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 تقويم اختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى من وجية نظر المتقدمين
 م. وجدان نعمان رشيد

 الممخص
ييدف البحث الحالي الى تقويم اختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى من 

المنيج الوصفي التحميمي , تكون مجتمع البحث من  ةالباحث تاستعمم وجية نظر المتقدمين
تألفت عينة البحث من المتقدمين لمدورة  في جامعة ديالى , صالحية التدريسالمتقدمين الختبار 

 ةالباحث تًا من حممة الشيادات العميا)الماجستير والدكتوراه( , استعمممتقدم(  ( والبالغ عددىم ) )
حصول  الداة االستبانو بالنسبة الوسائل االحصائية المناسبة , اظيرت النتائج 

( عمى المرتبة االولى بينما حصمت الفقرة يساعد بشكل مناسب االداء الوظيفيالفقرة)
, بينما ادنى درجة ( عمى يزود االساليب الفنية في مجال التخصص االكاديمي)

المالحظة عمى الترتيب االول , وحصمت حصمت فقرة السمات الشخصية في بطاقة 
وقد استنتجت الباحثة عددا من ( عمى الترتيب االخير, االنشطة واساليب التقويمفقرة )

 , جيدعمى نحو  التدريس قد حقق أىدافو اختبار صالحيةن االستنتاجات منيا : ا
 .يدجعمى نحو  المتقدمينمتوفرة وتمبي حاجات  اختبار صالحية التدريسمستمزمات و 

ضرورة استعمال التكنولوجيا الحديثة في وقد اوصت عددًا من التوصيات منيا: 
 لممتقدميناعطاء فرص اكثر و  المتقدمين,اقامة ورش عمل تعاونية بين و  االختبار,

راء دراسة مماثمة في جامعات أج, واقترحت مقترحات منيا : لمتعبير عن أرائيم 
مقارنة بين اختبارات صالحية التدريس والدورات التطويرية  اجراء دراسة, و  اخرى

 االخرى.
 جامعة ديالى – صالحية التدريس –الكممات المفتاحية : تقويم 

Key Words: Calendar -Teaching validity- Diyala University                                       

 مشكمة البحث:
شيدىا العقد االخير من القرن العشرين احدثت ان االحداث المتالحقة التي 

يرات كثيرة في النظم االجتماعية والثقافية , وتركت بصماتيا  عمى الكثير من يتغ
التغيير لالرتقاء بالتعميم امرا ضروريا لمبقاء , النظم التعميمية المختمفة وجعمت 

ى شيادة وفرضت االىتمام بالمواصفات والشروط التي يتم بمقتضاىا الحصول عم
 (7,ص 3102الجودة العالمية )محمد,
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قد وصف المجتمع فلتنمية التربوية , اأن أىم ما يتسم بو عصرنا ىذا ىو أنو عصر و 
الحديث بأنو مدينة تربوية كل ما فييا من مرافق وخدمات يضع نصب عينيو تربية 

دارية الجيل الصاعد , وحياتنا اليومية وكل ما ينشأ فييا من ىياكل اقتصادية  وا 
واجتماعية وكل عالقاتنا األسرية وكل ما نؤدي من عمل ينبغي ان يكون تربويًا في 

  ( .9ص ,0893السيداليدف والمضمون )
 

  
ولكي يستطيع االستاذ الجامعي ان يؤدي دوره بشكل صحيح وايجابي البد من القيام 

ية التعميمية في بعممية تطويرية واسعة ومؤثرة تشمل جميع العناصر المؤثرة في العمم
مؤسسات التعميم العالي ومنيا االستاذ الجامعي من خالل اختيار العناصر المتفوقة 
من حممة الشيادات العميا وزجيم في دورات تدريبية وتأىيمية بعد اتخاذ القرار 
بتعيينيم , وأطالعيم بصورة تفصيمية وجدية عمى االنظمة والتعميمات الجامعية 

لدورات متخصصة  هفسيراتيا . والتأكيد عمى ضرورة اجتياز النافذة في حينيا وت
 ومنيا اختبار صالحية التدريس.ومعمقة 

التقويم يؤدي دورًا ميمًا في المجال التربوي, انطالقًا من أن التقويم يقوم بدور ف
المراقبة المستمرة لعمميات النظام, ومستوى الجودة الذي حققو أو يعمل عمى تحقيقو 
مقارنة بالمستويات الوطنية أو الدولية.  فالمستوى الذي تودُّ المؤسسة الوصول إليو, 

لقضايا الميمة التي يسعى التقويم المستمر إلى ترشيدىا في وكيفية ذلك, يعدان من ا
فيما يتعمق  Benchmarking Methodsضوء أساليب ومؤشرات قياس األداء 

بالخدمات, والعمميات, واإلجراءات, والنواتج, وفي ضوء مستويات أداء تنافسية 
 (018, ص3112عالم وطنية أو دولية لكي تحقق المؤسسة أعمى المستويات )
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إحساس الباحثة بمشكمة بحثيا ىذا يرجع إلى خبرتيا في مينة التدريس في  وان
, وتردد بعض من حممة الشيادات العميا عمى اجراء اختبار صالحية الوسط الجامعي

 التدريس وذلك لكون بعض منيم ال يمارس مينة التدريس .
 اىمية البحث

عمم ألن لو أصولو يرى المتخصصون في التربية ان التدريس عمم وفن , فيو 
ومبادئو ونظرياتو التي ينبغي ان يدرسيا كل من يريد ان يقوم بالتدريس عمى أساس 
عممي سميم, وىو فن ألن لو ميارات أدائية, وىذه البد أن يكتسبيا الممارس قبل 

 ( 080 ,ص3118مزاولة التدريس. )عبد الحميم واخرون,
              من الطالبلذي يحرر الشك فيو ان التدريس الجيد ىو التدريس اومما 

              االعتماد كميًا عمى المدرس, وكذلك ينمي لديو روح المبادأة واالستقالل في 
            في الطمبة بأنفسيم  وثقةالتفكير, وفي اسموب العمل واالعتماد عمى النفس 

  التفكير العممي. امكانية مجابية المشكالت التي تواجييم والعمل عمى حميا بطريقة 
 (07 ,ص3117)عبد الرحمن والصافي,                                      

تعد وظيفة التدريس الجامعي غاية في األىمية, ألنيا الوظيفة الرئيسة في اغمب 
الجامعات المرموقة في العالم, إذ تركز بشكل رئيس عمى إعداد الطمبة إعدادًا يمكنيم 

ت الحاضرة والمستقبمية بكل ما تحممو من تطورات عممية وتقنية من مواجية التحديا
ومن اىم سمات القائم بالتدريس ان  (.77 ص,3112وغير ذلك )التبيتي وحريري, 

 .يتقن استعمال استراتيجيات واساليب متنوعة تناسب الموقف التعميمي
 ( 78,ص3118)سالمة واخرون,                                             

