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 ىيئة التدريس في كمية التربية من ألعزاءجهدة االداء التدريدي 

 وجية نظر طمبتيم

 أ.م.د.مآرب دمحم أحسد مهسى

Dr.maarib.ahmad@uomosul.edu.iq 

 كمية التربية لمعمهم الررفة/ جامعة السهصل

  االداء التدريدي، اعزاء ىيئة التدريس، كمية التربيةالكمسات السفتاحية: الجهدة، 

 :الدراسة مذكمة 
 بتأىيـليختص أنـو  إذ، في أي مجتسع التعميؼ العالي محؾر التقدم العمسي واالجتساعييعد   

 وإعداد الكوادر والكفاءات المتخصصة في مختلف مجاالت ،األفراد لخدمة السجتسعوتدريب 
 .األفراد لمسداىسة في دفع عجمة التشسية االجتساعية واالقترادية وتخريج الشخبة مؽ الحياة،

مؽ  يترل بو مجسؾعة .والتدريس الجامعي باعتباره أحد األىداف األساسية لمجامعات   
الدراسي،  العشاصر الستفاعمة مع بعزيا البعض؛ وىي: األستاذ الجامعي، والظالـب، والسشيـاج

الجامعات،  يحدد نؾعية التكؾيؽ الجـامعي الـذي تقدمـومع بعزيا واإلدارة، واندجام ىذه العشاصر 
 . ونؾعية السخرجات التي ستؾاجو تحـديات العرـر السعرفيـة والسعمؾماتيـة

تعميسية واسعة  فشحؽ اليؾم بحاجة أكثر مؽ ذي قبل إلى استراتيجيات تعميؼ وتعمؼ تسـدنا بآفـاق  
العقمية السختمفة وتدريبيؼ  اء معمؾماتيؼ وتشسيـة ميـاراتيؼعمى إثر  الظمبةتداعد  .ومتشؾعة ومتقدمة

األستاذ الستخرص الذي يعظي  عمى اإلبداع وإنتاج الجديد والسختمف، وىذا ال يتأّتى بدون وجؾد
جربتيا، وذلػ مؽ خالل وت وصـياغتيا االفتراضات واالستشتاجاتطالبو فرصة السداىسة في وضع 

االستغراق في التفكير  شاسبة وإثارة اىتساماتيؼ وحسميـؼ عمـىالسالسعمؾمات سرادر تزويدىؼ ب
 .اإلبداعي وقيادتيؼ نحؾ اإلنتاج اإلبداعي

الجامعـة وتحديـداع عسميـة إعــداد  أىـدافالتدريدـي لعزـؾ ىي ـة التـدريس فــي تحقيـ   داءاأل ىسيـةوأل  
وعمــى وجــو الخرــؾص وبشــاء مخرجــات م ىمــة تفــؾءة تمبــي حاجــات السجتســع ومتظمباتــو السختمفــة، 
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تبيـرة مـؽ الخـريجيؽ سـؾف يعسمـؾن فـي السـدارس وألجيـال  بأعـدادكميات التربيـة التـي ترفـد السجتسـع 
ىي ـة التـدريس  لـد  بعـض مـؽ أعزـاءالتدريدـي  داءاأل ضـعفمذـلمة  ةالباحثـ تأدرتـمتتالية. لـذا 

باحثـــة تذـــخيص ، لـــذا ارتـــأت الفـــي الجامعـــة ومـــا يحققـــو مـــؽ انعلاســـات عمـــى جـــؾدة التعمـــيؼ العـــالي
مـؽ وجيـة نغـر طمبـتيؼ عمـى اعتبـار أن الظمبـة  لد  تدريدي قدؼ عمـؾم الحيـاةجؾانب جؾدة االداء 

االجابذة عذن الدذ ا  فذي  لذلل  فذام مذذكمة ال حذب وتبمذهر أكثر ف ة تدتظيع تقييؼ أداء التدريدي.
التدريس من ما جهانب جهدة التدريس لدى ودريدي قدم عمهم الحياة أثشاء مسارستيم   -:االوي

 وجية نظر طمبتيم؟

    أىسية ال حب
تحديات تبيرة في محاوالتيا لتحديؽ جؾدة التعميؼ في في عالؼ اليؾم تؾاجو األنغسة التعميسية    

شيدت العقؾد األخيرة بذل الكثير إذ  ر الجؾدة عالسية وليدت محمية، عرر أصبحت فيو معايي
التعميسية وضسان جؾدة ما يقدم مؽ تعميؼ في جسيع  مؽ الجيؾد مؽ أجل االرتقاء بسدتؾ  العسمية

السراحل التعميسية بدءاع برياض األطفال ووصؾالع إلى م سدات التعميؼ العالي. وقد احتمت مفاليؼ 
يد فيو االجؾدة ملانة مرمؾقة لد  السشغريؽ التربؾييؽ وصشاع الدياسات التربؾية في الؾقت الذي تز 

واصبح التسايز بيؽ الدول في معايير الجؾدة التي تعتسد  العالية.الظمب عمى التعميؼ ذي الجؾدة 
 عمييا م سدات التربية والتعميؼ وعمى وجو الخرؾص التعميؼ العالي.

نفدـو، أي التعميسـي نغـامي يقـؾم عمـى بشـاء الجـؾدة فـي ملؾنـات الشغـام  ىمشحـ يعـد جـؾدة االداء     
فــ  وتؾجــو وفــ  الخظــا، واألىــداف، والسعــايير، مدخالتــو وعسمياتــو ومخرجاتــو لزــسان أن الســؾارد تش

 الستف  عمييا.االفزل وم شرات األداء 

دــسات االساســية لمعرــر الحـــالي، وذلــػ التدــاع اســتخدامو وازديـــاد الومفيــؾم الجــؾدة يعــد احـــد     
مبـدأ الجـؾدة الذـاممة، ولـيس  يـؾم يعتسـدالظمب عميو في تثيـر مـؽ جؾانـب الحيـاة السعاصـرة، فالعـالؼ ال

قــدرة االندــان  أن يــشجح نغــام التعمــيؼ فــي تظــؾير امــام الــدول اال تحقيــ  الجــؾدة الذــاممة الــذي يتظمــب
 (.2003:42السذارك في عسمية التشسية) الزواوي، 
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وتسثــل جــؾدة التعمــيؼ الجــامعي اليــؾم اىــؼ التحــديات التــي تؾاجــو نغــؼ التعمــيؼ فــي جسيــع دول العــالؼ   
لـــال، ال ســـيسا أن تقـــارير السشغســـات العالسيـــة ت تـــد عمـــى ضـــرورة اعـــادة الشغـــر فـــي فمدـــفة التعمـــيؼ الثا

ــيؼ ) السؾســؾي، الجــامعي، مــع الترتيــز عمــى اىسيــة وضــع معــايير افزــل تحقــ  جــؾدة مخرجــات التعم
2003: 98 .) 

