملية التقويم
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  :أداة الدراسةثبات 

الثبـات  ) 14(لقياس ثبات األداة، ويبين جدول رقـم    ألفاتم استخدام معادلة كرونباخ 

  :كالتالي

  )14( جدول رقم 

   )'&%�$! ا #�"! و ���وره� و��ا���� d"%D  0"/  ا .%�ت آ+و$%�خ أ (� 

قيمة 

كرونباخ 

 ألفا

عدد 

 الفقرات

أجزاء  رقم العامل اسم العامل

 االستبانة

جزء  األول  الخصائص العامة لالختبار الجيد 6 0.70
 الثاني قياس االختبارات لألهداف التربوية 7 0.70 االختبارات

 الثالث االزمن المحدد لالختبارات ومدى صعوبته  4  0.72

 الرابع ممارسات أعضاء هيئة التدريس التقويمية االختبارية 6 0.717

 جميع الفقرات االختبارات كأسلوب تقويم  26  0.85

جزء  األول أهمية األبحاث 4 0.81
 الثاني الممارسات التقويمية ألعضاء هيئة التدريس في األبحاث 6 0.71 األبحاث

  الثالث  لألبحاثاإلشكاليات السلبية   4  0.50
 جميع الفقرات األبحاث كأسلوب تقويم 14 0.74

جزء  األول أهمية التقدمة الصفية كأسلوب تقويم 8 0.79
التقدمة 
 الصفية

 الثاني اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية كأسلوب تقويم 5 0.65

 جميع الفقرات التقدمة الصفية كأسلوب تقويم 13 0.76

جزء  األول لمناقشةأهمية ا 4 0.67
 لمشاركةا

 والحضور

 الثاني الممارسات التقويمية ألعضاء هيئة التدريس في المناقشة والحضور 6 0.85

 جميع الفقرات المناقشة والحضور كأسلوب تقويم 10 0.67

جزء مجمل  األول أهداف مجمل أساليب التقويم 2 0.73
أساليب 
 التقويم

  الثاني  أساليب التقويم الخصائص العامة لمجمل  8  0.63
 جميع الفقرات مجمل أساليب التقويم 11 0.73

  كل االستبانة  أساليب التقويم المتبعة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت  75  0.91

  



87 
 

 

  : ما يلي) 14(يالحظ من جدول رقم 

 .بولةومق عاليةوهي قيمة  0.91تبلغ قيمة كرونباخ ألفا لكل فقرات االستبانة  .1

وهي قـيم   0.85إلى  0.67لجميع محاور االستبانة ما بين  تتراوح قيم كرونباخ ألفا .2

 .مرتفعة ومقبولة

. وهي نسـبة جيـدة ومقبولـة    0.74تبلغ قيمة كرونباخ ألفا لمحور األبحاث الكلي  .3

وتتراوح قيم كرونباخ ألفا لعوامل األبحاث المتعلقة بأهمية األبحـاث والممارسـات   

عامل  ما عداوهي نسبة جيدة جدا،  0.71وبين  0.81بين  اصة بها، ماالخالتقويمية 

وهي قيمة  0.50اإلشكاليات السلبية لألبحاث فقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا لهذا العامل 

أو  ،منخفضة لذلك ينصح بإعادة صياغة فقرات هذا العامل وتقليل الفقرات السلبية فيه

 .عاملزيادة عدد فقراته بما ينسجم مع نفس ال

 يقل مجموع عدد فقرات محور االختبارات بثالثة فقـرات عـن المجمـوع الكلـي     .4

تركز غالبية أسئلة االختبـارات علـى   (وذلك لحذف الفقرة الحادية عشرة  للفقرات،

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسـية  (وعدم انسجام الفقرة العشرين  ،)مستوى التذكر فقط

تحدد االختبـارات التقـويم   (لثالثة والعشرين والفقرة ا) في تصحيح اختبارات الطلبة

ضمن أحد العوامل، ولكن سيتم اإلبقاء عليهما ألهميتهمـا، إال أنـه    )النهائي للطلبة

 .ينصح بإعادة صياغة هاتين الفقرتين

والحضور بفقرة واحدة عن المجموع الكلي  شاركةيقل مجموع عدد فقرات محور الم .5

يستبعد أعضاء الهيئة التدريسية ( الرابعة والستون، وذلك لعدم انسجام الفقرة للفقرات
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تحت أي من العوامل، ولكـن سـيتم    )المشاركة والحضور من التقويم النهائي للطلبة

 .اإلبقاء عليها ألهميتها إال أنه ينصح بإعادة صياغتها مستقبال

يقل مجموع عدد فقرات مجمل أساليب التقويم بفقرة واحدة عـن المجمـوع الكلـي     .6

يهتم الطالب بدرجته النهائيـة  ( ، وذلك لعدم انسجام الفقرة الخامسة والسبعونللفقرات

تحت أي من العوامل، ولكن سـيتم اإلبقـاء    )أكثر من اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم

  .عليها ألهميتها إال أنه ينصح بإعادة صياغتها مستقبال

  

  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة

  نثىأ. 2ذكر   . 1: الجنس •

  كلية الهندسة .4كلية التجارة واالقتصاد . 3  كلية العلوم .2 كلية اآلداب . 1 :الكلية •

   كلية تكنولوجيا المعلومات .7  كلية القانون واإلدارة العامة. 6 كلية التمريض.  5

  .كلية الدراسات العليا . 8

راسات عربية د. 4الجغرافيا . 3التاريخ العربي اإلسالمي . 2التربية . 1: التخصص •

    الفيزياء . 8الرياضيات . 7علم النفس المجتمعي . 6علم االجتماع . 5معاصرة 

تخطيط عمراني . 12االقتصاد . 11إدارة األعمال . 10 الكيمياء التطبيقية . 9

   العلوم الطبية المخبرية . 14التخطيط والتصميم العمراني . 13وعمارة المشهد 

الصحة . 18الديموقراطية وحقوق اإلنسان . 17ية حوسبة علم. 16القانون . 15
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المرأة والقانون . 20دراسات النوع االجتماعي والتنمية . 19العامة والمجتمعية 

هندسة المياه . 23الدراسات الدولية . 22الرعاية الصحية األولية . 21والتنمية 

 .علوم المياه والبيئة. 24والبيئة 

  أعلى من سنة .  2         سنة أولى . 1: المستوى األكاديمي •

                  85-80.1. 3        80-5.17. 2       75 - 70  .1: المعدل التراكمي •

4 .85.1 -90        5 . d� +.90أآ.  

 

  :المتغيرات التابعة

آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة  •

ت، والتي تتضمن االختبارات، خصائصها واقترابها من التدريس في جامعة بير زي

 شاركةهم نحو استخدام األبحاث والتقدمة الصفية والمؤوآرا. مواصفات االختبار الجيد

  .مفضلة هم نحو استخدام أساليب تقويمية بديلةؤوكذلك آرا. والحضور كأساليب تقويم

 

  

ث، سيتم االنتقال إلى النتائج في بعد االنتهاء من اإلجراءات والمنهجية في الفصل الثال  

  .الفصل الرابع
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  
لنتائج التحاليل اإلحصائية الكمية التي توصلت إليها الباحثة  يتناول هذا الفصل عرضا

آراء طلبة  بالتعرف على من خالل استجابات أفراد العينة، على فقرات االستبانة المتعلقة

أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  ونحالدراسات العليا 

كما ويتناول هذا الفصل أيضا نتائج التحاليل الكيفية التي تم التوصل إليها مـن  . بير زيت

واستطالع آراء بعض أفراد العينة، حول أساليب التقويم المستخدمة من قبل  خالل المقابلة

  .والبديلة خص االختبارات، وحول أساليب التقويم المفضلةأعضاء هيئة التدريس؛ وباأل

  نتائج التحاليل اإلحصائية الكمية

بعد إدخال البيانات وفقا الستجابات أفراد عينة الدراسة، تم تحليل البيانات اإلحصـائية  

، وقـد أظهـرت   (SPSS)كميا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

حصائية العديد من النتائج التي ستقوم الباحثة في عرضـها حسـب الترتيـب    التحاليل اإل

  :التالي

 ،التكرارات والنسب المئوية تضمنتيعرض التحاليل اإلحصائية التي  الجزء األول  .1

لكل من أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعـة بيـر   

وقياسـه   ،خصائص االختبار الجيـد لطلبة، أساليب التقويم البديلة والمفضلة لزيت، 
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  .لمستويات التعلم الدنيا والعليا بحسب تصنيفات بلوم المعرفية لألهداف التربوية

المتوسـطات الحسـابية    تضـمنت يعرض التحاليل اإلحصائية التـي  الجزء الثاني   .2

مة من واالنحرافات المعيارية آلراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخد

االختبارات، األبحـاث،  والتي شملت قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت 

  .والحضور ومجمل أساليب التقويم مشاركةال ،Presentationالتقدمة الصفية 

التـي  الجزء الثالث يعرض التحاليل اإلحصائية المتعلقة بتأثير المتغيرات المسـتقلة    .3

 علـى  ،ستوى األكاديمي والمعـدل التراكمـي  الجنس، الكلية، التخصص، المتشمل 

التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة  أساليب $��EEEالدراسات العليا آراء طلبة  متوسط

والتي تشمل االختبارات، األبحاث، التقدمة الصـفية،   ،يتالتدريس في جامعة بير ز

  .المشاركة والحضور ومجمل أساليب التقويم
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  .إلحصائية المتضمنة للتكرارات والنسب المئويةالتحاليل ا: الجزء األول

ما أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في جامعة بيـر  : السؤال األول

   زيت؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألكثر أساليب التقـويم  

 70، وذلك بناء على عينة من بير زيت استخداما من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة

  : التالي) 15(كليات كما يوضحها جدول رقم  8خطة فصلية من 

  )15(جدول رقم 

  يبين توزيع عينة الخطط الفصلية بحسب الكليات المختلفة        

  

التقدمة الصفية، االختبـارات  : أساليب التقويم ومنهاشملت الخطط الفصلية العديد من 

األبحاث، المشاركة والحضور، والنشاطات المختلفة المفصلة في ملحق  الفصلية والنهائية،

عدد الخطط   الكلية
التي  الفصلية

  جمعت

العدد الكلي للخطط 
  الفصلية

النسبة 
  المئوية

  %2  79  19  كلية اآلداب
  %3  32  8  لية العلومك

  %2  30  10  كلية التجارة واالقتصاد
  %2  28  4  كلية الهندسة

  %2  27  4  كلية التمريض
  %2  51  4  كلية القانون

  %2  26  4  كلية تكنولوجيا المعلومات
  %1  156  17  كلية الدراسات العليا

  %16  447  خطة فصلية 70  كليات 8:   المجموع
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والتي تتضمن المشاريع، األعمال المخبرية، دراسات تحليلية ونقديـة، وظـائف   ) 3(رقم 

  .تر، تقارير وأوراق عملبيتية، تحليل استبيانات، دراسات حالة، مهارات كمبيو

جاءت نتائج التكرارات والنسب المئوية ألساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئـة  

) 16(التدريس في جامعة بير زيت بناء على عينة الخطط الفصلية كما يبينها جدول رقم 

  :التالي
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  )16( �   �جدول ر

ات خطة فصلية لمساقات مختلفة من برامج الدراس 70يبين أساليب التقويم المستخدمة في عينة مكونة من 
  العليا في جامعة بيرزيت

  
                    

  

  

  أساليب التقويم

  

  

مدى 

  االستخدام

  

  التقدمة الصفية

  

  ثاألبحا

 
االختبارات النصف 

  فصلية

 
االختبارات 

  النهائية

  

المشاركة 

  والحضور

  

  نشاطات مختلفة

  الكلية والتخصص

  

النسبة   العدد  يستخدم

  المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

ال 

  يستخدم

ساليب تدريس الرياضيات، العلوم، أ: آلدابا
اإلنكليزية، إدارة تربوية، تاريخ، جغرافيا، دراسات 

  )مساق19( عربية معاصرة وعلم االجتماع

  %12  9  %28  19 %20 14 %17 12 %17 12 %21 15 يستخدم

  %14  10  %0  0  %8  5  %10  7  %10  7  %6  4  ال يستخدم

        ةرياضيات، فيزياء،كيمياء تطبيقي: العلوم

  )  مساقات 10(

  %9  6  %4  3 %13 9 %12 8 %6 4 %4 3 يستخدم

  %6  4  %10  7  %1  1  %3  2  %9  6  %10  7  ال يستخدم

          إدارة أعمال واقتصاد: التجارة واالقتصاد
  )مساقات 8(

  %9  6  %1  1 %10 7 %12 8 %6 4 %3 2 يستخدم

  %3  2  %10  7  %1  1  %0  0  %6  4  %9  6  ال يستخدم

         تخطيط عمراني وعمارة المشهد: الهندسة
  )مساقات 4(

  %6  4  %6  4 %3 2 %4 3 %4 3  %6  4 يستخدم

  %0  0  %0  0  %3  2  %1  1  %1  1  %0  0  ال يستخدم

  %3  2  %1  1 %4 3 %4 3 %6 4 %6  4 يستخدم  )مساقات 4(  العلوم الطبية المخبرية: التمريض

  %3  2  %4  3  %1  1  %1  1  %0  0  %0  0  ال يستخدم

  %0  0  %6  4 %6 4 %0 0 %4 3  %3  2 يستخدم  ) مساقات 4( القانون: نونالقا

  %6  4  %0  0  %0  0  %6  4  %1  1  %3  2  ال يستخدم

               حوسبة علمية : تكنولوجيا المعلومات

  )مساقات 4(
  %1  1  %0  0 %6 4 %6 4 %4 3 %1 1 يستخدم

  %4  3  %6  4  %0  0  %0  0  %1  1  %4  3  ال يستخدم

الديموقراطية وحقوق اإلنسان، ليا الدراسات الع
الصحة المجتمعية، الدراسات الدولية، النوع 

  )مساق 17( االجتماعي والتنمية، هندسة المياه والبيئة

  %10  7  %17  12 %21 15 %14 10 %17 12  %15  11 يستخدم

  %14  10  %7  5  %3  2  %10  7  %8  5  %9  6  ال يستخدم

  

  مساقا 70تخصصا و22كليات و 8:المجموع

  %50  35  %62  44 %82 58 %69 48 %64 45  %60  42 تخدميس

  %50  35  %38  26  %18  12  %31  22  %36  25  %40  28  ال يستخدم

  %100  70  %100  70  %100  70  %100  70  %100  70  %100  70    المجموع الكلي
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تبعا للكليات أن أكثر أساليب التقويم استخداما في ) 16(تشير النتائج حسب جدول رقم 

، يليها أسلوب التقدمة الصـفية  %28كلية اآلداب هو أسلوب المشاركة والحضور بنسبة 

بينما %. 12ات المختلفة بنسبة ، أما أقل أساليب التقويم استخداما فهي النشاط%21بنسبة 

، أمـا  %13في كلية العلوم تشكل االختبارات النهائية أكثر أساليب التقويم استخداما بنسبة 

وكذلك األمر %. 4أقلها استخداما فهي أساليب المشاركة والحضور والتقدمة الصفية بنسبة 

ر أسـاليب التقـويم   في كلية التجارة واالقتصاد حيث تشكل االختبارات النصف نهائية أكث

بينما أقل األساليب استخداما هو أسلوب المشاركة والحضور بنسبة % 12استخداما بنسبة 

في كلية تكنولوجيا المعلومات أكثر أساليب التقويم استخداما هي االختبارات  وأيضا%. 1

، أما أقلها استخداما فهو أسلوب المشاركة والحضـور  %6النهائية والنصف نهائية بنسبة 

على العكس في كلية الهندسة فإن أكثر أساليب التقويم استخداما هي التقدمـة  %. 0بنسبة 

، بينما أقلها استخداما فهـو  %6الصفية والمشاركة والحضور والنشاطات المختلفة بنسبة 

أما في كلية التمريض فـأكثر أسـاليب التقـويم    %. 3أسلوب االختبارات النهائية بنسبة 

، وأقلهـا اسـتخداما هـي المشـاركة     %6الصفية واألبحاث بنسبة استخداما هي التقدمة 

وفي كلية القانون تشكل أساليب االختبارات النهائيـة والمشـاركة   %. 1والحضور بنسبة 

، بينما أقلها استخداما فهو أسلوب النشاطات %6والحضور أكثر األساليب استخداما بنسبة 

كلية الدراسات العليا تشكل االختبارات وكذلك في %. 0واالختبارات النصف نهائية بنسبة 

، بينما أقلها اسـتخداما فهـو أسـلوب    %21النهائية أكثر أساليب التقويم استخداما بنسبة 

  %.10النشاطات المختلفة بنسبة 
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أن أكثر األساليب التقويميـة التـي يسـتخدمها     )16(حسب جدول رقم  النتائج وتشير

ختلف التخصصات في جامعة بير زيت، هـي  أعضاء هيئة التدريس في جميع الكليات وم

، ثم االختبارات النصف فصلية بنسبة %82تنازليا االختبارات الفصلية بنسبة مئوية تبلغ 

، تليهـا التقدمـة   %62ثم المشاركة والحضور بنسبة % 64، يليها األبحاث بنسبة 69%

الـذي يعتمـد   أسلوب التقويم % 50وفي المرتبة األخيرة يأتي بنسبة % 60الصفية بنسبة 

على النشاطات المختلفة األخرى التي منها المشاريع، األعمال المخبرية، دراسات تحليلية 

  . ونقدية، وظائف بيتية، دراسات حالة، مهارات كمبيوتر، تقارير وأوراق عمل

للتأكد من هذه النتائج تم حساب التكرارات والنسب المئوية للسؤالين المفتوحين السابع 

والثمانين من استبانة الدراسة، اللذين ينصان على أكثر أو أقل أسـاليب   لثامنوالثمانين وا

وفيهمـا جـاءت   بحسب آراء الطلبة، التقويم استخداما من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، 

  ):17(النتائج كما يبينها جدول رقم 
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  )17(جدول رقم 

عضاء هيئة التدريس حسب آراء طلبة يبين أكثر وأقل أساليب التقويم استخداما من قبل أ          
  الدراسات العليا في جامعة بيرزيت

  

أن أكثر أساليب التقويم استخداما مـن قبـل   ) 17(المبينة في جدول رقم  تشير النتائج

بير زيت بحسب آراء طلبـة الدراسـات العليـا، هـي     أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

أما أقلها اسـتخداما  %. 22.5، يليها األبحاث بنسبة %66.8االختبارات بنسبة مئوية تبلغ 

  %. 16.5يليها أسلوب المشاركة والحضور بنسبة % 21.3فهي التطبيقات العملية بنسبة 

  

  

  النسبة المئوية  العدد  أقل أساليب التقويم استخداما  النسبة المئوية  العدد  أكثر أساليب التقويم استخداما

 %21.3 35 التطبيقات العملية 66.8% 119 االختبارات

 %16.5 27 المشاركة والحضور %22.5 40 األبحاث

 %12.3 21  الحقائب التعليمية %4.5 8 المشاريع

%3.9 7 التقدمة الصفية  %12.2 20 المشاريع 

  %7.3 12 دراسة الحالة %1.1 2 االستبانات

 %6.7 11 المقابالت %0.6 1 دراسات الحالة

 %6.1 10 التقدمة الصفية %0.6 1 المقابالت

 %5.5 9 األبحاث %100  المجموع

 %4.3 7 االختبارات   
 %2.4 4 االختبارات القصيرة   

 %2.4 4 االستبانات   
 %1.2 2 تقييم الزمالء   

 %1.2 2 العمل الجماعي   
 6.%0 1 الوظائف البيتية   

  %100   المجموع   



98 
 

 

راسات العليا في جامعة بة الدما أساليب التقويم المفضلة لدى طل: السؤال الثاني

  زيت؟بير

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة 

ن من استبانة الدراسة، الذي يتطلب وعلى ثالثة أسئلة مفتوحة هي السؤال السادس والسبع

عضاء هيئة أن يختار المستجيب تفضيله ألحد أكثر أساليب التقويم استخداما من قبل أ

. التدريس والتي شملت االختبارات، األبحاث، التقدمة الصفية والمشاركة والحضور

واإلجابة على السؤال السابع والسبعين بجميع فروعه، الذي يتطلب من أفراد العينة أن 

يجيبوا بنعم أو ال على تفضيلهم ألساليب تقويم بديلة أخرى والتي شملت دراسة الحالة، 

الحظة، المقابالت، تحليل ونقد نصوص بحثية، االستبيان، التدريبات العملية المشاريع، الم

واإلجابة عن السؤال السادس والثمانين الذي . الميدانية، الحقائب التعليمية وتقييم الزمالء

  .  يتطلب اقتراح أية أساليب تقويم مفضلة أخرى لدى طلبة الدراسات العليا

ازلي للتكرارات والنسب المئوية الستجابات طلبة الترتيب التن) 18(يعرض جدول رقم 

االختبارات، األبحاث، التقدمة  :الدراسات العليا نحو تفضيلهم أساليب التقويم التالية

  .الصفية، والمشاركة والحضور
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  )18(جدول رقم 

والمشاركة االختبارات، األبحاث، التقدمة الصفية، : يبين تفضيل طلبة الدراسات العليا ألساليب التقويم
  والحضور

 

أن نتائج تفضيل طلبة الدراسات العليا ألساليب التقويم ) 18( يشير جدول رقم

أعلى نسبة : ل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت هي كالتاليالمستخدمة من قب

تفضيل ألساليب التقويم حصل عليها أسلوب األبحاث في المرتبة األولى بنسبة مئوية تبلغ 

، f�%Q19.8% ، يليها أسلوب المشاركة والحضور في المرتبة الثانية بنسبة مئوية 52.6%

وبعده أسلوب االختبارات في % 15.5 لثالثة بنسبةثم أسلوب التقدمة الصفية في المرتبة ا

  .%12.1المرتبة األخيرة بنسبة 

دراسة الحالة، المشاريع، المالحظة،  أما بالنسبة ألساليب تقويم أخرى بديلة والتي تشمل

المقابالت، تحليل ونقد نصوص بحثية، االستبيان، التدريبات العملية الميدانية، الحقائب 

التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بها ) 19(لزمالء فيعرض جدول رقم التعليمية وتقييم ا

  : كالتالي

  

  النسبة المئوية  العدد  أساليب التقويم 

 52.6% 122 األبحاث

 19.8% 46 المشاركة والحضور

 15.5% 36 التقدمة الصفية 

 12.1% 28 االختبارات

 100.0% 232 المجموع
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  )19(جدول رقم 

  يبين أساليب التقويم البديلة المفضلة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت              

  النسبة المئوية  عدد التكرارات  مدى التفضيل  أسلوب التقويم

 M$ 188 %81.0/ لميدانيةالتدريبات العملية ا

g 44 %19.0 

�ع 
  %100 232  ا�

 M$ 179 %77.2/ المشاريع

g 53 %22.8 

�ع
  %100 232  ا�

 M$ 175 %75.4/ دراسة الحالة

g 57 %24.6 

�ع
  %100 232  ا�

 M$ 159 %68.5/ تقييم الزمالء

g 73 %31.5 

�ع
  %100 232  ا�

 M$ 156 %67.2/ ثيةتحليل ونقد نصوص بح

g 76 %32.8 

�ع
  %100 232  ا�

!"�"�M& ا ;T�`� M$ 138 %59.5/  ا 

g 94 %40.5 

�ع
  %100 232  ا�

 M$ 132 %56.9/ المالحظة


�ع
 43.1% 100 ا�
g  232 100%  

 M$ 125 %53.9/ المقابالت

g 107 %46.1 

�ع
  %100 232  ا�

 M$ 124 %53.4/ االستبيان

g 108 %46.6 

�ع
  %100 232  ا�

  

أن أعلى نسبة أساليب تقويم بديلة مفضلة بحسب ) 19( تشير النتائج في جدول رقم

 %81رأي طلبة الدراسات العليا، حصل عليها أسلوب التطبيقات العملية الميدانية بنسبة

 '&%"�ن a]G%!أ�� أUF A`N !%a$ ^0^ ��"�� أ'��ب اg. %77.2 يليها المشاريع بنسبة

53.4 % !%a]G ت(G�`� أ'��ب ا h"�D53.9.%  
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بالنسبة للسؤال السادس والثمانون من استبانة الدراسة الذي يتعلق بأساليب تقويم بديلة 

أخرى مفضلة لطلبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت، لم تشر نتائج التحاليل 

  .حثة في أداتهااإلحصائية إلى أي أسلوب جديد غير التي ذكرتها البا

  

مطابقة االختبارات المستخدمة من  آراء طلبة الدراسات العليا في مدىما  :السؤال الثالث

  الهيئة التدريسية لمواصفات االختبار الجيد؟أعضاء قبل 

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية السـتجابات  

حيانا، غالبا ودائما على فقـرات االسـتبانة التـي تعـرض     أفراد العينة بمطلقا، نادرا، أ

مواصفات االختبار الجيد، من الفقرة األولى وحتى الفقرة الخامسة عشر، والتـي شـملت   

تعليمات االختبارات، وضوح األسئلة، قياس االختبـارات لألهـداف، الـزمن المحـدد     

 . ق الفرديةتنوع أسئلة االختبارات وتدرجها ومراعاتها للفرو لالختبارات،

جاءت نتائج حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على الفقـرات  

  :التالي) 20(الستة عشر التي تصف خصائص االختبار الجيد ما يعرضه جدول رقم 

  

  

  

  



102 
 

 

  )20(جدول رقم 

  ات والنسب المئوية لفقرات مواصفات االختبار الجيديبين التكرار 

 .التي تشملها) 8( حذفت بسبب وجود الفقرة رقم )11( الفقرة رقم

لسهولة التعليق على الجدول تم دمج أحيانا وغالبا ودائما معا تحت إطار آراء إيجابية، 

ئي في الفصل وتم دمج نادرا ومطلقا معا تحت إطار آراء سلبية بناء على التعريف اإلجرا

  .األول

  مجموع نسب اآلراء  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  مطلقا  نص الفقرة  رقم 

  الكلي  السلبية  اإليجابية  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %100 %17.6 %82.4 %11.2 26 %54.4 126 %16.8 39 %15.9 37 %1.7 4 تصاغ أسئلة االختبارات بصورة واضحة 1

تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم دون  2
 أخطاء

4 1.7% 19  8.2%  31  13.4%  133 57.3% 45 19.4% 90.1% 9.9% 100% 

يصيغ أعضاء الهيئة التدريسية تعليمات  3
  شاملة لالختبارات

7 3% 36 15.5% 71 30.6% 98 42.3% 20 8.6% 81.5% 18.5% 100% 

تقيس أسئلة االختبارات األهداف التربوية  4
 التي حددت مسبقا في خطة المساق

5 2.2% 38 16.4% 74 31.8% 108 46.6% 7 3% 81.4% 18.6% 100% 

تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية  5
  المحتوى

10 4.3% 45 19.4% 51 22% 113 48.7% 13 5.6% 76.3% 24.7% 100% 

تغطي أسئلة االختبارات جميع محتوى المادة  6
 التعليمية

11 4.7% 59 25.4% 70 30.2% 80 34.5% 12 5.2% 69.9% 30.1% 100% 

ية في قياس تتسم أسئلة االختبارات بالشمول 7
 جميع مستويات التعلم

10 4.3% 67 28.9% 76 32.8% 69 29.7% 10 4.3% 66.8% 33.2% 100% 

تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية  8
 )التذكر والفهم والتطبيق(الدنيا 

0 0% 0 0% 59 25.4% 154 66.4% 19 8.2% 100% 0% 100% 

رفية تقيس أسئلة االختبارات المستويات المع 9
 )التحليل والتركيب والتقويم(العليا 

5 2.2% 46 19.8% 62 26.7% 105 45.3% 14 6% 78% 22% 100% 

تتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تحتوي  10
 على أسئلة مقالية وموضوعية

7 3% 28 12.1% 58 25% 119 51.3% 20 8.6% 84.9% 15.1% 100% 

 %100 %22.8 %77.2 %7.8 18 %42.7 99 %26.7 62 %18.5 43 %4.3 10 لتفكيرتحث نوعية أسئلة االختبارات على ا 11

تراعي أسئلة االختبارات الفروق الفردية  12
 بين الطالب

15 6.5% 65 28% 76 32.8% 72 31% 4 1.7% 65.5% 34.5% 100% 

ترتب أسئلة االختبارات من السهل إلى  13
 الصعب

25 10.7% 94 40.5% 63 27.2% 45 19.4% 5 2.2% 48.8% 51.2% 100% 

تتناسب صعوبة االختبارات مع زمن  14
 اإلجابة المحدد لها

18 7.7% 62 26.7% 60 25.9% 80 34.5% 12 5.2% 34.4% 65.6% 100% 

يتناسب طول االختبارات مع الزمن  15
 المخصص لها

17 7.3% 57 24.6% 65 28% 81 34.9% 12 5.2% 31.9% 68.1% 100% 
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أن آراء الطلبة نحو فقرة تصاغ أسئلة االختبارات بصورة ) 20(يتبين من جدول رقم 

بالنسـبة للفقـرة تطبـع أسـئلة     %. 17.6، وسلبية بنسبة %82.4واضحة إيجابية بنسبة 

، %90.1االختبارات بشكل سليم دون أخطاء فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسـبة  

بالنسبة للفقرة يصيغ أعضاء الهيئة التدريسـية تعليمـات شـاملة     %.9.9بة وسلبية بنس

 %.18.4، وسلبية بنسبة %81.5لالختبارات فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة 

فقـد   بالنسبة لفقرة تقيس االختبارات األهداف التربوية التي حددت مسبقا في خطة المساق

بالنسـبة لفقـرة   %. 18.6، وسلبية بنسبة %81.4بنسبة  كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية

فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسـبة   تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى

  %.24.7، وسلبية بنسبة 76.3%

فقـد كانـت آراء    تغطي أسئلة االختبارات جميع محتوى المادة التعليمية بالنسبة لفقرة

تتسـم أسـئلة   بالنسبة لفقرة  %.30.1، وسلبية بنسبة %69.9بنسبة الطلبة نحوها إيجابية 

فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية االختبارات بالشمولية في قياس جميع مستويات التعلم 

  %.33.2وسلبية بنسبة % 66.8بنسبة 

التـذكر والفهـم   (تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفيـة الـدنيا   بالنسبة لفقرة 

   %.100فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة  )بيقوالتط

التحليـل والتركيـب   (تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا بالنسبة لفقرة 

بالنسـبة   %.22وسلبية بنسبة % 78فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة  )والتقويم

فقد كانت  توي على أسئلة مقالية وموضوعيةتتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تح لفقرة
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بالنسبة لفقـرة تحـث    %.15.1، وسلبية بنسبة %84.9آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة 

، %77.2فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة  نوعية أسئلة االختبارات على التفكير

