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 جهدة االداء التدريدي ألعزاء ىيئة التدريس في كلية التربية للعلهم الررفة من

 وجية نظر طلبتيم

 مآرب دمحم أحسد مهسى

 جامعة السهصل/ كلية التربية للعلهم الررفة/ قدم علهم الحياة

 (27/06/2021، قبل للنشر في  28/05/2021)قدم للنشر في 

 

 ملخص البحث

ىجف البحث الى تذخيز جػانب جػدة االداء التجريدي لجى اعزاء ليأة التجريذ في قدع عمػم الحياة/ كمية   
التخبية لمعمػم الرخفة، ولتحقيق اليجف تع اعجاد استبانة تتزسغ اربعة مجاالت) الخرائز الذخرية، وشخائق 

، والتقػيع( ولكل مجال عجد مغ الفقخات، وبعج اجخاءات مــرادر الــسعــخفــة والـتكـشـػلــػجــيا الـسـتقجمــة التجريذ، و
( شالب وشالبة لتسثل عيشة 60الرجق والثبات، تع اختيار عجد مغ شمبة الرف الخابع في قدع عمػم الحياة) 

 دون ذكخ االسساء. البحث. وشمب مشيع االجابة عغ فقخات االستبانة بحخية تامة 

جسعت التكخارات لكل فقخة ولكل بجيل مغ البجائل االربعة، وتع استشتاج الستػسط الحدابي والشدبة السئػية لكل   
%( 73832( وندبة مئػية) 2888فقخة، اوضحت الشتائج االحرائية الستػسط الحدابي لجسيع فقخات االستبانة)

 تػى قميل، قجمت الباحثة عجد مغ السقتخحات والتػصيات. بسعشى جػدة االداء لجى التجريديغ جاء بسد
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    Abstract 

  The aim of the research is to diagnose aspects of the quality of teaching 
performance among faculty members in the Department of Life Sciences / College 
of Education for Pure Sciences. To achieve the goal, a questionnaire was prepared 
that includes four areas (personal characteristics, teaching methods, knowledge 
sources, advanced technology, and evaluation). Each field has a number of 
paragraphs, and after honesty and reliability procedures, A number of fourth-
grade students in the Department of Life Sciences (60) were selected to represent 
the research sample. And asked them to answer the paragraphs of the 
questionnaire completely freely without mentioning the names. The frequencies 
were collected for each paragraph and for each of the four alternatives, and the 
arithmetic mean and percentage for each paragraph were deduced. The statistical 
results showed the arithmetic mean of all paragraphs of the questionnaire (2.88) 
and a percentage (73.32%). In the sense of the quality of performance of the 
teachers was at a low level, the researcher made a number of suggestions and 
recommendations. 

 مذكلة الدراسة:

 يعج التعميع العالي محػر التقجم العمسي واالجتساعي في أي مجتسع، إذ أنـو يختز بتأىيـل  

 وإعداد الكوادر والكفاءات المتخصصة في مختلف مجاالتريب األفخاد لخجمة السجتسع، وتج
 .وتخخيج الشخبة مغ األفخاد لمسداىسة في دفع عجمة التشسية االجتساعية واالقترادية الحياة،

مغ  والتجريذ الجامعي باعتباره أحج األىجاف األساسية لمجامعات. يترل بو مجسػعة   
الجراسي،  الستفاعمة مع بعزيا البعس؛ وىي: األستاذ الجامعي، والصالـب، والسشيـاجالعشاصخ 

الجامعات،  واإلدارة، واندجام ىحه العشاصخ مع بعزيا يحجد نػعية التكػيغ الجـامعي الـحي تقجمـو
 . ونػعية السخخجات التي ستػاجو تحـجيات العرـخ السعخفيـة والسعمػماتيـة

التصػر التقشي بحاجة أكثخ مغ ذي قبل إلى استخاتيجيات تعميع وتعمع تسـجنا فشحغ اليػم في ضل    
 تعميسية واسعة ومتشػعة تالمذ الػاقع، وتداعج الصمبة عمى إثخاء معمػماتيع وتشسيـة ميـاراتيع بآفـاق

 العقمية والعسمية السختمفة وتجريبيع عمى اإلبجاع وإنتاج الججيج والسختمف عغ ماىػ مألػف، وتشسية
األستاذ  خرائريع الشفدية مثل الثقة بالشفذ والقجرة عمى اتخاذ القخار، وىحا ال يتأّتى بجون وجػد

الستخرز الحي يعصي شالبو فخصة السداىسة في وضع االفتخاضات واالستشتاجات وصـياغتيا 
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تيع وتجخبتيا، وتػجيييع نحػ مرادر السعمػمات الػرقية وااللكتخونية السشاسبة، وإثارة اىتساما
 االستغخاق في التفكيخ اإلبجاعي وقيادتيع نحػ اإلنتاج اإلبجاعي. وحسميـع عمـى

وألىسية األداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ في تحقيق أىجاف الجامعة وتحجيجًا عسمية إعجاد   
وبشاء مخخجات مؤىمة كفػءة تمبي حاجات السجتسع ومتصمباتو السختمفة، وعمى وجو الخرػص 

بية لمعمػم الرخفة التي تخفج السجتسع بأعجاد كبيخة مغ الخخيجيغ سػف يعسمػن في كميات التخ 
مجارس السجتسع السحمي الستػسصة واالعجادية وألجيال متتالية تخافق الحياة العسمية لمخخيجيغ. لحا 

لقج أدركت الباحثة ومغ خالل سشػات عسميا في التجريذ مذكمة ضعف األداء التجريدي لجى 
زاء ىيئة التجريذ في الجامعة ومشيا كمية التخبية لمعمػم الرخفة، وما يحققو ىحا بعس مغ أع

الزعف مغ انعكاسات سمبية عمى جػدة التعميع العالي، لحا ارتأت الباحثة تذخيز جػانب جػدة 
االداء لجى تجريدي قدع عمػم الحياة مغ وجية نطخ شمبتيع عمى اعتبار أن الصمبة أكثخ فئة 

  -في االجابة عن الدؤال االتي: لذلك فان مذكلة البحث تتبلهرأداء التجريدي. تدتصيع تقييع 
ما جهانب جهدة التدريس لدى تدريدي قدم علهم الحياة أثشاء مسارستيم التدريس من وجية 

 نظر طلبتيم؟

    أىسية البحث

دة التعميع في تػاجو األنطسة التعميسية في عالع اليػم تحجيات كبيخة في محاوالتيا لتحديغ جػ    
عرخ أصبحت فيو معاييخ الجػدة عالسية وليدت محمية،  إذ شيجت العقػد األخيخة بحل الكثيخ 
مغ الجيػد مغ أجل االرتقاء بسدتػى العسمية التعميسية وضسان جػدة ما يقجم مغ تعميع في جسيع 

وقج احتمت مفاليع  السخاحل التعميسية بجءًا بخياض األشفال ووصػاًل إلى مؤسدات التعميع العالي.
الجػدة مكانة مخمػقة لجى السشطخيغ التخبػييغ وصشاع الدياسات التخبػية في الػقت الحي تدايج فيو 
الصمب عمى التعميع ذي الجػدة العالية. واصبح التسايد بيغ الجول في معاييخ الجػدة التي تعتسج 

 لي.عمييا مؤسدات التخبية والتعميع وعمى وجو الخرػص التعميع العا

يعج جػدة االداء مشحى نطامي يقػم عمى بشاء الجػدة في مكػنات الشطام التعميسي نفدو، أي      
مجخالتو وعسمياتو ومخخجاتو لزسان أن السػارد تشفق وتػجو وفق الخصط، واألىجاف، والسعاييخ، 

 ومؤشخات األداء االفزل الستفق عمييا.