تعد وعيفة التدريس الجامعي مؽ أىؼ الؾعائف التي ت دييا الجامعات وأكثرىا فاعمية في إعـداد     
الظمبة لمحياة السدتقبمية، إذ تزودىؼ بالسعارف التخريرية واالتجاىات الدمؾتية االيجابية والكيسية 

ة السجتسـع، فـاعميؽ فـي خدمـ أعزـاءوتل السيارات العمسيـة والعسميـة الالزمـة لتـأىيميؼ تـي يرـبحؾا 
ىي ـة تـدريس مـ ىميؽ تـأليالع عاليـاع، متـؾفرة  عزـاءإن مكياس تفؾق الجامعة يعتسد عمى امتالكيا أل

ليؼ جسيع الغروف واإلملانات، مؽ جؾ أكـاديسي مالئـؼ وخـدمات مختمفـة تدـاىؼ فـي جـؾدة العسميـة 
لستدــــارعة التعميسيــــة تــــي تكــــؾن قــــادرة عمــــى تمبيــــة حاجــــات التشسيــــة الذــــاممة ومتظمبــــات العرــــر ا

   (.501، 8330)فروىؾالد، 

األســـتاذ الجـــامعي والظالـــب مـــؽ أىـــؼ عشاصـــر العسميـــة التدريدــــية، إذ طــــرأت عمـــى أدوارىســـا  دويعـــ  
، فمــؼ يعــد دور األســتاذ الجــامعي التعميسيــة األخــذ بيــا فــي تحقيــ  حيؾيــة ىــذه العسميــةشبغــي يتغيــرات 

بـــل أضـــحى يقـــؾم بـــأدوار أخـــر ؛ مثـــل:  نقـــل السعـــارف ذات الرـــمة بسؾضـــؾعات مقرراتـــو الدراســـية،
الـدور التـؾجييي، والـدور االجتسـاعي، ودور مثيـر لمسشافدــة الذــريفة بــيؽ طالبـو، تسـا لـؼ تعــد أدوار 
الظالب تمّقي السعارف وحفغيا واسترجاعيا عشد الحاجة إلييـا، بل أصبح يقـؾم إلـى جانـب مـا سـب  

والباحـــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــؽ  اقش،، والسشــــــــــــــــــــــــيديـدر تـــــــــــــــــــــــم ألداء التدريدــــــــــــــــــــــــي لمبـــــــــــــــــــــــدور السقـــــــــــــــــــــــؾ 
 (   ( Chalmers,Fuller,1996:49-50السعارف

معسمية التعميسية في الجامعات ومؽ مخرجاتيا االساسية ل مؽ السداخل االساسيةيسثل الظمبة لذا   
اذ البد مؽ االىتسام بيؼ مؽ الشؾاحي تافة ومؽ اجل تحقي  جؾدة ىذه السخرجات بات مؽ 

ل عزؾ ىي ة التدريس واعداد االستبانات التي ترتبا الزروري استظالع آرائيؼ بخرؾص عس
بسعايير الجؾدة لغرض الشيؾض باألداء التدريدي الى مدتؾيات افزل والؾقؾف عمى الدمبيات 

  .التي قد تكؾن حائالع دون تحقي  دوره
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إن األستاذ الجامعي السبدع يسلؽ أن يعؾض أي نقص محتسل فـي الشذـاطات التدريدية   
يتظمب إبداعا في إدارة واإلملانيات السادية األخر ، والدمؾك التدريدي اإلبداعي لؤلسـتاذ الجـامعي 

ال يتحؾل دوره مؽ دور السمّقؽ لمسعمؾمـات إلـى دور السرشد والسؾجو لمشذاطات صّفو، بحي
يسية، والسراف  في عسميات البحال واالستقراء، والسحّفز ألس مة وإجابات طالبو الجديدة وغير التعم

السألؾفة، واألستاذ الجامعي الذي يتستع بخرـائص شخرية مرغؾبة مؽ طالبو يلؾن أكثر قدرة 
سا يلؾن أكثر قدرة عمى إثارة اىتساميؼ وتؾجيييؼ تؾجييا سميتسا  عمى إحداث تغييرات في سـمؾتيؼ،

  .لسا يداعد ذلػ عمى تخريج طمبة متسيزيؽ ومبدعيؽالجاد،  وتذـجيعيؼ عمـى العسـل

( اذ بيؽ ان ىشالػ تخمفاع في االداء التدريدي الكسي والشؾعي 1990وىذا ما اشار اليو عؾض )  
عشد ندبة ال يدتيان بيا مؽ اعزاء ىي ة التدريس في الجامعات واكتفاءىؼ باستخدام اساليب 

تعتسد عمى نقل السعمؾمات الشغرية في قؾالب جامدة تتظمب فقا الحفظ واالسترجاع  تدريدية
  (72: 1990)عؾض، 

ؾية إلى دور األستاذ تسحؾر أساسي فـي تشسية القدرات أشارت الكثير مؽ الدراسات الترب ولقد  
خالل تفاعميؼ مع السؾقف الرّفي، مؽ بيشيـا دراسـة لؤلستاذ "محسؾد مؽ اإلبداعية لد  طمبتو 

الى ان االستاذ والتي أشارت  ظمبة، إلبداع العام والخاص لد  الوا( حؾل السدرسة  1996مشدي")
، لسا لو مؽ دور بارز في تحديؽ ظمبةتشسية القدرات اإلبداعية لمدور بالغ األىسية في  الجامعي

 . ذلػ وتؾفير البي ة السدرسية الثرية بالسيزات التي تداعده عمىجؾ الفرل الدراسي، 

( في دراستو حؾل آفاق جديدة لتشسيـة اإلبـداع إلى أن دور  1997كسا أشار "مرري حشؾرة")  
األستاذ ميؼ جدا في تشسية القدرات اإلبداعية لد  طمبتو، فيؾ يعسل عمى تشسية السيارات 

شخرية الظالب مؽ  بشاءالدافعية والتدريب عمى تحسل السد ولية و األكاديسية والسعرفية، وتشسية 
عسمـو، وتعؾيـده عـادات مشاسبة في العسل مؽ دراستو و خالل تشسية خيالو وطسؾحو ورضاه عؽ 

 (.276: 1999) الذرقاوي، أجل رفع مدتؾ  تفاءتو
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االداء التدريدي يديؼ في تظؾير السادة العمسية ومحتؾاىا تسا ير  )الجشابي،  تذخيص جؾدةان   
( انو الؾسيمة الؾحيدة لمتحق  مؽ ان االداء يتؼ عمى الشحؾ السحق  غرضو ويديل مؽ 2009

للا فأىسية ال حب  .عسمية الؾقؾف عمى مؾاطؽ القؾة ليتؼ تعزيزىا ومؾاطؽ الزعف ليتؼ تجاوزىا
 الحالي وتجمى في:

يأت ىذا البحال تأكيدا عمى ضرورة تظبي  مفيؾم جؾدة االداء التدريدي في التعميؼ  -1
 الجامعي عمى اعتبار انو مظمب ضروري لتحديؽ التعميؼ.

لتحديد  .مؽ وجية نغر طمبتيؼ ألداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريستذخيص جؾدة ا  -2
 جؾانب القؾة والزعف لكي تتبشى دراسات قادمة وضع معالجات.