 الذي التدريسي األداء ىو حممة الشيادات العميا كفاءة عمى المؤشرات أىم ومن   
 في األقوى المؤثر يعتبر قد التعميم ,كما في المدخالت أىم من باعتباره , بو يقوم

 .لدييم المنشودة التغيرات إحداث
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الشيادة العميا سواء من الماجستير  حممة بو يقوم الذي الدور وألىمية
 األدوات وتحديد لتقويمو محددة اتخاذ أساليب الضروري من صار ,والدكتوراه
 في عمييا يعتمد معني معمومات الحصول عمى خالليا من يمكن التي والمصادر

 أكثر أن إلى الدراسات وتشير بعض ,المؤسسات داخل التدريسي مأدائي تقييم
 التدريس ىيئة عضو أداء كفاءة وفاعمية عمى الحكم خالليا من يمكن التي المصادر

 من األولى بالدرجة وىم المستفيدون ألدائو تعرضاً  األكثر ألنيم وذلك الطمبة, ىم
 الدراسة قاعات في يدور لما إطالعا ومعايشة األشخاص أكثر أنيم كما األداء, ذلك
 (011,ص 3115الخزندار,) .تدريسية وممارسات فعاليات من

وبالنظر لما لمتدريس من أىمية في المجال التربوي , فان عممية تقويمو 
ضرورية لمعرفة نقاط القوة والضعف فيو , وان ىناك طرائق عدة يمكن إتباعيا في 
تقويم التدريس , منيا استطالع آراء المدرسين في النواحي المختمفة , وتعرف مدى 

 ( 2 ,ص 0899) سميم , صالحيتيا ألداء الوظائف التي وضعت من اجميا 
معين ,)أو كمية( في  يءعممية تتضمن إصدار حكم عمى )قيمة( شوالتقويم 

تقويميا  ة التي نريد,أو الظاىر  شيءمعين عمى أساس المقارنة بين واقع الضوء معيار 
عممية مالزمة وىو , (090, ص 0881,  " )األمين المعيار الذي حددناه وبين

لمعممية التعميمية والوسيمة التي يتم بيا الكشف عن مدى النجاح الذي تحرزه في 
مستخدما انواعًا مختمفة من االدوات التي جرى تحديد نوعيا في تحقيق ىذه األىداف 

(, وذلك بإصدار قرارات 33,ص3119الياشمي, وطو,) ضوء اليدف المراد قياسو
شف عنيا الدراسات الميدانية التي تشخص جوانب الصنف إلى أدلة تك عممية استناداً 

أو القصور واألسباب الكامنة وراءىا من خالل جمع البيانات والمعمومات الكافية 
,وتحميميا في ضوء اليدف األساسي لمتقويم, ومن ثم إيجاد الحمول المناسبة ليا, 

 (.320ص, 0887والتعرف عمى جوانب القوة والعمل عمى تعزيزىا )الياشمي, 
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 الوسالالالالائل فاعميالالالالة مالالالالدىة عرفالالالالم فالالالالي يسالالالاليم االداء تقالالالالويم فالالالالان ذلالالالالكفضالالالالال عالالالالن 
 تمالالك فييالالا تكالالون ان يمكالالن التالالي النالالواحي ومالحظالالة االعالالداد بالالرامج تنفيالالذ فالالي المتقدمالالة
 (.223,ص 3117 الخصاونة,) وتطويرا تعديال تتطمب التي والنواحي فعالة, البرامج

البرامج ةيالالمالن غيالر الممكالن رؤيالة فاعميالة  أو كفا تالرى الباحثالةمالن ىالذا المنطمالق 
وىالالالو مالالالن عناصالالالر العمميالالالة التعميميالالالة  صالالالر االسالالالاسدون االىتمالالالام بالعنوالالالالدورات مالالالن 

عدادهو  المدرس,  .ستراتيجية تطوير التعميمر و امن مح اً محورا ميميعد  ووتاىيم ا 
 -:اآلتية الجوانب في تتجسد الحالي البحث أىمية ,فأن تقدم ما عمى وعالوة

 بل  , ضرورية مقدمة كونو لحممة الشيادات العميا بالنسبة وخاصة التقويم اىمية
 . التعميم في تطويرية عممية الي واساسية

 وتحسين تطوير عن فضالً ,  مفيدة عممية حممة الشيادات العميا تقويم عممية 
 مواطن عمى التعرف خالل من ,وذلك يستخدمونيا التي التربوية والمبادئ الطرق
 تحقيق عمى يساعد وبما التعميمية العممية أىداف يحقق بما , والضعف القوة

 .العميا غاياتيا
  في الدراسات توجيو ضرورة عمى العممي والبحث العالي التعميم وزارة تأكيد 

 في واألخالقي التربوي الوضع لدراسة , والفمسفة واالجتماع النفس وعمم التربية
 . والمعاىد الجامعات

 أعضاء أداء عن تكشف عممية دراسة أجراء إلى المؤسسات التربوية حاجة تمبية 
 مخرجاتيا تجويد إلى جاىدة تسعى تمك المؤسسات وان خاصة التدريس اتىيئ

 من ليا المتاحة واإلمكانيات المعوقات عمى الوقوف يتطمب مما التعميمية
 . الكفاءات

 أجراء خالل من تظير قد ,والتي والتقصي بالبحث جديرة مشكالت إلى اإلشارة 
 .المجال ىذا في المعرفة وتكامل تتابع إلى يؤديقد  مما , الدراسة ىذه
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 في  اختبار صالحية التدريسال توجد دراسة سابقة في تقويم  ةحسب عمم الباحث
 جامعة ديالى او في الجامعات االخرى . 

  في  التدريسالمتقدمين الختبار صالحية تفيد ىذه الدراسة في تدقيق مدى كفاءة
 جامعة ديالى. 

  هلغالالرض تطالالوير  اختبالالار صالالالحية التالالدريسالوقالالوف عمالالى نقالالاط القالالوة والضالالعف فالالي 
 مستقباًل.