  %.22.8وسلبية بنسبة 

فقد كانـت آراء الطلبـة    الفردية بين الطالب بالنسبة تراعي أسئلة االختبارات الفروق

لفقـرة ترتـب أسـئلة    بالنسـبة   %.34.5، وسلبية بنسبة %65.5نحوها إيجابية بنسبة 

، %48.8فقد كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسـبة  االختبارات من السهل إلى الصعب 

اإلجابة المحدد لفقرة تتناسب صعوبة االختبارات مع زمن بالنسبة  %.51.2وسلبية بنسبة 

وبالنسبة %. 65.6، وسلبية بنسبة %34.4كانت آراء الطلبة نحوها إيجابية بنسبة  لها فقد

فقد كانت آراء الطلبـة نحوهـا    لفقرة يتناسب طول االختبارات مع الزمن المخصص لها

  %.68.1، وسلبية بنسبة %31.9إيجابية بنسبة 

إحدى عشـر فقـرة مـن     فيجابية اآلراء اإلياألعلى نجدها لصالح  جمع النسبعند 

بينما مجموع اآلراء السلبية كـان خمـس   % 76مجموع خمسة عشر فقرة، أي ما يعادل 

  .، مع اعتبار الفقرة الثامنة فقرة سلبية%26فقرات، بما يعادل 
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ما مدى قياس أسئلة االختبارات المستخدمة مـن قبـل أعضـاء هيئـة     : السؤال الرابع

لمستويات التعلم العليا والدنيا بحسـب تصـنيفات بلـوم     التدريس في جامعة بير زيت

 المعرفية؟

حساب التكرارات والنسب المئوية ألسئلة االختبارات التي  لإلجابة على هذا السؤال تم

التركيب، التحليل، ( ، مستويات التعلم العليا)تذكر، فهم، تطبيق(تقيس مستويات التعلم الدنيا 

   .جمعتها الباحثة التي ختباراتاالعينة نماذج ل الثة باحثينتحليل ث وذلك من خالل )التقويم

نتائج حساب التكرارات والنسب المئوية لمواصـفات أسـئلة    )21(يعرض جدول رقم 

  .االختبارات بحسب مستويات بلوم لألهداف المعرفية
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  )21(جدول رقم 
   االختبارات يبين التكرارات والنسب المئوية لمواصفات عينة من أسئلة

    
       

أن أعلى نسبة في تخصص علـوم الميـاه والبيئـة    ) 21(نتائج حسب جدول رقم تشير ال

، شملت %81حصلت عليها أسئلة االختبارات التي تقيس المستويات المعرفية الدنيا بنسبة 

بينما كانت نسبة األسـئلة  %. 25يليها مستوى التطبيق بنسبة % 38مستوى التذكر بنسبة 

  %.19يا أقل ولصالح مستوى التحليل بنسبة التي تقيس المستويات المعرفية العل

خصائص                                   

  األسئلة        

  
  ا�$#��          �ت 

    مستويات عليا  مستويات دنيا

مجموع نسب 

  المستويات

  

أسئلة 

  مقالية

  

  أسئلة موضوعيىة

  

وجود 

  تعليمات
  أسئلة تقويم  أسئلة تركيب  أسئلة تحليل  أسئلة تطبيق  أسئلة فهم  أسئلة تذكر

  

  

  ال  نعم  نسبة  عدد  نسبة  عدد  عليا  دنيا   نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد

ــاه   ــوم المي عل
  والبيئة

    نعم  0%  0  100%  16  19%  81%  0%  0  0%  0  19%  3  25%  4  18%  3  38%  6

  ال    %0  0  %100  5  %60  %40  %0  0  %0  0  %60  3  %0  0  %20  1  %20  1  دراسات دولية

الدراسات العربية    
  لمعاصرةا

  ال    0%  0  100%  10 70% 30%  20%  2  30%  3  20%  2  10%  1  20%  2  0%  0

  ال    %0  0  %100  10 %30 %70  %0  0  %10  1  %20  2  %10  1  %30  3  %30  3  التربية

  ال    %0  0  %100  11 %45 %55  %0  0  %9  1  %36  4  %46  5  %9  1  %0  0  الرياضيات

دراسات النـوع  
  االجتماعي 

  ال    0%  0  100%  8 50% 50%  0%  0  25%  2  25%  2  0%  0  25%  2  25%  2

ــة  الديموقراطيـ
  وحقوق اإلنسان

  ال    0%  0  100%  5 40% 60%  0%  0  0%  0  40%  2  0%  0  60%  3  0%  0

  ال    %0  0  %100  6 %17 %83  %0  0  %17  1  %0  0  %0  0  %83  5  %0  0  علم االجتماع

الصــــــحة 
  المجتمعية

    نعم  46%  5  54%  6 27% 73%  0%  0  0%  0  27%  3  0%  0  27%  3  46%  5

    نعم  %0  0  %100  13 %31 %69  %0  0  %0  0  %31  4  %23  3  %23  3  %23  3  الجغرافيا

ــة  ــوم الطبي العل
  المخبرية

  ال    0%  0  100%  6 33% 67%  0%  0  0%  0  33%  2  50%  3  17%  1  0%  0

المرأة والقـانون  
  والتنمية

  ال    0%  0  100%  5 80% 20%  0%  0  0%  0  80%  4  0%  0  20%  1  0%  0
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في الدراسات الدولية وعلى العكس من علوم المياه والبيئة فقد حصلت األسـئلة التـي   

، بينما األسئلة %60على أعلى نسبة وهي ) مستويات معرفية عليا( تقيس مستوى التحليل

لتذكر والفهـم  مستوى ا ، شملت%40المستويات الدنيا فقد حصلت على نسبة  التي تقيس

، أما مستوى التطبيق والتركيب والتقويم فقد حصلوا على نسـبة  لكل مستوى %20نسبة ب

0 .%     

في تخصص الدراسات العربية المعاصرة كانت النتيجة مغايرة حيث تميـزت طبيعـة   

، %20أسئلة االختبارات من ناحية باحتوائها هي الوحيدة على مستوى التقـويم بنسـبة   

، %30ستويات المعرفية العليا األخرى مثل مسـتوى التركيـب بنسـبة    الم وكذلك على

ومن ناحية أخرى شملت أسـئلة االختبـارات مسـتويات    %. 20ومستوى التحليل بنسبة 

ومن المالحظ %. 10ومستوى التطبيق بنسبة % 20معرفية دنيا مثل مستوى الفهم بنسبة 

  .ى التذكرأن نموذج االختبار لم يحتوي على أية أسئلة تقيس مستو

مسـتوى   ، تشـمل %70ت األسئلة التي تقيس المستويات الدنيا علـى في التربية حصل

أما األسئلة التـي  %. 10بنسبة  ومستوى التطبيق لكل مستوى، %30نسبة بالتذكر والفهم 

ومستوى  ،%10نسبة بالتركيب ، تشمل %30تقيس المستويات العليا فحصلت على نسبة 

  .مالحظ انعدام األسئلة التي تقيس مستوى التقويمومن ال ،%20نسبة بالتحليل 

، %45ت األسئلة التي تقيس المستويات المعرفية الدنيا على نسبة في الرياضيات حصل

جميعا تعتمد على التطبيق، بينما حصلت األسئلة التي تقيس المستويات المعرفية العليا على  
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التذكر ، وحصل مستوى %36نسبة ب، ومستوى التحليل %9نسبة بالتركيب  ، تشمل55%

  .%0والتقويم على نسبة 

أما في تخصص النوع االجتماعي حصل مستوى التذكر والفهم والتحليـل والتركيـب   

، أي علـى نسـبة   %0بينما حصل مستوى التطبيق والتقويم على نسبة % 25على نسبة 

  .لكل من المستويات العليا والدنيا% 50

مستوى الفهم على أعلى نسبة وهي ن حصل الديموقراطية وحقوق اإلنسافي تخصص 

  %.0، أما باقي المستويات فقد سجلت نسبة %40يليها مستوى التحليل بنسبة % 60

 ،%83في علم االجتماع حصل مستوى الفهم على أعلى نسبة في كل الجدول وهـي  

 أما مستوى التذكر والتطبيق والتحليل والتقويم فحصلوا%. 17يليه مستوى التركيب بنسبة 

  %.0على نسبة 

، %73ت األسئلة التي تقيس المستويات الدنيا على نسـبة  في الصحة المجتمعية حصل

أما األسئلة التي تقـيس   %.27مستوى الفهم بنسبة و ،%46 بنسبةمستوى التذكر  شملت

  . وشملت فقط التحليل% 27المستويات العليا فحصلت على نسبة 

 وشملت فقط% 31مستويات العليا على نسبة ت األسئلة التي تقيس الفي الجغرافيا حصل

 ،%69األسئلة التي تقيس المستويات الدنيا فقد حصلت على نسبة أما  ،مستوى التحليل

  .لكل مستوى %23نسبة بمستويات التذكر والفهم والتطبيق شملت 
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مسـتوى   ، شـمل %33ت المستويات العليا على نسبةفي العلوم الطبية المخبرية حصل

% 50نسبة بالتطبيق ، شملت %67أما المستويات الدنيا فحصلت على نسبة  التحليل فقط،

  %.17مستوى الفهم بنسبة و

% 80في دراسات المرأة القانون والتنمية حصل مستوى التحليل على أعلى نسبة وهي 

، أما مستويات التذكر والتطبيق والتركيب والتقـويم فقـد   %20يليه مستوى الفهم بنسبة 

  .%0حصلت على نسبة 

  
آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب بالتحاليل اإلحصائية المتعلقة : الجزء الثاني

  .التقويم المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت

ما متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة : السؤال الخامس

  جامعة بيرزيت؟ من قبل أعضاء هيئة التدريس في

آلراء تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هذا السؤال 

ساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس فـي  طلبة الدراسات العليا نحو أ

: بير زيت، حيث جزء هذا السؤال بناء على محـاور أسـاليب التقـويم الخمسـة    جامعة 

، المشاركة والحضـور ومجمـل   Presentationاألبحاث، التقدمة الصفية االختبارات، 

   :أساليب التقويم، وستعرض النتائج كالتالي

  

  



110 
 

 

  :)االختبارات(  األول بالمحورالنتائج المتعلقة  •

آراء طلبة الدراسات العليا نحو االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية 

  .في جامعة بيرزيت

باسـتخدام  المحور خمسة وعشرون فقرة مقسمة إلى أربعة عوامل تتعلـق   تضمن هذا

قياس االختبارات ، الخصائص العامة لالختبار الجيد: االختبارات الجامعية كأسلوب تقويم

والممارسـات التقويميـة    ،لألهداف التربوية، صعوبة االختبارات والزمن المحـدد لهـا  

  .االختبارية

عامـل،  وسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لكـل   قامت الباحثة باستخراج المت

 ): 22(فجاءت النتائج كما يبينها جدول رقم 

  )22( جدول رقم

  يبين الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل محور االختبارات

  

بناء علـى المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     ) 22(النتائج في جدول رقم  تشير

المعيارية أن آراء طلبة الدراسات العليا إيجابية بدرجـة متوسـطة نحـو االختبـارات     

،  )3.19(المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت، بمتوسط حسابي 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  اسم ورقم العامل

 0.60 3.45  232  )العامل األول(ص العامة لالختبار الجيد الخصائ

 0.55 3.19  232  )العامل الثاني(قياس االختبارات لألهداف التربوية 

 0.54 3.06  232  )العامل الرابع(الممارسات التقويمية االختبارية 

 0.76 2.95  232  )العامل الثالث(صعوبة االختبارات والزمن المحدد لها 

 0.44 3.19  232  بارات الكليمجال االخت
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ير نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أن آراءهم نحـو عوامـل   كما وتش

: االختبارات األربعة هي إيجابية بدرجة متوسـطة أيضـا بالترتيـب التنـازلي التـالي     

الخصائص العامة لالختبار الجيد، يليها قيـاس االختبـارات لألهـداف التربويـة، ثـم      

الكلي لالختبارات، وفي المرتبة األخيـرة تـأتي    الممارسات التقويمية االختبارية فالمحور

  .آراء طلبة الدراسات العليا نحو صعوبة االختبارات والزمن المحدد لها

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 23(الجدول رقم ويعرض 

  . محور االختبارات على عامل خصائص االختبار الجيد

  )23(جدول رقم 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل الخصائص العامة لالختبار يبين ا
  الجيد

 

مجال ستجابة أفراد العينة في متوسط حسابي ال أن أعلى )23(رقم يالحظ من الجدول 

تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم  "كان لصالح الفقرة , الخصائص العامة لالختبار الجيد

تصـاغ أسـئلة    "ليهـا فقـرة   ت ،بدرجة مرتفعةو) 3.84(بمتوسط حسابي "  دون أخطاء

  .أيضا بدرجة مرتفعةو) 3.57( بمتوسط حسابي"  ةاالختبارات بصورة واضح

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q2 0.89 3.84  تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم دون أخطاء 

q1 0.94 3.57  تصاغ أسئلة االختبارات بصورة واضحة 

q10 0.92 3.50  تتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تحتوي على أسئلة مقالية وموضوعية 

q3 0.95 3.38  يصيغ أعضاء الهيئة التدريسية تعليمات شاملة لالختبارات 

q5 0.99 3.32  تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى 

q6 1.0 3.10  تغطي أسئلة االختبارات جميع محتوى المادة التعليمية 
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تغطـي أسـئلة    "فقـرة  لصـالح  ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا

ليها ت .متوسطةبدرجة ) 3.10(بمتوسط حسابي "  االختبارات جميع محتوى المادة التعليمية

بدرجـة  و )3.32( ابيبمتوسط حس"  تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى " فقرة

   .متوسطة

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة    )24(الجدول رقم ويعرض   

 لفقرات محور االختبارات على عامل خصائص قياس االختبـارات لألهـداف التربويـة   

 :كالتالي

 )24(جدول رقم 

  ياس االختبارات لألهداف التربويةيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها ق

  
 

ستجابة أفراد العينـة فـي   متوسط حسابي ال أن أعلى )24(رقم يالحظ من الجدول   

تقيس أسـئلة االختبـارات    "كان لصالح الفقرة  ,قياس االختبارات لألهداف التربويةمجال 

بدرجـة  و) 3.83(بمتوسط حسابي )" التذكر والفهم والتطبيق( عرفية الدنيا المستويات الم

ر�� 
  ا��)'ة

ا�
$�*(   صيغة الفقرة
  ا��-�,+

ا0/�'اف 
  ا�
�23ري

q8  0.56 3.83  )التذكر والفهم والتطبيق( تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية الدنيا 

q9  0.93 3.33  )التحليل والتركيب والتقييم(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا 

q4 0.86 3.32  تقيس أسئلة االختبارات األهداف التربوية التي حددت مسبقا في خطة المساق 

q12 1.00 3.31  تحث نوعية أسئلة االختبارات على التفكير 

q7 0.97 3.01  تتسم أسئلة االختبارات بالشمولية في قياس جميع مستويات التعلم 

q13 0.96 2.93  الفردية بين الطالب تراعي أسئلة االختبارات الفروق 

q26 1.11 2.61  تعد االختبارات الجامعية أداة تقويمية فاعلة 
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التحليل والتركيب (تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا  "ليها فقرة ت, مرتفعة

  .أيضا بدرجة مرتفعةو) 3.33(بمتوسط حسابي"  )والتقييم

تعـد االختبـارات    "فقـرة  الحلص ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا

تراعي  " ليها فقرةت .متوسطةبدرجة ) 2.61(بمتوسط حسابي "  الجامعية أداة تقويمية فاعلة

بدرجـة  و )2.93( بمتوسـط حسـابي  " أسئلة االختبارات الفروق الفردية بين الطـالب  

  .متوسطة

رية لفقرات تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا) 25(الجدول رقم ويعرض 

  .محور صعوبة االختبارات والزمن المحدد لها

  )25(جدول رقم 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها قياس صعوبة االختبارات والزمن 
  المحدد لها

 

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q17 1.04 3.11  ية إعطاء وقت إضافي لالختباراتيراعي أعضاء الهيئة التدريس 

q16 1.05 3.06  يتناسب طول االختبارات مع الزمن المخصص لها 

q15 1.07 3.02  تتناسب صعوبة االختبارات مع زمن اإلجابة المحدد لها 

q14 0.99 2.61  ترتب أسئلة االختبارات من السهل إلى الصعب 

 

مجال ستجابة أفراد العينة في سط حسابي المتو أن أعلى )25(رقم يالحظ من الجدول 

يراعـي أعضـاء الهيئـة     "كان لصالح الفقـرة   ,صعوبة االختبارات والزمن المحدد لها

, متوسـطة بدرجة و) 3.11(بمتوسط حسابي "  التدريسية إعطاء وقت إضافي لالختبارات
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لة االختبارات ترتب أسئ "فقرة لصالح ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا

  .متوسطةبدرجة ) 2.61(بمتوسط حسابي "  من السهل إلى الصعب

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 26(الجدول رقم ويعرض 

  .محور االختبارات على عامل الممارسات التقويمية االختبارية

  )26(جدول رقم 

  لمعيارية التي حصل عليها الممارسات التقويمية االختباريةيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  
 

مجال أفراد العينة في  ستجابةمتوسط حسابي ال أن أعلى )26(رقم يالحظ من الجدول 

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية في " كان لصالح الفقرة , الخصائص العامة لالختبار الجيد

 "          ليها فقرةت, بدرجة مرتفعةو) 3.98(بمتوسط حسابي " تصحيح اختبارات الطلبة 

" سـاقات  يخصص أعضاء الهيئة التدريسية لالختبارات نسبة مناسبة من التقويم العام للم

  .متوسطةبدرجة و) 3.26(بمتوسط حسابي

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q20 0.73 3.98  يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية في تصحيح اختبارات الطلبة 

q22 0.95 3.26  مساقاتيخصص أعضاء الهيئة التدريسية لالختبارات نسبة مناسبة من التقويم العام لل 

q23 1.09 3.14  تحدد االختبارات التقويم النهائي للطلبة 

q21 1.05 3.04  يمنح أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة درجات عادلة في االختبارات 

q18 1.05 3.03  يقدم أعضاء الهيئة التدريسية التغذية الراجعة على أسئلة االختبارات 

q19  0.98 3.02  لكل سؤال في االختبار مع أهمية المحتوى التعليمي الذي يقيسهتتناسب العالمات المحددة 

q25 1.25 2.74 يرجع أعضاء الهيئة التدريسية نماذج االختبارات للطلبة 

q24 1.08 2.72 يجدد أعضاء الهيئة التدريسية االختبارات بشكل مستمر 
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يجدد أعضاء الهيئـة   "فقرة لصالح ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا

 ليها فقرةت .متوسطةبدرجة ) 2.72(بمتوسط حسابي " التدريسية االختبارات بشكل مستمر 

 )2.74( بمتوسـط حسـابي  " يرجع أعضاء الهيئة التدريسية نماذج االختبارات للطلبـة   "

   .بدرجة متوسطةو

  
 :)األبحاث(الثاني  حورالنتائج المتعلقة بالم •

آراء طلبة الدراسات العليا نحو استخدام أسلوب األبحاث الجامعية كأسلوب تقويم من  

  .قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت

 ,باستخدام األبحاث الجامعية كأسلوب تقويمتضمن هذا المحور أربعة عشر فقرة تتعلق 

ممارسات تقويمية بحثية واإلشكاليات السلبية ، أهمية األبحاث: مقسمة إلى عواملها الثالثة

حيث قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل لألبحاث، 

  ): 27(عامل كما هو مبين في جدول رقم 

  )27( جدول رقم

  ين الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل األبحاثيب

  

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  اسم ورقم العامل

 0.42 3.97  232  )العامل األول(أهمية األبحاث 

 0.65 3.93  232  )العامل الثاني(ممارسات تقويمية بحثية 

 0.44 3.65  232  )العامل الثالث(بحاث اإلشكاليات السلبية لأل

 0.64 3.25  232  المجال الكلي لألبحاث
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أن آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو    ) 27(تشير النتائج التي يعرضها جدول رقم 

األبحاث التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس إيجابية بدرجة متوسطة نحو المجال الكلي 

أهمية : إيجابية بدرجة مرتفعة للعوامل المرتبة تنازليا، و)3.25(لألبحاث بمتوسط حسابي 

 )3.93( الممارسات التقويمية البحثية بمتوسط حسابي ،)3.97( األبحاث بمتوسط حسابي

  .)3.65( واإلشكاليات السلبية لألبحاث بمتوسط حسابي

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 28(الجدول رقم ويعرض 

  . محور األبحاث على عامل أهمية األبحاث

  )28(جدول رقم 

  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل أهمية األبحاث 

  

مجال نة في ستجابة أفراد العيمتوسط حسابي ال أن أعلى )28(رقم يالحظ من الجدول 

تنمي األبحاث المطلوبة مهارة البحث العلمـي لـدى    "كان لصالح الفقرة , أهمية األبحاث

تطور األبحـاث معرفـة    "تليها فقرة , وبدرجة مرتفعة) 4.05(بمتوسط حسابي " الطالب 

  .مرتفعةوبدرجة ) 4.00( بمتوسط حسابي" الطالب بالمادة التعليمية 

تعد األبحاث وسـيلة   "فقرة لصالح ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا  

  . بدرجة مرتفعة) 3.74(بمتوسط حسابي " تقويم أفضل من االختبارات 

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q29 0.96 4.05  تنمي األبحاث المطلوبة مهارة البحث العلمي لدى الطالب 

q27 1.04 4.00  تطور األبحاث معرفة الطالب بالمادة التعليمية 

q28 0.94 3.90  تعمل األبحاث على تطبيق الجانب النظري من المادة التعليمية 

q39 1.07 3.74  تعد األبحاث وسيلة تقويم أفضل من االختبارات 
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تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 29(الجدول رقم ويعرض 

  .محور األبحاث على عامل الممارسات التقويمية البحثية

  )29(جدول رقم 

  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل الممارسات التقويمية البحثية

  

مجال ستجابة أفراد العينة في متوسط حسابي ال أن أعلى )29(رقم يالحظ من الجدول 

دد أعضاء الهيئـة التدريسـية عـدد    يح "كان لصالح الفقرة , الممارسات التقويمية البحثية

بمتوسط " مفهومة  تكون التعليمات الخاصة باألبحاث "فقرة و "صفحات مناسب لألبحاث 

   .وبدرجة مرتفعة) 3.51(حسابي 

يقرأ أعضاء الهيئـة   "فقرة لصالح ،ستجابة أفراد العينةال متوسط حسابي اقل نبينما كا

 متوسطة، تليها فقرةبدرجة ) 2.99(بمتوسط حسابي " التدريسية أبحاث طالبهم بالتفصيل 

، بمتوسـط حسـابي   "مسـتمرة يغير أعضاء الهيئة التدريسية مواضيع األبحاث بصورة " 

   .وبدرجة متوسطة) 3.03(

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 30(الجدول رقم ويعرض 

  .محور األبحاث على عامل إشكاليات األبحاث السلبية

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q31 0.95 3.51  يحدد أعضاء الهيئة التدريسية عدد صفحات مناسب لألبحاث 

q30  0.95 3.51  مفهومةتكون التعليمات الخاصة باألبحاث 

q33 0.93 3.36  تعطى لألبحاث نسبة مناسبة من التقويم العام للمساقات 

q36 1.12 3.06  يزود أعضاء الهيئة التدريسية طالبهم بتغذية راجعة حول أبحاثهم 

q37 ر أعضاء الهيئة التدريسية مواضيع األبحاث بصورة مستمرة0.99 3.03  يغي 

q32 1.05 2.99  دريسية أبحاث طالبهم بالتفصيليقرأ أعضاء الهيئة الت 
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  )30(جدول رقم 

  شكاليات البحثية السلبيةيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل اإل  

  

علـى  ستجابة أفراد العينـة  ال متوسط حسابيأن أعلى  )30(رقم يالحظ من الجدول 

الحصـول   يفضل الطلبة األبحاث لسهولة "لفقرة لكان , عامل اإلشكاليات السلبية لألبحاث

تفتقر  "يليها فقرة , مرتفعةبدرجة ) 4.10(بمتوسط حسابي " عليها جاهزة من طلبة سابقين 

  .بدرجة مرتفعة أيضاً) 3.94(بمتوسط حسابي " األبحاث الجماعية للتقويم العادل 

يتأثر تقـويم أعضـاء الهيئـة     "بينما أقل المتوسطات الحسابية فقد حازت عليها فقرة 

، متوسـطة وبدرجـة  3.03) (بمتوسط حسابي" الطلبة بشكلها وترتيبها  التدريسية ألبحاث

بمتوسـط   "التدريسية لبعض الطلبة في تقييمهم لألبحاث  يتحيز أعضاء الهيئة"  تليها فقرة

  .مرتفعةوبدرجة ) 3.90(حسابي 

  

  

  

  
  

  

رقم 
  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q40 0.73  4.10  يفضل الطلبة األبحاث لسهولة الحصول عليها جاهزة من طلبة سابقين 

q38 0.72 3.94  تفتقر األبحاث الجماعية للتقويم العادل 

q34 0.73 3.90  ة في تقييمهم لألبحاثيتحيز أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلب 

q35 0.61 3.03  يتأثر تقويم أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاث الطلبة بشكلها وترتيبها 
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  ):التقدمة الصفية(الثالث  حورالنتائج المتعلقة بالم •

استخدام أسلوب التقدمة الصفية الجامعيـة كأسـلوب    آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

  .تقويم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت

باستخدام التقدمة الصفية يتعلقان , تضمن هذا المحور ثالثة عشر فقرة مقسمة لعاملين      

، فـي التقدمـة الصـفية    أهمية الممارسـات التقويميـة  : وهما, الجامعية كأسلوب تقويم

حيث قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسـابية  واإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية، 

  ):31(كما يبينها جدول رقم  من العاملين، بحيث جاءت النتائجواالنحرافات المعيارية لكل 

  )31( جدول رقم

  ة الصفيةيبين الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل التقدم

  

أن آراء طلبة الدراسات العليا نحو التقدمة ) 31(ير النتائج التي يعرضها جدول رقم تش

الصفية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس، إيجابية بدرجة مرتفعة نحو المجال الكلـي  

، وبدرجة مرتفعـة نحـو أهميـة الممارسـات     )3.68(للتقدمة الصفية وبمتوسط حسابي 

  ).3.97(إلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية بمتوسط حسابي التقويمية للتقدمة الصفية  وا

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 32(الجدول رقم ويعرض 

  .أهمية الممارسات التقويمية في التقدمة الصفيةمحور التقدمة الصفية على عامل 

حجم   اسم ورقم العامل

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.43 3.97  232  )العامل األول(أهمية الممارسات التقويمية في التقدمة الصفية 

 0.43 3.97  232  )العامل الثاني(اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية 

 0.45 3.68  232  المجال الكلي للتقدمة الصفية
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  )32(جدول رقم 

حرافات المعيارية التي حصل عليها عامل أهمية الممارسات يبين المتوسطات الحسابية واالن       
  التقويمية في التقدمة الصفية

  

علـى  ستجابة أفراد العينـة  متوسط حسابي الأن أعلى ) 32(رقم حظ من الجدول يال

تقوي التقدمة الصفية العالقة بين الطلبة  "فقرة للكان , أهمية الممارسات في التقدمة الصفية

تكشـف التقدمـة    "يليها فقـرة  , مرتفعةبدرجة ) 3.73(متوسط حسابي ب" والمحاضرين 

 مرتفعـة بدرجة ) 3.68(بمتوسط حسابي " المختلفة للطالب الصفية عن القدرات الحقيقية 

 .أيضاً

يعطي أعضاء الهيئة  " فقرة لصالحستجابة أفراد العينة متوسط حسابي البينما كان اقل 

ـ ) 3.19(بمتوسـط حسـابي   "  التدريسية التقدمة الصفية وزنا مناسبا في التقويم  ةوبدرج

تدريسية دورا فاعال أثناء التقدمة الصـفية  يمارس أعضاء الهيئة ال " يليها فقرة, متوسطة

  .)3.38(وبمتوسط حسابي يبلغ  ةبدرجة متوسط

تنازليا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 33(الجدول رقم ويعرض 

  .  محور اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
q44 0.94 3.73  تقوي التقدمة الصفية العالقة بين الطلبة والمحاضرين 

q45 1.10 3.68  للطالب تكشف التقدمة الصفية عن القدرات الحقيقية المختلفة 

q48 0.91 3.54  يأخذ أعضاء الهيئة التدريسية بالحسبان في تقويمهم أساليب العرض التي يستخدمها الطلبة في التقدمة الصفية 

q47 1.05 3.54  يشجع أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة على استخدام أساليب تكنولوجية حديثة في التقدمة الصفية 

q43 1.06 3.50  صفية من فرص المنافسة بين الطلبةتزيد التقدمة ال 

q53 0.99 3.43  تعتبر التقدمة الصفية أسلوب تقويم فعال 

q49 1.00 3.38  يمارس أعضاء الهيئة التدريسية دورا فاعال أثناء التقدمة الصفية 

q52 0.92 3.19  يعطي أعضاء الهيئة التدريسية التقدمة الصفية وزنا مناسبا في التقويم 
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  )33(جدول رقم 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل أهمية اإلشكاليات          
  السلبية في التقدمة الصفية

  
علـى  نـة  ستجابة أفراد العيال متوسط حسابيأن أعلى  )33(رقم يالحظ من الجدول 

يعتبر أسلوب التقدمة الصـفية   "لفقرة لكان , عامل اإلشكاليات السلبية في التقدمة الصفية

تشـكل التقدمـة    "يليها فقـرة  , مرتفعةبدرجة ) 4.13(بمتوسط حسابي "  مضيعة للوقت

  .بدرجة مرتفعة أيضاً) 4.06(بمتوسط حسابي "  الصفية عبئا على الطلبة

تشكل التقدمة الصفية أسلوبا " ة فقد حازت عليها فقرة بينما أقل المتوسطات الحسابي

 وفقرة يقل تفاعل الطلبة في أثناء التقدمة الصفية بمتوسط حسابي" تقويميا شكليا فقط 

  .وبدرجة مرتفعة) 3.87(

  

  

  

ر�� 
  ا��)'ة

ا�
$�*(   صيغة الفقرة
  ا��-�,+

/�'اف ا0
  ا�
�23ري

q42 0.67 4.13  يعتبر أسلوب التقدمة الصفية مضيعة للوقت 

q41 0.63 4.06  تشكل التقدمة الصفية عبئا على الطلبة 

q50 0.68 3.92  يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية أسلوب التقدمة الصفية لتخفيف أعباء التدريس عنهم 

q46 0.69 3.87  ةيقل تفاعل الطلبة في أثناء التقدمة الصفي 

q51 0.63 3.87  تشكل التقدمة الصفية أسلوبا تقويميا شكليا فقط 
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  ):المشاركة والحضور(الرابع  بالمحورالنتائج المتعلقة 

