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 والتقديرالشكر 

 اغبمد هلل على إحسانو ، كالشكر على توفيقو كامتنانو ُب إسباـ ىذه الرسالة .

كمن بعده أتقدـ خبالص الشكر كالتقدير كاالحَباـ إٔب األستاذ الدكتور بن قاصد علي حاج ؿبمد الذم تابع مراحل 
عطاء اهلل كٕب الشرؼ العظيم أف أكوف  اقباز ىذه الرسالة بكل اىتماـ كمسؤكلية كأب رئيس اؼبشركع األستاذ الدكتور

 ضمن مشركعو ، كما أترحم على القدكة اغبسنة من جيل الركاد األكؿ :

ا.د غبمر عبد اغبق ، أ.د قصي ؿبمود مهدم القيصي ، أ.د شعبلؿ عبد اجمليد الذين ناضلوا ؼبا فيو خّب كمنفعة 
 نساؿ اهلل أف يرضبهم كيسكنهم فسيح جنانو . للجميع سواء دبعهدنا األـ أك ألىل االختصاص باعبزائر ، كما

كأتقدـ خبالص الشكر كالتقدير إٔب د. بن قناب اغباج اؼبكلف بالدراسات دبا بعد التدرج على كل التسهيبلت 
كاؼبساعدات اإلدارية ، ، كما اشكر رؤساء األقساـ الذين ساعدكنا ُب توزيع االستمارات كصبعها كأب طلبة كأساتذة 

د الوطن كما أتوجو بالوفاء كالعرفاف أب د. بن زيداف اغبسْب  د.اضبد بن قبلكز التواٌب ، د. بن سي ـبتلف معاى
 قدكر اغببيب ، د. زيتو٘ب . 

ختاما أتوجو بفائق االحَباـ كالتقدير إٔب أعضاء اللجنة العلمية اؼبوقرة على قبوؿ مناقشة ىذه الرسالة العلمية ، ك ثرائنا 
 العلمية الٍب ستدعم كتزيد من ثقلها العلمي .جبملة من اؼببلحظات 
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 : البحث ةمقدم  -0

قادرة على اإلبداع كاإلنتاج قافة متقدمة ،كثركة بشرية متعلمة ثأضحى تقدـ األمم مرىوف دبا سبتلكو من معرفة ك      
كاؼبنافسة ،كربقيق أفضل اؼبعدالت ُب ؾباؿ التنمية البشرية كاالستثمار االهبايب للثركات الطبيعية، "فاألمم العارفة ىي 

، 2004)حامد، األمم القوية" كالٍب ترل إف القطاع الَببوم كالتعليمي يشكل أحد األعمدة الرئيسة ُب تطور اجملتمع 
كالٍب من  كاؼبنبثقة ُب األساس من كظائف اعبامعة، كبالرغم من تعدد كظائف عضو ىيئة التدريس  (144صفحة 

جذرية ُب مفهومها ككظائفها  أنبها البحث كالتدريس كخدمة اجملتمع، كبالرغم ما طرأ على اعبامعة من تغّبات
كاجتماعية كسياسية كثقافية كغّبىا، فبل يزاؿ التدريس أكثر كظائف  تغّبات اقتصاديةاستجابة ؼبا طرأ على اجملتمع من 

أحد الباحثْب  ٍب فبل تزاؿ كظيفة التدريس ىي الوظيفة األبرز لعضو ىيئة التدريس كىو ما عرب عنو اعبامعة أنبية، كمن
اغبر اليـو ؾباال كاحدا فقط كي يعطوه كل العآب  حينما قاؿ "إنو إذا أعطى للمسئولْب عن تطوير التعليم اعبامعي ُب

االىتماـ باألداء  إف،(79، صفحة 1997)دياب إ.،  اؼبعلم كالتدريس اعبامعي" اىتمامهم، فإهنم سيختاركف تطوير
يبالغ فيعرؼ اعبامعة على للدرجة الٍب جعلت البعض   التدريسي الذم ارتبط بنشأة اعبامعة ككاف من أىم كظائفها

 قد بدأ يعود مرة أخرل من أىم كظائفها كبالتإب منفالكتشافها كتوليدىا    كنشرىا، كليس أهنا مكاف لتدريس اؼبعرفة

اعبامعات الٍب قطعت شوطا   أىم كظائف أعضاء ىيئة التدريس. كمن ٍب فقد احتل تقوٙب األداء التدريسي ُب معظم
ؾباؿ تقوٙب األداء اعبامعي مكانا ؿبوريا كمهما بْب ؾباالت األداء األخرل، خاصة ُب  ُبكبّبا ُب مضمار التقدـ 
 العريب كمعظم الدكؿ األكربية، ككذلك ُب بعض الدكؿ العربية كخاصة األردف كدكؿ اػبليج الواليات اؼبتحدة األمريكية

ة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية ئ ذلك يلـز أف يكوف أعضاء ىية إٔبإضاف  (203، صفحة 2004)ؿبفوظ، 
البدنية كالرياضية مستقرا من صبيع النواحي لكي يستطيع القياـ دبهاـ عملو خّب قياـ. كيعرب الرضا الوظيفي عن 

الة النفسية الٍب السعادة الٍب تتحقق عن طريق العمل  كبالتإب فهو مفهـو يشّب إٔب ؾبموعة اؼبشاعر الوظيفية أك اغب
الٍب يشعر هبا األستاذ كبو عملو كيكوف راضيا عن عملو إذا ربققت لديو االشباعات الٍب يتوقعها من العمل 

 ، كبالرغم من ذلك فبل يزاؿ تقوٙب األداء التدريسي ال يلقى االىتماـ اؼبطلوب، أك(209، صفحة 2008)عبداهلل.، 

، كعلى ىذا األساس  فانو خاصة اعبزائريةالقبوؿ اؼبناسب من قبل أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات العربية عامة، ك 
البد من اإلشارة إٔب أف العبلقة بْب األداء التدريسي ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية كرضاىم الوظيفي ليست عبلقة 

منا ، كوف ىذه العبلقة ترتبط بأحد الوظائف األساسية الٍب يؤديها  بسيطة ، بل ىي معقدة أكثر فبا يتصور العديد
األستاذ كالٍب تتطلب األخذ بعْب االعتبار األساليب كاالسَباتيجيات ؼبواجهتها . ىذا ما يربز أنبية ىذه الدراسة كوهنا 

تدريسي( كعبلقتو بالرضا ء التبحث ُب الوظيفة األساسية لؤلستاذ اعبامعي ُب حقل الَببية البدنية كالرياضية  )األدا
 الوظيفي .
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  البحث: مشكلة -4

البشرية  باؼبوارد كإمداده اجملتمع ىذا تثقيف مسؤكلية ربمل أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية على عاتقها      
من أساتذة ُب ـبتلف األطوار التعليمية ك مدربوف ُب شٌب االختصاصات الرياضية ،  كخدمتو بنائو ُب تساىم ٍبال

كما اعبامعي اؼبكوف ؽبذه الفئات ،   ذباألستالذا البد من االىتماـ   ، كمن قادة ُب ـبتلف اؽبيئات الرياضية.....اْب
، خاصة اعبانب  القصور كمعاعبتها بعيدا عن اؼبعاعبات التقويبية اؼبوضوعية للكشف عن أكجو تقويبو ال يزاؿ

لقضايا التدريسي منها ، إف موضوع األداء التدريسي لدل األستاذ اعبامعي ىو قضية ىامة، بل ىي احد أىم ا
ركنان ىامان كرئيسيان من  كبالنسبة لنا ُب اعبزائر ، كأيضا ُب كثّب من دكؿ عاؼبنا العريب كالذم يعد الوظيفة األساسية 

ال يبكنها أف تتحوؿ إٔب حقيقة  كإسَباتيجيةرؤية  اإلبداع ُب التدريسي ىو كإف كاف،  أركاف التنمية الشاملة ألم دكلة
 اؽبدؼ دكف ربقيق تتبُب مواجهة كل ما يعوؽ كاعية كقادرة كطموحة دبنظومةإال ،  بالتحديات يءكاقع مل ُب ملموسة

 رضا كظيفي لعضو ىيئة التدريسفإنو بدكف كجود ، تتبُب إصبلحان حقيقيان كتسابق الزمن لتحقيق أىدافها التنموية
 كىم. إٔب األحيافتتحوؿ الرؤية إٔب حلم أك خياؿ كَب بعض 

من اجل ضماف عطائهم كإخبلصهم  األساتذة الوظيفي كاؼبشاكل الٍب يواجهوهناالرضا مل اؼبتعلقة بالعواإف دراسة 
كمن  .كخلق البيئة الَببوية الفعالة الٍب تعترب اؽبدؼ األظبى للتعليم العإب ، كتفانيهم ُب سبيل ربقيق أىداؼ اجملتمع 

الحظ أف اغلب الباحثْب ٓب يتناكلوا  ، لؤلستاذ اعبامعيخبلؿ اطبلع الطالب الباحث ُب ؾباؿ الوظائف األساسية 
 كالشك أف تعرض ىذه الفئة لعدـ الرضا يؤثر على أدائهم التدريسي،  األداء التدريسي كالرضا الوظيفي العبلقة بْب

رياضية ُب أساتذة الَببية البدنية كالالوظيفي يلعب دكرا مهما ُب ربديد اجملهودات الٍب يبذؽبا  ما أف مقدار الرضاك
أدرؾ الطالب الباحث ضركرة ، ة التدريس ئكألنبية األداء التدريسي كالرضا الوظيفي  لعضو ىي  التدريس اعبامعي ،

 :فاف مشكلة حبثنا تتجلى ُب التساؤالت التالية  ،اػبوض ُب ىذا اؼبوضوع 

 السؤال العام :

التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية كما ما مستول األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  
 طبيعة العبلقة اؼبوجودة بينهما؟.

 األسئلة الفرعية :

 ؟ أدائهم التدريسيب فيما يتعلق بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئأعضاء ىيفبارسة  مستول ما -

  ة البدنية من كجهة نظر الطلبة ؟ التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببياألداء التدريسي ألعضاء ىيئة مستول ما  - 
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 ؟ بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئعضاء ىيمستول الرضا الوظيفي أل ما -

تعزل عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية أل األداء التدريسي فبارسة مستولتلف ىب ىل  -
 ، كاػبربة اؼبهنية (؟ اؼبؤىل العلميؼبتغّب )

عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل ؼبتغّب أل الوظيفي رضاال مستول تلفىب ىل  -
 ، كاػبربة اؼبهنية (؟ اؼبؤىل العلمي)

بأقساـ كمعاىد الَببية  ة التدريسئعضاء ىيجودة بْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألو ما طبيعة العبلقة اؼب  -
 ؟ البدنية كالرياضية

 :  أىداف البحث -3

 الهدف العام :

ك  معاىد الَببية البدنية كالرياضيةمستول األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ ك  معرفة
 طبيعة العبلقة اؼبوجودة بينهما .

  األىداف الفرعية :

 . بأدائهم التدريسي فيما يتعلق بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئأعضاء ىيمعرفة مستول فبارسة  -

 . بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئعضاء ىيمعرفة مستول الرضا الوظيفي أل - 

  ة البدنية من كجهة نظر الطلبة . ـ كمعاىد الَببياألداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقسامعرفة مستول  -

عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية أل األداء التدريسي فبارسة معرفة االختبلؼ ُب مستول -
 ، كاػبربة اؼبهنية (؟ اؼبؤىل العلميكالرياضية تعزل ؼبتغّب )

ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل عضاء أل الوظيفي رضاال مستول معرفة االختبلؼ ُب  -
 .، كاػبربة اؼبهنية ( اؼبؤىل العلميؼبتغّب )

بأقساـ كمعاىد الَببية  ة التدريسئجودة بْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيو طبيعة العبلقة اؼب معرفة -
. نية كالرياضيةالبد
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 فرضيات البحث : -2

 الفرض العام :

مستول األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ُب حدكد 
 اؼبتوسط مع كجود عبلقة بينهما.

 الفرضيات الفرعية :

دائهم ألفيما يتعلق بدرجة فبارستهم  بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئأعضاء ىيمستول  -
 ُب حدكد اؼبتوسط . التدريسي

مستول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية من كجهة نظر الطلبة ُب حدكد  -
 اؼبتوسط .

 بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية.ة التدريس ئعضاء ىيدرجة رضا متوسطة أل -

عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية أل األداء التدريسي ُب درجة فبارسة اختبلؼ وجدي -
 . ، كاػبربة اؼبهنية ( اؼبؤىل العلميتعزل ؼبتغّب )

أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل عضاء ىيئة التدريس ُب أل الوظيفي رضاالُب درجة  اختبلؼ وجدي -
 . ، كاػبربة اؼبهنية ( اؼبؤىل العلميؼبتغّب )

بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية ة التدريس ئبْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىي ارتباطيوتوجد عبلقة  -
 كالرياضية.

 أىمية البحث : -2

الفئة الٍب تستهدفها، كىي فئة أعضاء ىيئة التدريس، الٍب يقع عليها العبء األكرب تنبع أنبية ىذه الدراسة من أنبية  
 ُب ربقيق أىداؼ اعبامعة.

إضافة إٔب أهنا تتعرض ألحد اؼبوضوعات الٍب ٓب تلق االىتماـ الكاُب على مستول جامعاتنا، سواء على اؼبستول 
كالرضا الوظيفي ، حيث حظيت باىتماـ كبّب من حيث اؼبناقشة  يدا٘ب، كىي العبلقة بْب األداءالنظرم أك اؼب

ٓب يتطرؽ بشكل  علم الطالب الباحث حسبانو  إالكالتحليل كالتعريف كالقياس ، خاصة ُب اجملاؿ الصناعي ، 
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عاىد الَببية البدنية كالرياضية كاؼ ُب اجملاؿ التعليمي خاصة ُب جانب األداء التدريسي ُب الوسط اعبامعي ُب م
حيث  بالرغم من أف اؼبيداف ُب حاجة إٔب دراسات عديدة، ىذا فضبل عن أف نتائج  ، كعبلقتو بالرضا الوظيفي

القائمْب على كتطوير األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس، كما قد تساعد  سْبىذه الدراسة قد تسهم ُب رب
 ؽبؤالء األعضاء. من اجل ربسْب درجة الرضا الوظيفي زبطيط كتنفيذ برامجمنظومة التعليم العإب ُب 

 :مفاىيم ومصطلحات البحث -6

عملية اؽبدؼ منها تقدير قيمة األشياء باستخداـ كسائل القياس اؼبناسبة عبمع البيانات، كإصدار  ىوالتقويم : 
 .  (112، صفحة 2002)ليلى سيد فرحات ، اإلحكاـ 

معرفة مستول األداء التدريسي كالرضا الوظيفي لؤلساتذة الَببية البدنية كالرياضية ُب اعبامعة ىو التعريف اإلجرائي : 
 عن طريق االستدالؿ بآراء األساتذة كالطلبة . 

يبذلو من فبارسات كأنشطة تتعلق كما ، قياـ عضو ىيئة التدريس بتنفيذ اؼبهاـ التعليمية   درجة :التدريسي األداء -
  .(98، صفحة 2006)العمايرةؿبمدحسن،  دبهامو اؼبختلفة تعبّبا سلوكيا

 لعملية كتقوٙب،  كتنفيذ،  الطبلب كهتيئة ، زبطيط من التدريس ىيئة عضو بو يقـو ما كل ىو :اإلجرائي التعريف
  . التعليمية كاؼبادة كالطالب األستاذ بْب ما التفاعل طريق عن كىذا،  الدرس

 العمل يقود ألنو األساسي العنصر ،ك(2005 القر٘ب،) التعليمية العملية ؿباكر أىم ىو :الجامعي األستاذ -
 كالعملية العلمية رسالتها أعباء كضبل اؼبؤسسات تقدـ على كيعمل ، مباشرة الطبلب مع كيتعامل كالتعليمي، الَببوم

 .(33 صفحة ،2009 عيسى،) هاأىداف كربقيق اجملتمع خدمة ُب

 أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية إحدل ُب التدريسي للعمل اؼبتفرع ىو اعبامعي األستاذ :اإلجرائي التعريف
( ب( )أ) مساعد أستاذ العلمية الدرجة حسب كىبتلف ، اؼبعرفة حقوؿ احد ُب الدكتورة أك اؼباجستّب درجة ،كوبمل

 . التعليم العإب أستاذ ،(ب) ك( أ) ؿباضر أستاذك 

 كالتدابّب  البدنية  التمرينات  باستخداـ  لئلنساف  كالقواـ البد٘ب للنمو توجيو عملية :الرياضية و البدنية التربية -
 حاجات أك اجملتمع متطلبات ربقق الٍب كاػبربات كاؼبهارات كاؼبعرفية البدنية الصفات اكتساب  لغرض ، الصحية
 .(93 صفحة ،1992 بسيو٘ب،) الَببوية اإلنساف



 التعريف بالبحث

   6 

 

 حركية اعبوانب صبيع من الفرد تنمية على تعمل العامة الَببية من جزء ىي كالرياضية البدنية الَببية :اإلجرائي التعريف
 الببلد ىبدـ كسليم صاّب فرد تكوين اجل من كىذا  اؼبقننة البدنية األنشطة طريف عن ،انفعالية اجتماعية نفسية
 .لو استدعي إذا الوطن لنداء كيستجيب كالعباد

  البشرية الثركة كتنمية االستثمار كمصدر ، مستوياتو ارفع ُب اإلنسا٘ب الفكر معقل اعبامعة :الجامعة تعريف -
 الثقافية الركابط كالوطنية كتوثيق اػبلقية للَببية الرفيع اؼبستول كمراعاة ، التارىبي كالَباث العربية اغبضارة كبعث

  .(12 صفحة ،2001 شحاتة،) كاألجنبية العربية اؽبيئة مع كالعلمية

 التكوينية التعليمة العملية عناصر من ؾبموعة تفاعبلت عن يعرب ؿبيط اعبامعة :للجامعة اإلجرائي التعريف
 كتنمية الفرد ترقية ُب كاؼبسانبة كتوليدىا كاكتشافها العلمية اؼبعرفة لنشر مكاف كىي  ،اإلدارة ،الطالب ،األستاذ
 .العلمي كالبحث التدريس خبلؿ من اجملتمع كخدمة

مفهـو يشّب إٔب ؾبموعة اؼبشاعر الوظيفية أك اغبالة النفسية  الٍب يشعر هبا األستاذ كبو عملو كيكوف : الرضا الوظيفي
 .(209، صفحة 2008)عبداهلل.، شباعات الٍب يتوقعها من العمل االراضيا عن عملو إذا ربققت لديو 

داللة لسعادة األستاذ كاستقراره ُب عملو كما وبققو لو ىذا العمل من كفائو  ىوالتعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي : 
 .ُب ظل الظركؼ الذم يشتمل عليها االستبياف  كإشباع غباجاتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباب األول
 الدراسة النظرية

 

 

 

 

 

 



 

 

 :   الباب األولمدخل 
كالبحوث اؼبشاهبة ُب قسم الطالب الباحث ىذا الباب إٔب أربعة فصوؿ ، تناكؿ ُب الفصل األكؿ الدراسات السابقة  

موضوع البحث ، كاؼبتمثلة ُب حبوث كدراسات تناكلت أراء أعضاء ىيئة التدريس ُب ما ىبص درجة فبارستهم ألدائهم 
طلبة ُب ما ىبص درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس ألدائهم التدريسي . التدريسي ، كدراسات تناكلت أراء ال

كدراسات تناكلت مستول الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظرىم . أما الفصل الثا٘ب فقد تناكلنا فيو 
 األداءباحث التقوٙب ، مفهومو كما وبتويو من خصائص كفبيزات ، ك بعدىا الفصل الثالث تناكؿ فيو الطالب ال

أىدافو ، ككذا العوامل  اعبامعي من حيث تعريفو ، مبادئو إٔب التدريس اعبامعي حيث تطرقنا كاألستاذالتدريسي 
 األستاذ اعبامعي .صفات كدكر  إٔب اؼبؤثرة فيو، ٍب تطرقنا

أىم  مفهومو، إٔب( بالرضا الوظيفي حيث تطرقنا  الرابعكُب األخّب ختم الطالب الباحث فصلو األخّب )الفصل 
     .  النظريات اؼبفسرة لو

   



 

 

 لفصل األولا
 الدراسات السابقة والبحوث المشابهة 

 تمهيد  -
 من وجهة نظر الطلبة التدريسي دراسات تناولت تقويم األداء -0
 (2012)حاًب جاسم عزيز، دراسة  -
 (2012)ؿبمد عبود اغبراحشة, ياسْب عبدالوّىاب أضبد، دراسة   -
 (2010)ؿبمود داكد الربيعي، دراسة  -
 (2010)اغبدايب داكد عبد اؼبالك, خالد عمر خاف،  دراسة -
 (2010رجاء عبد السبلـ العجيل،  -)بليغ ضبيد الشوؾ دراسة  -
 (2010) حفيظ بن ؿبمد خافظ اؼبزركعي، دراسة  -
 (2009)حاـز زكي عيسى / صبلح اضبد ناقة، دراسة   -
 (2009)مُب بنت اضبد السبيعي، دراسة   -
 (2008)حسن تيم،  راسةد -
 (2008)ىشاـ اضبد غراب ػػ اسعد حسْب عطواف ، دراسة  -
 (2008)اعببورم حسْب ؿبمد، دراسة   -
 (2006)عقار سعد، خالد اسود، دراسة  -
 (2005)االظبر، دراسة  -
 ـ(2004)اغبكمي، إبراىيم اغبسن، دراسة    -
 (2003)سآب عبداهلل حلس، دراسة   -
 (2003)ؿبمد ابراىيم الغريوات، دراسة  -
 (1999)راتب، دراسة  -
 تقويم األداء  التدريسي من وجهة نظر األساتذةدراسات تناولت  -4
 (2011)خالد اضبد الصرايرة، دراسة  -
 (2010 الكبيسي، ضبيد الواحد عبد) دراسة -
 (2009 اعبنايب، شنْب الرزاؽ عبد) دراسة -
 (2008)ىدل بنت ؿبمد بن عبد اهلل الشهرم،  دراسة  -
 (2006 عليمات، ناصر صاّب)  دراسة -
 (2006)ؿبمد منصور الشافعي، دراسة   -
 (2006)العمايرة، دراسة  -



 

    

 

 (2006)مساعد بن عبداهلل النوح،   دراسة -
 (2004ـبمد ابو ملوح،  -د –)فوزم حرب ابو عودة دراسة   -
 (2003)خالد، دراسة  -
 المشابهة للرضا الوظيفي .الدراسات  -3
  (2011)الطاىر اضبد ؿبمد علي، دراسة  -
 (2010)ابوظبرة، دراسة  -

 (2010)ؾبيد مصطفى منصور ،  دراسة -
 (2010)نبأ عبد اغبسن ، مي نورم ؿبي، دراسة  -
 (2008)غنيم، دراسة  -
 (2008عزيزة عبداهلل شرير،  -) جواد ؿبمد الشيخ خليل ، ادراسة  -
 (2002)خبوش،   دراسة -
  (2006)عبد الفتاح صاّب خليفات ، مُب خلف اؼببلضبة، دراسة  -

  (2006)عبده اضبد ؿبمد حسن ،  دراسة -
  (2005)سناء اضبد كماؿ عبد السبلـ،  دراسة -
  (1992)ظبّب، دراسة  -

 التعليق على الدراسات -
 نقد الدراسات -
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 تمهيد : -
يقـو الطالب الباحث ُب ىذا الفصل بعرض بعض الدراسات اؼبشاهبة ذات العبلقة دبوضوع الدراسة اغبالية ، على 
الرغم من أف اغلب الدراسات ارتبطت دبتغّب كاحد سواء األداء التدريسي أك الرضا الوظيفي  ، أما عن ارتباطها 

ث كاجهنا صعوبات بسبب ندرة ىذه الدراسات فهي نادرة على حد علم الطالب الباحث ، حيباؼبتغّبين معا 
 اؼبتعلقة دبتغّبات البحث .

 اسم الباحث كسنة إجراء الدراسة بتقدٙب  -ما أمكن  - كسوؼ يلتـز الطالب الباحث ُب عرضو ؽبذه الدراسات
 إليها كل دراسة على حدا . آلت كالعنواف ، كىدؼ الدراسة ، ككصف العينة ،كالنتائج الٍب

 فقد صنف الطالب الباحث الدراسات السابقة ُب ضوء اؼبتغّبات الرئيسية للدراسة اغبالية إٔب : 

 . من وجهة نظر الطلبة التدريسي تقويم األداء -

 .تقويم االداء من وجهة نظر االساتذة  -

 دراسات المشابهة للرضا الوظيفي . - 

 من وجهة نظر الطلبة التدريسي تقويم األداء 0-0

التدريس ُب اعبامعة من كجهة نظر  ةىيئ أعضاء أداءقوٙب ربت عنواف : ت (4104)حاتم جاسم عزيز، دراسة  
 طبلب رأم خبلؿ من امعةاعب ُب التدريس ىيئة عضو أداء مستول بناء أداة لتقوٙب إٔب الدراسة  ىدفت،  الطلبة

 إٔب مقسمة فقرة( 43) من مكونة استبانو الباحث استخدـ كقد ،التدريسية الكفايات بعض ُب الدراسات العليا
 النتائج كأظهرت ،كطالبة موزعْب على ستة كليات علمية كإنسانية  اطالب( 75) من العينة كتكونت ،كفايات طبسة

 عدـباستثناء بعض الفقرات ، ة التدريس من كجهة نظر الطلبة عف ُب األداء التدريسي ألعضاء ىيئانو يوجد ض
بضركرة نشر ثقافة  الباحث أكصى ك ،التدريس ىيئة ألعضاء الدرجات متوسط بْب إحصائية داللة ذات فركؽ كجود

 .التقوٙب بْب الطلبة ، كذلك من اجل اعتماد أرائهم فبا يؤدم إٔب التنويع ُب كسائل التقوٙب 

درجة فبارسة أعضاء ىيئة ربت عنواف : (4104الحراحشة, ياسين عبدالوّىاب أحمد، )محمد عبود   دراسة
 التدريس للكفايات التدريسية ُب ضوء معايّب إدارة اعبودة الشاملة من كجهة نظر طلبة كلية الَببية جبامعة الباحة

درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية ُب ضوء معايّب إدارة اعبودة  علىتعرؼ الدفت الدراسة ى
كأثر النوع االجتماعي كالربنامج الدراسي، على درجة فبارسة  ،الشاملة من كجهة نظر طلبة كلية الَببية جبامعة الباحة

ملة، كقد ًب اختيار عينة تكونت من أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية ُب ضوء معايّب إدارة اعبودة الشا
التخطيط ) ( فقرة، موزعة على أربعة ؾباالت ىي72مكونة من ) ( طالبان كطالبة، كزعت عليهم استبانة 375)
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اآلتية: جاءت درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس  ةجيالتنفيذ، التقوٙب، التواصل(، كتوصلت الدراسة إٔب النت
  ايّب إدارة اعبودة الشاملة، بدرجة متوسطةللكفايات التدريسية ُب ضوء مع

تدريسي كلية الَببية الرياضية جامعو بابل كفق كفايات تقوٙب  ربت عنواف :  (2010)ؿبمود داكد الربيعي، دراسة 
  يهدؼ البحث : من كجهة نظر طلبتهم ، عبودةاإدارة  نظورم

إدارة تقوٙب الكفايات التدريسية للتدريس اعبامعي ُب كلية الَببية الرياضية جامعو بابل كفق منظور  إعداد استمارة
كيبثل ؾبتمع البحث طلبة عبارة ،  47استمارة مكونة من  الباحث استخدـ كقد اعبودة من كجهة نظر طلبتهم،

 20طالب ك 100)   120البحث البالغة  ( ، كًب ربديد عينة  152اؼبرحلة الدراسية الرابعة كالبالغ عددىم ) 
مستول الكفايات التدريسية ُب كلية الَببية الرياضية كفق منظور   النتائج كأظهرت ،طالبة ( من ؾبتمع البحث األصلي

تقوٙب اؼبستمر ػبطوات تطبيق إلدارة بال الباحث أكصى ك إدارة اعبودة من كجهة نظر طلبتهم ُب حدكد اؼبتوسط ،
 ة كالعمل على ربقيق جودة أفضل ُب ؾباؿ عمل اؼبؤسسات الرياضية .اعبودة الشامل

 التدريس ىيئة لعضو الطبلب تقوٙب: عنواف ربت (4101)الحدابي داود عبد المالك, خالد عمر خان،  دراسة
 أداء مستول على التعرؼ إٔب الدراسة  ىدفت ،التدريسية الكفايات بعض ُب اليمنية كالتكنولوجيا العلـو جامعة ُب

 كقد ،التدريسية الكفايات بعض ُب الطبلب رأم خبلؿ من ،اليمنية التكنولوجيا العلـو جامعة ُب التدريس ىيئة عضو
 ذكور طالب( 102) من العينة كتكونت ،كفايات ستة إٔب مقسمة فقرة( 22) من مكونة استبانو الباحث استخدـ

 كما  التدريس ىيئة ألعضاء الدرجات متوسط بْب إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ النتائج كأظهرت ،كإناث

 .التدريسية الكفايات ىبص فيما التدريس ىيئة أعضاء تأىيل إلعادة الزمة خطط وضعب الباحث أكصى

تقوٙب أداء األستاذ اعبامعي  ُب ربت عنواف :  (4101رجاء عبد السالم العجيل،  -)بليغ حميد الشوك دراسة 
ربديد مستول أداء األستاذ اعبامعي  ُب كل معيار أدائي  حسب  إٔب الدراسة  ىدفت ضوء معايّب اعبودة الشاملة .