 وعزؾ فعال بيا. تأحد عشاصر العسمية التعميسية.في الجامعة ابراز دور الظالب  -3
 وتظؾير العسمية التعميسية. ذخيص لجؾدة اداء التدريدي،اشراك الظمبة في عسمية الت -4
 .أثشاء التدريس تحديد السسارسات التي ي دييا تدريدي قدؼ عمؾم الحياة بجؾدة عالية -5

 ىدف ال حب 
حياة/ تمية التربية لمعمؾم عمؾم القدؼ تذخيص جؾدة االداء لد  تدريدي ييدف البحال الحالي الى 

 .طمبتيؼ مؽ وجية نغر  الررفة
 فرضية ال حب

تؾافر معايير الجؾدة في األداء التدريدي لعزؾ ليأة التدريس ي دي الى اعداد وبشاء مخرجات 
 عمسية تف ة تديؼ في بشاء السجتسع وتظؾره.

 حدود ال حب 
قدؼ عمؾم الحياة/ تمية التربية لمعمؾم الررفة لمعام الدراسي الحد البذري: عيشة مؽ طمبة  -1

2019/2020 
 .2019/2020 الحد الزماني: الفرل األول مؽ العام الدراسي -2
 لمعمؾم الررفة.التربية  ةتميقدؼ عمؾم الحياة/ الحد السلاني:  -3
تتؾزع عمى اربعة مجاالت. لتذخيص جؾدة االداء التدريدي ( فقرة 34الحد السعرفي: استبانة تتزسؽ ) -4

  .ة التربية لمعمؾم الررفةتمي لد  اعزاء ىي ة التدريس في قدؼ عمؾم الحياة/ 
 -وحديد السرطمحات:

 أواًل: الجهدة:
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(  ISO -عرفتيا السشغسة الدولية لمتؾحيد الكياسي) االيزو (Quality Totalالجهدة الذاممة) 
بأنيا تكامل السالمح والخرائص لسشتج او خدمة ما برؾرة تسلؽ مؽ تمبية احتياجات ومتظمبات 

  (.5 2006:محددة) سييل دياب، 

 (2002عرفيا البشدري وطعيسة) 
وضعا ليا تعريفا في التربية بأنيا" العسمية التي تيدف الى تؾعية الستعمؼ وزيادة اىتسامو بالجؾدو 

ديشيا ونغرياتيا واساليب تظبيقيا، وتزويده بالسعمؾمات والسيارات وتكؾيؽ مؽ حيال معارفيا وميا
والدوافع والكيؼ التي تداعده عمى تظبي  الجؾدة ومفاليسيا في حياتو العسمية ) دمحم االتجاىات 

 (. 55: 2002البشدري، ورشدي طعيسة، 
 ( 2005عرفيا الذيري) 

بأنيا أداء العسل بظريقة صحيحة عمى وف  مجسؾعة مؽ السعايير والسؾاصفات التربؾية الالزمة   
 :   (2005لرفع مدتؾ  جؾدة السشتج التعميسي بأقل جيد وتكمفة. ) الذيراني، 

في اطار التدريس الجامعي بأنيا: وصؾل مدتؾ   جهدة االداء التدريدي اجرائياوتعرف الباحثة 
لعزؾ ىي ة التدريس في قدؼ عمؾم الحياة/ تمية التربية لمعمؾم الررفة الى درجة  االداء التدريدي

عالية مؽ تحقي  معايير الجؾدة السقترحة في مجاالت التدريس) الخرائص الذخرية، واالداء 
 ، والتقؾيؼ( مؽ وجية نغر طمبتيؼ في فدؼ عمؾم الحياة. در السعرفة والتكشؾلؾجيامراالتدريدي، 

 األداء التدريدي ثانيًا:
 Smart (1991)- :عرفو

العالقة بيؽ االنذظة التعميسية التي يقؾم بيا االساتذة الجامعيؾن والتغيير الحاصل والذي يغير   
 (Smart , 1991: 136)) عمى سمؾك الظمبة تسغير لشتائج التدريس.

 (: 2006لعسايرة )ا-
التعمسية السشاطة بو وما يبذلو مؽ  –درجة قيام عزؾ ىي ة التدريس بتشفيذ السيام التعميسية   

 (.103، 2006مسارسات وأنذظة وسمؾتيات تتعم  بسيامو السختمفة تعبيراع سمؾتياع )العسايرة، 
  (:2009الجشابي )-

تسلشو مؽ أداء كل أنؾاع الدمؾك الرادر عؽ السدرس والسعبر عشو بأنذظة ومسارسات والتي 
 :  (2009) الجشابي، ميامو التعميسية والتربؾية بسا يحق  أىداف معدة سمفاع.
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في قدؼ عمؾم الحياة/ تمية التدريس  ىي ةىي االنذظة التي يقؾم بيا عزؾ  اإلجرائي: التعريف
داخل وخارج قاعة السحاضرات تجزء مؽ الؾاجبات السشاطة بو لتحقي  التربية لمعمؾم الررفة 

مدتؾيات عالية مؽ الجؾدة في التعميؼ الجامعي ويسلؽ تحديد درجتو مؽ خالل قيؼ الؾسا 
 والؾزن الس ؾي لتقديرات عيشة البحال مؽ الظمبة. الحدابي

يقؾم بالتدريس  أستاذتل  :قدم عمهم الحياة/ كمية التربية لمعمهم الررفةعزه ىيئة التدريس في 
تدريس مشاىج فروع عمؾم مؽ حسمة شيادة الدتتؾراه أو الساجدتير ويداىؼ في  قدؼ عمؾم الحياةفي 

 الحياة السختمفة خالل اربعة سشؾات ليحرل الظالب عمى شيادة بلالؾريؾس عمؾم الحياة.

 دراسات سابقة

 (2009دراسة الجشابي )
ىدفت الدراسة الى تبرير واطالع أعزاء ىي ة التدريس في أجريت في جامعة الكؾفة/ العراق. 

الجامعة بأىسية عسمية التقؾيؼ في تظؾير العسمية التعميسية وانعلاساتيا في تحديؽ األداء التدريدي 
 في العراق اذ اشتسمت عمى السحاور التالية:

 ة التدريس الجامعي.مالية تقؾيؼ األداء التدريدي لعزؾ ىي . 1
 . أىسية تقؾيؼ األداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريس الجامعي. 2
 . أىداف تقؾيؼ األداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريس الجامعي.3
 . تقؾيؼ األداء لعزؾ ىي ة التدريس الجامعي في ضؾء ميام الجامعة.4
 الجامعي.. نساذج مقترحة لتقؾيؼ األداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريس 5
 . األساليب السعتسدة في تقؾيؼ األداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريس الجامعي.6
 . الدبل السعتسدة لتظؾير األداء التدريدي لعزؾ ىي ة التدريس بسا يحق  جؾدة التعميؼ العالي.7
ب وقد استخدم الباحال السشيج االستقرائي مؽ خالل مراجعة الدراسات والبحؾث الستعمقة بأسالي  

تقؾيؼ األداء التدريدي وتيفية تظؾيره واألدوات واساليب التقؾيؼ السختمفة. خرجت الدراسة بسجسؾعة 
مؽ االستشتاجات مشيا ان عسمية التقؾيؼ لؤلداء التدريدي ضرورة ممحة ليا محاسؽ تثيرة اال انيا 

ة األداء تحتاج الى أدوات خاصة وقد اقترح وضع آليات جديدة لمتقؾيؼ واعتساد معايير جؾد
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التدريدي محؾراع أساسياع في مشح الترقيات العمسية فزالع عؽ تقديؼ الحؾافز السادية والسعشؾية 
 (.2009لمستسيزيؽ في األداء التدريدي مؽ أعزاء ىي ة التدريس )الجشابي، 

 (2011دراسة الدبيعي) 
ىدفت الى التعرف عمى واقع مسارسة عزؾات ىي ة أجريت في السسمكة العربية الدعؾدية.   