 -: ييدف البحث الحالي لمتعرف عمى :  اىداف البحث
 واقع اختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى. .0
 معرفة وجية نظر المتقدمين الختبار صالحية التدريس بجامعة ديالى .  .3
 تقويم اختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى. .2

 حدود البحث : 
 التدريس في جامعة ديالى  المتقدمين لالختبار صالحية الحد البشري : عينة من  .0
كمية التربيو االساسية , لجنة اختبار صالحية الحد المكاني : جامعة ديالى ,  .3

 .التدريس
 التدريس لمدوره)   (.المتقدمين الختبار صالحية :  الزمنيالحد  .2
 -يتضمن ما يأتي:الحد المعرفي :  .7
 استبانة لمعرفة واقع الدورة التأىيمية لطرائق التدريس في جامعة ديالى . . أ
 استبانة لمعرفة وجية نظر المشاركين ببرامج الدورة . . ب

 تحديد المصطمحات: 
 التقويم : عرفو كل من : .1

 ()بأنو " جميع المعمومات المنظمة التي تتفاعل مع البرامج لتحديد  الشبمي  :
جدواىا وبيان القوة والضعف فييا لتطويرىا أو مساعدة متخذ القرار لمحسم بشأنيا 

 ( .070: ص 3111" )الشبمي 
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 (: )عممية اصدار حكم عمى اىمية وكفاءة الشيء المقاس , ويبنى مجيد وياسين
مات او بيانات مستخرجة من درجات االداة.)مجيد ىذا الحكم عمى اساس معمو 

 (2, ص3103وياسين,
 :بأختبار عممية جمع البيانات والمعمومات الخاصة  أنو التعريف االجرائي

ليذا الغرض  ةالباحث ايتأعدة اداعن طريق بجامعة ديالى  التدريس صالحية
صدار أحكام بشان   .وبيان أوجو القوة والضعف فيو ىذا االختباروا 

 عرفو كل من :: ختباراال .2
  الدليمي وعدنان(:ىو مجموعة من المواقف يراد من اي شخص االستجابة ليا قد(

تتطمب اعطاء معاني او حل مشكالت وىو ممثل لمسمة او الخاصية المراد 
 (5-7,ص 3111قياسيا.)الدليمي وعدنان,

 ": )اداة او عممية منظمة لقياس عينة من السموك , وتحتوي ىذه االداة  )قطامي
عمى مجموعة من االسئمة او الفقرات تتوجو نحو قياس مفيوم او مجال او اداء 

 (257,ص3118)قطاميمعين".
 المتقدمين من حملة شهادة ) الماجستير اجراء منظم لمالحظة سلوك :  التعريف االجرائي

ووصفه باستخدام التقدير الكمي او والدكتوراه( الجتياز صالحية التدريس في جامعة ديالى 

 . لغة االرقام
 صالحية: عرفيا كل من : .3

 (المعجم الوسيط)  : قدرة طبيعّية عمى اكتساب أنماط معيَّنة من الّسموك سواء
 (531ص 3117المعجم الوسيط,. (الميارة أكانت من نوع المعرفة أم من نوع

  التعريف االجرائي: الميارات المعرفية والحركيو والعقمية التي يمتمكيا حممة
الدكتوراه( والتي يودونيا في االختبار المعد من  –الشيادات العميا )الماجستير 

 قبل جامعو ديالى . 
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 التدريس :عرفو كل من : .4
  واالمكانيات التي يوفرىا المدرس في موقف تدريسي )عطية(: ىو كافة الظروف

معين, وكافو االجراءات التي يتخذىا في سبيل مساعدة المتعممين عمى تحقيق 
 (227,ص3118االىداف المحدده لذلك.)عطية 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 بجامعالالة العميالالا الدراسالالات بالالرامج تقالالويم الالالى ىالالدفت: (2002واميةةرة,  زويةةن)دراسةةة 
 الدراسالالات فالالي التالالدريس ىيئالالاة مالالن عضالالواً ( 79)مالالن الدراسالالة عينالالة تكونالالت,  الكوفالالة
,  لمبنالات والتربيالة والزراعالة والعمالوم الطالب كميالات فالي وطالبالة طالبالاً ( 051)و العميا

 ىالالم والالالذين العمميالالة رسالالائميم اعالالداد اتمالالو الالالذين واالقتصالالاد واالدارة والفقيالالو واالداب
 الوصالالالفي المالالالنيج الباحثالالالان اتبالالالع, الدراسالالالة انيالالالاء مرحمالالالة مالالالن االخيالالالرة المراحالالالل فالالالي

 وجيالالة مالالن العميالالا الدراسالالات بالالرامج لتقالالويم اسالالتبانتين الباحثالالان واسالالتعمل,  التحميمالالي
 مسالالتوى ان النتالالائج اظيالالرت.  العميالالا الدراسالالات وطمبالالة التالالدريس ىيئالالاة اعضالالاء نظالالر
 وضالعيف مجاالتالو مالن كثيالر في متوسط كان الكوفة بجامعة العميا الدراسات برامج
 داللالالالالة ذو فالالالالروق ووجالالالالود,  وتحسالالالالين تطالالالالوير الالالالالى ويحتالالالالاج,  اخالالالالرى مجالالالالاالت فالالالالي

 والبحثيالالالة العمميالالالة التسالالالييالت مجالالالاالت فالالالي التالالالدريس ىيئالالالاة اعضالالالاء بالالالين احصالالالائية
 ولصالح العميا لمدراسات االداري النظام مجال وفي,  العممية التخصصات لصالح
 وكالالالذلك و االنسالالالاني التخصالالالص لصالالالالح التالالالدريس واسالالالاليب, اسالالالتاذ برتبالالالة ىالالالم مالالالن
 برنالامج بأىالداف معالرفتيم مجالالي فالي الطمبالة بالين احصالائية داللالة ذات فروق وجود

 قبالالل مالا مجالال وفالالي,  الالدكتوراه طمبالة لصالالح التحضالاليرية والمرحمالة العميالا الدراسالات
 التوصالاليات مالالن عالالدداً  عالالرض وتالالم,  الماجسالالتير مالالن الالالذكور الطمبالالة لصالالالح القبالالول
 (ص, 3118 واميرة, زوين.)العميا الدراسات برامج لتطوير
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 ىالالالالدفت الدراسالالالالة الالالالالى بنالالالالاء اداة لتقالالالالويم اداء اعضالالالالاء ىيالالالالأة : (2012دراسةةةةة)عزيز
التدريس فالي جامعالة ديالالى مالن وجيالة نظالر طمبالة الدراسالات العميالا , اعتمالد الباحالث 
المالالالالالنيج الوصالالالالالفي التحميمالالالالالي كمنيجيالالالالالة لمدراسالالالالالة , وعمالالالالالى االسالالالالالتبانة كالالالالالأداة لجمالالالالالع 

( مجالالالالالالاالت ىي)االعالالالالالالداد 5( فقالالالالالالرة موزعالالالالالالة عمالالالالالالى )72المعمومالالالالالالات تكونالالالالالالت مالالالالالالن )
والتحضالالالالير, اداء المحاضالالالالرة, اعالالالالداد االمتحانالالالالات , اعطالالالالاء الالالالالدرجات , السالالالالمات 

( طالبالالالًا 75الشخصالالالية , ميالالالام عضالالالو ىيالالالأة التالالالدريس(, بمغالالالت عينالالالة الدراسالالالة مالالالن)
وطالبالالالة مالالالن طمبالالالة الدراسالالالات العميالالالا مالالالن مجمالالالوع المجتمالالالع االصالالالمي البالالالالغ عالالالددىم 

-3100( كميالالالات عمميالالالة وانسالالالانية لمعالالالام 9البالالالة مالالالوزعين عمالالالى )( طالبالالالًا وط317)
. اسالالتعمل الباحالالث الوسالالائل الالزمالالة وتوصالالل الالالى مجموعالالة مالالن النتالالائج مالالن 3103