    قاـ الباحثاف  بصياغة عدد من الفقرات الٍب سبثل ؾبموع اؼبعايّب األدائية، كما  اجملاالت من كجهة نضر الطلبة
مستول متوسط إٔب  النتائج كأظهرت ،طالب كطالبة 200عينة البحث من  كتكونت ،موزعة على طبس ؾباالت  ك 

ضركرة اطبلع  األساتذة اعبامعيْب على نواحي القصور ُب  افالباحث أكصىمقبوؿ ُب ؾباالت األداء اػبمس  ،كما 
 .أدائهم  مع ضركرة التنويع ُب طرؽ التدريس

ربت عنواف : تقييم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس  (4101) حفيظ بن محمد خافظ المزروعي، دراسة 
ىدفت الدراسة إٔب تقييم  ،ُب أقساـ كلية الَببية جبامعة أـ القرل من كجهة نظر طبلب كطالبات مرحلة الدكتورة 

القرل ، قاـ بتطبيق استبانة  أـلدكتورة ألقساـ كلية الَببية جبامعة أداء أعضاء ىيأة التدريس من كجهة نظر طبلب ا
أسلوب التعامل مع على طبس ؿباكر : اؼبادة العلمية، فقرة موزعة 49تكونت من  ،من إعداد األستاذ الباحث 

طالب كطالبة   100تكونت عينة البحث:  ،الطبلب ، طرؽ التدريس ، األىداؼ الَببوية ، تقوٙب الطبلب 
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أداء تدريسي متوسط ألعضاء ىيئة التدريس من كجهة نظر طبلب الدكتورة ألقساـ كلية الَببية  النتائج كأظهرت
 جبامعة اـ القرل  ، يوصي الباحث بزيادة الدراسات ُب ؾباؿ تقوٙب األداء التدريسي .

ربت عنواف : تقوٙب الكفاءات اؼبهنية الٍب يبتلكها   (4112)حازم زكي عيسى / صالح احمد ناقة، دراسة  
إٔب ىدؼ البحث  أعضاء ىيئة التدريس ُب كلية الَببية باعبامعة اإلسبلمية من كجهة نظر طلبتهم كفق معايّب اعبودة ،

إعداد قائمة الكفاءات اؼبهنية الواجب توافرىا ُب عضو اؽبيئة التدريسية بكلية الَببية ُب اعبامعة اإلسبلمية ُب ضوء 
الكفاءات اؼبهنية اؼبتطلبة لؤلستاذ "   إبراىيم اغبسن اغبكميقاـ الباحثاف باعتماد استبانو الدكتور  ،معايّب اعبودة 

طبلب من طبلب كليٍب الَببية كالعلـو جبامعة أـ القرل  تطبيقها على عينة من كجهة نظر طبلبو " كالٍب ًب اعبامعي
بالسعودية ، كىي موزعة على ستة ؾباالت رئيسة ، كيتكوف كل منها من ؾبموعة من اؼبعايّب الفرعية  فرع الطائف

( طالبان 426عددىم ) معياران ، ًب تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طلبة اعبامعة اإلسبلمية كبلغ 75بإصبإب 
ال تزيد نسبة تطبيق عضو اؽبيئة التدريسية بكلية الَببية ُب اعبامعة :   أىم نتيجة توصل إليها البحثكطالبة ،  

االىتماـ أىم التوصيات :  % .70اعبودة من كجهة نظر الطلبة عن  اإلسبلمية للكفاءات اؼبهنية ُب ضوء معايّب
عملية الكوبقق فاعلية  معايّب اعبودةيتفق مع  دبا، إعدادان متكامبل  كليات الَببيةُب   عضو ىيئة التدريسبإعداد 
                   ية .التدريس

يئة التدريس بكلية ى تكاقع اؼبهارات التدريسية لعضوا ربت عنواف :  (4112)منى بنت احمد السبيعي، دراسة   
الدراسة إٔب التعرؼ ىدفت   جامعة أـ القرل ودة الشاملة من كجهة نظر طالباتُب ضوء معايّب اعبالعلـو التطبيقية 

ؼبهارات تدريس العلـو ُب ضوء معايّب اعبودة الشاملة من كجهة نظر طالبات   اقع فبارسة عضوات ىيئة التدريسعلى ك 
كلتحقيق ىدؼ الدراسة قامت الباحثة ،  جبامعة أـ القرلكلية العلـو التطبيقية ) الكيمياء /  األحياء  / الفيزياء  ( 

احملور األكؿ ارتبط بطرؽ التدريس  ،بتصميم إستبانة اشتملت على أربعة ؿباكر تتناكؿ معايّب اعبودة ُب تدريس العلـو  
( معايّب   6لى  ) كاحملور الثا٘ب ارتبط بوسائل التعليم كتقنياتو كاشتمل  ع ،( معياران  37كاسَباتيجياتو كاشتمل على ) 

( 9( معياران كاحملور الرابع ارتبط بالتقوٙب كاشتمل على  )  21كاحملور الثالث ارتبط بالتفاعل كاالتصاؿ كاشتمل على  )
( معياران . سبثلت عينة الدراسة ُب عْب عشوائية من الطالبات البلئي يتوقع 73كبلغت بنود االستبانة ) ،معايّب 

(  189كقسم األحياء  كقسم الفيزياء  بكلية العلـو التطبيقية كقد بلغ قوامها )  ،كيمياء زبرجهن ُب كل من قسم ال
جاءت نتيجة فبارسة عضوات ىيئة التدريس بأقساـ العلـو للمهارات التدريسية اؼبرتبطة بطرؽ التدريس ك  طالبة

ككذلك اؼبرتبطة   ،التعليم كتقنياتو  كأساليبو بدرجة متوسطة  بينما بلغت درجة فبارستهن للمهارات اؼبرتبطة بوسائل
بالتفاعل كاالتصاؿ كاؼبرتبطة بالتقوٙب بدرجة ضعيفة.كما جاء معدؿ صبيع اؼبهارات التدريسية الٍب سبارسها عضوات 

 دبا يلي : كتوصي الباحثة ىيئة التدريس بدرجة ضعيفة

 .التدريبية ُب صقل مهاراهتن التدريسيةكتوعيتهن بأنبية الدكرات  ،نشر ثقافة اعبودة بْب عضوات ىيئة التدريس 
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التدريس ُب   ىيئةأراء طلبة الدراسات العليا ُب األداء التدريسي ألعضاء  :عنواف ربت (4112)حسن تيم،  راسةد
أراء طلبة الدراسات العليا ُب األداء  على للتعرؼ اغبالية الدراسة هتدؼ ،كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية

 كتقدٙب التوصيات اؽبادفة بشأهنا، التدريس ُب كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية  ىيئةالتدريسي ألعضاء 
( 152) من العينة كتكونت ،كفايات  طبسة إٔب مقسمة فقرة( 47) من مكونة استبانو الباحث استخدـ كقد

مستول أراء طلبة الدراسات العليا ُب األداء التدريسي  أف النتائج كأظهرت ،اؼباجستّب طلبة من كإناث ذكور طالب
 بضركرة الباحث أكصى ك ،التدريس ُب كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عاؿ على العمـو ىيئةألعضاء 

 .ء التدريسيالتدريس ، زيادة االىتماـ بتقوٙب األدا ىيئةعقد دكرات إلزامية  ألعضاء 

البلزمة   كاقع الكفايات األساسية :عنواف ربت (8002)ىشام احمد غراب ــ اسعد حسين عطوان ،  دراسة
لتقف على أىم الكفايات لطلبة كبوىم ، جاءت ىذه الدراسة كعبلقتها باذباه اؼبعلمي كليات اجملتمع اؼبهنية 

الباحثاف بإعداد استبانة لقياس كفاءات معلمي كليات  قاـ كقد ،ُب اؼبعلم الفلسطيِب األساسية الواجب توافرىا
ًب  طالبا كطالبة من كليات اجملتمع اؼبهنية  دبحافظة غزة  98تكونت عينة الدراسة من  فقرة ، 44اجملتمع مكونة من 

من طلبة الكلية  38ك،كالتطبيقيةنية تمع العلـو اؼبهمن طلبة كلية ؾب 60كاف منهم اختيارىم بالطريقة العشوائية،
ا (ؼبعلمي كليات التكنولوجي ات األساسية )الشخصية ، الَببويةالكفاي النتائج أف كأظهرت الدكليةاؼبهنية بوكالة غوث 

تنمية تلك ل عقد دكرات  بضركرة الباحث أكصى ك ،من كجهة نظر الطلبة ُب حدكد اؼبتوسط   اجملتمع اؼبهنية
 الكفايات األساسية الٍب ؽبا عبلقة كطيدة بالطالب أستاذ الغد  . 

اعبامعي ُب ضوء الكفايات  األستاذ أداءتقوٙب  إٔبىدفت الدراسة  (4112)الجبوري حسين محمد، دراسة  
اؼبهنية كالصفات الشخصية من كجهة نظر طلبة الدراسات العليا ُب جامعة بابل ، كلتحقيق ذلك كضعت استبانة 

على  اإلجابةكطلب منهم ، طالب كطالبة من الدراسات العليا 100مكونة من عدة ؾباالت ، تكونت العينة من 
ؿبور الصفات ك  ،فقرة كتضم ستة ؾباالت 30فقراهتا اؼبكونة من ؿبورين : ؿبور الكفايات اؼبهنية كعدد فقراتو 

النتائج حصوؿ ؾباؿ التخطيط للدرس ، كطرائق التدريس  كتقوٙب  أظهرت، حيث فقرة  12الشخصية كعدد فقراتو 
كؾباؿ اؼبادة العلمية فقد حصل على الشخصية  ؿبور الصفاتمستول ضعيف أما  اإلنسانيةالطبلب ، العبلقات 

  . مستول جيد

 ُب الطالبات نظر كجهة من التدريس طرائق درس ربت عنواف : تقييم (4112)عقار سعد، خالد اسود، دراسة  
اؼبعلمات  إعداداؼبعلمات ، ىدؼ البحث : تقوٙب درس طرائق تدريس من كجهة نظر طالبات ُب معهد  إعداد معهد

استمارة )حسْب علي  ااستخدم كماقسم الَببية الرياضية ؿبافظة القادسية ، استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي ،
ية الرياضية ؿبافظة القادسية طالبة ُب قسم الَبب 24تكونت عينة البحث من 1993حسْب ،صريح عبد الكرٙب ( 

كىذا ما  ،أىم نتيجة توصل إليها البحث:  عدـ كجود كتاب منهجي يكوف عائق أماـ فهم الطالبات ؼبادة الدرس
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، كما يوصي الباحثاف بضركرة توفّب الكتاب اؼبنهجي  للطالبات كدليل عمل  % 55أكدتو عينة البحث بنسبة 
 فبلـ كالصور التوضيحية ؼبساعدهتم فهم اؼبادة .توفّب الوسائل اؼبساعدة كاأل ،يومي 

ة التدريس لكفايات إٔب معرفة مدل فبارسة  عضوات  ىيئربت عنواف :  دراسة هتدؼ  (4112)االسمر،  دراسة 
تكونت كجهة نظر طالبات جامعة أـ القرل   من، التقوٙب إدارة الصف ، ،التدريس ،ة الشخصيةاألداء حملاكرىا األربع

ة التدريس جبامعة أـ القرل يبارسن كفايات األداء أف عضوات ىيئ، كدلت النتائج إٔب طالبة  735عينة الدراسة من 
حياؿ البحث ، كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بْب استجابات أفراد عينة  ،دبحاكرىا األربعة بدرجة متوسطة 

كعلى كجو اػبصوص الكفايات الشخصية كالتدريسية كالتقوٙب   ،ة التدريس لكفايات األداءعضوات ىيئكاقع فبارسة 
 .تبعا الختبلؼ الكليات

اعبامعي من كجهة  لؤلستاذعنواف: الكفاءة اؼبهنية اؼبتطلبة  ربت  م(4112)الحكمي، إبراىيم الحسن،    دراسة
ىدفت ىذه الدراسة إٔب إعداد معيار للكفاءات اؼبهنية اؼبتطلبة لؤلستاذ نضر طبلبو كعبلقتها ببعض اؼبتغّبات  ، 

اعبامعي، كمعرفة أكثر الكفاءات اؼبهنية تفضيبلن لدل األستاذ اعبامعي من كجهة نظر الطبلب جبامعة أـ القرل فرع 
اؼبتغّبات الٍب يبكن أف يكوف ؽبا تأثّب ُب األحكاـ الصادرة من الطبلب على كما ىدفت إٔب الكشف عن   ،الطائف

كفاءات   (6)استخدـ ُب الدراسة اغبالية قائمة الكفاءات اؼبهنية كاؼبشتملة على  ،الكفاءة اؼبهنية اؼبتطلبة ؼبعلمهم
   كفاءة فرعية )من إعداد الباحث(.  (75)رئيسة ك

من طبلب كليٍب الَببية كالعلـو جبامعة أـ القرل فرع الطائف باؼبستول  ( طبلب210تكونت عينة الدراسة من )
 أىم نتيجة توصل إليها البحث:،   األكؿ كاؼبستول األخّب

  : تتمحور الكفاءات اؼبهنية اؼبتطلبة لؤلستاذ اعبامعي من كجهة نظر الطبلب حوؿ ست كفاءات رئيسية ىي - 

كالعبلقات اإلنسانية، كاألنشطة كالتقوٙب، كالتمكن العلمي كالنمو اؼبهِب  ) الشخصية، كاإلعداد للمحاضرة كتنفيذىا،
ضركرة تزكيد أساتذة جامعة أـ القرل بدليل وبتوم على قائمة الكفاءات يوصي الباحث  كأساليب اغبفز كالتعزيز(.

-ن العلمي كاؼبهِب التمك –األنشطة كالتقوٙب  –العبلقات اإلنسانية  –اإلعداد للمحاضرة كتنفيذىا  –)الشخصية 
 أساليب التعزيز كاغبفز(.

تقوٙب فعالية التدريس ُب قسم احملاسبة باعبامعة اإلسبلمية تحت عنوان :  (4113)سالم عبداهلل حلس،   دراسة
اعبامعة بكلية التجارة، س ُب قسم احملاسبةمعرفة مستول فعالية التدريأب  هتدؼ الدراسة،كذلك من كجهة نضر الطلبة 

كاالمتحانات القراءات اؼبساعدة الواجبات  التالية : اؼبادة كموضوعاهتا ، الكتاب اؼبقرر،ت ُب اجملاال ،اإلسبلمية غزة
اعبامعة ، بكلية التجارة طالبا كطالبة مسجلْب ُب قسم احملاسبة  569بلغت عينة البحث  ،من كجهة نضر الطلبة 

كجاءت نتائج البحث على النحو  ل الباحث استبانو موزعة  للطلبةتقصي اغبقائق استعممن اجل غزة، اإلسبلمية
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التالية : اؼبادة كموضوعاهتا   غزة ُب اجملاالت احملاسبة بكلية التجارة،اعبامعة اإلسبلمية التإب : فعالية التدريس ُب قسم
ر الطلبة كاف اهبابيا ، كما يوصي الباحث نظ ، من كجهةالواجبات كاالمتحانات،الكتاب اؼبقرر،القراءات اؼبساعدة،

 . إجراء تقوٙب لؤلساتذة من طرؼ الطلبة ُب ـبتلف التخصصات األخرل بضركرة

 ُب التدريسية ةاؽبيئ أعضاء لدل التدريسية الكفايات ربت عنواف : تقوٙب (4113)محمد ابراىيم الغريوات،  راسةد
هتدؼ الدراسة اغبالية إٔب معرفة تقديرات ،االجتماعية  الدراسات طلبة نضر كجهة من مؤتة جبامعة الَببوية العلـو كلية

ُب جامعة مؤتة  ُب احملاكر التالية )الكفاية التدريسية   ،طلبة الدراسات االجتماعية لبعض كفايات األستاذ اعبامعي
استبانو موزعة على الطلبة مكونة من ثبلث أقساـ : لباحث الكفاية التقويبية ، للكفاية اإلنسانية ( ، استعمل ا

 أىم النتائج:طالب ككاف من   216الكفاية التدريسية ، الكفاية التقويبية ، الكفاية اإلنسانية ، على عينة مكونة من 
 ا يلي: مستول  متوسط للكفايات التدريسية كالتقويبية ك اإلنسانية لدل أعضاء ىيئة التدريس  كيوصي الباحث دب

كإعطاء حرية التعبّب للطلبة لئلدالء بآرائهم لتنمية مهارة  ،عدـ التعصب ُب الرأم من قبل أعضاء ىيئة التدريس 
 .اؼبشاركة الفعالة

ر ة التدريس ُب جامعة مؤتة من كجهة نظيم الفاعلية التدريسية ألعضاء ىيئىدفت إٔب تقي (0222)راتب،  دراسة
فقرة  23طالب من ـبتلف كليات اعبامعة ، كاستخدـ أداة قياس مكونة من  119طلبتهم كتكونت عينة الدراسة من

كقد نسبت ىذه النتائج إٔب عدة أسباب منها حداثة  ،أظهرت نتائج الدراسة أف مستول فاعلية التدريس كاف جيدا 
كقد عزم ذلك لتشابو فا تبعا ؼبتغّب اعبنس أك الكلية اختبلكبعدىا عن العاصمة عماف ، كٓب تظهر الدراسة ،اعبامعة 

 اػبلفيات الثقافية لدل الطلبة ، كالتشابو ُب اؼبستول االقتصادم كاالجتماعي  .

 .من وجهة نظر االساتذة  التدريسي تقويم االداء  0-4

ربت عنواف : األداء الوظيفي ألعضاء اؽبيئات التدريسية  ُب اعبامعات  (4100)خالد احمد الصرايرة، دراسة 
وظيفي ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على مستول  األداء ال ،ن كجهة نظر رؤساء األقساـ  فيها  األردنية الرظبية م

، قاـ األستاذ الباحث من كجهة نظر رؤساء األقساـ  فيها ، ُب اعبامعات األردنية الرظبية ألعضاء اؽبيئات التدريسية 
ىم ًب اختيارىم بالطريقة العشوائية ، أ ، رئيس قسم  أكاديبي77بإعداد استبانة بنفسو ، تكونت عينة البحث من 

مستول  األداء الوظيفي ألعضاء اؽبيئات التدريسية  ُب اعبامعات األردنية الرظبية من  نتيجة توصل إليها البحث: 
كاف مرتفعا ، كما يوصي الباحث بضركرة أف تقـو اعبامعات بتعزيز األداء الوظيفي   كجهة نظر رؤساء األقساـ  فيها

   .كاف توفر نظاـ حوافز تشجيعية مادية كمعنوية  ،ألعضاء ىيئة التدريس فيها ، كاف تتعرؼ إٔب حاجاهتم كرغباهتم 

 ُب بو االرتقاء كسبل اعبامعي التدريس جودة كاقع:  عنواف ربت (4101 الكبيسي، حميد الواحد عبد) دراسة
 مشلت االنبار جامعة ُب بو االرتقاء كسبل اعبامعي التدريس جودة كاقع معرفة إٔب الدراسة ىذه هتدؼ ، االنبار جامعة
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 على استاذ 61 ام،%20 البحث عينة بلغت ، كإنسانية علمية كلية 20 على موزعْب أستاذ 302 الدراسة
 جودة ،البحث نتائج من كافك  ، فقرة 64 بواقع ، ؾباالت اربع من االستبانة تكونت ، الكليات ـبتلف مستول
 يتلقوا ٓب العلمية الشعب اساتذة بعض اف أب التد٘ب ىذا سبب يعزم كقد ، اؼبتوسط حدكد ُب اعبامعة ُب التدريس

 اعبامعي التدريس متطلبات بعض تربز تربوية تدربيبية بدكرات القياـ بضركرة الباحث كيوصي ، كافيا تربويا اعدادا
 . الفعاؿ

تقوٙب األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب اعبامعة  :عنواف ربت (4112 الجنابي، شنين الرزاق عبد) دراسة
 الوسائل معرفة إٔب  الدراسة ىدفت ،الكوفة جامعة،  للبنات الَببية كليةكانعكاساتو ُب جودة التعليم العإب ُب  

 قبل من اعتمادىا الواجب كالسبل اعبامعي، التدريس ىيئة لعضو التدريسي األداء تقوٙب ُب اؼبعتمدة كاألساليب
 إحدل التدريس ىيئة لعضو التدريسي األداء أف النتائج كأظهرت ،التدريسي األداء مستول ربسْب لغرض،  اعبامعات

 دبا الباحث يوصي النتائج ضوء كُب كرسالتها، اعبامعة أىداؼ ربقيق ُب كتساىم اعبامعات تؤديها الٍب الرئيسة اؼبهاـ
 ألف،  التدريس ىيئة عضو كتقوٙب تقييم ُب كاحدان  أسلوبان  ال متنوعة تقوٙب كأساليب كسائل اعبامعة تعتمد أف:  يلي

 .العإب التعليم ُب اعبودة متطلبات وبقق ال اؼبعتمد الوحيد اإلدارم األسلوب

يفي ظأداء ك : كبو تطوير مبوذج تقوٙب تحت عنوان (4112)ىدى بنت محمد بن عبد اهلل الشهري،  دراسة 
ىدفت الدراسة تطوير مبوذج تقوٙب أداء كضيفي فاعل ألعضاء ، فاعل ألعضاء ىيئة التدريس باعبامعات السعودية

ىيئة التدريس باعبامعات السعودية، كالتعرؼ على مدل رضا رؤساء األقساـ األكاديبية عن النموذج اغبإب لتقوٙب 
 بناء ًب  الدراسة أىداؼ كلتحقيقأعضاء ىيئة التدريس باعبامعات السعودية، كاألسباب اؼبؤدية لعدـ رضاىا عنو ، 

جامعة  أستاذ ُب كل من جامعة ملك سعود، جامعة اؼبلك عبد العزيز 312 قوامها عينة على تطبيقها ًب ، استبانو
  222اؼبلك خالد ، جامعة اؼبلك فهد للمعادف كالبَبكؿ ، كبتوزيع االستبيانات عليهم كالٍب بلغ العدد اإلصبإب منها 

 استبانو ، كتوصلت النتائج إٔب :

 ىيئةإف اغلب رؤساء األقساـ األكاديبية غّب راضيْب عن النموذج اغبإب لتقوٙب  األداء الوظيفي ألعضاء   -
كاف أسباب عدـ الرضا عن النموذج اغبإب للتقوٙب يتمثل ُب عدة أمور أنبها : افتقار النموذج اغبإب  إٔب  التدريس

عدـ كفاية عناصر التقوٙب اؼبوجودة   ،عدـ اخذ عنصر تقوٙب الطبلب باغبسباف  ،تعاريف ؿبددة لبعض عناصره 
 :ف الباحثة توصي دبا يليإلدراسة فُب ضوء النتائج الٍب توصلت إليها اك 

التدريس ُب جامعات أخرل  ىيئةالعمل على إجراء دراسة  أخرل تتناكؿ مباذج تقوٙب األداء الوظيفي ألعضاء   -
 تعميم الدراسة اغبالية عليها. كالنظر  ُب إمكانية
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 جامعة ُب التدريس ىيئة أعضاء ألداء التعليمية الكفايات:  عنوان تحت (4112 عليمات، ناصر صالح)  دراسة
 مشلت الّبموؾ جامعة ُب التدريس ىيئة أعضاء ألداء التعليمية الكفايات ربديد إٔب الدراسة ىذه هتدؼ ، الّبموؾ
 أنبيتها حبسب الكفايات ؾباالت ترتيب أف إٔب كتوصلت ، اعبامعة كليات ُب تدريس ىيئة عضو 309 الدراسة

 إٔب الدراسة كتشّب، عاـ بشكل متوافقا،  كاإلنسانية،  العلمية الكليات ُب الدراسة عينة أفراد نظر لوجهة كفقا
 توجد ونكا ،األخّبة اؼبرتبة على الدافعية استثارة  ككفاية،  األكٔب اؼبرتبة على التعليمية اؼبمارسات كفاية ؾباؿ حصوؿ

 عند بينهم اؼبشَبكة الفقرات ُب كاإلنسانية العلمية الكليات ُب التدريس ىيئة أعضاء إجابات بْب إحصائيا دالة فركؽ
 . الكفايات بعض ُب العلمية األلقاب حسب مقارنتها

تحت عنوان : متطلبات وشروط التقويم الموضوعي ألعضاء ىيئة  (4112)محمد منصور الشافعي، دراسة  
 ألداء كالضركرية اؽبامة األساسية اعبوانب سبثل الٍب اؼبتطلبات ربديد  ىدؼ البحث إٔبالتدريس من خالل أرائهم ، 

 أعضاء على اغبالية الدراسة اقتصرت ، األداء ؽبذا التقويبية العملية هبا هتتم أف هبب كالٍب،  التدريسية اؽبيئة عضو
المقدر  التدريس ىيئة عضو ألداء التقويبية العملية على كالقائموف،  سعود اؼبلك جامعة الَببية بكلية التدريسية اؽبيئة

 ىيئة عضو لتقوٙب اؼبوضوعية كالشركط اؼبتطلبات الستكشاؼ(  استبياف)  أداة بإعداد الباحث قاـ ،  92عددىم 
 شقْب من النهائية صورهتا ُب األداة ىذه كتتكوف ، الدراسة أىداؼ تليب الٍب اػباصة البيانات صبع بغرض ، التدريس
  ؿبوران  عشر اثِب إٔب تقسيمها ًب مفردة (  207)  عدد على كيشتمل(  األكؿ الفرعي االستبياف)  يتضمن أحدنبا

 طبس إٔب تقسيمها ًب مفردة( 81) من كيتكوف(الثا٘ب الفرعي االستبياف) يتضمن االستبياف من اآلخر الشق أما
من بْب متطلبات كشركط التقوٙب اؼبوضوعي لدل عضو ىيئة التدريس  : أىم نتيجة توصل إليها البحث ، ؿباكر

 اؼبعلومات على اغبصوؿ ُب التنوع بضركرة الباحث كيوصي،البد من اخذ األداء التدريسي ضمن متطلبات التقوٙب
 .كمتنوعة متعددة مصادر من ،التدريسية اؽبيئة عضو أداء عن التقويبية

جبامعة اإلسراء اػباصة ؼبهامهم  ،ة التدريس ئىيفاجرم دراسة للتعرؼ إٔب درجة أعضاء  (4112)العمايرة، دراسة 
ة ئعضو ىي 59انو على عينة مكونة من ًب توزيع استبكربقيقا لذلك ،طلبتهم  كنظر، التعليمية من كجهة نظرىم 

كأظهرت النتائج أف نتائج تقييم األساتذة ألنفسهم على ؾباالت الدراسة األربع  :  ،طالبا كطالبة  271ك ،تدريس 
 بْب ،العبلقات كالتواصل االجتماعي مع الطلبة كاف مرتفعا ،تقويبو  ،تنفيذه  ،التخطيط للموقف التعليمي التعلمي 

  ألدائهمكجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة تقييمهم ، مع جاء تقييم الطلبة ألدائهم قريبا من درجة اغبياد 
 . اعبنسمتغّب  كال توجد فركؽ تعزم 

 اؼبملكة ُب اؼبعلمْب كليات ُب التدريس مشكبلت:  عنوان تحت (4112)مساعد بن عبداهلل النوح،   دراسة
 كليات ُب التدريس مشكبلت على التعرؼ إٔب الدراسة ىذه ىدفت  ، األساتذة نضر كجهة من السعودية العربية

: تتعلق كالٍب ،اؼبشكبلت من عدد حوؿ ، التدريس ىيئة أعضاء نظر كجهة من السعودية العربية باؼبملكة اؼبعلمْب
 عن الكشف إٔب ىدفت كما ، العمل كمناخ الكلية، كإدارة الدراسي، كاؼبنهاج كالطالب، التدريس، ىيئة بعضو
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، قاـ  متغّباهتا بفعل الدراسة ؿباكر حوؿ ، العينة أفراد استجابات متوسطات بْب اإلحصائية الداللة ذات الفركؽ
 من تكونت طبقية عينة على االستمارة توزيع ًب ،طباسي تدرُّج كذات عبارة،( 44) من مؤلفة استبانو بتوزيع الباحث

 :التدريس ىيئة بعضو تتعلق الٍب التدريس مشكبلت ، ككاف من أىم  تدريس ىيئة عضو( 201)

 دكر كاقتصار ،(اؼبساء ُب الظهر، بعد الصباح، ُب) التدريس ىيئة أعضاء لبعض التدريسية الساعات تشتيت -
 ىيئة بعضو اؼبنوطة الدراسية الشعب ككثرة احملاضرات، ُب للطبلب اؼبعارؼ نقل على التدريس ىيئة عضو

 .التدريس ىيئة أعضاء أعداد كندرة التدريس، ُب اؼبتفرغْب غّب كاحملاضرين اؼبعيدين على كاالعتماد التدريس،

 أدكار ُب اؼبعاصرة الَببوية كاالذباىات ينسجم دبا هبم اؼبنوطة باألدكار التدريس ىيئة أعضاء بتوعية وصيي كما     
 .سليم كبو على هبا للقياـ،  اعبامعي اؼبدرس