لمعرخ الحالي، وذلظ التداع استخجامو وازدياد ومفيػم الجػدة يعج احجى الدسات االساسية    
الصمب عميو في كثيخ مغ جػانب الحياة السعاصخة، فالعالع اليػم يعتسج مبجأ الجػدة الذاممة، وليذ 
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امام الجول اال تحقيق الجػدة الذاممة الحي يتصمب أن يشجح نطام التعميع في تصػيخ قجرة االندان 
 (.2031::1ي، السذارك في عسمية التشسية) الدواو 

وتسثل جػدة التعميع الجامعي اليػم اىع التحجيات التي تػاجو نطع التعميع في جسيع دول العالع   
الثالث، ال سيسا أن تقاريخ السشطسات العالسية تؤكج عمى ضخورة اعادة الشطخ في فمدفة التعميع 

تعميع) السػسػي، الجامعي، مع التخكيد عمى اىسية وضع معاييخ افزل تحقق جػدة مخخجات ال
1::2 :87 .) 

تعج وضيفة التجريذ الجامعي مغ أىع الػضائف التي تؤدييا الجامعات وأكثخىا فاعمية في إعجاد     
الصمبة لمحياة السدتقبمية، إذ تدودىع بالسعارف التخريرية واالتجاىات الدمػكية االيجابية والكيسية 

يع كي يربحػا أعزاء فاعميغ في خجمة السجتسع، وكل السيارات العمسية والعسمية الالزمة لتأىيم
إن مكياس تفػق الجامعة يعتسج عمى امتالكيا ألعزاء ىيئة تجريذ مؤىميغ تألياًل عاليًا، متػفخة 

ليع جسيع الطخوف واإلمكانات، مغ بيئة أكاديسية مالئسة وخجمات متشػعة تداىع في جػدة العسمية 
جات التشسية الذاممة ومتصمبات العرخ الستدارعة التعميسية كي تكػن قادرة عمى تمبية حا

 (. 224: 2::1)فخوىػالج، 

ويعج األستاذ الجامعي والصالب مغ أىع عشاصخ العسمية التجريدـية، إذ شـخأت عمى أدوارىسا   
تغيخات يشبغي األخح بيا في تحقيق حيػية ىحه العسمية التعميسية، فمع يعج دور األستاذ الجامعي 

ذات الرمة بسػضػعات مقخراتو الجراسية، بل أضحى يقػم بأدوار أخخى؛ مثل: نقل السعارف 
الجور التػجييي، والجور االجتساعي، ودور السثيخ لمسشافدـة الذـخيفة بـيغ شالبو، كسا لع تعج أدوار 
الصالب تمّقي السعارف وحفطيا واستخجاعيا عشج الحاجة إلييـا، بل أصبح يقػم إلى جانب ما سبق 

سقػم ألداء التجريدـي لمتـجريدي، والسشـاقر، والباحث عغ  بجور ال
 (   ( Chalmers,Fuller,1996:49-50السعارف

لحا يسثل الصمبة عشرخا اساسيا مغ عشاصخ العسمية التعميسية في الجامعات ومغ مخخجاتيا   
ات. بات االساسية اذ البج مغ االىتسام بيع مغ الشػاحي كافة ومغ اجل تحقيق جػدة ىحه السخخج

مغ الزخوري استصالع آرائيع بخرػص عسل عزػ ىيئة التجريذ واعجاد االستبانات التي تختبط 
بسعاييخ الجػدة لغخض الشيػض باألداء التجريدي الى مدتػيات افزل والػقػف عمى الدمبيات 

 التي قج تكػن حائاًل دون تحقيق دوره. 
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محتسل فـي الشذـاشات التجريدية  إن األستاذ الجامعي السبجع يسكغ أن يعػض أي نقز  
واإلمكانيات السادية األخخى، والدمػك التجريدي اإلبجاعي لؤلسـتاذ الجـامعي. يتصمب إبجاعا في 
إدارة صّفو، بحيث يتحػل دوره مغ دور السمّقغ لمسعمػمـات إلـى دور السخشج والسػجو لمشذاشات 

السحّفد ألسئمة وإجابات شالبو الججيجة وغيخ التعميسية، والسخافق في عسميات البحث واالستقراء، و 
السألػفة، واألستاذ الجامعي الحي يتستع بخرـائز شخرية مخغػبة مغ شالبو يكػن أكثخ قجرة 
عمى إحجاث تغييخات في سـمػكيع، كسا يكػن أكثخ قجرة عمى إثارة اىتساميع وتػجيييع تػجييا سميسا 

 ظ عمى تخخيج شمبة متسيديغ ومبجعيغ. لسا يداعج ذلالجاد، وتذـجيعيع عمـى العسـل 

( اذ بيغ ان ىشالظ تخمفًا في االداء التجريدي الكسي والشػعي 1990وىحا ما اشار اليو عػض )  
عشج ندبة ال يدتيان بيا مغ اعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات واكتفاءىع باستخجام اساليب 

مجة تتصمب فقط الحفظ واالستخجاع تجريدية تعتسج عمى نقل السعمػمات الشطخية في قػالب جا
  (72: 1990)عػض، 

ولقج أشارت الكثيخ مغ الجراسات التخبػية إلى دور األستاذ كسحػر أساسي فـي تشسية القجرات   
اإلبجاعية لجى شمبتو مغ خالل تفاعميع مع السػقف الرّفي، مغ بيشيـا دراسـة لؤلستاذ "محسػد 

لعام والخاص لجى الصمبة،  والتي أشارت الى ان االستاذ ( حػل السجرسة واإلبجاع ا 1996مشدي")
الجامعي دور بالغ األىسية في تشسية القجرات اإلبجاعية لمصمبة، لسا لو مغ دور بارز في تحديغ 

 جػ الفرل الجراسي، وتػفيخ البيئة السجرسية الثخية بالسيدات التي تداعجه عمى ذلظ. 