اىميالالا ىالالو تسالالجيل ضالالعف واضالالح فالالي اداء التدريسالالين مالالن وجيالالة نظالالر الطمبالالة فالالي 
المجالالاالت كافالالة بأسالالتثناء بعالالض الفقالالرات التالالي سالالجمت لصالالالح التدريسالالين , اذ تبالالين 

ىناك ضعف فالي مجالال اداء المحاضالرة و ومجالال االعالداد والتحضالير , وميالام  ان
عضالالو ىيالالأة التالالدريس , وأعطالالاء الالالدرجات , والسالالمات الشخصالالية , واوعالالز الباحالالث 
ىالالالذا الضالالالعف الالالالى الظالالالروف االسالالالتثنائية التالالالي يمالالالر بيالالالا العالالالراق وخاصالالالة محافظالالالة 

حالث عالدة اسالتنتاجات ديالى , مما انعكس سمبيًا عمى اداء التدريسين , واستنتج البا
تذبذب الطمبة في اعطاء الوصف الحقيقي او التقياليم الموضالوعي لمتدريسالين  منيا:

الكثيالالر مالالن , وان مالالن حيالالث امالالتالكيم لمميالالارات التالالي حالالددت فالالي مجالالاالت البحالالث 
المكتبات ال تتوفر فييا المصادر الالزمالة ممالا يالؤثر عمالى الواجبالات التالي يمكالن ان 

ضالرورة  وقد اوصى الباحث بعدة توصاليات منيالا:,  يفرضيا التدريسي عمى الطمبة
,  ان يقالالوم اسالالاتذة المالالواد بشالالرح االىالالداف لكالالل مالالادة فالالي المحاضالالرة االولالالى لتدريسالالو

ان تحتالالوي اسالالئمة االختبالالارات عمالالى اسالالئمة غيالالر مباشالالرة , اي تنويالالع االسالالئمة وعالالدم 
دراسالة اجالراء  وقد اقترح عدة مقترحالات منيالا:,  التركيز عمى اسئمة الحفظ والتذكر 

اجالالراء , حالالول تطالالوير اعضالالاء ىيالالأة التالالدريس فالالي ضالالوء متطمبالالات الجالالودة الشالالاممة 
دراسالالالة تقويميالالالة مماثمالالالة العضالالالاء الييالالالأة التدريسالالالية فالالالي الجامعالالالات العراقيالالالة االخالالالرى 

 (031-012ص  ,3103وبأعتماد اساليب مختمفة في التقويم.)عزيز,
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 (,2012دراسة احمد) واقع الدورة التأىيمية لطرائق ىذه الدراسة الى معرفة  تىدف
التدريس في جامعة ديالى.ومعرفة وجية نظر المشتركين ببرامج الدورة 
والمحاضرين , وكذلك تقويم المحاضرين)التدريسين( لمدورة التأىيمية لطرائق 

تكون مجتمع و استعمل الباحث المنيج الوصفي التحميمي , التدريس في جامعة ديالى , 
 الدراسةتألفت عينة  ين الختبار دورة طرائق التدريس في جامعة ديالى ,من المتقدمالدراسة 

( متدربًا من حممة الشيادات العميا)الماجستير 73( والبالغ عددىم )25من المتقدمين لمدورة )
أعتمد الباحث عدة ادوات لجمع البيانات وكانت بعنوان استبانة , والدكتوراه(

( فقرة, 09لطرائق التدريس تكونت من )لمتعرف عمى واقع الدورة التأىيمية 
واستبانة لمعرفة وجية نظر التدريسين)المحاضرين( والمشتركين ببرامج الدورة 

ن)التدريسين( لمدورة بطاقة مالحظة لتقويم المحاضريو  ,فقرة( 09تكونت من)
معامل استعمل الباحث ادوات احصائية مثل  ,( فقرات8من) تتكونالتأىيمية 

حساب معامل االرتباط وذلك لقياس معامل الثبات من خالل ارتباط بيرسون ل
الوسط المرجح  لقياس مدى تحقق , وتطبيق االداة بين المصحح ومصحح اخر

 فقرات االستبانو أن جميع واسفرت نتائج الدراسة الى كل فقرة من فقرات االستبانة
الدورة وىذا يدل عمى ان واقع  بعض الفقراتستثناء أب فوق المتوسط النظري

التطورات الحديثة في مجال  لمواكبةحققت ىذا اليدف يا يشير الى أنالتأىيمية 
طرائق التدريس التي يمكن أن يستفيد منيا في تدريس المواد العممية التي يقوم 

ان المحاضرين استعمموا المبادئ التربوية السميمة اثناء تقديميم  , وكذلكبتدريسيا
لبحث استنتج الباحث عددا من االستنتاجات لممحاضرات , وفي ضوء نتائج ا

ن و  جيدإن الدورة التأىيمية لطرائق التدريس قد حققت أىدافيا عمى نحو منيا :  ا 
متوسط , مستمزمات الدورة التأىيمية متوفرة وتمبي حاجات التدريب عمى نحو 

ضرورة استعمال التكنولوجيا الحديثة  واوصى الباحث بعدد من التوصيات منيا:
وقدم مقترحات منيا:  اقامة ورش عمل تعاونية بين المتدربين., و ورة التأىيميةفي د

  (07-0,ص3109)احمد,أجراء دراسة مماثمة في جامعات اخرى.
 
 
 
 

 الفصل الثالث
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 منيجيةالبحث وأجرءاتو
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في      

لذي يصف الظاىرة وصفًا دقيقًا من خالل التعبير النوعي ا الواقع وييتم بوصفيا
 ( والبحث الوصفي ىو77, ص3117رون,)عباس, واخويوضح خصائصيا

تشخيص عممي بقدر ما يتوافر من ادوات موضوعية , ثم تعبير عن ىذا التشخيص 
)الزوبعي , برموز لغوية ورياضية مضبوطة وفق تنظيم محكم

البحث الوصفي إلى وصف ظواىر أو أحداث وييدف  , (53-50,ص0890ومحمد
, 0889أو أشياء معينة, وجمع المعمومات والحقائق والمالحظات عنيا )جابر,

(. وانو يعد استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة في الواقع 7ص
              بقصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقات بين عناصرىا. 

