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 األداء الستسيد لتجريديي  كليات التخبية / جامعة السهصل 

 في ضهء جائحة كهرونا

 وفاء محسهد يهنذ                                          عسخ عديد مخىهن  

 جامعة السهصل / كلية التخبية للعلهم                          جامعة السهصل / كلية التخبية للعلهم 

 الرخفة / قدم علهم الحياة                             االندانية / قدم العلهم التخبهية والشفدية          

 

 (11/00/2021، قبل للنشر في  22/00/2021)قدم للنشر في 

 

 مدتخلص البحث

عخؼ األداء الستسيد لتجريديي كميات التخبية /جامعة السػصل في ضػء استيجؼ البحث الحالي الت 
 جائحة كػرونا وفق متغيخات )الجشذ، السختبة العمسية، التخرز( مغ خالؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية: 

( في مدتػى األداء الستسيد مقارنة مع الستػسط 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .1
 خضي؟  الف

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا لستغيخ الجشذ 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .2
 )ذكػر، إناث(؟  

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا لستغيخ السختبة 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .3
 مداعج(؟  أستاذ واستاذ  –العمسية )مجرس ومجرس مداعج 

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا لستغيخ 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .4
 انداني(؟   –التخرز )عمسي

تكػف مجتسع البحث مغ جسيع أعزاء الييئة التجريدية في كميات التخبية جامعة السػصل والبالغ عجدىع 
( تجريدي وتجريدية عيشة لمبحث وبشدبة 265وقج تع اختيار ) ،2020/2021( تجريديًا لمدشة الجراسية 976)
(27%.الى السجتسع الكمي ) 

وألجل قياس متغيخ البحث قاـ الباحثاف بأعجاد أداة لكياس األداء الستسيد، وقج تع التحقق مغ الرجؽ 
كسا تع التحقق مغ  بأنػاعو الثالثة لمسكياس بعخضو عمى مجسػعة مغ الخبخاء الستخرريغ في العمـػ التخبػية،

( 0086( و )0084ثباتيا بصخيقتي إعادة األختبار، وبأستعساؿ معادلة الفا كخونباخ، اذ بمغت قيسة معامل الثبات )
 عمى التػالي، ولقج عػلجت البيانات بإستعساؿ، اختبار التائي لعيشة واحجة ولعيشتيغ مدتقمتيغ.

 وتػصل الباحثاف لعجد مغ الشتائج ىي: 

ء الييئة التجريدية لكميات التخبية في جامعة السػصل لألقداـ )العمسية، واإلندانية( بأداٍء متسيد يتستع أعزا .1
 بجرجة فػؽ الستػسط.

انداني(،  –تداوى أعزاء الييئة التجريدية في تقجيخىع لسدتػى األداء الستسيد في متغيخ التخرز )عمسي  .2
ح )الحكػر( والسختبة العمسية ولرالح مختبة )استاذ في حيغ وجج اف ىشالظ فػارؽ تعدى لستغيخ الجشذ ولرال

 واستاذ مداعج(.

 وفي ضػء تمظ الشتائج التي تع التػصل الييا ،وضع الباحثاف عجد مغ التػصيات 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

77 

 كسا اقتخح الباحثاف اجخاء دراسات مدتقبمية مبشية عمى األداء الستسيد.

 

 

Distinguished performance of teachers of colleges of education / 

University of Mosul 

In light of the Corona pandemic 

    Prof. Dr. Wafaa Mahmoud Younes                          Omar Aziz Marhoon 

University of Mosul / College of 

Education for Pure Sciences / 

Department of Life Sciences 

Mosul University / College of Education 

for Human Sciences / Department of 

Educational and Psychological Sciences 
 

Summary of research 
The current research aimed to identify the distinguished performance of 

te0aching faculties / University of Mosul in light of the Corona pandemic according to 

variables (gender, academic rank, specialization) by answering the following 

questions: 

1. Is there a statistically significant difference at the level of (0.05) in the level of 

outstanding performance compared to the hypothetical average? 

2. Is there a statistically significant difference at the level of (0.05) in the level of 

outstanding performance according to the gender variable (males, females)? 

3.  Is there a statistically significant difference at the level of significance (0.05) in the 

level of outstanding performance according to the scientific rank variable (teacher 

and assistant teacher - professor and assistant professor)? 

4. Is there a statistically significant difference at the level of significance (0.05) in the 

level of distinguished performance according to the variable of specialization 

(scientific - humanitarian) 

 The research community consisted of all the faculty members in the colleges 

of education at the University of Mosul, who were (976) teaching staff for the 

2020/2021 academic year, and (265) teaching and teaching staff members were 

selected for the research, with a ratio of (27%) to the total community. 

 In order to measure the research variable, the two researchers prepared the 

outstanding performance tool, and the validity of the three types of the scale was 

verified by presenting it to a group of experts specializing in educational sciences.  , 

84) and (0.86), respectively, and the data were treated using, the T test for one sample 

and two independent samples. 

 The two researchers reached a number of results: 

1. The faculty members of the Faculties of Education at the University of Mosul for 

the departments (scientific and humanitarian) enjoy excellent performance with an 

above average degree. 

2. . The members of the faculty were equal in their assessment of the level of 

outstanding performance in the variable of specialization (scientific - 

humanitarian), while it was found that there are differences attributable to the 

variable of sex and in favor of (males) and the academic rank and in favor of the 

rank (professor and assistant professor). 

 In light of these results, the researchers put forward a number of 

recommendations. 
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 The researchers also suggested conducting future studies based on outstanding 

performanc 
 

 (: The problem of researchأواًل: مذكلة البحث: )

يذيج العالع اليػـ نقمة نػعية في أساليب العسمية التعميسية، نتيجة لمتصػرات التكشػلػجية 
اليائمة والستدارعة في مجاؿ الحاسػب اآللي ووسائل اإلتراؿ، وتقشية السعمػمات، وانتذار 

ثت تصػرًا كبيخًا في تكشػلػجيا السعمػمات وصػاًل الى ما الذبكات اإللكتخونية واإلنتخنت، والتي أحج
يعخؼ باالنفجار السعخفي، وىػ ما دعا الحكػمات والسشطسات السختمفة لالستفادة مغ ىحه 

التصػرات وتصػيعيا في جسيع مجاالتيا ومشيا التعميع بيجؼ مداعجتيا في تحقيق أىجافيا وتجاوز 
(. وإزدياد الحاجة الى تػضيف التكشػلػجيا في        27: 2006التحجيات التي تػاجييا )الزافي، 

 (.238: 2005مجاؿ التخبية والتعميع )ياسيغ، 

وحيث أف الجامعات إحجى ىحه السؤسدات التعميسية اليامة والتي تعتبخ معقل الفكخ 
اإلنداني ومرجر االستثسار وتشسية الثػرة البذخية فيي مرشع لمعشاصخ الفاعمة في السجتسع 

لتي تتحسل مدؤولية الشيػض باألمع والجفاع عغ مكتدباتيا ومجابية التحجيات التي تػاجييا وا
 (.32: 2002)الشجار، 

وفي ضػء ذلظ كاف البج لسؤسدات التعميع العالي عمى وجو العسـػ وجامعة السػصل 
عمى وجو الخرػص، مغ تبشي التعميع االلكتخوني لمصمبة والتػاصل مع التجريدييغ بػاسصة 

(، وذلظ لسػاجية خصخ انتقاؿ وتفذي فايخوس كػرونا E-Administrationاإلدارة االلكتخونية )
(COVID-19 والحي الزلشا نعير نتائجو الى يػمشا ىحا، عبخ تفعيل السشرات التعميسية ،)

(، وتػاصل Google meetو Google classroomو Edmodoااللكتخونية كسشرة )
يع البعس وحزػر الػرش التجريبية والسؤتسخات العمسية التي تتسخكد اإلدارييغ واألساتحة مع بعز

حػؿ التعميع االلكتخوني سػاء عمى السدتػى السحمي او الجولي، وتكميف الصمبة بػاجباتيع عبخ 
تػضيف شبكة اإلنتخنت ليحه السجسػعة مغ السشرات التعميسية االلكتخونية لزساف عجـ تػقف 

اس ىحا الشػع مغ التعميع عمى األداء الػضيفي لمسجرسيغ وعمى تسيد عجمة العمع والسعخفة، وانعك
في ضل تدايج مياـ األستاذ الجامعي وتعجد ادواره، ، وجػدة تأىيمو السيشي، وتأىيمو و االداء ليع.

 (.308: 2011الثقافي، ونػع الخبخات التي يستمكيا، )الحخيخي، 
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ية وخاصًة الجامعية مشيا بصخح مػضػع فقج بادرت العجيج مغ األنطسة والسؤسدات التعميس
األداء وتسيد األستاذ الجامعي بيجؼ معخفة قجراتو في مػاجية االزمات الصارئة كسا حرل في 

جائحة كػرونا ،وليحا انصمق الباحثاف مغ خالؿ ىحا البحث الستػاضع الى معخفة مجى تأثخ 
وتحجيات االزمة الرحية العالسية األداء الستسيد لألستاذ الجامعي في ضل التعميع االلكتخوني 

 عمى التعميع .

 وبحلظ يسكغ تحجيج مذكمة البحث بالدؤاؿ التالي: 

*ماىػ مدتػى األداء الستسيد لتجريديي كميات التخبية / جامعة السػصل في ضػء جائحة كػرونا 
 وفق بعس الستغيخات؟  " 

 ( The Significance of Researchثانيًا: أىسية البحث )

لقخف الحادي والعذخيغ ثػرة عمسية ىائمة في جسيع السجاالت والتي تحسل في شيج ا
(.نالت السؤسدات التعميسية والجامعات جدءا 2: 2012شياتيا تصػرات عمسية ىائمة )األعػر، 

إنجاز السيسات واتخاذ القخارات وغيخىا يديخا مغ تمظ التصػرات ، والزاؿ يحتاج الكثيخ فيسا يخز 
 (.328: 2009دارية والتعميسية بشحػ دقيق ومتسيد )أحسج، مغ الػضائف اإل

كسا دعع التعميع االلكتخوني التجريدي الجامعي عبخ لقاء الصالب في القاعات الجراسية 
االفتخاضية وعغ بعج واعجاد السحاضخات واالختبارات وقخاءة البحػث، كسا ساعجت األستاذ 

دات التعميع العالي، كسا انو إعتسج الصخؽ الجامعي الحي يسثل ركيدة أساسية في نذاط مؤس
السثمى في التجريذ، واألعتشاء بأساليب التقييع واالمتحانات االلكتخونية السدتخجمة الى جانب 

 zoomو google meetالتداميا بالسحتػى العمسي لمسقخر أثشاء التجريذ كالسشرات التعميسية )

cloudث يسكغ مغ خالليا حزػر االجتساعات ( وغيخىا مغ مػاقع التػاصل االجتساعي، حي
والشجوات والػرش التجريبية وتقجيع عخوض وشخوحات السادة التعميسية عبخ الرػت والرػرة 
واستخجاـ عخوض الفيجيػ مغ خالليا وإعصاء االرشادات والتعميسات الزخورية لديخ العسمية 

 ( 28: 2008التعميسية )السشيع، 

والػثائق، والججاوؿ االلكتخونية لمتعميسات وعسمية سيخ  ىحا باإلضافة الى أنطسة السمفات
السحاضخات واالمتحانات، التي يسكغ االستفادة مشيا في سيخ عسل التجريدي والصالب لألغخاض 

 (. 53: 2008التػضيحية )السدعػد، 
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فاألستاذ الجامعي ىػ نػاة العسمية التعميسية فيػ مجرس وباحث وعامل تغييخ في السجتسع، 
لحي يتحسل العبء األكبخ في عسمية صشاعة العقػؿ وصقل الشفػس وبشاء السمكات الحىشية وىػ ا

السقبمة عمى التحريل بأبجاع وإتقاف وصػاًل الى مخحمة التعمع الحاتي القادر عمى االستسخارية ألنو 
قميجيًا يختكد الى معخفة دقيقة بصبيعة عسمية التعميع وكل ذلظ يتصمب مشو جيجًا استثشائيًا وغيخ ت
: 2016بجءًا بالتحجيات التي تع التصخؽ الييا آنفًا حتى تحقيق األىجاؼ السخجػة مغ ذلظ )مػفق، 

5.) 