التدريس لسيارات التدريس في ضؾء معايير الجؾدة الذاممة مؽ وجية نغر الظالبات، قامت 
العمؾم، تؼ ( معيارا لمجؾدة في تدريس 37الباحثة بترسيؼ استبانة اشتسمت اربعة محاور تتشاول)

ائج عؽ ضعف مدتؾ  اداء عزؾات ىي ة ( طالبة، واسفرت الشت189تظبيقيا عمى عيشة بمغت) 
التدريس في اقدام العمؾم في السيارات التدريدية، لؼ يبمغ السدتؾ  السقبؾل، تسا وجدت اختالف 
في درجة مسارسة ميارات تدريس العمؾم تانت جسيعيا لرالح عزؾات ىي ة التدريس في قدؼ 

وتؾعيتيؽ باىسية الدورات التدريبية  التدريدياتاالحياء، واوصت الباحثة بشذر ثقافة الجؾدة بيؽ 
 في صقل مياراتيؽ التدريدية في الجامعة.

 ( 2012دراسة عزيز )
الى بشاء أداة لتقؾيؼ األداء التدريدي ألعزاء  ىدفتفي جامعة ديالى/ العراق، و  أجريت الدراسة  

ىي ة التدريس في جامعة ديالى مؽ وجية نغر طمبة الدراسات العميا وتقؾيؼ أدائيؼ مؽ خالل تمػ 
( 5األداة وقد استخدم الباحال السشيج الؾصفي التحميمي اذ قام الباحال ببشاء أداتو السلؾنة مؽ )

( 6( طالباع وطالبة مؾزعيؽ عمى )75)عيشة البحال مؽتكؾنت   ( فقرة.42مجاالت والتي تزؼ )
وقد خرجت الدراسة بسجسؾعة مؽ الشتائج تان مؽ أىسيا ىؾ تدجيل ضعف  ،كميات عمسية واندانية

وقد  ،واضح في أداء التدريدييؽ مؽ وجية نغر الظمبة وفي السجاالت تافة باستثشاء بعض الفقرات
ثشائية التي تسر بيا محافغة ديالى والذي انعلس أعز  الباحال ىذا الزعف الى الغروف االست

  (103: 2012سمباع عمى األداء التدريدي )عزيز، 
 (2015دراسة مغير وآخروم) 

تقري مد  تؾافر معايير الجؾدة في االداء  اجريت في جامعة بابل/ العراق. تان اليدف مشيا  
التدريدي ألعزاء اليي ة التدريدية ألقدام العمؾم العامة في تميات التربية االساسية مؽ وجية 

( فقرة 30)استبانة لسعايير جؾدة االداء تكؾنت مؽ ولتحقي  أىداف البحال اعتسدت ،نغر الظمبة 
 ( مجاالت ىي:4مؾزعة عمى )
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 (.8سات الذخرية وعدد فقراتو )السجال األول: الد .1
 (.11السجال الثاني: طرائ  التدريس وعدد فقراتو ) .2
 (.3السجال الثالال: تكشمؾجيا السعرفة وعدد فقراتو ) .3
 (.8السجال الرابع: التقؾيؼ وعدد فقراتو ) .4

عرضت االستبانة عمى السحلسيؽ تسا حدب معامل الردق والثبات وقد تكؾنت عيشة البحال   
( طالباع مؽ 200العمؾم العامة في تمية التربية االساسية في جامعة بابل وبؾاقع )مؽ طمبة قدؼ 

 أعيرت الشتائج ما يمي: عيشة الدراسة. بعد استظالع آراء الظمبةو الدراسات االولية 
تؾافر معايير الجؾدة في األداء التدريدي ألعزاء ليأة التدريس في أقدام العمؾم العامة  .1

 سية وبدرجات مقبؾلة.لكميات التربية االسا
 (2019دراسة صادق وابراهيم) 

وتان اليدف مشيا تقؾيؼ أداء  اجريت الدراسة في جامعة صالح الديؽ في اقميؼ تردستان/ العراق،  
 عزؾ ىي ة التدريس في جامعة راثةريؽ اقميؼ تؾردستان العراق، والتعرف عمى الفروق االحرائية

تؼ اعداده مؽ وفقاع لستغير التخرص و المقب العمسي، مؽ خالل تظبي  مكياس تقؾيؼ االداء والذي 
نذر )تدريس، اشراف عمى البحال، تأليف الكتب، تالف مؽ عذرة مجاالت وىي الذيقبل الباحثيؽ 

 دراساتلممشاقذات البحؾث  تقييؼ البحؾث العمسية،و االدارية،  ونذاطاتعمسية، البحال، نذاطات 
حيال تحق   اشغال مشرب االداري( وقد استخرج الخرائص الديلؾمترية لمسكياس، عميا،ال

تذلػ استخرج ومحلساع و خبيراع  (16) الغاىري مؽ خالل عرض السكياس عمىالردق 
يدي في جامعة راثةريؽ تدر (  60)األفراد عيشة م لفة مؽ وقد طب  السكياس عمى( 0.81ثبات)

 :عذؾائية وأثبتت السعالجات االحرائية ما يمي كميات برؾرة (4)مؾزعيؽ عمى
 .مدتؾ  االداء التدريدي لمعيشة تلل ضعيفة-1
تؾجد فروق في االداء وفقا لستغير )المقب العمسي،( لرالح التدريدي ذو المقاب العمسية العالية، -2

 (.)االختراصلستغير التؾجد فروق في االداء وفقا
  جهانب االفادة من الدراسات الدابقة

 عمى الدراسات الدابقة في الجؾانب التالية: امؽ خالل اطالعي باحثةال تلقد استفاد  
 وعالقتيا بسذلمة البحال الحالي.تمػ الدراسات التعرف عمى األىداف التي ترمي الييا  .1
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 وىؾ السشيج الؾصفي التحميمي. ساعدت في التعرف عمى السشيج الستبع .2
 تل باحال يدرس ىلذا مذلمة.ساعدت في الحرؾل عمى بعض السرادر التي يحتاجيا  .3
 ساعدت في التعرف عمى الؾسائل االحرائية الستبعة لتحميل البيانات .4
 أسيست في تحميل نتائج الدراسة الحالية وتفديرىا. .5
الحغت الباحثة نتائج اغمب الدراسات. تانت جؾدة االداء التدريدي بدرجة قميمة او  .6

 عيفة لؼ ترتقي الى السدتؾ  السقبؾل في العرر الحالي.ض
 اجراءات ال حب

 أواًل: مشيج ال حب:
عؽ  يعرف السشيج بانو فؽ التشغيؼ الرحيح لدمدمة مؽ األفكـار أو اإلجـراءات مـؽ أجـل الكذـف  

 ( 90: 2003،شروخ )الحكيقة التي نجيميا، أو مؽ أجل البرىشة عمييا لآلخريؽ الذيؽ ال يعرفؾنيا

إن السشيج السشاسب ليذه الدراسة ىؾ السشيج الؾصفي الذي يعرف بأنو مجسؾعة اإلجراءات البحثية 
التي تتكامل لؾصف الغاىرة أو السؾضؾع اعتسـادا عمـى جسـع الحقائ  والبيانات وترشيفيا 

أو تعسيسات عؽ  ومعالجتيا وتحميميا تحميال تافيا ودقيقا الستخالص داللتيـا والؾصؾل إلى نتائج
 ). 337: 2006سميسان، )الغاىرة مؾضؾع البحال. 