: مؤشرات اعبودة ُب التعليم  تحت عنوان   (4112مخمد ابو ملوح،  -د –)فوزي حرب ابو عودة دراسة  
العإب حبث مقدـ إٔب اؼبؤسبر الَببوم األكؿ  "الَببية ُب فلسطْب كتغّبات الوضع" ، ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على 

الكثافة   اعبنس، عة ، الكلية ، الصفة اعبامعيةالتعليم العإب ُب غزة ُب ضوء كل من متغّبات اعبام مؤشرات اعبودة ُب
 48استعمل الباحثاف استبانة من ، طالبا جامعيا  101، ك  ؿباضرا  30الصفية ، اشتملت عينة البحث على 

  الكلية  ،توجد فركؽ دالة إحصائيا  ُب ضوء كل من متغّبات اعبامعة :أىم نتيجة توصل إليها البحث،  مؤشر للجودة
 . طالبا  50الكثافة الصفية األقل من 

تتمثل مشكلة األقصى ، ك لتقوٙب  جودة مهارات التدريس اعبامعي لدل أساتذة جامعة (4113)خالد، دراسة 
ُب جامعة األقصى ُب غزة ، من خبلؿ معرفة التقديرات التقويبية  عبودة  ث ُب دراسة كاقع التدريس اعبامعيالبح

 مهارات التدريس اعبامعي لدل أساتذة اعبامعة األقصى ، من كجهة نظر األساتذة أنفسهم ، كذلك من حيث :
غذية الراجعة مهارات التخطيط للتدريس اعبامعي ، مهارات تنفيذ التدريس اعبامعي ، مهارات تقوٙب الطلبة كتقدٙب الت

 92  قوامها عينة على تطبيقها ًب استبانو بناء ًب  الدراسة أىداؼ كلتحقيقمهارات االتصاؿ كالتواصل مع الطلبة  ، 
 النتائج إٔب : التدريس كتوصلتة ئعضو ىي

بْب متوسطات التقديرات التقويبية عبودة مهارات  0005كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  -
التدريس اعبامعي لدل أساتذة جامعة األقصى من كجهة نضرىم كفقا ؼبتغّب اؼبؤىل لصاّب ضبلة الدكتوراه. ُب 
ضوء النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة فاف الباحث يوصي دبا يلي : إنشاء مركز لتطوير األداء التدريسي ُب 

ذا اؼبركز من ىسطينية بصفة عامة ، كُب جامعة األقصى بصفة خاصة ، كتنطلق فكرة إنشاء اعبامعات الفل
االفَباض إف األستاذ اعبامعي مؤىل ُب ؾباؿ زبصصو ،لكنو ردبا يكوف حباجة إٔب تأىيل تربوم  يبكنو من 
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اقَباح كتنفيذ  يسعى ىذا اؼبركز إٔب،التدريس اعبامعي بكفاءة ،من خبلؿ اكتساب مهارات التدريس اعبامعي
 .السياسات اػباصة بالتنمية الشاملة ألساتذة اعبامعة دبا ُب ذلك سبل تطوير اؼبهارات التدريسية

 دراسات المشابهة للرضا الوظيفي : 0-3

 اعبامعات ُب التدريس ةىيئ ألعضاء الوظيفي الرضا درجة :عنواف ربت (4100)الطاىر احمد محمد علي، دراسة 
 اعبامعات ُبهتدؼ الدراسة اغبالية إٔب ربديد مستول الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس السودانية،  اغبكومية
 . السودانية اغبكومية

فيما استمارة ، ك  100ة تدريس باعبامعة  ، إال انو ٓب يسَبجع سول عضو ىيئ (120) من  الدراسة عينة تكونت
 النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة:يلي ـبلص ألىم 

 الباحث أكصى س باعبامعة ُب حدكد اؼبتوسط ،كماأف اؼبستول العاـ للرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدري  -
الٍب ربتاج إٔب  ، كاألستاذ اعبامعي اإلجراءات اإلدارية ُب اعبامعات كالٍب ؽبا عبلقة مباشرة برضا بضركرة النظر ُب

للكشف عن أسباب عدـ ربقيق ىذا الرضا ُب اعبهاز اإلدارم لدل ىذه اؼبؤسسات  ،مراجعة موضوعية ككاعية
 .    األكاديبية

 ةىيئ أعضاء  يقدرىا كما القدس جامعة ُب اإلدارية اؼبمارسات : مستول تحت عنوان  (4101)ابوسمرة، دراسة 
 أعضاء  يقدرىا كما القدس جامعة ُب اإلدارية التعرؼ على مستول اؼبمارسات إٔبالتدريس ، ىدفت الدراسة اغبالية 

 504كالبالغ عددىم  ،صبيع أعضاء ىيئة التدريس اؼبتفرغْب ُب اعبامعة  ، تكوف ؾبتمع الدراسة من  التدريس ةىيئ
عضو ، كقاـ الباحث ببناء أداة الدراسة ، كىي استبانة متكونة  100عضوا ، كقد اختّبت عينة عشوائية متكونة من 

  يقدرىا كما القدس جامعة ُب اإلدارية اؼبمارسات كقد أظهرت النتائج أف ، موزعة على ثبلث ؾباالت، فقرة  35من 
 .توسط اؼبقبوؿ التدريس كاف دكف اؼب ىيأة أعضاء

 جامعة ُب التدريس ةىيئ ألعضاء الوظيفي الرضا درجة: عنوان تحت (4101)مجيد مصطفى منصور ،  دراسة
هتدؼ الدراسة اغبالية إٔب التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة فلسطْب،  ُب الوطنية النجاح

) طبيعة العمل ، ظركؼ العمل ،نظاـ اغبوافز كالَبقيات ، العبلقة مع  فلسطْب ُب الوطنية النجاحالتدريس جبامعة 
عضو ىيئة تدريس باعبامعة  (138) من الدراسة عينة تكونتاؼبسؤكلْب ، أنظمة الركاتب ، العبلقة مع الزمبلء (، 

 فيما يلي ـبلص ألىم النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة:
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 أكصى كما  ، َباكح من درجة قليلة إٔب متوسطة، ي الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة اؼبستول العاـ للرضا
ضبط عدد الطلبة ُب الشعب  ، كالتعامل معهم بعدؿ كمساكاة  ، بضركرة اؼبوضوعية عند تقييم عمل األساتذة الباحث

 . الكفاية ُب الَبقية بعيدا عن احملاباة كالوساطة ةمراعا

 اعبامعة العراقية تدريسي لدل الوظيفي : الرضا تحت عنوان (4101)نبأ عبد الحسن ، مي نوري محي،  دراسة
اعبامعة  تدريسي لدل الوظيفي اعبامعية ، هتدؼ الدراسة اغبالية إٔب التعرؼ على مستول الرضا اػبدمة قانوف حوؿ

، كقد تعدد ؾبتمع البحث ُب أساتذة اعبامعة ذكور كإناث  )بغداد ، اؼبستنصرية  اعبامعية اػبدمة قانوف حوؿ العراقية
كإلسباـ البحث أعدت استبانة مكونة  ، مدرس 400التكنولوجيا ، النهرين( كقد ًب اختيار عينة منهم بلغ حجمها 

أساتذة اعبامعة العراقية موزعة على أربع ؿباكر كأشارت نتائج البحث إٔب مستول الرضا الوظيفي لدل ، فقرة  49من 
دبا  كيوصي الباحثاف ،يفي عن القانوف بشكل عاـ ككجود رضا كظ ،اعبامعية تتصف باالهبابية  اػبدمة قانوف حوؿ
 : يلي

تشكيل عباف من األساتذة ُب كليات اعبامعات العراقية ؼبتابعة أكضاع اؼبدرسْب كرفعها إٔب اعبنة اؼبركزية ُب كزارة  -
 التعليم العإب . 

 ُب التدريس ةىيئ أعضاء عند التنظيمي كالوالء الوظيفي الرضا بْب : العبلقة تحت عنوان  (4112غنيم، )دراسة 
الوطنية ، ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إٔب العبلقة بْب الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي  عند أعضاء  النجاح جامعة

جامعات النجاح الوطنية كاثر اعبنس كاؼبؤىل العلمي كالرتبة األكاديبية كالكلية كسنوات اػبربة كالعمر ىيئة التدريس ُب 
على العبلقة بْب الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي ك لغرض الدراسة أعدت استبانة مكونة من ثبلث أقساـ : القسم 

فقرة  18مكوف من : مقياس الوالء التنظيمي ، ٘باألكؿ : معلومات شخصية عن أعضاء ىيئة التدريس ، كالقسم الثا
عضو  170فقرة موزعة على ستة ؿباكر  ، كزعت على 53مكوف من ، أما القسم الثا٘ب : مقياس الرضا الوظيفي 

ة من أعضاء ىيئ 144  استبانات غّب صاغبة فبقي 6استبانة كىنالك  152اسَبجع منها ،  % 50أم بنسبة 
 توصل إليها البحث: مستول الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي مرتفع عند أعضاء ىيئة التدريسالتدريس ،  أىم نتيجة 

كالقوانْب  ُب  ُب اعبامعة مع االعتماد على األنظمةكيوصي الباحث بضركرة إعادة النضر ُب النظاـ اإلدارم السائد 
 . تسيّب األمور اعبامعة بدال من العبلقات الشخصية

 كعبلقتو الوظيفي : الرضا تحت عنوان (4112عزيزة عبداهلل شرير،  -) جواد محمد الشيخ خليل ، ادراسة 
اؼبتغّبات ، ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على العبلقة بْب الرضا الوظيفي بعض اؼبتغّبات الديبغرافية لدل  ببعض

معلما كمعلمة  360اؼبعلمْب )اعبنس، اؼبؤىل العلمي ، سنوات اػبربة ، اؼبرحلة الدراسية( ، تكونت عينة الدراسة من 
د توصلت الدراسة كق ،و لقياس الرضا الوظيفي اػباص بالدراسة أخذت بالطريقة العشوائية ، كقد اعد الباحثاف استبان

 عن كجود فرؽ داؿ إحصائيا ُب الرضا الوظيفي ككل لصاّب اإلناث كضبلة الدبلـو اؼبتوسط كاؼبرحلة األساسية الدنيا 
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أما سنوات  ، فيما ال توجد فركؽ ُب الرضا عن اؼبادة ، كبالنسبة لتحقيق اؼبهنة للذات فكانت الفركؽ لصاّب اإلناث
 .اػبربة فبل يوجد ؽبا أم اثر ُب الرضا الوظيفي

  . دكر الرضا ُب ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة اعبامعية: عنوان تحت (8002)بخوش،   دراسة

إٔب معرفة إذا كاف الرضا الوظيفي لؤلستاذ اعبامعي يساىم ُب ربقيق األىداؼ الوظيفية للمؤسسة  الدراسة ىدفت
 عينة تكونت ، كإشباع اغباجات الفردية،كمبط اإلشراؼ  ،من خبلؿ الكشف عن مستول رضاه كاألجر ، اعبامعية 
أف األستاذ اعبامعي غّب  النتائج أظهرت كقد ،باؼبركز اعبامعي لوالية خنشلة تدريس ىيئة عضو( 127)من  الدراسة
بضركرة االىتماـ برضا  الباحث كأكصى ،كىذا ما يؤثر سلبا على أىم األىداؼ الٍب وبققها اؼبركز اعبامعي ،راض 

 من اجل الرفع من مستول األداء كبالتإب ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة اعبامعية . ، األستاذ اعبامعي

قتو : الوالء التنظيمي كعبلتحت عنوان (4112)عبد الفتاح صالح خليفات ، منى خلف المالحمة، دراسة 
ة التدريس ُب اعبامعات اػباصة األردنية. ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على بالرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئ
 ة التدريس ُب اعبامعات اػباصة باألردفأعضاء ىيئ مي كالرضا الوظيفي  لدلالعبلقة اؼبوجودة بْب الوالء التنظي

 20ء التنظيمي ، اؼبكونة من كمايلر للوال استخدما أداة الْب ك عضو ىيئة تدريس، 559تكونت عينة الدراسة من 
كجود عبلقة بْب أبعاد الوالء التنظيمي  :أىم نتيجة توصل إليها البحث،فقرة 25كأداة للرضا الوظيفي مطورة من  فقرة

كقد أكصت الدراسة بوضع نظاـ مكافآت كحوافز  ،كالرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب اعبامعات اػباصة 
 . حبيث ال يتم اللجوء إٔب البحث عن الفرص البديلة، ألعضاء ىيئة التدريس ُب اعبامعات اػباصة 

 كعبلقتو التدريس ةىيئ ألعضاء الوظيفي الرضا: عنوان تحت (4112)عبده احمد محمد حسن ،  دراسة
هتدؼ الدراسة اغبالية إٔب التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل أعضاء عدف ،  جامعة ُب العلمية بإنتاجياهتم

ىيئة التدريس جبامعة عدف فيما يتعلق دبحور صفات كفبيزات العمل، خصائص بيئة العمل، السياسات كاؼبمارسات 
إضافة إٔب التعرؼ على طبيعة العبلقة بْب كل من مستول الرضا الوظيفي ككذا ، اإلدارية، العبلقات اإلنسانية 

 كبعض اؼبتغّبات الديبوغرافية )النوع، العمر، مستول اإلنتاجية العلمية لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة عدف 
دارية (.تكوف ؾبتمع الدراسة العبء التدريسي ، اؼبرتبة األكاديبية ، سنوات اػبربة ُب اعبامعة ، الكلية ، الوظيفة اإل

 استاذ جامعي . (205) من  الدراسة عينة تكونت،عضة ىيئة تدريس 664من 

 فيما يلي ـبلص ألىم النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة:

 أف اؼبستول العاـ للرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس جبامعة عدف يقع عند مستول متوسط -

 مل كاف أقل مصادر الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس.إف ؿبور خصائص بيئة الع -
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ال توجد عبلقة ارتباطيو بْب مستول الرضا الوظيفي كمستول اإلنتاجية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة  -
 .عدف

اؼبتد٘ب لدل بضركرة أف تؤب اعبهات اؼبسئولة جبامعة عدف اىتمامها برفع مستول الرضا الوظيفي  الباحث أكصى 
من خبلؿ دراسة العوامل الٍب أشارت إليها ىذه الدراسة كالبفض عندىا اؼبستول  ،أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة
 ( عامبلن .34العاـ للرضا الوظيفي كعددىا )

اؼبرتبطة بالرضا الوظيفي ألستاذ العوامل األكاديبية : عنوان تحت (4112)سناء احمد كمال عبد السالم،  دراسة
كاإلنتاج العلمي كاغبرية الٍب يقـو هبا األستاذ اعبامعي  مدل ارتباط عملية التدريس ما : اؼبشكلة كجاءت ،اعبامعة

 كًب ،الكليات ـبتلف على موزعْب ، تدريس ىيئة عضو( 190) الدراسة عينة كتكونت ،األكاديبية برضاه الوظيفي
إف ؿبور التدريس يأٌب ُب اؼبرتبة األكٔب بْب احملاكر  أف الدراسة أكضحت كقد ،فقرة( 51) من مكونة استبانة بناء

ة التدريس فيم تنمية مهارات ككفاءة  عضو ىيئ بضركرة الباحث كأكصى ،األربعة ُب عبلقتو دبستول الرضا الوظيفي
 ىبص األداء التدريسي.

 لرضا عن العمل كأثره على اإلنتاجية ُب اؼبؤسسات الصناعيةاتحت عنوان :  (0222)فريدة بوطاجين ، دراسة 
  اإلدارةطبسة ؿباكر )رضا العماؿ عن  إٔببنفسها ينقسم  أعدتواعتمدت فيها على استبياف لقياس الرضا الوظيفي 

، توصلت الباحثة الٍب (  ، الرضا عن الَبقية األجر، الرضا عن صباعة العمل ، الرضا عن  اإلشراؼالرضا عن 
، كمن عماؿ استعملت اؼبنهج الوصفي ، على عينة من عماؿ اؼبؤسسة الوطنية لصناعة اعبلود )كحدة جيجل( 

الشركة الوطنية للعربات الصناعية )كحدة الركيبة ( على أف عماؿ اؼبؤسستْب غّب راضيْب عن العمل  ، كما استنتجت 
 بة يعِب عدـ ربقيق إنتاجية كرضا عاؿ .أف عدـ الرضا عماؿ كحدٌب جيجل كركي

مستول رضا األستاذ اعد الباحثاف دراسة تطرقت إٔب  (0222)بن صديق عيسى وخياطي عبد القادر ،  دراسة
، مشلت عينة البحث األساتذة باؼبؤسسات اعبامعية باعبزائر ، ككاف  اعبامعي كأثره على مردكده باؼبؤسسة اعبامعية

سؤاال جملمع اؼبعلومات حوؿ مستول الرضا الوظيفي  62أستاذ ، اعتمد الباحثاف على استبياف يضم  123عددىم 
بة  العبلقة مع لؤلستاذ اعبامعي يتكوف من اإلبعاد التالية : )األجر ، برنامج التكوين ، تسيّب اؼبؤسسة ، مستول الطل

الزمبلء ، احَباـ اؼبسئولْب ، احَباـ الطلبة لؤلستاذ ،  سياسة التكوين ( ، استعمل الباحثاف النسب اؼبئوية لتحليل 
راض عن تلك األبعاد ، كاف اعبامعي غّب  األستاذ أف إٔبالنتائج ، كما استعمل اؼبنهج الوصفي ، كتوصلت النتائج 

كتعيق نشاطو ، كٓب وبظ  وُب تأدية مهمتو باؼبؤسسات اعبامعية تؤثر على مردكديت اؼبشاكل الٍب يتلقاىا األستاذ
بارتياح ، كيبذؿ قصارل جهده  لاألستاذ اعبامعي حسب ىذه الدراسة بالعناية الكافية كالبلزمة الٍب ذبعلو يعم

 كإمكانياتو خدمة للعلم كاؼبعرفة. 
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ة التدريس كبو العوامل الٍب تسهم ُب حالة دؼ منها اكتشاؼ اذباىات أعضاء ىيئككاف اؽب (0224)سمير،  دراسة
ة التدريس اؼبؤثرة على مستول الرضا  الوظيفي د أىم اػبصائص الفردية ألعضاء ىيئالرضا أك عدـ الرضا ،ككذلك ربدي

للجامعة ُب اؼبملكة من اجل رفع مستول  قد تفيد كاضع السياسة التعليميةالٍب ، باإلضافة إٔب اقَباح بعض التوصيات 
عضو   222فبثلة عبامعات اؼبملكة جغرافيا كعدد أفرادىا  ، ككانت عينة الدراسة تتكوف من ثبلث جامعات ، األداء

 ككاف من نتائج الدراسة : 

 ة التدريس باعبامعات موضع الدراسة يعترب متوسطا .ألعضاء ىيئمستول الرضا العاـ  -
كانت ،كازباذ القرارات ،كاؼبشاركة ُب رسم السياسات ، كعناصر التعويض اؼبادم ، كاؼبرتب ،ة إجراءات الَبقي  -

 . عوامل منخفضة الرضا

 على الدراسات . تعقيب  1-4

 على الدراسات التي تناولت االداء التدريسي   تعقيب

 تبْب من عرض الدراسات السابقة أف ىذه الدراسات:

اعبامعي ، كركز قسم على الكشف عن اعبوانب اإلهبابية  االستاذركزت ُب معظمها على جانب تقوٙب أداء   -1
 بصفة عامة للوقوؼ على معوقات تنفيذه. االستاذكالسلبية ُب نظاـ تقييم كفاءة 

الكثّب من الدراسات أجريت ُب بيئات عربية شٌب ) األردف كمصر كفلسطْب كالسعودية( فبا يشّب إٔب أف   -2
 ىناؾ اىتمامان متزايدان ُب كثّب من البلداف العربية هبذا اؼبيداف.

الباحث ُب إعداد  الطالب استخدمت الدراسات عددا من قوائم الكفاءات التدريسية الٍب استفاد منها  -3
 بالدراسة اغبالية.رات االستبيانية اػباصة االستما

اعبامعي، حيث ٓب  بلستاذكشفت غالبية الدراسات عن تد٘ب مستول الكفاءات التدريسية ل   -4
 . %70تصل ُب أحسن حاالهتا إٔب نسبة 

كشفت الدراسات على أنو يوجد شبو إصباع من اػبرباء ُب ؾباؿ التدريس على أنبية الكفاءات التدريسية    -5
 اعبامعي.  لؤلستاذ

األستاذ اعبامعي ُب حاجة إٔب اإلعداد اؼبهِب اعبيد كالتدريب على استخداـ اسَباتيجيات تدريسية متعددة،   -6
 .كاستخداـ تقنيات تعليمية، كاستخداـ اغباسب اآلٕب ُب التدريس
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 : للرضا الوظيفي التعقيب على الدراسات السابقة

من حيث الفَبة الزمنية الٍب أجريت فيها الدراسات السابقة الٍب قدمها الطالب الباحث ؽبذه الرسالة فقد اكبصرت ما  
ُب حدكد علمو ، فهذه إشارة أف الدراسات متعددة  من حيث اؼبتغّب الزمِب ،  فالرضا  2012ك1992بْب عاـ 

إٔب اغبلوؿ  اؼببلئمة ك متابعة التغّبات الٍب ربدث ُب الوظيفي  يتطلب مداكمة البحث ك الدراسة من أجل التوصل 
 اعبوانب النفسية ك االجتماعية ك الفنية ك التنظيمية الٍب  تستلـز ذبديد عوامل الرضا الوظيفي ك إعادة النظر فيها .

 :التشابو بْب ىذه الدراسات كالدراسة اغبالية  فأكجو

نوع األسلوب اإلحصائي اؼبستخدـ حيث سبت معاعبة البيانات اإلحصائية باستخداـ الربنامج اإلحصائي   -
SPSS  اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية ( ُب جل الدراسات( 

  معظمها حوؿ األساتذة ُب اعبامعةنوعية العينة اؼبختارة  -

 أما أكجو االختبلؼ :

فقط الرضا الوظيفي ، ُب حْب تناكلت ىذه الدراسة متغّبين )األداء  معظم الدراسات تناكلت متغّب كاحد  -
 التدريسي ، الرضا الوظيفي (

 معظم الدراسات ٓب تكن على أساتذة الَببية البدنية كالرياضية ُب اعبامعة     -

كما استفاد الطالب الباحث ُب التعرؼ على اؼبنهج اؼبستخدـ ُب ىذه الدراسات كنوعية كحجم ككيفية اختيار العينة 
ُب حدكد علم الطالب الباحث  )األداء التدريسي كالرضا الوظيفي( كنظرا لقلة الدراسات الٍب تناكلت اؼبتغّبين معا -

 .لب الباحث ؽبذه الدراسة اغبالية الطاعبأ 
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 خاتمة : -

، سوؼ نتائج الٍب توصلت إليها الدراساتبعد استعراض الدراسات السابقة كالبحوث اؼبشاهبة ، كاستخبلص ال    
 فبا ذىبت إليو ىذه البحوث   . ثو اغبإب لعلو يؤكد أك يدحض بعضيعمل الطالب الباحث على صياغة فركض حب

خاصة ُب  ، كالوسائل كاإلمكانات اؼبستعملةكما انو تفيدنا ُب الدراسة  اغبالية عرب مراحلها كخطواهتا اؼبختلفة     
ئجها ، من خبلؿ استخداـ ، كتفسّب نتا لدراسةتأكيد مشكلة الدراسة ، ككضع فركضها ، ككذا اختيار عينة ا

   الوسائل اإلحصائية ؼبعاعبة ىذه النتائج .
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 : تمهيد -

كبالتإب ال غُب ألم مؤسسة عن  ،التقوٙب عمبلن ضركريان لتحسْب أداء كل مؤسسة أك تطوير كلياهتا يعد
كىو الذم يرشد القائمْب على تلك ،فهو األداة الٍب من خبلؽبا يتم اغبكم على ما يبذؿ من عمل  ،التقوٙب

اؼبؤسسات إٔب مواطن القوة كالضعف، كيدؿ على مواطن اػبلل كمن خبللو يبكن اؼبسئولوف أصحاب القرار من سد 
 كتسعى كثّب من اعبامعات ُب البلداف اؼبختلفة إٔب تطوير أعضاء ىيئة التدريس هبا  ،أك تقرير مواطن القوة، الثغرات 

 ة كتقوٙب فبارساهتم التدريسية. عكذلك من خبلؿ متاب

 التقويم :  4-0

)ؿبمود،  خربة من اػبربات لوصوؿ إٔب قرارات بالنسبة إٔب ار األحكاـ أك ادبأنو عملية إص (1987ؿبمود ) يعرفو
  .(45ـ، صفحة 1987

، 1996)ؿبمد، كفقان ؼبستويات كضعت أك حددت سلفان ، بأنو إعطاء قيمة لشيء ما  Downiكيعرفو داك٘ب 
  (63صفحة 

كيعترب التقوٙب الَببوم من اؼبوضوعات اؽبامة كاؼبؤثرة ُب الَببية بسبب ما يقدمو من معلومات كنتائج توضح اعبهود الٍب 
كمدل  ،هبا على مدل ربقيق األىداؼ الَببوية اؼبنشودةتبذؿ لتحقيق األىداؼ الَببوية فهو العملية الٍب وبكم 

 . (16ـ.، صفحة 1987)رشيد،  التطابق بْب األداء كاألىداؼ

، بأنو "عملية إصدار حكم على مدل ربقيق األىداؼ الَببوية كنتائج اآلثار الٍب ربدثها  (1985اضبد ) كيعرفو
 (401، صفحة 1985)أضبد،  .ركؼ ُب تيسّب الوصوؿ إٔب ىذه األىداؼ أك تعطيلها" بعض العوامل كالظ

بْب التقوٙب كالتقييم الذم يرل أنو يتضمن إضافة إٔب إصدار اغبكم عملية تعديل كتصحيح  (1987رشيد ) كيفرؽ
 .(39ـ.، صفحة 1987)رشيد، األشياء الٍب تصدر بشأهنا األحكاـ 

كتسعى كثّب من اعبامعات كمعاىد التعليم العالية ُب البلداف اؼبختلفة إٔب تطوير أعضاء ىيئة التدريس هبا كذلك من 
 .خبلؿ متابعة كتقوٙب فبارساهتم التدريسية 

على انو حكم على قيمة الشيء كىذا من اجل اؼبعاعبة اإلكلينيكية أك العيادية لنقاط  الطالب الباحثكما يعرفو 
 الضعف اؼبوجودة مع تدعيم نقاط القوه .
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 أىمية التقويم في العملية التعليمية  :  4-4

نيوف كىو عملية مقصودة كمطلوبة يقـو من خبلؽبا اؼبع ،يعترب التقوٙب بعدا مهما كضركريا لئلدارة كاؼبسئولْب
كعملية  ،كذلك هبدؼ التحسْب كالتطوير  ،كجودة جوانب العملية التعليمية  بالتأكد من نوعية ، باإلشراؼ كالتطوير

 كما أهنا سبدنا دبؤشرات عن مدل إمكانية ىذا التحسْب   ،التقوٙب تكشف لنا عن مدل حسن سّب العملية التعليمية 
اؼبداخل األساسية لتطوير التعليم ، فهو األسلوب العلمي الذم يتم من  كمن ٍب يعترب التقوٙب كتطوير أساليبو كاحد من

 كمنو يستنتج (25، صفحة 2007)رافدة اغبريرم ، كتعديل مسارىا .  ،خبللو تشخيص دقيق للعملية التعليمية 
تنفيذ التخطيط ، ال) كفاءة مركبات العملية التعليمية : انو احد اؼبؤشرات اؽبامة للتعرؼ على مدل   الطالب الباحث

 تقوٙب (.ال

 تتعلق باؼبسئولْب اإلداريْب .، كمعلومات كالربامج،كاؼبواد  ،كالطالب،كما تقدـ عملية التقوٙب معلومات تتعلق باألستاذ 

 معلومات تتعلق بالمتعلم:  4-4-0

تفيد عملية التقوٙب ُب تزكيد اؼبتعلم دبعلومات تتعلق دبستول أدائو كتعلمو كقدراتو ، فهي سبده دبعلومات عن 
كعن مستواىا كغزارهتا كتنوعها   ،الٍب حققها ك الٍب ٓب وبققها بعد  ، كاألىداؼ كاؼبعلومات كاؼبهارات،مستول اقبازه 

كاؼبهارات الٍب سوؼ يبارسوهنا كاؼبواد  ،الٍب سيسجلوف فيها عن التخصصات ، كما تزكدىم دبعلومات مفيدة كقيمة
  . مكاذباىاهتالتعليمية الٍب سوؼ يراجعوهنا ، كما سبد أكلياء األمور دبعلومات حوؿ مستويات أبنائهم كقدراهتم 

 التعليمية:تتعلق بالمواد والبرامج  معلومات 4-4-4

تساعد عملية التقوٙب الَببوم بإمداد األساتذة كاإلداريْب كالقائمْب على تصميم اؼبناىج التعليمية ككاضعيها 
كىذا عن طريق  ،كالٍب ربتاج إٔب إعادة النظر، اؼبنهج كماىية الثغرات اؼبوجودة  مبلئمةعن مدل ، دبعلومات قيمة 

، 2005)افناف نضّب دركزة ،  األنشطة ك اؼبواد التعليمية  لزيادة فاعلية ، تقدٙب برامج عبلجية كمقَبحات مفيدة
 . (37صفحة 

 واإلداريين:تتعلق بالمسئولين  معلومات 4-4-3

من خبلؿ عملية التقوٙب يتمكن اؼبسئولْب اإلداريْب من معرفة نوعية القرارات كاإلجراءات الواجب ازباذىا 
كما  راسية بسب تد٘ب مستواىم التحصيلي،أك إعادهتم للسنة الد، ُب حاؿ ترقيتهم إٔب مستول آخر اؼبتعلمْب إزاء 

كالربامج الٍب وبتاجوهنا للتصعيد من ، كاؼبعلمْب ،أهنا سبد اؼبسئولْب كاإلداريْب دبعلومات كبيانات حوؿ مستول العاملْب 
 الثغرات اؼبوجودة فيها  ةكماىي ،قباح إداراهتمافية حوؿ مدل ، كسبدىم أيضا باؼبعلومات الو  ممستول األداء لديه



 التقويم الجامعي                                                                              الفصل الثاني          

  30 

 

الٍب  ة ُب اؼببُب كاؼبرافق كالتجهيزاتككيفية إصبلحها ، كتبْب ؽبم االحتياجات البلزمة للمؤسسة كاإلصبلحات اؼبطلوب
 . (63، صفحة 2005)اضبد،  هبب إضافتها ، إضافة إٔب تلك الٍب ربتاج إٔب صيانة أك إتبلؼ .