ستو حػل آفاق ججيجة لتشسيـة اإلبـجاع إلى أن دور ( في درا 1997كسا أشار "مرخي حشػرة")  
األستاذ ميع ججا في تشسية القجرات اإلبجاعية لجى شمبتو، فيػ يعسل عمى تشسية السيارات 
األكاديسية والسعخفية، وتشسية الجافعية والتجريب عمى تحسل السدؤولية وبشاء شخرية الصالب مغ 

وعسمـو، وتعػيـجه عـادات مشاسبة في العسل مغ  خالل تشسية خيالو وشسػحو ورضاه عغ دراستو
 (.276: 1999أجل رفع مدتػى كفاءتو) الذخقاوي، 

ان تذخيز جػدة االداء التجريدي يديع في تصػيخ السادة العمسية ومحتػاىا كسا يخى )الجشابي،   
 ( انو الػسيمة الػحيجة لمتحقق مغ ان االداء يتع عمى الشحػ السحقق غخضو ويديل مغ2009
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لذا فأىسية البحث عسمية الػقػف عمى مػاشغ القػة ليتع تعديدىا ومػاشغ الزعف ليتع تجاوزىا. 
 الحالي تتجلى في:

يأت ىحا البحث تأكيجا عمى ضخورة تصبيق مفيػم جػدة االداء التجريدي في التعميع  -1
 الجامعي عمى اعتبار انو مصمب ضخوري لتحديغ التعميع.

لعزػ ىيئة التجريذ مغ وجية نطخ شمبتيع. لتحجيج  تذخيز جػدة األداء التجريدي  -2
 جػانب القػة والزعف لكي تتبشى دراسات قادمة وضع معالجات.

 ابخاز دور الصالب في الجامعة كأحج عشاصخ العسمية التعميسية. وعزػ فعال بيا. -3

 اشخاك الصمبة في عسمية التذخيز لجػدة اداء التجريدي، وتصػيخ العسمية التعميسية. -4

 السسارسات التي يؤدييا تجريدي قدع عمػم الحياة بجػدة عالية أثشاء التجريذ. تحجيج -5

 ىدف البحث 

ييجف البحث الحالي الى تذخيز جػدة االداء لجى تجريدي قدع عمػم الحياة/ كمية التخبية لمعمػم 
 الرخفة مغ وجية نطخ شمبتيع .

 فرضية البحث

ليأة التجريذ يؤدي الى اعجاد وبشاء مخخجات تػافخ معاييخ الجػدة في األداء التجريدي لعزػ 
 عمسية كفؤة تديع في بشاء السجتسع وتصػره.

 حدود البحث 

الحج البذخي: عيشة مغ شمبة قدع عمػم الحياة/ كمية التخبية لمعمػم الرخفة لمعام الجراسي  -1
2019/2020 

 .2019/2020الحج الدماني: الفرل األول مغ العام الجراسي  -2

 لمعمػم الرخفة.قدع عمػم الحياة/ كمية التخبية الحج السكاني:  -3

( فقخة تتػزع عمى اربعة مجاالت. لتذخيز جػدة االداء التجريدي 34الحج السعخفي: استبانة تتزسغ ) -4
 لجى اعزاء ىيئة التجريذ في قدع عمػم الحياة/  كمية التخبية لمعمػم الرخفة. 

 -تحديد السرطلحات:

 أواًل: الجهدة:

(  ISO -عخفتيا السشطسة الجولية لمتػحيج الكياسي) االيدو (Quality Total الجهدة الذاملة)
بأنيا تكامل السالمح والخرائز لسشتج او خجمة ما برػرة تسكغ مغ تمبية احتياجات ومتصمبات 

  (.5 2006محجدة) سييل دياب، :

 (2002عرفيا البشدري وطعيسة) 
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ي تيجف الى تػعية الستعمع وزيادة اىتسامو بالجػدو وضعا ليا تعخيفا في التخبية بأنيا" العسمية الت
مغ حيث معارفيا ومياديشيا ونطخياتيا واساليب تصبيقيا، وتدويجه بالسعمػمات والسيارات وتكػيغ 
االتجاىات والجوافع والكيع التي تداعجه عمى تصبيق الجػدة ومفاليسيا في حياتو العسمية ) دمحم 

 . (55: 2002البشجري، ورشجي شعيسة، 

 ( 2005عرفيا الذيري) 

بأنيا أداء العسل بصخيقة صحيحة عمى وفق مجسػعة مغ السعاييخ والسػاصفات التخبػية الالزمة   
 :   (2005لخفع مدتػى جػدة السشتج التعميسي بأقل جيج وتكمفة. ) الذيخاني، 

وصػل مدتػى في اشار التجريذ الجامعي بأنيا:  جهدة االداء التدريدي اجرائياوتعخف الباحثة 
االداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ في قدع عمػم الحياة/ كمية التخبية لمعمػم الرخفة الى درجة 
عالية مغ تحقيق معاييخ الجػدة السقتخحة في مجاالت التجريذ) الخرائز الذخرية، واالداء 

 عمػم الحياة.  ، والتقػيع( مغ وجية نطخ شمبتيع في فدعمرادر السعخفة والتكشػلػجياالتجريدي، 

 ثانيًا: األداء التدريدي

 Smart (1991)-عرفو: 

العالقة بيغ االنذصة التعميسية التي يقػم بيا االساتحة الجامعيػن والتغييخ الحاصل والحي يطيخ   
 (Smart , 1991: 136عمى سمػك الصمبة كسطيخ لشتائج التجريذ. ))

 (: 2006العسايرة )-

التعمسية السشاشة بو وما يبحلو مغ  –ذ بتشفيح السيام التعميسية درجة قيام عزػ ىيئة التجري  
 (.103، 2006مسارسات وأنذصة وسمػكيات تتعمق بسيامو السختمفة تعبيخًا سمػكيًا )العسايخة، 

  (:2009الجشابي )-

كل أنػاع الدمػك الرادر عغ السجرس والسعبخ عشو بأنذصة ومسارسات والتي تسكشو مغ أداء 
 :  (2009يسية والتخبػية بسا يحقق أىجاف معجة سمفًا.) الجشابي، ميامو التعم

ىي االنذصة التي يقػم بيا عزػ ىيئة التجريذ في قدع عمػم الحياة/ كمية  التعريف اإلجرائي:
التخبية لمعمػم الرخفة داخل وخارج قاعة السحاضخات كجدء مغ الػاجبات السشاشة بو لتحقيق 

التعميع الجامعي ويسكغ تحجيج درجتو مغ خالل قيع الػسط مدتػيات عالية مغ الجػدة في 
 الحدابي والػزن السئػي لتقجيخات عيشة البحث مغ الصمبة.