ويركز البحث الوصفي عمى وصف الظواىر  (058, ص0881انور و)داود,
الحاضرة من خالل جمع البيانات عنيا ومحاولة تفسيرىا وتحديد العالقات بين 
عناصرىا او الظواىر االخرى , ولتحقيق ذلك البد من جمع المعمومات والبيانات 

زل وتنظيميا وتحميميا والتوصل الى قرارات وتوصيات واستنتاجات حوليا)المني
 (398,ص 3101وعدنان,

 اواًل: مجتمع البحث:
ويقصد بو )مفردات الظاىرة التي يقوم الباحث بدراستيا فيو جميع األفراد أو 

ويعني ( 375,ص 3101,)الجابري الذين يكونون موضوع مشكمة البحث األشخاص
 ,ص3101جميع مفردات الظاىرة التي يقوم بدراستيا الباحث )ممحم,مجتمع البحث 

وجميع االعضاء والعناصر سواء كانت اىداف او موضوعات او أفراد نرغب , (398
تألف مجتمع البحث  (010 ,ص3101بتعميم نتائج الدراسة عمييم ")المنيزل وعدنان,

من المتقدمين الجتياز اختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى من حممة 
 الشيادات العميا )الماجستير والدكتوراه(.

  :لبحثثانيًا:عينة ا
ىي جزء من يتم سحبو من مجتمع معين يتمثل في خصائصو صفات العينة 

تمثل العينة و  (387,ص3100المجتمع اختصارًا لموقت والجيد والمال )الكبيسي,
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جزءًا من المجتمع الذي تتم دراسة الظاىرة بشأنيا من خالل المعمومات عن ىذه 
(. أي أنيا 017,ص 3100العينة,  ليتمكن من تعميم النتائج عمى المجتمع )حسن,

ُتمثل عناصر المجتمع أفضل تمثيل, بحيث ُيمكن تعميم نتائج تمك العينة عمى 
                     الالت حالالالالالالالالالالالالالول معالالالالالالالالالالالالم المجتمع المجتمالالالع بأكمالالالالالمو وعمالالالالالالالالالالالل استد

وقد تكونت عينة البحث من المتقدمين الجتياز  ,(309,ص 3103)عباس وآخرون,
 ( متقدمًا.  اختبار صالحية  التدريس في جامعة ديالى والبالغ عددىم ) 

 اداة البحثثالثًا: 
لجمع البيانات كانت بعنوان استبانة لمتعرف عمى واقع اختبار  تينأعتمدت الباحثة ادا

مكونو من  , وبطاقة مالحظةفقرة ( 31ريس بجامعة ديالى مكونة من )صالحية التد
( فقرة و ومجال التخطيط والتنفيذ 03( مجاالت وىي مجال الشخصية ويتكون من)7)

( فقره , 7ون من )( فقرة و ومجال االنشطة واساليب التقويم يتك01يتكون من )
( فقره وبذلك يصبح عدد فقرات بطاقة المالحظو 9ومجال الماده العممية يتكون من )

 .( فقرة 25) ىو
  :ويقصد بو ان تكون االداة قادرة عمى قياس ما صممت الجل قياسو الصدق

ولعل من ابرز طرائق تحقق الصدق ىو  (58,ص0881فعال )االمام واخرون,
عرض االداة عمى مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة لمتأكد من مدى 
صالحية االداة , ويتم حساب معامل الصدق عن طريق نسبة االتفاق بين 

(, وقد اعتمدت الباحثة عمى الصدق 007, ص3103الخبراء )محمد , و ريم 
وىو  االختبار يبدو صادقًا من الظاىر, كأحد أنواع الصدق , ويعني أنالظاىري 

االشارة الى مدى قياس االداة لمفرض الذي وضع من اجمو ظاىريًا , ويتم 
التوصل اليو من خالل توافق تقديرات المحكمين عمى درجة قياس السمة , 
ويقصد بو المظير العام لالداة من حيث المفردات وكيفية صياغتيا ومدى 

ويرى المعنيون بالقياس أنَّ من الوسائل  (87, ص3119وضوحيا )العزاوي
الفضمى لمتثبيت من الصدق الظاىري ألداة البحث أن يقدر عدد من المحكمين 
والخبراء المتخصصين بصالحية الفقرات لقياس الظاىرة والسمة التي وضعت من 

البحث عمى  تيوقد عرضت الباحثة ادا, (089,ص 3101أجميا )عمر وآخرون,
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خصصين بطرائق التدريس والقياس والتقويم , وقد اكتسبت جميع مجموعة من المت
جميعيا عمى موافقة الخبراء سوى بعض التعديالت البسيطة  ةفقرات االستبان

, اما فيما يخص  لمتطبيق وبذلك اصبحت جاىزة بأعادة صياغة بعض الفقرات
 صدق بطاقة المالحظو قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي لكل مجال
من مجاالت البطاقة , وذلك من خالل تجربتيا عمى عينة من حممة الشيادات 

 متقدما ومتقدمو, وكما ىي موضحة بالجدول االتي:( 21العميا بمغ عددىم )
 (0جدول )

  يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت البطاقة والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة
 مستوى الداللة االرتباطمعامل  عدد الفقرات المجاالت ت
 دال احصائياً  1,80 03 السمات الشخصية  0
 دال احصائياً  1,98 01 التخطيط والتنفيذ  3

 دال احصائياً  1,92 7 االنشطة واساليب التقويم 2

 دال احصائياً  1,91 9 التمكن العممي والميني 7

 25اجمالي فقرات بطاقة المالحظة  ىو 
( ان جميع مجاالت بطاقة المالحظة ذات داللة احصائية مع الدرجو 0ويتضح من الجدول )

 .الكمية لبطاقة المالحظة 
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 :ويعني ان االختبار موثوق بو ويعتمد عميو )الظاىر  الثبات
يقصد بالثبات ىو دقة االختبار في القياس او ( . 07,ص3113واخرون,

واطراده فيما يزودنا بو من معمومات المالحظة وعدم تناقضو مع نفسو واتساقو 
ويعد الثبات من الشروط , ( 92,ص3103عن سموك المستجيب)مجيد, وياسين,

الواجب توافرىا في المقاييس واالختبارات النفسية  ويقصد بالثبات ىو دقة 
المقياس وعدم تناقضو مع نفسو واتساقو فيما يعطي من بيانات عن سموك االفراد 

  (010,ص 0897)أبوحطب,
الثبات في المفيوم العام االستقرار والدقة في القياس , أي الوصول الى المعمومات و 

              .نفسيا في حالة تكرار االختبار عددًا من المرات وعمى الدارسين أنفسيم
 يمًا في ادوات القياس التي يعتبر الثبات مو  ( 803,ص  3111)قطامي وأخرون , 

مالحظات لالشخاص من اشخاص تتطمب تقديرات او 
ثبات وتعد طريقة الوىناك اكثر من طريقة لحساب , (207,ص3102اخرين)رزفيش,

اتفاق المالحظين في حساب الثبات من اكثر الطرائق شيوعا 
( . لذلك تطمب وجود مالحظ آخر واحد في االقل فضال عن 90,ص0897)المفتي,

الوقت ذاتو  وفي صالحية التدريس واقع اختبارالمالحظ االول )الباحثة( لمالحظة 
بعدىا قام المالحظان بتسجيل اداء  (0)باستخدام نظام المالحظة المراد ايجاد ثباتو