، حيث يزكدىم بالتغذية الراجعة الٍب يبكنهم من أعضاء ىيئة التدريس أنفسهمب معلومات تتعلق 4-4-2
، 2004)اغبسن،   . كبالتإب ربسْب أدائهم ُب قاعات الدراسة ،تشخيص جوانب القوة كالضعف ُب أدائو التدريسي

 (16صفحة 

:أف عملية التقوٙب تساعد األستاذ اعبامعي ُب اغبكم  عن أدائو ُب كظائفو  الطالب الباحثيرل 
          . الرئيسية)التدريس ، البحث العلمي ، خدمة اجملتمع (

 تقويم األداء:  4-3

كمسلكهم فيو، كقياس مدل صبلحيتهم ككفاءهتم ُب كيعرؼ بأنو ربليل كتقييم أداء العاملْب لعملهم 
 كربملهم مسئوليات كإمكانيات ؼبناصب ككظائف ذات مستول أعلى ،النهوض بأعباء الوظائف اغبالية الٍب يشغلوهنا

   (337، صفحة 2003)بكر، 

بأنو تقدير كفاءة الفرد ُب عملو بغرض معرفة مدل صبلحيتو  (23، صفحة 2007اغبريرم ، )رافدة كيعرفو 
كسلوكو كبو اؼبتعاملْب ،كطاعتو لرؤسائو  ،كمستول أدائو لواجباتو، كدرجة تعاكنو مع زمبلئو،ُب القياـ بأعباء كظيفتو 

 معو، كمدل توافر القدرات لديو لشغل كظائف أعلى ُب اؼبستول التنظيمي. 

تقوٙب مستول العمل الذم يقـو بو الفرد من اجل معرفة قدرتو أك عدـ  على انو الطالب الباحثكما يعرفو 
  .قدرتو على أداء عمل ما

 : أىمية تقويم األداء 4-3-0

فبالنسبة للفرد يبكن أف يستفيد الفرد من نتيجة  ،األداء حيث تفيد الفرد ككذلك اؼبؤسسةترجع أنبية تقوٙب 
 . (14ـ، صفحة 1996)دياب،  .تمثلة ُب أداء مهاـ عملو،اؼبتقوٙب أدائو ُب أهنا ترشده إٔب مدل قباحو 

تستفيد  فاعبامعة أدائو ككذلك ْبيبكن الفرد من ربس على انو أنبية تقوٙب األداءالطالب الباحث يرل  عليوك 
 على ربديد االحتياجات التدريسية لكل فرد ُب ضوء تقوٙب أدائو. اعبامعةساعد تكما  ،من نتائج تقوٙب األداء
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  :األستاذتقويم أداء  4-3-4

ُب ضوء  األستاذبأنو كل عمل سلوكي يبارسو (09صفحة ، 1984)ؿبمد حسنْب ، عبد اؼبنعم، يعرفو 
كالنتائج التعليمية اؼبرغوبة الٍب يبكن أف تنتج أثناء ،كُب ضوء معرفة ذكية للهدؼ الذم وبققو  ،معرفة كاعية لطبيعتو

 . اكبعد االنتهاء من فبارسته

اية ىي القدرة أك اؼبهارة الٍب تسمح : حيث أف الكفلؤلستاذكىبتلف مفهـو األداء عن مفهـو الكفاية اؼبهنية 
لشخص ما أف يهمل شيئان معينان، أما األداء فهو إظهار اؼبهارة بشكل يبكن مبلحظتو، فاألداء إظهار للكفاية عن 

  (10، صفحة 2000)صاّب، طريق أداء عمل مهم 

للوقوؼ على مدل فاعليتو ُب اقباز مهامو اؼبطلوبة  األستاذعمل  أداءالبد من تقوٙب  الطالب الباحثيرل  كما
 كمدل استفادة الطبلب من تلك اؼبهاـ .

  :األستاذسس تقويم أداء ا 4-3-3

 ستاذعملية معقدة كصعبة بسبب تداخل عدة عناصر ـبتلفة مؤثرة ُب أداء اال الستاذتعترب عملية تقوٙب ا 
، كعلى االستاذوجد اتفاؽ على معايّب يبكن ُب ضوئها اغبكم على كفاءة كلذلك ال ي، كمؤثرة ُب نواتج أدائو 

 (211، صفحة 1993)كامل،  الرغم من ذلك فإنو يوجد عدة ؿباكالت إلهباد مثل ىذه اؼبعايّب

 فيما يلي: االستاذ كتتمثل أسس تقوٙب أداء 

 عن طريق الكفايات: األستاذتقويم  -

، حيث يبكن االتفاؽ على الكفاءات األساسية األستاذ كيعترب ىذا األساس من أفضل اؼبعايّب للحكم على أداء 
 كيتم استخداـ بطاقات اؼببلحظة.  ،ٍب اغبكم عليو من خبلؿ تأديتو ؽبذه الكفاءة األستاذلسلوؾ كل 

 على أساس تأثيره في حجرات الدراسة:  األستاذتقويم  -

مع التبلميذ كبْب اذباىاهتم كبو التعلم، ككبو عضو  األستاذقـو ىذا االذباه على أساس معرفة العبلقة بْب سلوؾ يك 
 . (67ـ، صفحة 1993)حسن اعبامع، ىيئة التدريس ككبو زمبلئهم. 
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 من جميع الجوانب التي تتضمنها العملية التربوية والتعليمية:  الطلبةعلى أساس نمو  األستاذتقويم  -

كمدل ربقيقو لؤلىداؼ الَببوية كاؼبوضوعية الٍب ينبغي ربقيقها  األستاذكيقـو ىذا االذباه على أساس الربط بْب أداء 
   (156ـ، صفحة 1993مع، )حسن اعبامن صبيع اعبوانب  الطلبةُب 

 على أساس األدوار التي يقوم بها.  األستاذتقويم  -

كناقل للمعرفة، كمرشد للطبلب كىذا ُب األساس ينطلق من نظرة   األستاذكيتم ذلك عن ربديد األدكار الٍب يقـو هبا 
  (89، صفحة 1985)صادؽ آماؿ كأبو حطب فؤاد. ،  كما يتوقعو أف يقدمو إٔب أبنائو لؤلستاذاجملتمع 

 يقوم تقويم األستاذ. احث انو يوجد أسس أخرى من خاللهاذلك يرى الطالب الب إلىباإلضافة 

 أف يهدؼ التقوٙب إٔب اإلصبلح.  -1

 األستاذ ُب حد ذاتوأف يشَبؾ ُب التقوٙب  -2

 نفسو كاألستاذالطالب  –  -3

 رؤساء األقساـ  -4

 اؼبعهدمدير  -5

  عبنة ـبتصة ؼبراقبة األداء التدريسي  -6

 أف تتعدد كسائل التقوٙب كاؼببلحظة كاؼبقاببلت.  -7

 : األستاذالعوامل التي تؤثر في أداء   4-2

 التغيرات في المناىج الدراسية: 4-2-0

ؽبذه التغّبات  األستاذكىذا يقتضي مواكبة أداء ، اؼبناىج الدراسية دائمة التبديل كالتغيّب نتيجة للتطور اؼبعرُب العلمي  
 للمنهج اعبديد بالشكل اؼبطلوب.  هفبا يؤثر على أداء
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 توقعات المجتمع ومتطلبات المؤسسة االجتماعية: 4-2-4

كيعتقد أف دكره ؿبصور ُب تدريس اؼبقرر فيحدث ،  األستاذمتطلبات اجملتمع قد تغيب بشكل كلي أك جزئي عن  
 .األستاذاػبلل ُب األداء كُب الدكر اؼبتوقع فيتأثر أداء 

 التطور المعرفي والتقدم التقني:  4-2-3

عن مواكبة  األستاذكلكن ُب بعض األحياف يعجز ،إف العصر الذم نعيش فيو عصر التطورات اؼبعرفية كالتقنية السريعة 
كٓب يزكد بالوسائل الٍب تعينو على تطوير ذاتو ، ُب تنمية ذاتو كتطوير إمكاناتو كمعارفو  هالتطورات لقصور ىذه التغّبات ك 

كطرؽ التقوٙب ألداء أعضاء ىيئة التدريس تستخدـ كلها أك بعضها ُب اعبامعات، مثل  ، كبالتإب ينعكس على أدائو
اء األقساـ، كزمبلء العمل، تقوٙب أداء األستاذ اعبامعي تقوٙب أداء األستاذ اعبامعي عن طريق عمداء الكليات كرؤس

 عن طريق حث اؼبعلم نفسو على أف يقيم نفسو بنفسو، كذلك بتوفّب األدكات العلمية كالَببوية البلزمة لذلك. 

تان يعترب ىذا األسلوب من أصدؽ احملكات كأكثرىا ثبا، كتقوٙب األستاذ اعبامعي عن طريق تقوٙب الطبلب ألساتذهتم  -
كسبثل قضية تقوٙب الطالب اعبامعي ألستاذه أحد القضايا  ،ُب تقوٙب عمل األستاذ اعبامعي كمهاراتو اؼبهنية كالفنية

كىي على أنبيتها ُب قياس كتقوٙب ،احملورية اؼبهمة الٍب تندرج ربت أىم مكوف ُب اؼبنظومة التعليمية كىو مكوف التقوٙب
)اغبكمي  فإهنا ال ذبد القدر الكاُب من االىتماـ ُب الدكؿ العربية ،الدكؿ اؼبتقدمةكفاءة كفاعلية العملية التعليمية ُب 

 . (14ـ، صفحة 2004إبراىيم اغبسن، 

يكوف أعضاء  حبيث : الوظيفيالجامعي الرضا  األستاذالتي تؤثر في أداء  كيرل الطالب الباحث انو من العوامل
التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية مستقرا من صبيع النواحي لكي يستطيع القياـ دبهاـ عملو خّب ة ئىي

كيعرب الرضا الوظيفي عن السعادة الٍب تتحقق عن طريق العمل  كبالتإب فهو مفهـو يشّب إٔب ؾبموعة اؼبشاعر  ،قياـ
شباعات الٍب االاضيا عن عملو إذا ربققت لديو كيكوف ر  ،ستاذ كبو عملويشعر هبا األ يفية أك اغبالة النفسية الٍب الوظ

يؤثر سلبا على أىم األىداؼ الٍب وبققها  كاف ٓب تتحقق لديو تلك االشباعات فهذا سوؼ  ،يتوقعها من العمل
 ربقيق األداء كبالتإبمن اجل الرفع من مستول ، كبالتإب البد  باالىتماـ برضا األستاذ اعبامعي  ،التعليم اعبامعي

 أىداؼ اؼبؤسسة اعبامعية .
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 .التدريس  ىيئةعضو  ألداءمتطلبات وشروط التقويم الموضوعي  4-2

كاف من الضركرم التعرؼ على أىم اعبوانب  ،التدريس ىيئةعضو  ألداءؼبعرفة متطلبات كشركط التقوٙب اؼبوضوعي 
ككذلك التعرؼ على بعض الطرؽ كاؼبقَبحات  ،هبب أف تعُب هبا العملية التقويبيةكالٍب ،الرئيسية  الذم يتميز هبا أدائو اؼبهِب 

 كبالتإب سوؼ يتم تناكؿ ىذه القضايا على النحو التإب: ،اػباصة اؼبستخدمة ُب تقدير ىذا األداء

 األنشطة العلمية لعضو ىيئة التدريس والمستهدف تقويمها -

اؼبتصلة دبجاؿ زبصصو، كتعترب ىذه األنشطة احد أىم  ةاألكاديبي األنشطة العلميةيبارس عضو ىيئة التدريس 
جوانب األداء اؼبهِب كالوظيفي للعضو ، كالٍب تعترب احد اؼبؤشرات الٍب تدؿ على القدرة كالكفاءة العلمية الٍب يتميز 

كبالتإب تقتضي ضركرة تقييم ىذا اعبانب من األداء أنبية إلقاء الضوء على أربعة مكونات ىامة ؽبذا األداء   ،هبا 
 تتأثر هبا العملية التدريسية كىي:

إسهامو ُب  -إسهامو كمشاركاتو باللجاف العلمية كاألعماؿ اإلدارية  -األنشطة التدريسية  -البحث العلمي 
 .تمع ، كفيما يلي عرض ؽبذه اؼبكوناتالربامج اػباصة خبدمة اجمل

 البحث العلمي: 4-2-0

البحث العلمي يقصد بو كل األنشطة األكاديبية الٍب تستهدؼ اإلضافة إٔب تراث اجملتمع البشرم من  معرفة 
 ُب كافة اجملاالت العلمية كاإلنسانية ، كُب اعبامعات الربيطانية مثبلن كاؼبعاىد التقنية

 (Murray, 1994, pp. 162-172)  تتضمن عقود عمل األفراد الذين يشغلوف مناصب تدريسية
فقرات ؿبددة تلـز اؼبتعاقدين بإجراء البحث العلمي ىذا جبانب  التدريس ، كبالتإب تعتمد اعبامعة على ؾبموعة من 

 :يئة التدريس من بينها  عضاء ىألاؼبؤشرات الكمية ؼبراقبة اإلنتاج السنوم 

  تثمينها كربليلها كنقدىا من قبل ىيئة التدريس من مطبوعات علمية ٍبعدد ما ًب نشره  -

 عدد األكراؽ العلمية الٍب قبلت للنشر ُب اجملبلت كالدكريات العلمية اؼبميزة  -

 ىيئة التدريسالعلمية الٍب قاـ بتأليفها عضو  عدد الكتب -

 عدد سبويبلت البحوث العلمية الٍب حصلت عليها اعبامعة - 
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 (Lee, 1995, pp. 314-340) عدد طبلب الدراسات العليا كؾباالهتم العلمية. - 

(  الٍب تستهدؼ اؼبنشورات كاؼبطبوعات تعطي Quantitative Approachىذه الطريقة الكمية )
(، كبالتإب تتبعها طرؽ أخرل يعتقد بأنو ؽبا القدرة ُب معرفة كربديد Crude guidanceخاـ فقط )مؤشرات 

درجة التميز ُب البحث حٌب كإف كانت ؽبا كثّب من السلبيات: من ىذه الطرؽ اؼبستخدمة ُب تقييم البحث العلمي 
 ما يلي:

  التقوٙب الذاٌبSubjective evaluation - العلمية   التحكيم على األحباثPeer Review - 
 .Citationsعدد اإلشادات أك التعليقات  - Number of Publicationsعدد اؼبنشورات 

 تحكيم األبحاث العلمية :    -

كىو اغبكم على قيمة كنوعية البحث اػباص بعضو ىيئة التدريس من قبل أعضاء آخرين يعملوف ُب نفس ؾباؿ 
 (Murray, 1994, pp. 162-172) زبصص العضو اؼبستهدؼ تقويبو 

 

 :عدد المنشورات  -
كىو عدد األكراؽ العلمية كاؼبؤلفات كاؼبقاالت العلمية كاألحباث ، اْب الٍب قاـ بنشرىا كطباعتها عضو ىيئة        

 ء ىيئة التدريسالتدريس خبلؿ العاـ الدراسي، كسبثل اؼبقياس األساسي إلنتاج أعضا

 ( Latshaw,J, 1997, pp. 22-24) . 

 : عدد اإلشادات واالستعراض  -

يعترب عدد اإلشادة كالتعليق أداة ؽبا فاعلية ُب البحث العلمي باؼبقارنة مع عدد اؼبقاالت اؼبنشورة ألهنا تظهر  أف  
العمل اؼبعِب قد ًب استخدامو، كمقدار استخدامو يتخذ كمؤشر ُب مسانبتو إلثراء اؼبعرفة، ك ُب الواقع ىناؾ بعض اؼبشاكل 

 :ها من خبلؿ االفَباضات التالية الٍب تنبع من ىذا اؼبفهـو يبكن توضيح
يعِب أنو يشّكل إضافة حقيقية للمعرفة اؼبتوفرة، كأف  اؼبقاؿ الذم ًب اإلشادة بو كتاباالدعاء بأف الكتاب أك  

 األعماؿ ذات الفائدة ىي الٍب يتم اإلشادة هبا. 
 م.ُب حاؿ استعراض موضوع علمي معْب أك اإلشادة بو يتصرؼ اؼبعلقوف كما يتوقع منه 
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 محدودية االستعراض واإلشادة بعمل معين. -

فيما يتعلق باالفَباض األكؿ، ىناؾ الكثّب من األعماؿ البحثية الٍب يتم اإلشادة هبا من أجل الشهرة كليس  
ألهنا تشكل إضافة للمعرفة، فهناؾ  بعض العوامل الٍب تساعد ُب تكرارات اإلشادة بالعمل اؼبعِب،ككذلك  الدراسات 
كاألحباث الٍب لغّب اؼبشاىّب قد يتم التعليق عليها هبدؼ النقد كالتفنيد فقط، كبالتإب فمن اؼبمكن تدخل عوامل 

 كاعتبارات أخرل تؤدم إٔب تكرار التعليقات ىنا كىنالك.

أما فيما يتعلق باالفَباض الثا٘ب فقد يشيد الُكتاب بأعماؿ أصدقائهم كمعارفهم أك األعماؿ الٍب أجازكىا  
 فقط كيتجاىلوف أعماؿ اآلخرين.

كبصفة عامة كعلى الرغم من السلبيات الٍب تصاحب رصد عدد اؼبؤلفات كاؼبقاالت الٍب ًب نشرىا  كتكرارات  
 اإلشادة كالتعليق، فإف ىذه الطرؽ مازالت ىي الطرؽ اؼبقبولة كمعايّب حيث أف البديل األمثل مازاؿ غائبان.

 الكفاءة التدريسية : 4-2-4

دفت اعبامعات ُب اؼباضي اغبفاظ على الَباث ٍب تطور دكر اعبامعة بعد ذلك إٔب أكثر من توصيل اؼبعارؼ استه
من جيل إٔب آخر فأضافت إٔب مهمتها البحث عن اغبقائق اعبديدة ، ككانت النتيجة ىي االىتماـ الزائد من  قبل 

 (Murray, 1994, pp. 162-172)فة األساتذة بإجراء البحوث كالدراسات هبدؼ إضافة اعبديد إٔب اؼبعر 
كبالتإب يقضي األساتذة كقتهم بْب التدريس كالبحث العلمي كاػبدمة العامة أيضان، كبالتإب أصبحت اغباجة إٔب 

ألمريكية إٔب ىذه اؼبشكلة االىتماـ بالتدريس قليلة عند مقارنتها بالبحث العلمي، كقد التفتت الواليات اؼبتحدة ا
كبالتإب اذبهت العناية كبو االىتماـ بالكفاءة التدريسية، كذلك   السنوية لؤلساتذة األكفاء تدريس، كخصصت اعبوائز

   . (Simon,C, 2003, p. 195)بوضع تعريفان إجرائيان لو يوصف التدريس كما هبرل ُب قاعة الدراسة 

 . الفعالالمقصود من التدريس  -

التدريس عملية اجتماعية موجهة يبذؿ فيها جهد لتحقيق أىداؼ معينة كتشتمل ُب أبسط صورىا على ثبلث 
الطالب األستاذ كالطالب كاؼبادة كوبسم العبلقة بْب ىذه العناصر توفر قصد األستاذ ُب تزكيد  : عناصر ىي

 كتنظيمها تنظيما دقيقان ، كاالذباىات كتتضح كفاءة التدريس ُب مدل توافر اؼبادة العلمية لؤلستاذ  تباؼبعلوما
، كللكشف عن (Gage, 1975).ربقق أىدافان ؿبددة ،اؼبناسب لطريقة عرضها ُب مقررات دراسية  كالتخطيط
شبانية كأربعْب سؤاؿ كمن خبلؿ التحليل العاملي كجدا  خبلؿ اؼبدرس منكصف  . اػباصة بكفاءة التدريسالعوامل 

   (Scheffler, 1970, pp. 92-108) طبسة عوامل كىي
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عامل التواد كمن األمثلة الدالة عليو : ىل يعطف عليك ؟ ىل يعتقد أنو على صواب كالطبلب على  -1
 باطل؟

الدافع للتعلم كمن أمثلتو :بعد أف ينتهي من شرح الدرس ىل تشعر باىتماـ على معرفة معلومات  عامل -2
 أكثر عن اؼبقرر؟.

 عامل الشرح السليب كمن أمثلتو: ىل تشعر انك ٓب تشعر أنك ٓب تفهم مقررات ىذا الفصل الدراسي ؟ -3

 عامل الشرح اإلهبايب كمن أمثلتو : ىل يشرح اؼبدرس بوضوح؟ -4

 عامل النظاـ كمن أمثلتو : ىل يلـز الطبلب حبفظ النظاـ؟ -5
 مفهوم تقويم التدريس : -

كيعترب عملية التقوٙب عملية  ألىدافها.يتم هبا إصدار حكم على مدل كصوؿ العملية الَببوية  الٍبالتقوٙب ىو العملية 
 نواحيصور كيتبع ذلك عبلج القوة كالق نواحيالوقت نفسو ، فعن طريق التقوٙب تتبْب  ُبتشخيصية كعبلجية 

 (210، صفحة 1986)ؿبمد زياد ضبداف ،  القصور بشٌب الوسائل اؼبمكنة
يصدر منها حكم على منظومة تدريس ما أك أحد مكوناهتا أك عناصرىا ،بغية إصدار قرارات  أك "ىو عملية  

كدبا  ،رىاأك على بعض مكوناهتا أك عناص، تدريسية تتعلق بإدخاؿ ربسينات أك تعديبلت على تلك اؼبنظومة ككل 
 وبقق األىداؼ اؼبرجوة من تلك اؼبنظومة .

االختصاص حوؿ عملية  أىلن القوؿ انو ال يوجد تصور ؿبدد متفق عليو بْب كانطبلقان من مفهـو تقوٙب التدريس يبك
مباذج  الَببوماألدب  ُبتقوٙب التدريس ، إذ يوجد العديد من النماذج اؼبقَبحة لتقوٙب التدريس ، فيما يطلق عليو 

، 1999عبد الواحد فضل كآخركف ، )نبيل   Teaching Evaluation  Models تقوٙب التدريس 
 .(477صفحة 

 أىداف تقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس بالجامعة:   4-2
كيفيو تقييم أداء ) سلوؾ ( عضو ىيئو التدريس كفاعليو تدريسو ، فاف ذلك يعُب فيما   ُبغياب الوسيلة الواضحة  ُب

 ُبألعضاء ىيئو التدريس  التدريسيةكاؼبمارسات  الصفي التدريسياألداء  أك ، السلوؾ ُبيعنيو كجود تباين كبّب 
اؼبواد الدراسية  ُبوبصلوف عليها  الٍبكربديد الدرجات  ، الطلبة اعبامعيْب أداءاصة  قياسهم لقدرات خاعبامعة ، ك 
 اعبامعية .
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، كتقييم الطلبة ، كتقييم الزمبلء   الذاٌب كزبتلف أساليب التقوٙب ألداء عضو ىيئة التدريس كتَباكح بْب التقييم      
 اعبامعيالتعليم  ُبكالتقييم اإلدارم .  كمهما اختلفت أساليب التقييم فإف أىدافها تظل زبدـ أغراضا تعليمية مرغوبة 

 .(77، صفحة 1994)عايش زيتوف ، كعبد اهلل نيزؿ ،  كمن أبرزىا

 ربسْب األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس ُب قاعات الدراسة.  -1   

تزكيد عضو ىيئة التدريس بنوع من التغذية الراجعة الٍب سبكنو من تشخيص جوانب القوة كالضعف ُب أدائو  -2
 التدريس.

تزكيد اإلداريْب من رؤساء األقساـ كعمداء الكليات باؼبعلومات البلزمة الزباذ القرارات اإلدارية اؼبتعلقة  -3
 .(6991)الثبيٍب، بالنواحي الوظيفية لعضو ىيئة التدريس 

 تزكيد الطبلب باؼبعلومات الٍب تساعدىم ُب اختيار اؼبقررات الدراسية، ككذلك اؼبدرسْب.  -4

 تكوين قاعدة علمية حبثية جيدة عن التدريس اعبامعي باعتباره إحدل كظائف اعبامعة الرئيسية.  -5

 . (85، صفحة 6993)حسن.،   واؼبسانبة ُب تقوٙب مدل ربقيق اؼبنهج ألىداف -1

 دور التقويم فى تحسين التدريس :

  ربدد إجراءات التقوٙب األىداؼ الوظيفية للتعليم ، كىذا يؤكد أنبية تقوٙب التقدـ كبو صبيع نتائج التعلم
 اؼبرغوب فيها .

  أهنا توفر معلومات كافيو عن خصائص، من اإلسهامات الواضحة للتقوٙب َب ؾباؿ ربسْب التدريس كالتعلم 
 اؼبتعلمْب كحاجاهتم .

  ىو ترشيد تعلم الطبلب كتوجيهم كمراقبة ، إف الغرض من استخداـ أدكات التقوٙب خبلؿ العملية التعليمية
 يهدؼ إٔب : الذم التكويِبؾباؿ التقوٙب  ُبالتقدـ كبو أىداؼ اؼبقرر ، كىذه اإلجراءات تندرج 

 التعلم . ُبالضعف  نواحيتلـز للتغلب على  الٍبزبطيط األعماؿ  -

 أثاره دكافع التبلميذ للتعلم . ُباؼبساعدة  -

، صفحة 1983) جابر عبد اغبميد، فرصة لتطبيق ما يتعلموه كإعطائهمتيسر انتقاؿ اثر التعلم  -
506). 