كل أستاذ يقػم بالتجريذ  عزه ىيئة التدريس في قدم علهم الحياة/ كلية التربية للعلهم الررفة:
في تجريذ مشاىج فخوع عمػم في قدع عمػم الحياة مغ حسمة شيادة الجكتػراه أو الساجدتيخ ويداىع 

 الحياة السختمفة خالل اربعة سشػات ليحرل الصالب عمى شيادة بكالػريػس عمػم الحياة.
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 دراسات سابقة

 (2009دراسة الجشابي )

أجخيت في جامعة الكػفة/ العخاق. ىجفت الجراسة الى تبريخ واشالع أعزاء ىيئة التجريذ في 
يخ العسمية التعميسية وانعكاساتيا في تحديغ األداء التجريدي الجامعة بأىسية عسمية التقػيع في تصػ 

 في العخاق اذ اشتسمت عمى السحاور التالية:

 . مالية تقػيع األداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي.1

 . أىسية تقػيع األداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي. 2

 التجريذ الجامعي. . أىجاف تقػيع األداء التجريدي لعزػ ىيئة3

 . تقػيع األداء لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي في ضػء ميام الجامعة.4

 . نساذج مقتخحة لتقػيع األداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي.5

 . األساليب السعتسجة في تقػيع األداء التجريدي لعزػ ىيئة التجريذ الجامعي.6

 ريدي لعزػ ىيئة التجريذ بسا يحقق جػدة التعميع العالي.. الدبل السعتسجة لتصػيخ األداء التج7

وقج استخجم الباحث السشيج االستقخائي مغ خالل مخاجعة الجراسات والبحػث الستعمقة بأساليب   
تقػيع األداء التجريدي وكيفية تصػيخه واألدوات واساليب التقػيع السختمفة. خخجت الجراسة بسجسػعة 

سمية التقػيع لؤلداء التجريدي ضخورة ممحة ليا محاسغ كثيخة اال انيا مغ االستشتاجات مشيا ان ع
تحتاج الى أدوات خاصة وقج اقتخح وضع آليات ججيجة لمتقػيع واعتساد معاييخ جػدة األداء 
التجريدي محػرًا أساسيًا في مشح التخقيات العمسية فزاًل عغ تقجيع الحػافد السادية والسعشػية 

 (.2009التجريدي مغ أعزاء ىيئة التجريذ )الجشابي، لمستسيديغ في األداء 

 (2011دراسة الدبيعي) 

أجخيت في السسمكة العخبية الدعػدية. ىجفت الى التعخف عمى واقع مسارسة عزػات ىيئة   
التجريذ لسيارات التجريذ في ضػء معاييخ الجػدة الذاممة مغ وجية نطخ الصالبات، قامت 

( معيارا لمجػدة في تجريذ العمػم، تع 37مت اربعة محاور تتشاول)الباحثة بترسيع استبانة اشتس
( شالبة، واسفخت الشتائج عغ ضعف مدتػى اداء عزػات ىيئة 189تصبيقيا عمى عيشة بمغت) 

التجريذ في اقدام العمػم في السيارات التجريدية، لع يبمغ السدتػى السقبػل، كسا وججت اختالف 
لعمػم كانت جسيعيا لرالح عزػات ىيئة التجريذ في قدع في درجة مسارسة ميارات تجريذ ا

االحياء، واوصت الباحثة بشذخ ثقافة الجػدة بيغ التجريديات وتػعيتيغ باىسية الجورات التجريبية 
 في صقل مياراتيغ التجريدية في الجامعة.

 ( 2012دراسة عزيز )
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لتقػيع األداء التجريدي ألعزاء  أجخيت الجراسة في جامعة ديالى/ العخاق، وىجفت الى بشاء أداة   
ىيئة التجريذ في جامعة ديالى مغ وجية نطخ شمبة الجراسات العميا وتقػيع أدائيع مغ خالل تمظ 

( 5األداة وقج استخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي اذ قام الباحث ببشاء أداتو السكػنة مغ )
( 6( شالبًا وشالبة مػزعيغ عمى )75( فقخة.  تكػنت عيشة البحث مغ)42مجاالت والتي تزع )

كميات عمسية واندانية، وقج خخجت الجراسة بسجسػعة مغ الشتائج كان مغ أىسيا ىػ تدجيل ضعف 
واضح في أداء التجريدييغ مغ وجية نطخ الصمبة وفي السجاالت كافة باستثشاء بعس الفقخات، وقج 

خ بيا محافطة ديالى والحي انعكذ أعدى الباحث ىحا الزعف الى الطخوف االستثشائية التي تس
 ( 103: 2012سمبًا عمى األداء التجريدي )عديد، 

 (2015دراسة مغير وآخرون) 

اجخيت في جامعة بابل/ العخاق. كان اليجف مشيا تقري مجى تػافخ معاييخ الجػدة في االداء   
االساسية مغ وجية  التجريدي ألعزاء الييئة التجريدية ألقدام العمػم العامة في كميات التخبية

( فقخة 30نطخ الصمبة ،ولتحقيق أىجاف البحث اعتسجت استبانة لسعاييخ جػدة االداء تكػنت مغ )
 ( مجاالت ىي:4مػزعة عمى )

 (.8السجال األول: الدسات الذخرية وعجد فقخاتو ) .1

 (.11السجال الثاني: شخائق التجريذ وعجد فقخاتو ) .2

 (.3وعجد فقخاتو )السجال الثالث: تكشمػجيا السعخفة  .3

 (.8السجال الخابع: التقػيع وعجد فقخاتو ) .4

عخضت االستبانة عمى السحكسيغ كسا حدب معامل الرجق والثبات وقج تكػنت عيشة البحث   
( شالبًا مغ 200مغ شمبة قدع العمػم العامة في كمية التخبية االساسية في جامعة بابل وبػاقع )

 اء الصمبة عيشة الجراسة. أضيخت الشتائج ما يمي:الجراسات االولية وبعج استصالع آر 

تػافخ معاييخ الجػدة في األداء التجريدي ألعزاء ليأة التجريذ في أقدام العمػم العامة  .1
 لكميات التخبية االساسية وبجرجات مقبػلة.

 (2019دراسة صادق وابراهيم) 

وكان اليجف مشيا تقػيع أداء  اجخيت الجراسة في جامعة صالح الجيغ في اقميع كخدستان/ العخاق،  
 عزػ ىيئة التجريذ في جامعة راثةريغ اقميع كػردستان العخاق، والتعخف عمى الفخوق االحرائية
وفقًا لستغيخ التخرز و المقب العمسي، مغ خالل تصبيق مكياس تقػيع االداء والحي تع اعجاده مغ 

عمى البحث، تأليف الكتب، نذخ  قبل الباحثيغ الحي تالف مغ عذخة مجاالت وىي)تجريذ، اشخاف
البحث، نذاشات عمسية، ونذاشات االدارية، وتقييع البحػث العمسية، مشاقذات البحػث لمجراسات 
العميا، اشغال مشرب االداري( وقج استخخج الخرائز الديكػمتخية لمسكياس، حيث تحقق 
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استخخج ( خبيخًا ومحكسًا وكحلظ 16الرجق الطاىخي مغ خالل عخض السكياس عمى) 
( تجريدي في جامعة راثةريغ  60( وقج شبق السكياس عمى األفخاد عيشة مؤلفة مغ)0.81ثبات)

 ( كميات برػرة عذػائية وأثبتت السعالجات االحرائية ما يمي:4مػزعيغ عمى)

 مدتػى االداء التجريدي لمعيشة ككل ضعيفة.-1

التجريدي ذو المقاب العمسية العالية، تػجج فخوق في االداء وفقا لستغيخ )المقب العمسي،( لرالح -2
 التػجج فخوق في االداء وفقا لستغيخ)االختراص(.