اعتسد ىذا البحال عمى مشيج البحال الؾصفي التحميمي، تؾنو يعد مؽ افزل السشاىج لتحقي  
 اىداف البحال والؾصؾل الى الشتائج السظمؾبة لسثل ىذا الشؾع مؽ الدراسات.

 ثانيًا: مجتسع ال حب وعيشتو: 
التدريديؽ الذيؽ يدرسؾن طمبة قدؼ عمؾم  جسيع مؽ الدراسة مجتسع تكؾن ؽ عيشة التدريديي -اوال:

( تدريدي 66والبالغ عددىؼ)  2019/2020الحياة/ تمية التربية لمعمؾم الررفة لمعام الدراسي 
  يدرسؾن مشاىج عمؾم الحياة السختمفة.

الحياة والبالغ عيشة الظمبة تكؾنت مؽ عدد مؽ طمبة الرف الرابع في قدؼ عمؾم  -ثانيا:
 ( ابدوا رغبتيؼ في االجابة عؽ فقرات االستبانة.108( طالب وطالبة مؽ مجسؾع) 70عددىؼ)

 ثالثا: أداة ال حب
يدي لد  لتذخيص جؾدة االداء التدر   أُعدتعبارة استبانة  يوى  :استبانة جؾدة االداء التدريدي  

االطالع عمى أدبيات معايير الجؾدة في وتؼ إعداد ىذه االستبانة بعد  تدريدي قدؼ عمؾم الحياة،
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دراسات عديدة  ، ومؽ أىؼ الدراسات التي ساىست في تبمؾر مجاالت وفقرات االستبانةالتدريس
، ودراسة صادق 2012،عزيزودراسة ، 2011الدبيعي، ودراسة ، 2009،الجشابيدراسة مشيا) 

 :قدسيؽ مؽ السكياس تكؾن و  .(2019وابراليؼ، 
 .مدتقل إذ يسثمؾن  متغير ،) الظمبة(ةالدراس عيشة أفراد عؽ عامة معمؾمات تزسؽ األو : القدم
 سمؼ فقرة لكل خرص بحيال ،االستبانة ومجاالتيا  فقرات عمى القدؼ ىذا اشتسل :الثاني القدم

 قميمة بدرجة قميمة، بدرجة متؾسظة، بدرجة كبيرة، بدرجة  (، بحدب مكياس ليلرترباعي  استجابة
 ( 1جدول) عمى الترتيب. (4،3،2،1الدرجات) رقسيا أعظيت وقد ،)جدا

 ( يبين مجاالت است انة جهدة التدريس وعدد الفقرات في كل مجا 1جدو )
 عدد الفقرات عنوان المجال ت

 2 الخرائص الذخرية 5

 55 طرائق التدريس 8

 1 مرادر السعرفة والتكشهلهجيا الستقدمة 0

 2 التقويم 3
 03 االست انةالعدد الكمي لفقرات  

 رابعًا: صدق األداة:
يعد الردق مؽ الخرائص الرئيدة الؾاجب تؾافرىا في أداة البحال، وتكؾن األداة صادقة إذا   

حققت اليدف الذي أعدت مؽ اجمو، واألداة الرادقة ىي التي تدتظيع قياس ما وضعت لكياسو 
 (.99، ص1990)اإلمام وآخرون، 

) ممح  وثباتيا فقد تؼ تؾزيع االستبانة عمى عدد مؽ السحلسيؽاما بخرؾص صدق اداة البحال   
حيال عرضت االستبانة عمى ذوي الخبرة واالختراص في السشاىج وطرائ  التدريس والسعشييؽ  (1

 أية تعديالت اذ استخدمت تسا ىي. يحدثفي الجامعة ولؼ والكياس والتقؾيؼ بإدارة الجؾدة الذاممة 
 خامدًا: ث ات االداة:

استخدمت طريقة التجزئة الشرفية لمتأكد مؽ ثبات االستبانة وقد بمغت قيسة معامل الثبات   
 وتعد ىذه الكيسة مقبؾلة لذا تعد االستبانة جيدة وجاىزة لالستخدام. 0.72

 سادسًا: وطبيق األداة:
الررف الرف الرابع في قدؼ عمؾم الحياة/ تمية التربية لمعمؾم طمبة طبقت األداة عمى عيشة مؽ   

( طالب وطالبة، اذ ابدوا استعدادىؼ 70( لكؽ الذيؽ شارتؾا في االجابة)108والبالغ عددىؼ)
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ورغبتيؼ في تذخيص حؾدة االداء التدريدي لد  اعزاء ليأة التدريس لقدؼ عمؾم الحياة لكؽ 
 طمبؾا عدم تتابة االسؼ ويتف  ىذا مع شروط االستبانة. 

 وحميل اجابات العيشة:سابعا: 
تفريغ اجابات الظمبة وتدجيل تكرارات تل بديل مؽ البدائل االربعة) بدرجة تبيرة، وبدرجة لقد تؼ   

  الت االربعة لالستبانة.لكل فقرة في السجامتؾسظة، وبدرجة قميمة، بدرجة قميمة جدا( 
 :الهسائل االحرائية

الستؾسا الحدابي والشدبة بعد تفريغ اجابات الظمبة عؽ تل فقرة في االستبانة، تؼ احتداب   
   الس ؾية لكل فقرة مؽ فقرات السجاالت االربع.

 :ووفديرىا نتائج ال حبعرض 
 في ضؾء ىدف البحالوتفديرىا سيتؼ ىشا عرض نتائج البحال   

ىدف ال حب: وذخيص جهدة االداء التدريدي لدى اعزاء ىيئة التدريس في قدم عمهم 
  الحياة/ كمية التربية لمعمهم الررفة. 