 ىيئة التدريس الجامعي: اعضاءطرق تقويم أداء  2-7

الطرؽ اؼبستخدمة لتقوٙب أداء عضو ىيئة التدريس اعبامعي. كنواحي القوة تناكؿ ُب ىذه األسطر أىم نس
 كنواحي الضعف ُب كل طريقة لتقوٙب األداء التدريسي كأىم ىذه الطرؽ ىي:
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 :التقويم الذاتي  4-9-0

كالعمل على إصبلحها  ،ىو ؿباسبة عضو ىيئة التدريس لنفسو كؿباكلة اكتشاؼ األخطاء ُب اؼبهاـ اعبامعية
كتشمل ، كذلك باستخداـ بطاقة معدة خصيصان من اجل ىذا الغرض كىي بطاقة التقوٙب الذاٌب  ،كترقيتها

  . (22، صفحة 2002)اؼبزركع، على بيانات عامة عن عضو ىيئة التدريس 

 لياتو التدريسية أثناء احملاضراتأف يتؤب عضو ىيئة التدريس بنفسو عملية تقوٙب فعا كذلك  كاؼبقصود بو

  كيتميز التقوٙب الذاٌب لعضو ىيئة التدريس بأف اعبامعات هتدؼ من كراء استخداـ التقوٙب الذاٌب إٔب تشجيع 
 دىا :الباحث من فوائ ويرى الطالب، عضو ىيئة التدريس كتعويده على عملية النقد الذاٌب

 الشعور باالطمئناف كاألمن .  -

 . األداءُب  كاإلخبلصاألمانة  -

 :ولكن يعاب على ىذه الطريقة

 أف أعضاء ىيئة التدريس يبيلوف إلعطاء أنفسهم تقديرات أعلى من التقديرات الٍب يعطيها ؽبم الطبلب.   -

 (Centra, 1980, pp. 47-49)  كن ؽبذه الطريقة أف تستخدـ لَبقية عضو ىيئة التدريسال يب -

  كعن الكيفية الٍب يتم هبا التقوٙب الذاٌب فهي من خبلؿ استخداـ مباذج مقننة شبيهة بنماذج تقوٙب الطبلب
)معيض،  اعبامعة.لل من قبل جهة معينة ُب كرب، حيث يقـو أعضاء ىيئة التدريس بتعبئة النماذج ٍب ذبمع النماذج 

    . (29، صفحة 1996

 طريقة تقويم الطالب لألداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس: 2-7-2

ة ُب قاعات كاؽبدؼ الرئيسي لتقوٙب الطبلب لفاعليات التدريسي،أكائل القرف العشرين إٔب تعود فهذه الطريقة
 (Simon,C, 2003, p. 23) التدريسي ألستاذ اعبامعة كيشّبىو ربسْب األداء ،الدراسة

كيؤكد بأف تقوٙب الطبلب  . أف ىذه الطريقة تستخدـ ُب الوقت اغباضر ُب كثّب من جامعات العآب
فالنسبة للتدريس ينبغي أف يستخدـ ُب التقوٙب األداة اؼبناسبة  ،يساعد على التطوير كالتحسْب ، للفاعليات التدريسية
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كأف تكوف استجابات الطبلب على األداة  ، كالٍب تتفق ُب أبعادىا كؿبتواىا كخصائص التدريس اعبامعي الفعاؿ
  كمن اهبابياهتا : من قبل أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم.، بطريقة جدية تأخذ نتائج تقوٙب الطبلب بشكل جدم 

يرل اؼبؤيدكف  كبالتإب،   الدراسيسن من معنويات الطلبة ، فاألساتذة يقوموف الطلبة خبلؿ الفصل رب -1
 السماح للطلبة باف يردكا اعبميل كبالتإب األدكار،من األساتذة لتقييمات الطلبة ، انو من العدؿ تبادؿ 

لسلطة على ىذا النحو يؤدل كَب ىذا فاف تقاسم الدكر أك ا ، ) الثناء ( أك عدمو ألساتذهتم    
 يتلقونو . الذم اعبامعيبالطلبة للتفكّب جديان بالتعليم 

األفراد تعرضان لعناصر  أكثرالطلبة مصدر رئيسي للمعلومات عن مدل ربقيق األىداؼ الَببوية ، فهم  -2
كالتقوٙب ( بصوره مباشرة   ، كاحملتول ، كأساليب التدريس اعبامعياؼبقررات الدراسية اعبامعية ) كاؼبعلم 

مقدمة الذين يقوموف بتقييم فاعليو ىذه العناصر من  ُبيكوف ىؤالء الطلبة  أفكعليو ، فإنو من اؼبنطقي 
  .كدرجو الرضا عنها من جهة ثانيو، جهة 

عضو ىيئو التدريس توجد نوعان من االتصاؿ  كبالتإب التدريسيةتقييم العملية  ُبأف مشاركة الطلبة  -3
 ُباندماجان  أكثرذبعلهم   كبالتإباعبامعة كالطلبة  ُبكالتفاعل االجتماعي بْب أعضاء ىيئو التدريس 

-77، الصفحات 6991)عايش زيتوف ، كعبد اهلل نيزؿ ،   امعة-اِب ُبالتعلمية  –التعليمية العملية
75) . 

 ويوجد عيوب أخرى لهذه الطريقة )طريقة تقويم الطالب ألعضاء ىيئة التدريس( ومنها: 

  أف طبلب اعبامعة ليس لديهم اػبربة الكافية كاؼبوضوعية البلزمة الٍب سبكنهم من تقوٙب األداء التدريسي
 بشكل جيد. 

  إف طبلب اعبامعة عند تقويبهم للتدريس اعبامعي يركزكف على الصفات كالسمات الشخصية لعضو ىيئة
 التدريس أكثر من النواحي العلمية كاؼبهارات التدريسية. 

  إف تقوٙب الطبلب ألداء عضو ىيئة التدريس يتأثر كليان بعدد من اؼبتغّبات ُب قاعة احملاضرات منها عدد
 نوع اؼبقرر، ىل ىو مقرر متطلب أـ اختيارم، ككذلك التخصصي. الطبلب ُب الشعبة، 

  أف تقوٙب الطبلب للتدريس اعبامعي غالبان ما يؤدم إٔب زعزعة الثقة ُب عضو ىيئة التدريس، كالتقليل من
 . (Patricia, 1979, pp. 381-383)  مكانتو ُب اعبامعة
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  يؤكد بعض الباحثْب بأف الطبلب ُب اعبامعة ليسوا مؤىلْب للحكم على اؼبستول العلمي لعضو ىيئة
التدريس، كال على مدل مبلءمة أىداؼ اؼبقرر كؿبتواه، فمن اػبطأ االعتماد على الطبلب عند تقوٙب ىذه اعبوانب ُب 

 .(Seldin Peter, 1989) عضو ىيئة التدريس 

كلقد أشارت بعض الدراسات بأف الطبلب الذين يعطوف درجات مرتفعة ألعضاء ىيئة التدريس ىم الذين 
 (Kerlinger Fred, 1971, pp. 353-356)  وبصلوف على درجات مرتفعة منهم

 أنها تتمتع:أىم مميزات طريقة تقويم طالب الجامعة لعضو ىيئة التدريس 

 درجة ثبات عالية.  -
 درجة صدؽ جيدة.  -
   نتائج موضوعية كغّب متميزة.  -
 (99، صفحة 6991)الثبيٍب،    تعترب من أفضل طرؽ كأساليب تقوٙب األداء الوظيفي -

 التدريس : مالحظة أداة  4-9-3

تعِب سبثيل لنوع ؿبدد من السلوؾ اإلنسا٘ب الَببوم أك فئات ـبتارة منو بصيغ يبكن معها قياس التدريس، أك ىي 
نشاط حسي كذىِب ) عملية تنقيبية( هبدؼ صبع اؼبعلومات كالبيانات الضركرية بغية تفسّبىا كفهمها الفهم الصحيح 

عن طريق تسجيل فعاليات احملاضرة على شريط فيديو ٍب عرضهم على اؼبعلم مرة  .(2010)اضبد عطا اهلل، 
 .(29، صفحة 1996)معيض،   لتحديد إهبابياتو كسلبياتو لطريقة أكثر موضوعية،أخرل

تتأثر اؼببلحظة  . العاـ للمحاضرةكجود مبلحظ خارجي ُب احملاضرة يؤدم إٔب إرباؾ اعبو  أف ويرى الطالب الباحث
 . باجملاملة كالصداقات الشخصية

 موضوعية . بأكثرتتمتع  أهناذه الطريقة فّبكا ؽب اؼبؤيدين أما

 :Colleagues Evaluationتقويم الزمالء  4-9-2

ُب الكليات كاألقساـ اؼبختلفة يقوموف  التدريس ُب كثّب من اعبامعات ُب العآب العريب قبد أف أعضاء ىيئة
بدكر مهم ُب تقوٙب أداء زمبلئهم من أعضاء ىيئة التدريس اآلخرين ُب ؾباؿ البحث العلمي كخدمة اعبامعة كاجملتمع 
كذلك من خبلؿ عباف الَبقيات الٍب يعينها اعبامعات، حيث تقـو ىذه اللجاف بتقوٙب اعبوانب الكمية كالنوعية 

 ة التدريس كنشاطو العلمي، ككذلك مسانبتو ُب ؾباؿ خدمة اعبامعة كاجملتمع. ألحباث عضو ىيئ
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أما بالنسبة لتقوٙب الزمبلء للمتطلبات التدريسية لعضو ىيئة التدريس فنجد تباين بْب كجهة نظر الباحثْب كبو 
 استخداـ أـ عدـ استخداـ ىذه الطريقة لتقوٙب عضو ىيئة التدريس. 

أف زمبلء العمل كوهنم متخصصْب ُب نفس اؼبهنة فهم  (Seldin, Peter , 1989, p. 140)  فّبل
 أقدر على تقوٙب عضو ىيئة التدريس ُب اعبوانب التالية: )فبيزات طريقة تقوٙب الزمبلء لعضو ىيئة التدريس(:

 اؼبعرفة العلمية ُب ؾباؿ التخصص.  -1

 مدل مبلئمة أىداؼ كؿبتول اؼبقرر ألىداؼ الربنامج كالقسم.  -2

 طريقة تنظيم اؼبوضوعات اؼبقررة.  -3

 متها لؤلىداؼ. ئاؼبطلوبة من حيث نوعها كمدل مبل القراءة -4

 طرؽ كأساليب التدريس اؼبستخدمة.  -5

  .الطبلبالطرؽ اؼبستخدمة ُب تقوٙب  -6

 يتم من خالل:  ويرى المؤيدين لهذا النوع من التقويم أنو يمكن أن 

: كفيها عبارة عن زيارات متكررة يقـو هبا أكثر من عضو من أعضاء ىيئة التدريس بنفس القسم أك الزيارات -1
كيتم تدكين  ،من أقساـ أخرل بالكلية كقد يكوف من يقـو بالزيارة أحد اؼبسئولْب رئيس القسم أك عميد الكلية

كيستخدـ ُب ىذه اغبالة مباذج خاصة مقننة، من أجل ربديد نقاط القوة  ،ٍب مناقشة عضو ىيئة التدريس ،اؼببلحظات
 كالضعف ُب أدائو التدريسي كمناقشة الطرؽ كاألساليب اؼبناسبة لتطوير كربسْب ىذا األداء. 

أك الكلية من أعضاء القسم دبراجعة  –يقـو ؾبموعة من أفراد القسم  فحص ومراجعة المواد التعليمية: -2
 لتدريسية الٍب يعدىا عضو ىيئة التدريس للمقررات الٍب يدرسها. دكرية للمواد ا

كيشمل ذلك مراجعة أىداؼ اؼبقرر كؿبتواه، طريقة تنظيم كعرض اؼبوضوعات اؼبقررة، طرؽ التدريس اؼبستخدـ اؼبراجع 
ركعات. كالقراءات كالواجبات اؼبطلوبة من الطبلب، طرؽ كأساليب تقوٙب أداء الطبلب من اختبارات كأحباث كمش

كتتم ىذه اؼبراجعة ُب ضوء أىداؼ الربنامج كأىداؼ القسم، كقدرات الطبلب كمستوياهتم الدراسية كلكنو يعاب على 
 طريقة التقوٙب عن طريق الزمبلء لوجود ؾبموعة من السلبيات.
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 السلبيات أو أىم نواحي القصور في ىذه الطريقة لتقويم الزمالء أىمها: 

 أف اؼببلحظات الٍب تدكف ُب الزيارات إمبا ىي ؾبرد انطباعات شخصية.  -1

 نتائج ىذه الزيارات متميزة غّب موضوعية.  -2

 تؤدم ىذه الزيارات إٔب تد٘ب الركح اؼبعنوية لدل عضو ىيئة التدريس.  -3

  زيارة اؼبسئولوف لعضو ىيئة التدريس ذبعلو ُب كضع غّب جيد -4

  (Whitman, Neal and Weiss, 1982) . 

 تقويم رئيس القسم: 4-9-2

يقـو رؤساء األقساـ ُب الكليات اؼبختلفة حبكم مسئولياهتم كمراكزىم اإلدارية بدكر مهم ُب عملية تقوٙب  
كيوضح بيَب سيلدف أف ىذه الطريقة من أفضل أساليب التقوٙب لعضو ىيئة  ،األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس

  .(33، صفحة 1996)الثبيٍب،  التدريس إال أف بعض الباحثْب ٓب يهتموا هبذا النوع من التقوٙب

 معاىد التربية البدنية والرياضية: أقسام ومعاىد الواقع الفعلي لتقويم األداء التدريسي في  4-2

اقساـ كمعاىد يرل الطالب الباحث أف تقوٙب األداء التدريسي ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية ُب معظم 
يلعبوف ىذا الدكر اؼبهم ُب عملية تقوٙب التدريس اعبامعي حبكم  إذ رؤساء األقساـيعتمد على الَببية البدنية كالرياضية 

م من ُب الشعب باإلضافة إٔب ما ينقل إليه بةالطل كأعداداشر على األعباء التدريسية ُب القسم، إطبلعهم اؼبب
كما يدكر داخل األقساـ من أحاديث غّب رظبية بْب أعضاء ىيئة  ،ُب بعض األحياف بةمعلومات خاصة عن طريق الطل

ألداء التدريسي على مصادر أخرل مثل اوٙب ُب تق كاكمن ناحية أخرل قبد أف رؤساء األقساـ تعمد كالطلبة ، التدريس
يبكنهم من تقوٙب ال ، فبا حضور األستاذ ُب الوقت احملدد،عدد الغيابات عن اغبصص التدريسية  تقوٙب الطبلب،

،  فباإلضافة إٔب ذلك البد من كجود أكثر من كسيلة للحكم  ألعضاء ىيئة التدريس ُب القسم بشكل جيداألداء 
 على مستول األداء .

 الرؤية التقويمية الجديدة:    4-2

لتقوٙب تبلميذه كمراجعتها من قبل اؼبختصْب حيث أف ىذه  األستاذها مفحص االختبارات الٍب يستخد -1
 االختبارات يبكن أف تشّب إٔب: 

  أك اؼبعهد اعبامعي بتوصيف اؼبقرر كالذم ًب إعداده من قبل القسم أك الكلية األستاذمدل التزاـ . 
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  كضع األسئلة لبلختبارات بطريقة موضوعية.  األستاذىل 

 .ىل االختبار يغطي كل أجزاء اؼبنهج أك اؼبقرر الذم قاـ بتدريسو 

  .ىل وبقق االختبار األىداؼ من اؼبقرر الٍب ينبغي ربقيقها، كما ىي األىداؼ الٍب أغفلها االمتحاف 

  ُب إعداد االختبارات لتقوٙب الطبلب. كإؼبامو بالطرؽ كالفنيات اؼبختلفة  األستاذيوضح االختبار مهارة 

  راعى الفركؽ بْب الطبلب عند كضعو االمتحانات.  األستاذىل 

  .ىل أسئلة االمتحانات هبا أخطاء فنية أك مطبعية أك عملية 

  متنوعة منها ما يقيس التذكر كمنها ما يقيس اعبانب الوجدا٘ب، كمنها ما  األستاذىل األسئلة الٍب استخدمها
فقط ُب اؼبقاييس النظرية  للطالب أمن أهنا تركز على حفظ الطالب للمعلومات كالبد٘ب   انب اؼبهارميقيس اعب

 .  كاعبانب البد٘ب ُب اؼبقاييس التطبيقية   

  وكعلى مدار عدة فصوؿ دراسية كأحد كسائل تقويب األستاذفحص نتائج الطبلب ُب كل الشعب الٍب يدرس ؽبا  -2

 ُب  الطلبة التدريسية كمهاراتو تنعكس سلبان كإهبابان على أداء  ككفايتو األستاذء فبا ىو معركؼ أف مستول أدا
 . األستاذاالختبارات التحصيلية ، فبا يشّب إٔب أنبية استخداـ ىذا اعبانب ُب تقوٙب أداء 

  من  على الرغم األستاذإف ىناؾ نقطتاف ىامتاف ٓب تشّب إليها ىذه الدراسات كٓب تستخدمها ُب تقوٙب أداء
، األستاذُب اؼبراحل قبل التعليم اعبامعي كنبا، فحص االختبارات الٍب يعدىا  األستاذ ءاستخدامها ُب تقوٙب أدا

استخداـ ىاتْب الطريقتْب باإلضافة إٔب الطرؽ السابقة ُب تقوٙب  الطالب الباحثقَبح ينتائج الطبلب كلذلك كفحص 
 باإلضافة إٔب التزاـ عضو ىيئة التدريس بدخوؿ احملاضرات ُب اؼبواعيد احملددة.  األستاذ اعبامعيأداء 

  كعلى الرغم من أف نتائج االمتحانات قد تتأثر بعدة عوامل كمنها قدرات الطبلب أنفسهم إال أف أداء
فبا يشّب إٔب أنبية ككفاياتو التدريسية كمهاراتو تنعكس على مستول أداء طبلبو ُب االختبارات التحصيلية.  األستاذ

كيوجد العديد من الدراسات الٍب أشارت إٔب أف تواجد عبلقة بْب مستول  األستاذ اعبامعيىذا اعبانب ُب تقوٙب أداء 
الناجح ُب قاعات الدراسة. كرفع مستول طبلبو. كىنا ينبغي فحص االمتحانات ؼبعرفة مدل  األستاذ اعبامعيأداء 

الطريقة تستخدـ ُب تقوٙب أداء اؼبعلم ُب صبيع مراحل التعليم قبل اعبامعي إال أهنا صعوبتها. كعلى الرغم من أف ىذه 
ال يستخدـ ُب التعليم اعبامعي. كىنا ينبغي إال يتم االقتصار على استخداـ ىذه الطريقة دبفردىا. ككبن ىنا ال ندعو 

 إٔب تضخيم الدرجات. كلكن على اؼبعلم أف يعطي الطالب حقو. 
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كىي معرفة عدد اؼبرات الٍب يعتذر فيها اؼبعلم عن دخوؿ  األستاذ اعبامعيكالطريقة الثالثة لتقوٙب أداء  -3
 احملاضرات ككذلك عدد مرات التأخّب عن مواعيد احملاضرات. حيث ىذا يدؿ على: 

 اؼبعلم الناجح ال يعتذر عن احملاضرات مهما كانت ظركفو.  -
  (9009)عبد الرزاؽ شنْب اعبنايب،   احملاضرة ُب اؼبوعد احملدد. اؼبعلم الناجح ىو الذم يلتـز بدخوؿ -

العوامل التي تعضد من فلسفة عدم القبول أو االىتمام بتقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس  4-01
 . في الجامعات

ُب ظل تطور مفهـو استخداـ اعبودة ُب التعليم العإب طفت على السطح ؾبموعة من العوامل الٍب تعمل 
بالضد من ذلك أك ال ترغب ُب التطورات اغبالية لتحقيق ضماف اعبودة ُب التعليم كالٍب ال يتفق الكثّبين معها كمن 

 ىذه العوامل اآلٌب: 

طبيعة كخصوصية التدريس ُب اعبامعات، إذ يعتقد البعض إف عضو ىيئة التدريس دبا حصل عليو من مؤىبلت  أواًل:
علمية فهو يتسم بالكفاءة اؼبهنية ُب األنشطة األكاديبية كالتدريسية كاإلدارية الٍب تقع على عاتقو دبا ُب ذلك 

 كتقييم كتعديل ما يؤديو من مهاـ. اؼبعرفة الضركرية كاؼبهارات اؼبطلوبة الٍب سبكنو من مبلحظة 

يتم التعيْب كالَبقية ألعضاء ىيئة التدريس ُب اعبامعة بناءان على ربصيلهم األكاديبي دف النظر لكفاءهتم  ثانياً:
 األداء إدراجالب الباحث ه من تأثّب ُب طلبتهم كما يرل الطالتدريسية كإبداعهم داخل قاعة الدرس كما وبققو 

 التدريس. ىيئةعيْب كالَبقية لعضو التدريسي ضمن الت

إف الغرض الرئيسي من التدريس اعبامعي ينصب على إحداث نوع من التغيّب اؼبستمر ُب معارؼ كسلوكيات  ثالثاً:
الطلبة كىناؾ اعتقاد بأف أم تقييم منضبط لفاعلية التدريس ال يبكن أف يأخذ ؿبلو إال بعد مركر عدة سنوات 

 سية.من انتهاء العملية التدري

كىذا ال يتفق مع فلسفة التدريس كنظرياتو، إذ يبكن معرفة مدل اكتساب الطلبة للمعارؼ كاؼبهارات كالسلوكيات 
من خبلؿ ؾبموعة االختبارات  أكبعدىا  أكاؼبرغوب هبا من قبل عضو ىيئة التدريس أثناء احملاضرة الواحدة 

 .البنائية )التكوينية( الٍب هبريها لطلبتو 

البعض إف االعتقاد بوجود عبلقة بْب البحث العلمي كالقدرة ُب األداء التدريسي كثّبان ما يستخدـ  يرلرابعاً: 
لبللتفاؼ كضباية أعضاء ىيئة التدريس من تقييم أدائهم التدريسي ككثّبان ما يستغل ذلك كوسيلة دفاعية ضد 

توظيف ما يَبتب على ذلك من اؼبقَبحات كالتوجهات الٍب تؤكد كتؤمن بأنبية تقييم األداء التدريسي ك 
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أف ىناؾ ضركرة ملحة باعتماد اعبامعات لؤلداء التدريسي معياران مستقبلن ُب تقييم أعضاء ك تقييمات أك ترقيات 
 ىيئة التدريس بعيدان عن اؼبهاـ األخرل الٍب يؤديها اؼبدرس.

التدريسي اعتبار إف التدريس مهنة مثلو كبالرغم من كل ذلك فإف اعبامعات تعرؼ جيدان أنبية التقوٙب اؼبنتظم لؤلداء 
مثل أم مهنة أخرل كأف ىناؾ ضركرة إلجرائو كاالستفادة من نتائجو لضماف الفاعلية القصول ُب العملية التدريسية  

 .(2009)عبد الرزاؽ شنْب اعبنايب،  كوظيفة رئيسة من كظائف اعبامعة 
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 الفصل :خاتمة 

ككيفيات استخدامو ُب  كأساليبورأيناه ُب ىذا الفصل يرل الطالب الباحث انو عن طريق التقوٙب  من خبلؿ ما        
اؼبسطرة  األىداؼالبحوث الَببوية عامة ، كُب ؾباؿ الَببية البدنية كالرياضية خاصة يبكن الكشف عن مدل ربقيق 

اؼبستخدمة لكي نتغلب على نقاط الضعف ككباكؿ تفاديها كالعمل  كالطرؽ كاألساليب اإلمكانياتكالوقوؼ على 
نستعْب  أفعملية التقوٙب هبب  كأثناءعلى تثبيت نقاط القوة ، كبالتإب الرفع من ربقيق اؽبدؼ من العملية التدريسية .

 كلما تنوعت كسائل التقوٙب كاف اغبكم دقيقا .   ألنومن كسيلة ،  بأكثر
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 : تمهيد

التعليمي ُب صبيع أنظمة التعليم ُب العآب، كمن سبثل مؤسسات التعليم اعبامعي جبميع أشكاؽبا كأمباطها قمة اؽبـر 
 اؼبتعارؼ عليو ُب األكساط األكاديبية أف للجامعة ثبلثة كظائف رئيسية ىي:

التدريس، كالبحث العلمي، كخدمة اجملتمع كمن بْب ىذه الوظائف يربز التدريس كالبحث العلمي على أهنما  
كتعترب اعبامعات ؿبور االتصاؿ اؼبعرُب كالتقدـ الثقاُب كالوعي    ، (Park, 1996., p. 98)األكثر أنبية   

كتقع على عاتقها مسئولية هتيئة الكفاءات اؼبهنية كترقية اؼبناخ األكاديبي، كمساندة  ،العلمي كالرقي االجتماعي
دبا يعود على اجملتمعات  ،الرغبات التعليمية كدفع الكفاءات العلمية إٔب درجات اإلبداع كاإلتقاف كالكشف كاالبتكار

تمر كاؼبوضوعي كالواقعي السليم لكل من يعمل بالنفع، كعلى العآب باآلماؿ اؼبنشودة ؼبا تستلـز عمليات التقوٙب اؼبس
كتعد كفاءة التدريس اعبامعي أحد مكونات منظومة اعبودة الشاملة الٍب ، (132، صفحة 2000)اػبثيلة، باعبامعة 

تمثلة ُب الثورة التكنولوجية ؼبستقبل اؼبا يتم ُب ضوئها تقوٙب التعليم اعبامعي كيضمن قدرتو على مواجهة ربديات
 .(43، صفحة 1997)عبد اؼبقصود، كاؼبعلوماتية كاؼبعرفية 

 التدريس:مفهوم  3-0

لتخطيط عملية التعلم كتنفيذىا  اؼبعلمكالنشاطات الٍب يقـو هبا  كاألساليب: ؾبموع اؼبمارسات ونعني بالتدريس
اؼبتعلم ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبفاىيم كاؼببادئ  إكساب إٔبكتسهيلها كتقوٙب نتائجها ، ىذه العملية الٍب هتدؼ 

  (21حة ، صف1993)توؽ، من اجل مواصلة التعلم الحقا  ،ذباىات كالقيم كتطوير قدراتو العقليةكاؼبهارات كاال
اؼبتعلم ، بل ىي عملية تفاعلية بْب  إٔبعملية التدريس ليس ؾبرد عرض معلومات كنقلها  أفكيتضح من ذلك ، 

 )سعادة،اؼبعلم كاؼبتعلم كاؼبادة التعليمية ، يلعب فيها اؼبعلم دكر اؼبصمم كاؼبخطط كاؼبسهل كاؼبنفذ كاؼبتابع كاؼبقيم 
، صفحة 2006)،ؿبسن، فالتدريس أحد احملاكر اؼبهمة ُب العملية التعليمية، كيذكر  ، (123، صفحة 2009

 أف التدريس يرتبط ارتباطا كثيقا ببقية احملاكر األخرل )كاؼبنهاج، األىداؼ، مادة التدريس، الوسائل التعليمية (155
الٍب يشَبط قباحها  ،كأساليب التدريس( كيكوف اؼبعلم أحد احملاكر كالعناصر األساسية للقياـ بالعملية التعليميةطرائق 

 .الٍب يعتمد عليها التدريس اعبيد ألم مادة تدريسية ،توافر عدد من اؼببادئ العامة 

 طالب كاؼبنهج . كال األستاذعلى انو ذلك التفاعل كالتكامل مابْب  الطالب الباحث :يعرفو  كما
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 التدريسي :  األداء 3-4

يكوف  األداءخلفية معرفية ككجدانية معينة  كىذا  إٔبمهارم، كىو يستند  أكي ظيصدر عن الفرد من سلوؾ لف ما بأنو
 (81، صفحة 1999)اعبمل،  .ما عمل أداءعدـ قدرتو على  أك ة األستاذمنو قدر  يظهرعادة على مستول معْب ، 

بتخطيط كتوجيو من اؼبعلم  يأٌبكسيلة اتصاؿ تربوم ىادؼ   بأنو (201، صفحة 2003)الفتبلكم، كما يعرفو 
 .التعلم كالتعليم لدل اؼبتعلم أىداؼ لتحقيق

كسلوكيات تعليمية تتعلق  كإجراءاتكعمليات  أنشطةالتدريس من  ىيئةيقـو بو عضو  كل ما  الطالب الباحثكيعرفو 
 خارجها أكبعملية التدريس داخل قاعة التدريس 

 جوانب األداء التدريسي ومقوماتو: 3-4-0

ال تزاؿ بعد كظيفة التدريس أكثر كظائف عضو ىيئة التدريس إثارة للجدؿ، خاصة إذا تعلق األمر دبسألة 
 ٔب عدة عوامل من أنبها:تقويبو. كلعل ذلك راجع إ

أف جهود عضو ىيئة التدريس البحثية أك إسهاماتو ُب خدمة اجملتمع غالبا ما تنتهي إٔب نتائج ملموسة يبكن  -
 قياسها، بينما األمر ُب مسألة التدريس على خبلؼ ذلك، فنتائج األداء التدريس ليست ؿبددة ربديدان تامان 

من معارؼ كمهارات كقيم كاذباىات إٔب األداء التدريسي لطلبة كاف أف تنسب ما يظهره افمن الصعوبة دب
 فثمة عوامل أخرل تتحكم ُب ذلك.، لعضو ىيئة التدريس 

أدكار عضو ىيئة التدريس، كمن بينها أدكاره التدريسية، كما أهنا تتباين  ُبأف شبة تغّبات عديدة كشاملة  -
 بتباين اجملتمعات كالبيئات كالثقافات، بل كاعبامعات كزبصصاهتا كأقسامها.

أف األداء التدريسي اؼبتوقع من عضو ىيئة التدريس ىبتلف باختبلؼ رؤل كل من أعضاء ىيئة التدريس  -
)صباؿ علي الدىشاف ،  كرؤسائهم كغّبىم فبن ؽبم صلة بالتعليم اعبامعي.أنفسهم، كطبلهبم، كزمبلئهم، 

   (2004صباؿ اضبد السيسي، 

عتمادا على ما توفر من دراسات ُب ىذا اجملاؿ الوقوؼ على أىم جوانب إ على الرغم من كل ما سبق ك
ضوئها اغبكم على مدل جودة أك كفاءة عضو ىيئة التدريس على  كمقومات األداء التدريسي الفعاؿ الٍب يبكن ُب

 النحو التإب:
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 أ( التخطيط للتدريس:
يتوقف قباح عضو ىيئة التدريس ُب أدائو التدريسي على مدل استعداده لعملية التدريس، فإٔب جانب ضركرة 

 أخرل شخصية كمهنية كاجتماعية توافر اؼبقومات العلمية لدل عضو ىيئة التدريس، هبب أف تتوفر لديو مقومات
إذ ينبغي على عضو ىيئة التدريس أف يكوف متمكنا من مادة   (19، صفحة 1991)على السيد الشخييب، 

بيعة زبصصو بفركعها اؼبختلفة، ملما بالطرؽ كاألساليب التدريسية بكافة أنواعها حٌب يبكنو اختيار اؼبناسب منها لط
 اؼبادة اؼبراد تدريسها كاألىداؼ اؼبراد ربقيقها، كطبيعة كخصائص طبلبو.