اذ كان عشوائيا  وقد اختيروا. عدد من المتقدمين الجتياز اختبارصالحية التدريس
واالخر في مكان ويجمس احدىما في  االختبارفي بداية  االختبارالمالحظان يدخالن 

وفي  قاعةداخل ال المتقدمينأي كل واحد عمى حدة ويبدأان بمالحظة اداء  مكان اخر
ضوء ذلك يتم التأشير عمى استمارة المالحظة . وبعد ذلك قامت الباحثة بجمع 
استمارات المالحظة لكل من المالحظ االول )الباحثة( والمالحظ الثاني واستخراج 

واليجاد االتفاق بين المالحظين ن المالحظين , اق وعدم االتفاق بينسب االتف
 استخدمت طريقة موستمر وتوكي البيانية 

                                                           
 . ( كباحث اخر لمعرفة الثبات                              استعانت الباحثة بالسيد)    (*)
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(Mostler & Tukey,1949. )  ومن مميزات ىذه الطريقة إنيا سيمة االستخدام وال
تتطمب حسابات كما انيا توفر سيطرة ثابتة لمثبات ألنيا عند تعيين النقاط توضح 

تستخدم مباشرة ما اذا كان ىناك اتفاق او عدم اتفاق.وفيما يأتي وصف موجز ليا : 
 الورقة البيانية المسماة بورقة االحتمالية ذات الحدين 

(Binomial Probability Paper وىي التي كثيرا ما تستخدم في تحميل البيانات( )
العددية(.وتكون تقسيمات ىذه الورقة بطريقة تكون المسافة من نقطة االصل ىي 
الجذر التربيعي لالحداثي . يرسم الخط المائل االوسط الذي يسمى المحكمين 

(Split 50-50 اما الخطان الموازيان لو منيما خطان. ) يرسمان عمى نحو متوازي
( وحدة بقياس الورقة من كل جية 3لمخط المائل االوسط ويبعدان عنو بمقدار )

وىنا البد من ذكر ان االحداثي السيني تابع وبذلك تكون جاىزة لالستخدام . 
 لممالحظ االول واالحداثي الصادي تابع لممالحظ الثاني . 

 المتقدمين( في ادناه يوضح اتفاق المالحظين في مالحظة اداء 0والشكل رقم )
 .الختبار صالحية التدريس 
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ولزيالالادة التأكالالد مالالن ثبالالات النظالالام وذلالالك اليجالالاد نسالالبة االتفالالاق عمالالى نحالالو احصالالائي دقيالالق 
( ووجالالالدت ان 087( التالالي وضالالالعيا عالالام )Cooperالباحثالالالة معادلالالة كالالالوبر )اسالالتخدمت 

( اذا Cooper%( واشالالار كالالوبر ) 97 ) نسالالبة اتفالالاق المالحظالالين السالالتمارة المالحظالالة
%( فيالذا يعنالي انخفالاض ثبالات نظالام المالحظالة امالا  71كانت نسبة االتفالاق اقالل مالن )

 (92,ص0897لمفتي,النظام )ا% ( يدل عمى ارتفاع ثبات  95اذا كانت اكثر من )
 الوسائل االحصائية :رابعًا: 

  معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون لحسالالاب معامالالل االرتبالالاط وذلالالك لقيالالاس معامالالل الثبالالات مالالن
 .خالل تطبيق االداة بين المصحح ومصحح اخر

  الوسط المرجح : لقياس مدى تحقالق كالل فقالرة مالن فقالرات االسالتبانة مالن وجيالة نظالر
 االتية :المشتركين والتدريسين بحسب المعادلة 

 (0×2(+)ت3×3(+)ت2×0)ت                          
 معادلة الحدة )وح( =
 ن                                  

 حيث ان)وح( = الوسط المرجح.
 = تكرار االفراد الذين اختارو البديل االول.0ت
 = تكرار االفراد الذين اختارو البديل الثاني.3ت
 (87,ص3119اختارو البديل الثالث.)البياتي= تكرار االفراد الذين 2ت

 ( معادلة كوبرCooper اليجاد ثبات )المالحظة: بطاقة 
 

 

 

NP 

NP + NNP 

× 100 Cooper = 
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NP. عدد مرات االتفاق = 
NNP= . عدد مرات عدم االتفاق 

(Cooper , 1974 , p.27) 

 ( طريقة موستمر وتالوكيMostler & Tukey ) اليجالاد الثبالات باسالتخدام ورقالة االحتماليالة
 المالحظة . بطاقةذات الحدين في ايجاد ثبات 

(Mostler & Tukey , 1949 , p.174-212) 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا

االستبانو عمى المتقدمين الختبار صالحية التدريس في جامعة ديالى من  بعد توزيع
توصمت الباحثة الى  ياحممة الشيادات العميا)الماجستير والدكتوراه( وبعد تفريغ بيانات

النتائج الخاصة بوجية نظر المتقدمين الجتياز االختبار وفيما يمي عرض لتمك 
 النتائج وتفسيرىا

( 09( فالالالاكثر بمغالالالت )3الفقالالالرات التالالالي حالالالازت عمالالالى وسالالالط مالالالرجح )اظيالالالرت نتالالالائج البحالالالث ان 

( والالذي حصالمت عميالو الفقالرة 87,30( وبوزن مئوي )3,80فقرة, تتراوح من اعمى وسط مرجح مقداره )

( والالالالالذي 92,97( وبالالالوزن مئالالالوي )3,22(, وادنالالالى وسالالالالط مالالالرجح مقالالالداره )يسالالالاعد بشالالالكل مناسالالالب االداء الالالالوظيفي)

 (.3موضح في الجدول )(. وكما ىو  حصمت عميو الفقرة )

 (2) رقم جدول

 من وجية نظر الطمبة مرتبة تنازليًا بحسب اوساطيا المرجحة واوزانيا المئوية االختباريبين الفقرات التي تمثل جوانب 

الفقره في 

 االستبانة
 الوزن المئوي الوسط المرجح الفقرات الرتبة

 87,30 3,80 يساعد بشكل مناسب االداء الوظيفي. 0 2

 85,55 3,81 يساعد عمى الربط بين النظرية والتطبيق. 3 7

 80,39 3.75 التقويم الذاتي يساىم االختبار في 2 02

 81,92 3,73 يشجع عمى تقديم االفضل من ميارات التدريس. 7 3
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يساعد في االلمام باالستراتيجيات المحددة في البرنامج والمقررات والقدره عمى  5 09
 استعماليا.