لمتعرف عمى درجة حدة تل فقرة مؽ فقرات جؾدة االداء، ارتاءت الباحثة الحرؾل عمى الستؾسا 
كل فقرة. ليذا وضعت الحدابي لكل تكرار مؽ التكرارات االربع وحداب الستؾسا الحدابي ل

  -جؾدة االداء في التدريس وتسا يأتي: الباحثة اربعة مدتؾيات لبيان
( 3,5%( والستؾسا الحدابي ليا) 87الفقرة التي حرمت عمى وزن م ؾي اكبر مؽ) -1

 بسعشى ان التدريس يحق  جؾدة عالية. 
%( 87( واقل مؽ ويداوي )75%الفقرة التي حرمت عمى وزن م ؾي اكبر مؽ)  -2

( بسعشى ان التدريدي لديو 3,5( واقل مؽ بسعشى )  3ستؾسا الحدابي ليا اكبر مؽ)وال
  جؾدة في ىذه الفقرات لكؽ بدرجة متؾسظة.

 (75%)  %( واقل مؽ ويداوي 61) الفقرة التي حرمت عمى وزن م ؾي اكبر مؽ  -3
بسعشى ان (. 3( واقل مؽ ويداوي) 2,5والستؾسا الحدابي ليا أكبر مؽ ويداوي) 

 قميمة التدريدي لديو جؾدة في ىذه الفقرات لكؽ بدرجة
%( بسعشى لؼ تحرل عمى 61ويداوي) مؽ اقلالفقرة التي حرمت عمى وزن م ؾي   -4

 او لؼ تسارسجؾدة في االداء مؽ قبل التدريدي في قدؼ عمؾم الحياة. 
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 التدريسمؽ مجاالت الجؾدة في اداء التدريدي اثشاء ستدتعرض الباحثة تل مجال وفقراتو 
 اوال: الخرائص الذخرية

 ( يبين الستهسط الحدابي والشد ة السئهية والرو ة لكل من فقرات مجا  الخرائص الذخرية 2جدو )
 الخرائص الذخرية مجا أواًل:  
الستهسط  الفقرات ت

 الحدابي 
الشد ة 
 الرو ة السئهية

 1  90.7  3.63 . يميق بسيشتويستاز بسظير حدن 1
 4 75.4 3.2 داخل القاعة وخارجيا.مع طمبتو يتدم بحدن التررف  2
 6  65.5 2.62 يتحمى بالرفق والربر في وعاممو مع الطم ة. 3
 2 78.7 3.15 يستم  ط قات صهوية متشهعة ولغة سميسة عشد عرض السحاضرة. 4
 5 71.7 2.87 بدهق العسل.بأمثمة واقعية. ورو ط يربط السادة الدراسية  5
 o4 76 3.3 يترف بذخرية متهازنة وثقة بالشفس داخل القاعة. 6
 6 65.5 2.62 ويدعم الزعاف مشيم. يراعي الفروق الفردية بين الطم ة. 7
 7 62.5 2.5 ييتؼ بترسيخ الكيؼ األخالقية واالجتساعية والعمسية في نفؾس الظمبة. 8
 4 75.4 3.2 يجلب اىتسام الطم ة لعمسيتو وافكاره االبداعية 9
  73,48 98 ,2 الكمي لمسجا  

. يمي  يستاز بسغير حدؽ)اكثر فقرة القت جؾدة في االداءمؽ مالحغة الجدول اعاله. يتزح   
( وجانب االىتسام بالسغير سسة حزارية تمي  بسيشة التدريس، اذ ان التريدي في الجامعة بسيشتو

، واذا تان االستاذ حدؽ السغير سيشال يدرس ف ة الذباب وىي اكثر ف ة تيتؼ بسغيرىا الخارجي
( يستمػ طبقات صؾتية متشؾعة ولغة سميسة عشد عرض السحاضرة) ثؼ تمتيا الفقرةقبؾال مؽ طمبتو، 

جذب انتباه الظمبة لمسحاضرة وخاصة اعتساد لغة عربية واضحة لوىذه الدسة ايزا ميسة 
ية متؾازنة وثقة بالشفس داخل يترف بذخرومفيؾمة. وجاءت بعدىا في الرتبة الثالثة الفقرة)

مؽ الزروري جدا أن يحافظ التدريدي عمى تؾازنو اثشاء السحاضرة فيؾ في مؾاجية طمبة  .(القاعة
مؽ بي ات وضروف اجتساعية ونفدية مختمفة. وتات الثقة بالشفس مؽ معمؾماتو الستظؾرة في مجال 

بترسيخ الكيؼ األخالقية واالجتساعية والعمسية ييتؼ فقرة جاءت برتبة قميمة) اختراصو. لكؽ نالحظ اكثر
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%( مسا يدل عمى 62.5( وبشدبة م ؾية )2.5اذ حرمت متؾسا حدابي قميل) (.في نفؾس الظمبة
يراعي ضعف اىتسام التدريدي بالجانب الؾجداني وترتيزه عمى الجانب االكاديسي. ونالت الفقرة)

بسعشى  %(65.5( وبشدبة م ؾية)2.5متؾسا حدابي)( ويدعم الزعاف مشيم الفروق الفردية بين الطم ة.
 ترتيز التدريدي عمى الفروقات السؾجؾدة بيؽ طمبتو ضعيفة وال يدعى في دعسيؼ نفديا وعمسيا. 

 مجا  طرائق التدريس -ثانيا:
 طرائق التدريس مجا ( يبين الستهسط الحدابي والشد ة السئهية والرو ة لكل من فقرات 3جدو )

الستهسط  طرائق التدريس مجا ثانيًا:  ت
 الحدابي

الشد ة 
 الرو ة %السئهية

 6 73.7 2.95 يحدد اىداف السقرر الدراسي قبل البدء بالسحاضرة  1
 7 71.7 2.87 يسيد لمسحاضرة بسقدمة تثير الدافعية وتسثل مدخالع مشظكياع لمسحاضرة. 2
واالعتساد يدتعسل طرائ  تدريس متشؾعة ويذجع الظمبة عمى التعمؼ الذاتي  3

 عمى الشفس في الؾصؾل الى السعرفة.
2.98 74.5 

5 

يربا في تدريدو بيؽ الجانب الشغري والعسمي مؽ خالل إجراء أنؾاع مؽ  4
 األنذظة التي تشسي ميارات التفكير لد  الظمبة.

2.62 65.5 
9 

 2 78.7 3.15 يدتعسل أمثمة ووسائا تقشية وتذبييات تيدر استيعاب محتؾ  السحاضرة. 5
 3 78 3.12 يتدرج في عرض السادة العمسية بظريقة مترابظة ومتدمدمة. 6
 8 70 2.79 يحدد مفردات السقرر الدراسي لكل محاضرة قادمة. 7
 4 76 3.04 يعظي معمؾمات حديثة. ويذير الى مرادرىا 8
 8 70 2.79 يؾفر بي ة تفاعمية داخل القاعة ويذجع طمبتو عمى األس مة والسشاقذة. 9
 1 79 3.16 يستمػ القدرة عمى إدارة القاعة الدراسية بفاعمية وحيؾية عالية. 10
 6 73.7 2.95 يؾفر مشاخاع سميساع في السحاضرة و يثير دافعية الظمبة لمتعميؼ والتعمؼ. 11
 4 76 3.04 يدتسع الى اس مة طمبتو ومداخالتيؼ  ليحدث تشافدا عمسيا بيشيؼ 12
  2,95 73,9  
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يربا في تدريدو بيؽ الجانب الشغري والعسمي مؽ خالل ) مؽ الجدول اعاله ان الفقرةيالحظ   
( 2.62جاءت بستؾسا حدابي) .(إجراء أنؾاع مؽ األنذظة التي تشسي ميارات التفكير لد  الظمبة