شاركة والحضور الجامعية كأسلوب آراء طلبة الدراسات العليا نحو استخدام أسلوب الم 

  .تقويم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت

الحضور الجامعيـة  المشاركة وباستخدام تتعلق , تضمن هذا المحور إحدى عشر فقرة

والحضـور، وأهميـة    المشـاركة الممارسات التقويمية فـي  : وعواملها, كأسلوب تقويم

 باحثة باستخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات  والحضور، حيث قامت ال المشاركة

  ): 34(كما يبينها جدول رقم  العواملالمعيارية لكل 

  )34( جدول رقم

  يبين الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعوامل المشاركة والحضور

  

أن آراء طلبة الدراسات العليا نحو ) 34(تشير النتائج التي يعرضها جدول رقم 

حضور التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس إيجابية بدرجة مرتفعة نحو المشاركة وال

، وإيجابية بدرجة مرتفعة نحو )3.56 (المجال الكلي للمشاركة والحضور وبمتوسط

، ونحو أهمية المشاركة )3.51(الممارسات التقويمية للمشاركة والحضور بمتوسط 

  .)3.87(والحضور بمتوسط 

المتوسط   حجم العينة  العامل ورقم اسم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.70 3.87  232  )األولالعامل (والحضور  المشاركةأهمية 

 0.46 3.51  232  )الثانيالعامل (والحضور المشاركة الممارسات التقويمية في 

 0.41 3.56  232  والحضور للمشاركةالمجال الكلي 
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ليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تناز) 35(الجدول رقم ويعرض 

  .المشاركة والحضور لفقرات محور المشاركة والحضور على عامل أهمية

  )35(جدول رقم 

  والحضور يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل أهمية المشاركة

  

نحـو  ستجابة أفراد العينـة  ال متوسط حسابيأن أعلى  )35(رقم يالحظ من الجدول 

تطور المشاركة الصفية معلومات الطلبة فـي   "كانت للفقرة , المشاركة والحضور أهمية

اركة تعزز المش" يليها فقرة , بدرجة مرتفعة) 3.96(بمتوسط حسابي " المجاالت المختلفة 

  .بدرجة مرتفعة أيضاً) 3.92(بمتوسط حسابي " الصفية العالقات والتواصل بين الطلبة 

تعكس مشـاركة الطـالب   " بينما كانت اقل فقرة استجابة من قبل أفراد العينة هي فقرة

تحفز " تليها فقرة , وبدرجة مرتفعة) 3.71(بمتوسط حسابي "  معرفتهم في المادة التعليمية

، بدرجة مرتفعـة وبمتوسـط   ة على التفاعل النشط في المحاضرةة الطلبالمشاركة الصفي

  ) .3.87( حسابي يبلغ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تنازليا ) 36(الجدول رقم ويعرض 

  .المشاركة والحضورالممارسات التقويمية في محور المشاركة والحضور على عامل 

  

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اف اإلنحر

  المعياري

q55 ر المشاركة الصفية معلومات الطلبة في المجاالت المختلفة0.83 3.96  تطو 

q54 0.79 3.92  تعزز المشاركة الصفية العالقات والتواصل بين الطلبة 

q56 0.84 3.87  تحفز المشاركة الصفية الطلبة على التفاعل النشط في المحاضرة 

q57 0.91 3.71  ي المادة التعليميةتعكس مشاركة الطالب معرفتهم ف 
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  )36(جدول رقم 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل الممارسات             
  التقويمية في المشاركة والحضور 

 

ستجابة أفـراد العينـة فـي    ال ط حسابيمتوسأن أعلى  )36(رقم يالحظ من الجدول 

يشكل الحضور أسلوبا تقويميا  "كانت للفقرة , الممارسات التقويمية في المشاركة والحضور

يتحيز بعـض أعضـاء   " يليها فقرة , بدرجة مرتفعة) 3.90(بمتوسط حسابي  "شكليا فقط 

سـط حسـابي   بمتو" الهيئة التدريسية لبعض الطلبة عن نسبة التغيب المسموح بها لهـم  

  .بدرجة مرتفعة أيضاً) 3.81(

يسـتبعد المحاضـرون    "أفراد العينة هي فقـرة بينما كانت اقل فقرة استجابة من قبل 

ليهـا  ت, وبدرجة متوسـطة ) 2.93(بمتوسط حسابي " من التقويم النهائي للطلبة  المشاركة

لتقـويم  والحضور نسبة مناسـبة مـن ا   المشاركةيعطي أعضاء الهيئة التدريسية " فقرة 

  .) 3.21( وبمتوسط حسابي يبلغ ، بدرجة متوسطةاإلجمالي

  

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q63    0.63 3.90  يشكل الحضور أسلوبا تقويميا شكليا فقط 

q61 0.71 3.81  ية لبعض الطلبة عن نسبة التغيب المسموح بها لهميتحيز بعض أعضاء الهيئة التدريس 

q58 0.99 3.50  تتطرق المشاركة الصفية كثيرا إلى مواضيع خارج نطاق المادة التعليمية 

q60 1.01 3.31  يقسم أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة الصفية بين الطلبة بشكل عادل 

q59 1.02 3.31  كة الصفية أعلى المستويات التقويمية لدى محاضريهميحتل الطالب الذين يبرزون في المشار 

q62 0.99 3.21  يعطي أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة والحضور نسبة مناسبة من التقويم اإلجمالي 

q64 1.04 2.93  يستبعد المحاضرون المشاركة من التقويم النهائي للطلبة 
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  ):مجمل أساليب التقويم( الخامس بالمحورالنتائج المتعلقة 

آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجمل أساليب التقويم الجامعية المستخدمة مـن قبـل    

  .أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت

: وعواملها الجامعية تتعلق بمجمل أساليب التقويم, فقرةتضمن هذا المحور إحدى عشر 

حيث قامت الباحثة األهداف التي تحققها أساليب التقويم والخصائص العامة لهذه األساليب، 

للعوامل كما يبينها جـدول رقـم   باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

)37:(  

  )37( جدول رقم

  النحرافات المعيارية لعوامل مجمل أساليب التقويميبين الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية وا

  

أن آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجمل ) 37(تشير النتائج التي يعرضها جدول رقم 

أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس إيجابية  بدرجة متوسطة وبمتوسـط  

التقويم العامة بمتوسـط  ، وإيجابية بدرجة متوسطة نحو خصائص أساليب )3.42(حسابي 

، كما أن آراءهم نحو األهداف التي تحققها أساليب التقـويم المسـتخدمة   )3.37(حسابي 

   ).3.26(إيجابية بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

  االنحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا  حجم العينة  اسم العامل

 0.452 3.37  232  )العامل الثاني( الخصائص العامة ألساليب التقويم

 0.874 3.26  232  )العامل األول( األهداف التي تحققها أساليب التقويم

 0.436 3.42  232  المجال الكلي لمجمل أساليب التقويم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  اتنازلي) 38(الجدول رقم ويعرض 

   .لخصائص العامة ألساليب التقويممحور مجمل أساليب التقويم على عامل ا

  )38(جدول رقم 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل الخصائص العامة ألساليب 
  التقويم

   

أن أعلى متوسط حسابي الستجابة أفـراد العينـة نحـو    ) 38(يالحظ من الجدول رقم 

يهتم الطالب بدرجته النهائية أكثر مـن  " كانت للفقرة , الخصائص العامة ألساليب التقويم

        يليهـا فقـرة  , بدرجـة مرتفعـة  ) 4.13(بمتوسط حسابي " اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم 

بمتوسط حسـابي  " تراعي أساليب التقويم الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية " 

يزيد تنوع أساليب التقويم من عدالـة عمليـة   " يليها فقرة . بدرجة مرتفعة أيضاً) 3.87(

  .بدرجة مرتفعة) 3.77(بمتوسط حسابي " التقويم 

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q75  0.71 4.13  أهداف التعلميهتم الطالب بدرجته النهائية أكثر من اهتمامه بتحقيق 

q72 0.63 3.87  تراعي أساليب التقويم الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية 

q73 0.88 3.77  يزيد تنوع أساليب التقويم من عدالة عملية التقويم 

q68 0.58 3.68  تركز أساليب التقويم المستخدمة على المستويات المعرفية الدنيا 

q65 0.93 3.24  التقويم المتبعة مع األهداف المحددة للمساق تنسجم أساليب 

q66 0.92 3.22  تتناسب أساليب التقويم مع طبيعة أساليب تدريس المساقات 

q67 0.90 3.20  تشخص أساليب التقويم المستخدمة جوانب القوة والضعف للطلبة 

q71 0.94 3.01  تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة 

q74 م أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة بصورة دقيقة وموضوعية1.01 2.97  يقي 
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يقـيم أعضـاء الهيئـة     "بينما كانت اقل فقرة استجابة من قبل أفراد العينة هي فقـرة 

, وبدرجة متوسطة) 2.97(بمتوسط حسابي " التدريسية الطلبة بصورة دقيقة وموضوعية 

، بدرجة متوسطة وبمتوسط " تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة" تليها فقرة 

  .)3.01(حسابي يبلغ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تنازليا ) 39(الجدول رقم عرض وي

  . أساليب التقويم محور مجمل أساليب التقويم على عامل األهداف التي تحققها

  )39(جدول رقم 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي حصل عليها عامل األهداف التي تحققها أساليب 
  تقويمال

  

نحو ستجابة أفراد العينة ال األعلى  المتوسط الحسابيأن  )39(رقم يالحظ من الجدول 

تؤثر أساليب التقويم المتبعـة إيجابيـا   " كانت للفقرة , األهداف التي تحققها أساليب التقويم

أساليب " يليها فقرة , بدرجة متوسطة) 3.32(بمتوسط حسابي " على دافعية الطالب للتعلم 

بدرجة متوسطة ) 3.19(بمتوسط حسابي " التقويم المتبعة تجعل الطالب متعلمين نشطين 

  .أيضاً

  

رقم 

  الفقرة

المتوسط   صيغة الفقرة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

q70 0.99 3.32  تؤثر أساليب التقويم المتبعة إيجابيا على دافعية الطالب للتعلم 

q69 0.98 3.19  أساليب التقويم المتبعة تجعل الطالب متعلمين نشطين 
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ما متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو الممارسات التقويمية  :السؤال السادس

  ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت؟

آلراء تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هذا السؤال 

من قبل أعضـاء   ير إلى الممارسات التقويميةطلبة الدراسات العليا نحو الفقرات التي تش

بير زيت، على محاور االختبارات، األبحاث، التقدمـة الصـفية   هيئة التدريس في جامعة 

  :التالي) 40(لتي يعرضها جدول رقم والمشاركة والحضور وا

  )40(جدول رقم 

ور االختبارات واألبحاث يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات التقويمية على مح
  والتقدمة الصفية والمشاركة والحضور

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  اسم العامل

 0.43 3.97  232  الممارسات التقويمية في التقدمة الصفية

 0.65 3.93  232  الممارسات التقويمية البحثية

 0.46 3.51  232  الممارسات التقويمية في المشاركة والحضور

 0.54 3.06  232  الممارسات التقويمية االختبارية

 0.52 3.62  232  المجال الكلي للممارسات التقويمية

      

نحو مجمل الممارسات  مرتفعةأن آراء الطلبة إيجابية بدرجة ) 40(يشير الجدول رقم 

توسـط  نحو الممارسات التقويمية في التقدمـة الصـفية بم  ، و)3.62(التقويمية وبمتوسط 

ونحـو الممارسـات    ،)3.93(نحو الممارسات التقويمية في األبحاث بمتوسط ، و)3.97(

 نحـو  لكنها إيجابية بدرجة متوسطة، و)3.51(التقويمية في المشاركة والحضور بمتوسط 

   .)3.06(الممارسات التقويمية االختبارية بمتوسط 
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غيرات المستقلة على آراء طلبة التحاليل اإلحصائية المتعلقة بتأثير المت: الجزء الثالث

الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في 

  .جامعة بيرزيت

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات : السؤال السابع

ة في جامعة بير العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسي

  زيت تعود لمتغير الجنس، الكلية، التخصص، المستوى األكاديمي والمعدل التراكمي؟ 

 One Way Anova لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار التبـاين األحـادي  

إليجاد الفروقات المتعلقة بمتغيرات الكلية، التخصص والمعدل التراكمي، بينمـا اسـتخدم   

 .إليجاد الفروقات المتعلقة بمتغير الجنس والمستوى األكاديمي T-testاختبار ت 

الجنس، (قامت الباحثة بتجزئة السؤال األول إلى أسئلة فرعية تبعا للمتغيرات المستقلة 

 : وللمتغيرات التابعة كالتالي) الكلية، التخصص، المستوى األكاديمي والمعدل التراكمي

  :جنساألسئلة الفرعية المتعلقة بمتغير ال

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو   . أ

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر زيـت    االختبارات

  تعود لمتغير الجنس؟

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

بل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير االختبارات المستخدمة من ق
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 )41( هرت النتائج المبينة فـي جـدول رقـم   وفيه ظ T-testالجنس، استخدم اختبار ت 

  :التالي

 )41( جدول رقم

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو االختبارات وعواملها تبعا ) t-test( نتائج اختبار ت
  لمتغير الجنس

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
  

  

 العدد  الجنس  عواملال

  
 (N) 
 

المتوسط 
الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 
 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــل األول  العامـــ
ــارات  لالختبــــ

العامـة   الخصائص(

  )لالختبار الجيد

  0.04*  230  -1.13  0.69  3.39  92  ذكر

  0.53  3.48  140  أنثى

ــل ــاني  العامـ الثـ
قيـاس  ( لالختبارات

االختبارات لألهـداف  

  )التربوية

  0.41  230  -0.80  0.58  3.17  92  ذكر

  0.53  3.20  140  أنثى

ــث  ــل الثالـ العامـ
الـزمن  ( لالختبارات

المحدد لالختبـارات  

   )ومدى صعوبتها

  0.12  230  0.24  0.83  2.96  92  ذكر

  0.72  2.94  140  أنثى

ــع  ــل الرابـ العامـ
ــارات  لالختبــــ

ممارسات تقويميـة  (

  )اختبارية

  0.76  230  1.04  0.56  3.10  92  ذكر

  0.53  3.03  140  أنثى

ــارات  ــال االختب مج

  الكلي

  0.20  230  -0.26  0.49  3.19  92  ذكر

  0.42  3.19  140  أنثى
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  :إلى) 41(تشير النتائج في جدول رقم 

         عنـد مسـتوى الداللـة     ،لجـنس لمتغيـر ا يا تعـزى  عدم وجود فروق دالة إحصائ •

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجال االختبارات الكلـي   α≥ 0.05ألفا 

أحد عوامله المتعلقة بقياس االختبارات لألهـداف التربويـة،    نحو أو ،كأسلوب تقويم

  .الختباريةصعوبة االختبارات والزمن المحدد لها والممارسات التقويمية ا

 α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفـا   ،لجنسلمتغير اوجود فروق دالة إحصائيا تعزى  •

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو العامل األول لالختبارات والذي يشـمل  

 . لصالح اإلناث 0.04حيث بلغت قيمة الداللة  ،الخصائص العامة لالختبار الجيد

ة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   هل هنالك فروق ذات دالل .ب

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود    األبحاث

 لمتغير الجنس؟

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو األبحاث 

 ،بير زيت تعود لمتغيـر الجـنس   المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة

  :التالي) 42( وفيه ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم T-testاستخدم اختبار ت 
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  )42(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو األبحاث وعواملها تبعا لمتغير ) t-test( نتائج اختبار ت
  الجنس

 

تعزى لمتغيـر  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 42(جدول رقم  تشير النتائج في

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو    α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا الجنس، 

 ،أحد عواملـه المتعلقـة بأهميـة األبحـاث     نحو أو ،مجال األبحاث الكلي كأسلوب تقويم

 .لألبحاث يةالسلبالممارسات التقويمية البحثية واإلشكاليات 

 

 

 العدد  الجنس  العوامل

  
 (N) 
 

ط المتوس
الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 
 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــاث  ــل األول لألبح العام
  )أهمية األبحاث(

 3.92  92  ذكر

  
0.67  -0.21 230  0.35 

 

 3.94  140  أنثى  

  
0.63  

العامل الثـاني لألبحـاث   
  )ممارسات تقويمية بحثية(

 3.25  92  ذكر

  
0.66  0.11  230  0.81  

 3.24  140  أنثى

  
0.62  

العامل الثالـث لألبحـاث   
اإلشـــكاليات الســـلبية (

  )لألبحاث

 3.94  92  ذكر

  
0.43  -0.94  230  0.48  

 3.99  140  أنثى

  
0.40  

 3.64  92  ذكر  المجال الكلي لألبحاث

  
0.46  -0.30  230  0.39  

  0.42  3.65  140  أنثى
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هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو    .ج

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فـي   Presentationالتقدمة الصفية 

 جامعة بيرزيت تعود لمتغير الجنس؟

التقدمـة   وفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحل

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت  Presentation الصفية

 وفيه ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم T-testتعود لمتغير الجنس استخدم اختبار ت 

  :التالي) 43(

  )43(جدول رقم 

حو التقدمة الصفية وعواملها تبعا على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا ن) t-test( نتائج اختبار ت
  لمتغير الجنس

  

 العدد  الجنس  العوامل

  
 (N) 
 

المتوسط 
الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 
 الحرية

df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــة  ــل األول للتقدم العام
 Presentation الصـفية 

أهميــة الممارســات  (

  )دمةالتقويمية بالتق

  0.31  230  0.63-  0.65  3.46  92  ذكر

  0.61  3.52  140  أنثى

العامل الثـاني للتقدمـة   
 Presentation  الصفية

ــلبية  ( ــكاليات الس اإلش

  )بالتقدمة الصفية

 3.90  92  ذكر

  
0.40  -1.95  230  0.78 

 

 4.02  140  أنثى  

  
0.43  

المجال الكلي للتقدمة 

   Presentation  الصفية

 3.63  92  ذكر

  
0.47  -1.20  230  0.58  

  0.43  3.71  140  أنثى
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تعزى لمتغيـر  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 43(تشير النتائج في جدول رقم 

 في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا الجنس، 

أحد عوامله المتعلقة  نحو أو ،كأسلوب تقويم Presentation لتقدمة الصفيةل المجال الكلي

  .للتقدمة الصفية السلبيةواإلشكاليات  الممارسات التقويمية في التقدمة الصفية،بأهمية 

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو     .د

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت المشاركة والحضور 

 عود لمتغير الجنس؟ت

أسلوب لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

المستخدم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود المشاركة والحضور 

) 44( وفيه ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم T-testلمتغير الجنس استخدم اختبار ت 

  :التالي
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  )44(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو المشاركة والحضور وعواملها ) t-test( نتائج اختبار ت
  تبعا لمتغير الجنس

  
تعزى لمتغيـر  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 44(تشير النتائج في جدول رقم 

 في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا الجنس، 

أحـد عواملـه المتعلقـة    نحـو  أو  ،كأسلوب تقـويم  حضوروال للمشاركة المجال الكلي

  .بالممارسات التقويمية في  المشاركة والحضور وأهمية المشاركة والحضور

  

  

 العدد  الجنس  العوامل

  
 (N) 
 

المتوسط 
الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 
 الحرية

df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــل األول  العامـــ
 والحضـور للمشاركة 

ــة  ( ــة المناقش أهمي

  )والحضور

 3.79  92  ذكر

  
0.73  -1.29  230  0.18  

  0.67  3.91  140  أنثى

ــاني  ــل الثـ  العامـ
 والحضـور  للمشاركة

 لممارسات التقويميةا(

  )والحضور للمشاركة

  0.43  230  0.23-  0.47  3.49  92  ذكر

  0.44  3.51  140  أنثى

ــال ا ــي المجـ لكلـ

  والحضور  للمشاركة

  0.70  230  1.03-  0.41  3.55  92  ذكر

  0.40  3.60  140  أنثى
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هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو   .هـ

عة بيـر  المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جاممجمل أساليب التقويم 

 زيت تعود لمتغير الجنس؟

مجمـل  لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود    ةالمستخدم أساليب التقويم

) 45( وفيه ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم T-testلمتغير الجنس استخدم اختبار ت 

  :التالي

  )45(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجمل أساليب التقويم تبعا ) t-test( نتائج اختبار ت
  لمتغير الجنس

  

 العدد  الجنس  العوامل

  
 (N) 
 

المتوسط 
الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 
 الحرية

df  

 مستوى الداللة
Sig.(2_tailed)  

 العامــــــل األول
ــة  ( ــائص العام الخص

   )ألساليب التقويم

 0.21  230  0.35  0.81  3.28  92  ذكر

  0.91  3.24  140  أنثى

    العامـــل الثـــاني 
األهداف التي تحققهـا  (

   )أساليب التقويم

 3.34  92  ذكر

  
0.43  0.69-  230  0.35 

  0.46  3.34  140  أنثى

المجال الكلـي لمجمـل   

  مأساليب التقوي

  ذكر
  

92  3.40 

  
0.42  0.52  230  

  
0.36 

  أنثى
 

140  3.43  0.44  
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تعزى لمتغيـر   إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا )45(تشير النتائج في جدول رقم 

 في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا الجنس، 

  .األهداف التربوية التي تحققها أوخصائصها العامة ونحو مجمل أساليب التقويم، 

  

  :األسئلة الفرعية المتعلقة بمتغير الكلية

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو .أ

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير  االختبارات

 ؟الكلية

ائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     لفحص وجود فروق دالة إحص

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير  ةالمستخدماالختبارات 

وفيه ظهرت النتائج المبينة في  One Way Anovaالتباين األحادي  استخدم اختبار الكلية

  :)46( جدول رقم
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  )46(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anova ين األحادينتائج اختبار التبا
  االختبارات تبعا لمتغير الكلية

  

!MG�& ا�^ ا�M ا  dD�%& ر اAU�  
�R��ع 
  ا �+�MGت

در�bت 
!D+�  ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

  
العامل األول لالختبـارات  

الخصـــائص العامـــة (

  )لالختبار الجيد

     1.91 7 0.27�R����تd"G ا
 

0.75 
 
 

0.627 
 

  داl^ ا �R����ت
81.22 

224 
0.36 

 0.63 7 83.13  ا �R��ع

  

العامل الثاني لالختبـارات  
قياس االختبارات لألهداف (

  )التربوية

  d"G  3.01 224 0.43 ا �R����ت
 

1.44 
 
 
 

0.192 
 

  داl^ ا �R����ت
67.00 

7 
0.30 

  ا �R��ع
70.01 

224 
0.73 

 العامل الثالث لالختبـارات 

الزمن المحدد لالختبارات (

  )ومدى صعوبتها

  d"G  5.75 7 0.82 ا �R����ت
 

1.44 
 
 

 
 

0.192 
 

 0.57 224 128.23  داl^ ا �R����ت

 1.39 231 133.98  ا �R��ع

العامل الرابع لالختبـارات  
ممارســات تقويميـــة  (

  )اختبارية

  d"G  5.73 7 0.82 ا �R����ت
 

2.93 
 

 
 

*0.006  
 

 0.28 224 62.51  داl^ ا �R����ت

 1.10 231 68.24  ا �R��ع

 مجال االختبارات الكلي

  d"G  2.45 7 0.35 ا �R����ت
 

1.2 
 

 
 

0.085 
 

 0.19 224 43.03  داl^ ا �R����ت

 0.54 231 45.48  ا �R��ع

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   

  :إلى) 46(ائج في جدول رقم تشير النت     

 α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  الكلية، لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

 ،في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجال االختبارات الكلي كأسـلوب تقـويم  
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صعوبة االختبارات والـزمن   عامل قياس االختبارات لألهداف التربوية،عامل  ونحو

  .الخصائص العامة لالختبار الجيد وعامل دد لهاالمح

في  α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا الكلية،  لمتغير وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

 لالختبـارات والـذي يشـمل    الرابـع متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو العامل 

 .0.006حيث بلغت قيمة الداللة  الممارسات التقويمية االختبارية

أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفـروق فـي متوسـط آرائهـا نحـو      من 

الـذي بينـت    (LSD)ة حسب متغير الكلية استخدم اختبارالممارسات التقويمية االختباري

  :)47( نتائجه كما هو موضح في جدول رقم

  )47( رقم  67ول    

ة الدراسات العليا في الممارسات للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلب  (LSD)نتائج اختبار          
  التقويمية االختبارية حسب متغير الكلية

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

  

  

  الكلية  العامل

(I)  

  الكلية

(J)  

 فروق المتوسطات

Mean Difference 
(I-J)  

 الخطأ المعياري

Std. Error  
 الداللة اإلحصائية

. Sig  

) العامل الرابـع (

ــات  الممارســ

ــة  التقويميـــ

  االختبارية

  *0.003  0.14  0.43-  العلوم  اآلداب
  *0.026  0.18  0.39  القانون  

  *0.000  0.21  0.83  القانون  العلوم
  *0.000  0.16  0.59  التجارة واالقتصاد  
  *0.013  0.15  0.37  الدراسات العليا  

  *0.011  0.18  0.46-  الدراسات  العليا  القانون
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إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعـزى لمتغيـر   ) 47(النتائج حسب جدول رقم  تشير

الكلية بين متوسط آراء طلبة كلية اآلداب وكلية العلوم لصالح آراء طلبة كلية العلوم، وبين 

كذلك تظهر النتائج إلى وجـود  . القانون لصالح آراء طلبة اآلداب طلبة كلية اآلداب وكلية

ليـة التجـارة واالقتصـاد وكليـة     فروق بين آراء طلبة كلية العلوم مع كلية القانون وك

كما وتشير النتائج إلى وجود فروق بـين   .الدراسات العليا لصالح آراء طلبة كلية العلوم

  . آراء طلبة كلية القانون وطلبة كلية الدراسات العليا لصالح الدراسات العليا

 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   .ب

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر زيـت تعـود     األبحاث

 ؟الكليةلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو      

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغيـر   ةالمستخدماألبحاث 

وفيه ظهرت النتائج المبينـة   One Way Anovaاين األحادي التب استخدم اختبار الكلية

  : )48( في جدول رقم
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  )48(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anova نتائج اختبار التباين األحادي
  األبحاث تبعا لمتغير الكلية

!MG�& ا�^ ا�M ا  dD�%& ر اAU�  
�R��ع 
  ا �+�MGت

در�bت 
D+�  !ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

  
العامل األول لألبحاث 

  )أهمية األبحاث(
  

 d"G  5.68 7 0.81 1.99 ا �R����ت
 
 

0.057 
 
  داl^ ا �R����ت 

91.25 224 0.41 

  ا �R��ع
96.93 231 0.61 

  

العامل الثاني لألبحاث 
ممارسات تقويمية (

  )بحثية

  d"G ا �R����ت
9.39 7 1.34 3.58 

 
 

*0.001  
 
 0.38 224 84.05  داl^ ا �R����ت 

 0.86 231 93.44  ا �R��ع

العامل الثالث لألبحاث 
اإلشكاليات السلبية (

  )لألبحاث

  d"G ا �R����ت
1.48 7 0.21 1.22 

 
 

0.290 
 
 0.17 224 38.59  داl^ ا �R����ت 

 0.19 231 40.07  ا �R��ع

  المجال الكلي لألبحاث

  

"Gت����R� ا d  4.31 7 0.62 3.46 *0.002  

 0.18 224 39.90  داl^ ا �R����ت

 44.21  ا �R��ع
231 0.40 

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

  :إلى) 48(تشير النتائج في جدول رقم 

 α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  الكلية، لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

عامـل  نحـو  و األبحـاث  أهميـة  طلبة الدراسات العليا نحو مجـال  في متوسط آراء

  .اإلشكاليات السلبية لألبحاث
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في  α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا لمتغير الكلية،  وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

الممارسات  والذي يشمل الثاني لألبحاثمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو العامل 

، ونحو مجال األبحاث الكلي بقيمـة  0.001حيث بلغت قيمة الداللة ، التقويمية البحثية

  .0.002داللة 

من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق فـي متوسـط آرائهـا نحـو          

الـذي بينـت    (LSD)الممارسات التقويمية البحثية حسب متغير الكلية، استخدم اختبـار  

   .)49( نتائجه كما هو موضح في الجدول رقم

 )49(جدول رقم 

للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا في الممارسات التقويمية   (LSD)نتائج اختبار 
  البحثية حسب متغير الكلية

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
     

  الكلية  العامل

(I)  

  الكلية

(J)  

فروق 

 المتوسطات

Mean 

Difference 

(I-J)  

 الخطأ المعياري

Std. Error  

 الداللة اإلحصائية

. Sig  

) العامل الثاني(

ــات  الممارسـ

التقويميــــة 

  البحثية

  0.000*  0.12  0.52  التجارة واالقتصاد  اآلداب

  0.038*  0.27  0.57-  الهندسة  التجارة

  0.000*  0.13  0.58-  الدراسات العليا  

  0.008*  0.37  0.98-  التمريض  

  0.008*  0.22  0.59-  القانون  
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أن هناك فروق بين متوسط آراء طلبة الدراسات ) 49(حسب جدول رقم  تشير النتائج  

العليا نحو الممارسات التقويمية البحثية بين كلية اآلداب وكلية التجارة واالقتصاد لصـالح  

كذلك فإن هناك فروق في آراء الطلبة بين كلية التجارة واالقتصـاد وكليـة   . كلية اآلداب

لية الهندسة، وبين كلية التجارة واالقتصاد وكلية الدراسات العليا لصالح الهندسة لصالح ك

كلية الدراسات العليا، وبين كلية التجارة واالقتصـاد وكليـة التمـريض لصـالح كليـة      

 .التمريض، وبين كلية التجارة واالقتصاد وكلية القانون لصالح كلية القانون

ها الفروق في متوسط آرائها نحو مجال أما من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالح

 )50( رقم في جدول (LSD)األبحاث الكلي حسب متغير الكلية، فقد أظهرت نتائج اختبار 

  :ما يلي

  )50( جدول رقم 

المجال الكلي  للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو  (LSD)نتائج اختبار            
  لألبحاث حسب متغير الكلية

 α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *         

  الكلية  العامل
(I)  

  الكلية
(J)  

فروق 

 المتوسطات

Mean 
Difference 

(I-J)  

 الخطأ المعياري

Std. Error  
 الداللة اإلحصائية

. Sig  

  
ال األبحاث مج

  الكلي

  0.000*  0.03  0.32  التجارة واالقتصاد  اآلداب
  0.039*  0.27  0.55-  التمريض  العلوم
  0.018*  0.19  0.45-  الهندسة  التجارة

  0.012*  0.15  0.38-  القانون  
  0.000*  0.09  0.34-  الدراسات العليا  
  0.004*  0.25  0.74-  التمريض  