3,70 81,31 

 99,99 3,95 يشجيع اإلبداع واالبتكار لألداء المتميز في التدريس. 9 5

 99,99 3,99  الدراسية.يساند عمميتي التعميم والتعمم فيما يتعمق بالمتطمبات الالزمة لممقررات  7 03

 97,50 3,92 تتيح عمميات التخطيط الفرصة لتبادل اآلراء مع االخرين. 9 3

 99,95 3,90 المعمومات حسب ما يستجد محميًا وعالميًا في مجال التخصص.يطور  8 0

 99,22 3,58 يساعد عمى معرفة مستوى الخبرة التعميمية كتدريس بالجامعة. 01 7

 99,03 3,59 ينمي االستعداد الشخصي والجسمي  وحضور البديية وقوة المالحظة. 00 07

 95,92 3,57 التدريس بشكل واضح.يطور القدرات عمى تحديد مشكالت  03 07

 95,52 3,59 في الوقت المناسب. لعممية التدريس يسمح بتوفير اإلمدادات الالزمة 02 09

 95,33 3,55 يسيم في عممية التطوير الشخصي والميني. 07 05

 95 3,57 موجيا لتوزيع الموارد واتخاذ القرارات يعد 05 08

 97,79 3,52 والمعارف بين المتقدمينيساعد عمى تبادل المعمومات  09 01

 97,23 3,50 هاوأهداف لمحاضرةيحسن تحديد اساليب التمهيد المناسبة لموضوعات ا 07 8

 97,00 3,51 المجتمع في الميمة القضايا فييا تالُناقاَلش التي الندوات في المشاركةيشجع عمى  09 31

 92,09 3,78 لكل موضوعتدريس الاسلوب التقويم المستمر في ساعد على استعمال ي 08 9

 92,97 3,22 يزود االساليب الفنية في مجال التخصص االكاديمي 31 9

 (3يتضح من الجدول )
 ثالثة من المؤلف( تليكر )مقياس الباحثة استعممتوفيما يخص بطاقة المالحظة -

 : يوى بدائل
 مجموع وان (قميل بشكل يايؤدي)و( متوسط بشكل يايؤدي)و(كبير بشكل يايؤدي)    

 لمبديل( 0)و, الثاني لمبديل( 3)و األول لمبديل درجات( 2) بإعطاء وذلك( 9) أوزانيا
 تمثل التي الفقرات بين فاصالً  الوسط ىذا عدو ( 3) ىو المقياس متوسط وان.الثالث
 . الضعف جوانب تمثل التي والفقرات القوة جوانب
 الفقرة بين لمفصل محكما درجة *(99.99) البالغ المئوية االوزان متوسط وعد
 كل عدت وبذلك , الضعف جوانب تمثل التي والفقرة,  القوة جوانب تمثل التى
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 فإنيا فأكثر( 99.99) المئوي ووزنيا, فأكثر( 3) المرجح وسطيا قيمة بمغت فقرة
 ووزنيا( , 3) من اقل المرجح وسطيا قيمة بمغت فقرة وكل , قوة جوانب تمثل

 أن وبعد,  التدريس في الضعف جوانب تمثل فإنيا( 99.99) من اقل المئوي
المتقدمين الختبار  من البحث عينة عمى بطاقة المالحظة  الباحثة طبقت

 . صالحية التدريس في جامعة ديالى
----------------------------------- 

 -مجموع فقرات بطاقة المالحظة , فيكون الحاصل ما يأتي :( × 3( من حاصل ضرب وسط المقياس لكل فقرة البالغ )99.99تكون الوسط ) *
3  ×31  =71  

  91=  2×  31=  2× الدرجة العميا = حاصل ضرب عدد الفقرات 
 ( بإتباع المعادلة :011وبتحويل الوسط من )

 الوسط الحالي                              
  011×            متوسط االوزان المئوية =                         

 الدرجة العميا                                

 تنازليا ترتيبا بطاقة المالحظة فقرات رتبت ثم فقرة لكل التكرارات جمع تم وقد 
قيمة الوسط الحسابي وقد تم ايجاد  المئوي والوزن المرجح الوسط قيمة بحسب

 (2واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما في الجدول )
 

 (2جدول )
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لممجاالت مرتبة تنازلياً 

الدرجة  المجاالت
 الكمية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 0 79,92 9,93 28,75 29 السمات الشخصية  0
 3 72,90 5,81 28,08 09 التمكن العممي والميني 3
 2 75,87 2,92 31,50 21 التخطيط والتنفيذ  2
 7 77,50 3,77 02,73 30 االنشطة واساليب التقويم 7

  211,83 08,23 003,97 015 البطاقة ككل 
ان مجاالت بطاقة المالحظة تفاوتت من حيث قوتيا , حيث  (2يتضح من الجدول )

( وبمغ الوزن 003,97كان الوسط الحسابي لدرجة الفقرات في المجاالت كافة  ىو)
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( ومن المالحظ ان المجاالت االربع الداء حممة 08,23النسبي لممجاالت ككل )
لمتطوير مستقباًل   الشيادات العميا والتي تتجسد  من خالليا االداء المتميز والقدره 

 في ظل التغيرات السريعة.
حصل عمى الترتيب االول وىذا دليل وكذلك نالحظ ان مجال السمات الشخصية 

عمى ان المتقدمين يمتازون بشخصيات قوية مقارنة مع باقي فئات المجتمع وكمك 
 بالنسبة لمجال التمكنتتناسب شخصياتيم مع تخصصيم التربوي والعممي, اما 

فيو من خصائص االستاذ الجامعي الناجح , وبالنسبو الى اسموب التعزيز العممي 
ىذا يتفق مع االساليب الحديثة الناجحة والتي اثبتت الدراسات فاعميتيا في التعميم 

 وان دل ىذا عمى ان الجامعات ليا ضوابط وعايير مما يحقق اىدافيا وطموحاتيا.
يق الذي يساعد في وضع االىداف واما مجال التخطيط والتنفيذ فانو يرسم الطر 

وكيفية تنفيذىا بشتى الطرائق والوسائل , وىو يؤدي الى التييئة النفسية عند عضو 
اما بالنسبة الى االنشطة واساليب التقويم ىيئاة التدريس اثناء قيامو بالمحاضرة , 

س فأنيا تمثل اىمية لدى غاليبة اعضاء ىيئاة التدريس طالما ان عضو ىيئاة التدري
 .قادر عمى العطاء وممارسة دوره االكاديمي بفاعمية 

 

 

 المقترحات –التوصيات  –االستنتاجات 

 :االستنتاجات
 . جيدعمى نحو  التدريس قد حقق أىدافو اختبار صالحيةإن  -0
عمالالالى  المتقالالالدمينمتالالالوفرة وتمبالالالي حاجالالالات  اختبالالالار صالالالالحية التالالالدريسإن مسالالالتمزمات  -3

 .جيدنحو 
 لدييم استعداد لمتغيير والتطوير نحو األفضل. المتقدمينان  -7
كانالالالت ممبيالالالة لحاجالالالات  نتالالالائج اختبالالالار الصالالالالحيةإن أسالالالاليب التقالالالويم المتبعالالالة فالالالي  -5

 وخبراتيم. قدمينالمت
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 التوصيات
 .االختبار ضرورة استعمال التكنولوجيا الحديثة في  -0
 .المتقدميناقامة ورش عمل تعاونية بين  -3
 لمتعبير عن أرائيم . لممتقدميناعطاء فرص اكثر  -2

 المقترحات: 
 القيام بالدراسات اآلتية: ةقترح الباحثتفي ضوء نتائج البحث 

 أجراء دراسة مماثمة في جامعات اخرى. .0
 .والدورات التطويرية االخرى مقارنة بين اختبارات صالحية التدريس اجراء دراسة .3
بجامعة ديالى وجامعات عراقية  اختبار صالحية التدريساجراء دراسة مقارنو بين  .2

  اخرى.
 المصادر

 , مكتبة االنجمو المصرية,  التقويم النفسي,0897أبو حطب, فؤاد واخرون ,
 القاىرة.