( وباعمى رتبة في ضعف اداء التدريدي لمربا بيؽ الجانب الشغري لمسعمؾمات 65.5وندبة م ؾية)
العسمي ليا خاصة ان الظمبة مؽ قدؼ عمؾم الحياة واثراء معمؾماتيؼ الشغرية بتظبيقات والتظبي  

عسمية ت خذ في السختبر وتديل فيؼ الظالب لمسعمؾمات. وىذا يتظمب تشدي  في السعمؾمات بيؽ 
التدريدي الذي يعظي السعمؾمات الشغرية واالساتذة السد وليؽ عؽ السعمؾمات العسمية وربسا ىذا 

ي  ضعيف. اذ ان لكل تدريدي اسمؾبو الخاص في التدريس. وجاءت بالرتبة الثامشة التشد
يؾفر بي ة تفاعمية داخل ( وتذلػ الفقرة)يحدد مفردات السقرر الدراسي لكل محاضرة قادمةالفقرة)

اما اكثر فقرة حرمت عمى جؾدة في االداء مؽ  .(القاعة ويذجع طمبتو عمى األس مة والسشاقذة
والفقرة بالرتبة  .(يستمػ القدرة عمى إدارة القاعة الدراسية بفاعمية وحيؾية عاليةظمبة)وجية نغر ال

ضروري جدا ان يلؾن .(يدتعسل أمثمة ووسائا تقشية وتذبييات تيدر استيعاب محتؾ  السحاضرةالثانية)
التدريدي قادر عمى ادارة الرف وتذلػ يعظي امثمة وتذبييات مؽ البي ة السحمية، فيذه االمؾر 

 تيدر فيؼ الظمبة لمسعمؾمات وىذا ي تد عمى ترتيز التدريدي عمى الجانب االكاديسي اكثر.  

 ةذذدمتقذسذيا الذذهجذذهلذشذتكذة والذذرفذذسعذذر الرادذذممجا  ًا: ذثذذالذذذث

 ياذذهجذذهلذشذتكذة والذذرفذذسعذذالمجا  ( يبين الستهسط الحدابي والشد ة السئهية والرو ة لكل من فقرات 4جدو )
الستهسط  ةذذتقدمذسذيا الذذهجذذهلذشذتكذة والذذرفذذسعذذر الرادذذم مجا ًا: ذثذذالذذذث ذذذذذذو

 الحدابي
الشد ة 
 %السئهية

 الرو ة

 2 75.4 3.2 متقدمة مبيشاع عالقتيا بسؾضؾع السحاضرة.يدتعسل مرادر معرفة  1

 3 73.7 2.95 يذرك الظمبة في استعسال مرادر السعرفة والتكشؾلؾجيا الستقدمة. 2

يدتعسل مرادر معرفة وتكشؾلؾجيا متقدمة تداعد عمى تشسية ميارات  3
 التعميؼ السدتقل والتعمؼ الذاتي.

3.o4 76 
1 

 4 71.7 2.87 عؽ مؾضؾعات وفيديؾات تدعؼ السحاضرةيلمف طمبتو مدبقا لمبحال  4

 3 73.7 2.95 يؾجو طمبتو نحؾ االفادة الجادة مؽ الشت ومؾاقع التؾاصل االجتساعي 5

  3 74  
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يدتعسل مرادر معرفة وتكشؾلؾجيا متقدمة تداعد عمى تشسية يالحظ مؽ الجدول اعاله أن الفقرة) 
( o4.3نالت اكثر فقرة جؾدة في االداء بستؾسا حدابي)( الذاتيميارات التعميؼ السدتقل والتعمؼ 

يلمف طمبتو مدبقا لمبحال عؽ ، وجاءت الفقرة)%( لكشيا جاءت برتبة متؾسظة76وندبة م ؾية)
  . %(71.7م ؾية)  وندبة(2.87مؾضؾعات وفيديؾات تدعؼ السحاضرة(.باقل رتبة ومتؾسا حدابي)

  التقهيممجا  رابعًا: 

 تقهيمذذالمجا  ( يبين الستهسط الحدابي والشد ة السئهية والرو ة لكل من فقرات 5جدو )
الستهسط  رابعًا: التقهيم وذذذذذذ

 الحدابي
الشد ة 

 % السئهية
 الرو ة

 6 70 2.80 يستمػ التدريدي القدرة عمى تؾجيو األس مة السثيرة لمتفكير. 1

2 
 يتعامل التدريدي مع إجابات الظمبة بشحؾ ايجابي في 

 االمتحانات الشغرية والعسمية.
2.95 73.7 3 

3 
 يزع التدريدي أس مة لالختبار متشؾعة وشاممة لكل 

 مفردات السقرر الدراسي.
3.04 76 1 

 5 71.7 2.87 يرسؼ التدريدي أس مة واضحة ومالئسة لمؾقت الزمشي السخرص ليا. 4

 7 69.7 2.79 التدريدي في وسائل التقؾيؼ وال يعتسد عمى االختبار فقا.يشؾع  5

6 
 يعمؽ التدريدي نتائج االختبارات بؾقت قرير ليتعرف 

 طمبتو عمى اخظائيؼ .
2.87 71.7 5 

7 
يؾزع التدريدي األنذظة والؾاجبات بشحؾ مشتغؼ خالل العام الدراسي 

 ويحرص عمى متابعة تشفيذىا.
2.94 73.6 4 

 8 65.5 2.62 يزود التدريدي الظمبة بسقترحات لتحديؽ أدائيؼ بذلل مدتسر 8

 2 75.4 3.2 يدعؼ مذارتات طمبتو السبدعيؽ باعظاء درجات تحفيزية لو ولالخريؽ 9

  2,6 71,92  

يزع التدريدي أس مة لالختبار متشؾعة وشاممة لكل مفردات ) يالحظ مؽ الجدول اعاله أن الفقرة  
%( وبالرتبة االولى ضسؽ 76( وندبة م ؾية) 3.04جاءت بستؾسا حدابي)( الدراسيالسقرر 
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فقرات السجال التدعة لكشيا مؽ حيال الجؾدة في االداء لد  التدريدي بدرجة متؾسظة. اذ يذير 
ذلػ الى اىتسام تدريدي عمؾم الحياة في تمية التربية لمعمؾم الررفة بالتشؾع في االس مة وشسؾليتيا 

يرتقي الى درجة عالية وأنسا جاء بدرجة متؾسظة. اما الفقرة التي جاءت بالرتبة الثانية مؽ حيال لؼ 
(. بستؾسا يدعؼ مذارتات طمبتو السبدعيؽ باعظاء درجات تحفيزية لو ولالخريؽالجؾدة )
%( وتذير الشدبة الى مدتؾ  متؾسا مسا يدل عمى قمة دعؼ  75.4( وندبة م ؾية) 3.2حدابي)
يزود تحفيزىؼ عمى التشافس واالبداع في مجال تخرريؼ. اما اقل الفقرات نالت جؾدة)الظمبة و 