  0.023*  0.29  0.65  تكنولوجيا المعلومات  التمريض
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أن هناك فروق بين متوسط آراء الطلبـة تبعـا   ) 50( تشير النتائج حسب جدول رقم 

فروق بين كليات اآلداب والتجارة واالقتصاد لصالح كليـة اآلداب،  : تغير الكلية كالتاليلم

بين كلية العلوم والتمريض لصالح كلية التمريض، بين كلية التجارة واالقتصاد  وبين كلية 

الهندسة لصالح كلية الهندسة، بين كلية التجارة واالقتصاد وكلية القـانون لصـالح كليـة    

كلية التجارة واالقتصاد وكلية الدراسات العليا لصالح كلية الدراسات العليـا،   القانون، بين

بين كلية التجارة واالقتصاد وكلية التمريض لصالح كلية التمريض، وبين كلية التمـريض  

 .وكلية تكنولوجيا المعلومات لصالح كلية التمريض

 راسات العليـا نحـو  هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الد .ج

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فـي   Presentationالتقدمة الصفية 

 ؟الكليةزيت تعود لمتغير  جامعة بير

التقدمة لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

زيت تعـود لمتغيـر    من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير ةالمستخدمالصفية 

وفيه ظهرت النتائج المبينـة   One Way Anovaالتباين األحادي  استخدم اختبار الكلية

  : )51( في جدول رقم
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  )51(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  التقدمة الصفية تبعا لمتغير الكلية

  �AUر ا &%�dD  ا ��Rل
�R��ع 
  ا �+�MGت

در�bت 
!D+�  ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

  العامل األول للتقدمة الصفية
Presentation ) أهمية

  )الممارسات التقويمية بالتقدمة
  

 d"G  2.64 7 0.38 0.945 ا �R����ت
 

0.473 
 

  داl^ ا �R����ت
89.27 224 0.40 

  ا �R��ع
91.90 231 0.39 

 العامل الثاني للتقدمة الصفية

Presentation ) اإلشكاليات

  )السلبية بالتقدمة الصفية

  d"G ا �R����ت
1.28 7 0.18 1.015 

 
0.421 

 

 0.18 224 40.43  داl^ ا �R����ت

 0.18 231 41.71  ا �R��ع

 المجال الكلي للتقدمة الصفية
Presentation  

  d"G ا �R����ت
1.07 7 0.15 0.769 0.614 

 0.20 224 44.70  داl^ ا �R����ت

 0.18 231 45.78  ا �R��ع

  
لمتغير فروق دالة إحصائيا تعزى إلى عدم وجود ) 51( تشير النتائج حسب جدول رقم

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو    α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  الكلية،

أحد عواملها التي تشمل الممارسات التقويمية للتقدمة  نحو الكلي للتقدمة الصفية أو مجالال

  .الصفية، أهميتها، وإشكالياتها السلبية
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 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو    .د

زيت  المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرالمشاركة والحضور 

   ؟ليةالكتعود لمتغير 

المشـاركة  لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

والحضور المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغيـر  

ئج مبينة في جدول رقم النتاو One Way Anovaالكلية استخدم اختبار التباين األحادي 

)52:(  

  )52(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  المشاركة والحضور تبعا لمتغير الكلية

  

  �AUر ا &%�dD  ا ��Rل
�R��ع 
  ا �+�MGت

در�bت 
!D+�  ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

 للمشاركةالعامل األول 
 المشاركةأهمية (والحضور

  )لحضوروا

 d"G  3.90 7 0.56 1.16 ا �R����ت
 
 

0.330 
 
  ^lدا

  ا �R����ت
108.08 224 0.49 

 0.52 231 111.99  ا �R��ع

 للمشاركةالعامل الثاني 
ممارسات ( والحضور

تقويمية في المشاركة 

  )والحضور

 d"G  0.94 7 0.14 0.64 ا �R����ت
 
 

0.725 
 
  ^lدا

  ا �R����ت
47.32 224 0.21 

 0.18 231 48.27  ا �R��ع

 للمشاركةالمجال الكلي 

  والحضور
  d"G ا �R����ت

0.59 7 0.08 0.50 0.836 

 ^lدا
  ا �R����ت

37.82 224 0.17 

  ا �R��ع
  

38.41 231 0.13 
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فـروق دالـة إحصـائيا    إلـى عـدم وجـود    ) 52( تشير النتائج حسب جدول رقـم 

فـي متوسـط آراء طلبـة     α≥ 0.05لـة ألفـا   عند مسـتوى الدال  للكلية، لمتغير تعزى

أحـد عواملهـا التـي     نحـو  للمشاركة والحضور أو الكلي مجالالالدراسات العليا نحو 

  .تشمل الممارسات التقويمية للمشاركة والحضور وأهميتها

 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو .هـ

 المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرمجمل أساليب التقويم 

 ؟الكليةزيت تعود لمتغير 

مجمـل  لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود   أساليب التقويم 

وفيه ظهرت النتـائج   One Way Anovaتباين األحادي لمتغير الكلية استخدم اختبار ال

  :)53( المبينة في جدول رقم

  

  

  

  

  



148 
 

 

  )53(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجمل   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  أساليب التقويم تبعا لمتغير الكلية

  �AUر ا &%�dD  ا ��Rل
�R��ع 
  ا �+�MGت

در�bت 
!D+�  ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

  
الخصـائص  ( العامل األول

   )العامة ألساليب التقويم
  

 d"G  3.28 7 0.47 0.61 ا �R����ت
 
 

0.75 
 
 0.77 224 173.20  داl^ ا �R����ت 

 0.62 231 176.49  ا �R��ع

  

األهداف التي (العامل الثاني

  )تحققها أساليب التقويم

  �R����تd"G ا 
0.34 7 0.05 0.25 

 
 

0.97 
 
 0.20 224 43.49  داl^ ا �R����ت 

 0.12 231 43.84  ا �R��ع

ــل  ــي لمجم ــال الكل المج

  أساليب التقويم
  d"G ا �R����ت

0.85 7 0.12 0.59 0.77 

 0.21 224 46.34  داl^ ا �R����ت

 0.17 231 47.19  ا �R��ع

    

فـروق دالـة إحصـائيا    إلـى عـدم وجـود    ) 53( تشير النتائج حسب جدول رقـم 

فـي متوسـط آراء طلبـة     α≥ 0.05عند مسـتوى الداللـة ألفـا     الكلية لمتغير تعزى

  . مجمل أساليب التقويمالدراسات العليا نحو 
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  :األسئلة الفرعية المتعلقة بمتغير التخصص

 ا نحوهل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العلي  . أ

زيت تعود  المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيراالختبارات 

  ؟التخصصلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير  ةالمستخدماالختبارات 

وفيه ظهـرت النتـائج    One Way Anovaالتباين األحادي  ختباراستخدم ا التخصص

  :)54( المبينة في جدول رقم
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  )54(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anovaي نتائج اختبار التباين األحاد
  االختبارات تبعا لمتغير التخصص

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *  
 

   

  :إلى) 54( تشير النتائج حسب جدول رقم

عنـد مسـتوى الداللـة    لمتغيـر التخصـص،   فروق دالة إحصائيا تعزى عدم وجود  •

ختبـارات  مجـال اال في متوسط آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو     α≥ 0.05ألفا 

!MG�& ا�^ ا�M ا  dD�%& ر اAU�  
�R��ع 

  �MGتا �+
در�bت 
!D+�  ا 

 I'�&�
  ا �+�MGت

  )ف(0"�! 
�a&�ى 

! gA ا  

العامل األول لالختبارات 
الخصائص العامة لالختبار (

  )الجيد

 0.722  0.80 0.29 22 6.47  بين المجموعات
 

 0.38 209 76.66  داخل المجموعات

 0.34 231 83.13  المجموع

العامل الثاني لالختبارات 
لألهداف  قياس االختبارات(

  )التربوية

 0.80 0.25 22 5.41  بين المجموعات
 

0.729 
 

 0.31 209 64.60  داخل المجموعات

 0.28 231 70.01  المجموع

 العامل الثالث لالختبارات

الزمن المحدد لالختبارات (

  )ومدى صعوبتها

 0.110  1.41 0.79 22 17.36  بين المجموعات
 

 0.56 209 116.62  داخل المجموعات

 0.68 231 133.98  المجموع

العامل الرابع لالختبارات 
  )ممارسات تقويمية اختبارية(
  

 1.60 0.45 22 9.86  بين المجموعات
 

*0.048  
 

 0.28 209 58.39  داخل المجموعات

 0.37 231 68.24  المجموع

 0.173 1.30 0.25 22 5.48 بين المجموعات مجال االختبارات الكلي
 

ل المجموعاتداخ  39.10 209 0.19 

 المجموع
 

45.48 231 0.22 
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ونحــو  الكلــي، الــزمن المحــدد لهــا وصــعوبتها، قياســها لألهــداف التربويــة

 .الخصائص العامة لالختبار الجيد

عنـد مسـتوى الداللـة ألفـا     لمتغير التخصـص،  تعزى وجود فروق دالة إحصائيا  •

α≥ 0.05    مجـال نحـو الممارسـات    في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو

 . التقويمية االختبارية

من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفـروق فـي متوسـط آرائهـا نحـو      

مجال الممارسات التقويمية االختبارية حسـب متغيـر التخصـص، اسـتخدم اختبـار      

(LSD)  التالي) 55(الموضحة نتائجه في جدول رقم:  
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 )55(جدول رقم 

اسات العليا في الممارسات التقويمية للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدر  (LSD)نتائج اختبار 
  االختبارية حسب متغير التخصص

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
  

أن هنـاك فـروق فـي متوسـط آراء طلبـة      ) 55(تشير النتائج حسب جدول رقم  

الدراسات العليـا نحـو الممارسـات التقويميـة االختباريـة بـين تخصـص التربيـة         

كمـا  . والرياضيات لصالح الرياضيات، وبـين التربيـة والفيزيـاء لصـالح الفيزيـاء     

وجدت فروق في آراء الطلبة بين تخصـص التـاريخ وتخصـص االقتصـاد لصـالح      

كـذلك  . خ وتخصص المرأة والقـانون والتنميـة لصـالح التـاريخ    التاريخ، وبين التاري

  التخصص  العامل
(I)  

  التخصص
(J)  

فروق 

 المتوسطات

Mean 
Difference 

(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

 )العامل الرابع(
ــات  الممارسـ

التقويميــــة 

  االختبارية

  0.019*  0.21  0.50-  الرياضيات  التربية
  0.031*  0.25  0.53-  الفيزياء  

  0.014*  0.26  0.63  االقتصاد  التاريخ
  0.010*  0.25  0.65  المرأة والقانون والتنمية  

  0.028*  0.25  0.55-  الرياضيات  الجغرافيا
  0.038*  0.28  0.58-  الفيزياء  

  0.020*  0.27  0.62-  الرياضيات  الدراسات العربية المعاصرة
  0.028*  0.29  0.65-  الفيزياء  

  0.049*  0.25  0.50  المرأة والقانون والتنمية  علم االجتماع
  0.038*  0.27  0.56  االقتصاد  علم النفس المجتمعي

  0.031*  0.26  0.57  المرأة القانون والتنمية  
  0.017*  0.23  0.54  إدارة األعمال  الرياضيات

  0.001*  0.27  0.86  االقتصاد  
  0.025*  0.33  0.75  رانيهندسة وتخطيط عم  
  0.001*  0.26  0.87  المرأة والقانون والتنمية  
  0.027*  0.29  0.65  الديموقراطية وحقوق اإلنسان  
  0.024*  0.27  0.62  الدراسات الدولية  
  0.042*  0.24  0.50  هندسة المياة والبيئة  
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فقد وجدت فروق بين تخصص الجغرافيـا والرياضـيات لصـالح الرياضـيات، وبـين      

كمـا ووجـدت فـروق بـين الدراسـات العربيـة       . الجغرافيا والفيزياء لصالح الفيزياء

ت ووجـد . المعاصرة وبين الرياضـيات والفيزيـاء لصـالح الرياضـيات والفيزيـاء     

. كذلك فروق بين علم االجتماع والمرأة والقـانون والتنميـة لصـالح علـم االجتمـاع     

كما ووجدت الفروق بين تخصص علم النفس المجتمعي مـع االقتصـاد ومـع المـرأة     

كـذلك فقـد ظهـرت فـروق بـين      . والقانون والتنمية لصالح علم الـنفس المجتمعـي  

ــة ــين التخصصــات التالي ــال، االقتصــاد، إدارة األ: تخصــص الرياضــيات وب عم

التخطيط العمرانـي، المـرأة والقـانون والتنميـة، الديموقراطيـة وحقـوق اإلنسـان،        

  .والبيئة لصالح تخصص الرياضيات هالدراسات الدولية وهندسة الميا

 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو .ب

زيت تعود لمتغير  لهيئة التدريسية في جامعة بيرالمستخدمة من قبل أعضاء ااألبحاث 

  ؟التخصص

األبحاث لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

التخصص من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير  ةالمستخدم

ت النتائج المبينة في وفيه ظهر One Way Anovaالتباين األحادي  استخدم اختبار

  :التالي )56( جدول رقم
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  )56(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anova نتائج اختبار التباين األحادي
  األبحاث تبعا لمتغير التخصص

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
  

  :إلى) 56( تشير النتائج حسب جدول رقم

لمتغيـر   تعـزى  α≥ 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفـا  عدم وجود  •

أهميـة األبحـاث، إيجابياتهـا    نحو  ي متوسط آراء طلبة الدراسات العلياالتخصص، ف

 .وإشكالياتها السلبية

لمتغير التخصص،  تعزى α≥ 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا وجود  •

نحو الممارسات التقويمية البحثية ونحو المجال  ي متوسط آراء طلبة الدراسات العلياف

 .الكلي لألبحاث

  مصدر التباين  العوامل التابعة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

 مستوى

  الداللة

 العامل األول لألبحاث
  )أهمية األبحاث(

 

 1.12 0.46 22 10.20 بين المجموعات
 
 

0.331 
 
 0.42 209 86.74 داخل المجموعات 

 0.44 231 96.93 المجموع

العامل الثاني لألبحاث 
)ممارسات تقويمية بحثية(  

 2.24 0.81 22 17.84 بين المجموعات
 
 

*0.002  
 
عاتداخل المجمو   75.60 209 0.36 

 0.59 231 93.44 المجموع

العامل الثالث لألبحاث 
)اإلشكاليات السلبية لألبحاث(  

 0.6 0.15 22 3.32 بين المجموعات
 
 

0.649 
 
 0.18 209 36.75 داخل المجموعات 

 0.17 231 40.07 المجموع

 المجال الكلي لألبحاث

 

0.023* 1.76 0.31 22 6.90 بين المجموعات  

 0.18 209 37.32 داخل المجموعات

 0.25 231 44.22 المجموع
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لفروق في متوسط آرائها نحـو مجـال   من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها ا

الموضحة  (LSD)الممارسات التقويمية البحثية حسب متغير التخصص، استخدم  اختبار 

  :كما يلي) 57(تائجه في جدول رقم ن

 )57(جدول رقم 

للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا في الممارسات التقويمية   (LSD)نتائج اختبار 
  سب متغير التخصصالبحثية ح

 
  التخصص  العامل

(I)  
  التخصص

(J)  
فروق 

المتوس

 طات
Mean 
Differ
ence 
(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

  التخصص
(I)  

  التخصص
(J)  

فروق 

المتوسط

 ات
Mean 
Differ
ence 
(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

الممارسات  

ــة ال تقويمي

  البحثية

  0.014*  0.30  0.73  إدارة األعمال  الفيزياء  0.008*  0.23  0.61-  التاريخ  التربية
  0.003*  0.34  1.00  اإلقتصاد    0.019*  0.15  0.35  إدارة االعمال  
  0.011*  0.44  1.13-  تصميم عمراني  إدارة األعمال  0.004*  0.22  0.63  اقتصاد  

  0.014*  0.37  0.90-  علوم مخبرية    0.010*  0.27  0.71  الجغرافيا  التاريخ
  0.024*  0.23  0.52-  المراة القانون والتنمية    0.001*  0.31  1.07  الرياضيات  
  0.022*  0.27  0.63-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان    0.000*  0.25  0.96  إدارة األعمال   
  0.001*  0.18  0.64-  الصحة العامة والمجتمعية    0.033*  0.37  0.79  تخطيط عمراني  
  0.040*  0.24  0.50-  الدراسات الدولية    0.000*  0.29  1.24  االقتصاد  
  0.024*  0.23  0.52-  علوم المياة    0.023*  0.30  0.69  حوسبة علمية  
  0.003*  0.47  1.40-  تصميم عمراني  االقتصاد  0.010*  0.27  0.69  هندسة المياة والبيئة  

  0.003*  0.40  1.18-  علوم مخبرية    0.041*  0.26  0.54  االقتصاد  الجغرافيا
  0.005*  0.28  0.79-  المرأة والقانون والتنمية    0.012*  0.28  0.72  االقتصاد  دراسات عربية معاصرة

  0.005*  0.31  0.90-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان    0.037*  0.31  0.65  الرياضيات  علم االجتماع
  0.000*  0.24  0.91-  مة والمجتمعيةالصحة العا    0.027*  0.25  0.55  إدارة األعمال  
  0.046*  0.34  0.67-  دراسات النوع االجتماعي    0.005*  0.29  0.82  االقتصاد  

  0.008*  0.29  0.78-  الدراسات الدولية    0.032*  0.32  0.74  الرياضيات  علم النفس المجتمعي
  0.033*  0.26  0.55-  هندسة المياة    0.015*  0.26  0.63  إدارة األعمال  
  0.005*  0.27  0.79-  علوم المياة والبيئة    0.003*  0.30  0.90  اإلقتصاد  

            0.018*  0.35  0.84  الفيزياء  الرياضيات
            0.011*  0.48  1.23-  تصميم عمراني  
            0.015*  0.42  1.01-  علوم طبية مخبرية  
            0.037*  0.30  0.62-  المرأة القانون والتنمية  
            0.028*  0.33  0.74-  وحقوق اإلنسانالديموقراطية   
            0.005*  0.27  0.75-  الصحة العامة والمجتمعية  
            0.037*  0.30  0.62-  علوم المياة والبيئة  

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
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أن هناك فروق في متوسط آراء طلبة الدراسات ) 57( تشير النتائج حسب جدول رقم     

لممارسات البحثية بين تخصص التربية وتخصص التاريخ لصالح التاريخ، العليا نحو ا

كما وهناك فروق بين تخصص . وبين التربية وإدارة األعمال واالقتصاد لصالح التربية

التاريخ وتخصصات الجغرافيا، الرياضيات، إدارة األعمال، التخطيط العمراني، االقتصاد، 

كذلك فهناك فروق بين تخصص . لصالح التاريخالحوسبة العلمية وهندسة المياه ولكن 

الجغرافيا وتخصص االقتصاد لصالح الجغرافيا، وبين الدراسات العربية المعاصرة 

واالقتصاد لصالح الدراسات العربية، وبين علم االجتماع مع تخصصات الرياضيات 

س كما وجدت فروق بين علم النف. وإدارة األعمال واالقتصاد لصالح علم االجتماع

المجتمعي وبين تخصصات الرياضيات، إدارة األعمال، واالقتصاد لصالح علم النفس 

كذلك وجدت فروق من جهة بين تخصص الرياضيات والفيزياء لصالح . المجتمعي

التصميم العمراني، : الرياضيات، ومن جهة أخرى بين الرياضيات وبين التخصصات

تنمية، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة العلوم الطبية المخبرية، المرأة والقانون وال

كما ووجدت . العامة والمجتمعية وعلوم المياه والبيئة لصالح الستة تخصصات األخيرة

كذلك . فروق بين تخصص الفيزياء مع إدارة األعمال ومع االقتصاد لصالح الفيزياء

م وجدت فروق بين تخصص إدارة األعمال وتخصصات التصميم العمراني، العلو

المخبرية، المرأة والقانون والتنمية، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة العامة 

كما . والمجتمعية، الدراسات الدولية وعلوم المياه والبيئة لصالح السبعة تخصصات األخيرة

العلوم المخبرية، المرأة  وهناك فروق بين االقتصاد وتخصصات التصميم العمراني،
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لديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة العامة والمجتمعية، الدراسات والقانون والتنمية، ا

الدولية، علوم المياه والبيئة، هندسة المياه والنوع االجتماعي لصالح التسعة تخصصات 

ومن أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في متوسط آرائها نحو . األخيرة

ونتائجه في جدول  (LSD)تخدم اختبارمجال األبحاث الكلي حسب متغير التخصص اس

   :)58(رقم 

  )58( جدول رقم
للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا في المجال الكلي لألبحاث   (LSD)نتائج اختبار 

  حسب متغير التخصص
  التخصص  العامل

(I)  
  التخصص

(J)  
فروق 

 المتوسطات

Mean 
Difference 

(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

  التخصص
(I)  

  التخصص
(J)  

فروق 

 المتوسطات

Mean 
Difference 

(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

ــال  المج

الكلـــي 

  لألبحاث

  0.045*  0.33  0.67-  تصميم عمراني  االقتصاد  0.035*  0.17  0.36  الرياضيات  التربية

  0.006*  0.28  0.79-  علوم مخبرية    0.006*  0.10  0.29  إدارة االعمال  
  0.030*  0.19  0.42-  المرأة والقانون والتنمية    0.025*  0.15  0.34  اقتصاد  

  0.017*  0.22  0.54-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان    0.019*  0.19  0.45  الجغرافيا  التاريخ

  0.010*  0.17  0.44-  الصحة العامة والمجتمعية    0.006*  0.21  0.60  الرياضيات  
  0.048*  0.21  0.41-  الدراسات الدولية    0.002*  0.17  0.53  إدارة األعمال   
  0.041*  0.27  0.55  هندسة مياة  العلوم المخبرية  0.005*  0.21  0.59  اإلقتصاد  
  0.023*  0.29  0.65  حوسبة علمية    0.032*  0.21  0.46  حوسبة علمية  

            0.018*  0.27  0.65  علوم مخبرية  الجغرافيا
            0.046*  0.15  0.31-  الصحة العامة والمجتمعية  

            0.34*  0.21  0.45  الرياضيات  دراسات عربية معاصرة
            0.021*  0.17  0.38  إدارة أعمال  
            0.030*  0.20  0.44  اقتصاد  

            0.041*  0.17  0.35  إدارة األعمال  علم اإلجتماع
            0.048*  0.21  0.41  اقتصاد  

            0.045*  0.34  0.68-  تصميم عمراني  الرياضيات
            0.035*  0.21  0.44-  المرأة القانون والتنمية  
            0.006*  0.29  0.80-  علوم طبية مخبرية  
            0.020*  0.24  0.55-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان  
            0.014*  0.19  0.46-  الصحة العامة والمجتمعية  

            0.005*  0.26  0.73-  علوم مخبرية  إدارة األعمال
            0.021*  0.16  0.37-  المراة القانون والتنمية  
            0.013*  0.19  0.48-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان  
            0.041*  0.17  0.35-  الدراسات الدولية  

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
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أن هناك فروق في متوسط آراء الطلبة نحو المجال ) 58(حسب جدول رقم  تشير النتائج

الكلي لألبحاث بين تخصص التربية وتخصصات الرياضيات، إدارة األعمال،االقتصاد 

كما هناك فروق بين تخصص التاريخ وتخصصات الجغرافيا، . لصالح التربية

ا وجدت فروق كم. الرياضيات، إدارة األعمال، االقتصاد، الحوسبة العلمية لصالح التاريخ

بين الجغرافيا والعلوم المخبرية لصالح الجغرافيا، وبين الجغرافيا والصحة العامة 

كذلك وجدت فروق بين الدراسات . والمجتمعية لصالح تخصص الصحة العامة والمجتمعية

العربية المعاصرة مع إدارة األعمال، االقتصاد، ومع الرياضيات لصالح الدراسات العربية 

كما وهناك فروق بين علم االجتماع مع إدارة األعمال، االقتصاد لصالح علم  .المعاصرة 

التصميم العمراني، المرأة : كذلك وجدت فروق بين الرياضيات مع تخصصات. االجتماع

والقانون والتنمية، العلوم المخبرية، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة العامة 

كما ووجدت فروق بين تخصص إدارة . خيرةوالمجتمعية لصالح الخمسة تخصصات األ

المرأة والقانون والتنمية، الديموقراطية وحقوق  العلوم المخبرية،: األعمال وتخصصات

ووجدت فروق أيضا بين . اإلنسان، والدراسات الدولية لصالح األربعة تخصصات األخيرة

المرأة التصميم العمراني، العلوم المخبرية، : تخصص االقتصاد وبين التخصصات

والقانون والتنمية، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة العامة والمجتمعية، الدراسات 

كذلك وجدت فروق بين تخصص العلوم . الدولية لصالح الستة تخصصات األخيرة

المخبرية وتخصص هندسة المياه ، وبين تخصص العلوم المخبرية وبين الحوسبة العلمية 

  .يةلصالح تخصص العلوم المخبر
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 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو  . ج

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فـي   Presentationالتقدمة الصفية 

  ؟التخصصزيت تعود لمتغير جامعة بير

 التقدمـة لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعـود لمتغيـر    ةالمستخدمالصفية 

وفيـه ظهـرت النتـائج     One Way Anovaالتباين األحادي  استخدم اختبارالتخصص 

  : )59( المبينة في جدول رقم

  )59(جدول رقم 
اسات العليا نحو على متوسطات آراء طلبة الدر  One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي

  التقدمة الصفية تبعا لمتغير التخصص

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  )ف(قيمة 
مستوى 
  الداللة

 العامل األول للتقدمة الصفية

Presentation ) أهمية

  )الممارسات التقويمية بالتقدمة
  

 0.64 0.26 22 5.77  بين المجموعات
 

0.894 
 

 0.41 209 86.13  داخل المجموعات

 0.38 231 91.90  المجموع

 العامل الثاني للتقدمة الصفية

Presentation ) اإلشكاليات

  )السلبية بالتقدمة الصفية

 1.92 0.32 22 7.03  بين المجموعات
 

*0.010  
 

 0.17 209 34.69  داخل المجموعات

 0.25 231 41.71  المجموع

 للتقدمة الصفية المجال الكلي
Presentation  

 0.75 0.15 22 3.36  بين المجموعات
 

0.782 
 

 0.20 209 42.42  داخل المجموعات

 0.18 231 45.78  المجموع

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
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  :إلى) 59(تشير النتائج حسب جدول رقم 

لمتغيـر  تعـزى    α≥ 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا عدم وجود  •

الكلي للتقدمة الصفية  مجالالفي متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو  التخصص،

 .أو أحد عواملها التي تشمل الممارسات التقويمية للتقدمة الصفية وأهميتها

لمتغيـر  تعـزى    α≥ 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة ألفـا   وجود  •

نحو إشكاليات التقدمـة الصـفية   راسات العليا في متوسط آراء طلبة الد التخصص،

 .السلبية

من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في متوسط آرائها نحـو مجـال   

 (LSD)اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية حسب متغير التخصـص، اسـتخدم  اختبـار    

  :كما يلي) 60(الموضحة نتائجه في جدول رقم 
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  )60(جدول رقم 

للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو إشكاليات التقدمة الصفية السلبية   (LSD)نتائج اختبار 

  حسب متغير التخصص
  التخصص  العامل

(I)  
  التخصص

(J)  
فروق 

 المتوسطات

Mean 
Difference 

(I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

  التخصص
(I)  

  خصصالت
(J)  

فروق 

 المتوسطات

Mean 
Differenc

e (I-J)  

الخطأ 

 المعياري

Std. 
Error  

الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

إشـكاليات  

التقدمــة 

  الصفية

  0.039*  0.24  0.50-  المرأة والقانون والتنمية  التخطيط العمراني  0.034*  0.15  0.32-  دراسات عربية معاصرة  التربية

  0.013*  0.25  0.63-  الدراسات الدولية    0.046*  0.16  0.33  علم نفس مجتمعي  

  0.029*  0.17  0.37  هندسة المياه  المرأة والقانون والتنمية  0.021*  0.12  0.29  هندسة المياه  

  0.049*  0.18  0.36  علوم المياه والبيئة    0.038*  0.21  0.44  علم نفس مجتمعي  التاريخ
  0.043*  0.14  0.29  هندسة المياه  المجتمعيةالصحة العامة و  0.037*  0.25  0.53  تخطيط عمراني  
  0.006*  0.18  0.50  هندسة المياه  دراسات دولية  0.029*  0.18  0.40  هندسة المياه  
  0.013*  0.19  0.49  علوم المياه والبيئة    0.048*  0.19  0.39  علوم المياه والبيئة  

            0.005*  0.18  0.50  دراسات عربية معاصرة  الجغرافيا
            0.033*  0.18  0.39-  ت دوليةدراسا  

            0.002*  0.21  0.65  علم نفس مجتمعي  دراسات عربية معاصرة
            0.030*  0.21  0.45  الرياضيات  
            0.031*  0.23  0.50  الفيزياء  
            0.008*  0.16  0.43  إدارة أعمال  
            0.003*  0.24  0.73  تخطيط عمراني  
            0.048*  0.32  0.63  تصميم عمراني  
            0.031*  0.23  0.49  النوع االجتماعي والتنمية  
            0.001*  0.17  0.60  هندسة المياه  
            0.002*  0.19  0.59  علوم المياه والبيئة  

            0.028*  0.26  0.56-  الكيمياء التطبيقية  علم النفس المجتمعي
            0.040*  0.20  0.41-  المرأة القانون والتنمية  
            0.011*  0.21  0.54-  دراسات دولية  

            0.025*  0.29  0.65  التخطيط العمراني  الكيمياء التطبيقية
            0.025*  0.23  0.52  هندسة المياه  
            0.036*  0.24  0.51  علوم المياه والبيئة  

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

ناك فروق في متوسط آراء طلبـة الدراسـات   أن ه) 60( تشير النتائج حسب جدول رقم

العليا نحو اإلشكاليات السلبية للتقدمة الصفية من جهة بين تخصص التربيـة وتخصـص   

الدراسات العربية المعاصرة لصالح الدراسات العربية المعاصرة، ومن جهة أخرى بـين  

فـروق بـين   كما وهنـاك  . التربية وعلم النفس المجتمعي، وهندسة المياه لصالح التربية

تخصص التاريخ وتخصصات علم النفس المجتمعي، التخطيط العمراني، هندسة الميـاه،  
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كما وظهرت فروق بين تخصص الجغرافيا والدراسات . علوم المياه والبيئة لصالح التاريخ

الجغرافيا، وبين تخصص الجغرافيا والدراسات الدولية لصـالح   العربية المعاصرة لصالح

كذلك فقد وجدت فروق بين تخصص الدراسات العربيـة المعاصـرة    .الدراسات الدولية

علم النفس المجتمعي، الرياضيات، الفيزيـاء، إدارة األعمـال، التخطـيط    : وتخصصات

العمراني، التصميم العمراني، النوع االجتماعي، هندسة المياه  وعلوم المياه والبيئة لصالح 