ويدعى التعميع الجامعي بتخرراتو السختمفة اعجاد قادة ميشييغ قادريغ عمى تحقيق 
 استجامة تشسية السجتسع وابتكار أساليب ججيجة ومالئسة لمتعامل مع ما يصخأ مغ مدتججات

 (.6: 2017)شحاتو، 

ويعتبخ البحث عغ التسيد في مجاؿ التجريذ مغ السفاليع الحجيثة التي تحقق التفػؽ، 
لحلظ البج أف تمجأ السؤسدات التعميسية ومغ ضسشيا الجامعات الى الصخؽ الججيجة وتجشب الصخؽ 

اـ الى عالع ججيج التقميجية تبعًا لمسػاقف التي تتعخض ليا، بل وتشحييا جانبًا وتعسل عمى االنزس
مغ السؤسدات الشاجحة عغ شخيق تشسية ميارات التسيد ومباشخة العسل ومغ ثع تحديغ األداء 

حيث أف التسيد ىػ عبارة عغ نطاـ متكامل معتسج عمى التقشيات والسشاىج  (.20: 2005)تػفيق، 
بسا يحقق الخقي  التجريدية الحجيثة والستصػرة مغ اجل العسل عمى رفع مدتػيات األداء لمتجريدي

(، إذ اليكفي األداء االعتيادي لسػاجية مػجات 27: 2009لو ولمسؤسدة التعميسية )العبجالت، 
التغييخ والسشافدة السدتسخة وتصمعات الصمبة والسؤسدات التعميسية الستدايجة والستراعجة، فسغ 

ى مػقعو التشافدي الػاضح أف التجريدي ميسا كانت امكانياتو وقجراتو اليدتصيع السحافطة عم
بالعػدة الى مدتػى األداء نفدو، والمجػء الى األساليب التقميجية، وىحا ما يجفعو الى تحديغ أداءه 

الى درجات تفػؽ أداء مشافديو مغ التجريدييغ واالرتقاء الى السدتػى السصمػب في األداء  
(Aguinis,2005: 5) 

مغ اجل تحقيق مدتػيات عالية في األداء فاالداء الستسيد ىػ مغ أنػاع االبجاع والتفػؽ  
بسا يعسل عمى تحقيق إنجازات عالية غيخ متػقعة مغ قبل التجريدي والػصػؿ لحالة الخضى مغ 

(، واألداء الستسيد ىػ القجوـ بسا ىػ ججيج 21: 2002قبمو ومغ قبل السؤسدة التعميسية )الدمسي، 
دة في اكثخ عشاصخ األداء اإلستخاتيجي ومختمف عغ االخخيغ، والحي يشتج عشو تحقيق رقي ومي
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بأف األداء الستسيد ىػ " استغالؿ التجريدي  Bukhara(، ويخى 41: 2009)أبػ فارة وآخخوف، 
لمفخص الستاحة والتي تدبق التخصيط اإلستخاتيجي والعسل وااللتداـ بخؤية تكػف واضحة اليجؼ 

: 2010التعميسية " )الزالعيغ، وكفاية السرجر والحخص عمى األداء الفعاؿ داخل السؤسدة 
73.) 

 ( الزػء عمى مجسػعة عشاصخ لألداء الستسيد أبخزىا 2008كسا سمط  درة والرباغ )

 ما يمي: 

كفايات التجريدي: أي معمػماتو ومياراتو واتجاىاتو وقيسو، ويقرج بحلظ الخرائز  .1
 األساسية التي تشتج أداًء فعااًل متسيدًا يقػـ بو التجريدي.

متصمبات التجريذ )الػضيفة(: أي السياـ والسدؤوليات أو األدوار التي يتصمبيا عسل مغ  .2
 األعساؿ أو وضيفة مغ الػضائف.

بيئة السؤسدة التعميسية: وتتكػف مغ عػامل داخمية وعػامل خارجية، ومغ العػامل الجاخمية  .3
وليكميتيا واإلجخاءات التي التي تؤثخ في األداء الستسيد لمتجريدي أىجاؼ السؤسدة التعميسية 

يجب إتباعيا فييا، ومغ العػامل الخارجية التي تذكل بيئة السؤسدة التعميسية العػامل 
 (304: 2008االجتساعية واالقترادية والتكشػلػجية والدياسية والقانػنية.)درة والرباغ، 

لتجريدي في تكسغ أىسية األداء الستسيد في التحديغ والتصػيخ السدتسخ، وىحا ما يزع ا
مػقف أفزل مغ أقخانو، وال يكػف بسعدؿ عشيع أو عغ أىجاؼ مؤسدتو التعميسية بل يعسل بالػقت 
ذاتو عمى تشسية وبشاء العالقات مع مؤسدتو واقخانو التجريدييغ لتعطيع الفخص لمػصػؿ إلجسالي 

اجعة أوضاعو برفة غاياتيا وأىجافيا بسا يشدجع مع مفاليع األداء الستسيد، وىحا ما يجعػه الى مخ 
مدتسخة دوف إنتطار عسميات التقػيع بحقو، والتي تسكشو مغ الكذف عغ قجراتو الكامشة التي تعبخ 

عغ شاقاتو وامكانياتو والتي أساسيا الفكخ اإلنداني والسعخفة الستسيدة والعسل عمى تشسيتيا 
 (.22: 2012وتػضيفيا لتحقيق التفػؽ وصػاًل لمتسيد )الياللي، وغبػر، 

وضيخت عمى الداحة العالسية مؤسدات تعميسية جامعية إقميسية ومحمية رائجة أخحت عمى 
عاتقيا ميسة تحفيد التجريدييغ ودفعيع لتفعيل أدائيع نحػ التسيد، وذلظ بػضع نساذج تكػف 

بسثابة دليٍل ليع عبخ معاييخ محجدة سمفًا بحيث يكػف لكل معيار درجاتو الخاصة بو والتي تدسح 
ي عشج اإلستشاد الييا بأجخاء تقييع ذاتي لو، وبالتالي الػقػؼ عمى مختمف أوجو القرػر لمتجريد
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أو الزعف في األداء، وتقجـ ىحه الشساذج إشارًا لمتحفيد عمى التسيد جػائد تختمف قيستيا 
 (.8: 2010بأختالؼ مدتػيات األداء الستحققة )شػقي، 

البحث عغ عػامل التسيد في األداء  وقج سعت جامعة السػصل عبخ مديختيا العمسية في
لجى تجريدييا مغ خالؿ مكافأتيع وتحفيدىع عمى نذخ بحػثيع في السجالت العمسية الخصيشة 

والتي ساىست في رفع مكانة التجريدي يقابميا مذاركتو في السؤتسخات والشذاشات العمسية داخل 
 وخارج القصخ.

ت ومػارد ثسيشة صعبة التقميج، غيخ قابمة واألداء الستسيد يتحقق اذا ما تع تػضيف كفاءا
 لإلستبجاؿ نادرة ودائسة، وعميو فأف الرياغة الرخيحة والزسشية الستخاتيجيات عسل 

 السؤسدات الجامعية برػرة عامة والكميات برػرة خاصة ىي االتجاه نحػ االستثسار األمثل

 اء عمى أفزل وجو ليحا الكفاءات والسػارد بالصخؽ التي تزسغ ديسػمة العسل واألد 

 (.20: 2009)الحبيب والجيالوي، 

لحا فالتسيد في األداء ىػ الرسػد أماـ التحجيات والخغبة في عسل األشياء التي يخى غيخ 
الستسيديغ صعػبة في عسميا، والتجريدي الحي يدعى الى التسيد ىػ الحي يقبل ويستمظ الترسيع 

ة التحجيات والترجي ليا، ليشصمق بعج ذلظ وبكل ثقة واإلرادة الحكيقة لحلظ، ويدتجسع قػاه لسػاجي
 (.147: 2014نحػ التسيد بأمكانياتو وقجراتو )اليالالت، 

ويتصمب األداء الستسيد ميارات ومبادئ يجب اف يستمكيا التجريدي لكي يرل لسخحمة 
جخد نقل األداء الستسيد في ميشتو، فيحه العسمية اإلندانية بالغة التعقيج، إلف التجريذ ليذ م

السعمػمات والسعارؼ بل عسمية بشاء شخرية الصالب بالجرجة األساس، وتشطيع بشاه العقمية 
والػججانية والشفذ حخكية، وىحا ما يتصمب مغ التجريدي معخفة األىجاؼ التخبػية والػسائل 

 التعميسية وشخائق التجريذ الحجيثة ومغ بعج ذلظ قيامو بعسمية التقػيع العمسي 

 (.4: 2010عديد، )العبج ال

 ويتسثل الستسيد في األداء لجى التجريدييغ مغ خالؿ البعجيغ اآلتييغ : 

إف غاية التجريدي الحكيكية ىي الدعي الى تحقيق التسيد، بسعشى إنجاز نتائج غيخ مدبػقة  .1
 يتفػؽ بيا عمى كل مشافديو، ويتفػؽ بيا عمى نفدو بسشصق التعمع.
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ساؿ وقخارات وما يعتسجه مغ نطع وفعاليات يجب أف إف كل ما يرجر عغ التجريدي مغ أع .2
يتدع بالتسيد أي الجػدة الفائقة الكاممة التي ال تتخؾ مجااًل لمخصأ واالنحخاؼ ويييأ الفخص 

 الحكيكية كي يشفح ويحقق أىجافو برػرة صحيحة وتامة مغ أوؿ أداٍء لو.