 (, 3109احمد, سموان عبد ) دراسة تقويمية لمدورة التأىيمية لطرائق التدريس في
الجمعية  مجمة نسق,,  جامعة ديالى من وجية نظر التدريسين والمشتركين

 العراقية لمدراسات التربوية والنفسية, كمية التربية ابن رشد, جامعو بغداد.
 ( 0881االمام, مصطفى محمود واخرون )دار الحكمة,  التقويم والقياس ,

 بغداد, العراق.
 ( 0881األمين ,شاكر محمود ) طرائق تدريس المواد االجتماعية

 , مطبعة منير,بغداد  3,طنلمصفين الرابع والخامس معاىد إعداد المعممي
 (3119البياتي, عبد الجبار توفيق ) االحصاء وتطبيقاتو في العموم التربوية

 , دار اثراء لمنشر والتوزيع , االردن.0, ط والنفسية
  ,مناىج البحث في التربية وعمم النفس,, 0889جابر, جابر عبد الحميد 

 دار النيضة العربية, القاىرة. 
 ( 3101الجابري , كاظم كريم )0, ط مناىج البحث في التربية وعمم النفس ,

 مكتبة النعيمي لمطباعة والنشر , بغداد.
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 ( 3100حسن , بركات حمزة )مكتبة 0, طمناىج البحث في عمم النفس ,
 اآلنجمو المصرية , القاىرة.

 ( 3117الخصاونة, فؤاد ورياض ستراك ) في تقويم اداء المشرفين التربويين
االردن في ضوء ميماتيم واالتجاىات االشرافية الحديثة , دراسات في االدارة 

 , دار وائل لمنشر, عمان, االردن.0, طالتربوية
  ,مناىج البحث التربوي, 0881داؤد , عزيز,   انور حسين عبد الرحيم  ,

 جامعة بغداد.
 (3111الدليمي, احسان عميوي, وعدنان محمود الميداوي ) والتقويمالقياس ,

 .0كمية التربيو /جامعة ديالى, ط
  دار 0, ترجمة سعد الحسيني, طمقدمة لمبحث في التربية ( 3102)ريزييف ,

 المسيرة , عمان, االردن

 االختبارات والمقاييس  (0890)الزوبعي,عبد الجميل ابراىيم , محمد
, وزارة التعميم العالي والبحث العممي , دار الكتب لمطباعة  النفسيو

 والنشر , جامعة الموصل.
 (تقويم برامج الدراسات العميا 3118زوين, محمد محمود, واميرة جابر ىاشم )

 مجمة عموم انسانية بجامعة الكوفة من وجيتي نظر اساتذتيا وطمبتيا , 
 www. Ulum.nl ( 71السنة السادسة العدد. ) 
  طرائق تدريس العامة )معالجة ( 3118)سالمة, عادل أبو العز, وآخرون

 ,.0, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عمان, األردن, طتطبيقية معاصرة(
  ,الجديد في تدريس  0899سميم محمد صابر . وسعد عبد الوىاب نادر ,

 , مطبعة النعمان  بغداد ,العراق.0ط العموم ,
 ( 0893السيد ,عبد العزيز ) مقدمة التقرير النيائي لمؤتمر اعداد وتدريب

 كانون الثاني , القاىرة , مصر 07 – 9, من  المعمم العربي 
  المناىج , تنفيذىا , تقويميا , تطويرىا  ( 3111)الشبمي , ابراىيم ميدي

 ., دار األمل لمنشر والتوزيع , اربد , األردن  3, ط باستخدام النماذج
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 (3113الظاىر, زكي احمد, وآخرون )3, طمبادئ القياس والتقويم في التربية ,
 .مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع , عمان, االردن

  مدخل الى مناىج البحث في  (3117)عباس , محمد خميل , واخرون
 , دار المسيرة , عمان , االردن .التربية وعمم النفس

 ( 3118عبد الحميم, احمد الميدي واخرون ) ,المنيج المدرسي المعاصر اسسو
, دار المسيرة لمنشر 3, تحرير رشدي احمد طعيمة, طبناؤه, تنظيماتو, تطويره

 والتوزيع والطباعة, عمان, االردن.
  ,طرائق تدريس ( 3117) الصافي فالح محمد حسنو عبد الرحمن, انور حسين

 بغداد, العراق.   0ط ية,العموم التربوية والنفس
 ( 3119العزاوي , رحيم يونس كرو : )القياس والتقويم في العممية التدريسية ,

 , دار دجمة , عمان.  0ط
 ( تقويم اداء اعضاء ىيأة التدريس في الجامعة من 3103عزيز, حاتم جاسم )

 (.51, العدد)مجمة الفتحوجية نظر الطمبة)دراسة ميدانية في جامعة ديالى( 
 ( 3118عطية, محسن عمي )مكتبة المناىج الحديثة وطرائق التدريس ,

 الشروق, عمان, االردن.
 التقويم التربوي المؤسسي, أسسو  (3112) عالم , صالح الدين محمود

 , القاىرة: دار الفكر العربي.ومنيجياتو وتطبيقاتو في تقويم المدارس
 (3101عمر,محمود أحمد, وآخرون) دار المسيرة القياس النفسي والتربوي ,

 , عمان , األردن0لمنشر والتوزيع والطباعة, ط
 (3118قطامي, يوسف محمود )دار الفكر, عمان مبادىء عمم النفس التربوي ,

 , االردن.
  دار الفكر  0, طتصةميةم التةدريةس (3111)قطامي, يوسف واخالرون ,

 العالربي لمنشر والتوزيع. 

  طرائق البحث العممي بين النظرية والتطبيق( 3100مجيد)الكبيسي, وىيب  ,
 , مكتب اليمامة لمطباعة والنشر , بغداد.0ط
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 ( 3117مجمع المغة العربية )7, مكتبة الشروق الدولية , ط المعجم الوسيط ,
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 , دار اثراء لمنشر والتوزيع , عمان , االردن.0, ط العموم التربوية والنفسية
 ( 3119الياشمي, عبد الرحمن عبد, وطو عمي حسين ) استراتيجيات حديثة في

 , عمان, االردن.0, دار الشروق لمنشر والتوزيع, طفن التدريس
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