ين تخصص علـم الـنفس المجتمعـي    كما وجدت فروق ب. الدراسات العربية المعاصرة

وتخصصات الكيمياء التطبيقية، المرأة القانون والتنمية، الدراسات الدولية لصالح الثالثـة  

كذلك هناك فروق بين تخصص الكيميـاء التطبيقيـة وتخصصـات التخطـيط     . األخيرة

اك فـروق  كما وهن. العمراني، هندسة المياه، علوم المياه والبيئة لصالح الكيمياء التطبيقية

بين التخطيط العمراني وتخصصات المرأة القانون والتنمية، الدراسات الدوليـة لصـالح   

ووجدت فروق بين تخصص المرأة القانون والتنمية وهندسة المياه . التخصصان األخيران

ووجدت فروق بين الصحة . وعلوم المياه والبيئة لصالح تخصص المرأة القانون والتنمية

ة وبين هندسة المياه لصالح الصحة العامة وفروق بين الدراسات الدولية العامة والمجتمعي

ــة  ــة لصــالح الدراســات الدولي ــاه والبيئ ــوم المي ــاه ومــع عل .مــع هندســة المي
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 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو   .د

 لهيئة التدريسية في جامعة بيـر المستخدمة من قبل أعضاء االمشاركة والحضور 

 ؟التخصصزيت تعود لمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

والحضور المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت   المشاركة

وفيـه   One Way Anovaاستخدم اختبار التبـاين األحـادي   التخصص تعود لمتغير 

                   ):61( ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم

  )61(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي

  المشاركة والحضور تبعا لمتغير التخصص

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  عاتالمرب

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

  العامل األول للمشاركة والحضور

  )أهمية المشاركة والحضور(

 1.20 0.57 22 12.56  بين المجموعات
 

0.250 
 

 0.48 209 99.43  داخل المجموعات

 0.53 231 111.99  المجموع

العامل الثاني للمشاركة 

ممارسات تقويمية في (والحضور

  )المشاركة والحضور

 1.68 0.33 22 7.25  ين المجموعاتب
 

*0.034  

 0.20 209 41.02  داخل المجموعات 

 0.27 231 48.27  المجموع

  

  المجال الكلي للمشاركة والحضور

 1.44 0.23 22 5.05  بين المجموعات
 

0.100 
 

 0.16 209 33.37  داخل المجموعات

 0.20 231 38.41  المجموع

  α≥ 0.05وى دالة إحصائيا عند مست*
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  :إلى) 61(تشير النتائج حسب جدول رقم 

لمتغيـر  تعزى  α≥ 0.05فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا عدم وجود  •

أهمية المشاركة والحضور  في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو التخصص،

 .والحضور للمشاركةونحو المجال الكلي 

تعـزى لمتغيـر    α≥ 0.05ى الداللة ألفـا  وجود فروق دالة إحصائيا عند مستو •

التخصص، في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو الممارسـات التقويميـة    

 .والحضور بالمشاركةالمتعلقة 

من أجل تحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في متوسط آرائها نحو مجال      

اختبـار   ص، استخدمالتخص الممارسات التقويمية في المشاركة والحضور حسب متغير

(LSD)  كما يلي) 62(الموضحة نتائجه في جدول رقم:  
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   )62(جدول رقم 

للمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو الممارسات التقويمية   (LSD)نتائج اختبار 
  والحضور حسب متغير التخصص المشاركةفي 

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

أن هناك فروق في متوسط آراء طلبة الدراسات ) 62(تشير النتائج حسب جدول رقم 

الحضـور بـين   العليا نحو ممارسات أعضاء الهيئة التدريسية التقويمية في المناقشـة و 

كما . تخصص التربية والدراسات العربية المعاصرة لصالح الدراسات العربية المعاصرة

  التخصص  العامل

(I)  

  التخصص

(J)  

 وق المتوسطاتفر

Mean Difference 
(I-J)  

 الخطأ المعياري

Std. Error  
الداللة 

 اإلحصائية

. Sig  

الممارسات  التقويمية فـي  

  المشاركة والحضور

  0.002*  0.16  0.50-  دراسات عربية  التربية

  0.041*  0.22  0.44  االقتصاد  التاريخ

  0.001*  0.19  0.62-  دراسات عربية معاصرة  الجغرافيا

  0.001*  0.22  0.75  علم االجتماع  اسات عربية معاصرةدر

  0.036*  0.22  0.47  علم النفس المجتمعي  
  0.003*  0.27  0.81  الكيمياء التطبيقية  
  0.002*  0.17  0.53  إدارة األعمال   
  0.000*  0.21  0.81  اإلقتصاد  
  0.037*  0.27  0.56  تخطيط عمراني  
  0.034*  0.30  0.63  علوم مخبرية  
  0.008*  0.22  0.58  حوسبة علمية  
  0.006*  0.18  0.50  الصحة العامة والمجتمعية  
  0.000*  0.22  0.77  دراسات دولية  
  0.000*  0.19  0.74  هندسة المياة  

  0.047*  0.24  0.48  ديموقراطية وحقوق اإلنسان  علم اإلجتماع
  0.046*  0.25  0.50  اقتصاد  الفيزياء
  0.041*  0.35  0.71-  تصميم عمراني  اإلقتصاد

  0.019*  0.20  0.48-  المرأة القانون والتنمية  
  0.020*  0.23  0.55-  الديموقراطية وحقوق اإلنسان  
  0.036*  0.20  0.43-  علوم المياة والبيئة  

  0.040*  0.21  0.43  الدراسات الدولية  المراة القانون والتنمية
  0.027*  0.18  0.41  هندسة المياه  

  0.038*  0.23  0.50  الدراسات الدولية  اطية وحقوق اإلنسانالديموقر
  0.029*  0.21  0.48  هندسة المياه  
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ووجـدت فـروق بـين    . وجدت فروق بين تخصص التاريخ واالقتصاد لصالح التاريخ

كذلك فقـد ظهـرت   . لمعاصرة لصالح الدراسات العربيةالجغرافيا والدراسات العربية ا

علـم االجتمـاع، علـم    : ربية المعاصرة وتخصصاتفروق بين تخصص الدراسات الع

النفس المجتمعي، الكيمياء التطبيقية، إدارة األعمال، االقتصاد، التخطيط العمراني، العلوم 

المخبرية، الحوسبة العلمية، الصحة العامة المجتمعية، الدراسات الدولية وهندسة الميـاه  

بين تخصص علـم االجتمـاع    كما ووجدت فروق. لصالح الدراسات العربية المعاصرة

والديموقراطية وحقوق اإلنسان لصالح علم االجتماع، وبين الفيزياء واالقتصاد لصـالح  

الفيزياء، وبين االقتصاد وتخصصات التصميم العمراني، المـرأة القـانون والتنميـة،    

. الديموقراطية وحقوق اإلنسان،علوم المياه والبيئة لصالح األربعة تخصصات األخيـرة 

مع هندسة المياه ومع الدراسات  ك ظهرت فروق بين تخصص المرأة القانون والتنميةكذل

كما ووجدت فروق بين تخصص الديموقراطيـة  . الدولية لصالح المرأة القانون والتنمية

وحقوق اإلنسان مع الدراسات الدولية ومع هندسة المياه لصالح الديموقراطية وحقـوق  

 . اإلنسان

 ت داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو هل هنالك فروق ذا .هـ

 المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرمجمل أساليب التقويم 

  ؟التخصصزيت تعود لمتغير 

مجمل لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود   المستخدمة من قبل أساليب التقويم 
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وفيـه ظهـرت    One Way Anovaاستخدم اختبار التباين األحادي التخصص لمتغير 

  ): 63( النتائج المبينة في جدول رقم

  )63(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  يب التقويم تبعا لمتغير التخصصمجمل أسال

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  )ف(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  
الخصـائص  ( العامل األول

   )العامة ألساليب التقويم
  

 0.51 0.41 22 8.90  بين المجموعات
 

0.970 
 

 0.80 209 167.58  داخل المجموعات

  231 176.48  المجموع

  

األهداف التي ( العامل الثاني

  )تحققها أساليب التقويم

 0.67 0.14 22 3.11  بين المجموعات
 

0.866 
 

 0.21 209 44.08  داخل المجموعات

  231 47.19  المجموع

ــل  ــي لمجم ــال الكل المج

  أساليب التقويم
 0.53 0.11 22 2.33  بين المجموعات

 
0.958 

 

 0.20 209 41.50  داخل المجموعات

  231 43.84  المجموع

  

فـروق دالـة إحصـائيا    إلـى عـدم وجـود    ) 63( تشير النتائج حسب جدول رقم

فـي متوسـط آراء    α≥ 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ألفـا     لمتغير التخصص تعزى 

  . مجمل أساليب التقويمطلبة الدراسات العليا نحو 
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  ياألسئلة الفرعية تبعا لمتغير المستوى األكاديم

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو    .أ

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود    االختبارات

 ؟المستوى األكاديميلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

ستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغير االختبارات الم

 دول رقموفيه ظهرت النتائج المبينة في ج T-testالمستوى األكاديمي استخدم اختبار ت 

  :التالي) 64(
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  )64( جدول رقم

تغير على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو االختبارات تبعا لم t-test_ نتائج اختبار ت
  المستوى األكاديمي

  

المستوى   العوامل

  األكاديمي

 العدد

  
 (N) 
 

المتوسط 

الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 

 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــارات  ــل األول لالختب العام
الخصائص العامة لالختبـار  (

  )الجيد

 1.50 1.957 0.56 3.54 106  سنة
 

0.221 
 

 0.62 3.39 126  أكثر من سنة

العامل الثـاني لالختبـارات   
قياس االختبارات لألهـداف  (

  )التربوية

 3.02 1.051 0.52 3.23 106  سنة
 

0.083 
 

 0.58 3.16 126  أكثر من سنة

 العامل الثالـث لالختبـارات  

الزمن المحدد لالختبـارات  (

   )ومدى صعوبتها

 1.43 1.222 0.74 3.02 106  سنة
 

0.233 
 

 0.78 2.90 126  أكثر من سنة

العامل الرابـع لالختبـارات   
ــة  ( ــات تقويميـ ممارسـ

  )اختبارية

 0.571  .0 1.012 0.53 3.10 106  سنة
 

 0.55 3.03 126  أكثر من سنة

 0.182 1.80 1.616 0.043 3.24 106  سنة  مجال االختبارات الكلي

 0.45 3.15 126  أكثر من سنة

      

عدم وجود فروق دالة إحصـائيا تعـزى   إلى ) 64( تشير النتائج حسب جدول رقم 

في متوسـط آراء طلبـة    α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  لمتغير المستوى األكاديمي

أحد عوامله المتعلقة  نحو أو ،الدراسات العليا نحو مجال االختبارات الكلي كأسلوب تقويم
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 ،اف التربوية، صـعوبة االختبـارات والـزمن المحـدد لهـا     بقياس االختبارات لألهد

  .والممارسات التقويمية االختبارية الخصائص العامة لالختبار الجيد
  

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو   .ب

 المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود   األبحاث

 ؟المستوى األكاديميلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

األبحاث المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغيـر  

 وفيه ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم T-testاستخدم اختبار ت  المستوى األكاديمي

  :لتاليا) 65(

  )65(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو األبحاث تبعا لمتغير المستوى  t-test_ نتائج اختبار ت
  األكاديمي

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

 العدد  المستوى األكاديمي  العوامل

  
 (N) 
 

المتوسط 

 Meanالحسابي 

 المعياري االنحراف
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 

 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

أهميـة  (العامل األول لألبحاث 

  )األبحاث
 0.13- 0.55 3.92 106  سنة

 
230 *0.036  

 
 0.72 3.93 126  أكثر من سنة

ــاث    ــاني لألبح ــل الث العام
  )ممارسات تقويمية بحثية(

 1.69 0.55 3.32 106  سنة
 

230 0.062 
 

 0.69 3.18 126  أكثر من سنة

ـ   ــث لألبحـ ــل الثال اث العام
  )اإلشكاليات السلبية لألبحاث(

 2.82- 0.40 3.89 106  سنة
 

230 0.548 
 

 0.42 4.04 126  أكثر من سنة

 0.058 230 0.58 0.38 3.67 106  سنة  المجال الكلي لألبحاث

 0.48 3.63 126  أكثر من سنة



171 
 

 

  :إلى) 65(تشير النتائج في جدول رقم 

عنـد مسـتوى    المستوى األكـاديمي، وجود فروق دالة إحصائيا تعود لمتغير  عدم •

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجـال األبحـاث    α≥ 0.05الداللة ألفا 

 السـلبية الممارسات التقويمية البحثيـة واإلشـكاليات   نحو الكلي كأسلوب تقويم أو 

 .لألبحاث

المستوى تعود لمتغير  α≥ 0.05داللة ألفا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ال •

أهميـة األبحـاث لصـالح     في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو  األكاديمي

 .المستوى األكاديمي أكثر من سنة
  

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو   .ج

بل أعضاء الهيئة التدريسية في المستخدمة من ق Presentationالتقدمة الصفية 

 ؟المستوى األكاديميجامعة بير زيت تعود لمتغير 

التقدمة  لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت  Presentation الصفية

وفيه ظهرت النتائج المبينـة   T-testاستخدم اختبار ت  المستوى األكاديميتعود لمتغير 

  :)66( في جدول رقم
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  )66(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو التقدمة الصفية تبعا لمتغير  t-test_ نتائج اختبار ت
  المستوى األكاديمي

  

تعزى لمتغيـر  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 66(م تشير النتائج في جدول رق

في متوسط آراء طلبة الدراسات  ،α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا المستوى األكاديمي 

أحـد  نحـو   أو ،كأسلوب تقويم Presentationة لتقدمة الصفيل المجال الكلي العليا نحو

 السـلبية واإلشـكاليات   مة الصفية،الممارسات التقويمية في التقدعوامله المتعلقة بأهمية 

  .للتقدمة الصفية

  

المستوى   العوامل

  األكاديمي

 العدد

  
 (N) 
 

المتوسط 

الحسابي 
Mean 

 المعياري النحرافا
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 

 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ــة  ــل األول للتقدم العام
 Presentation  الصفية

ــات  ( ــة الممارس أهمي

  )التقويمية بالتقدمة

 1.25 0.58 3.55 106  سنة
 

230 0.080 
 

مـن   أكثر
  سنة

126 3.45 0.67 

 العامل الثـاني للتقدمـة  
 Presentation الصفية

ــلبية ( ــكاليات الس اإلش

  )بالتقدمة الصفية

 1.92- 0.40 3.92 106  سنة
 

230 0.513 
 

مـن   أكثر
  سنة

126 4.02 0.44 

المجال الكلـي للتقدمـة   

  Presentation الصفية

 0.201 230 0.38 0.42 3.69 106  سنة

مـن   أكثر
  سنة

126 3.67 0.46 
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هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو    .د

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر  المشاركة والحضور 

 ؟المستوى األكاديميزيت تعود لمتغير 

أسلوب ي متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو لفحص وجود فروق دالة إحصائيا ف

المستخدم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر زيـت   المشاركة والحضور 

وفيه ظهرت النتائج المبينـة   T-testاستخدم اختبار ت  المستوى األكاديميتعود لمتغير 

   :)67( في جدول رقم

  )67(جدول رقم 
  

متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو المشاركة والحضور تبعا  على t-test_ نتائج اختبار ت
  لمتغير المستوى األكاديمي

  

  

المستوى   العوامل

  األكاديمي

 العدد

  
 

(N) 
 

المتوسط 

الحسابي 
Mean 

 المعياري االنحراف
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 

 الحرية
df  

 مستوى الداللة
P 

Sig.(2_tailed)  

ة العامل األول للمشارك
أهمية المشاركة (والحضور

  )والحضور

 1.34 0.63 3.93 106  سنة
 

230 0.255 
 

 0.75 3.81 126  أكثر من سنة

العامل الثاني للمشاركة 
الممارسات التقويمية (والحضور

  )للمشاركة والحضور

 0.84- 0.44 3.48 106  سنة
 

230 0.228 
 

 0.48 3.53 126  أكثر من سنة

ركة المجال الكلي للمشا

  والحضور

 0.401 230 0.32 0.42 3.66 106  سنة

 0.46 3.64 126  أكثر من سنة



174 
 

 

تعزى لمتغيـر  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 67(تشير النتائج في جدول رقم 

في متوسط آراء طلبة الدراسات  ،α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا المستوى األكاديمي 

أحـد عواملـه   نحـو  أو  ،كأسلوب تقويم والحضور مشاركةالمجال الكلي لل العليا نحو

  .بالممارسات التقويمية في المشاركة والحضور وأهمية المشاركة والحضورالمتعلقة 

  
  

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو   .هـ

ية في جامعة بير المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسمجمل أساليب التقويم 

 ؟المستوى األكاديميزيت تعود لمتغير 

مجمل لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود    ةالمستخدم أساليب التقويم

ت النتائج المبينـة فـي   وفيه ظهر T-testاستخدم اختبار ت  المستوى األكاديميلمتغير 

  :التالي) 68( جدول رقم
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  )68(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجمل أساليب التقويم تبعا  t-test_ نتائج اختبار ت
  لمتغير المستوى األكاديمي

  
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيـر  ) 68(تشير النتائج في جدول رقم 

، في متوسط آراء طلبة الدراسات α≥ 0.05ألفا المستوى األكاديمي عند مستوى الداللة 

األهـداف التربويـة التـي    نحو عامة أو العليا نحو مجمل أساليب التقويم، خصائصها ال

 .تحققها

 

 

 

 

 

 

 

المستوى   العوامل

  األكاديمي

 العدد

  
 (N) 
 

المتوسط 

الحسابي 
Mean 

 االنحراف

 المعياري
Std.Deviation 

  

 قيمة ت
T  

درجات 

 الحرية
Df  

 مستوى الداللة
Sig.(2_tailed)  

 العامــــــل األول
الخصــائص العامــة (

   )ألساليب التقويم

 0.16 0.85 3.27 106  سنة
 

230 0.362 
 

 0.90 3.25 126  أكثر من سنة

األهداف (العامل الثاني

التي تحققها أسـاليب  

   )التقويم

 0.65 0.41 3.39 106  سنة
 

230 0.068 
 

 0.48 3.35 126  أكثر من سنة

المجال الكلي لمجمـل  

  أساليب التقويم

 0.175 230 0.51 0.40 3.44 106  سنة

 0.46 3.41 126  أكثر من سنة
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  :األسئلة الفرعية لمتغير المعدل التراكمي

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليـا نحـو     . أ

لمستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعـود  ا االختبارات

 ؟المعدل التراكميلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسـات العليـا نحـو    

من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيـر زيـت تعـود     ةالمستخدماالختبارات 

وفيـه   One Way Anovaالتباين األحـادي   ختباراستخدم ا المعدل التراكميلمتغير 

  : )69( ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم
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  )69(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  االختبارات تبعا لمتغير المعدل التراكمي

  
 

  تباينمصدر ال  العوامل التابعة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  الداللة

  
الخصائص (العامل األول لالختبارات 

  )العامة لالختبار الجيد
  

 0.64 0.23 4 0.92  بين المجموعات
 

0.64 
 

 0.36 227 82.21  داخل المجموعات

 0.30 231 83.13  المجموع

  

قياس ( العامل الثاني لالختبارات

  )االختبارات لألهداف التربوية

 1.88 0.56 4 2.25  بين المجموعات
 

0.11 
 

 0.30 227 67.76  داخل المجموعات

 0.48 231 70.01  المجموع

الزمن ( العامل الثالث لالختبارات

  )المحدد لالختبارات ومدى صعوبتها
 1.15 0.67 4 2.67  بين المجموعات

 
0.33 

 

 0.58 227 131.31  داخل المجموعات

 0.63 231 133.98  المجموع

ممارسات (العامل الرابع لالختبارات 

  )تقويمية اختبارية
  

 1.67 0.49 4 1.95  بين المجموعات
 

0.16 
 

 0.29 227 66.29  داخل المجموعات

 0.39 231 68.24  المجموع

 مجال االختبارات الكلي

 1.75 0.34 4 1.36  بين المجموعات
 

0.14 
 

 0.19 227 44.12  داخل المجموعات

 0.27 231 45.48  المجموع
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  :إلى) 69(تشير النتائج في جدول رقم 

عند مستوى الداللة  المعدل التراكمي، لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجال االختبارات الكلي  α≥ 0.05ألفا 

صـعوبة   عامـل  قياس االختبارات لألهداف التربوية،عامل  ونحو ،ب تقويمكأسلو

 الخصـائص العامـة لالختبـار الجيـد     ، عامـل االختبارات والزمن المحدد لهـا 

 .والممارسات التقويمية االختبارية

  

هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو   •

بل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعـود  المستخدمة من ق األبحاث

 ؟المعدل التراكميلمتغير 

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الدراسـات العليـا نحـو     

األبحاث المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغيـر  

وظهرت النتـائج   One Way Anova يحادالمعدل التراكمي استخدم اختبار التباين األ

  ): 70( رقم المبينة في جدول
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  )70(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو  One Way Anova نتائج اختبار التباين األحادي
  األبحاث تبعا لمتغير المعدل التراكمي

  مصدر التباين  العوامل التابعة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  الداللة

  
أهمية (العامل األول لألبحاث 

  )األبحاث
  

 2.22 0.91 4 3.64  بين المجموعات
 

0.068 
 

 0.41 227 93.29  داخل المجموعات

  231 96.93  المجموع

  

ممارسات (العامل الثاني لألبحاث 

  )تقويمية بحثية

 2.09 0.83 4 3.31  بين المجموعات
 

0.084 
 

 0.40 227 90.13  داخل المجموعات

  231 93.44  المجموع

اإلشكاليات (العامل الثالث لألبحاث 

  )السلبية لألبحاث
 1.38 0.24 4 0.95  بين المجموعات

 
0.242 

 

 0.17 227 39.12  داخل المجموعات

  231 40.07  المجموع

  المجال الكلي لألبحاث

  

 3.39 0.62 4 2.49  بين المجموعات
 

*0.010  
 

 0.18 227 41.73  داخل المجموعات

  231 44.21  المجموع

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *

   

  :إلى) 70(تشير النتائج في جدول رقم 
عند مستوى الداللة  المعدل التراكمي، لمتغير عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى •

 األبحـاث  أهميـة  سات العليا نحو مجالفي متوسط آراء طلبة الدرا α≥ 0.05ألفا 

 .الممارسات التقويمية البحثيةنحو عامل اإلشكاليات السلبية لألبحاث ونحو و
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 ، عند مستوى الداللة ألفـا  المعدل التراكميوجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير  •

α≥ 0.05   في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو مجال األبحاث الكلي بقيمـة

  . 0.010لة دال

لتحديد المجموعة التي تعود لصالحها الفروق في متوسـط آرائهـا نحـو المجـال     

 (LSD)الكلــي لألبحــاث حســب متغيــر المعــدل التراكمــي، اســتخدم  اختبــار 

  ): 71( الموضحة نتائجه في جدول رقم

  )71(جدول رقم 

  لياللمقارنات البعدية لمتوسط آراء طلبة الدراسات الع  (LSD)نتائج اختبار 
  نحو المجال الكلي لألبحاث حسب متغير المعدل التراكمي 

  المعدل التراكمي  العامل
(I)  

  المعدل التراكمي
(J)  

 فروق المتوسطات

Mean Difference 
(I-J)  

 .Std الخطأ المعياري
Error  

 الداللة اإلحصائية

. Sig  

المجال الكلي 

  لألبحاث

70-75  75.1-80 0.21 - 0.13 0.097 

 80.1-85 0.20 - 0.12 0.091 

 85.1-90 0.30 - 0.13 0.017* 

90أكثر من    0.12 0.16 0.452 

75.1-80 70-75 0.21 0.13 0.097 

 80.1-85 0.008 0.07 0.904 

 85.1-90 0.09 - 0.09 0.281 

90أكثر من    0.33 0.13 0.013* 

80.1-85 70-75 0.20 0.12 0.091 

 75.1-80 0.008 - 0.07 0.904 

 85.1-90 0.10 - 0.07 0.171 

90أكثر من    0.32 0.13 0.011* 

85.1-90 70-75 0.30 0.13 0.017* 

 75.1-80 0.09 0.09 0.281 

 80.1-85 0.10 0.07 0.171 

90أكثر من    0.43 0.13 0.002* 

90أكثر من   70-75 0.12 - 0.16 0.452 

 75.1-80 0.33 - 0.13 0.013* 

 80.1-85 0.32 - 0.13 0.011* 

 85.1-90 0.4  -3  0.13 0.002* 

  α≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى *
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أن هناك فروق بين متوسط آراء طلبة الدراسات  )71(تشير النتائج حسب جدول رقم 

مع المعـدل   75-70العليا نحو المجال الكلي لألبحاث بين من هم ذوي معدل تراكمي 

وبـين ذوي المعـدل    ،90-85.1لح المعدل ولصا 0.017بداللة  90-85.1التراكمي 

ولصالح المعـدل التراكمـي    0.013بداللة  90مع معدل أكثر من  80-75.1التراكمي 

 90مع المعدل أكثـر مـن    85-80.1كما ووجدت فروق بين ذوي معدل  .75.1-80

كذلك فقد وجـدت فـروق بـين آراء طلبـة      . 85-80.1لصالح المعدل  0.011بداللة 

لصـالح   90والمعدل أكثر من    90-85.1ا بين ذوي المعدل التراكمي الدراسات العلي

  .0.002بداللة  90-85.1المعدل التراكمي 

  

 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحـو  .ج

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في  Presentationالتقدمة الصفية 

 يت تعود لمتغير المعدل التراكمي؟جامعة بير ز

لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو التقدمة 

الصفية المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تعود لمتغيـر  

وفيـه ظهـرت    One Way Anovaاألحادي  المعدل التراكمي استخدم اختبار التباين

  : )72( تائج المبينة في جدول رقمالن
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  )72(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  التقدمة الصفية تبعا لمتغير المعدل التراكمي

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  داللةال

  العامل األول للتقدمة الصفية
Presentation ) أهمية

  )الممارسات التقويمية بالتقدمة
  

 0.93 0.37 4 1.48  بين المجموعات
 

0.449 
 

 0.40 227 90.42  داخل المجموعات

 0.39 231 91.90  المجموع

  العامل الثاني للتقدمة الصفية
Presentation ) اإلشكاليات

  )دمة الصفيةالسلبية بالتق

 1.59 0.28 4 1.14  بين المجموعات
 

0.178 
 

 0.18 227 40.58  داخل المجموعات

 0.23 231 41.71  المجموع

 المجال الكلي للتقدمة الصفية
Presentation  

 1.46 0.29 4 1.15  بين المجموعات
 

0.217 
 

 0.20 227 44.63  داخل المجموعات

 0.25 231 45.78  المجموع

  

فروق دالـة إحصـائيا تعـزى    إلى عدم وجود ) 72( تشير النتائج حسب جدول رقم

فـي متوسـط آراء طلبـة     α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  لمتغير المعدل التراكمي،

أحد عواملهـا التـي تشـمل     نحو الكلي للتقدمة الصفية أو مجالالالدراسات العليا نحو 

  .ميتها، وإشكالياتها السلبيةالممارسات التقويمية للتقدمة الصفية، أه
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 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو .د

 المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرالمشاركة والحضور 

 ؟المعدل التراكميزيت تعود لمتغير 

راسـات العليـا نحـو    لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبـة الد 

والحضور المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت   المشاركة

وفيه  One Way Anovaاستخدم اختبار التباين األحادي  المعدل التراكميتعود لمتغير 

  ):73( ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم

  )73(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  المشاركة والحضور تبعا لمتغير المعدل التراكمي

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

مستوى 

  الداللة
  

العامل األول للمشاركة 
أهمية المشاركة (والحضور

  )والحضور

 0.94 0.72 4 2.86  بين المجموعات
 

0.445 
 

 0.77 227 173.62  داخل المجموعات

 0.75 231 176.48  المجموع
  

العامل الثاني للمشاركة 
ممارسات تقويمية في (والحضور

  )المشاركة والحضور

 0.51 0.10 4 0.42  بين المجموعات
 

0.732 
 

 0.21 227 46.77  داخل المجموعات

 0.16 231 47.19  المجموع

  

  لمجال الكلي للمشاركة والحضورا
 0.65 0.12 4 0.49  بين المجموعات

 
0.630 

 
 0.19 227 43.34  داخل المجموعات

 0.16 231 43.84  المجموع
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 فروق دالـة إحصـائيا تعـزى   إلى عدم وجود ) 73( تشير النتائج حسب جدول رقم

ء طلبة الدراسات العليا في متوسط آرا α≥ 0.05عند مستوى الداللة ألفا  للكلية، لمتغير

أحد عواملها التي تشـمل الممارسـات    نحو الكلي للمشاركة والحضور أو مجالالنحو 

  .التقويمية للمشاركة والحضور وأهميتها

  

 هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو .هـ

 ئة التدريسية في جامعة بيرالمستخدمة من قبل أعضاء الهيمجمل أساليب التقويم 

 ؟المعدل التراكميزيت تعود لمتغير 

مجمل لفحص وجود فروق دالة إحصائيا في متوسط آراء طلبة الدراسات العليا نحو 

المستخدمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيـت تعـود   أساليب التقويم 

وفيـه   One Way Anovaحـادي  استخدم اختبار التبـاين األ المعدل التراكمي لمتغير 

  ):74( ظهرت النتائج المبينة في جدول رقم
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  )74(جدول رقم 

على متوسطات آراء طلبة الدراسات العليا نحو   One Way Anovaنتائج اختبار التباين األحادي
  مجمل أساليب التقويم تبعا لمتغير المعدل التراكمي

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  يةالحر

متوسط 

  المربعات
  )ف(قيمة 

 
مستوى 

  الداللة
  

الخصائص ( العامل األول

  )العامة ألساليب التقويم
  

 0.94 0.72 4 2.86  بين المجموعات
 

0.445 
 

 0.77 227 173.62  داخل المجموعات

 0.75 231 176.48  المجموع
  

األهداف التي (العامل الثاني

  )تحققها أساليب التقويم

 0.51 0.10 4 0.42  اتبين المجموع
 

0.732 
 

 0.21 227 46.77  داخل المجموعات

 0.16 231 47.19  المجموع

المجال الكلي لمجمل 

  أساليب التقويم
 0.65 0.12 4 0.49  بين المجموعات

 
0.630 

 
 0.19 227 43.34  داخل المجموعات

 0.16 231 43.84  المجموع

  

فـروق دالـة إحصـائيا    إلـى عـدم وجـود     )74( تشير النتائج حسب جدول رقم

فـي متوسـط    α≥ 0.05عند مسـتوى الداللـة ألفـا     المعدل التراكمي لمتغير تعزى

  . مجمل أساليب التقويمآراء طلبة الدراسات العليا نحو 
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  :نتائج التحاليل الكيفية