جاىسا دوف االخخ، وبيحا وبيحا يتسثل البعجاف لجى التجريدي في وجو واحج، وال يتحقق أح
يؤكج األداء الستسيد عمى أنو مدتػى األداء الػحيج والسقبػؿ في عرخ التشافدية والعػلسة 

 (.17: 2012والسعخفة، عرخ اإلنتخنت وسيادة تقشيات االتراالت والسعمػمات )ليشجة، 

 أىسية األداء الستسيد 

بعزيع البعس، وىػ ضخوري لخفع يعتبخ األداء الستسيد ميع في تسيد التجريدييغ عغ 
أداء السؤسدة التعميسية وتحديشيا مغ خالؿ تصبيق السعاييخ الالزمة التي تحث عمى األداء 

 الستسيد، وتكسغ أىسيتو فيسا يمي: 

يداعج األداء الستسيد عمى تخصي العكبات التي تطيخ لمتجريدي عشج اداءه لسختمف  .1
 العسميات.

ججيجة لتػفيخ السعمػمات مغ اجل رفع القجرة والكفاءة في العسمية يداعج في ابتكار وسائل  .2
 التعميسية.

 يداعج عمى رفع كفاءة السؤسدة التعميسية. .3

يداعج األداء الستسيد عمى تػفيخ بيئة مشاسبة لإلبجاع في السؤسدات التعميسية، وتصبيق  .4
دوره في السخخجات التعميسية تقشيات ججيجة تيجؼ الى زيادة فاعمية وكفاءة التجريدي وتشذيط 

 والتشطيسية لمسؤسدة.

يداعج األداء الستسيد عمى زيادة القجرة التشافدية بيغ التجريدييغ، لتصػيخ كفاءتيع وقجراتيع  .5
 العسمية والعمسية.

اف األداء الستسيد مغ ضخوريات تصػيخ إدارة العسمية التعميسية في رفع مدتػى أداء  .6
 التي يقجمػنيا لمسؤسدة التعميسية.التجريدييغ والخجمات 

يداعج األداء الستسيد عمى بتفعيل روح السشافدة واالبتكار بيغ التجريدييغ انفديع.)الدعػدي،  .7
2008 :264.) 

 مفيهم األداء الستسيد في مؤسدات التعليم العالي 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

84 

التعميع ىػ اف التحجيات التي تػاجو تحجيج تعخيف لألداء الستسيد لجى التجريدييغ في 
ارتباشو بالجػدة خاصة فيسا يتعمق بالشػاحي األكاديسية، اال اف بعس الجراسات قج بيشت ارتباط 
السفيػميغ مع وجػد اختالفات ىامة ودقيقة، فالتحػؿ مغ الجػدة الى التسيد خفي، فالتسيد ىػ 

ل الى شخيقة عسل ضسغ مشيج محجد، كسا يذتسل الجػدة، ولكشو يتعجى ذلظ مغ خالؿ التػص
التفػؽ في الشتائج مغ خالؿ تصبيقو، إضافة الى تخسيخ ارتباشو بالتحجي والتغييخ في بيئة العسل 
الكمية، كسا أف الجػدة في التعميع كانت دائسًا تخكد عمى الشػاحي األكاديسية، فأستشادًا الى بحػث 

التعميع العالي في قج اشارت الى أف معطع مؤسدات  1998اجخاىا السعيج البخيصاني لمجػدة عاـ 
بخيصانيا تيتع بالجػانب األكاديسية فيسا يتعمق بالجػدة وال تبجي نفذ االىتساـ بزساف الجػدة في 

الشػاحي األخخى لتمظ السؤسدات، أما التسيد فأنو يخكد عمى االلتداـ بالجػدة في كافة نػاحي 
 (.Egan, 2003: 6السؤسدة )

سدات التعميع العالي لجى التجريدييغ يجب أف عشج تقجيع تعخيف األداء الستسيد في مؤ 
يكػف شاماًل لكل نػاحي البيئة التعميسية سػاء أكاديسيًا أو إداريًا أو بحثيًا، فيػ " أداء استثشائي 

فيسا يتعمق في الكيادة والتخصيط االستخاتيجي، بيئة العسل، إدارة العسميات التعميسية، والتخكيد عمى 
لعسل، وتبشي قياس لألداء واستخجاـ السعمػمات والتحميل" الصمبة، واحتياجات سػؽ ا

(Anninos,2007: 315 .) 

اف تعخيف األداء الستسيد لجى تجريديي مؤسدات التعميع العالي البج اف يذيخ الى 
 مجسػعة مغ االبعاد التي حجدىا الباحثػف وىي: 

 اىج والخصط الجراسية.التخكيد عمى الصمبة وتصػر السجتسع، وىحا يعشي تػفيخ أفزل السش .1

التصػيخ السجروس بأتجاه تحقيق األىجاؼ واالستخجاـ األمثل لسػارد السؤسدة التعميسية بأتجاه  .2
تحديغ البيئة التعميسية، وىحا يعشي تػفيخ مشاخ محفد ومذجع لمتجريدي ولمصالب أيزًا لخفع 

الحق في االشتخاؾ مدتػى التجريدي أكاديسيًا ومدتػى الصالب تحريميًا، ولكل تجريدي 
 بعسميات التعمع والتصػيخ السدتسخ عبخ الشجوات والػرش التجريبية.

االىتساـ بالتسايد واالختالفات الثقافية لكل التجريدييغ السذاركيغ في العسمية التعميسية، حيث  .3
 يعشي تشػع الخبخات وبالتالي تحديغ وتسيد األداء.
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خجمة الصمبة والعسل بأتجاه ما يدسى بالسؤسدة  مجتسع تخحيبي يذجع كل افخاده بأتجاه .4
 (.Williams et al., 2005: 5التعميسية )

ويدتشتج مغ ما ذكخ اف األداء الستسيد في مؤسدات التعميع العالي يتحقق مغ خالؿ 
جيػد تشطيسية تذاركية تكاممية إلستغالؿ السػارد الستاحة، حيث تؤدي الى تحقيق نتائج متسيدة 

عمى ميدة تشافدية مغ خالؿ السخخجات التي تتسثل بالصمبة الخخيجيغ واألبحاث  والحرػؿ أيزاً 
العمسية والخجمات السدانجة التي يسكغ قياسيا بشاًء عمى معاييخ تعتسج عمى مؤشخات ممسػسة 

 وغيخ ممسػسة.

 -وفي ضػء ما تقجـ ذكخه تتجمى أىسية البحث الحالي بسا يمي: 

ممحًا في السؤسدات الجامعية لسػاجية مختمف الطخوؼ اف األداء الستسيد أصبح أمخًا  .1
 والتحجيات التي تػاجيو العسمية التعميسية.

دراسة تأثيخات التعميع االلكتخوني )خالؿ جائحة كػرونا( والسساراسات اإلدارية االلكتخونية  .2
عمى األداء الستسيد لألستاذ الجامعي ، ىي دراسة فخيجة مغ نػعيا عمى الشصاؽ السحمي 

 ب عمع الباحثاف.حد

 (: The Aims of Researchثالثًا: أىجاف البحث )

ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى مدتػى األداء الستسيد لتجريدي كميات التخبية /جامعة 
السػصل في ضػء جائحة كػرونا وفق متغيخات )الجشذ، التخرز، السختبة العمسية( مغ خالؿ 

 -اإلجابة عمى األسئمة التالية: 

( في مدتػى األداء الستسيدلتجريدي 0005شاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )ىل ى 
 كميات التخبية  مقارنة مع الستػسط الفخضي؟  

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .1
 إناث(؟  -لستغيخ الجشذ )ذكػر 

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا 0005رائية عشج مدتػى داللة )ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إح .2
 أستاذ واستاذ مداعج(؟  -لستغيخ السختبة العمسية )مجرس ومجرس مداعج 

( في مدتػى األداء الستسيد تبعًا 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .3
 انداني(؟  -لستغيخ التخرز )عمسي 
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 (: The Limits of Research) رابعًا: حجود البحث

 تحجد البحث الحالي بتجريدي كميات التخبية / جامعة السػصل لمعاـ الجراسي 

( والتي ىي: كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية. كمية التخبية لمعمـػ الرخفة. كمية 2020-2021)
 التخبية األساسية. كمية التخبية بشات. كمية التخبية الخياضية.

 (: The definition of Researchج السرظلحات )خامدًا: تحجي

 عخفو كل مغ: ( Outstanding preferenceاألداء الستسيد )

 (: 2002شخيف ) .1

 "ىػ وجو االبجاع، اذ يعخؼ االبجاع انو ذلظ العسل الحي يجرؾ بأنو شيء متسيد وفخيج".

 ( 132 :2002)شخيف،                                                       

 (: 2005يػسف ) .2

"مجسػعة مغ الدمػكيات والقجرات والسيارات الفكخية والسعخفية العالية التي يتستع بيا 
العامميغ بحيث تربح ليع القجرة عمى تػضيف تمظ السيارات والسعخفة في مجاؿ عسميع 

والتسيد وتخرريع بسا يجعميع يقجمػف أفكار ومشتجات خجمية تتدع بالحجاثة واالصالة واإلبجاع 
 وبسا يعدز مغ تحقيق أىجاؼ عالية السدتػى وأداء متسيد".

 ( 46: 2005)يػسف،                                                         

3. Ab Hamid (2015 :) 

 "األداء الكفػء والفعاؿ، والحي يتع التػصل اليو نتيجة لتصبيق مفاليع الجػدة الذاممة".

                                      (Ab Hamid et al.,2015: 2847 ) 

 ويعخف الباحثان األداء الستسيد بأنو: 

قجرة عزػ ىيئة التجريذ عمى التفكيخ في شخؽ ججيجة، وتحقيق أعمى مدتػى مغ 
مدتػيات األداء، واإلستعجاد لتقبل األفكار السبتكخة والعسل عمى تػضيفيا، بجرجة عالية مغ 

وصػاًل الى تحقيق نتائج غيخ مدبػقة، وبحلظ يتفػؽ عمى بكية أقخانو، ويقاس مغ اإلتقاف والجقة، 
 خالؿ استجاباتيع عمى فقخات السكياس السعج ألغخاض البحث الحالي.

 عخفتو ( وTeachers of the College of Educationرابعًا: تجريدي كلية التخبية )

 (: 1980وزارة التعميع العالي والبحث العمسي )
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عزػ ىيئة التجريذ في الجامعات العخاقية والحاصل عمى السختبة العمسية مجرس فسا  "ىػ
فػؽ وىػ الحي يحق لو وفقًا لمقانػف، القاء السحاضخات الشطخية والتصبيكية عمى شمبة الجراسات 

 األولية والعميا واالشخاؼ عمى بحػثيع ورسائميع".