بأحدث كسائل تكنولوجيا التعليم كلديو مقدرة كبّبة على استخدامها، خاصة تكنولوجيا  يكأف يكوف على كع
كذلك لتوافقها مع النمو السريع كاؼبتزايد ألعداد الطبلب كقدرهتا على  اآلٕبالتعليم القائمة على استخداـ اغباسب 

 ُب، أف معدؿ الوقت اؼبدخر اعبامعياؼبستول  ُبدراسة من دراسات التقوٙب  254بعد ربليل  ك خفض الوقت البلـز
.     (Darby, 2004, pp. 4-5)   عملية التدريس ُب اآلٕب% بعد استخداـ اغباسب 30التدريس قد بلغ 

 .(Conle, C, 1999, p. 811) ىذا فضبل عن ضركرة إعداده اعبيد حملاضراتو، كالتزامو بوقتها  
كيرتبط بالتخطيط للتدريس عدة خصائص كظبات هبب أف يتحلى هبا عضو ىيئة التدريس كاعتزازه دبهنتو 

، 1999)ؿبمود كامل الناقة.،  كاىتمامو دبظهره كملبسو، كالتزامو باؼببادئ كاألخبلؽ الكريبة حٌب يكوف قدكة لطبلبو 
 . (162صفحة 

تيسر  – الطالب الباحثفيما يرل  –أعضاء ىيئة التدريس  ُبائص شخصية كاجتماعية معينة فتوافر خص
كتسهل ؽبم عمليات التواصل كالتفاعل مع الطبلب كتزيد من فرص قبوؽبم لدل طبلهبم، كتنمى لديهم اذباىات 

 موجبة كبو الدراسة بصفة عامة، كاؼبادة اؼبتعلمة بصفة خاصة.

 اعبامعيدراسات عديدة كجود ارتباط قول بْب تقوٙب الطبلب لشخصية اؼبعلم كتأكيدا لذلك فقد أظهرت 
موجبة بْب متوسط تقوٙب شخصية أعضاء ىيئة التدريس كاؼبتوسط العاـ  ارتباطيوكبْب قدراتو التدريسية، ككجود عبلقة 

 .(Waters., 1988, pp. 203-204) لتقوٙب التدريس

 : ب( تهيئة الطالب

تعترب هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر من اؼبقومات األساسية للتدريس الفعاؿ، فتهيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر 
 .(Taylor, L, 1994, p. 110) ذبعلهم أكثر اىتماما باؼبادة الدراسية، كأكثر استمتاعا بدراستها

عضو ىيئة التدريس ذلك، إذا ىو أعطى طبلبو ُب البداية خطوطا عريضة تبصرىم باؼبيداف الذم كيستطيع 
فهذه اػبطوط العريضة تساعده على أف يقود طبلبو من خبللو إٔب شرح اؼبيداف كربط أجزائو  ،يسعوف إٔب اكتشافو

يو أف يعود فيقسم ـبططو العريض بعضها ببعض ليكوف بناء كامل من اؼبعرفة على أساس ىذه اػبطوط األكٔب، ٍب عل
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 إٔب ؾبموعة من اللقاءات كاحملاضرات كاؼبناقشات يضع لكل منها ـبططا عريضا يوجو من خبللو طبلبو إٔب متابعتو
، 1999)ؿبمود كامل الناقة.، ككل ؿباضرة ككل مناقشة  ،كما يقود الطبلب خطوة خطوة إٔب متابعة كل لقاء

 .(165صفحة 
كيستطيع عضو ىيئة التدريس بلوغ ذلك ، إذا ىو قاـ بتعريف الطبلب بطبيعة اؼبقرر كأىدافو كعبلقاتو 

 .باؼبقررات األخرل الٍب يدرسها الطبلب، ككيف يبكن مذاكرتو كما الذم ينبغي حفظو أك فهمو كؼباذا ؟ 
   (Molmes, L & Smith, L, 2003, p. 358)  العمليةما يدرسونو ُب اغبياة  قكما سبل تطبي 

كما يستطيع ذلك أيضا إذا ىو بصر طبلبو بأىم أساليب كأدكات التقوٙب الٍب يستخدمها ُب تقوٙب طبلبو، كحدد ؽبم 
ينهم على فهم اؼبقرر كاستيعابو بدال أدكارىم أثناء دراستهم للمقرر، كأمدىم بأظباء اؼبراجع كاؼبصادر اؼبختلفة الٍب تع

كتاب اؼبقرر أك أستاذ اؼبادة، ألف ذلك ال ينسجم كاالذباىات لى مصدر كاحد للمعرفة سواء كاف  من االعتماد ع
العاؼبية اغبديثة ُب التعليم كالٍب تؤكد على الطرؽ كاألساليب الٍب تشجع على اؼبناقشة كاغبوار كالتعلم الذاٌب كالبحث 

الٍب تقتضي توجيو الطبلب صوب اؼبكتبات كشبكات اؼبعلومات كمصادر اؼبعرفة اؼبختلفة، دبا يبكنهم من اؼبوقف، ك 
 .(Fischer, J, 2000, pp. 29-36) إجراء حبوثهم بأنفسهم كاستخبلص نتائجها كتفسّبىا

فبلبد أف يهيئ   من اؼبقومات األساسية للتدريس الفعاؿ اؼبقررهتيئة الطبلب لدراسة  أف الباحث الطالب كيرل
اىتماما باؼبادة الدراسية  األستاذ طبلبو للتلقي ، ك أف هبعلهم حاضر اعبسد كالذىن  فتهيئة الطبلب ذبعلهم أكثر

 أف الضركرم من فانو لذا ، علم كوهنا إٔب باإلضافة فن ىي التدريس عملية أف كحيث ، كأكثر استمتاعا بدراستها
 عن انتباىهم شد طريق عن كذلك ، للدرس تقديبو أثناء كالتجاكب ، لبلنتباه الطلبة أذىاف هتيئة إٔب األستاذ يعمد
 . لديهم االستطبلع كحب الطلبة  النتباه مثّبة عبارات ك أسئلة طريق

 ( " تنفيذ الدرس ":ت

كمهمة رئيسية  التدريسيمن مقومات األداء  أساسييعترب اختيار كربديد أساليب كطرؽ التدريس اؼبناسبة مقـو     
 فإذا كاف من اؼبهم أف وبسن عضو ىيئة التدريس االستعداد للتدريس من مهاـ عضو ىيئة التدريس أثناء أدائو لو.

يقـو بتدريسها التهيئة اؼبناسبة، فإنو من اؼبهم أيضا أف يستطيع كإذا كاف من اؼبهم أف يهيئ طبلبو لدراسة اؼبادة الٍب 
تنفيذ اػبطط كاألنشطة التعليمية الٍب تناسب حاجات الطبلب، كربقق اؼبرغوب من األىداؼ، كىذا يتطلب تنويع 

 مطرؽ كأساليب التدريس، كاستخداـ كسائل تعليمية متطورة كمتنوعة، كاإلجابة على أسئلة الطبلب كاستفساراهت
كمناقشة الطبلب ُب أحدث اؼبستجدات العلمية، كتفسّب النظريات كاؼبصطلحات بشكل كاضح كبسيط، كاستخداـ 

كإتاحة الفرصة للطبلب للمشاركة دبعارفهم   .(Taylor, L, 1994, p. 116)لغة سليمة للتواصل معهم 
 .(126-125، الصفحات 1991)ؿبمود عباس عابدين،   كخرباهتم، كتنمية مهارات التعلم الذاٌب لديهم
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شاطو ىذا فضبل عن ضركرة بذلو جهد كبّب ُب عملية التدريس، فعضو ىيئة التدريس اؼبتميز ال يسمح لن
حبو من اكضباسو كانتباىو بالفتور ُب العمل، حٌب يظل تدريسو دائما حيا كحقيقيا، فيهتم دبعايّب اإللقاء خاصة ما يص

،  فثمة ارتباط قوم بْب ضباس عضو ىيئة   (164، صفحة 1999)ؿبمود كامل الناقة.، حركات ملمحية كانفعالية 
التدريس ُب أدائو التدريسي كمستول تعلم الطبلب، كىذا ما توصل إليو أحد أعضاء ىيئة التدريس، حينما قاـ 
بتدريس مقرر علم النفس على مرتْب، اؼبرة األكٔب استخدـ أسلوبو اؼبعتاد ُب التدريس، كلكنو ُب اؼبرة الثانية بذؿ جهدا 

كي يكوف تدريسو أكثر حيوية، مضيفا إيباءات باليد كمغّبا نربة صوتو، كقد حصل على نتائج مذىلة كارتفعت كبّبا ل
 .(Gray, M, 2003, p. 46) تقديرات الطبلب ُب اؼبرة الثانية

 الٍب العمليات أىم من كىي ، التدريسية العملية مركبات ضمن يدخل اجملاؿ ىذا  أف الطالب الباحثكيرل 
 ُب ظل ما إتقاهنا اؼبعلم على هبب الٍب ، الرئيسية اؼبهارات من ؾبموعة العملية ىذه كتشتمل.  األستاذ هبا يقـو

 حديثة ُب  تدريس ككسائل كأساليب طرؽ البد من استعماؿ وأن أميشهده التعليم اعبامعي من زيادة ُب عدد الطلبة 
 . كالعشرين اغبادم القرف ُب العإب التعليم جوتوا الٍب التحديات ظل

 ( التفاعل مع الطالب:ث

كيطلق على ىذا االذباه " النواتج كالعمليات" أم الربط بْب سلوؾ اؼبعلم كما يؤديو داخل الفصل من ناحية  
العمليات( )الفصلكتعلم طبلبو من ناحية أخرل. كتقـو دراسات ىذا االذباه بتحليل ؿبتول العملية التدريسية داخل 

 . كمقارنة مستوياهتا دبستويات ربصيل الطبلب ) النواتج(، كمن ٍب تكوف أفضل عملية ىي الٍب توصل إٔب أفضل ناتج

كلقد أصبعت الدراسات على كجود عبلقة سلبية بْب رفض الطبلب للمعلم كالتحصيل الدراسي ؽبؤالء 
اقل الطبلب. فالطبلب األكثر تقببلن ؼبعلمهم يكوف ربصيلهم أعلى من أكلئك الذين يكوف تقبلهم ؼبعلمهم 

(Kauchak ،1998) 

  (1991)على السيد الشخييب، كدراسة   لذكر كليس على سبيل اغبصر على سبيل اأصبعت بعض الدراسات 
على أنبية كضركرة تفاعل عضو  ٍب أجريت ُب ؾباؿ التدريس الفعاؿال  (1997)إبراىيم،  ، (1996)األغربم، 

 التدريس مع طبلبو، باعتباره أحد أىم مقومات التدريس الفعاؿ.ىيئة 
ز طبلبو صبيعا إٔب التعلم الذاٌب كتوجيههم لذلك. كما هبب يفربفعضو ىيئة التدريس اعبيد هبب أف يكوف قادرا على 

على  كوبرص ،كيتابعهم دائما كيهتم دبشاعرىم كمشكبلهتم كتقدمهم العلمي  ،أف يعودىم االعتماد على أنفسهم
تنمية االذباىات العلمية عندىم، كاؼبوضوعية كاألمانة العلمية كالتفتح الذىِب كحب اؼبعرفة كالسعي ُب طلبها كالَبكم 

. مهيمنا على حجرة الدراسة ىيمنة (28، صفحة 1991)خليل يوسف اػبليلي ،  ُب إصدار األحكاـ كغّبىا
اؼبتزف البشوش، الذم ال وبتاج إٔب الصرامة كفرض السيطرة، بقدر ما وبتاج إٔب القدرة على ضبط اغبكيم اؽبادئ 

سلوؾ طبلبو كتوجيو حركة تفكّبىم، كاالحتفاظ باؼبناقشة بعيدا عن الشركد أك الغموض. مشاركا ؽبم ُب أنشطتهم 
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اركة كاؼبعايشة فرص ذىبية للتدريس كالتعلم معايشا لقاءاهتم كندكاهتم كحفبلهتم كرحبلهتم كمسابقاهتم، ففي ىذه اؼبش
  .(165-164، الصفحات 1999)ؿبمود كامل الناقة.، الذم يلعب فيو أسلوب القدكة دكرا كبّبا ُب تربية طبلبو 

 تتعلق الٍب اؼبهمة تلك تعد ٓب مهمتو اجملتمع إليو يتطلع الذم الناجح األستاذ أف الطالب الباحثكيرل 
 الشخصية بناء إٔب يهدؼ الذم البناء االهبايب بالتفاعل ذلك تتعدل بل ، للطبلب الفكرم اعبانب كإثراء بالتلقْب
 . للطالب السوية

 ( تقويم تعليم الطالب:ج

ُب يعترب تقوٙب تقدـ الطبلب أحد أىم خصائص األداء التدريسي الفعاؿ كأحد أىم مقوماتو، فهو األساس 
عملية تطوير األداء التدريسي كىو األساس الذم يبكن االعتماد عليو ُب اغبكم على ما إذا كانت أىداؼ التدريس 

 قد ربققت أـ ال.

كمن ٍب، فإنو ينبغي على أعضاء ىيئة التدريس أف يستخدموا طرقا كأساليب تقوٙب متنوعة كمبلئمة كعادلة 
(Taylor, L, 1994, p. 116)

، كأف تشمل اختباراهتم اعبوانب األساسية للمقرر، كأف تراعى الفركؽ الفردية  
بْب الطبلب، كأف تناسب الوقت اؼبخصص ؽبا، كأف ترتبط ارتباطا مباشرا باحملاضرات أك دبا ًب توجيو الطالب إليو من  

 . (Molmes, L & Smith, L, 2003, p. 318)كتب كمصادر 
كأف يعتمدكا على اسَباتيجيات ربقق تغذية راجعة عالية اعبودة سبكنو من إصبلح كتعديل طرؽ تدريسو   

(Taylor, L, 1994, p. 116)طبلع على كل نشاطات طبلبو كقراءة  . فمن كاجب عضو ىيئة التدريس اال
ل من أعماؽبم قراءة فاحصة مدققة، فيها حرص كتقبل حٌب يبكن متابعة الطبلب كتوجيههم التوجيو األمثل كل عم

كعند رصد اػبطأ ينبغي أف يسجل اغبل الصحيح أك التوجيو الذم يبكن الطالب من الوصوؿ إٔب ىذا اغبل، كأف 
 .(164، صفحة 1999)ؿبمود كامل الناقة.، تكوف تعليقاتو على ىذا العمل كاضحة كمفهومو 

األساس  أحد أىم خصائص األداء التدريسي الفعاؿ كأحد أىم مقوماتو فهو التقوٙب أف الطالب الباحثكيرل 
ُب اغبكم على ما إذا كانت أىداؼ  ُب عملية تطوير األداء التدريسي كىو األساس الذم يبكن االعتماد عليو

 . ربققت أـ الالتدريس قد 

  Teaching Skill  :مهارة التدريس   3-3
على أهنا  " ؾبموعة السلوكيات التدريسية الفعالة الٍب يظهرىا اؼبعلم ُب   (32، صفحة 1998)راشد،  يعرفها      

نشاطو التعليمي داخل حجرة الدراسة كخارجها لتحقيق أىداؼ ؿبددة تصدر من اؼبعلم دائمان ُب شكل استجابات 
كؼ اؼبوقف كالتكيف مع ظر ، كتظهر ُب تلك االستجابات عناصر الدقة كالسرعة ُب  األداء  ،حركية أك لفظية 
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نشاط معْب ذك عبلقة  أكبأهنا " القدرة على أداء عمل  (12، صفحة 2006)زيتوف،  التدريسي ". كيعرفها
( اؼبعرفية  اغبركية  األداءات)  كىذا العمل قابل للتحليل جملموعة من السلوكيات ،تقويبو  ،تنفيذه  ،بتخطيط التدريس 

كسرعة إقبازه كالقدرة على التكيف مع اؼبواقف  ،كمن ٍب يبكن تقييمو ُب ضوء معايّب الدقة ُب القياـ بو  ، االجتماعية
 كمن ٍب يبكن ربسينو من خبلؿ الربامج التدريبية ". ،بأسلوب اؼببلحظة اؼبنظمة  باالستعانة ،التدريسية اؼبتغّبة 

 اؼبهارة التدريسية بأهنا :  الطالب الباحثكيعرفها   

ؾبموعة األداءات السلوكية اؼبكتسبة بالتدريب كاؼبمارسة الٍب سبكن اؼبعلم من القياـ جبميع مهاـ العملية التدريسية 
( بأقل جهد  الطبلب  تقوٙب ،التفاعل مع الطبلب،هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر، تنفيذ الدرس التخطيط للتدريس ،)

 .قف مفاجئة تطرأ أثناء اؼبواقف التعليمية اؼبتعددةاكقدرة على التكيف السريع مع أم مو  ، كبإتقاف ) كفاءة (

 التدريس الجامعي :   3-2
 يسعى ساسة التعليم العإب كعلماء الَببية لتحقيق أىداؼ التعليم اعبامعي بالصورة اؼبثلى مثل: 

كاالستفادة هبا كالبحث عنها بالطرؽ العلمية  إعداد الشاب اعبامعي القادر على فهم اؼبعرفة كالتعامل معها 
من خبلؿ العمل الدائم على تقوٙب اؼبسّبة العلمية كالتعليمية، مؤكدين  ،كالوعي دبشكبلت اجملتمع كالعمل على حلها

أف اعبامعة تسّب خبطى ثابتة لتحقيق أىدافها ُب إعداد جيل متحرر من اعبهل كاػبوؼ كالتخلف، قوم بإيبانو باهلل 
ُب بنيتو كشخصيتو كأخبلقو، معتز بوطنو متسلح دبنجزات العصر العلمية كالتكنولوجية، كيعرؼ كيف يستخدمها  قوم

   (231، صفحة 1987)السامرائي، 

االجتماعي، كتقع كمن اؼبعلـو أف اعبامعات سبثل ؿبور االتصاؿ اؼبعرُب كالتقدـ الثقاُب كالوعي العلمي كالرقي 
كدفع الكفاءات العلمية إٔب درجات اإلبداع  ،كترقية اؼبناخ األكاديبي ،على عاتقها مسؤكلية هتيئة الكفاءات اؼبهنية

فبا يستلـز عمليات  ،دبا يعود على اجملتمعات بالنفع كعلى العآب باآلماؿ اؼبنشودة، كاإلتقاف كالكشف كاالبتكار 
   (110، صفحة 2000) اػبثيلة ماجد ىند، كالواقعي السليم لكل من يعمل باعبامعة التقوٙب اؼبستمر كاؼبوضوعي 

بدكره اؼبهم كاغبساس بكفاءة كاقتدار، البد أف يتمتع بقدر كاؼ من القدرات  االستاذكلكي يقـو 
كالكفايات التعليمية. ذلك أف كظيفة اؼبعلم ٓب تعد قاصرة على تزكيد الطبلب باؼبعلومات كاغبقائق كما كاف ُب 

 ب ُب صورىاالسابق، بل تعدهتا إٔب أف أصبحت عملية تربوية شاملة عبميع جوانب مبو الشخصية لدل الطال
 . (147، صفحة 1995)اؽبزٕب،  اعبسمية كالعقلية كالنفسية كاالجتماعية

كتنمية  هارة األستاذ اعبامعي كبراعتو ُب هتيئة اؼبناخ التدريسي للتعلمدبكيبلحظ أف التعليم اعبامعي وبدد فاعليتو 
اإلثارة العقلية لدل طبلبو، كالتواصل اإلهبايب فيما بينو كبينهم، باإلضافة إٔب طبيعة العبلقات الٍب قد تساعد ُب 
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استثارة دافعيتهم كبذؿ قصارل مالديهم من قدرات كشحذ نبمهم ُب سبيل التحصيل العلمي اؼبتميز، كالذم بدكره 
  .(113، صفحة 2000) اػبثيلة ماجد ىند، تفاعلهم  سوؼ ينعكس على مستول عطائهم، كمدل إهبابية 

  :   الطالب الباحثكيرل 
التدريس تؤدم دكران مهمان ُب فاعلية  االستاذإف اػبصائص اؼبعرفية كاؼبهنية، كاالنفعالية كظبات شخصية  
، فهي بالنسبة للطالب تشكل أحد اؼبداخل الَببوية اؼبهمة الٍب تؤثر ُب الناتج التحصيلي لو، كُب استمراريتو اعبامعي 

كُب مستول مفهـو الذات األكاديبي لديو باعتباره أىم العناصر اؼبستهدفة ُب العملية التعليمية، كاؼبستفيد األكؿ ؼبا 
 .من معرفة كقدكة  االستاذيقدمو لو 

 ئص التدريس الجامعي الجيد:خصا  3-2-0

يؤثر تأثّبان داالن على كم ككيف ما يتعلمو  األستاذتوصلت العديد من الدراسات إٔب استنتاج بأف مستول أداء 
 الطبلب. كمن أىم ؿبددات التدريس الفعاؿ ما يلي:

 إدارة الفصل بأسلوب ؿبكم. -

 أداء اؼبعلم الواضح للدرس. -

 الَبكيز على عملية التعلم جبدية. -

 اػبربة ُب مراجعة الدركس كاالستفادة منها. -

 استخداـ اإلشارات كالرموز كالعبلمات للحث على التعلم. -

 استخداـ ـبتلف األساليب للتأكد من فهم الطبلب للمادة العلمية. -

 التنوع ُب استخداـ األسئلة من حيث اؼبستول كاحملتول. -

 إليهم.إتاحة فرصة التفكّب للطبلب عن طريق توجيو األسئلة  -

 مثل ىذه الجوانب تؤدي إلى فاعلية طريقة التدريس من ناحية وزيادة تحصيل الطالب من ناحية أخرى

    (Kauchak ،1998)   ، كما هبب على اؼبعلم التنوع ُب االسَباتيجيات الٍب يستخدمها، حيث إف
   (Slavin, 1995) الناجحة ُب ربقيق أىداؼ معينة قد ال تكوف  مناسبة لتحقيق أىداؼ أخرل اإلسَباتيجية

ستة أبعاد يقـو الطالب من خبلؽبا طريقة تدريس  على(MaConney, 1998, pp. 140-150) كيؤكد 
 كىي: أستاذه



 التدريس الجامعي                                                                                  الفصل الثالث   
 

  57 

 

 ؼبدخبلت التعليم. التخطيط -

 كضوح األىداؼ.   -

 الضوابط اعبيدة ُب التقوٙب.   -

 الثقة ُب النفس.   -

 لتنوع ُب استخداـ اسَباتيجيات التقوٙب.ا   -

  التطبيق اؼببلئم ؼبنطلقات التدريس. -

كبالرغم من اختبلؼ بعض الباحثْب حوؿ فهم التدريس اعبامعي الفعاؿ فإنو توجد بعض اػبصائص 
 كجو نظر ىؤالء الباحثْب، كيبكن الَبكيز على أىم صفات التدريس اعبامعي اعبيد: اؼبشَبكة بْب 

 اؼبستول العلمي لعضو ىيئة التدريس كإؼبامو للموضوعات الٍب يدرسها. -1

 يسمح حبرية الرأم كالفكر داخل احملاضرة.  -2

 يزيد من دافعية الطبلب للتعليم.  -3

الكفء ىو الذم يظهر  األستاذأف  اؼبعلم، كاتزانو االنفعإبكيؤكد بعض الباحثْب على أنبية تنمية شخصية  -4
 حيوية بدنية عالية، كدقيق ُب تنظيم كقتو، متسم بالتحكم االنفعإب، كاثق من نفسو، ينجز مسؤكلياتو.

 ( Richey., 1979, pp. 249-332) 

 هببتدريس الكلرفع كفاءة  ،الطلبة أف لطريقة التدريس أثران كاضحان ُب أداء  : الطالب الباحثكيرل  -
، كربسْب عملية من الناحية  السلوكية كاؼبعرفية  التدريس عملية إٔب االذباىات اغبديثة ُباألساتذة  إرشاد

ملية التعليمية. كأف لتقـو بدكر فعاؿ ُب ربسْب الع اعبامعة من رؤساء أقساـ  ةاؼبتابعة كالتوجيو من قبل إدار 
 أىداؼ كل حصة ربديدان دقيقان كأف وبرصوا على ربقيق تلك األىداؼ. األساتذةوبدد 

  أىمية التدريس الجامعي:  3-2-4

 يمكن تلخيص أىمية التدريس الجامعي للطالب من حيث أنو:       

 لو أثر بالغ على التحصيل العلمي كاؼبعرُب كالنمو الفكرم االجتماعي كاألخبلقي لطبلب اعبامعة.  -1
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إعداد الطبلب إعدادان مهنيان متخصصان عاليان حسب ما يتفق مع متطلبات قطاعات اإلنتاج اؼبختلفة من القول  -2
 العاملة. 

رم كاؼبعرُب بْب طبلب اعبامعة كأعضاء ىيئة للتدريس اعبامعي أنبية بالغة حيث يتم من خبللو التفاعل الفك -3
 التدريس سواء داخل أك خارج قاعات الدراسة. 

 يساعد التدريس اعبامعي الفعاؿ الطبلب كيف يفكركف كيستخدموف عقوؽبم.  -4

 التدريس اعبامعي الفعاؿ يساعد على تنمية قدرات الطبلب العقلية كالفكرية.  -5

امعة القيم كاؼببادئ األخبلقية اغبميدة، ككذلك االذباىات يساىم التدريس اعبيد ُب إكساب طبلب اعب -6
  (Gray, 1989, pp. 35-40) (10-4، الصفحات 1996)الثبيٍب، اإلهبابية. 

 انبية التدريس اعبامعي للطبلب فيم يلي : الطالب الباحثكما يرل 

 يساىم التعليم اعبامعي ُب اؼبساعدة على نضج الطبلب االجتماعي. -

 يساعد التدريس اعبامعي الفعاؿ الطبلب على التعبّب عن اآلراء كاألفكار بكل صراحة كموضوعية. -

 الجامعي : األستاذ  3-2
 الَببوم العمل يقود ألنو فيها كاعبوىرم األساسي العنصر ،ك(2005 القر٘ب،) التعليمية العملية ؿباكر أىم ىو

 اؼبؤسسات تقدـ على كيعمل كاالجتماعي، العلمي تكوينهم ُب فيؤثر مباشرة الطبلب مع كيتعامل كالتعليمي،
 .(33 صفحة ،2009 عيسى،) اأىدافه كربقيق اجملتمع خدمة ُب كالعملية العلمية رسالتها أعباء كضبل كتطويرىا

عضو ىيئة التدريس بأنو كل من يعمل كيشغل كظيفة مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ أك أستاذ ُب أحد  ؼكيعرّ 
كُب ضوء ذلك هبب اعبامعات اؼبعَبؼ هبا أك ما يعادؿ ىذه اؼبسميات ُب اعبامعات الٍب تستعمل مسميات مغايرة 

االىتماـ باألستاذ اعبامعي من حيث التطوير كالتقوٙب، ليواكب اؼبستجدات العلمية ُب حقل زبصصو كاعبوانب الَببوية 
 (289، صفحة 1985)النعيمي، كتكنولوجيا التعليم 
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 . البدنية والرياضيةعاىد التربية وم أقسامالمثلث التعليمي في   3-2

 المساقات الدراسية : 3-2-0

اقتصاديات السوؽ  كالنمط  إٔب، كمنها التحوؿ  األفرادعلى  حديثا طرأت  التغّبات اجملتمعية الٍب إف 
جهد  لؤلفراد، فما عاد  األفرادكاستعداداهتم بسبب ظركؼ العصر حولت  األفراداالستهبلكي كتغّب اذباىات كميوؿ 

ف تطوير اؼبناىج الدراسية كالسيما ُب مرحلة اعبامعة ، كا إٔبكقت لتحمل ذلك ، كبالتإب تظهر اغباجة اؼبلحة  كال
 أفطرائق التدريس كتكنولوجيا التعليم الٍب هبب  أم األفراد إٔبيات نقل اؼبعرفة يرتبط ىذا التطوير ك التحديث بآل

تعتمد اؼبساقات الدراسية ُب التعليم اعبامعي بكثّب من الدكؿ  إذ   (2003)علي، تساير ؿبتول الدراسة اؼبطور 
موضوعات حبثية ، كالبد من عملية  اؼبراجعة اؼبستمرة  للمساقات اعبامعية كىذا لضماف :  أساساؼبتقدمة  على 

كلذلك يقَبح  (2002)اؼبعا٘ب كليد، ت . اغبداثة ، اؼبواءمة ، التفكّب التحليلي ، التعلم الذاٌب ، اكتساب اؼبهارا
تطبيقها كتوفر فرص العمل  كإمكانيةمن حيث اغباجة ؽبا  تشكيل عبنة لدراسة الربامج اعبامعية الطالب الباحث :

 ػبرجيها ، كاف تشكل عبنة من صبيع اعبهات اؼبعنية .