���   &�	�' و&�	%�� ��� ا	$را"��ت ا	 ����      ��12�   التـي أجريـت   بعد تحليل المقابالت

هيئة  أعضاء آرائهم حول األساليب المستخدمة من قبل "��,+ع ( ،ت ا	������� ا	��))�

في برامج الدراسات العليا، وآرائهم حول مدى مطابقة  التدريس في تقويم المواد الدراسية

تم التوصل  االختبارات المستخدمة لمواصفات االختبار الجيد، واألساليب المفضلة لديهم

  :إلى النتائج التالية

ت أساليب التقويم المستخدمة في التخصصات المختلفة بشكل عام، ولكن هذا ال تنوع .1

يعني تنويعها في جميع المواد التي يدرسها الطالب، حيث عبر بعض الطلبة عـن  

  . عدم وجود امتحانات كتابية في بعض المواد

يس احتّل أسلوب التقدمة الصفية الصدارة كأسلوب تقويم مستخدم من قبل هيئة التدر .2

أحبذ التقدمة ألن برنامج  "مع وجود توجه ايجابي نحوه، حيث قالت إحدى الطالبات 

وكما قال أحد الطلبة " الماجستير يعتمد على المنافسة ويخرجنا من جو البكالوريوس

التّقدمة الصفية تقوي الشخصية وتكسب الطلبة مهـارات التّواصـل وتفيـده فـي     "

لطلبة إلى اعتماد بعض الطلبة علـى تلخيصـات   ، مع التنويه من بعض ا"المستقبل

جاهزة من سنوات سابقة، وبهذا تفقد التقدمة الصفية مصداقيتها، وتفقدها سمة الفهم 

  .والتحليل وهو الهدف المقصود منها

راء الطلبة حول موضوع االختبارات بنوعيها الشفوية والكتابية، حيث عبر آاختلفت  .3

حدى إاختبارات في بعض المواد، كما بررت بعض الطلبة عن رضاهم لعدم وجود 
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إن االمتحان يجعلـك   "وقالت أخرى " لنعمل اختبار لسنا طالّب مدارس "الطالبات 

، أما الرِّأي اآلخر كان مناقضاً لذلك، فقد انتقـد  "تحفظ المادة أكثر من أهمية تطبيقها

ختبارات جزءاً بعض الطلبة عدم وجود اختبارات في بعض المواد واعتبر احدهم اال

إنهـا  "وعبرت أخرى " يجب وجود االختبارات والتّنويع هو الحل األمثل"مهماًَ قائالً 

  ".طريقة أساسية تلزم الطلبة بحضور المحاضرات

اقترح الطلبة بعض أساليب تقويم لم تستخدمها هيئة التّدريس من مشاريع تنفيذيـة   .4

تنفيذية وذلك حتـى ال تظهـر   أقترح وجود مشاريع  "وميدانية، حيث عبر أحدهم 

أحبذ األبحاث خاصة الميدانية ألنها تساعدنا  "، وقالت طالبة "مشاكل لدينا عند العمل

ذلك لزيادة الصـلة بـين المـواد     "وقال آخر مبرراً اقتراحه " في العمل المستقبلي

ساليب ، كما تم اقتراح التنويع في األساليب وتوزيع العالمات على األ"وميدان العمل

المختلفة بما يناسب المادة، أما بخصوص االختبارات اقترح بعض الطلبة أن تكون 

كمية االختبارات البيتية أكثر من االختبارات الصفية، وذلك ألن االختبارات الصفية 

 .اضافياً على الطلبة اتشكّل ضغطً

الهيئة التدريسية أما عند سؤالهم عن درجة مطابقة االمتحانات التي تقدم لهم من قبل  .5

 :لمواصفات االختبار الجيد كانت تتمحور إجاباتهم بنقاط معينة

تعتمـد معظـم    "االختبارات تعتمد على الحفظ والفهم، حيث قال أحـد الطلبـة     . أ

االمتحان أسلوب جيد ولكن إذا اعتمد على  "وقال آخر " االختبارات على الحفظ

 ".الفهم والتحليل
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 . الفردية للطلبة االختبارات ال تراعي الفروق  . ب

االختبارات تركّز على المستويات الدنيا ومستوى التحليل فقط، أي ال تشمل على   . ت

ال يوجد مستوى عالي لمطابقة االمتحانات  "جميع المستويات، وعبر طالب بقوله 

  ".التي نقدمها لمواصفات االختبار الجيد

  
  :ملخص النتائج

ء هيئة التدريس هي تنازليا االختبارات، أكثر أساليب التقويم استخداما من قبل أعضا •

أمـا أقلهـا    .األبحاث، المشاركة والحضور، التقدمة الصفية، والنشاطات المختلفة

 .استخداما فهي التطبيقات العملية الميدانية، الحقائب التعليمية والمشاريع

ركة أكثر أساليب التقويم تفضيال لطلبة الدراسات العليا هي تنازليا األبحاث، المشـا  •

أما األساليب البديلـة  . والحضور، التقدمة الصفية واالختبارات في المرتبة األخيرة

 .المفضلة فهي التطبيقات العملية والمشاريع ودراسة الحالة

قياس االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء هيئـة   مدى آراء الطلبة إيجابية نحو •

 .لمواصفات االختبار الجيد التدريس

ختبارات المستخدمة من قبل أعضاء هيئـة التـدريس المسـتويات    تقيس غالبية اال •

 .المعرفية الدنيا بحسب تصنيف بلوم

آراء طلبة الدراسات العليا إيجابية بدرجة متوسطة نحو األبحـاث واالختبـارات،    •

 .وإيجابية بدرجة مرتفعة نحو التقدمة الصفية والمشاركة والحضور
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الختبارية والبحثية وممارسـات المشـاركة   آراء الطلبة نحو الممارسات التقويمية ا •

والحضور إيجابية بدرجة متوسطة، بينما آراءهم نحو ممارسات التقدمـة الصـفية   

 .إيجابية بدرجة مرتفعة

ووجود  .التخصصووجود فروق دالة نحو االختبارات تبعا لمتغير الجنس، الكلية،  •

وى األكـاديمي،  المسـت  فروق دالة نحو األبحاث تبعا لمتغير الكلية، التخصـص، 

 المشـاركة والحضـور تبعـا لمتغيـر    وونحو التقدمة الصفية  والمعدل التراكمي،

  .التخصص

  

  

  .تطرقنا للفصل الرابع سيتم االنتقال للفصل الخامس لمناقشة النتائج والتوصياتبعدما 
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  الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
  

التي توصلت إليها الباحثـة حسـب   سيتناول هذا الفصل مناقشة النتائج والتوصيات 

 :الترتيب التالي

يئة التدريس في جامعة النتائج المتعلقة بأساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء ه .1

 ).السؤال األول. (بير زيت

لدراسات العليا في جامعة بيـر  النتائج المتعلقة بأساليب التقويم المفضلة لدى طلبة ا .2

 ).السؤال الثاني. (زيت

المتعلقة باالختبارات ومدى مطابقتها لخصائص االختبار الجيـد، وقياسـها    النتائج .3

 ).والرابع السؤال الثالث( .لمستويات بلوم المعرفية

النتائج المتعلقة بآراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة من قبـل   .4

ألبحـاث،  أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت والتي تشمل االختبـارات، ا 

 ).السؤال الخامس والسادس(.والحضور شاركةالتقدمة الصفية، الم

الجنس، الكلية، التخصص، المسـتوى  (  النتائج المتعلقة بتأثير المتغيرات المستقلة .5

في آراء طلبة الدراسات العليا نحو أسـاليب التقـويم   ) األكاديمي، المعدل التراكمي

االختبارات، األبحـاث،  (معة بير زيت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في جا

  .)السؤال السابع( ).والحضور شاركةالتقدمة الصفية، والم
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النتائج المتعلقة بأساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة : الجزء األول

 .التدريس في جامعة بير زيت

هـو   أن أكثر أساليب التقـويم اسـتخداما   بحسب عينة الخطط الفصلية تشير النتائج 

  .والحضور فالتقدمة الصفية شاركةأسلوب االختبارات يليها األبحاث ثم الم

           )Burton, 2001(دراسة بورتون و) 1991(دراسة أبو طالب تتفق هذه النتيجة مع 

وتتعارض مع دراسـة بروكهـارت    ،جيدة للتقويممفضلة و االختبارات وسيلة  كونفي 

)Brookhart, 2001 (ص في استخدام االختبارات لعدم وجود خبرة في التي تحدد نق  

   .بناء االختبارات الجيدة

تتيح الفرصة  وسيلة جيدة للتقويم نظرا ألنها االختباراتبأن  هذه النتيجة يمكن تفسير   

أسبابها في وقت قصير نسبيا، مما يساعد على اتخاذ ولتشخيص مواطن القوة والضعف 

االختبارات وسيلة عمليـة وجيـدة لقيـاس    كما وتعد . سبقةالتدابير الوقائية العالجية الم

كـذلك فـان    لكون الطالب هو الوحيد الذي يجيب على أسئلتها، القدرات الفردية للطالب

، ويزيد من موضـوعيتها  يم الطالبوألسئلة االختبارات يسهل عملية تق الدرجاتتحديد 

     .)2002(دراسة الناجم  هاوعارضت ) 2000(أيدتها دراسة األسعد  التي هذه الموضوعية

تتسم االختبارات كذلك بأنها ال تحتاج الوقت والجهد الكبير إلعـدادها وتصـحيحها       

ومحـددة   شاملة أيضا االختبارات تكون وقد. مقارنة بغيرها من وسائل التقويم األخرى

حتوى تقيس مدى فهم الطالب لعدد أكبر من الم ألنها أكثر من غيرها من وسائل التقويم،

قد تكون أسئلة االختبارات إشارة جيدة للطلبة إلى أهمية المحتوى والمواد و، والمواضيع
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 أعضاء هيئـة التـدريس  خاصة إذا ركز  ،استيعابها وفهمها جيدا ى الطلبةالمفروض عل

بطرحهـا   )2001(، األمر الذي عارضته دراسة أبو زينة خالل التدريس على أهميتها

 . ى أهمية المحتوىعدم تركيز االختبارات عل

والمشاركة والحضور فقد تقاربت نسبة استخدامهما، وكانت تقريبـا  ألبحاث بالنسبة ل

متوسطة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون هذه األساليب 

محدد يرغب أعضاء في موضوع  األبحاث تتخصص، حيث واالستفادةمن باب التنويع 

ضف إلى أ ،مهارة البحث العلميفيه، وتنمى من خالله  الطالب تعمقي أن هيئة التدريس

عليه دراسة محافظة  أكدتأن هذا األسلوب يجنب الطلبة قلق االختبار، األمر الذي ذلك 

)1999 .(  

أعضاء هيئـة   يكون هدففقد  كأسلوب تقويم لمشاركة والحضورا بالنسبة الستخدام 

بحضـور   هم، وإلزامبثقافة عامة همتزويدالطلبة، لدى  تقوية مهارة الحوار منه التدريس

   .الدروس

خاصـة إذا   ،أما أسلوب التقدمة الصفية فهو األقل استخداما ألنه يستغرق وقتا طويال

وسائل تقديم تكنولوجية التـي   إلىالتقدمة الصفية  وتحتاج كما كانت أعداد الطلبة كبيرة،

أن بعض الطلبة ذلك إلى  أضف، ة أحياناالكثيرة والغير متوفر تتطلب الوقت واإلمكانيات

لديهم ضعف في تقديم وشرح المواد المختلفة، مما يجعل أعضاء هيئة التدريس يعيدون 

، لذا فال يحبـذون هـذا   الشرح ثانية وهذا قد يؤخرهم عن إتمام الخطط والمنهاج المحدد

 .األسلوب
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هو األكثر استخداما فـي  بالنظر إلى الكليات تشير النتائج بأن أسلوب التقدمة الصفية 

هذه النتيجة إلى العدد القليـل مـن الطلبـة     ىكلية الهندسة والتمريض، ويمكن أن تعز

وتنسجم هذه النتيجـة مـع دراسـة أومبـاخ وبـورتر      ، المنتسب في هذه التخصصات

)Umbach & Porter, 2002 ( ،التي تؤكد مناسبة هذه الطريقة تبعا ألعداد الطلبـة     

نه في كلية الهندسة هناك اعتماد كبير على المشاريع التي يحتاج الطلبـة  باإلضافة إلى أ

هناك العديد مـن المواضـيع   ففي التمريض أيضا وكذلك األمر  .زمالئهمأمام لتقديمها 

   .رض لالطالع عليهاعوالتطورات العلمية التي تحتاج لل

ليـة العلـوم،   أما أسلوب االختبارات فهو األكثر استخداما في معظم الكليات مثـل ك 

التجارة واالقتصاد، القانون، تكنولوجيا المعلومات وكليـة الدراسـات العليـا، وذلـك     

 .إليجابيات االختبارات المذكورة

والحضور فهو األكثر استخداما في كلية اآلداب والهندسـة   شاركةسلوب المأل بالنسبة

والعالقات االجتماعية مهارة الحوار والنقاش  بأن ويمكن أن تفسر هذه النتيجة ،والقانون

الخروج لسوق العامة مطلوبة في هذه التخصصات، خاصة بعد إتمام التعليم والدراسة و

وتتفق هذه النتيجة حول أهمية المشاركة والحضـور مـع دراسـة     .في المجتمع العمل

  .)Schmidt & Brosnan, 1996(شميدت وبروسنان 

كون التدريس يركـز   كلية الهندسةسلوب النشاطات فهو أكثر استخداما في بالنسبة أل

  .بدرجة كبيرة على المشاريع والتطبيقات العملية
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ألن المواضيع العلمية واألبحاث  أما األبحاث فهي أكثر استخداما في كلية التمريض 

في مجال الطب في تجدد دائم، لذلك على الطلبة التواصل واالطالع عليها، ألن عملهـم  

ل هذه األبحاث مسؤولية كبيرة عليهم عندما تتعلق بأرواح المستقبلي منوط بها، وقد تشك

  .البشر 

يالحظ في النتائج تطابق آراء الطلبة مع نتائج تحليل الخطط الفصلية من حيث أكثر 

أساليب التقويم استخداما من قبل أعضاء هيئـة التـدريس، حيـث أشـارت اآلراء أن     

ويم استخداما من قبل أعضاء هيئـة  االختبارات ويليها األبحاث هي من أكثر أساليب التق

أقل استخداما ولكنها مفضلة  آراء الطلبة أساليب تقويم من خالل التدريس، ولكن برزت

هي التطبيقات العملية والمشاريع، النتيجة التي تتفق معها دراسة وارن ونسـبت  و لديهم،

)Warren & Nisbet, 2001 .(  

ها أنه قلمـا يسـتخدمها أعضـاء هيئـة     بالنسبة للمشاركة فقد كانت آراء الطلبة في 

التدريس، بالرغم من أنهم يحددون لها نسبة من التقويم، ولكن على مـا يبـدو أن هـذا    

من الممكن أن  نهأل، المساقات إللزام الطلبة بحضور افرض وقد يكون ،فقط االتقويم شكلي

 فقط المشاركة ال تقيس المشاركة تماما مدى الفهم والتعلم العميق لدى الطلبة، بل تكشف

أن هناك فئة من الطلبـة   ذلك إلى فضأعن مهارة الحوار، والثقافة العامة والخبرات، 

التي تشعر بالحرج والخجل بأن تبدي رأيها في المشاركة لذلك تلتزم الصمت فال يستطيع 

  . أعضاء هيئة التدريس تقويمها بناء على ذلك
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تقويم المفضلة لدى طلبة الدراسات العليا في النتائج المتعلقة بأساليب ال: الجزء الثاني

  .جامعة بير زيت

بناء على محاور الدراسة المتخصصة في االختبارات واألبحاث والتقدمـة الصـفية   

ل طلبة الدراسات العليا أسلوب األبحاث في الدرجة األولـى  يفض ،والحضور مشاركةوال

ضرين يسـتخدمون أسـلوب   رغم من أن المحاالعلى  واالختبارات في الدرجة األخيرة

وتتفق هذه النتيجة اإليجابية نحو  .التقويم الذي يعتمد على االختبارات في المرتبة األولى

بينما تتعارض مع دراسة ) 2004(ودراسة نصار ) 1999(األبحاث مع دراسة محافظة 

كما وتتفق  .التي كان فيها اتجاه الطلبة نحو األبحاث سلبيا) 2007(المرعي والمصري 

لسنا طالّب مـدارس   "ذه النتيجة مع ما جاء في المقابلة عندما أشارت إحدى الطالبات ه

ـ و تجنبهم قلق االختبـارات  هذه النتيجة لكون األبحاث ويمكن تفسير "لنعمل اختبار دم تق

فيها لدى الطالب متسع من الوقت للتقصـي والبحـث    على فترة زمنية طويلة نوعا ما،

ى إمكانية الحصول على دعم ومسـاعدة أكاديميـة علميـة    وتنسيق اإلجابات، إضافة إل

أن األبحاث تقوي العالقة بين الطلبة وأعضاء  ى كل ذلك، أضف إلخارجية في األبحاث

   .ة األبحاث وطريقة إعدادهاهيئة التدريس بسبب استفسارات الطلبة المتكررة عن طبيع

احتلت  ت العملية والمشاريعأما بالنسبة ألساليب تقويم بديلة فمن الواضح أن التطبيقا

وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في المقابلة حيث أشار  المراتب األولى في تفضيل الطلبة،

، "أقترح وجود مشاريع تنفيذية وذلك حتى ال تظهر مشاكل لدينا عند العمل "أحد الطلبة 

  ".لمستقبليأحبذ األبحاث خاصة الميدانية ألنها تساعدنا في العمل ا"وقالت طالبة 
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مـن فهـم    التطبيقية والعملية لما تساهم فيه هذه األساليب النتيجةهذه يمكن تفسير  

هـذه   كمـا أن  .في الحيـاة العمليـة  ما تعلموه  الطلبة قعميق للمادة خاصة عندما يطب

عملية  لبةمما يسهل على الط ،ق بشكل جماعي فيه توزع المهماتاألساليب عادة ما تطب

. الجهد والوقت في تعلم أكبر قدر من المـواد والمعلومـات   مويوفر له الدراسة والبحث

كذلك من الواضح أن الطلبة يفضلون بنسب أعلى من المتوسطة أساليب التقويم المعتمدة 

على دراسة الحالة، وتحليل ونقد نصوص، والحقائب التعليمية، وتقييم الزمالء، مما يشير 

ألنها تنمي المهـارات المعرفيـة العليـا،     التقويم، إلى أهمية التنوع في استخدام أساليب

ودراسـة  ) 2008(دراسة القيسي  أكدت عليهاألمر وتكسب الطلبة مهارة التفكير الناقد، 

ودراسة )  Robinson & Bennet, 2007(ودراسة روبنسون وبينيت ) 2004(دردير 

     ابلة عندمامع ما جاء في المقأيضا وتتفق هذه النتيجة  .)Guskey, 2005( جوسكي

  ."يجب وجود االختبارات والتّنويع هو الحل األمثل"أشار أحد الطالب

التنوع قد يساعد  بسبب أن، أيضا يمكن تفسير اتفاق الطلبة على تعدد أساليب التقويم 

       . التقويم عملية بالفروق الفردية لدى الطلبة، ويزيد من عدالة وموضوعية االهتمام على

ومن الممكـن أن   ،أسلوب االستبيان ونال يحبذ تشير النتائج أن الطلبة ىمن ناحية أخر

ألنهم ليس لديهم وقت وجلـد لتعبئـة    م بعدم دقتها وموضوعيتها، أوهيكون السبب قناعت

  . العديد من الفقرات خاصة مع أعباء الدراسة واالختبارات التي لديهم
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دى مطابقتها لخصائص االختبار الجيد، النتائج المتعلقة باالختبارات وم :الجزء الثالث

  .وقياسها لمستويات بلوم المعرفية

الختبار الجيـد  ا لمواصفات مناقشة النتائج المتعلقة باالختبارات ومدى مطابقتها سيتم

الناحية األولى من وجهة نظر وآراء الطلبة حول مدى مطابقة االختبارات : من ناحيتين

ة الثانية من خالل تحليل عينة االختبارات من الكليات لمواصفات االختبار الجيد، والناحي

  .  والتخصصات المختلفة، لمدى قياسها لمستويات بلوم المعرفية

الخمسة عشر فقرة التي أشارت إلـى مواصـفات    نحوطلبة المن نتائج آراء  يالحظ

أشارت االختبار الجيد أن آراء الطلبة نحو أحد عشرة منها إيجابية، ما عدا الفقرات التي 

إلى صعوبة االختبار وطوله ومناسبته للزمن المحدد فقد كانت آراء الطلبة نحوها سلبية، 

وقد برزت في النتائج آراء الطلبة السلبية نحو فقـرة تقـيس االختبـارات المسـتويات     

دراسة أبـو   وتتوافق هذه النتيجة مع، %100المعرفية الدنيا باحتاللها على نسبة موافقة 

يؤكد عليه كما و .تي شددت على اعتماد االختبارات على الحفظ والتلقينال )2009(دقة 

إن االمتحان يجعلك تحفظ المادة أكثر مـن   " ما جاء في المقابلة حيث أشار أحد الطلبة

، وطالـب  "تعتمد معظم االختبارات على الحفـظ "، وأشارت طالبة أخرى "أهمية تطبيقها

 ".المتحانات التي نقدمها لمواصفات االختبار الجيدال يوجد مستوى عالي لمطابقة ا " آخر

 ويصححونها ون االختباراتيمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعدو

، وبالتـالي فـي االختبـار    اتبعوه خالل عملية التدريسالمقرر الذي الخطط وبناء على 

التدريس، لـذلك يـرى    وفقا لمنهج أعضاء هيئةمطلوب من الطلبة سكب كل ما تعلموه 
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الطلبة هذه العملية تكرارا وتذكرا فقط للمعلومات التي طرحت في المساقات، وعادة مـا  

تستغرق هذه العملية الوقت الطويل والكتابة المستفيضة مما يؤدي إلـى عـدم مالءمـة    

لـدى  ولكن من ناحية أخرى فقد بـرزت   .الزمن المحدد لالختبار مع طوله وصعوبته

بأن أسئلة االختبارات تقيس المستويات المعرفية العليا ويمكن % 78موافقة نسبة الطلبة 

ة في التخصصات إلى التباين والفروقات في طبيعة المواد المدرس هذا التناقض أن نعزو

خاصة في  المختلفة، حيث باإلمكان إيجاد بعض األسئلة التي تقيس مستويات معرفية عليا

  .    فيها القضايا التي تحتاج للتحليل والتركيب والتقويمالتخصصات اإلنسانية التي تكثر 

آراء الطلبة إيجابيـة نحـو مـدى مطابقـة االختبـارات       يمكن القول بأن باإلجمال

نسبتها بينما نسبة اآلراء السلبية فقد كانت  ،%76لمواصفات االختبار الجيد بنسبة تقريبا 

بتوجهـات إيجابيـة نحـو    ) 2001(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة آل عجيان %. 24

هذه النتائج إلى أن أعضـاء هيئـة التـدريس     ويمكن تفسير .خصائص االختبار الجيد

  )Burton, 2001(دراسة بورتون  ، كما جاء فيبدقة وحذر يضعون أسئلة االختبارات

وهؤالء انتقتهم إدارة الجامعـة   ،لكون الطلبة في مرحلة الدراسات العليا جيدمستوى وب

، بإمكانهم عالاتقان ووفق معايير تدل على أنهم ذوي مستوى أكاديمي بسجيل ومكتب الت

أن هناك دائما في أقسام اإلدارة الجامعية لجان وأشخاص ذلك إلى  أضفنقد اختباراتهم، 

لديهم مهمة مراقبة جودة االختبارات، لذلك يحرص أعضاء هيئة التدريس على إعـداد  

   .ابتعادا عن المساءلةاختبارات جيدة كنوع من المسؤولية و
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أن غالبية  أما من الناحية الثانية وهي تحليل نماذج االختبارات فقد أشارت النتائج إلى

النتيجة التي اتفقت معها دراسـة أبـو زينـة     االختبارات تركز على األسئلة المقالية، 

وعارضتها دراسة ميتلر ) 1996(ودراسة العمرو ) 1991(ودراسة أبو طالب ) 2001(

)Metler, 2004  ( ودراسة الدردير وعبد اهللا)ـ  يمكن تفسيرو ).2004  ذه النتيجـة  ه

سهولة إعداد هذه االختبارات بالمقارنة مع األسئلة الموضوعية، وأيضـا بسـبب    بسبب

للتحليـل   الشمولية التي تتسم بها هذه االختبارات، حيث يكون المجال للطلبـة مفتوحـا  

مجال للفشل ألن  كل ما سيكتبه الطالـب  يكون فيها  الكما ، في اإلجابة عليهاوالتركيب 

  .سينال عليه الدرجات

بالنسبة لوجود التعليمات يالحظ عدم توفرها في خصائص االختبار الجيـد، وذلـك   

يمكن عزوه إلى أن أعضاء هيئة التدريس يدركون أن الطلبة على معرفة ضمنية فيهـا،  

ا لمساحة ما في نموذج االختبار، فـيعلن  وأحيانا ال يطبعها أعضاء هيئة التدريس توفير

  .عنها شفهيا خالل االختبار

تنوع وتباين في قياس االختبارات لألهداف الدنيا والعليا  من النتائج أيضا يالحظ

تركيز غالبية االختبارات على  ولكن البارز فيها بحسب تصنيفات بلوم المعرفية،

ه إلى طبيعة التخصصات والمساقات وذلك يمكن أن نعزوالمستويات المعرفية الدنيا، 

المستويات  ركزت علىيث يالحظ من النتائج أن التخصصات اإلنسانية ح ،المختلفة

 والدراساتالمعرفية العليا مثل الدراسات العربية المعاصرة، المرأة والقانون والتنمية 

 وجود مشاكل وقضايا إنسانية في هذه التخصصاتبسبب وذلك يمكن تفسيره الدولية 
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بينما في  .تصل إلى حد التقويم أحيانا قد لها التي تحتاج إلى نقاش واقتراح حلول

، التطبيقمستوى على  كان التركيزالتخصصات العلمية مثل الرياضيات والهندسة فقد 

التخصصات األدبية مثل  في أما ،)2001(األمر الذي وافقت عليه دراسة آل عجيان 

  .على مستوى التذكر والفهم فالتركيزمعية التربية والجغرافيا والصحة المجت

يمكن تفسير هذه النتائج في كون التخصصات العلمية مثل الرياضيات تحتوي على 

بينما في التخصصات  ،على التطبيق كثيرا عتمدتالعديد من القوانين والمسائل، لذلك 

 ة والتعريفاتالتربوي األدبية مثل التربية والصحة المجتمعية فهناك العديد من النظريات

  .للحفظ والتلقينحتاج تالتي 
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آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم متوسط النتائج المتعلقة ب :الجزء الرابع

المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بير زيت والتي تشمل االختبارات، 

  .والحضورشاركة األبحاث، التقدمة الصفية، الم

  

 نحو االختباراتآراء الطلبة  •

يالحظ من النتائج أن آراء الطلبة نحو االختبارات بشـكل عـام إيجابيـة بدرجـة      

ومع دراسة أبو دقة ) 2007(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المرعي والمصري  متوسطة،

ويمكن أن نعزو هذه النتيجة إلى  ،)2004(، إال أنها تتعارض مع دراسة نصار )2009(

 يفضلون هذا األسلوب إال أن لديهم قناعة داخلية بأنه أسلوب جيـد  مع أنهم ال لبةأن الط

وقد تكون هذه الطريقة أقرب إلى الموضوعية من غيرهـا مـن    ،لتقويم الجهود الفردية

الدرجات التي توضع عليها تكون محددة وبناء عليها بإمكان الطالب أساليب التقويم ألن 

هذه النتيجة مع ما قالته إحدى الطالبات في واتفقت . فيها مراجعة أعضاء هيئة التدريس

إنها طريقـة  "وعبرت أخرى " يجب وجود االختبارات والتّنويع هو الحل األمثل"المقابلة 

 ".أساسية تلزم الطلبة بحضور المحاضرات

من النتائج أن الطلبة ينظرون بإيجابيـة نحـو الخصـائص العامـة     أيضا يالحظ  

عة أسئلة االختبارات بوضوح ودون أخطاء مما يشير لالختبارات ومن البارز منها طبا

دريس يدققون عند طباعة االختبار خوفا من انتقـادات الطلبـة   إلى أن أعضاء هيئة الت
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لمقدراتهم اإلمالئية، كما وأن الدرجة التي وصلوا إليها من العلم والدراسة أكسبتهم فـن  

  .صياغة أسئلة االختبار بطريقة صحيحة ودون أخطاء

ة لقياس االختبارات لألهداف فمن الواضح أن الطلبة يجمعون أن االختبـارات  بالنسب

غالبيـة   تقـيس "األهداف المعرفية الدنيا وعلى الحفظ والتلقين كون الفقـرة   على تركز

احتلت الصدارة في أعلى المتوسطات وهذا يمكن " المستويات المعرفية الدنيا االختبارات

تدريس على األغلب يفضلون أن يجيب الطالب فـي  أن نعزوه بسبب أن أعضاء هيئة ال

في المحاضرات دون التطرق إلى قضايا تحتاج إلى التحليـل   تعلموااالختبار تماما كما 

التي ) 2007(، األمر الذي أكدت عليه دراسة المرعي والمصري واالستنتاج والتركيب

مـات ببعضـها   أشارت إلى تركيز طرق التدريس على الحفظ والتلقين دون ربط المعلو

  .البعض

أما بالنسبة للممارسات التقويمية االختبارية فقد برزت فقرة يتحيز أعضـاء هيئـة    

      )Ronan, 2004(دراسة رونان  األمر الذي أيدته ،التدريس في تصحيح االختبارات

بسبب عالقات شخصـية   ذلك د يكونقو، )2000(ودراسة الخطيب والخطيب وعاشور 

لتدريس مع الطلبة، أو بسبب التحيز للطلبة الـذين يبـرزون فـي    تربط أعضاء هيئة ا

المناقشة الصفية، أو للطلبة الذين يكثرون من زيارة مكاتب أعضـاء هيئـة التـدريس    

  . لالستفسارات المختلفة

من الممارسات التقويمية التي برزت أيضا عدم تجديـد أعضـاء هيئـة التـدريس     

مـع  نوعـا مـا   ، وتتفق هذه النتيجة ات للطلبةلالختبارات وعدم إرجاع نماذج االختبار
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التي أشارت إلى أداء دون المتوسط ومقبول من حيث إعطـاء  ) 2002(دراسة الجفري 

، ويمكن تفسير ذلك بأن هاتين الفقرتين ترتبطان معا حيـث  الدرجات وإعادة االختبارات

ه االختبارات ال يرجع أعضاء هيئة التدريس االختبارات كونهم ال يريدون أن يجددوا هذ

كما أن موضوع انتقـاء   فيها أي تجديد،ألن طبيعة المادة التي يقدمونها متوارثة وليس 

، وقد ال يملك تجددوتطلب جهدا ومهارة يو السهل باألمر وصياغة أسئلة اختبارات ليس

أعضاء هيئة التدريس الوقت الكافي لتجديد أسئلة االختبارات النشغالهم فـي البحـوث   

  .األمور الحياتية الشخصية على حد السواءالعلمية أو 

بالنسبة لصعوبة االختبارات من الواضح أن االختبارات ال ترتب من السهل إلى      

يبدو فإن أعضاء هيئة التدريس يصيغون أسئلة االختبارات بناء على  االصعب ألنه كم

س حسب ولي ترتيب وتدرج المحتوى والمقرر الذي تناولوه في المساقات المختلفة

   .  الصعوبة

 

  آراء الطلبة نحو األبحاث •

وتتعـارض   نحو األبحاث، مرتفعةإيجابية بدرجة  النتائج أن آراء الطلبة يالحظ من 

، )1999(وتتفق مع دراسة محافظة  )2007(هذه النتيجة مع دراسة المرعي والمصري 

معرفـة   ريمهارة البحث العلمـي وتطـو   ةتنميفي  تهاأهمي بسبب ذلك ىويمكن أن يعز

ولكـن  . ومساهمتها في تقوية العالقات مع أعضاء هيئة التدريسالطالب بالمادة العلمية، 

األبحـاث وهـو لسـهولة    اإليجابية نحو الطلبة  آلراء آخر من الواضح أن هناك سبب

الحصول عليها جاهزة من طلبة آخرين ألن هذه الفقرة احتلـت الصـدارة فـي أعلـى     
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هذا السبب الممارسات البحثية التي يقوم بها أعضاء هيئة ويساند  .المتوسطات الحسابية

األبحاث بالتفصـيل   يقرأونال التدريس حيث اتفق الطلبة على أن أعضاء هيئة التدريس 

، األمـر  وال يغيرون من مواضيع األبحاث وال يزودون طالبهم بتغذية راجعة ألبحاثهم

 )2000(والخطيب وعاشور ودراسة الخطيب  )2002(الذي اتفقت عليه دراسة الجفري 

          ، بينما تحفظـت منـه دراسـة روديهيفـر    )Mertler, 2004( ودراسة ميرتلر

)Rodeheaver, 2000( .  