 ( 91: 1980عزاء ىيئة التجريذ، )دليل أ                                       

 

 الجراسات الدابقة 

 الجراسات التي تشاولت األداء الستسيد: 

  (: 4112. دراسة البحيري )1

أجخيت ىحه الجراسة في فمدصيغ، وىجفت الى التعخؼ عمى دور تسكيغ العامميغ في  
الجراسة تع تصػيخ تحقيق التسيد السؤسدي في الكميات التقشية في قصاع غدة، ولتحقيق اىجاؼ 

( فخدًا مغ 205( فقخة لغخض جسع البيانات، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )62استبانة مكػنة مغ )
غدة، كمية  –مػضفي الكميات التقشية في قصاع غدة وىي )الكمية الجامعية لمعمـػ التصبيكية 

ػنذ(، وشسمت العيشة خاف ي –ديخ البمح، الكمية الجامعية لمعمـػ والتكشػلػجيا  –فمدصيغ التقشية 
السػضفيغ اإلدارييغ واألكاديسييغ في تمظ الكميات، وتزسشت االستبانة محػريغ أساسييغ أحجىسا 

يكيذ درجة التسكيغ ويذسل )الثقافة التشطيسية، تفػيس الدمصة، السذاركة بالسعمػمات، فخؽ 
يد البذخي، التسيد العسل(، واألخخ يكيذ درجة التسيد السؤسدي ويذسل )التسيد الكيادي، التس

الخجماتي(، واتبع الباحث السشيج الػصفي التحميمي في دراستو، كسا قاـ الباحث بأستخجاـ العيشة 
( لتحميل SPSSالعذػائية الصبكية، واعتسج الباحث عمى الخزمة اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية )

 بيانات االستبانة، وتػصمت الجراسة الى عجة نتائج مغ أىسيا: 

العيشة السبحػثة يػافقػف عمى تػفخ التسكيغ اإلداري في كمياتيع حيث احتمت فخؽ العسل  افخاد .1
 السختبة األولى، تاله تفػيس الدمصة، والسذاركة بالسعمػمات، وأخيخًا الثقافة التشطيسية.

افخاد العيشة السبحػثة في الكميات التقشية قيج الجراسة يػافقػف عمى تػفخ التسيد السؤسدي  .2
 ابعاده )الكيادي، البذخي، الخجماتي( بجرجة متػسصة.بجسيع 

تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ التسكيغ اإلداري في تحقيق التسيد السؤسدي يعدى  .3
 لستغيخ الجشذ ولرالح الحكػر.
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 (: 4112. دراسة صقخ )4

أجخيت ىحه الجراسة في فمدصيغ، ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى واقع إدارة التسيد في 
لجامعات الفمدصيشية بسحافطات غدة، وقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت ا

( رئيدًا مغ رؤساء األقداـ االكاديسية في الجامعة اإلسالمية، وجامعة 168عيشة الجراسة مغ )
األقرى، وجامعة االزىخ، واعتسجت الجراسة االستبانة كأداة لجسع البيانات مغ عيشة الجراسة، 

( مجاالت ىي: )الكيادة واإلدارة، االستخاتيجية، الكػادر البذخية، السػارد 7زسشت االستبانة )وت
السالية والسادية، إدارة العسميات، إدارة السعخفة والسعمػمات، قياس وتقػيع الشتائج(، اشتسمت عمى 

لستػسط الحدابي، ( فقخة، وقج استخجـ الباحث األساليب اإلحرائية التالية لتحميل البيانات: )ا55)
والتكخارات، والشدب السئػية، ومعامل ارتباط بيخسػف، ومعامل ارتباط سبيخماف بخاوف، ومعامل الفا 

لعيشتيغ مدتقمتيغ، وتحميل التبايغ األحادي(،  T-Testكخونباخ، واختبار شيفيو، واختبار 
 وتػصمت الجراسة الى عجة نتائج أىسيا: 

الفمدصيشية بسحافطات غدة في مجاالت أداة الجراسة بستػسط تػفخ إدارة التسيد في الجامعات  .1
 ( وىي درجة متػسصة.3062درجة مػافقة )

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات افخاد عيشة البحث تعدى لمستغيخات  .2
 التالية )القدع، السؤىل العمسي، سشػات الخجمة(.

 (: 4112. دراسة سكخ )3

ي فمدصيغ، ىجفت الجراسة الى تحجيج درجة مسارسة رؤساء األقداـ أجخيت الجراسة ف
األكاديسية في جامعة األقرى إلدارة التسيد وتحجيج مدتػى األداء الػضيفي لجى أعزاء ىيئة 

التجريذ وفحز ما اذا كانت ىشاؾ عالقة بيشيسا، وقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، 
( رئيدًا مغ رؤساء األقداـ االكاديسية واإلدارية في الجامعة 168وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

اإلسالمية، وجامعة األزىخ، وجامعة األقرى، واعتسجت الجراسة االستبانة كأداة لجسع البيانات 
( مجاالت ىي: )الكيادة واإلدارة، اإلستخاتيجية، الكػادر 7مغ عيشة الجراسة وتزسشت االستبانة )

ية والسادية، إدارة العسميات، إدارة السعخفة والسعمػمات، قياس وتقػيع نتائج البذخية، السػارد السال
( فقخة، وقج استخجـ الباحث األساليب اإلحرائية التالية لتحميل 57األداء(، اشتسمت عمى )

البيانات )الستػسط الحدابي، واالنحخاؼ السعياري، التكخارات، ومعامل ارتباط بيخسػف، ومعامل 
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لعيشتيغ مدتقمتيغ، وتحميل التبايغ األحادي(، وتػصمت الجراسة  T-Testواختبار  الفا كخونباخ،
 الى نتائج عجة أىسيا: 

 اف درجة مسارسة إدارة التسيد متػسصة وكحلظ درجة األداء الػضيفي كانت متػسصة. .1

اليػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في تقجيخ افخاد العيشة لجرجة مسارسة رؤساء األقداـ الدارة  .2
 التسيد تعدى لستغيخات الجشذ ونػع القدع والختبة العمسية.

اف ىشاؾ عالقة ارتباشية مػجبة وقػية بيغ درجة مسارسة رؤساء األقداـ االكاديسية بجامعة  .3
األقرى إلدارة التسيد بجسيع مجاالتيا ومدتػى التحدغ في األداء الػضيفي العزاء الييئة 

 التجريدية.

  (:4112. دراسة السخالفي )2

أجخيت الجراسة في الدعػدية، وكانت تيجؼ الى معخفة درجة تصبيق قيادة جامعة السمظ 
مغ وجية نطخ أعزاء  EFQMخالج لسعاييخ إدارة التسيد في ضػء االنسػذج األوربي لمتسيد 

ىيئة التجريذ بالجامعة، وقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت عيشة البحث مغ 
( 60يئة تجريذ، ولتحقيق اىجاؼ الجراسة تع بشاء أداة الجراسة التي تكػنت مغ )( عزػ ى350)

، وقج استخجـ EFQM( مجاالت وفقًا لسجاالت ومعاييخ نسػذج التسيد األوربي 9فقخة ضسغ )
الباحث األساليب اإلحرائية التالية لتحميل البيانات: )الستػسط الحدابي، واالنحخاؼ السعياري، 

لعيشة واحجة(،  T-Testامل ارتباط بيخسػف، وتحميل التبايغ األحادي، واختبار التكخارات، ومع
 وتػصمت الجراسة الى عجة نتائج أىسيا: 

 ( وتسثل درجة متػسصة.3003اف متػسط درجة تصبيق السعاييخ بجامعة السمظ خالج بمغت ) .1

ىشاؾ فخوؽ في درجة تصبيق السعاييخ تعدى لستغيخ التخرز ولرالح التخررات  .2
 اإلندانية.

وجػد فخوؽ في درجة تصبيق السعاييخ تعدى لستغيخ الختبة العمسية ولرالح رتبة أستاذ  .3
 مذارؾ.

 مؤشخات ودالالت من الجراسات الدابقة: 

 لقج استفاد الباحث مغ استعخاضو لمجراسات الدابقة في أمػر كثيخة مشيا: 

 دابقة.التحقق مغ عجـ التصخؽ الى السذكمة الحالية في الجراسات ال .1

 وضع االشار العاـ لألساس الشطخي ليحا البحث سػاء بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة. .2
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 تػجيو الباحث الى السخاجع والكتب الستعمقة بسذكمة البحث. .3

 مداعجة الباحث عمى تحجيج مشيج البحث واعجاد اداتي اإلدارة االلكتخونية واألداء الستسيد. .4

 ات الدابقة في مشاقذة نتائج البحث الحالي.االستفادة مغ نتائج وتػصيات الجراس .5

 

 

 إجخاءات البحث

سيدتعخض الباحثاف اإلجخاءات السشيجية لمبحث مغ وصف لسشيجية البحث، ومجتسع 
البحث، وأسمػب اختيار العيشة، وشخيقة إعجاد أداة  البحث، وكحلظ شخيقة جسع البيانات، والتأكج 

اإلحرائية السدتخجمة في  تحميل الشتائج، وفيسا مغ صجؽ وثبات األداة ، فزاًل عغ الػسائل 
 يمي عخضًا مفراًل ليحه اإلجخاءات: 

  Curriculum of Research أواًل: مشيجية البحث

اعتسج الباحثاف السشيج الػصفي التحميمي ، لكػنو مغ أكثخ السشاىج استخجامًا في دراسة 
ضػع البحث، وىػ يختكد عمى وصف الطػاىخ االجتساعية واإلندانية وألنو يشاسب الطاىخة مػ 

دقيق لمطاىخة وبذكل عاـ يعخؼ السشيج الػصفي التحميمي عمى إنو أسمػب مغ أساليب التحميل 
السختكد عمى معمػمات كافية ودقيقة عغ مػضػع محجد مغ خالؿ فتخات زمشية محجودة وذلظ مغ 

ع مع السعصيات الفعمية اجل الحرػؿ عمى نتائج عسمية يتع تفديخىا بصخيقة مػضػعية بسا يشدج
 (.46: 1999لمطاىخة )عبيجات، 

  Population of Research ثانيُا: مجتسع البحث

ىػ جسيع األفخاد، أو األشياء، أو األشخاص الحيغ يذكمػف مػضػع مذكمة البحث، أو  
ىػ جسيع العشاصخ ذات العالقة بسذكمة الجراسة التي يدعى الباحث الى اف يعسع عمييا نتائج 

 (.47: 2012جراسة )دمحم، ال

تكػف مجتسع البحث مغ جسيع أعزاء الييئة التجريدية لكميات التخبية بكافة اقداميا في 
جامعة السػصل والتي ىي )كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية، كمية التخبية لمعمـػ الرخفة، كمية التخبية 

 ة بشات( لمدشة الجراسية البجنية وعمـػ الخياضة، كمية التخبية األساسية، كمية التخبي

( 398( تجريدي وتجريدية، وعميو تألف مجتسع البحث مغ )976والبالغ عجدىع ) 2021–2020
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( 578( مغ مجتسع البحث، و )4008%تجريديًا بختبة أستاذ واستاذ مداعج، يذكمػف ندبة )
كسا مػضح ( مغ مجتسع البحث، و 5902%تجريديًا بختبة مجرس ومجرس مداعج، يذكمػف ندبة )

( وحرل الباحثاف عمى ىحه اإلحرائية مغ رئاسة جامعة السػصل / قدع 1في الججوؿ )
 الجراسات والتخصيط بسػجب كتاب تدييل السيسة.