  الهيئة التدريسية . 3-2-4

من اختيار الكفاءات الٍب من شاهنا  التأكدبعد  ،ىيئة التدريس أعضاءما يتعلق هبذا اجملاؿ ضركرة تنمية  أىم إف
، أم فهم عقلي ببصّبة نظرية يتمتعوا أفيفَبض هبم  إذُب مرحلة التعليم اعبامعي ، تتواصل مع الطلبة  أفكالقادرة 

حرفيا ، كذلك  يكوف مهنيا ال أفكىذا يتطلب منو  ، يفتوظك  لتأديةمن طرؽ معينة  اإلنسافيقـو بو  ة كسبب مالكيفي
كاضحة اؼبعآب كالصياغة ، فتنمية اؼبعلم اعبامعي مهنيا  تفيد ُب  أىداؼاعبامعة من التدريس ُب ضوء  أستاذلتمكْب 

 أدكارهعلى تلقي الضوء  لؤلستاذالقرار العلمي كاؼبهِب السليم ، كذلك الف التنمية اؼبهنية  ازباذشحذ قدراتو على 
كبالنسبة لتعيْب أعضاء  ، (2003)علي، فبا يقلل من نسب اؽبدر الَببوم  ، أىدافهاالتدريسية كالبحثية كتوضيح 
تراعي األىلية كالشفافية، إضافة إٔب ذلك يقَبح هبب كضع سياسة متشددة للتعيْب، ،ىيئة التدريس ُب اعبامعة 

 : الطالب الباحث

  .فيما ىبص مهارات التدريسي اعبامعي  حديثي التعيْب خاصةالتدريس  ىيئة أعضاء تأىيل إعادةهبب  -

الطلبة :                                                                                                                  3-2-3
كذلك الف العملية التعليمية التعلمية برمتها بنيت من اجلهم ، كمن ،  االىتماـ ُب التعليم اعبامعي بؤرةالطلبة ىم 

ُب توجيههم  أساسيةالَبكيز على الطلبة يعترب ركيزة  أفمن ، اغبديثة  النظريات إليوتوصلت  دكاعي ذلك االىتماـ ما
تطورات العصرية ُب انفتاح الطلبة على ضركرات حياهتم كبو اؼبستقبل يليب حاجياهتم كرغباهتم ، كذلك دبا يواكب ال

 اغبالية كاؼبستقبلية .
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 باألصوؿ تأىيلو علميا ُب زبصصو كتعريفوتقتصر فقط على  ال،اؼبعلم الكفء  بإعدادالعناية كاالىتماـ  إف
ُب تنمية قدراتو على  أيضا، كخصائص اؼبتعلم كمشكبلتو ، بل  كأىدافوالتدريس كطبيعة التعليم  كأساليبالَببوية 

 اآلراءالتفكّب كعلى التخيل كالتصور كالَبكيب كالتحليل ، كالنقد كاؼبقارنة كالتطبيق ، كاستخبلص النتائج كتكوين 
 (Gray, 1989, pp. 35-40)  اػباصة.

، من  )الرياضة االختيارية ُب النظاـ ؿ،ـ،د(مشاركة الطلبة ُب اختيار اؼبساقات  أف: ويرى الطالب الباحث 
ُب احملاضرات الدراسية   إعدادىماغبديثة عبعلهم ؿبور ارتكاز التعليم اعبامعي  كما يقَبح التخفيف من  األسس أىم

 .من الناحية العلمية كالعملية  إفادةحبيث تصبح 

من إمكانات ومهارات وقدرات وسمات وقيم  الجامعي  األستاذن يتميز بها أىم المقومات التي يجب أ  3-9
 حتى يمكن تمكنو من أداء مهامو:

هبب أف يكوف منظمان ُب الشرح، لديو القدرة على اإلقناع،  االستاذ، أف  (1987دراسة شحاتة ) أكدت 
متخصصان ُب اؼبادة الٍب يدرسها، مرنان ُب تفكّبه كأسلوب تعاملو مع اآلخرين متقببلن لرأم الغّب، متحدثان لبقان، متواضعان 

 . (1996شحاتو، )  متحليان بالصرب، منضبطان كملتزمان متسمان بالنزاىة كاؼبوضوعية
إٔب أف دكر األستاذ اعبامعي ال يقف عند حدكد التعليم كالتثقيف فحسب بل  (2000اػبثيلة ) كتشّب

 (122، صفحة 2000)ماجد،اػبثيلة،   يات ذات أثر مهم ُب تشكيل الواقعينطلق من السلبيات فيجعل منها إهباب
من إعداد الطبلب اؼبتزايدة كالتوسع اؼبطلوب ُب التعليم اعبامعي فبلزالت ىناؾ حاجة ضركرية كعلى الرغم 

إلهباد عبلقات مباشرة بْب األساتذة كالطبلب باعتبار األستاذ اعبامعي قدكة للطالب يستطيع أف يوجهو ُب كل 
كلقد صارت من ، ؿ على اؼبعلومات سر لو السبل ُب اغبصو يياؼبشاكل الٍب تعَبض طريقو، كيرل لو النصح الواجب ك 

أىم كظائف األستاذ اعبامعي إعداد الطالب اعبامعي الكتساب اؼبعلومات كمعاكنتو ُب صبعها كربليلها كنقدىا 
كمن كظائف األستاذ اعبامعي أيضان معاكنو الطالب ُب اكتساب االذباىات  ،ٍب االستفادة منها عمليان ، كتطويرىا 

كمع اؼبتغّبات العاؼبية الٍب تفرض نفسها علينا بدالن من ؾبرد نقل اؼبعلومات  ،اإلهبابية الٍب تتناسب مع طبيعة ؾبتمعنا
 . (233، صفحة 2001)حسن، اؼبتنوعة 

الذين يتصفوف بالدؼء كالود ُب تعاملهم مع  األساتذةأف  (WoolFolk, 1993, p. 26)كيشّب 
 .كينعكس ىذا بالتإب على حب الطبلب للدراسة  ، الطبلب وبظوف حبب الطبلب كاحَبامهم

ذكم اػبربة يبلكوف القدرة على معاعبة اؼبواقف  األساتذةأف  (Kauchak, 1998, p. 126)كيرل 
 اؼبعقدة داخل الفصل كأف لديهم قدرة على معاعبة مادة التعلم من خبلؿ كضع األفكار الرئيسية.
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كاألستاذ اعبامعي رائد لطبلبو يعاكهنم ُب حل مشكبلهتم كُب تكوين شخصية ناضجة متكاملة كيفتح أمامهم أبواب 
تقبل زاىر. أنو باختصار القدكة كاؼبثل األعلى كبغّب كجود عبلقة مباشرة بْب األساتذة كالطبلب فإف ىذه األمل ُب مس

األىداؼ الَببوية كاالجتماعية يصبح من العسّب ربقيقها كعلى ذلك فإف ىناؾ حاجة ملحة لكي يصبح اؼبناخ 
 . (21-15، الصفحات 1993)هباءالدين، اعبامعي أكثر مبلئمة 

كلكي يقـو اؼبعلم بدكره اؽباـ بكفاءة عالية البد لو أف يتمتع بقدر كاؼ من القدرات كالكفايات التعليمية 
ألنو ٓب تعد كظيفتو قاصرة على تزكيد الطبلب باؼبعلومات كاغبقائق بل أصبحت عملية تربوية شاملة عبميع جوانب 

 . (147، صفحة 1995)اؽبزٕب، صورىا اعبسمية كالعقلية كالنفسية كاالجتماعية.  شخصية الطالب ُب

ألهنم ىم الذين يتحملوف مسئولية  ،كإف أعضاء ىيئة التدريس ىم عماد العمل األكاديبي ُب اعبامعة
التدريس ُب اعبامعة سواء على مستول الدراسة اعبامعية أك الدراسات العليا، كىم اؼبسئولوف عن اإلرشاد األكاديبي ُب 
اعبامعة، كاإلشراؼ على طبلب الدراسات العليا، يتحملوف مسئولية النشاط البحثي ُب اعبامعة كىم الذين يضعوف 

ية كوبددكف اؼبقررات الدراسية، كمن خبلؽبم تستطيع اغباجة خدمة اجملتمع. كلذلك فإف تقوٙب أعضاء اؼبناىج الدراس
ىيئة التدريس كخاصة اعبانب التدريسي عمل ُب غاية األنبية، انطبلقا من أف ربقيق أىداؼ اعبامعة يعتمد ُب اؼبرتبة 

 يها. األكٔب على مدل كفاءة كفاعلية أعضاء ىيئة التدريس العاملْب ف

 الجامعي:  األستاذمن خالل نتائج بعض الدراسات حول تقييم أداء  الجامعي  لألستاذ الواقع الفعلي -2 -3

، أف عدد األساتذة اؼبهتمْب بالبحث العلمي قليل إذا ما قورف بأعداد الطبلب، فنتيجة (1983كماؿ )  يوضح -1
كنتيجة لعدـ اإلعداد اؼبسبق للكوادر العلمية اؼبطلوبة  للتوسع ُب افتتاح اعبامعات ُب العآب العريب خبلؿ كقت قصّب،

للقياـ بالتدريس، ُب اعبامعات كللقياـ دبهمة البحث العلمي، فإف جامعتنا تعا٘ب من نقص خطّب ُب ىيئات التدريس 
ذ ، حيث يشّب إٔب أف قلة عدد أفراد التدريس باعبامعات يعترب كضع خطّب كينعكس على عمل أستاذ اعبامعة إ ؽبا

 (03، صفحة 1983)كماؿ،   ترتفع نسبة الطبلب مقابل نسبة األساتذة.

ا دبهارات ك زكدت، بأف أعضاء ىيئة التدريس الذين يلتحقوف بالتدريس اعبامعي ٓب ي(1983عدس )كيوضح   -2
مثلة ُب فلسفة التعليم كأىدافو، ككيفية التعامل مع الطبلب ككيفية التحضّب للمقررات الدراسية، ككتابة تالتدريس اؼب

االمتحانات كتدقيقها، كأسلوب اؼبناقشة الصفية، كتوجيو الطبلب كبو مصادر اؼبعرفة، كاستخداـ التقنيات اغبديثة ُب 
مية ؼبؤسسات إعداد األستاذ اعبامعي الٍب تركز بشكل مطلق ؾباؿ التدريس من خبلؿ برامج اإلعداد قبل اػبدمة التعلي

على اعبانب العملي مع إنباؿ اعبانب اؼبهِب، فإف الكثّب منهم غالبان ما يلجأ إٔب أسلوب احملاكلة كاػبطأ ُب الوصوؿ 
 .  (72صفحة ، 1983)عدس، إٔب األفضل ُب تقدٙب احملاضرات كالتعامل مع طبلهبم. 
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بأف اػبلفية العلمية لعضو ىيئة التدريس ينقصها اإلعداد الَببوم  (1989)عبد الرضبن زعرب، أكضحت دراسة  -3
 كاستخداـ تقنيات تعليمية كاستخداـ اغباسب اآلٕب ُب التدريس. ، ُب استخداـ اسَباتيجيات تدريسية ـبتلفة 

إٔب أف األستاذ اعبامعي حباجة ملحة للتدريب على إعداد االختبارات  (1993)ؿبمد فتحية،  توصلت دراسة -4
كمعايّب إعداد اؼبواد التعليمية للطالب اعبامعي، كتكنولوجيا التعليم كأسس توظيفها  ُب تعليم  ،كمبادئ التدريس

 إدارة الوقت كتنظيمو.  إسَباتيجية األستاذ اعبامعي حباجة إٔب ،طالب اعبامعة

بإعادة النظر ُب نظاـ تقوٙب اؼبعلم، القائم على مدل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة  (1996)ذياب، أكضحت دراسة  -5
 من اؼبنهج. 

كالٍب أشارت إٔب ضركرة تنظيم كبناء احملاضرة على ربديد العمق اؼبناسب  (2000) اػبثيلة ماجد ىند،  دراسة -6
كاالىتماـ بالتغذية الراجعة كأنبية استيعاهبا لفكر جديد كإضافة ُب  ،للمادة اؼبعطاة من حيث العرض كالشرح كالوقت

 اؼبعرفة. 

كأرجعت  ،لكفاية اؼبتوقعة منوأكضحت اػبثيلة أيضان أف األستاذ اعبامعي ال يصل ُب مستول أدائو إٔب درجة ا -7
ذلك إٔب حاجة األساليب التدريسية اؼبهنية إٔب تطوير ُب كثّب من اؼبهارات الٍب تؤدم إٔب ربسْب العطاء األكاديبي 

 كزيادة اغباجة إٔب التحصيل العلمي ُب سبيل رفع مستول األداء. 

كالتلقْب كالَبديد الببغائي كاؼبؤسف أنو كأف من اػبطأ الفادح أف ينظر للجامعة على أهنا ؾبرد مكاف للحفظ  -8
اإلسبلمي أصبحت  العريب ك العآب  نتيجة ؽبذا التوجو اػباطئ من قبل بعض األنظمة السياسية ُب كثّب من دكؿ

اإلسبلمية تعا٘ب من نوع من اغبصار الفكرم كالرقابة اؼبتسلطة فبا أفقدىا دكرىا  العربية اعبامعات ُب أغلب البلداف
القيادم الفكرم ُب تلك اجملتمعات. كقد انعكس ىذا بشكل سليب على النشاط التدريسي كالبحثي ألعضاء ىيئة 

 . (17، صفحة 1996)الثبيٍب، التدريس ُب اعبامعات 

بأف هبب على مؤسسات التعليم اعبامعي كىي   (186-117، الصفحات 2003)الغامدم اضبد ضبداف ،  يشّب
إذا ما أرادت ربسْب ،تدخل إٔب القرف اغبادم كالعشرين فهي مطالبة باالىتماـ بتدريب كتنمية أعضاء ىيئة التدريس 

 .نوعية التعليم اؼبقدـ 

أسس ارتقاء اعبامعات فيما ىبص اإلفادة من عضو ىيئة التدريس يقوؿ "يلزمنا  (1981)نتو، إبراىيم عباس، يوضح 
كعلى النشاط ُب  ،حسن انتقاء األساتذة لعضوية ىيئة التدريس بالَبكيز على االمتياز ُب تدريس مادة التخصص

كالتجديد ُب ذلك التخصص، كالقابلية على إسداء األفكار كاغبلوؿ للمشكبلت ُب مواطنها اؼبتعددة ،إجراء البحث 
 ُب اعبامعة كُب ميداف التخصص، كُب اجملتمع.
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ف لو إضافة إٔب ما تقدـ من عرض على انو حٌب يقـو األستاذ بدكره كما ينبغي البد أف يكو الطالب الباحث كيرل 
اعبامعات أف توفر اعبو العلمي كاالرتياح الشخصي كاالرتقاء اؼبإب ألعضاء ىيئة على  كىذا ما يلـز ، رضا كظيفي

 تدريسها حٌب يتفرغوا ؼبا يتوقع منهم. 

افة اؼبرافق كمن أساس حسن معاملة األستاذ اعبامعي جعل كافة اؼبعلومات كمصادرىا ُب متناكلو، كتسخّب ك
ألستاذ اعبامعي ُب العطاء اؼبإب افبلبد من اغبرص على أف يغدؽ  ، لصاغبة، كمن ناحية الراتبيزات كاػبدمات كاؼبم

حٌب يسلط اىتمامو كانتباىو لتدريسو كحبثو كفكره كال ينشغل بكافة التيارات كاعبوانب االقتصادية خارج مدينتو 
  . اعبامعية

 (Benjanin , 1989 )يرى عضاء ىيئة التدريس وفي مجال االرتقاء بالعملية التعليمية وتحسين وضع أ

 ما يلي:  

 زيادة التفاعل بْب عضو ىيئة التدريس كالطبلب.  -1

 إحداث كسيلة يتكيف دبقتضاىا الطلبة بفاعلية كبو التعليم.  -2

 ربسْب األجور لتعزيز اؼبمتازين منهم من أعضاء ىيئة التدريس كاألكفاء عليهم.  -3

 . التأكيد على أف الَببية تعد الطبلب للتغّب كالنمو كتناكؿ اؼبهن -4

العبلقة بْب التدريس الفعاؿ كالرضا الوظيفي لعضو ىيئة التدريس كتوصل إٔب   (Cranton , 1991 )يوضحك 
 نتيجة ىي أنو إذا كاف الرأم ُب التدريس أنو فعاؿ، فبلبد أف نتوقع أف أعضاء ىيئة التدريس راضوف عن الوظيفة. 

كدكريات يقدمها أىل االختصاص ُب التدريس من ذكم اػبربة ُب  برامج انو البد من كجود الطالب الباحثكيرل 
  :ؽبا أثر على ربسْب عملية التدريس. كمن ىذه الربامجالٍب ك  ،هبدؼ ربسْب عملية التدريس باعبامعة اعبامعة

، إعادة رسكلة األساتذة اؼبثبتوف  تصميم الربامج كاؼبقررات، صياغة األىداؼ، فن احملاضرةك عرض كتقوٙب 
  يثا ُب اعبامعة  ...اْب .حد

   :  الناجح الجامعي األستاذخصائص  3-9

الذم يبسط اؼبادة كلها ليسهل ذلك األستاذ اتفق طبلب اعبامعة على كصف األستاذ اعبامعي الناجح بأنو 
الطالب استيعاهبا، كال يعطي الطالب كاجبات أكثر من طاقتو. إال أهنم اختلفوا حوؿ اؼبعلم الذم يعطى أك ال يعطي 

أكثر فبا يستحق من الدرجات. كما أشارت الغالبية العظمى من الطبلب بأف اؼبعلم الناجح ىو الذم يبلقي طبلبو 
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بوجو طلق، أك الذم يعاملهم معاملة حسنة، كيستطيع احملافظة على النظاـ داخل الفصل مستخدما كافة الوسائل 
)القاضي صبحي  على دراستو كوباكؿ توجيهو فيهااؼبمكنة، كيهتم دبشكبلت الطالب الشخصية كالٍب تؤثر 

 . (95، صفحة 1987عبداغبفيظ، 

 ( خصائص األستاذ اعبامعي كمعلم ناجح فيما يلي:  (1994)عبد الفتاح يوسف ،   كحددت دراسة 

 التمكن العلمي، اؼبهارة التدريسية، عدالة التقوٙب كدقتو، االلتزاـ باؼبواعيد: كتتمثل ُب: الخصائص المهنية -1
 التفاعل الصفي مع الطبلب، مناقشة أخطاء الطبلب دكف تأنيبهم أك إحراجهم.

: كتتمثل ُب: االتزاف االنفعإب، حسن التصرؼ ُب اؼبواقف اغبساسة، الثقة بالنفس الخصائص االنفعالية -2
 اؼبوضوعية، الدافعية للعمل كاإلقباز، اؼبركنة التلقائية كعدـ اعبمود. االكتفاء الذاٌب،

 : كتتمثل ُب: النظاـ كالدقة ُب األفعاؿ كاألقواؿ، العبلقات اإلنسانية الطيبة )التواضعالخصائص االجتماعية -3
 اليد اعبامعية، اؼبظهر البلئقالركح الديبوقراطية( القيادة، التعاكف، التمسك بالقيم الدينية كاػبلقية كالتق –الصداقة 

 ركح اؼبرح كالبشاشة.
 : كلقد اتفقت دراسة كل من 

على عدد من اػبصائص الٍب هبب  (Lily, R., 1997) كدراسة (1995)الشامي إبراىيم عبد اهلل ،  
 توافرىا للمعلم كتساعد ُب تقويبو من قبل طبلبو كىي:  

 مدل احَبامو للطبلب بتوجيههم كإرشادىم أكاديبيِّا -

 مدل سبكنو من اؼبادة الدراسية الٍب يقدمها. -

 مدل اىتمامو بتنمية التفكّب اؼبنطقي كاالبتكار لدل طبلبو. -

 ائق لتوصيل اؼبعلومة لطبلبو.ألسلوب التدريس الش إتباعومدل  -

 مدل ضباسو للتدريس. -

 مدل تواصلو الفعاؿ مع طبلبو. -

 مدل بشاشتو كمرحو كثقتو بنفسو. -
كعلى الرغم من اتفاؽ معظم الباحثْب على مثل ىذه اػبصائص إال أهنم ٓب يتفقوا على ترتيبها أك الوزف النسيب 

أكثر ضباسا من غّبىم، فقد كجدت  األساتذةبلحظ أف بعض إلسهاـ كل منها ُب الكفاءة التدريسية للمعلم. كمن اؼب
يرتبط دبستويات قباح الطبلب ُب دراستهم، فالدؼء كالصداقة كالتفاىم  األساتذةبعض الدراسات أف معدؿ ضباس 

 من أكثر اػبصائص الٍب ترتبط ارتباطان قويِّا دبيوؿ الطبلب.
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الذين يتصفوف بالدؼء كالود ُب تعاملهم مع الطبلب وبظوف حبب الطبلب، كينعكس ذلك على حب  كاألساتذة
 . (WoolFolk, 1998) الطبلب للدراسة بوجو عاـ

تو تكامل داخل مدرستو يزيد من كفاءكما أف فاعلية اؼبعلم كاستعداده األكاديبي كاؼبناخ اؼبنظم كاؼب
(Coladaxci, T, 1992) .  

مدل كاسعان  االساتذة كمن خصائص اؼبعلم الناجح أيضا التنوع ُب أساليب عرض اؼبادة العلمية أفقيِّا كرأسيِّا حيث يواجو 
من التنوع كالتباين لدل الطبلب، فيجد أمامو أفرادان ـبتلفْب ُب خصائصهم العقلية كاالنفعالية، فبا ينتج مدل كاسعان من 

 الفركؽ الفردية كاالختبلفات بْب األفراد. كىذا التباين كاالختبلؼ يظهر ُب:
 تباين أداء األفراد على النشاط الواحد من كقت آلخر. -
 ط الفرد من نشاط آلخر.تباين نشا -

  .(1996)الزيات فتحي مصطفى، تباين أداءات الذكور عن أداءات اإلناث على النشاط الواحد  -

 : أن الصفات التي يجب أن تتوفر في أستاذ الجامعة ىييرى الطالب الباحث اضافة الى ذلك  
 اؼبعرفة العلمية اعبيدة.           

 التخطيط اعبيد للتدريس.       -
 احَباـ كجهات نظر الطبلب.         -
 اؼبوضوعية ُب تقوٙب الطبلب        -
 التفاعل مع الطبلب         -
  هتيئة الطبلب        -
 الرؤى المعاصرة للكفاءة المهنية:  3-10

 نظر متباينتْب للكفاءة التدريسية، كنبا: يبكن سبييز مدخلْب أساسيْب ككجهٍب
 .اؼبدخل السلوكي، كاؼبدخل اؼبعرُب 

كيبحث عنها ُب عملية  ،على أساليب التعزيز كآليات التدريس كأنواعو كالتعليم اؼبربمج المدخل السلوكيففي حْب يركز 
التعلم، فإف اؼبدخل اؼبعرُب يبحث ُب العمليات اؼبعرفية الداخلية الٍب يستخدمها الطبلب ُب تنظيم كزبزين كاسَبجاع 

ُب حبثها عن الدكر  المدخل المعرفيكتواكب الدراسات اغبديثة   (Bruning & Schraw, 1995) اؼبعلومات
  (Kauchak, 1998)يلعبو اؼبتعلم ُب بنائو كإنتاجو كابتكاره للمعلومات اعبديدة كدكر اؼبعلم ُب ذلك الذم 

الذم يتمثل ُب مبلحظة السلوؾ ، كمن ٍب ففي اؼبدخل السلوكي يكوف دكر اؼبعلم ىو الدكر اإلهبايب 
كدكر التعزيز ُب التأثّب على ىذا السلوؾ، كتعزيز السلوؾ اؼبرغوب، أما الطبلب فدكرىم يتسم  ،الظاىر للطبلب

أما اؼبدخل اؼبعرُب فّبكز على ما  ،بالسلبية حيث يتمثل ُب االستجابة للمثّبات الٍب يقدمها اؼبعلم إف استطاع ذلك
تعلمهم ككافة العوامل الٍب ؽبا أثر ُب زيادة  جياتكاسَباتي لدل الطالب من معرفة سابقة ) بنائهم اؼبعرُب( كدافعيتهم

، كيتمثل دكر اؼبعلم (Bruning & Schraw, 1995)تفاعل الطالب مع اؼبوقف التعليمي كفاعلية تعلمو 
 ُب مساعدة الطبلب على جعل تعلمهم كظيفيِّا قائما على اؼبعُب كأكثر ارتباطان بالواقع.
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كالدكر الذم يلعبو الطالب ُب العملية التعليمية ُب ظل كجهة النظر اؼبعرفية يسمى بالبنائية 
Constructivism  :كتلك العملية تعتمد على أربعة مكونات أك عناصر مهمة ىي 

 أف اؼبتعلم يبِب فهمو للمعلومات أكثر من كونو ناقبلن ؽبا أك منقولة إليو. -
 السابق ) البناء اؼبعرُب للمتعلم حوؿ موضوع التعلم(. التعلم اغبإب يبُب على الفهم -
 التعلم يرسخ من خبلؿ التفاعبلت االجتماعية بْب اؼبتعلم كاآلخرين كبْب اؼبعلم كاؼبتعلم. -
 مهاـ التعلم اغبقيقية ) اؼبوجهة كاؼبقصودة( تعمل على االرتقاء بالتعلم القائم على اؼبعُب. -

  (Alexander, P. & Murphy,P, 1994) كلقد قدـ كل من 

تلك اؼببادئ األربعة ُب طبسة تعميمات عن التدريس كالتعلم كالٍب هبب على اؼبعلم كضعها ُب اعتباره عند  ( 
ُب  قيامو بالتدريس، حيث إهنا توضح دكره كدكر الطالب ُب العملية التعليمية، كتلك التعميمات كاؼببادئ اػبمسة

 تداخلة مع بعضها ككل منها يعضد اآلخر كيوضحها الشكل التإب:عبلقة م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

المعرفة السابقة للمتعلم تؤثر في التعلم 
 الحالي

 ) البناء المعرفي للمتعلم(

حاجة المتعلم إلى معرفة وإنتاج استراتيجيات 
 تعلم

الوصول بالمتعلم إلى المستوى األمثل لالستثارة 
 المعرفية

 وخصائص مرحلة التعلم واألخذ معدل النمومراعاة 
 بمبدأ الفروق الفردية

 الوصول ببيئة التعلم من البيئة الواقعية إلى البيئة المتطلبة

 (1شكل )
 المبادئ التي يجب على األستاذ وضعها في اعتباره عند

 
 Alexander & Murphy,1994قيامو بالتدريس  
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 خصائص التدريس الجامعي الجيد: -

األكؿ  اؼبسئوؿاؼبدرس اعبامعي ، اعتربت الكتابات الٍب اىتمت دبوضوع خصائص التدريس اعبامعي اعبيد  
 إٔب ؾبموعة من النتائج عن التدريس الفعاؿ من كجهة نظر الطلبة مثل: إذ توصلت دراسة ،عن ربقيق التدريس الفعَّاؿ

اؼبختلفة كجود اؼبدرس اؼبمتع، اؼبقدرة اللفظية، كملتـز بساعات العمل اؼبقررة، كيساعد الطلبة ُب حل مشكبلهتم  
(Feldman , 1988 , p300) . 

العناية بطريقة عرض اؼبوضوع على الطلبة، كاستخداـ أسلوب التدريس اؼبناسب كأسلوب اؼبناقشة كأسلوب  
الدراسة اؼبستقلة الٍب ذبعل الطالب يعتمد على نفسو ُب ربصيل العلم، كعناية أعضاء ىيئة التدريس بتحسْب مهارات 

التدريس اعبامعي اعبيد: معرفة األساليب اؼبؤثرة على تعلم  مبادئكمن  (37، صفحة 1991)رأفت،  التدريس 
الطلبة، كتقدٙب التشجيع الكاُب ؽبم على التعلم الذاٌب، كربفيزىم على التفاعل فيما بينهم، كعمل تغذية راجعة ؼبا 

                      . (Chalmers, D. and Fuller, R , 1996, p. 49) تعلموه 

 : ومن خصائص التدريس الفعَّال

نواتج التعّلم  كمبلئمةاالذباىات اإلهبابية كبو الطلبة، كالعدالة ُب االختبارات كإعطاء الدرجات، كاؼبركنة ُب أساليب التدريس، 
 .(383، صفحة 1997كآخركف ، )أبو مغلي،   لؤلىداؼ اؼبعلنة للمجتمع

كأشارت دراسة أخرل إٔب ؾبموعة أخرل من خصائص التدريس اعبامعي النموذجي من كجهة نظر أعضاء ىيئة      
التدريس ُب عدد من اعبامعات األسَبالية مثل: كجود مدرسْب من ذكم اػبربات اؼبتميزة، كتوافر الرغبة الصادقة ُب 

تماـ الطلبة كجذب انتباىهم، كاحَباـ الطلبة كتقدير كجهات نظرىم كاالستفادة من خربات تدريس اؼبساؽ ، كإثارة اى
 (Ballantyne, P. et al. , 1999, p. 244)همكتقبل تقويبهم للممارسات التدريسية ؼبدرسي،الطلبة 

خصائص عضو ىيئة التدريس  واأكضح حيث،  إف التدريس اعبامعي حظي باىتماـ كبّب من قبل الباحثْب 
 اعبيد فيما يلي: 

بشكل جيد كاالىتماـ دبجالو اؼبهِب  تأديتو: كيقصد بو ما يبكن عضو ىيئة التدريس من الجانب العملي -
 . يي كالتدريسواه العلمتسما ىو جديد كالتحسن اؼبستمر ُب مكاإلطبلع على كل 

: كتشمل اإلعداد اعبيد للمحاضرة، كالقدرة على عرض اؼبادة العلمية للطبلب بشكل المهارات التدريسية  -
منظم كمشوؽ ككذلك تقوٙب أداء الطبلب بطريقة موضوعية، كإعطاء كاجبات معقولة، كمتنوعة تتناسب مع 

كإتاحة اغبرية  ،اإلهبابية الفعالة أثناء احملاضراتمستويات الطبلب كقدراهتم، كتشجيع الطبلب على اؼبشاركة 
 .للتعبّب عن آرائهم



 التدريس الجامعي                                                                                  الفصل الثالث   
 

  68 

 

: كتشمل االحَباـ كاألدب أثناء احملاضرات، الصدؽ كاألمانة، كالعدالة مع الطبلب السمات الشخصية  -
 اؼبظهر اغبسن، االعَباؼ باػبطأ.