األسباب لآلراء اإليجابية نحو األبحاث عالوة على األسباب المذكورة أعاله،  ىتعز 

ـ بعضهم البعض في كتابة األبحاث، مساعدة أن الطلبة يعتمدون على  إن إعـداد  كذلك ف

مما يضمن  فال يلعب التوتر عامال مؤثرا عليهم، األبحاث يعطى على فترة زمنية طويلة

  .من الوقت لتقديمها اللطلبة متسع

  

 آراء الطلبة نحو التقدمة الصفية •

، ويمكـن أن  من الواضح أن آراء الطلبة نحو التقدمة الصفية إيجابية بدرجة مرتفعة

 لصفية في صقل الشخصية، والتواصل مـع اآلخـرين،  مساهمة التقدمة انعزو ذلك إلى 

أحبـذ التقدمـة ألن    "وهذا ما أشار إليه الطلبة في المقابلة حيث قالت إحدى الطالبـات  

وقال أحد الطلبة " برنامج الماجستير يعتمد على المنافسة ويخرجنا من جو البكالوريوس

". واصل وتفيده في المسـتقبل التّقدمة الصفية تقوي الشخصية وتكسب الطلبة مهارات التّ"

هذا األسلوب، ألن  التي يوفرهاالظروف المريحة إلى  هذا األسلوب نظرا ويفضل الطلبة

الطالب مسؤول عن محاضرة واحدة فقط على طول المساق الواحد، وباقي المحاضرات 
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من هذا المنطلـق بـرزت فـي     .يكون فقط مستمعا لغيره دون أي توتر أو عبء يذكر

أنها مضيعة للوقت وعبئا علـى الطالـب ألنـه     فقرة الصفية ت السلبية للتقدمةاإلشكاليا

أعضاء هيئة التدريس الذين يتخـذون    منسيتحمل مسؤولية الطلبة في تقديم المادة بدال

هذا ما أكدته المتوسطات المتدنية التي أشـارت إلـى أن   . التقدمة لتخفيف األعباء عنهم

دورا فاعال في التقدمة الصفية وبأن كل العبء على أعضاء هيئة التدريس ال يمارسون 

في النهاية يكون التقويم غير دقيق فال تعطـى التقدمـة الـوزن    لكن مع ذلك و ،الطالب

مع أنه قد يرى بعض الطلبة هذا األسلوب طريقة لتحسـين   ،من التقويم النهائي المناسب

  .تحصيلهم النهائي بأقل وقت وجهد

راء الطلبة إيجابية نحو التقدمة الصفية بسـبب إفسـاح   من الممكن أيضا أن تكون آ

المجال للطلبة للتعبير عن ذاتهم، وإبراز قدراتهم باستخدام وسائل تكنولوجيـة متعـددة،   

  . خاصة لدى هؤالء الذين سيمارسون مهنة التدريس في المستقبل

مـع دراسـة المرعـي والمصـري      ةتتفق هذه النتيجة اإليجابية نحو التقدمة الصفي

التي كانت فيها اتجاهات الطلبة من التخصصات العلميـة واإلنسـانية نحـو     ،)2007(

وتتعارض مـع   .التقدمة الصفية إيجابية في المرتبة الثانية بعد الدمج بين أساليب التقويم

التي ظهرت فيها اتجاهات متدنية وسلبية للطلبة نحـو التقدمـة   ) 2004(دراسة نصار 

  .هم ومستوى تحصيلهمبغض النظر عن تخصصات الصفية
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 والحضور شاركةراء الطلبة نحو المآ •

والحضور إيجابية بدرجة مرتفعة من  مشاركةيالحظ من النتائج أن آراء الطلبة نحو ال

التي يرى الطلبة أنها تطور معلوماتهم في المجـاالت المختلفـة    شاركةحيث أهمية الم

إلى أن هذا التقويم شكلي فقط حيث  ولكن النتائج تشير ،وتعزز العالقات والتواصل بينهم

  .يستبعد من التقويم النهائي وال يعطيه أعضاء هيئة التدريس الوزن المناسب

هذه اآلراء اإليجابية نحو المشاركة والحضور بسبب مسـاهمتها فـي تبـادل     ىتعز

 .الخبرات العملية والحياتية واألكاديمية بين الطلبة، دون أن يكلفهم ذلك أي تعب وعنـاء 

ما أن الطلبة ينظرون إليه بإيجابية ألن الحضور يجعلهم يفهمون المادة بطريقة أفضل ك

هذا األسلوب مريحا بسبب وجود نسبة من  وقد يكون مما يسهل عليهم الدراسة لالختبار،

الـذين  عنها تبعا لألسباب الملحة أو لألفـراد  يتجاوز أحيانا التي و ،التغيب مسموح بها

   .معهمدريس تحيز أعضاء هيئة التي

والحوار لهذا األسلوب بأكثر إيجابية كونهم  شاركةينظر الطلبة الذين يبرزون في الم

سيكونوا من البارزين لدى أعضاء هيئة التدريس، مما سيزيد من تحصـيلهم ودرجـة   

كذلك فإن بعض الطلبة يفضلون أسلوب المشاركة والحضور ألنهم مقتنعون بأن  .تقويمهم

  .عدم رسوب الطلبة لضماني فقط يسجل على الخطط فقط أسلوب المشاركة شكل

يالحظ انعدام الدراسات التي تناولت موضوع  أسلوب التقويم المعتمد على المشاركة 

والحضور بشكل خاص لذلك لم يشر إلى أي منها في الموافقة والمعارضة، وهذا جعـل  

  .الموضوع هذا الباحثة توصي بالتطرق وإجراء دراسات حول
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 الطلبة نحو مجمل أساليب التقويمآراء  •

أن آراء الطلبة نحو أساليب التقويم عامة التي تستخدم من قبل أعضـاء   من الواضح

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هيئة التدريس في جامعة بير زيت إيجابية بدرجة متوسطة

ــار  ــري ) 2004(نص ــي والمص ــة مرع ــن ) 2007(ودراس ــة ستانكيفيس ودراس

)Stankeviciene, 2007  ( ودراسة العتوم)ودراسة ) 2009(ودراسة أبو دقة ) 2000

، بينما تتعارض باتجاهات سلبية نحو أساليب التقويم كمـا جـاء فـي    )2002(الجفري 

  ).2000(وفي دراسة الخطيب والخطيب وعاشور ) 2007(دراسة كاظم 

 ،تطبيقيـة للجوانب النظرية أكثر من ال أساليب التقويممراعاة  برزت في هذا المحور

وقلة تقويم الطلبة  ،واهتمام الطالب بدرجته النهائية أكثر من اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم

بأن  طلبة للأساليب التقويم  وعدم تحفيز ،وقلة مراعاة الفروق الفردية ،دقةوبموضوعية 

  . متعلمين نشطينيكونوا 

لي في الجامعة والـذي  إلى النظام التقويمي الك لهذه النتائج األسباب ىيمكن أن تعز

يعتمد على الدرجات والعالمات سواء في الترفيع من مستوى آلخـر وسـواء اسـتخدم    

أعضاء هيئة التدريس في مسـتوى   كما وقد يكون السبب تأثرشهادات، الللتقدير ومنح 

إدراكا منهم  استخدام أساليب التقويم فيالفروق الفردية  تراعىالطلبة األكاديمي حيث ال 

كافـة نوعيـات   صل إلى الدراسات العليا قد وصل مستوى بإمكانه التأقلم مع ن ومأن 

  .المستخدمة تقويمأساليب ال
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عدم الموضوعية في التقويم فهناك العديد من العوامل التـي  لرأي الطلبة في بالنسبة  

ومنها المنافسة بين الطلبة، والعالقات الشخصـية مـع أعضـاء هيئـة      اقد تؤدي إليه

  .للطلبة درجات النهائية التي يضعها أعضاء هيئة التدريسالتدريس، وال

بالنسبة لقلة جعل الطلبة متعلمين نشطين من خالل أساليب التقويم فيعود السبب إلـى  

استخدام أساليب تقويم تقليدية ال تحفز على التأمل واإلبداع، وهذا ما أكدته دراسة شـان  

)Chan, 2001 ( ودراسة عليمات)االبتكار واستثارة الدافعية من حيث عدم) 2005      

 ، إلنهاء منهـاج مـا  بالوقت المحدد وبالتقيد  بقلة اإلمكانيات ويمكن تفسير السبب .للتعلم

وبالتـالي لـيس    والقيام بالبحوث العلمية إضافة لعبء العمل على أعضاء هيئة التدريس

لبـة متعلمـين   اهم في جعـل الط هناك الوقت الكافي الستخدام أساليب تقويم متنوعة تس

  .نشطين

تركيز على الجوانب النظرية دون التطبيقية في استخدام أساليب التقويم فقد لل بالنسبة

يكون السبب االعتماد على األساليب التي تحفز على الحفظ والتلقـين، واالبتعـاد عـن    

 الميادين العملية والتطبيق ألنها تحتاج لجهد ووقت ودقة أكثر، مما قد ينهك أعضاء هيئة

ن أيضا الستراتيجيات التقـويم المعتمـدة علـى هـذه     يفتقديكونون مالتدريس الذين قد 

  .األساليب
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    الجـنس، الكليـة،  (  النتائج المتعلقة بتأثير المتغيـرات المسـتقلة  : الجزء الخامس

في آراء طلبة الدراسات العليا نحـو  ) التخصص، المستوى األكاديمي، المعدل التراكمي

االختبارات، (م التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في جامعة بيرزيت أساليب التقوي

  ).والحضور مشاركةاألبحاث، التقدمة الصفية، وال

 
 تأثير الجنس •

في آراء الطلبة نحو الخصائص العامة لالختبار الجيد لصالح  ايالحظ أن هناك فروق

حفظ والدراسة لساعات لكونهن أكثر اجتهادا وصبرا وجلدا على القد يكون وذلك  ،اإلناث

، وما احتواه ن أكثر دقة في تحديد خصائص االختبارلذلك يكّ ،تحضيرا لالختبار طويلة

األبحاث  عدم وجود فروق في آراء الطلبة نحوأما . من أسئلة مرت معهن خالل الدراسة

ألن  ،والتقدمة الصفية والمشاركة والحضور ومجمل أساليب التقويم تعود لمتغير الجنس

ولـيس   أقل دقة وحساسية من االختبارات، حيث تتسـم بالعموميـة   ع هذه األساليبجمي

  . من أفراد الجنسينا جماعيا هباإلمكان تطبيقبالفردية و

) 2007(دراسة الصباطي ومحمد و )2004(دراسة عيد  معجزئيا هذه النتيجة  تتفق

ولكن لصالح الذكور، التي جاء فيها تأثير الجنس في تقويم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس 

ودراسة المرعي والمصـري  ) 2000(إبراهيم وأبو الطيب ولكنها تتعارض مع دراسة 

  .من حيث عدم تأثر آراء الطلبة في أداء المدرسين تبعا لمتغير الجنس) 2007(
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  تأثير الكلية •

ة بين الكليات العلمي تبرز الفروق في آراء الطلبة نحو الممارسات التقويمية االختبارية

وبين كلية القانون، ومن جهة أخـرى   بين كلية العلوم هناك فروق من جهةف واإلنسانية،

السبب إلى  ىويمكن أن يعز. بين كلية العلوم وكلية التجارة واالقتصاد لصالح كلية العلوم

كلية العلـوم أكثـر علـى     تعتمد اختالف طبيعة االختبارات في الكليات المختلفة، حيث

المحتوى والمعلومات ثابتة، واألسئلة العلمية عادة ما تكـون  كما أن  ،اختبارات التطبيق

، لذلك تكون موضوعية محددة ال مجال فيها للتوسع والتحليل، وال للتحيز في تصحيحها

اإلجابات عادة إما صح أو خطأ مما قد يؤثر ويقلل من التقويم النهائي للطلبة والدرجات 

  . طلبة بهالذلك يتأثر ال التي قد يحصلون عليها

تتفق هذه النتيجة من حيث تأثير الكليات العلمية على تقويم الطلبة ألعضـاء هيئـة   

      تتفق أيضا مـع و كما )Pike & Killian, 2001(التدريس، مع دراسة بيك وكليان 

   ).Umbach & Porter, 2002(دراسة أومباخ وبورتر 

 ية ونحو المجال الكلي لألبحاث فروق في آراء الطلبة نحو الممارسات البحثبالنسبة لل

كلية اآلداب وكلية التجارة واالقتصاد لصالح كلية اآلداب، بين  لصالح الكليات اإلنسانية،

العتماد كلية اآلداب أكثر على األبحاث بحسب طبيعـة المـواد، أمـا     فقد يكون السبب

   .المستقبليالتجارة واالقتصاد فاعتمادهم أكثر على المشاريع التي تفيدهم في عملهم 

أشارت إليه نتائج تحليل الخطط الفصلية، وكما جاء في المقابلة مـع   يتفق ذلك مع ما

  ". أحبذ األبحاث الميدانية ألنها تساعدنا في العمل المستقبلي "إحدى الطالبات التي أشارت 
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كليات الهندسة، الدراسات العليا، برزت أيضا فروق بين كلية التجارة واالقتصاد مع 

لصالحها جميعا، مع مالحظة أن الفروق األكبر كانت بـين كليـة    ،قانون، والتمريضال

ألن كلية التمريض تعتمد أكثر علـى أسـلوب   التجارة واالقتصاد وكلية التمريض وذلك 

  .وتخصصها األبحاث ألنها مجبرة على مواكبة التطورات العلمية الطبية في مجال عملها

من ناحية، وبـين تكنولوجيـا    العلومالتمريض وأيضا وجود فروق بين كلية  يالحظ

ألن كلية تكنولوجيا المعلومات تعتمد أكثر على والتمريض لصالح التمريض  المعلومات

  .التطبيق العملي على الحاسوب، بدال من األبحاث الكتابية

  

 تأثير التخصص •

د يالحظ من النتائج وجود فروق في آراء الطلبة نحو الممارسات االختباريـة تعـو  

العديد من التخصصات، ولسهولة التعليق على هذه النتائج سـوف   لمتغير التخصص بين

 الرياضيات وتخصصات كل من االقتصـاد تخصص تؤخذ أعلى ثالثة فروق وهي بين 

   .والهندسة والتخطيط العمراني والمرأة والقانون والتنمية، لصالح الرياضيات

دراسة بيك وكليان أيضا مع و) 2007(النتيجة مع دراسة الصباطي ومحمد تتفق هذه 

)Pike & Killian, 2001 ( ودراسة نصار)من حيث تفوق التخصصـات ) 2004      

تتعارض مع دراسة إبـراهيم وأبـو الطيـب    اآلراء، ولكنها العلمية على اإلنسانية في 

وجـود الفـروق تبعـا     عـدم  من حيث )2007(ودراسة المرعي والمصري  )2000(

  .للتخصص
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تعتمد كثيرا علـى  و موادها محددةف التخصصاتبسبب طبيعة هذه  ر ذلكيمكن تفسي

ناحية تجديد االختبـارات أو التحيـز فـي     ات منإشكالي دائمايكون هناك ف االختبارات

عتمـد أكثـر علـى القضـايا     فيالمرأة والقانون  تخصصبينما . تصحيحها أو إرجاعها

وبالنسـبة  . ت التقويم االختباريـة تحتك مباشرة مع ممارسا لذلك ال األبحاثاإلنسانية و

للهندسة والتخطيط العمراني فإن مدى استخدام االختبارات قليل بحسب طبيعة التخصص 

العتمادهم أكثر على المشاريع، لذلك ال احتكاك مباشر ودقيق لهـذا التخصـص مـع    

  . الممارسات االختبارية

التـاريخ   ة بين تخصـص فروق في اآلراء نحو الممارسات التقويمية البحثيلل بالنسبة

وإدارة األعمال لصالح التاريخ، وبين االقتصاد مع تخصص الصحة العامة والمجتمعيـة  

ومع الديموقراطية وحقوق اإلنسان لصالح التخصصين األخيرين، يمكن أن يعزى السبب 

من حيـث   الصحة العامة والديموقراطية وحقوق اإلنسانطبيعة تخصص التاريخ و إلى

.  األبحـاث و المواضيع فيها مفتوحة للكثير من المجاالت ،بية إنسانيةأنها تخصصات أد

العلـوم  في اآلراء نحو المجال الكلي لألبحاث بين تخصص  كذلك األمر بالنسبة للفروق

لكونها تختلف فـي  المخبرية والرياضيات والعلوم المخبرية واالقتصاد وإدارة األعمال 

  . اتها األدبية والعلميةطبيعة المواد المدرسة، وفي نوعية توجه

من حيث أن التخصصات اإلنسانية أكثر ) 2004(هذه النتيجة مع دراسة نصار تتفق 

  .إيجابية نحو األبحاث
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بـين تخصـص الدراسـات     إلشكاليات السلبية للتقدمة الصفيةافروق نحو لل بالنسبة

وبـين  ، لصالح الدراسات العربيـة المعاصـرة   العربية المعاصرة والتخطيط العمراني

ذلك لكون الدراسـات  فقد يكون  ،التخطيط العمراني والكيمياء التطبيقية لصالح الكيمياء

العربية المعاصرة والكيمياء يعتمدون على التقدمة الصفية أكثر مـن التخطـيط الـذي    

  .يستخدم أكثر المشاريع

 والحضور بـين  شاركةفروق في اآلراء نحو الممارسات التقويمية الخاصة بالمأما ال 

الدراسات العربية المعاصرة مع الكيمياء التطبيقية ومع تخصص االقتصاد ومع  تخصص

ـ  ،تخصص الدراسات الدولية لصالح الدراسات العربيـة المعاصـرة   يمكن أن نعـزو  ف

 األسباب إلى أن طبيعة التخصصات اإلنسانية تحتاج إلـى مهـارة الحـوار والعـرض    

  .العمل في المستقبل خاصة الرتباطها بمجال والعالقات االجتماعية

  

 تأثير المستوى األكاديمي •

يالحظ وجود فروق في آراء الطلبة تعود للمستوى األكاديمي نحو أهميـة األبحـاث   

لصالح أكثر من سنة كون الطلبة تعرفوا على أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء 

كما أن الطلبة  .منظرة أشمل للمقررات والتقوينضج وهيئة التدريس أكثر وأصبح لديهم 

في السنة الثانية للتعليم يكونون بحاجة أكثر إلى توسيع آفاقهم فـي المجـاالت العلميـة    

، أضف إلى ذلك أن الطلبة في السنة األولى يواجهـون  لذلك يفضلون األبحاث المختلفة

صعوبة في التأقلم للجامعة واالختبارات وأساليب التقويم، فيصلون إلى السـنة الثانيـة   

يوفر لهم بعض الراحة من التعب  ين، لذلك يكونون بحاجة إلى أسلوب أقل صعوبةمنهك
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ودراسة العتـوم  )  2007(تتعارض هذه النتيجة مع دراسة الصباطي ومحمد و .والتوتر

التي وجدت الفروق دالة للمستوى األكاديمي األول، وتتعارض مـع دراسـة   ) 2000(

من حيث عدم وجـود داللـة   ) 1995( ودراسة الدوغان) 2000(إبراهيم وأبو الطيب 

  .للمستوى األكاديمي

  
 تأثير المعدل التراكمي •

فروق في آراء الطلبة تعود لمتغير المعدل التراكمي نحو  يالحظ من النتائج أنه توجد

الحاالت كان لصالح الطلبة ذوي المعدل األقل،  غالبيةولكن في  ،المجال الكلي لألبحاث

 الطلبة يعتبرون االختبارات سببا في تدني تحصيلهم، أما ويمكن أن نعزو السبب إلى أن

األبحاث فعادة ما ترفع من معدالتهم كونهم يعملون عليها لوقت أطول وبأريحية، كما أنه 

عادة تكون الدرجات المعطاة لألبحاث عالية وليس فيها أي رسوب كما في االختبارات، 

دة األكاديمية من أطراف خارجية والتي ناهيك عن المجال الواسع لتلقي المساندة والمساع

  .تمن الممكن أن تزيد المعدال

 في عدم تأثير المعـدل ) 2000(تتعارض هذه النتيجة مع دراسة إبراهيم وأبو الطيب 

ودراسـة  ) 2007(تتفق مع دراسة المرعي والمصـري  و ،على آراء الطلبة التراكمي

ا تزداد آراء الطلبة إيجابية نحو ، التي فيها جميع)2000(ودراسة العتوم ) 2004(نصار 

   .األبحاث واالختبارات كلما ارتفع مستوى التحصيل لديهم
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	�ت��   ا��را�
 

  :لدراسةل العامة توصياتال

  

 . التنويع في استخدام أساليب التقويم من قبل أعضاء هيئة التدريس •

 .مراعاة الفروق الفردية في استخدام أساليب التقويم •

ئة التدريسية على استخدام أسـاليب التقـويم البديلـة، وعـدم     تشجيع أعضاء الهي •

 .االقتصار على االختبارات وأساليب التقويم التقليدية

 .اإلكثار من أساليب التقويم التي تحفز على التأمل ومهارات التعلم العليا •

 . ودراسة الحالة أساليب التقويم التي تركز على التدريبات العملية والمشاريع اعتماد •

 .راعاة الموضوعية والدقة والعدالة في تقويم الطلبةم •
 

  التوصيات المتعلقة باالختبارات

 .التقليل من أسلوب التقويم المعتمد على االختبارات •

 .إعداد أسئلة االختبارات بحسب جداول مواصفات االختبار الجيد  •

 .االبتعاد عن أسئلة االختبارات التي تقيس المستويات المعرفية الدنيا •

 .كثار من أسئلة االختبارات التي تقيس المستويات المعرفية العليااإل •

 .مراعاة أعضاء الهيئة التدريسية لصعوبة االختبار ومالءمته للزمن المحدد له •

 .تغطية أسئلة االختبار لجميع المحتوىفي مراعاة أعضاء الهيئة التدريسية  •

 .ر مع أهمية المحتوىمناسبة أسئلة االختبالمراعاة أعضاء الهيئة التدريسية   •
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 .مراعاة ترتيب أسئلة االختبار من السهل إلى الصعب •

 .إعادة النظر في نسبة االختبارات من التقويم النهائي •

 .وعدم التحيز في تصحيح االختباراتمراعاة العدالة  •

 .تجديد أسئلة االختبارات بصورة مستمرة •

 .لتعلمهم بتغذية راجعة وتزويدهم لطلبةإرجاع نماذج االختبارات ل •
 

  :التوصيات المتعلقة باألبحاث

 .قراءة األبحاث من قبل أعضاء هيئة التدريس بالتفصيل والتعليق عليها •

 .عدم التأثر بشكل األبحاث وترتيبها، والتركيز على محتواها •

 .اإلكثار من األبحاث الفردية وتقليل األبحاث الجماعية •

  .منها في المجاالت التربويةتجديد مواضيع األبحاث باستمرار ومواكبة الحديث  •

  

  :والتقدمة الصفية التوصيات المتعلقة بالمشاركة والحضور

، والتقدمة الصـفية  التركيز على أساليب التقويم المعتمدة على المشاركة والحضور •

  .ووضع معايير محددة لقياس مدى تعلم الطلبة من خالل هذه األساليب

 .فعليا وليس شكلياالصفية  والتقدمةاركة االهتمام بأن يكون التقويم عن طريق المش •

 .من التقويم اإلجمالي والتقدمة الصفية إعادة النظر في نسبة المشاركة والحضور •

 .بها يلزمهمالتشديد على تحديد نسبة التغيب المسموح بها للطلبة، وإيجاد نظام  •

 .جعل دور عضو هيئة التدريس أكثر فاعلية عند استخدام أسلوب التقدمة الصفية •
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  :مستقبلية توصيات

دراسات كيفية معمقة عن أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة إجراء  •

  .التدريس

 .إجراء دراسة عن الممارسات التقويمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات •

إجراء دراسات حول المعيقات التي تحول دون استخدام أعضاء الهيئة التدريسية  •

 .الحديثة البديلةألساليب التقويم 

 .تحليل لعدد أكبر من نماذج االختبارات المستخدمة بحسب تصنيفات بلوم المعرفية •

تأليف لجان خاصة بمراقبة خصائص االختبارات المستخدمة من قبل أعضاء هيئة  •

 .التدريس في الجامعة

إجراء دراسات معمقة ومتخصصة ومنفردة لكل أسلوب تقويم على حدا، للتعرف  •

ه ومعوقات استخدامه، خاصة التقدمة الصفية والمشاركة والحضور على أهميت

  .لوجود نقص في الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع

إعداد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال القياس والتقويم للتعرف  •

 .على أساليب تقويم حديثة

 .ساسات العليا والبكالوريوإجراء دراسات مقارنة تحليلية لنماذج اختبارات بين الدر •

 .إجراء دراسات عن أساليب التقويم من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية •

إجراء دراسات مقارنة حول اتجاهات الطلبة نحو أساليب التقويم بين جامعات  •

  .مختلفة
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 المالحق

  التي وزعت على العينة االستطالعية االستبانة األولية) / 1(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  (    )رقم -استبانة تتعلق بأساليب التقويم                 

  ....عزيزتي الطالبة.... عزيزي الطالب

  ..........تحية طيبة وبعد 
ستقوم الباحثة  ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعـة  

آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة مـن قبـل   "بير زيت، بدراسة حول 
، وذلك للتعرف على آراء طلبة الدراسات العليـا  "معة بير زيتأعضاء الهيئة التدريسية في جا

في أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء الهيئة التدريسية فـي مسـاقات بـرامج الماجسـتير     
المختلفة، وبخاصة االختبارات التي ستحاول الباحثة من خالل هذه الدراسة تحديد مواصـفاتها،  

  .لمشاركة والحضوروكذلك األبحاث، والتقدمة الصفية، وا
لهذا الغرض أعدت فقرات هذه االستبانة للوقوف على واقع أساليب التقويم المتبعة في جامعـة  
بير زيت، بأمل الخروج بتوصيات قد تساهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف فيها، 

  . والتي من المؤمل أن تعود بالفائدة على العملية التربوية في الجامعة
بيانات والمعلومات التي تقدمونها في هذه االستبانة سـتعامل بسـرية تامـة وستسـتخدم     إن ال

. لألغراض العلمية والبحثية فقط من أجل اإلسهام في دفع مسيرة التعليم العالي نحـو األفضـل  
 &�Ea/ اE'g&%�$!     لذلك يرجى منكم إبداء التعاون والتقيد بتعبئة المعلومـات بدقـة وموضـوعية   

.                                                            ولكم جزيل الشكر على جهودكم وأمانتكم العلمية AD !.F�%� ،d"&��' AMG �Dو
  :الباحثة

  نادية عويضة
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  البيانات األولية: أوال 

  :المناسب الذي تنطبق عليه اإلجابة  دائرة      على الرقموضع إشارة  أرجو
  

  
  الجنس

 أنثى .2           ذكر .1

  
  

  :الكلية 
التمريض        . 4تكنولوجيا المعلومات       . 3التجارة واالقتصاد         . 2اآلداب          . 1
  الدراسات العليا. 8الهندسة          . 7العلوم         . 6الحقوق واإلدارة العامة         . 5
  

  

  .........)ل إدارة أعمال، أو الفيزياء، الخمث: كتابته يدويا في الفراغالرجاء ( :التخصص
  :تخصص هوال    

  

  
  :المستوى األكاديمي

 أكثر من سنة.  2سنة أولى           .1

  
  :للتحصيل األكاديمي في الدراسات العليا حتى الوقت الحالي يتراوح بين المعدل التراكمي

1. 70- 75        2 .5.17- 80        3 .80.1- 85          4 .85.1-90         5 . d� +.90أآ 
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  ةفقرات االستبان: ثانيا
مع االنتباه لمفتاح   كل فقرةحول الرقم المناسب أمام       الرجاء وضع إشارة 

  :اإلجابات التالي
  دائما=  5       غالبا=  4       أحيانا=  3      نادرا=  2        مطلقا=  1
  

 قراتالف مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما

 االختبارات الجامعية كأسلوب تقويم 1 2 3 4 5

تصاغ أسئلة االختبارات بصورة واضحة  -1 1 2 3 4 5  

تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم دون أخطاء  -2 1 2 3 4 5  

يصيغ أعضاء الهيئة التدريسية تعليمات شاملة لالختبارات  -3 1 2 3 4 5  
ات األهداف التربوية التي حددت مسبقا في خطة المساقتقيس أسئلة االختبار -4 1 2 3 4 5  

تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى -5 1 2 3 4 5  
تغطي أسئلة االختبارات جميع محتوى المادة التعليمية -6 1 2 3 4 5  