   

 ( يهضح مجتسع البحث من الييئة التجريدية لكليات التخبية في جامعة السهصل1ججول )

 الكلية ت

 حدب الجشذ
حدب السختبة 

 العلسية
 حدب التخرص

 اناث ذكهر

استاذ 
واستاذ 
 مداعج

مجرس 
ومجرس 
 مداعج

 انداني علسي

 252 0 124 128 94 158 التخبية لمعمـػ االندانية 1

 0 274 197 77 134 140 التخبية لمعمـػ الرخفة 2

 55 68 50 73 17 106 التخبية البجنية وعمـػ الخياضة 3

 111 86 121 76 77 120 التخبية االساسية 4

 59 71 86 44 85 45 التخبية لمبشات 5

 477 499 578 398 407 569 السجسػع

 %4809 %5101 %5902 %4008 %4107 %5803 الشدبة السئػية
 

  Sample of Researchثالثًا: عيشة البحث 

 وتعخؼ بأنيا جدء مغ السجتسع الحي تجخي عمييا الجراسات ويختارىا الباحث 

 خاصة لكي تسثل السجتسع تسثياًل صحيحًا إلجخاء دراستو عمى وفق قػاعج 

(، ويفتخض بأنيا تحسل جسيع مػاصفات ذلظ السجتسع حتى 85: 1999)عبيجات وآخخوف،  
 (.47: 2012يسكغ تعسيع نتائجيا عمى السجتسع بأكسمو الحي سحبت مشو )دمحم، 

عيشة وبعج اف تع تحجيج مجتسع البحث، بكميات التخبية في جامعة السػصل ولدحب حجع ال
( التي Krejcie & Morganالسشاسبة مغ مجتسع عيشة البحث، استخجـ الباحثاف، معادلة )

 (.118: 2013تشاسب اختيار حجع العيشة في ىحا البحث )عبج الخحسغ، 
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(، 265وعشج تصبيق ىحه السعادلة عمى افخاد السجتسع الكمي، فأف حجع العيشة يداوي )
(، وتعج ىحه الشدبة مقبػلة حدب ما أشيخالييا 27%) وبحلظ تربح ندبة العيشة الى السجتسع

( عغ حجع العيشة، وبعج تحجيج حجع العيشة، ولكػف افخاد مجتسع 118: 2013)عبج الخحسغ، 
العيشة غيخ متجانديغ مغ حيث )الجشذ، السختبة العمسية، التخرز( لجأ الباحثاف الى أسمػب 

ح عجد يتشاسب وحجع الصبقة في السجتسع السبحػث العيشة الصبكية ذات التػزيع الستشاسب، وىػ اخ
 عشو وعشج استخجاـ ىحه الصخيقة تصبق السعادلة التالية: 

ح طع ؼ = ح ع 

ح م
 

 اذ: ع ؼ = عجد االفخاد الحيغ يتع سحبيع في كل حالة 

 ح ع = حجع العيشة السدحػبة 

 ح ط = حجع الصبقة 

 ح ـ = حجع السجتسع 

 ( 169: 2008)العداوي،  

يػضح ذلظ، كسا شبقت السعادلة ذاتيا عمى كل كمية مغ كميات عيشة  (1والججوؿ )
 البحث لمحرػؿ عمى العجد السشاسب مغ كل كمية.

 تهزيع افخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ:  .1

 ( يهضح تهزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ الجشذ4ججول )

 الشدبة السئهية العجد الجشذ

 58% 154 الحكهر

 42% 111 اإلناث

 100% 265 السجسهع

 تهزيع افخاد العيشة حدب متغيخ السختبة العلسية:  .2

 ( يهضح تهزيع أفخاد العيشة حدب متغيخ السختبة العلسية3ججول )

 الشدبة السئهية العجد السختبة العلسية

 41% 109 أستاذ وأستاذ مداعج

 59% 156 مجرس ومجرس مداعج

 100% 265 السجسهع

 العيشة حدب متغيخ التخرص: تهزيع أفخاد  .3
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 ( يهضح تهزيع افخاد العيشة حدب متغيخ التخرص2ججول )

 الشدبة السئهية العجد التخرص

 51% 135 علسي

 49% 130 إنداني

 100% 265 السجسهع

 : Research Toolرابعًا: أداة البحث 

 الستسيد: مغ أجل تحقيق ىجؼ البحث قاـ الباحثاف بإعجاد أداة األداء 

  Outstanding Performanceاألداء الستسيد 

مغ أجل قياس األداء الستسيد لجى تجريديي كميات التخبية في جامعة السػصل تصمب 
مكياسًا خاصًا ليحا الستغيخ، ولتعحر الحرػؿ عمى مكياس جاىد يخجـ اىجاؼ البحث، اتبع 

 ي: الباحثاف خصػات إعجاد األداة وتحجيج أبعاده وىي كالتال

 االشالع عمى األدب اإلداري ومخاجعة الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع األداء الستسيد .1

صاغ الباحثاف فقخات السكياس تزسشت أربعة مجاالت لالداء الستسيد وىي )السيارة  .2
( 10االلكتخونية، األنذصة السعمػماتية، األنذصة التعميسية، األنذصة التشطيسية( ولكل مجاؿ )

( فقخة، 40لكل بعج مغ االبعاد السحكػرة سابقًا، وبحلظ بمغت عجد فقخات السكياس )فقخات 
 بريغتو األولية لتالئع متصمبات البحث.

 : Validityصجق األداة 

يعج الرجؽ مغ الخرائز السيسة الػاجب تػفخىا في بشاء السقاييذ واالختبارات، وقج تع 
 د وىي: اعتساد نػعيغ مغ الرجؽ لسكياس األداء الستسي

 : Face validityالرجق الظاىخي  .1

تكػف األداة صادقة اذا كاف مطيخىا يذيخ الى ذلظ، مغ حيث الذكل ومغ حيث الدسة 
ومغ حيث ارتباط فقخاتيا بالدمػؾ السقاس، فأذا كانت محتػيات األداة وفقخاتيا مصابقة لمدسة التي 

 .(263: 2017تكيديا فأنيا تكػف أكثخ صجقًا )عباس وآخخوف، 
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وبشاًء عميو عخض الباحثاف السكياس بريغتو األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ 
(، حيث قجـ 2( خبيخًا، ممحق )15والسختريغ في مجاؿ العمـػ التخبػية واإلدارة، والبالغ عجدىع )

الدادة السحكسيغ العجيج مغ التعجيالت عمى أداة البحث، وبعج االخح بسالحطاتيع وآراءىع قبمت 
( فأكثخ، وكاف تػجييع بجمج مجاالت السكياس الػ 80%التي حرمت عمى ندبة اتفاؽ ) الفقخات

 ( فقخة 30( ضسغ فقخات محجدة وبحلظ بمغ عجد الفقخات الشيائي ألداة األداء الستسيد )4)

 ( يبيغ تمظ التعجيالت، "فالفقخة تعج صادقة ويدتصيع الباحث االعتساد عمييا 7والسمحق )

 ( مغ الخبخاء عمى أف ىحه األداة تكيذ الدمػؾ الحي وضعت لكياسو" 80%عشج اتفاؽ )

 (.264: 2017)عباس وآخخوف، 

 : Intrinsic Validityالرجق الحاتي  .2

يدتخخج الرجؽ الحاتي مغ الجحر التخبيعي لسعامل الثبات بصخيقة إعادة االختبار، ولسا 
(، وىػ معامل صجؽ عاٍؿ يشع 0089( فأف الرجؽ الحاتي )0083كاف معامل الثبات لمسكياس )

 (.139: 1990عغ صالحية السكياس لمتصبيق )العجيمي، 

 : Construct Validityصجق البشاء  .3

ويعخؼ صجؽ البشاء بأنو مجى قجرة السكياس في أف يكػف مؤشخًا عمى الدسة التي يفتخض 
سكياس لكياسو أف يكيديا أي العالقة بيغ نتائج السكياس وبيغ السفيػـ الشطخي الحي ييجؼ ال

 (.94: 2005)الجمبي، 

واليجؼ مغ ىحا اإلجخاء ىػ اإلبقاء عمى الفقخات السسيدة، أي التأكج مغ كفايتيا في تحقيق 
 (.113: 1994مبجأ الفخوؽ الفخدية الحي يقػـ عميو الكياس )كاضع، 

 التحليل األحرائي لفقخات مقياس األداء الستسيد: 

الفقخة عمى التسييد بيغ السدتجيبيغ مغ فئة األستجابات تعخؼ القػة التسييدية "عمى قجرة 
 السختفعة والسشخفزة في اجاباتيع عمى الفقخة ".

ولغخض حداب قػة تسييد الفقخات لسكياس اإلدارة االلكتخونية اتبع الباحثاف الخصػات 
 التالية: 

 وتجريدية.( تجريدي 200تع اختيار عيشة استصالعية مغ خارج العيشة األساسية مكػنة مغ ) .1

( ولغاية 25/11/2020شبق مكياس األداء الستسيد عمى عيشة التسييد بتاريخ ) .2
(13/12/2020.) 

ترحيح االستبانات وتحػيل اإلجابات الى الريغة الخقسية وحداب الجرجة الكمية لكل فخد  .3
 مغ افخاد العيشة.
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( 54ف عجد افخادىا )( مغ الجرجات العميا وكا27%تختيب درجات السكياس تشازليًا واختيار ) .4
( تجريدي وتجريدية 54( مغ الجرجات الجنيا التي تسثل )27%تجريدي وتجريدية وتحجيج )

(Anastasia,1976: 208.) 

 تعييغ السجسػعتيغ )العميا والجنيا( وحداب القػة التسييدية لمفقخة بأستخجاـ االختبار التائي  .5

(T-Test لعيشتيغ مدتقمتيغ، وبأستخجاـ الحقيبة )( اإلحرائية لمعمـػ االجتساعيةSPSS ،)
( وىي أعمى مغ الكيسة التائية 130754-20161وجج أف الكيسة التائية السحدػبة تتخاوح بيغ )

 ( تبيغ أف جسيع الفقخات 106( ودرجة حخية )0005( عشج مدتػى داللة )10984الججولية )

 مسيدة .