 جهانب االفادة من الدراسات الدابقة 

 لقج استفادت الباحثة مغ خالل اشالعيا عمى الجراسات الدابقة في الجػانب التالية:  

 مة البحث الحالي.التعخف عمى األىجاف التي تخمي الييا تمظ الجراسات وعالقتيا بسذك .2

 ساعجت في التعخف عمى السشيج الستبع وىػ السشيج الػصفي التحميمي. .1

 ساعجت في الحرػل عمى بعس السرادر التي يحتاجيا كل باحث يجرس ىكحا مذكمة. .2

 ساعجت في التعخف عمى الػسائل االحرائية الستبعة لتحميل البيانات .3

 .أسيست في تحميل نتائج الجراسة الحالية وتفديخىا .4

الحطت الباحثة نتائج اغمب الجراسات. كانت جػدة االداء التجريدي بجرجة قميمة او  .5
 ضعيفة لع تختقي الى السدتػى السقبػل في العرخ الحالي.

 اجراءات البحث

 أواًل: مشيج البحث:

عغ  يعخف السشيج بانو فغ التشطيع الرحيح لدمدمة مغ األفكـار أو اإلجـخاءات مـغ أجـل الكذـف  
 ( 90: 2003شخوخ، )يقة التي نجيميا، أو مغ أجل البخىشة عمييا لآلخخيغ الحيغ ال يعخفػنياالحك

إن السشيج السشاسب ليحه الجراسة ىػ السشيج الػصفي الحي يعخف بأنو مجسػعة اإلجخاءات البحثية 
التي تتكامل لػصف الطاىخة أو السػضػع اعتسـادا عمـى جسـع الحقائق والبيانات وترشيفيا 

أو تعسيسات عغ  عالجتيا وتحميميا تحميال كافيا ودقيقا الستخالص داللتيـا والػصػل إلى نتائجوم
 .) 337: 2006سميسان، )الطاىخة مػضػع البحث. 

اعتسج ىحا البحث عمى مشيج البحث الػصفي التحميمي، كػنو يعج مغ افزل السشاىج لتحقيق 
 ىحا الشػع مغ الجراسات.اىجاف البحث والػصػل الى الشتائج السصمػبة لسثل 

 ثانيًا: مجتسع البحث وعيشتو: 



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

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

2:2 
 

عيشة التجريدييغ تكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع التجريديغ الحيغ يجرسػن شمبة قدع عمػم  -اوال:
( تجريدي 66والبالغ عجدىع)  2019/2020الحياة/ كمية التخبية لمعمػم الرخفة لمعام الجراسي 

 السختمفة. يجرسػن مشاىج عمػم الحياة 

عيشة الصمبة تكػنت مغ عجد مغ شمبة الرف الخابع في قدع عمػم الحياة والبالغ  -ثانيا:
 ( ابجوا رغبتيع في االجابة عغ فقخات االستبانة.108( شالب وشالبة مغ مجسػع) 70عجدىع)

 ثالثا: أداة البحث

ػدة االداء التجريدي وىي عبارة استبانة أُعجت  لتذخيز ج  استبانة جهدة االداء التدريدي:  
لجى تجريدي قدع عمػم الحياة، وتع إعجاد ىحه االستبانة بعج االشالع عمى أدبيات معاييخ الجػدة 
في التجريذ، ومغ أىع الجراسات التي ساىست في تبمػر مجاالت وفقخات االستبانة دراسات عجيجة 

، ودراسة صادق 2012ودراسة عديد،، 2011، ودراسة الدبيعي، 2009مشيا) دراسة الجشابي،
 تكػنت االستبانة مغ قدسيغ:. و (2019وابخاليع، 

 تزسشت معمػمات عامة عغ أفخاد عيشة الجراسة) الصمبة(، إذ يسثمػن  متغيخ مدتقل. القدم األول:

اشتسل ىحا القدع عمى فقخات  االستبانة ومجاالتيا، بحيث خرز لكل فقخة سمع  القدم الثاني:
كياس ليكخت(  بجرجة كبيخة، بجرجة متػسصة، بجرجة قميمة، بجرجة قميمة استجابة  رباعي، بحدب م

 ( 1( عمى التختيب. ججول)4،3،2،1ججا)، وقج أعصيت رقسيا الجرجات)

 ( يبين مجاالت استبانة جهدة التدريس وعدد الفقرات في كل مجال1جدول)

 عدد الفقرات عنوان المجال ت
 8 الخرائص الذخرية 2

 22 طرائق التدريس 1

 4 مرادر السعرفة والتكشهلهجيا الستقدمة 2

 8 التقويم 3

 23 العدد الكلي لفقرات االستبانة 

 رابعًا: صدق األداة:

يعج الرجق مغ الخرائز الخئيدة الػاجب تػافخىا في أداة البحث، وتكػن األداة صادقة إذا   
قياس ما وضعت لكياسو  حققت اليجف الحي أعجت مغ اجمو، واألداة الرادقة ىي التي تدتصيع

 (.99، ص1990)اإلمام وآخخون، 

اما بخرػص صجق اداة البحث وثباتيا فقج تع تػزيع االستبانة عمى عجد مغ السحكسيغ) ممحق   
( حيث عخضت االستبانة عمى ذوي الخبخة واالختراص في السشاىج وشخائق التجريذ والسعشييغ 1

 ي الجامعة ولع يحجث أية تعجيالت اذ استخجمت كسا ىي.بإدارة الجػدة الذاممة والكياس والتقػيع ف

 خامدًا: ثبات االداة:
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استخجمت شخيقة التجدئة الشرفية لمتأكج مغ ثبات االستبانة وقج بمغت قيسة معامل الثبات )   
 (وتعج ىحه الكيسة مقبػلة لحا تعج االستبانة جيجة وجاىدة لالستخجام. 0.72

 سادسًا: تطبيق األداة:

األداة عمى عيشة مغ شمبة الرف الخابع في قدع عمػم الحياة/ كمية التخبية لمعمػم الرخف شبقت   
( شالب وشالبة، اذ ابجوا استعجادىع 70( لكغ الحيغ شاركػا في االجابة)108والبالغ عجدىع)

ورغبتيع في تذخيز حػدة االداء التجريدي لجى اعزاء ليأة التجريذ لقدع عمػم الحياة لكغ 
 كتابة االسع ويتفق ىحا مع شخوط االستبانة.  شمبػا عجم

 سابعا: تحليل اجابات العيشة:

لقج تع تفخيغ اجابات الصمبة وتدجيل تكخارات كل بجيل مغ البجائل االربعة) بجرجة كبيخة، وبجرجة   
 متػسصة، وبجرجة قميمة، بجرجة قميمة ججا( لكل فقخة في السجاالت االربعة لالستبانة. 

 االحرائية:الهسائل 

بعج تفخيغ اجابات الصمبة عغ كل فقخة في االستبانة، تع احتداب الستػسط الحدابي والشدبة   
 السئػية لكل فقخة مغ فقخات السجاالت االربع.  

 عرض نتائج البحث وتفديرىا:

 سيتع ىشا عخض نتائج البحث وتفديخىا في ضػء ىجف البحث  

ي لدى اعزاء ىيئة التدريس في قدم علهم ىدف البحث: تذخيص جهدة االداء التدريد
 الحياة/ كلية التربية للعلهم الررفة.  