تتسم أسئلة االختبارات بالشمولية في قياس جميع مستويات التعلم -7 1 2 3 4 5  

)التذكر والفهم والتطبيق(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية الدنيا  -8 1 2 3 4 5  

)التحليل والتركيب والتقييم(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا  -9 1 2 3 4 5  

تتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تحتوي على أسئلة مقالية وموضوعية -10 1 2 3 4 5  

تركز غالبية أسئلة االختبارات على مستوى التذكر فقط -11 1 2 3 4 5  

تحث نوعية أسئلة االختبارات على التفكير  -12 1 2 3 4 5  

تراعي أسئلة االختبارات الفروق الفردية بين الطالب  -13 1 2 3 4 5  

ترتب أسئلة االختبارات من السهل إلى الصعب -14 1 2 3 4 5  

ة االختبارات مع زمن اإلجابة المحدد لهاتتناسب صعوب -15 1 2 3 4 5  

يتناسب طول االختبارات مع الزمن المخصص لها -16 1 2 3 4 5  

يراعي أعضاء الهيئة التدريسية إعطاء وقت إضافي لالختبارات  -17 1 2 3 4 5  

يقدم أعضاء الهيئة التدريسية التغذية الراجعة على أسئلة االختبارات  -18 1 2 3 4 5  

تتناسب العالمات المحددة لكل سؤال في االختبار مع أهمية المحتوى التعليمي الذي  -19 1 2 3 4 5
 يقيسه

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية في تصحيح اختبارات الطلبة -20 1 2 3 4 5  

يمنح أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة درجات عادلة في االختبارات -21 1 2 3 4 5  

عضاء الهيئة التدريسية لالختبارات نسبة مناسبة من التقويم العام للمساقاتيخصص أ -22 1 2 3 4 5  
تحدد االختبارات التقويم النهائي للطلبة -23 1 2 3 4 5  
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 الفقرات مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما
يجدد أعضاء الهيئة التدريسية االختبارات بشكل مستمر -24 1 2 3 4 5  

الهيئة التدريسية نماذج االختبارات للطلبةيرجع أعضاء  -25 1 2 3 4 5  
تعد االختبارات الجامعية أداة تقويمية فاعلة -26 1 2 3 4 5  

 األبحاث الجامعية كأسلوب تقويم     

تطور األبحاث معرفة الطالب بالمادة التعليمية -1 1 2 3 4 5  

5 
 

لتعليميةتعمل األبحاث على تطبيق الجانب النظري من المادة ا -2 1 2 3 4  

تنمي األبحاث المطلوبة مهارة البحث العلمي لدى الطالب -3 1 2 3 4 5  

تكون التعليمات الخاصة باألبحاث مفهومة -4 1 2 3 4 5  

يحدد أعضاء الهيئة التدريسية عدد صفحات مناسب لألبحاث -5 1 2 3 4 5  
  يقرأ أعضاء الهيئة التدريسية أبحاث طالبهم بالتفصيل -6 1 2 3 4 5

تعطى لألبحاث نسبة مناسبة من التقويم العام للمساقات -7 1 2 3 4 5  

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة في تقييمهم لألبحاث -8 1 2 3 4 5  

يتأثر تقويم أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاث الطلبة بشكلها وترتيبها  -9 1 2 3 4 5  

تدريسية طالبهم بتغذية راجعة حول أبحاثهميزود أعضاء الهيئة ال -10 1 2 3 4 5  

يغير أعضاء الهيئة التدريسية مواضيع األبحاث بصورة مستمرة -11 1 2 3 4 5  

تفتقر األبحاث الجماعية للتقويم العادل -12 1 2 3 4 5  

تعد األبحاث وسيلة تقويم أفضل من االختبارات -13 1 2 3 4 5  
ث لسهولة الحصول عليها جاهزة من طلبة سابقين يفضل الطلبة األبحا -14 1 2 3 4 5  
 التقدمة الصفية كأسلوب تقويم     

تشكل التقدمة الصفية عبئا على الطلبة -1 1 2 3 4 5  

يعتبر أسلوب التقدمة الصفية مضيعة للوقت -2 1 2 3 4 5  

تزيد التقدمة الصفية من فرص المنافسة بين الطلبة -3 1 2 3 4 5  
تقوي التقدمة الصفية العالقة بين الطلبة والمحاضرين -4 1 2 3 4 5  

تكشف التقدمة الصفية عن القدرات الحقيقية المختلفة للطالب -5 1 2 3 4 5  

يقل تفاعل الطلبة في أثناء التقدمة الصفية -6 1 2 3 4 5  

ثة في يشجع أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة على استخدام أساليب تكنولوجية حدي -7 1 2 3 4 5
 التقدمة الصفية

يأخذ أعضاء الهيئة التدريسية بالحسبان في تقويمهم أساليب العرض التي يستخدمها  -8 1 2 3 4 5
 الطلبة في التقدمة الصفية
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 الفقرات مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما
يمارس أعضاء الهيئة التدريسية دورا فاعال أثناء التقدمة الصفية -9 1 2 3 4 5  

يستخدم أعضاء الهيئة التدريسية أسلوب التقدمة الصفية لتخفيف أعباء التدريس عنهم -10 1 2 3 4 5  
تشكل التقدمة الصفية أسلوبا تقويميا شكليا فقط -11 1 2 3 4 5  

يعطي أعضاء الهيئة التدريسية التقدمة الصفية وزنا مناسبا في التقويم -12 1 2 3 4 5  

الصفية أسلوب تقويم فعال تعتبر التقدمة  -13 1 2 3 4 5  
 المشاركة والحضور كأسلوب تقويم     

تعزز المشاركة الصفية العالقات والتواصل بين الطلبة-1 1 2 3 4 5  

تطور المشاركة الصفية معلومات الطلبة في المجاالت المختلفة -2 1 2 3 4 5  

ي المحاضرةتحفزالمشاركة الصفية الطلبة على التفاعل النشط ف -3 1 2 3 4 5  

تعكس مشاركة الطالب معرفتهم في المادة التعليمية  -4 1 2 3 4 5  

تتطرق المشاركة الصفية كثيرا إلى مواضيع خارج نطاق المادة التعليمية  -5 1 2 3 4 5  

يحتل الطالب الذين يبرزون في المشاركة الصفية أعلى المستويات التقويمية لدى  -6 1 2 3 4 5
 محاضريهم 

يقسم أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة الصفية بين الطلبة بشكل عادل  -7 1 2 3 4 5  

يتحيز بعض أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة عن نسبة التغيب المسموح بها لهم  -8 1 2 3 4 5
  

ييعطي أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة والحضور نسبة مناسبة من التقويم اإلجمال -9 1 2 3 4 5  
يشكل الحضور أسلوبا تقويميا شكليا فقط    -10 1 2 3 4 5  
المشاركة من التقويم النهائي للطلبة أعضاء الهيئة التدريسيةيستبعد  -11 1 2 3 4 5  
 مجمل أساليب التقويم     

تنسجم أساليب التقويم المتبعة مع األهداف المحددة للمساق -1 1 2 3 4 5  

ليب التقويم مع طبيعة أساليب تدريس المساقات تتناسب أسا -2 1 2 3 4 5  

تشخص أساليب التقويم المستخدمة جوانب القوة والضعف للطلبة -3 1 2 3 4 5  

تركز أساليب التقويم المستخدمة على المستويات المعرفية الدنيا -4 1 2 3 4 5  

أساليب التقويم المتبعة تجعل الطالب متعلمين نشطين -5 1 2 3 4 5  

تؤثر أساليب التقويم المتبعة إيجابيا على دافعية الطالب للتعلم -6 1 2 3 4 5  

تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة -7 1 2 3 4 5  

تراعي أساليب التقويم الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية  -8 1 2 3 4 5  

عملية التقويم يزيد تنوع أساليب التقويم من عدالة -9 1 2 3 4 5  

يقيم أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة بصورة دقيقة وموضوعية -10 1 2 3 4 5  

يهتم الطالب بدرجته النهائية أكثر من اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم -11 1 2 3 4 5  
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  أسئلة مفتوحة: ثالثا

  :ضع دائرة على رقم االختيار المناسب وقم بتعبئة الفراغ 
  :يب التقويم أدناه تفضلأي من أسال **

  المشاركة والحضور. 4التقدمة الصفية        . 3األبحاث        . 2االختبارات       . 1
  
  

  :ي أساليب تقويم أخرى مفضلة لديك /أذكر** 
     1                .  

    2          .  

    3.  

  :يسية في الجامعةي أقل أسالب التقويم استخداما من قبل الهيئة التدر/أذكر** 
1.  

2     .                    

3.  
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    ستبانة التي وزعت على عينة الدراسةاال) / 2(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  (    )رقم -استبانة تتعلق بأساليب التقويم                 

  ....عزيزتي الطالبة.... عزيزي الطالب

  ..........تحية طيبة وبعد 
تقوم الباحثة  ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعـة  س

آراء طلبة الدراسات العليا نحو أساليب التقويم المستخدمة مـن قبـل   "بير زيت، بدراسة حول 
، وذلك للتعرف على آراء طلبة الدراسات العليـا  "أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت

ب التقويم التي يستخدمها أعضاء الهيئة التدريسية فـي مسـاقات بـرامج الماجسـتير     في أسالي
المختلفة، وبخاصة االختبارات التي ستحاول الباحثة من خالل هذه الدراسة تحديد مواصـفاتها،  

  .وكذلك األبحاث، والتقدمة الصفية، والمشاركة والحضور
واقع أساليب التقويم المتبعة في جامعـة  لهذا الغرض أعدت فقرات هذه االستبانة للوقوف على 

بير زيت، بأمل الخروج بتوصيات قد تساهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف فيها، 
  . والتي من المؤمل أن تعود بالفائدة على العملية التربوية في الجامعة

مـة وستسـتخدم   إن البيانات والمعلومات التي تقدمونها في هذه االستبانة سـتعامل بسـرية تا  
. لألغراض العلمية والبحثية فقط من أجل اإلسهام في دفع مسيرة التعليم العالي نحـو األفضـل  

 &�Ea/ اE'g&%�$!     لذلك يرجى منكم إبداء التعاون والتقيد بتعبئة المعلومـات بدقـة وموضـوعية   

،d"&��' AMG �DوAD !.F�%�   العلميةولكم جزيل الشكر على جهودكم وأمانتكم.                                                        
  :الباحثة

  نادية عويضة
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  البيانات األولية: أوال 

  :المناسب الذي تنطبق عليه اإلجابة  على الرقم دائرة      وضع إشارة  أرجو
 

  

  الجنس
  أنثى .2           ذكر .1
  

  :الكلية 
التمريض        . 4تكنولوجيا المعلومات       . 3د         التجارة واالقتصا. 2اآلداب          . 1
  الدراسات العليا. 8الهندسة          . 7العلوم         . 6الحقوق واإلدارة العامة         . 5
  
  

  .........)مثل إدارة أعمال، أو الفيزياء، الخ: كتابته يدويا في الفراغالرجاء (  :التخصص
  :تخصص هوال    
  
  

  :ستوى األكاديميالم
 أكثر من سنة.  2سنة أولى           .2

  
  

  :للتحصيل األكاديمي في الدراسات العليا حتى الوقت الحالي يتراوح بين المعدل التراكمي
2. 70- 75        2 .5.17- 80        3 .80.1- 85          4 .85.1-90         5 . d� +.90أآ 
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  ةفقرات االستبان: ثانيا
مع االنتباه لمفتاح   كل فقرةحول الرقم المناسب أمام       ضع إشارة الرجاء و

  :اإلجابات التالي
  دائما=  5       غالبا=  4       أحيانا=  3      نادرا=  2        مطلقا=  1
  

 الفقرات مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما

 االختبارات الجامعية كأسلوب تقويم 1 2 3 4 5

تصاغ أسئلة االختبارات بصورة واضحة  -1 1 2 3 4 5  

تطبع أسئلة االختبارات بشكل سليم دون أخطاء  -2 1 2 3 4 5  

يصيغ أعضاء الهيئة التدريسية تعليمات شاملة لالختبارات  -3 1 2 3 4 5  
تقيس أسئلة االختبارات األهداف التربوية التي حددت مسبقا في خطة المساق -4 1 2 3 4 5  

تتناسب أسئلة االختبارات مع أهمية المحتوى -5 1 2 3 4 5  
تغطي أسئلة االختبارات جميع محتوى المادة التعليمية -6 1 2 3 4 5  

تتسم أسئلة االختبارات بالشمولية في قياس جميع مستويات التعلم -7 1 2 3 4 5  

)والتطبيق التذكر والفهم(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية الدنيا  -8 1 2 3 4 5  

)التحليل والتركيب والتقييم(تقيس أسئلة االختبارات المستويات المعرفية العليا  -9 1 2 3 4 5  

تتنوع أنماط أسئلة االختبارات بحيث تحتوي على أسئلة مقالية وموضوعية -10 1 2 3 4 5  

تركز غالبية أسئلة االختبارات على مستوى التذكر فقط -11 1 2 3 4 5  

تحث نوعية أسئلة االختبارات على التفكير  -12 1 2 3 4 5  

تراعي أسئلة االختبارات الفروق الفردية بين الطالب  -13 1 2 3 4 5  

ترتب أسئلة االختبارات من السهل إلى الصعب -14 1 2 3 4 5  

تتناسب صعوبة االختبارات مع زمن اإلجابة المحدد لها -15 1 2 3 4 5  

ل االختبارات مع الزمن المخصص لهايتناسب طو -16 1 2 3 4 5  

يراعي أعضاء الهيئة التدريسية إعطاء وقت إضافي لالختبارات  -17 1 2 3 4 5  

يقدم أعضاء الهيئة التدريسية التغذية الراجعة على أسئلة االختبارات  -18 1 2 3 4 5  

لمحتوى التعليمي الذي تتناسب العالمات المحددة لكل سؤال في االختبار مع أهمية ا -19 1 2 3 4 5
 يقيسه

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية في تصحيح اختبارات الطلبة -20 1 2 3 4 5  

يمنح أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة درجات عادلة في االختبارات -21 1 2 3 4 5  

لمساقاتيخصص أعضاء الهيئة التدريسية لالختبارات نسبة مناسبة من التقويم العام ل -22 1 2 3 4 5  
تحدد االختبارات التقويم النهائي للطلبة -23 1 2 3 4 5  



246 
 

 

 الفقرات مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما
يجدد أعضاء الهيئة التدريسية االختبارات بشكل مستمر -24 1 2 3 4 5  

يرجع أعضاء الهيئة التدريسية نماذج االختبارات للطلبة -25 1 2 3 4 5  
ختبارات الجامعية أداة تقويمية فاعلةتعد اال -26 1 2 3 4 5  

 األبحاث الجامعية كأسلوب تقويم     
تطور األبحاث معرفة الطالب بالمادة التعليمية -1 1 2 3 4 5  

5 
 

تعمل األبحاث على تطبيق الجانب النظري من المادة التعليمية -2 1 2 3 4  

لدى الطالب تنمي األبحاث المطلوبة مهارة البحث العلمي -3 1 2 3 4 5  

تكون التعليمات الخاصة باألبحاث مفهومة -4 1 2 3 4 5  

يحدد أعضاء الهيئة التدريسية عدد صفحات مناسب لألبحاث -5 1 2 3 4 5  
يقرأ أعضاء الهيئة التدريسية أبحاث طالبهم بالتفصيل  -6 1 2 3 4 5  

قاتتعطى لألبحاث نسبة مناسبة من التقويم العام للمسا -7 1 2 3 4 5  

يتحيز أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة في تقييمهم لألبحاث -8 1 2 3 4 5  

يتأثر تقويم أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاث الطلبة بشكلها وترتيبها  -9 1 2 3 4 5  

يزود أعضاء الهيئة التدريسية طالبهم بتغذية راجعة حول أبحاثهم -10 1 2 3 4 5  

ضاء الهيئة التدريسية مواضيع األبحاث بصورة مستمرةيغير أع -11 1 2 3 4 5  

تفتقر األبحاث الجماعية للتقويم العادل -12 1 2 3 4 5  

تعد األبحاث وسيلة تقويم أفضل من االختبارات -13 1 2 3 4 5  
يفضل الطلبة األبحاث لسهولة الحصول عليها جاهزة من طلبة سابقين  -14 1 2 3 4 5  
ة كأسلوب تقويمالتقدمة الصفي       

تشكل التقدمة الصفية عبئا على الطلبة -1 1 2 3 4 5  

يعتبر أسلوب التقدمة الصفية مضيعة للوقت -2 1 2 3 4 5  

تزيد التقدمة الصفية من فرص المنافسة بين الطلبة -3 1 2 3 4 5  
تقوي التقدمة الصفية العالقة بين الطلبة والمحاضرين -4 1 2 3 4 5  

تكشف التقدمة الصفية عن القدرات الحقيقية المختلفة للطالب -5 1 2 3 4 5  

يقل تفاعل الطلبة في أثناء التقدمة الصفية -6 1 2 3 4 5  

يشجع أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة على استخدام أساليب تكنولوجية حديثة في التقدمة  -7 1 2 3 4 5
 الصفية

بالحسبان في تقويمهم أساليب العرض التي يستخدمها يأخذ أعضاء الهيئة التدريسية  -8 1 2 3 4 5
 الطلبة في التقدمة الصفية

يمارس أعضاء الهيئة التدريسية دورا فاعال أثناء التقدمة الصفية -9 1 2 3 4 5  
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 الفقرات مطلقا نادرا أحيانا غالبا دائما
فيف أعباء التدريس عنهميستخدم أعضاء الهيئة التدريسية أسلوب التقدمة الصفية لتخ -10 1 2 3 4 5  
تشكل التقدمة الصفية أسلوبا تقويميا شكليا فقط -11 1 2 3 4 5  

يعطي أعضاء الهيئة التدريسية التقدمة الصفية وزنا مناسبا في التقويم -12 1 2 3 4 5  

تعتبر التقدمة الصفية أسلوب تقويم فعال  -13 1 2 3 4 5  
 المشاركة والحضور كأسلوب تقويم     

تعزز المشاركة الصفية العالقات والتواصل بين الطلبة-1 1 2 3 4 5  

تطور المشاركة الصفية معلومات الطلبة في المجاالت المختلفة -2 1 2 3 4 5  

تحفزالمشاركة الصفية الطلبة على التفاعل النشط في المحاضرة -3 1 2 3 4 5  

لتعليمية تعكس مشاركة الطالب معرفتهم في المادة ا -4 1 2 3 4 5  

تتطرق المشاركة الصفية كثيرا إلى مواضيع خارج نطاق المادة التعليمية  -5 1 2 3 4 5  

يحتل الطالب الذين يبرزون في المشاركة الصفية أعلى المستويات التقويمية لدى  -6 1 2 3 4 5
 محاضريهم 

بشكل عادل  يقسم أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة الصفية بين الطلبة -7 1 2 3 4 5  

يتحيز بعض أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الطلبة عن نسبة التغيب المسموح بها لهم   -8 1 2 3 4 5  

يعطي أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة والحضور نسبة مناسبة من التقويم اإلجمالي -9 1 2 3 4 5  
يشكل الحضور أسلوبا تقويميا شكليا فقط    -10 1 2 3 4 5  
المشاركة من التقويم النهائي للطلبة أعضاء الهيئة التدريسيةيستبعد  -11 1 2 3 4 5  
 مجمل أساليب التقويم     

تنسجم أساليب التقويم المتبعة مع األهداف المحددة للمساق -1 1 2 3 4 5  

تتناسب أساليب التقويم مع طبيعة أساليب تدريس المساقات  -2 1 2 3 4 5  

أساليب التقويم المستخدمة جوانب القوة والضعف للطلبةتشخص  -3 1 2 3 4 5  

تركز أساليب التقويم المستخدمة على المستويات المعرفية الدنيا -4 1 2 3 4 5  

أساليب التقويم المتبعة تجعل الطالب متعلمين نشطين -5 1 2 3 4 5  

للتعلمتؤثر أساليب التقويم المتبعة إيجابيا على دافعية الطالب  -6 1 2 3 4 5  

تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة -7 1 2 3 4 5  

تراعي أساليب التقويم الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية  -8 1 2 3 4 5  

يزيد تنوع أساليب التقويم من عدالة عملية التقويم -9 1 2 3 4 5  

بة بصورة دقيقة وموضوعيةيقيم أعضاء الهيئة التدريسية الطل -10 1 2 3 4 5  

يهتم الطالب بدرجته النهائية أكثر من اهتمامه بتحقيق أهداف التعلم -11 1 2 3 4 5  
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  أسئلة مفتوحة: ثالثا

  :ضع دائرة على رقم االختيار المناسب وقم بتعبئة الفراغ 
  :أي من أساليب التقويم أدناه تفضل **

  المشاركة والحضور. 4التقدمة الصفية         .3األبحاث        . 2االختبارات       . 1
  

  : التالية لتقويما هل تفضل أساليب** 
ال                       / المالحظة     نعم . 3ال      / المشاريع     نعم . 2ال       / دراسة الحالة     نعم . 1
ال                 / االستبيان  نعم. 6ال      /  تحليل ونقد نصوص بحثية      نعم. 5ال      / المقابالت     نعم . 4
  ال/ تقييم الزمالء  نعم . 9ال      / الحقائب التعليمية  نعم . 8ال     / تدريبات عملية ميدانية    نعم . 7
  

  :ي أساليب تقويم أخرى مفضلة لديك /أذكر** 
1.                           2                         . 3.  

  ي أكثر أسالب التقويم استخداما من قبل الهيئة التدريسية في الجامعة /أذكر* *
1.                           2                          .3.  

  :ي أقل أسالب التقويم استخداما من قبل الهيئة التدريسية في الجامعة/أذكر** 
1.                           2     .                     3. 

، والتي قام أعضاء الهيئة التدريسية في مساقات الدراسات العليا الموجودة بحوزتيعدد نماذج االختبارات  **
  .اختبار:               بإرجاعها هو
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تحليل الخطط الفصلية لمساقات مختلفة تبعا ألساليب التقويم ) / 3(ملحق رقم 

  المستخدمة فيها
  

  أساليب التقويم المستخدمة  ساقالم  التخصص  الكلية

تقدمة 

  صفية

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

الحضور 

  والمناقشة

  اآلداب

  

أساليب تدريس 

  العلوم

 )7302(أسس تعليم العلوم 
 

  

تحليل  15  30  20    15
  وحدة

20  

أساليب تدريس   

  الرياضيات

 )7301(أسس تعليم الرياضيات 
 

  

عمل  15  35  20    20
  جماعي

10  

أساليب تدريس   

  اللغة اإلنكليزية

 )7303(أسس تعليم اللغة اإلنكليزية 
 

  

وظائف  20  40    15  15
  بيتية

10  

 )632(أسس نفسية   التربية  
 

  

  10  مقاالت  30    30  30  

التاريخ العربي   

  اإلسالمي
مصادر تاريخ العالم العربي في العصر 

 )632(الحديث 
  

نقد  40  30      15
  مقاالت

15  

الغرب وقضايا التحرر في العالم     
 )634(العربي الحديث 

  

15  40  30  -  -  15  

  20  )732(العرب في ظل الدولة العثمانية     
  
  

دراسة  30  40    
  نقدية تحليلية

10  
  

  
  

قراءات نقدية  )739(موضوع خاص   
  في تاريخ القدس العثمانية

دراسة  30  30      20
  نقدية

20  
  
  

دراسات متقدمة الجغرافية السياسية   افياجغر  
 )635(للوطن العربي

  

  50  30      20  

  
  

دراسات متقدمة في الجغرافيا الطبيعية   
)636( 
  

تقارير  30  20  20    20
  ميدانية

10  

 )731(إدارة المصادر الطبيعية     
 

  

10  20  20  40    10  
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  أساليب التقويم المستخدمة  المساق  التخصص  الكلية

تقدمة 

  فيةص

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

الحضور 

  والمناقشة

الدراسات   

العربية 

  المعاصرة

قضايا : الفكر العربي المعاصر
  )633(واتجاهات 

20 
 
 

  

40  
  

30      10  
  

الجغرافيا السياسية للوطن العربي     
)635(  

  50  30      20  
  
  

المعاصر  المرأة في المجتمع العربي    
)731(  

20  40    30    10  
  
  

دراسات في الثقافة الشعبية العربية     
)7383(  

  20  ورقة نقد 25  40      15
  
  

قضايا نظرية مركزية في علم االجتماع   علم االجتماع  
)630( 
  

  
  

30  20  40    10  

نظريات في التنمية والسياسات     
 )631(االجتماعية 

  

15  20  25  30    10  

 )634(يفي أساليب البحث الك    
 
 

  

15  
  
  

30    40    15  
  
  

 )637(علم االجتماع الريفي     
 
 

  

15  20  25  30      
10  
  

 )631(الجبر المجرد   الرياضيات  العلوم
 
 

  

وظائف  30  40  30    
  بيتية

  
  

 )633(التحليل العددي     
 
 

  

وظائف  30  40  30    
  بيتية

  
  
  

 )637(النماذج اإلحصائية الخطية     
 
 

  

15 
 

  

 وظائف 25  35  25  
 بيتية
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  أساليب التقويم المستخدمة  المساق  التخصص  الكلية

تقدمة 

  صفية

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

الحضور 

  والمناقشة

 734  الفيزياء  
 

  

 

  
30  30  40      

    636 
 

  

 

  
  45  45    10  

    632 
 

  

أوراق   30  15    
  45عمل

10  

    731 
 

  

 

  
  45  40    15  

الكيمياء   

  التطبيقية

611 
 

  

30 

  
    مختبر 40      30

  

    634 
 

  

  50    50      
  

    631 

  
10 
 

  

تقارير 10  35  25  20
  مخبرية

  
  

كلية التجارة 

  واالقتصاد

دراسة  30  35  35      )631( محاسبة إدارية  إدارة أعمال
  حالة

  

    االنترنت 20  35  30  15    )632(إدارة مالية     
  

    مشروع30  40  30      )633(إدارة تسويق     
  

أوراق 10    30  50    )635(إدارة استراتيجية     
  عمل

10  
  

تحليل 10  40  30    20  )738(أعمال دولية     
 بيانات

  

  
  
  

  االقتصاد  

  

 )631(النظرية االقتصادية الجزئية 
 

  

25  25  20  30      
  

    مشروع 25  40  25      )632(النظرية االقتصادية الكلية     
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  أساليب التقويم المستخدمة  المساق  التخصص  الكلية

تقدمة 

  صفية

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

الحضور 

  والمناقشة

      40  30  30    )635(مناهج البحث العلمي     
  

تخطيط عمراني   الهندسة

  وعمارة المشهد

635 
 

  

  15  مشروع 30  20  20    15

    631 
 

  

  15  مشروع25      40  20
  

    623  10 
 

  

نشاط 15  30  20  20
  عملي

5  

    621 
 

  

تحليل  35    10  30  15
  استبانات

10  
  

العلوم الطبية   التمريض

  المخبرية

  10  مشاريع 20      40  30  )611(إدارة مختبرات
  
  

 )631(علم الدم     
  

20 

  
20  25  35      

    735 

  
10  20  30  40      

    632 

  
    مختبر 20  35  20  15  10

 623  القانون  القانون

  
15  30    40    15  

    634 

  
10  40    30    20  

    639 

  
  35    40    25  

    637 

  
      60    40  

تكنولوجيا 

  المعلومات

مواضيع في استخالص المعرفة من   
  )7342(البيانات 

مشروع  40  30  30    
  انترنت

  

مواضيع خاصة في علم الحاسوب     
  )7348(التطبيقي

30  20  20  30      

  )6300(  1حوسبة علمية     
  

 
 

  

30  30  40      
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  أساليب التقويم المستخدمة  المساق  التخصص  الكلية

تقدمة 

  صفية

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

الحضور 

  والمناقشة

 )6301( 2حوسبة علمية      
 

  

  
  

30  30  40      

الدراسات 

  العليا

الديموقراطية 

  وحقوق اإلنسان

 )632(اإلنسان القانون الدولي لحقوق 
 

  

20  30  40      10  

 )733(المجتمع المدني     
 

  

 

  
30    50    20  

 )739(موضوع خاص     
 

  

 

  
  10  نشاط 20  30    40

 )639(مناهج البحث     
 

  

 

  
نقد    50      40

  أبحاث

10  

الصحة العامة   

  والمجتمعية

 )623(علم األوبئة الكالسيكي 
 

  

20  20  20  40      

 الصحة العامة كمدخل لدراسة    
 )621(األمراض المعدية وغير المعدية 

   

دراسة  20  30  30    20
  حالة

  

علم األوبئة الكالسيكي واالجتماعي     
 )625(المتقدم 

  

أوراق 10  40  30  20  
  عمل

  

 10  )628(مدخل إلى صحة البيئة     
 

  

أوراق 10  40  25  15
  عمل

  

الدراسات   

  الدولية

 1914العالقات الدولية منذ عام 
)634( 
  

10 
 

  

40    30    20  

 20  )731(مبادىء وتطبيق القانون الدولي     
 

  

40    25    15  

العالم العربي والغرب في القرن     
  )636(العشرين 

  

20    30  40    10  
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  أساليب التقويم المستخدمة  المساق  التخصص  الكلية

تقدمة 

  صفية

أبحاث 

  وتقارير

امتحانات 

نصف 

  فصلية

امتحانات 

  نهائية

نشاطات 

  مختلفة

 الحضور

  والمناقشة

النوع   

االجتماعي 

  والتنمية

مدخل تاريخي ونظري إلى دراسات 
  )631(النوع االجتماعي والتنمية 

30    30  30    10  

التوجهات النظرية في النوع االجتماعي     
 )632(والتنمية 

  

20  30    40    10  

األطر القانونية للدولة والمواطنة     
)636( 
  

20  40    30    10  

هندسة المياه   

  بيئةوال

 )634(العمليات البيئية 
 

  

 
 

  

    مشروع 20  40  30  10

    632 
 
 

  

 

  
عمل  25  50  15  

  ميداني

10  

     )630    ( 
 

                        

15    20  50    15  

  المجموع

  كليات 8 

 42  مساق 70  تخصص 21 
  

45  48  58  35  44  
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  ولتسهيل مهمة لجمع بيانات من مكتب التسجيل والقب) / 4(ملحق رقم 
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  تسهيل مهمة لجمع الخطط الفصلية من برامج الدراسات العليا) / 5(ملحق رقم 
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تسهيل مهمة توزيع االستبانة على العينة االستطالعية في جامعة أبو ) / 6(ملحق رقم 

  ديس
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تسهيل مهمة إلى جميع دوائر الدراسات العليا لتوزيع االستبانة على  / )7(ملحق رقم 

راسةعينة الد  
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 تسهيل مهمة لجمع نماذج اختبارات) / 8(ملحق رقم 
 

 
 