  Reliabilityثبات األداة 

ا كاف يعصي نفذ الشتائج تقخيبًا بأستسخار إذا ما تقخر تصبيقو عمى يعتبخ االختبار ثابتًا اذ
(. تحقق الباحثاف مغ 242: 2013نفذ السبحػثيغ وتحت نفذ الطخوؼ أو الذخوط )البديػني، 

 ثبات مكياس األداء الستسيد بصخيقتيغ: 

 : Retest Methodطخيقة إعادة األختبار  .1

سػعة مغ األفخاد وإعادة تصبيقو عمى ذات ويقرج بيحا األسمػب تصبيق السكياس عمى مج
السجسػعة في وقت الحق ويتبع ذلظ حداب معامل ارتباط بيغ درجات األفخاد لمتصبيقيغ 

 (.238: 2004)الشبياف، 

وألجل حداب قيسة الثبات لسكياس األداء الستسيد، شبق الباحثاف السكياس عمى ذات 
( تجريدي وتجريدية، وبحات التأريخ 50الستكػنة مغ )العيشة االستصالعية التي تع اختيارىا سابقًا و 

( يػمًا وبأستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف في السعالجة 15( وبفاصل زمشي قجره )20/12/2020)
 اإلحرائية، تبيغ أف قيسة االرتباط بيغ نتائج التصبيق األوؿ ونتائج التصبيق الثاني تداوي 

( والججوؿ 208: 2016عالية مغ الثبات )ميخائيل،  (، مسا يؤكج أف السكياس يتستع بجرجة0083)
 ( يػضح نتائج حداب إعادة االختبار لكياس ثبات مكياس األداء الستسيد.10)

  Alfa Cronbach Formulaمعادلة الفا كخونباخ  .2

تعتسج ىحه الصخيقة عمى مجى ارتباط الػحجات أو البشػد مع بعزيا البعس داخل  
(، إذ 207: 1983وحجة أو بشج مع األختبار عامة )عبج الخحسغ، السكياس، وكحلظ ارتباط كل 

اعتسج الباحث عمى ىحه الصخيقة وذلظ مغ خالؿ البيانات التي حرل عمييا أفخاد العيشة التي 
اسُتخجمت ألستخخاج معامل التسييد ذاتو اذ شبقت معادلة ألفا كخونباخ عمى البيانات، وبمغت 
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( يػضح نتائج حداب معامل ألفا كخونباخ 10ٍؿ، والججوؿ )( وىػ ثبات عا0086ندبة الثبات )
 لكياس ثبات مكياس األداء الستسيد، وبحلظ اصبحت االداة جاىدة لمتصبيق

 ترحيح مقياس األداء الستسيد: 

إستخجـ التجريج الثالثي وفق مكياس ليكخت )دائسًا، غالبًا، أحيانًا(، فزاًل عغ تػجيو 
ئل االستجابة ىػ األكثخ مالئسة لمػصػؿ الى الشتائج، وتعصى فيو الخبخاء بأف ىحا الشػع مغ بجا

اإلجابات أوزاف رقسية تسثل درجات اإلجابة عمى الفقخة، وأعتسج الباحثاف ىحه الصخيقة كػنيا تتسيد 
بديػلة البشاء والترحيح، إضافة الى كػنيا أكثخ الصخؽ شائعة االستخجاـ في العمػـ التخبػية 

 (.11(، وكسا مػضح في الججوؿ )35: 1985والشفدية )عػدة، 

وبيحا تع وضع بجائل ثالثة أماـ كل فقخة )دائسا، غالبا، أحيانا( وتع إعصاء الجرجات مغ  
( واعمى درجة لمسكياس 30( درجة لإلستجابة عمى كل فقخة، عمسًا اف أقل درجة ىي )1، 2، 3)

 ( درجة.60(، ومتػسط فخضي لمسكياس )90ىي )

 : The Final Implementation of my research الشيائي ألداة البحث خامدًا: التظبيق

بعج تحجيج عيشة البحث األساس والتأكج مغ صجؽ وثبات أداة البحث شبق الباحثاف 
( عزػًا مغ أعزاء الييئة 265السكياس بشفديسا عمى عيشة البحث األساسية السكػنة مغ )

( مغ خالؿ 14/1/2021( ولغاية )28/12/2020التجريدية في جامعة السػصل، خالؿ السجة )
زيارة أعزاء الييئة التجريدية في كمياتيع وتػضيح ليع اليجؼ مغ البحث مؤكجًا ليع أف تكػف 

اإلجابة عمى جسيع الفقخات دوف تخؾ أي فقخة وكحلظ ليصسئغ أعزاء الييئة التجريدية بأف 
نتياء مغ عسمية التصبيق صححت السعمػمات سخية اليصمع عمييا سػى الباحث بشفدو، وبعج اال

 إالستجابات وفقًا لسفتاح الترحيح الخاص بالسكياس.

 : Statistical meansسادسًا: الهسائل اإلحرائية 

تحكيقًا ألىجاؼ البحث وفخضياتو وتحميل البيانات ومعالجتيا إحرائيًا فقج تع إستخجاـ 
 الػسائل اإلحرائية اآلتية: 

 لتحجيج حجع العيشة السشاسب  (:Krejcie & Morganمعادلة كخيجك ومهرغان ) .1

 لتحجيج حجع كل شبقة مغ شبقات عيشة البحثقانهن التهزيع الستشاسب:  .2

 (: One-sample Test( لعيشة واحجة )T-Testإختبار ) .3

 ( لعيشين مدتقلتين: T-Testاختبار ) .4

 : Alfa Cronbachمعادلة ألفا كخونباخ  .5

 معامل الرجق الحاتي .6
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 ج ومشاقذتياعخض الشتائ

( في مدتػى األداء الستسيد لجى 0005"ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )-1
 تجريدي كمية التخبية  مقارنة مع الستػسط الفخضي؟" 

ولإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ استخخج الباحثاف الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لألداء 
( لعيشة واحجة لمسقارنة بيغ T-Testأستخجاـ االختبار التائي )الستسيد لجى افخاد عيشة البحث ب

 (، يػضحاف ذلظ.1( والسخصط البياني 6الستػسط الستحقق والستػسط الفخضي، والججوؿ )

( للفخق بين الستهسظات الستحققة والستهسط                 T-Test( يهضح نتائج اختبار )5الججول )
 الفخضي لسقياس األداء الستسيد

 العجد اسم الستغيخ
الستهسط 
 الحدابي

الستهسط 
 الفخضي

االنحخاف 
 السعياري 

 درجة القيسة التائية

 الحخية
 الجاللة

 الججولية السحدهبة

 264 10960 160784 80458 60 680720 265 األداء الستسيد
يػجج فخؽ 

 داؿ

متػسط، مشخفس( وذلظ ثع حجد الباحثاف مدتػى األداء الستسيد بثالث مدتػيات )عالي، 
 باالعتساد عمى السعيار السدتخجـ في ترحيح األداة، وكسا مػضح في السخصط أعاله: 

 

 الستسيد وفقًا لسعيار ترحيح األداة( مدتهيات األداء 1السخظط )                

ويتزح مغ الججوؿ والسخصط البياني أعاله أف الكيسة التائية السحدػبة بمغت 
(، ويذيخ ذلظ الى وجػد فخؽ ذو 10960(، وىي أكبخ مغ الكيسة التائية الججولية )160784)

الحدابي داللة إحرائية بيغ متػسصي األداء الستسيد الستحقق والفخضي ولرالح الستػسط 

 متوسط فرضي
 مستوى متوسط

90 70 50 30 60 

68,7208 
 المتوسط الحسابي المتحقق

 مستوى منخفض مستوى عالي
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الستحقق، ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة الى امتالؾ أعزاء الييئة التجريدية اإلستخاتيجيات 
والػسائل التي تكفل ليع التسيد في األداء فالتجريدي اليـػ يبحث عغ الشذخ في مجالت عالسية 

ماىػ ويدعى لمسذاركة في الشجوات والسؤتسخات وكحلظ الحخص عمى تقجيع السادة العمسية وكل 
ججيج في ىحا السزسار، باإلضافة الى إدارة السعخفة والسعمػمات مغ خالؿ متابعة انجازاتيع 

العمسية واالدائية، والحي تسثل ذلظ بشجاحيع في إدارة العسمية التعميسية في ضل جائحة كػرونا، 
 اكسل وجو. واعتسادىع إدارة العسمية التعميسية إلكتخونيًا، والدعي مغ خالليا الى إنجاحيا عمى

( في متػسصي األداء الستسيد 0005"ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -4
 اناث(؟" -تبعًا لستغيخ الجشذ )ذكػر

لإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ استخخج الباحثاف متػسصي األداء الستسيد واالنحخاؼ السعياري 
( لعيشتيغ T-Testالختبار التائي )لجى افخاد عيشة البحث مغ الحكػر واإلناث وبأستخجاـ ا

 ( يػضح ذلظ: 7مدتقمتيغ عمييسا وججوؿ )

 ( بين متهسظي لألداء الستسيد واالنحخافT-Test( يهضح نتيجة األختبار التائي )2ججول )

 (إناث-السعياري لجى افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ الجشذ )ذكهر

 العجد الجشذ
 الستهسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 

T-Test 
 السحدهبة

T-Test 

 الججولية

 الجاللة

1015 

درجة 
 الحخية

 7094633 7100779 154 ذكػر
 263 دالة 10960 50648

 8008111 6504505 111 إناث

( وىي اعمى مغ 50648( اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )17ويتزح مغ الججوؿ )
(، وىحا يعشي 263( ودرجة حخية )0005) ( عشج مدتػى داللة10960الكيسة التائية الججولية )

وجػد فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسصي األداء الستسيد ولرالح الحكػر لجى أعزاء الييئة 
اناث(، ويعدو  –التجريدية حدب استجابات افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ الجشذ )ذكػر 

عات والشجوات والشقاشات السختمفة الباحثاف الدبب في ذلظ لمستابعة السدتسخة في الحزػر لألجتسا
لمعسمية التعميسية التي تعسل عمى تصػيخ األداء، فزاًل عغ الػرش التجريبية سػاء كانت داخل او 

خارج الشصاؽ الجامعي، في حيغ اف اإلناث يكػف حزػرىع محجود فيسا شخح وذلظ لكثخة 
 انذغاالتيع وحخكتيع السحجودة.
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(، الحي اشار الى وجػد فخوؽ ذات داللة 2014البحيري )وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 
 إحرائية تعدى لستغيخ الجشذ ولرالح الحكػر.

( في متػسصي األداء الستسيد 0005"ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -3
 أستاذ واستاذ مداعج(؟  "  –تبعًا لستغيخ )مجرس ومجرس مداعج 

استخخج الباحثاف متػسصي األداء الستسيد واالنحخاؼ السعياري لإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ 
لجى افخاد عيشة البحث مغ السخاتب العمسية العزاء الييئة التجريدية، ثع استخجـ االختبار التائي 

(T-Test( لعيشتيغ مدتقمتيغ عمييسا، وججوؿ )يػضح ذلظ: 8 ) 

ظي اإلدارة االلكتخونية ( بين متهسT-Test( يهضح نتيجة األختبار التائي )7ججول )
 واالنحخاف السعياري لجى افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ السختبة العلسية 

 أستاذ واستاذ مداعج(-)مجرس ومجرس مداعج

 السختبة

 العلسية
 العجد

 الستهسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 

T-Test 
 السحدهبة

T-

Test 

 الججولية

 الجاللة

1015 

درجة 
 الحخية

 8095755 6706987 156 مداعجمجرس ومجرس 
 263 دالة 10960 20374

 7048723 7001836 109 أستاذ واستاذ مداعج

(، وىي اعمى مغ 20374( اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )8ويتزح مغ الججوؿ )
(، وىحا يعشي وجػد فخؽ 263( ودرجة حخية )0005( عشج مدتػى داللة )10960الكيسة الججولية )

داللة إحرائية بيغ متػسصي األداء الستسيد ولرالح مختبة أستاذ واستاذ مداعج لجى أعزاء ذو 
أستاذ  –الييئة التجريدية حدب استجابات افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ )مجرس ومجرس مداعج 