لمتعخف عمى درجة حجة كل فقخة مغ فقخات جػدة االداء، ارتاءت الباحثة الحرػل عمى الستػسط 
الحدابي لكل تكخار مغ التكخارات االربع وحداب الستػسط الحدابي لكل فقخة. ليحا وضعت 

  -ػيات لبيان جػدة االداء في التجريذ وكسا يأتي:الباحثة اربعة مدت

( 385%( والستػسط الحدابي ليا) 87الفقخة التي حرمت عمى وزن مئػي اكبخ مغ) -2
 بسعشى ان التجريذ يحقق جػدة عالية. 

%( 87( واقل مغ ويداوي )75الفقخة التي حرمت عمى وزن مئػي اكبخ مغ) % -1
( بسعشى ان التجريدي لجيو 385غ بسعشى ) ( واقل م 3والستػسط الحدابي ليا اكبخ مغ)

 جػدة في ىحه الفقخات لكغ بجرجة متػسصة. 

( 75%( واقل مغ ويداوي ) %61الفقخة التي حرمت عمى وزن مئػي اكبخ مغ )  -2
(. بسعشى ان 3( واقل مغ ويداوي) 285والستػسط الحدابي ليا أكبخ مغ ويداوي) 
 جة قميمةالتجريدي لجيو جػدة في ىحه الفقخات لكغ بجر 
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%( بسعشى لع تحرل عمى 61الفقخة التي حرمت عمى وزن مئػي اقل مغ ويداوي)  -3
 جػدة في االداء مغ قبل التجريدي في قدع عمػم الحياة. او لع تسارس

 ستدتعخض الباحثة كل مجال وفقخاتو مغ مجاالت الجػدة في اداء التجريدي اثشاء التجريذ

 اوال: الخرائص الذخرية

 لستهسط الحدابي والشدبة السئهية والرتبة لكل من فقرات مجال الخرائص الذخرية ( يبين ا2جدول)

 الخرائص الذخرية مجالأواًل:  

 الفقرات ت
الستهسط 
 الحدابي 

الشدبة 
 السئهية

 الرتبة

 يستاز بسظير حدن. يليق بسيشتو 1
3663  9.67  1 

 يتدم بحدن التررف مع طلبتو داخل القاعة وخارجيا. 2
362 7564 4 

 يتحلى بالرفق والربر في تعاملو مع الطلبة. 3
2662 6565  6 

 يستلك طبقات صهتية متشهعة ولغة سليسة عشد عرض السحاضرة. 4
3615 7867 2 

 يربط السادة الدراسية بأمثلة واقعية. ترتبط بدهق العسل. 5
2687 7167 5 

 يترف بذخرية متهازنة وثقة بالشفس داخل القاعة. 6
3.o4 76 3 

 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة. ويدعم الزعاف مشيم. 7
2662 6565 6 

 ييتع بتخسيخ الكيع األخالقية واالجتساعية والعمسية في نفػس الصمبة. 8
265 6265 7 

 يجذب اىتسام الطلبة لعلسيتو وافكاره االبداعية 9
362 7564 4 

 الكلي للسجال 
2 ,98 73,48  

)يستاز بسطيخ حدغ. يميق الججول اعاله. يتزح اكثخ فقخة القت جػدة في االداءمغ مالحطة   
( وجانب االىتسام بالسطيخ سسة حزارية تميق بسيشة التجريذ، اذ ان التجريدي في الجامعة بسيشتو

يجرس فئة الذباب وىي اكثخ فئة تيتع بسطيخىا الخارجي، واذا كان االستاذ حدغ السطيخ سيشال 
( يستمظ شبقات صػتية متشػعة ولغة سميسة عشج عخض السحاضخةشمبتو، ثع تمتيا الفقخة) قبػال مغ 

وىحه الدسة ايزا ميسة لجحب انتباه الصمبة لمسحاضخة وخاصة اعتساد لغة عخبية واضحة 
يترف بذخرية متػازنة وثقة بالشفذ داخل ومفيػمة. وجاءت بعجىا في الختبة الثالثة الفقخة)

ري ججا أن يحافظ التجريدي عمى تػازنو اثشاء السحاضخة فيػ في مػاجية شمبة مغ الزخو  القاعة(.
مغ بيئات وضخوف اجتساعية ونفدية مختمفة. وتات الثقة بالشفذ مغ معمػماتو الستصػرة في مجال 

ييتع بتخسيخ الكيع األخالقية واالجتساعية والعمسية اختراصو. لكغ نالحظ اكثخ فقخة جاءت بختبة قميمة)
%( مسا يجل عمى 6265( وبشدبة مئػية )265اذ حرمت متػسط حدابي قميل) ػس الصمبة(.في نف
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يراعي ضعف اىتسام التجريدي بالجانب الػججاني وتخكيده عمى الجانب االكاديسي. ونالت الفقخة)
%( بسعشى 54.4( وبشدبة مئػية)1.4متػسط حدابي)الفروق الفردية بين الطلبة. ويدعم الزعاف مشيم( 

 التجريدي عمى الفخوقات السػجػدة بيغ شمبتو ضعيفة وال يدعى في دعسيع نفديا وعمسيا. تخكيد 

 مجال طرائق التدريس -ثانيا:

 ( يبين الستهسط الحدابي والشدبة السئهية والرتبة لكل من فقرات مجال طرائق التدريس3جدول)

 ثانيًا: مجال طرائق التدريس ت
الستهسط 
 الحدابي

الشدبة 
 السئهية%

 الرتبة

 يحجد اىجاف السقخر الجراسي قبل البجء بالسحاضخة  1
2695 7367 6 

 يسيج لمسحاضخة بسقجمة تثيخ الجافعية وتسثل مجخاًل مشصكيًا لمسحاضخة. 2
2687 7167 7 

يدتعسل شخائق تجريذ متشػعة ويذجع الصمبة عمى التعمع الحاتي واالعتساد  3
 عمى الشفذ في الػصػل الى السعخفة.

2698 7465 
5 

يخبط في تجريدو بيغ الجانب الشطخي والعسمي مغ خالل إجخاء أنػاع مغ  4
 األنذصة التي تشسي ميارات التفكيخ لجى الصمبة.

2662 6565 
9 

 يدتعسل أمثمة ووسائط تقشية وتذبييات تيدخ استيعاب محتػى السحاضخة. 5
3615 7867 2 

 متخابصة ومتدمدمة.يتجرج في عخض السادة العمسية بصخيقة  6
3612 78 3 

 يحجد مفخدات السقخر الجراسي لكل محاضخة قادمة. 7
2679 7. 8 

 يعصي معمػمات حجيثة. ويذيخ الى مرادرىا 8
36.4 76 4 

 يػفخ بيئة تفاعمية داخل القاعة ويذجع شمبتو عمى األسئمة والسشاقذة. 9
2679 7. 8 

 الجراسية بفاعمية وحيػية عالية.يستمظ القجرة عمى إدارة القاعة  10
3616 79 1 

 يػفخ مشاخًا سميسًا في السحاضخة و يثيخ دافعية الصمبة لمتعميع والتعمع. 11
2695 7367 6 

 يدتسع الى اسئمة شمبتو ومجاخالتيع  ليحجث تشافدا عمسيا بيشيع 12
36.4 76 4 

  2,95 73,9  

تجريدو بيغ الجانب الشطخي والعسمي مغ خالل  ) يخبط فييالحظ مغ الججول اعاله ان الفقخة  
( 2662جاءت بستػسط حدابي) إجخاء أنػاع مغ األنذصة التي تشسي ميارات التفكيخ لجى الصمبة(.