( في حيؽ غالبا يحتاج الظمبة الى استثارة التدريدي الظمبة بسقترحات لتحديؽ أدائيؼ بذلل مدتسر
لقدراتيؼ مؽ خالل اعظاء التدريدي بعض السقترحات التي تداعد الظالب عمى االتيان بافكار 

يشؾع التدريدي في وسائل سا تتحد  افكار استاذه. وجاءت في التدمدل الدابع الفقرة)جديدة رب
وتذير الى اعتساد التدريدي في قدؼ عمؾم الحياة عمى ( التقؾيؼ وال يعتسد عمى االختبار فقا

  اعظاء درجة التقييؼ.االختبارات فقا في تقييؼ مدتؾ  طمبتو وال يمجأ الى وسائل متشؾعة في 
 االستشتاجات:أواًل: 

 في ضؾء الشتائج السدتحرل عمييا في البحال الحالي ندتشتج ما يمي: 
ندبة ( و  2,88انة الكمي حاء بستؾسا حدابي )لفقرات االستبالجؾدة في األداء التدريدي -1

 .قدؼ عمؾم الحياة/ تمية التربية لمعمؾم الررفةألعزاء ىي ة التدريس في %( 73,32م ؾية) 
 بسعشى درجة الجؾدة لفقرات االستبانة بدرجة قميمة. 

 تذخيصان الظمبة تانؾا عمى درجة عالية مؽ السد ولية مؽ خالل آرائيؼ بخرؾص -2
 ، ولؼ يلؾنؾا متحيزيؽ لتدريدي القدؼ الذي يشتسؾن اليو. األداء التدريدي

 ثانيًا: التهصيات:
 بالتؾصيات التالية:في ضؾء نتائج البحال الحالي يسلؽ الخروج  

في تدعيؼ نقاط القؾة وتجاوز نقاط الزعف في األداء  الحالي بحالاالفادة مؽ نتائج ال-1
 التدريدي.

 تقؾيسية مختمفة لؤلداء التدريدي.تذخيرية و اعتساد آليات -2
لد   ذخيص جؾدة االداءتابعاد تافة السخاوف والذلؾك بخرؾص اشراك الظمبة في -3

  دريس.اثشاء التاساتذتيؼ 
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التدريس عمى وف  التدريدية لبيان أىسية  الييأتألعزاء وورش عسل تعميسية اقامة ندوات -4
 وعالقتو بجؾدة التعميؼ العالي. معايير الجؾدة 

 يؾمقيام رئاسة الجامعة بتكريؼ التدريدييؽ الستسيزيؽ بأدائيؼ التدريدي في احتفاالت  -5
 .واصدار اشارة ودرع التسيز يزعو التدريدي في ملتبو الجامعة

 ثالثًا: السقترحات:
 اجراء االتي: ةقترح الباحثت  
مدتؾ  مسارسة اعزاء ليأت التدريس في اقدام تمية التربية لمعمؾم الررفة) عمؾم حياة، -1

   مقارنة بيشيؼ. والكيسياء، والفيزياء، والرياضيات والحاسؾب( لسعايير الجؾدة في التدريس، واجراء
بشاء برنامج تدريبي عمى وف  معايير الجؾدة في االداء التدريس العزاء ليأة التدريس في -2

 اقدام تمية التربية لمعمؾم الررفة. 
  حب المرادر 

وطهير كميات التربية بين معايير ( "2002البشدري، دمحم بؽ سميسان وطعيسة، رشدي احسد) -1
 ، وزارة التعميؼ العالي، سمظشة عسان. "االعتساد وم شرات الجهدة

 العراق ،دار الحلسة لمشذر والتؾزيع،القياس والتقهيم( 1990مرظفى محسؾد وآخرون )االمام،-2
وقهيم االداء التدريدي العزاء ىيئة التدريس في الجامعة  (2009الجشابي،عبدالرزاق ششيؽ)-3

، م تسر الجؾدة  في جامعة الكؾفةبحال مقدم إلى وانعكاساوو في جهدة التعميم العالي، 
 العراق.

، الجهدة الذاممة في التعميم وأسهاق العسل في الهطن العربي (2003الزواوي، خالد دمحم)-4
 مجسؾعة الشيل العربية، القاىرة. 

، مجمة الجهدة، ( م شرات الجؾدة في التعميؼ الجامعي الفمدظيشي2006ذياب، سييل رزق) -5
 الجامعة االسالمية بغزة، فمدظيؽ. 

( واقع السيارات التد ريدية لعزؾات ىي ة التدريس في تمية 2010الدبيعي، مشى بشت حسيد) -6
 العمؾم التظبيكيةفي ضؾء معايير الجؾدة الذاممة مؽ وجية نغر طالبات جامعة ام القر . 
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 ،الشظريذة والتطبيذقمشاىج ال حب بذين (  6002) شحاتو سميسان دمحمسميسان، -7
  مرر.مرتز اإلسلشدرية لمكتاب، 

السررية، القاىرة،  ملتبـة األنجمـؾ )2ج ،1ج(االبتكار ووطبيقاوو ( 9111) نؾر دمحمأالذرقاوي، -8
  .مرر

،السسمكة 1814، عددصحيفة الهطن(الجؾدة في التعميؼ، 2005الذيراني، عامر عبدهللا) -9
 العربية الدعؾدية. 

عشابة،  ، دار العمؾم لمشذر والتؾزيع،مشيجية ال حب العمسي(  6002 (شروخ ،الديؽصالح -10
 الجزائر

( تقؾيؼ أداء أعزاء ليأة التدريس في الجامعة مؽ وجية نغر 2012عزيز، ىاشؼ جاسؼ )-11
  .123-103(: 50، العدد )مجمة الفتحالظمبة/ دراسة ميدانية في جامعة ديالى، 

(، أسس تقؾيؼ وتظؾير ليلمة التعميؼ العالي في الجامعات العربية، 5223عؾض، عادل )-58
  ، العدد الخامس والعذرون. مجمة اوحاد الجامعات العربية

حؾل األيدلؾجية الجديدة السعرفة؟ ( "ثقافة السعرفة أم سؾق 8330وولفجانج )،فروىؾالد-50
  تب التربية الدولي، اليؾندلؾ.جشيفمل80مجمد ، 581 ،عددمجمة فرمية لمتربية السقارنةلمجامعة"

( تـؾافر معـايير الجـؾدة فـي اداء تدريدـي اقدـام العمـؾم/ 2015مغير، عباس حدـيؽ واخـرون) -14
مجمذذة كميذذة التربيذذة االساسذذية لمعمذذهم التربهيذذة كميــات التربيــة االساســية مــؽ وجيــة نغــر طمبــتيؼ، 

 العراق.(، جامعة بابل، 20، عدد،) واالندانية

( تظــــؾير اداة لكيــــاس ادارة الجــــؾدة الذــــاممة فــــي م سدــــات 2003السؾســــؾي، نعســــان صــــالح) -15
 .(، مجمس الشذر العمسي،الكؾيت17(، مجمد)67، عدد)السجمة التربهيةالتعميؼ العالي، 
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- Chalmers, D. and Fuller, R (1996), Teaching for learning at 

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

 
 