واستاذ مداعج(، ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة ألمتالؾ مغ ىع بختبة أستاذ واستاذ مداعج الى 
ات الخجمة وتخاكع الخبخات السعخفية في مػاكبة العسمية التعميسية وحخص التجريدي عمى سشػ 

استخجاـ شخائق التجريذ السختمفة واإلفادة مغ تمظ الخبخات في كافة األصعجة والسجاالت العمسية 
جرس والعسمية والسحافطة عمى مدتػاه العمسي الستسيد مقارنًة بسا يستمكو اقخانيع مغ رتبة مجرس وم

 مداعج الحيغ كالىسا يعتبخوف في بجاية الدمع الػضيفي والعمسي، فكالىسا مكسل الػاحج لالخخ.
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(، في حيغ لع تتفق نتائج ىحه الجراسة مع 2028وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة مخالفي )
(، الحي اشار الى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الختبة 2018دراسة سكخ )

 ية.العمس

( في متػسصي األداء الستسيد 0005ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )"-2
 انداني(؟  "  –تبعًا لستغيخ التخرز )عمسي 

ولالجابة عمى ىحا الدؤاؿ استخخج الباحثاف متػسصي األداء الستسيد واالنحخاؼ السعياري 
 اإلندانية، ثع شبق االختبار التائي لجى افخاد عيشة البحث مغ األقداـ العمسية واالقداـ 

(T-Test( لعيشتيغ مدتقمتيغ، وججوؿ )يػضح ذلظ: 9 ) 

( بين متهسظي األداء الستسيد واالنحخاف  T-Test(: نتيجة االختبار التائي )2ججول )
 إنداني( –السعياري لجى افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ التخرص )علسي 

 العجد التخرص
 الستهسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 

T-Test 
 السحدهبة

T-Test 

 الججولية

 الجاللة

1015 

درجة 
 الحخية

 8047601 6904222 135 عمسي
 263 دالة 10960 10378

 8041049 6709923 130 إنداني

(، وىي أقل مغ 10378ويتزح مغ الججوؿ أعاله اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )
(، وىحا يعشي انو 263( ودرجة حخية )0005( عشج مدتػى داللة )10960)الكيسة التائية الججولية 

اليػجج فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسصي األداء الستسيد لجى افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ 
انداني(، ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة لسثابخة تجريديي كاًل مغ األقداـ  –التخرز )عمسي 

تقجيع كل ماىػ ججيج في ميجاف العمع والسعخفة، فزاًل عغ حخصيع الجؤوب العمسية واإلندانية في 
في تقجيع السػاد العمسية والعسمية بذكل يديل عمى الصالب ادراكو وكحلظ العسل مع رئاسة القدع 

 في تحليل الرعػبات التي تعتخض عسميع اإلداري والتعميسي.

(، الحيغ اكجا عمى 2018خ )(، ودراسة سك2018وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة صقخ )
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ التخرز، في حيغ أضيخت دراسة مخالفي 

(، الحي أشار الى وجػد فخوؽ دالة احرائيًا في درجة التصبيق تعدى لرالح 2018)
 التخررات اإلندانية.
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 االستشتاجات والتهصيات والسقتخحات : 

 Conclusionsأواًل: االستشتاجات 

 في ضػء الشتائج التي تع التػصل الييا استشتج الباحثاف اآلتي: 

يتستع أعزاء الييئة التجريدية لكميات التخبية في جامعة السػصل لألقداـ بأداٍء متسيد بجرجة  .1
 فػؽ الستػسط.

تداوى أعزاء الييئة التجريدية في تقجيخىع لسدتػى األداء الستسيد في متغيخ  .2
 حيغ وجج اف ىشالظ فػارؽ تعدى لستغيخ )الجشذ، والسختبة العمسية(.)التخرز(، في 

 

  Recommendationsثانيًا: التهصيات 

 في ضػء الشتائج التي تع التػصل الييا وضع الباحثاف عجدًا مغ التػصيات وىي: 

 

أىسية تبشي عسادة كميات التخبية لفمدفة األداء الستسيد، وذلظ مغ اجل وصػؿ أعزاءىا  .1
متسيٍد فػؽ السدتػى الصبيعي، بأصجار نطاـ مكافآت وحػافد مادية ومعشػية تقجيخًا  ألداءٍ 

 لجيػدىع السبحولة.

تحفيد مذاركة عزػ ىيئة التجريذ في السؤتسخات والشجوات والجورات الستخررة مسا  .2
 يداعج عمى تسيد قجراتيع وأدائيع ويشعكذ ذلظ عمى تقييسيع.

ىيئة التجريذ خاصة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات  االىتساـ بالتشسية السيشية ألعزاء .3
والتعامل مع تقشيات العرخ مسا يداعج في سخعة التػاصل مع زمالئيع مغ الجامعات 

 اإلقميسية والعالسية.

  Suggestionثالثًا: السقتخحات 

استكسااًل لمجػانب ذات العالقة بيحا البحث فأف الباحث يقتخح اجخاء الجراسات السدتقبمية 
 االتية: 

مدتػى األداء الستسيد لجى اعزاء الييئة التجريدية في جامعة السػصل في ضػء الشسػذج  .1
 .EFQMاألوربي لمتسيد 
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األداء الستسيد ألعزاء الييئة التجريدية وعالقتو بالتحريل العمسي لجى شمبة جامعة  .2
 السػصل.

 اواًل: السرادر العخبية

، مكتبة السجتسع العخبي الجهدة والتسيد في مشظسات االعسال(: 2009أبػ فارة، يػسف احسج، وآخخوف ) .1
 . 1لمشذخ والتػزيع، عساف، ط

 ، عساف، األردف. 1دار السديخة لمشذخ والتػزيع، طاإلدارة االلكتخونية، (: 2009أحسج، دمحم سسيخ ) .2

دارة درجة مسارسة مجيخي مجارس وكالة الغهث بسحافظات غدة لإل(: 2012األعػر، رشا وجيو كامل ) .3
رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية، االلكتخونية وعالقتيا بتفهيض الدلظة، 

 غدة.

دار أساسيات البحث العلسي في العلهم التخبهية واالجتساعية واإلندانية، (: 2013البديػني، دمحم سػيمع ) .4
 ، القاىخة. 1الفكخ العخبي، ط 

 ، القاىخة. 1مخكد الخبخات السيشية لإلدارة، طالسيارات الدبعة للشجاح، (: 2005تػفيق، عبج الخحسغ ) .5

رسالة دور تسكين العاملين في تحقيق التسيد السؤسدي، (: 2014البحيري، عبج السعصي محسػد ) .6
 ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية االقتراد والعمـػ اإلدارية، جامعة االزىخ، غدة، فمدصيغ. 

دعائم الشجاح  –تظهيخ الكفاءات وتشسية السهارد البذخية (: 2009الوي، بغ عبػ )الحبيب، ثابتي والجي .7
 مؤسدة الثقافة الجامعية، اإلسكشجرية.األساسية لأللفية الثالثة، 

دار السديخة لمشذخ والتػزيع الجهدة الذاملة في السشاىج وطخائق التجريذ، (: 2011الحخيخي، رافجة ) .8
 ف.(، عساف، األرد1والصباعة، ط )

، إدارة السهارد البذخية في القخن الهاحج والعذخين(: 2008درة عبج الباري إبخاليع والرباغ، زىيخ نعيع ) .9
 دار وائل لمشذخ، عساف األردف. 

(: اثخ تصبيق مفيـػ إدارة الجػدة الذاممة في التسيد التشطيسي في البشػؾ 2008الدعػدي، مػسى احسج ) .18
 (. 3(، العجد)4، السجمج )لة األردنية في إدارة االعسالالسجالتجارية العاممة في األردف، 

، دار غخيب لمصباعة والشذخ إدارة التسيد نساذج وتقشيات في عرخ السعخفة(: 2002ػالدمسي، عمي ) .11
 . 1والتػزيع، القاىخة، ط

(: درجة مسارسة رؤساء األقداـ األكاديسية بجامعة األقرى إلدارة التسيد 2018سكخ، ناجي رجب ) .12
السجلة العخبية لزسان جهدة قتيا بسدتػى التحدغ في األداء الػضيفي ألعزاء الييئة التجريدية، وعال

 (، فمدصيغ.35(، العجد )11السجمج )التعليم الجامعي، 

مجلة الفكخ السعاصخ، (: تكامل العمـػ االجتساعية: التحجيات واآلليات، 2017شحاتو، عبج السشعع ) .13
 (. 114-103(، )6(، العجد )6السجمج )
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أثخ إستخاتيجيات التسكين اإلداري في تعديد األبجاع (: 2002شخيف، جالؿ السمػؾ عبج الخحسغ ) .14
 أشخوحة دكتػراه ) غيخ مشذػرة(، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة السػصل، جسيػرية العخاؽ. السشظسي، 

ورقة خ العػلسة والسشافدة، (: إدارة التسيد الفمدفة الحجيثة لشجاح السشطسات في عر2010شػقي، قبصاف ) .15
عسل مقجمة الى السلتقى الجولي الخابع حهل السشافدة واإلستخاتيجيات التشافدية للسؤسدات الرشاعية 

 جامعة حديبة بغ بػ عمي، الجدائخ. خارج قظاع السحخوقات في الجول العخبية، 

، فظة غدة وسبل تظهيخهواقع إدارة التسيد في الجامعات الفلدظيشية بسحا(: 2016صقخ، دمحم عسخ ) .16
 رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.

مجى تظبيق اإلدارة االلكتخونية في السجيخية العامة للجهازات بسجيشة الخياض، (: 2006الزافي، دمحم ) .17
 رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة نايف لمعمـػ األمشية، السسمكة العخبية الدعػدية.

، الصبعة الثامشة، مجخل الى مشاىج البحث في التخبية وعلم الشفذ(: 2017عباس، دمحم خميل وآخخوف ) .18
 دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف. 

، الصبعة الثانية، دار مشيجية البحث العلسي )القهاعج ومخاحل التظهيخ((: 1999عبيجات، دمحم وآخخوف ) .19
 ألردف. وائل لمصباعة والشذخ، عساف، ا

معاييخ األداء الستسيد في األردن وأثخىا في تحريل الظلبة (: 2010العبج العديد، خالج عمي عايج ) .28
 ، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(، الجامعة الياشسية، الدرقاء، األردف. ودافعيتيم لالنجاز

التجريذ الجامعي في تظهيخ معاييخ تسيد مقتخحة لعزه ىيئة (: 2009العبجالت، فاشسة عبج الحميع) .21
 ، )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(، الجامعة األردنية، األردف. األردن

دليل ترسيم وتشفيح البحهث في العلهم االجتساعية مشيج تظبيقي (: 2013عبج الخحسغ، شارؽ عصية ) .22
  ، مكتبة السمظ فيج الػششية أثشاء الشذخ، السسمكة العخبية الدعػدية.لبشاء السيارات البحثية

، الصبعة الثانية، دار مشيجية البحث العلسي )القهاعج ومخاحل التظهيخ((: 1999عبيجات، دمحم وآخخوف ) .23
 وائل لمصباعة والشذخ، عساف، األردف. 

، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، جامعة بغجاد، القياس والتقهيم(: 1990العجيمي، صباح حديغ وآخخوف ) .24
 العخاؽ. 

، الصبعة األولى، دار دجمة ناشخوف مقجمة في مشاىج البحث العلسي(: 2008العداوي، رحيع يػنذ ) .25
 ومػزعػف، العخاؽ. 

، جامعة اليخمػؾ، عساف، القياس والتقهيم في العسلية التجريدية(: 1985عػدة، احسج سميساف ) .26
 األردف. 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

184 

، رسالة الستسيدواقع جهدة الخجمات في السشظسات ودورىا في تحقيق األداء (: 2012فيديمي، ليشجة ) .27
ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة إدمحم بػقخة، بػمخداس، 

 الجدائخ.

، بشاء مقياس مقشن لدسات شخرية طلبة السخحلة اإلعجادية في العخاق(: 1994كاضع، عمي ميجي ) .28
 ، العخاؽ. أشخوحة دكتػراه، كمية التخبية ابغ رشج، جامعة بغجاد

، الصبعة األولى، دار أفكار لمجراسات مشاىج البحث في التخبية وعلم الشفذ(: 2012دمحم، عمي عػدة ) .29
 والشذخ، دمذق، سػريا. 

(: درجة تصبيق قيادة جامعة السمظ خالج لسعاييخ إدارة التسيد في ضػء 2018السخالفي، سمصاف سعيج ) .38
السجلة الجولية أعزاء الييئة التجريذ بالجامعة،  مغ وجية نطخ EFQMاالنسػذج األوربي لمتسيد 

 (، جامعة االمارات.3(، العجد )42مجمج )للبحهث التخبهية، 

رسالة الستظلبات البذخية والسادية لتظبيق اإلدارة االلكتخونية، (: 2008السدعػد، خميفة بغ صالح ) .31
 عخبية الدعػدية. ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، جامعة أـ القخى، السسمكة ال

بحث (: مجاالت تصبيقات التعميع االلكتخوني في اإلدارة واإلشخاؼ التخبػي، 2008السشيع، دمحم عبجهللا ) .32
 قاعة السمظ فيرل، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية. مقجم الى ملتقى التعليم األول في التعليم العام، 

، الصبعة األولى، دار أفكار لمجراسات ة وعلم الشفذمشاىج البحث في التخبي(: 2012دمحم، عمي عػدة ) .33
 والشذخ، دمذق، سػريا. 

، رسالة جهدة األداء التجريدي لألستاذ الجامعي من وجية نظخ الظلبة(: 2016مػفق، اسساء ) .34
ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية العمـػ االندانية واالجتساعية، قدع العمـػ االجتساعية، جامعة باتشو، 

 الجدائخ.

، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، عساف، أساسيات القياس في العلهم الدلهكية(: 2004لشبياف، مػسى )ا .35
 األردف. 

 ( القاىخة. 2ايتخاؾ لمتػزيع والشذخ، ط )إدارة الجامعات بالجهدة الذاملة، (: 2002الشجار، فخيج ) .36

دار وائل مشظسات االعسال،  إدارة التسيد السسارسات الحجيثة في إدارة(: 2014اليالالت، صالح عمي ) .37
 لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف. 

(: مجخل إدارة التسيد ومتصمبات تحكيقو في جامعة السشرػرة، 2012الياللي، الياللي وغبػر، أماني ) .38
 (. 30(، العجد )82السجمج )مجلة مدتقبل التخبية العخبية، 

مصبعة ىيئة التجريذ في جامعة بغجاد،  دليل أعزاء(: 1980وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ) .39
 جامعة بغجاد، جسيػرية العخاؽ. 
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، اإلدارة العامة لمشذخ اإلدارة االلكتخونية وآفاق تظبيقاتيا العخبية (:2005ياسيغ، سعج غالب ) .48
 والتػزيع، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية.

ارة المعرفة واألداء، مؤتمر إدارة (، العالقة بين إستخدام مدخل إد2885يوسف، أحمد أبو فارة، ) .41

نيسان، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية،  28-26المعرفة في العالم العربي 

 األردن . 
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 األداء الوخوُز بصُغخه الٌهائُت هقُاس                             

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                    

 
 جاهعت الوىصل 

 كلُت الخشبُت للعلىم اإلًضاًُت 

 قضن العلىم الخشبىَت والٌفضُت 

 الذساصاث العلُا / هاجضخُش / علىم حشبىَت 

 

 الوحخشم / ة …………………………………………الخذسَضٍ / ة 

 

 ت طُبت ححُ

 

)) اإلداء انًزًُش نزذرَسٍ كهُبد انززثُخ /  جبيؼخ انًىصم َشوم الباحث إجشاء البحث الوىصىم 

إصخكواالً لوخطلباث ًُل شهادة الواجضخُش فٍ العلىم الخشبىَت. وقذ قام  فٍ ضىء جبئحخ كىروَب ((

كل فقشة بذقت ووضع الباحث بأعذاد أداة هخعلقت باألداء الوخوُز0 لزي َشجً هي حضشاحكن قشاءة 

أهام الفقشة الخٍ حشاها هٌاصبت وحعبش عي وجهت ًظشك أًج 0 وَشجً عذم حشك {  ✔عالهت } 

 أٌ فقشة دوى إجابت 0 علًوا أى ًخائج هزا البحث الحضخخذم إال ألغشاض البحث العلوٍ فقظ. 

 

 شاكشَي حعاوًكن هعٌا                                            

 

 

                 الباحث                                                                 الباحث                                                            

 أ . د وفاء هحوىد َىًش                                           عوش عزَز هشهىى عباس 

 

 

 ؤها هعلىهاث َشجً هل

 

   :  األصن 
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  )    (   ًأًث          )    (  الجٌش :       ركش 

 

  )    (    ًٍإًضا       )    (   ٍالخخصص :  علو 

 

  )   (   أصخار هضاعذ       )   (   الوشحبت العلوُت :    أصخار 

 

 هذسس  )   (       هذسس هضاعذ  )   (                                   

 

 

 
 ًادًسا    أحُاًًا     دائًوا    الفقشاث                   ث

أسزخذو انحبسىة فٍ حفع انجُبَبد انخبصخ  1

 ثٍ 

   

 word office / powerأسزخذو ثزايج  4

points   ًفٍ كزبثخ ويؼبنجخ انُصىص ػه

 انحبسىة 

   

انجبيؼٍ  e-mailأسزخذو انجزَذ االنكززوٍَ  3

انزذرَسٍُُ  فٍ االرصبل وانزىاصم يغ

 وانطهجخ 

   

فٍ حفع   google cloudأسزخذو ال  2

 يؼهىيبرٍ وثُبَبرٍ انزذرَسُخ 

   

أحزص ػهً رحًُم أَىاع انزطجُمبد  5

 انزؼهًُُخ يٍ ػهً اإلَززَذ 

   

أسهى فٍ رمذَى أفكبر ويمززحبد أنكززوَُخ  2

 رسبهى فٍ رطىَز انؼًهُخ انزذرَسُخ 

   

انزذرَسٍُُ ثأسزخذاو أسبػذ سيالئٍ  7

 انحبسىة فٍ انزذرَس 

   

أسزخذو َظبو جذاول انجُبَبد اإلنكززوَُخ  2

نزُظُى ورحهُم َزبئج طالثٍ يثم ثزَبيج 

Excel  

   

أطهغ ػهً انزطىراد انزكُىنىجُخ انحذَثخ فٍ  9

يجبل واخزصبص ػًم ركُىنىجُب انًؼهىيبد 

 واإلرصبالد 

   

وثزايج انزذرَس أسزىػت انزمُُبد انحذَثخ  11

 األنكززوٍَ 

   

أسزخذو انًُصبد انزؼهًُُخ اإلنكززوَُخ يثم  11

Edmodo / google classroom  
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أسزخذو أرشُفٍ اإلنكززوٍَ نحفع يهفبرٍ  14

 ويزطهجبد أػًبنٍ 

   

أوظف انجزايج انزؼهًُُخ انحذَثخ فٍ رمذَى  13

 يحبضزارٍ 

   

انزذرَجُخ أشبرن ثفبػهُخ فٍ انىرش  12

االنكززوَُخ وانًُزذَبد انؼهًُخ ػهً شجكخ 

 اإلَززَذ 

   

أػًم ػهً رىفُز انجزايج انزؼهًُُخ وانكزت  15

 انزٍ رزؼهك ثبنًُهج انًمزر إنكززوًَُب 

   

    أحزص ػهً انزىاصم انفؼبل ثٍُ انزذرَسٍُُ 12

ب      انفمزاد                         د ًً  َبدًرا    أحُبًَب    دائ

أرمجم انُمذ سىاء كبٌ سهجًب أو إَجبثًب يٍ  17

 خالل يب ألىو ثه يٍ أػًبل 

   

أػًم ػهً رمذَى أفكبر وأسبنُت رؼهًُُخ  12

 فؼبنخ رخذو انطهجخ إنكززوًَُب 

   

أرجبدل انخجزاد ثٍُُ وثٍُ سيالئٍ يٍ  19

أسبرذح انمسى فٍ رىضُح األيىر انًجهًخ فٍ 

 االنكززوَُخ انًُبهج انذراسُخ 

   

أػًم ػهً إػذاد األسئهخ اإليزحبَُخ  41

 إنكززوًَُب ثُفسٍ ألخزجبر انطهجخ 

   

أسزخذو يجذأ انزؼشَش وانثىاة نًب َمذيه  41

 انطهجخ يٍ اثذاػبد ػهًُخ 

   

أحزص ػهً وضغ أهذاف يزَخ لبثهخ  44

نهزطىَز فٍ يىاكجخ انًسزجذاد انؼهًُخ فٍ 

 لسًٍ 

   

إنكززوًَُب فٍ األجزًبػبد وانُذواد أشبرن  43

 انزٍ رسهى فٍ رطىَز انؼًهُخ انزذرَسُخ 

   

أجزهذ فٍ رمذَى كم يبهى جذَذ ثؼبنى  42

 انزكُىنىجُب فٍ لسًٍ 

   

ألذو إنزشايبرٍ انىظُفُخ فٍ لسًٍ ػهً أٌ  45

 يصبنح شخصُخ أخزي 

   

أحززو يىاػُذ أػًبنٍ اإلدارَخ وانزذرَسُخ  42

 انًُىطخ ثٍ 

   

    أسزؼذ نهؼًم ألولبد أطىل يٍ انًمزر نهب  47
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أرمجم انذػىاد وانًشبركبد فٍ فزق انؼًم  42

واالجزًبػبد انزسًُخ وغُز انزسًُخ 

 إنكززوًَُب ػجز يُصبد انزىاصم 

   

أحزص ػهً رُظُى انىلذ وانجهذ فٍ  49

 انزىاصم يغ طهجخ لسًٍ 

   

خالل أسؼً انً أظهبر أدائٍ ثأسزًزار يٍ  31

 يب ألذيه يٍ خذيبد 

   

 