( وباعمى رتبة في ضعف اداء التجريدي لمخبط بيغ الجانب الشطخي لمسعمػمات 6565وندبة مئػية)
عمػم الحياة واثخاء معمػماتيع الشطخية بتصبيقات والتصبيق العسمي ليا خاصة ان الصمبة مغ قدع 

عسمية تؤخح في السختبخ وتديل فيع الصالب لمسعمػمات. وىحا يتصمب تشديق في السعمػمات بيغ 
التجريدي الحي يعصي السعمػمات الشطخية واالساتحة السدؤوليغ عغ السعمػمات العسمية وربسا ىحا 
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الخاص في التجريذ. وجاءت بالختبة الثامشة التشديق ضعيف. اذ ان لكل تجريدي اسمػبو 
يحجد مفخدات السقخر الجراسي لكل محاضخة قادمة( وكحلظ الفقخة)يػفخ بيئة تفاعمية داخل الفقخة)

اما اكثخ فقخة حرمت عمى جػدة في االداء مغ  القاعة ويذجع شمبتو عمى األسئمة والسشاقذة(.
والفقخة بالختبة  ة الجراسية بفاعمية وحيػية عالية(.يستمظ القجرة عمى إدارة القاعوجية نطخ الصمبة)

ضخوري ججا ان يكػن يدتعسل أمثمة ووسائط تقشية وتذبييات تيدخ استيعاب محتػى السحاضخة(.الثانية)
التجريدي قادر عمى ادارة الرف وكحلظ يعصي امثمة وتذبييات مغ البيئة السحمية، فيحه االمػر 

 يؤكج عمى تخكيد التجريدي عمى الجانب االكاديسي اكثخ.   تيدخ فيع الصمبة لمسعمػمات وىحا

 ثـــالــثـًا: مجال مــرادر الــسعــرفــة والـتكـشـهلــهجــيا الـسـتقدمــة

 الــسعــرفــة والـتكـشـهلــهجــيا( يبين الستهسط الحدابي والشدبة السئهية والرتبة لكل من فقرات مجال 4جدول)

 جال مــرادر الــسعــرفــة والـتكـشـهلــهجــيا الـسـتقدمــةثـــالــثـًا: م تــــــ
الستهسط 
 الحدابي

الشدبة 
 %السئهية

 الرتبة

 يدتعسل مرادر معخفة متقجمة مبيشًا عالقتيا بسػضػع السحاضخة. 1
362 7564 2 

 يذخك الصمبة في استعسال مرادر السعخفة والتكشػلػجيا الستقجمة. 2
2695 7367 3 

مرادر معخفة وتكشػلػجيا متقجمة تداعج عمى تشسية ميارات يدتعسل  3
 التعميع السدتقل والتعمع الحاتي.

3.o4 76 
1 

 يكمف شمبتو مدبقا لمبحث عغ مػضػعات وفيجيػات تجعع السحاضخة 4
2687 7167 4 

 يػجو شمبتو نحػ االفادة الجادة مغ الشت ومػاقع التػاصل االجتساعي 5
2695 7367 3 

  3 74  
يدتعسل مرادر معخفة وتكشػلػجيا متقجمة تداعج عمى تشسية يالحظ مغ الججول اعاله أن الفقخة) 

( o4.3ميارات التعميع السدتقل والتعمع الحاتي( نالت اكثخ فقخة جػدة في االداء بستػسط حدابي)
يكمف شمبتو مدبقا لمبحث عغ %( لكشيا جاءت بختبة متػسصة، وجاءت الفقخة)76وندبة مئػية)

 %(.  7167(وندبة  مئػية)2687ػضػعات وفيجيػات تجعع السحاضخة(باقل رتبة ومتػسط حدابي)م

  رابعًا: مجال التقهيم

 الــتقهيم( يبين الستهسط الحدابي والشدبة السئهية والرتبة لكل من فقرات مجال 5جدول)

الستهسط  رابعًا: التقهيم تــــــ
 الحدابي

الشدبة 
 % السئهية

 الرتبة

 6 .7 .268 التجريدي القجرة عمى تػجيو األسئمة السثيخة لمتفكيخ. يستمظ 1
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2 
 يتعامل التجريدي مع إجابات الصمبة بشحػ ايجابي في 

 االمتحانات الشطخية والعسمية.

2695 7367 3 

3 
 يزع التجريدي أسئمة لالختبار متشػعة وشاممة لكل 

 مفخدات السقخر الجراسي.

36.4 76 1 

 5 7167 2687 أسئمة واضحة ومالئسة لمػقت الدمشي السخرز ليا.يرسع التجريدي  4

 7 6967 2679 يشػع التجريدي في وسائل التقػيع وال يعتسج عمى االختبار فقط. 5

6 
 يعمغ التجريدي نتائج االختبارات بػقت قريخ ليتعخف 

 شمبتو عمى اخصائيع .

2687 7167 5 

7 
مشتطع خالل العام الجراسي يػزع التجريدي األنذصة والػاجبات بشحػ 

 ويحخص عمى متابعة تشفيحىا.

2694 7366 4 

 يدود التجريدي الصمبة بسقتخحات لتحديغ أدائيع بذكل مدتسخ 8
2662 6565 8 

 2 7564 362 يجعع مذاركات شمبتو السبجعيغ باعصاء درجات تحفيدية لو ولالخخيغ 9

  2,6 71,92  

) يزع التجريدي أسئمة لالختبار متشػعة وشاممة لكل مفخدات يالحظ مغ الججول اعاله أن الفقخة  
%( وبالختبة االولى ضسغ 76( وندبة مئػية) 36.4جاءت بستػسط حدابي)السقخر الجراسي( 

فقخات السجال التدعة لكشيا مغ حيث الجػدة في االداء لجى التجريدي بجرجة متػسصة. اذ يذيخ 
مية التخبية لمعمػم الرخفة بالتشػع في االسئمة وشسػليتيا ذلظ الى اىتسام تجريدي عمػم الحياة في ك

لع يختقي الى درجة عالية وأنسا جاء بجرجة متػسصة. اما الفقخة التي جاءت بالختبة الثانية مغ حيث 
(. بستػسط يجعع مذاركات شمبتو السبجعيغ باعصاء درجات تحفيدية لو ولالخخيغالجػدة )
وتذيخ الشدبة الى مدتػى متػسط مسا يجل عمى قمة دعع  %( 7564( وندبة مئػية) 362حدابي)

يدود الصمبة وتحفيدىع عمى التشافذ واالبجاع في مجال تخرريع. اما اقل الفقخات نالت جػدة)
التجريدي الصمبة بسقتخحات لتحديغ أدائيع بذكل مدتسخ( في حيغ غالبا يحتاج الصمبة الى استثارة 

عس السقتخحات التي تداعج الصالب عمى االتيان با فكار لقجراتيع مغ خالل اعصاء التجريدي ب
ججيجة ربسا تتحجى افكار اساتحتو. وجاءت في التدمدل الدابع الفقخة)يشػع التجريدي في وسائل 

وتذيخ الى اعتساد التجريدي في قدع عمػم الحياة عمى التقػيع وال يعتسج عمى االختبار فقط( 
 و وال يمجأ الى وسائل متشػعة في اعصاء درجة التقييع. االختبارات فقط في تقييع مدتػى شمبت

 أواًل: االستشتاجات:

 في ضػء الشتائج السدتحرل عمييا في البحث الحالي ندتشتج ما يمي: 
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( وندبة  3852الجػدة في األداء التجريدي لفقخات االستبانة الكمي حاء بستػسط حدابي )-1
دع عمػم الحياة/ كمية التخبية لمعمػم الرخفة. %( ألعزاء ىيئة التجريذ في ق75.82مئػية ) 

 بسعشى درجة الجػدة لفقخات االستبانة بجرجة متػسصة. 

ان الصمبة كانػا عمى درجة عالية مغ السدؤولية مغ خالل آرائيع بخرػص تذخيز -2
 األداء التجريدي، ولع يكػنػا متحيديغ لتجريدي القدع الحي يشتسػن اليو. 

 ثانيًا: التهصيات:

 ي ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ الخخوج بالتػصيات التالية:ف 

االفادة مغ نتائج البحث الحالي في تجعيع نقاط القػة وتجاوز نقاط الزعف في األداء -1
 التجريدي.

 اعتساد آليات تذخيرية وتقػيسية مختمفة لؤلداء التجريدي.-2

يز جػدة االداء لجى ابعاد كافة السخاوف والذكػك بخرػص اشخاك الصمبة في تذخ-3
 اساتحتيع اثشاء التجريذ. 

اقامة نجوات وورش عسل تعميسية ألعزاء الييأت التجريدية لبيان أىسية التجريذ عمى وفق -4
 معاييخ الجػدة  وعالقتو بجػدة التعميع العالي.

قيام رئاسة الجامعة بتكخيع التجريدييغ الستسيديغ بأدائيع التجريدي في احتفاالت يػم  -4
 الجامعة واصجار اشارة ودرع التسيد يزعو التجريدي في مكتبو.

 ثالثًا: السقترحات:

 تقتخح الباحثة اجخاء االتي:  

مدتػى مسارسة اعزاء ليأت التجريذ في اقدام كمية التخبية لمعمػم الرخفة) عمػم حياة، -1
   واجخاء مقارنة بيشيع. والكيسياء، والفيدياء، والخياضيات والحاسػب( لسعاييخ الجػدة في التجريذ،

بشاء بخنامج تجريبي عمى وفق معاييخ الجػدة في االداء التجريذ العزاء ليأة التجريذ في -2
 اقدام كمية التخبية لمعمػم الرخفة. 

 مرادر البحث 

تطهير كليات التربية بين معايير ( "2002البشجري، دمحم بغ سميسان وشعيسة، رشجي احسج) -1
 " ، وزارة التعميع العالي، سمصشة عسان.الجهدةاالعتساد ومؤشرات 

 ،دار الحكسة لمشذخ والتػزيع، العخاقالقياس والتقهيم( 1990االمام،مرصفى محسػد وآخخون )-2
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تقهيم االداء التدريدي العزاء ىيئة التدريس في الجامعة  (2009الجشابي،عبجالخزاق ششيغ)-3
إلى مؤتسخ الجػدة  في جامعة الكػفة،  بحث مقجموانعكاساتو في جهدة التعليم العالي، 

 العخاق.

، الجهدة الذاملة في التعليم وأسهاق العسل في الهطن العربي (2003الدواوي، خالج دمحم)-4
 مجسػعة الشيل العخبية، القاىخة. 

، مجلة الجهدة، ( مؤشخات الجػدة في التعميع الجامعي الفمدصيشي2006ذياب، سييل رزق) -5
 ة بغدة، فمدصيغ. الجامعة االسالمي

( واقع السيارات التج ريدية لعزػات ىيئة التجريذ في كمية 2010الدبيعي، مشى بشت حسيج) -6
 العمػم التصبيكيةفي ضػء معاييخ الجػدة الذاممة مغ وجية نطخ شالبات جامعة ام القخى. 

 ،( مشاىج البحث بـين الشظريـة والتطبيـق 6002سميسان، شحاتو سميسان دمحم) -7
 خكد اإلسكشجرية لمكتاب، مرخ. م

) مكتبـة األنجمـػ السرخية، القاىخة، 2،ج 1(ج(االبتكار وتطبيقاتو  9111الذخقاوي، أنػر دمحم )-8
  مرخ.

،السسمكة 1814، عجدصحيفة الهطن(الجػدة في التعميع، 2005الذيخاني، عامخ عبجهللا) -9
 العخبية الدعػدية. 

، دار العمػم لمشذخ والتػزيع، عشابة، مشيجية البحث العلسي(  6002صالح الجيغ، شخوخ( -10
 الجدائخ

( تقػيع أداء أعزاء ليأة التجريذ في الجامعة مغ وجية نطخ 2012عديد، ىاشع جاسع )-11
 . 123-103(: 50، العجد )مجلة الفتحالصمبة/ دراسة ميجانية في جامعة ديالى، 

ليكمة التعميع العالي في الجامعات العخبية، (، أسذ تقػيع وتصػيخ :288عػض، عادل )-21
  ، العجد الخامذ والعذخون. مجلة اتحاد الجامعات العربية

السعخفة؟ حػل األيجلػجية الججيجة ( "ثقافة السعخفة أم سػق 2::1فخوىػالج،وولفجانج )-22
 دكػ.جشيف مكتب التخبية الجولي، اليػن12، مجمج 214،عجد مجلة فرلية للتربية السقارنةلمجامعة"
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( تػافخ معاييخ الجػدة في اداء تجريدي اقدام العمػم/ 2015مغيخ، عباس حديغ واخخون) -14
مجلة كلية التربية االساسية للعلهم التربهية كميات التخبية االساسية مغ وجية نطخ شمبتيع، 

 (، جامعة بابل، العخاق.20، عجد،) واالندانية

اداة لكياس ادارة الجػدة الذاممة في مؤسدات  ( تصػيخ2003السػسػي، نعسان صالح) -15
 .(، مجمذ الشذخ العمسي،الكػيت17(، مجمج)67، عجد)السجلة التربهيةالتعميع العالي، 

- Chalmers, D. and Fuller, R (1996), Teaching for learning at 

university, Theory and practice, London, Kogan page limited. 

 
 