 أن خصائص التدريس الجامعي الفعال تشمل:     (Cranton , 1991, p. 207 ) دراسة  وضحتأ
: كيشمل قدرة عضو ىيئة التدريس على زيادة دافعية الطبلب مبو التعليم، قدرتو على عامل الجو التعليمي  -

التجديد كاإلبداع ُب طرؽ التدريس دبا يتفق مع قدرات الطبلب، مشاركة الطبلب اؼبختلفة ُب اغبوار 
 حملاضرة، قدرتو على احَباـ آراء الطبلب. كاؼبناقشة أثناء ا

: كيشمل قدرة عضو ىيئة التدريس على ربديد اؼبوضوعات اؼبقررة بشكل كاضح، القدرة على عامل التنظيم -
 ة .إبراز التكامل ُب موضوعات اؼبقرر، القدرة على تقوٙب الطبلب بطريقة سليم

االتزاف االنفعإب للمعلم كربرره من القلق، كىو ما يساعده على االستمتاع بالعمل كلوفر لو اإلحساس   -
 بالثقة كوبقق لو النجاح ُب اؼبهنة، بينما اؼبعلم غّب اؼبتكيف يشعر بانعداـ األمن. 

 .   األداء التدريسيو  التربية البدنية والرياضية أنشطةعلوم وتقنيات   3-00

اعبانب  من  أهنا نسيج متشابك  كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية على أقساـُب يبكن النظر إٔب عملية تدريس العلـو 
مهارات التدريس  الٍب تعمل معا أثناء اؼبوقف التعليمي لتحقيق األىداؼ التعليمية  النظرم كاعبانب التطبيقي ك

عضا منها ؾبتمعة أثناء مواقف التعليم اؼبختلفة، مع  التنويع ُب يستخدـ إحدل طرؽ التدريس أك ب الناجح فاألستاذ
ك بْب الطبلب أنفسهم  كاالتصاؿ فيما بينو ك بْب طبلبو أساليبو التدريسية ،مراعيا أثناء ذلك ربقيق مهارات التفاعل

، ك األستاذيصبو إليها  مع الَبكيز الشديد على توظيف تقنية التعليم  ػبدمة اؼبوقف التعليمي، دبا وبقق األىداؼ الٍب
( أثناء عملية التعليم كالتعلم دبا يتوافق مع كل خربة اؼبستمرة  اؼبراقبةاالستعانة بأساليب التقوٙب اؼبختلفة بصورة دكرية ) 

 (240، صفحة 1996)األغربم،  تعليمية تقدـ.

مدخبلت  موعة ؾب  ىو كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية أقساـُب تدريس ال فأ الطالب الباحث ويرى
مسبقا ُب اؼبنتج  االستاذربقيق األىداؼ التعليمية الٍب وبددىا ُب تعطي ُب هناية األمر ـبرجات سبثل ، معا كعمليات 

 .  التعليمي ، أال ك ىو الطالب

 . الجامعة وظيفة رئيسية في ضوء مهام األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس  3-04

إٔب ربقيقها كىي التدريس  اعبامعاتتنبثق مهاـ عضو ىيئة التدريس من اؼبهاـ كالوظائف الرئيسة الٍب تسعى 
 كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع، زبتلف إمكانات كقدرات عضو ىيئة التدريس ُب مسانبتو من نشاط إٔب آخر 

ريس ُب اجملتمع اعبامعي كاحمللي، كسّبكز الطالب الباحث كلكن ؿبصلة ىذه األنشطة تتمثل ُب فاعلية عضو ىيئة التد
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كىي التدريس أك األداء التدريسي كالفعاليات األكاديبية اؼبرتبطة  األكٔب الٍب تتعلق دبوضوع حبثو أال على اؼبهمة الرئيسية
 (.3( كالشكل )2بو على الرغم من ارتباط ىذه اؼبهمة باؼبهاـ األخرل ككما موضح بالشكل )

 

 (2)شكل 

 :فيمهام الجامعات في العالم تنحصر 
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 : الجامعي  مشكالت التدريس  3-03
على فعالياتو  أثرتالٍب  بتحليل بعض الدراسات الٍب تناكلت مشكبلت  التدريس اعبامعي (2005مساعد) قاـ

     :كبالتإب تؤثر على ربقيقو ألىدافو اؼبرغوب فيها. كتتمثل مشكبلت التدريس اعبامعي فيما يلي
، مثل: لغة التدريس اؼبستخدمة، كالبفاض نسبة اؼبدرسْب إٔب بعضو ىيئة التدريسمشكبلت التدريس الٍب تتعلق 

اضرين كاؼبعيدين، ؿبدكدية اػبلفية العلمية بأساسيات الَببية نسبة الطلبة، كزيادة العبء التدريسي، كاالعتماد على احمل
 ، كالبفاض الركاتب.أداءكغياب عامل احملاسبة للمدرس األقل 

  مثل: تد٘ب اؼبستول العلمي كالفكرم للطلبة، كإنباؽبم كاتكاؽبم على بالطالبمشكبلت التدريس الٍب تتعلق ،
كتغيّب التخصص، كاختيار مساقات ال زبدـ التخصص، كاىتماـ مدرسيهم، كضعف عبلقة الطلبة باؼبدرسْب، 

كعدـ  الطلبة بالعبلمات، كضعف استخداـ اؼبكتبة، كقلة القراءة، كاالعتماد على اؼببلحظات، كالسحب كاإلضافة
كقلة رغبة الطلبة ُب كتابة األحباث كالتقارير اؼبتعلقة باؼبقرر الدراسي، كرغبتهم ُب التلقْب، كغياهبم اؼبتكرر، 

 تقديرىم ؼبدرسيهم، كالسلوؾ غّب السوم داخل القاعات الدراسية، كتفشي ظاىرة الغش ُب االمتحانات
 كشعورىم بقلة جدكل التعليم اعبامعي.

  مثل: عدـ كجود خطة للتعليم اعبامعي تنسجم مع حاجات بالمنهاج الدراسيمشكبلت التدريس الٍب تتعلق ،
الفنية كاؼبخربية كالوسائل التعليمية، كاالعتماد على االمتحانات التقليدية، كالتقيد اجملتمع، كالنقص ُب التجهيزات 

بالكتاب اعبامعي، كِقدـ مفردات اؼبقرر الدراسي، كخلو اؼبكتبة من اؼبراجع اغبديثة، كضعف ذبهيز القاعات 
 الدراسية باػبدمات البلزمة.

  الدكرات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ُب ؾباؿ  ، مثل: غياببإدارة الكليةمشكبلت التدريس الٍب تتعلق
اغباسب اآلٕب، كعدـ توافر الدكريات العلمية اؼبتخصصة، كضعف التواصل العلمي مع نظرائهم ُب اعبامعات 
العربية، كغياب الرحبلت العلمية، كتفشي ركتْب العمل، كعدـ توافر  غرؼ مناسبة ؽبم، كمنح اإلداريْب كاحملاسبْب 

ائدة، كعدـ أخذ الكفاءات العلمية ُب اغبسباف عند التعيْب ُب اؼبناصب اإلدارية، كعدـ االنسجاـ صبلحيات ز 
بْب اإلداريْب كاألكاديبيْب، كعدـ ؿباسبة اعبامعة عضو ىيئة التدريس ُب حالة التهاكف ُب تطبيق مبادئ اإلرشاد 

ىيئة التدريس، كعدـ كفاية اػبدمات األكاديبي، كعدـ توافر مساعد باحث يسهم ُب القياـ ببعض مهاـ عضو 
 اؼبتاحة كحرماف عضو ىيئة التدريس من مكافأة األعماؿ اؼبمتازة، كتداخل العمل ُب بداية الفصل الدراسي.

  مثل: قلة تقدير دكر اؼبدرس اعبامعي، كضعف العبلقات مع بمناخ العملمشكبلت التدريس الٍب تتعلق ،
كف بْب مدرسي اؼبقرر الواحد من حيث توصيفو، كالُبعد عن اؼبوضوعية عند الرؤساء ُب ؾبالو العلمي، كضعف التعا

 (2005)مساعد بن عبداهلل النوح،  تقويبو.



 التدريس الجامعي                                                                                  الفصل الثالث   
 

  72 

 

 

 خاتمة الفصل :

 باألسسمعرفة اؼبدرس  أفاؼبهِب ؼبدرس الَببية البدنية كالرياضية ،حيث  اإلعدادموضوع كيفية التدريس ىو ضمن  إف
 مبلئمة األكثرالفلسفية كالَببوية ؼبهنة التدريس كتطبيقاهتا ،تساعده فيما يقـو بو من ذبارب لتطبيق طرائق التدريس 

 أفالتدريس كقواعدىا، متدربا على فنوهنا حبيث يبكنو  بأصوؿيكوف ملما  أف األستاذللظركؼ ،  كوبتم ىذا على 
يتقيد بكيفية معينة ُب كل اؼبواقف كعلى مدار  ت طلبتو ، كاف الالدرس كيناسب خصائص كفبيزا يبلءـىبتار منها ما 

السنة 
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 :  تمهيد

الرضا الوظيفي رضا الفرد عن عملو كمكوناتو ، كىو أمر ضركرم لقياـ الفرد دبهاـ عملو على أكمل كجو  يعكس 
لتحقيق اكرب  ،ذلك أف الرضا الوظيفي يرتبط باألداء ، كتكيفو مع بيئة العمل الٍب يعمل هبا مهنيا كاجتماعيا كنفسيا 

ٔب أخرل ،حيث أف ىناؾ عوامل مهنية ترتبط بالرضا عن قدر من التوازف ، كما زبتلف أمباطو كمستوياتو من مهنو إ
كمن اجل اإلؼباـ باؼبوضوع ، وباكؿ ، النمط اإلدارم ، كزمبلء العمل ، كالشعور باألمن ، كمدل االرتباط باؼبؤسسة 

 باألداء تناكلتو،كعبلقتو  الٍب النظريات أىم الطالب الباحث التعريف دبفهـو الرضا الوظيفي ، مظاىره أنبيتو خصائصو،

 مفهوم الرضا الوظيفي:  2-0

كمن اؼبعا٘ب ما يشّب إٔب مفهـو ، على تعريف بذاتو فهو متعدد اؼبعا٘ب  ينحصرف مفهـو الرضا الوظيفي ال إ 
حيث أف اإلوباءات  الرضا ُب اغبياة بصيغ متعددة كمتنوعة كىي الٍب تدعونا إٔب التفكّب اؼبتأ٘ب حوؿ موضوع الرضا 

فإف عمومية الفكرة  ،ترتبط بالكلمة تفرض علينا التحفظ ُب شرح الفكرة اؼبراد التعبّب عنها هبذه الطريقةاؼبتنوعة الٍب 
 .(9، صفحة 1993)اؼبسلم، بسامة خالد،  تزيد من الوضوح ُب الفكر كالتعبّب

 كثّب من الباحثْب إٔب أف العقود الثبلثة ّبشالعشرين إذ يظيفي مع بداية القرف كقد بدأ االىتماـ بالرضا الو  
إال أنو مازاؿ ىناؾ اختبلؼ حوؿ ، بالرغم من تعدد الدراسات الٍب تناكلت الرضا الوظيفي ، األكٔب ىي البداية 

ّبىا كالسبب يرجع إٔب ارتباطو دبشاعر الفرد الٍب غالبا ما يصعب تفس ،تعريف أك مفهـو كاضح كؿبدد ؽبذا اؼبصطلح
، فما داـ ىناؾ شخص ألهنا متغّبة بتغيّب مشاعر األفراد ُب اؼبواقف اؼبختلفة حيث أف النفس البشرية سبيل للعمل

، 1995)العتييب،ادـ غازم،  كإّما أف يكوف غّب راضي عن ىذا العمل، أف يكوف راضيا عن عملو  يعمل فهو إما
 .(91صفحة 

كذلك الختبلؼ اؼبداخل الٍب تناكؿ هبا ـبتلف العلماء  كالباحثوف ُب ، كقد تعددت تعريفات الرضا الوظيفي  
كعلى سبيل  ،كىنالك العديد من احملاكالت الٍب بذلت لتحديد معُب ؿبدد للرضا الوظيفي، مفهـو الرضا الوظيفي 

اح كالسعادة إلشباع اغباجات كالرغبات كالتوقعات مع اؼبثاؿ أف الرضا الوظيفي ىو الشعور النفسي بالقناعة كاالرتي
كاػبارجية ذات   مع الثقة كالوالء ك االنتماء للعمل كمع العوامل كاؼبؤثرات البيئية الداخلية كالعمل نفسو كبيئة العمل،

 .(189، صفحة 1995)العديلي ،ناصر، ؿبمد، العبلقة 

 بلوك :كُب تعريف آخر يشّب 

كيكشف عن نفسو بتقدير الفرد ، إٔب أف الرضا الوظيفي ىو اذباه يعترب ؿبصلة للعديد من اػبربات اؼبرتبطة بالعمل  
 .(39، صفحة 1984)اظباعيل ا.،  للعمل كإرادتو
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كالٍب تقاس أساس ، كيعرؼ الرضا الوظيفي بأنو يبثل حصيلة جملموعة العوامل ذات الصلة بالعمل الوظيفي  
كفاعلية ُب اإلنتاج نتيجة للشعور الوجدا٘ب الذم يبكن الفرد للقياـ بعملو  ،بقبوؿ الفرد ذلك العمل بارتياح كرضا نفس

 .(22، صفحة 1997)الرشودم، ؿبمد عبد اهلل،  دكف ملل أك ضيق
كما يعرؼ الرضا الوظيفي :بأنو شعور الفرد بالسعادة كاالرتياح أثناء أدائو لعملو ، كيتحقق ذلك بالتوافق بْب 

ع ما يتوقعو الفرد من عملو كمقدار ما وبصل عليو فعبل ُب ىذا العمل، كاف الرضا الوظيفي يتمثل ُب اؼبكونات الٍب تدف
 .(71، صفحة 2001)سليماف،  الفرد إٔب العمل كاإلنتاج.

كيعرؼ الرضا الوظيفي : بأنو عبارة عن مشاعر العاملْب ذباه أعماؽبم كأنو ينتج عن إدراكهم ؼبا تقدمو 
كما أنو ؿبصلة لبلذباىات اػباصة كبو ـبتلف العناصر   ،كؼبا ينبغي أف وبصلوا عليو من كظائفهم ، الوظيفة ؽبم 

اؼبتعلقة بالعمل اؼبتمثلة بسياسة اإلدارة ُب تنظيم العمل ، كنوعية اإلشراؼ كالعبلقة مع الرؤساء اؼبباشرين، كالعبلقة بْب 
مسؤكليات العمل كاقبازه العاملْب كاؼبرتب كفرص الَبقية كالتقدـ ُب العمل كمزايا العمل ُب اؼبنظمة،  األماف ُب العمل ك 

 .(15، صفحة 2000)اغبنيطي ، ايباف ؿبمد علي،  كاؼبكاف ك االعَباؼ كالتقدير
حيث  أف الرضا الوظيفي مفهـو مركب كلو عدة أكجو(24، صفحة 1982)عبد اػبالق ، ناصف، كيرل 

ض اؼبختصْب أف إشباع حاجات العاملْب ىو احد احملددات اػباصة بالرضا، كآخركف يعطوف األنبية لبعض يرل بع
اعبوانب االجتماعية مثل ركابط كأكاصر الصداقة الٍب تربط العاملْب كبعضهم البعض، كمنهم من يرجع مستول إٔب 

ن يعطي االعتبارات كمدل تكاملها ُب موقف اؼبرؤكسْب من رؤسائهم كمبط اإلشراؼ الذين ىبضعوف لو، كىناؾ م
 ؿبيط العمل ُب فضل ربقيق ىذا الرضا. 

ىو عبارة عن شعور داخلي يشعر بو الفرد  ذباه ما يقـو الرضا الوظيفي : يستخلص الطالب الباحثكعليو 
 نتيجة باالرتياح اعبامعي األستاذ شعوربو من عمل، كذلك إلشباع حاجياتو كرغباتو كتوقعاتو ُب بيئة عملو ك ىو 

يستمده الفرد من كظيفتو ) طبيعة التدريس( كمن صباعة العمل منها ما  ؿبيط عملو، ُب معينة كشركط عوامل لتوفر
 ُب اغبسنة، اإلنسانية اؼبعاملة ك عمل فيهاككذلك من مكاف كبيئة العمل الٍب يالٍب يعمل معهم كالنمط اإلدارم ،  

  االستقرار كاألمن النفسية، الراحة إٔب يؤدم كىذا الكاُب، األجر توفّب ك ديةاغباجات الفر  إشباع ك اإلشراؼ مبط
كباختصار فإف الرضا الوظيفي ىو داللة لسعادة اإلنساف كاستقراره ُب عملو  اعبامعية . للمؤسسة االنتماء ك الوالءك  

 كما وبققو لو ىذا العمل من كفائو كإشباع غباجاتو.
  أىمية الرضا الوظيفي:  2-4

كذلك ألف معظم  ،يعترب الرضا الوظيفي إحدل اؼبوضوعات الٍب حظيت باىتماـ الكثّب من علماء النفس 
األفراد يقضوف جزاءا كبّبا من حياهتم ُب العمل ، كبالتإب من األنبية دبكاف أف يبحثوا عن الرضا الوظيفي ك دكره ُب 

أف الرضا الوظيفي قد يؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية كيَبتب  حياهتم الشخصية كاؼبهنية، كما أف ىنالك كجهة نظر مفادىا
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، 1981)القيبلف، يوسف ؿبمد،  فبا زاد من أنبية دراسة ىذا اؼبوضوع، عليو الفائدة بالنسبة للمؤسسات كالعاملْب 
 .(19-18الصفحات 

كبالتإب كثرت البحوث كالدراسات ُب ؾباؿ علم النفس اإلدارم حوؿ موضوع الرضا الوظيفي  ككشفت  
بعض نتائج البحوث النقاب عن أف األفراد الراضْب كظيفيا يعيشوف حياة أطوؿ من األفراد الغّب الراضْب، كأهنم أقل 

البعض إٔب أف ىناؾ عبلقة  جتماعي كيؤكداالعرضة للقلق النفسي كأكثر تقديرا للذات كأكرب قدرة على التكيف 
 كثيقة بْب الرضا عن اغبياة ك الرضا الوظيفي أم دبعُب أف الراضْب كظيفيا راضْب عن حياهتم كالعكس صحيح

 .(92، صفحة 1992)العتييب، ادـ غازم، 

كإذا كاف رضا  ،رب ُب األغلب مقياسا ؼبدل فاعلية األدكاركمن اؼبسلم بو أف لرضا اإلفراد أنبية كبّبة حيث يعت 
عندما تقـو برفع  ،توقعها اؼبنظمةتاألفراد الكلي مرتفعا فإف ذلك سيؤدم إٔب نتائج مرغوب فيها تضاىي تلك الٍب 

، صفحة 1995)كشركد عماد الدين،  ؽبا أك بتطبيق برنامج للمكافئات التشجيعية أك نظاـ اػبدماتاأجور عم
453). 

كمن ناحية أخرل أف عدـ الرضا يسهم ُب التغيب عن العمل، كإٔب كثرة حوادث العمل كالتأخر عنو كترؾ  
كيؤدم إٔب تفاقم اؼبشكبلت العمالية، كزيادة ، العاملْب للمؤسسات الٍب يعملوف هبا ، كاالنتقاؿ إٔب مؤسسات أخرل 

انو يتولد عن عدـ  كمامصاغبهم  ربادات عمالية للدفاع عن كتوجيههم إلنشاء ا، أكضاع العمل من  اؿشكاكم العم
 .(294، صفحة 1995)خضرة ، بشّب كمركة اضبد كاخركف،  الرضا مناخ تنظيمي غّب صحي

، أف اعبمع بْب ظل ظركؼ عدـ الرضاأنو يصعب ربقيق مستول إنتاج رفيع على مدل طويل من الزمن ُب ك  
زيادة اإلنتاج كعدـ الرضا ُب آف كاحد البد أف يؤدم إٔب تسرب العناصر رفيعة اؼبستول ُب اؼبنظمة ، إضافة إٔب تد٘ب 

كمن ٍب فإف ىناؾ نوعا من االتفاؽ بأف من أكضح الدالالت على تد٘ب ظركؼ العمل ُب منظمة ، مستول منتوجاهتا 
  .(44، صفحة 2005)طالب،  فاض مستول الرضا لدل العاملْبتتمثل ُب الب، ما 

كىذا  ُب شٌب اؼبؤسسات ، أف للرضا الوظيفي أنبية كبّبة ُب العمل كُب األداء  الطالب الباحثكُب ىذا الصدد يرل 
يتوافق مع  اذباه العمل الٍب تتوافق أك تتعارض مع ماؼبا لو عبلقة ارتباطيو دبستول اإلنتاجية ألنو ؾبموعة اؼبشاعر 

 رغباتو .  

 .األسباب الداعية باالىتمام بالرضا الوظيفي 4-3
 ف ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدم إٔب البفاض نسبة غياب العاملْب ُب اؼبؤسسات اؼبختلفة.إ -6

 العاملْب ُب اؼبؤسسات اؼبختلفة.الوظيفي يؤدم إٔب ارتفاع مستول الطموح لدل درجة الرضا ارتفاع  إف -9
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يكونوف أكثر رضا عن كقت فراغهم كخاصة مع عائبلهتم  ةف األفراد ذكم درجات الرضا الوظيفي اؼبرتفعإ -3
 ككذلك أكثر رضا عن اغبياة بصفة عامة.

 ف العاملْب األكثر رضا عن عملهم يكونوف أقل عرضة غبوادث العمل.إ -1

في كاإلنتاج ُب العمل فكلما كاف ىناؾ درجة عالية من الرضا أدل إٔب ىناؾ عبلقة كثيقة ما بْب الرضا الوظي -8
 (67، صفحة 9000)اغبنيطي ، ايباف ؿبمد علي،  زيادة اإلنتاج.

الرضا الوظيفي للعاملْب )األستاذ اعبامعي( من أىم مؤشرات قباح اؼبؤسسة )أقساـ  الطالب الباحثكعليو يرل 
كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية( كمدل فاعليتها على افَباض أف اؼبؤسسة الٍب ال يشعر العاملوف فيها بالرضا سيكوف 

أف اؼبوظف يكوف أكثر نشاطا كضباسا حظها قليل من النجاح مقارنة بالٍب يشعر فيها العاملوف بالرضا، مع مبلحظة 
الوظيفي أنو يتناكؿ مشاعر اإلنساف إزاء العمل الذم يؤديو كالبيئة احمليطة الرضا  كأىم ما يبيز أنبية دراسة  ،ُب العمل

 بو.

 :خصائص الرضا الوظيفي   2-2

 يبكن أف ربدد أىم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي:

 :تعدد المفاىيم وطرق القياس  2-2-0

أشار الكثّب من الباحثْب ُب ميداف الرضا الوظيفي إٔب تعدد التعريفات كتباينها حوؿ الرضا الوظيفي،  كذلك      
الختبلؼ كجهات النظر بْب العلماء الذين زبتلف مداخلهم، ك أرضياهتم الٍب يقفوف عليها كينظركف إٔب الرضا 

،  1993)الصبحي ، اضبد رابح،  كىذا يشّب إٔب عدـ كجود اتفاؽ عاـ حوؿ تعريف الرضا الوظيفي ،الوظيفي
 . (2صفحة 

 :النظر إلى الرضا الوظيفي على أنو موضوع فردي  2-2-4

لذا فإف ما يبكن أف يكوف رضا لشخص  فإنو قد يكوف  ،غالبا ما ينظر إٔب أف الرضا الوظيفي موضوع فردم     
كقد  ،عدـ رضا لشخص آخر فاإلنساف ـبلوؽ معقد لديو حاجات ك دكافع متعددة كـبتلفة من كقت إٔب آخر

 .(79، صفحة 1990)كامل مصطفى كسونيا البكرم،  ةانعكس ىذا كلو على تنوع طرؽ القياس اؼبستخدم
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 :الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول   2-2-3

لعامل مع نفسو كمع بيئة العمل كعن ايتميز الرضا الوظيفي بأنو حالة من القناعة كالقبوؿ ، ناشئة عن تفاعل       
الفاعلية ُب األداء  إشباع اغباجات كالرغبات كالطموحات ، كيؤدم الشعور بالثقة ُب العمل كالوالء كاالنتماء لو كزيادة 

 .(3، صفحة  1993)الصبحي ، اضبد رابح،  كاإلنتاج لتحقيق أىداؼ العمل كغاياتو

  الرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي:    2-2-2

ؿببوبة اؼبرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسو ُب  حيث يعد الرضا الوظيفي ؿبصلة للعديد من اػبربات احملبوبة كالغّب
تقدير الفرد للعمل كإدارتو ، كيستند ىذا التقرير بدرجة كبّبة على النجاح الشخصي أك الفشل ُب ربقيق األىداؼ 

)اظباعيل ا.،  الشخصية ، كعلى اإلسهامات الٍب يقدمها العمل كإدارة العمل ُب سبيل الوصوؿ إٔب ىذه الغايات
 .(30-29، الصفحات 1984

 رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضا العناصر األخرى:  2-2-2

كما أف ما قد كاُب على رضاه عن العناصر األخرل ،  إف رضا الفرد عن عنصر معْب ال يبثل ذلك دليل           
 كاف فعل ليس بالضركرة أف يكوف لو نفس قوة التأثّب ،يؤدم لرضا فرد معْب ليس بالضركرة أف يفعل ذلك عند اآلخر 

 . (225-223، الصفحات 1993)شوقي طريف،  .كذلك نتيجة الختبلؼ حاجات األفراد كتوقعاهتم
من خصائص ـبتلفة ُب الرضا الوظيفي ك  نظرا لتعدد كتعقيد  كردكانطبلقا على ما  الباحثالطالب كيرل 

كتداخل جوانب السلوؾ اإلنسا٘ب ، تتباين أمباطو من موقف آلخر كمن دراسة ألخرل كبالتإب تظهر نتائج متناقضة 
لٍب أجريت ُب ظلها تلك الدراسات  كمتضاربة للدراسات الٍب تناكلت ىذا اؼبوضوع ، ألهنا تصور الظركؼ اؼبتباينة ا
 كبالتإب فبلبد من إجراء اؼبزيد من البحوث حوؿ الرضا الوظيفي من زكايا ـبتلفة .

 عوامل الرضا الوظيفي:   2-2

 تنقسم عوامل الرضا إٔب عدة عوامل ىي:        

 .عوامل داخلية خاصة بالفرد  -

 .عوامل خاصة دبحتول الوظيفة -

 .عوامل خاصة باألداء  -

 .عوامل خاصة باإلقباز  -

 عوامل تنظيمية.  -
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 :(75-71، الصفحات 1993)اػبطاب،  كفيما يلي تفصيبل  ؽبذه العوامل

 العوامل الخاصة بالفرد: 2-2-0

: حيث لكل فرد حاجات زبتلف عن اآلخرين ُب نوعها كدرجة إشباعها كىذه اغباجات حاجات الفرد .أ 
 من خبلؿ العمل ككلما توفر اإلشباع اؼبناسب توفر ُب مقابلة الرضا اؼبناسب.تشبع 

توجد لدل األفراد العديد من القيم كالٍب يبكن ربقيقها ُب نطاؽ العمل كبقدر اتفاق العمل مع قيم الفرد:  .ب 
 .ربقيقها يرتفع الرضا الوظيفي كمن ىذه القيم القيادة كإتقاف العمل كاإلبداع

كمن  ،األشياء الٍب يسعى اإلنساف إٔب ربقيقها ُب أكثر من ؾباؿي من أىم : فهالذات الشعور باحترام .ج 
ؾباالت ربقيقها اؼبهمة ؾباؿ العمل سول كاف ذلك عن طريق اؼبركز الذم يشغلو أك طبيعة الوظيفة كمكانتها 

ف يتم إشباع ؽبذه اغباجة كمعرفة أفراد اجملتمع لقيمة ىذه اؼبكانة كمكانة اؼبنظمة ُب اجملتمع، كبالتإب يبكن أ
 . )الشعور باحَباـ الذات( من خبلؿ اؼبركز الوظيفي أك االجتماعي للمنظمة فبا يؤدم إٔب اإلحساس بالرضا

: كالٍب تتمثل ُب إدراكو كشخصيتو كقدراتو كاستعداداتو كطموحو كذكاؤه خصائص شخصية الفرد وظروفو .د 
كدخلو الشهرم كمدل ما تلعبو ىذه اػبصائص ُب إقباز و للمنظمة كعمره الزمِب كذباربو كمدل كالءه كانتمائ

 الفرد للعمل كالقياـ دبسؤكليتو الوظيفية أم انعكاسها اإلهبايب على الرضا.

 :محتوى الوظيفة 2-2-4

العوامل الٍب تلعب دكرا من ، فمحتول الوظيفة نفسها من حيث نوعها كمهامها،  ك النسق الذم يسّب عليو         
 .ىاما ُب ربديد الرضا الوظيفي

فبعض األعماؿ ربتاج إٔب الدقة ك سرعة ُب التنفيذ ، فردبا يكوف مستول الرضا فيو منخفض مقارنة باألعماؿ الٍب  
فق مع ما يبكن للعامل أف يقـو فيها دبهاـ متعددة ، كيوجد فيها إثراء كظيفي كسبكنو من األداء بطريقة أك أسلوب يتوا

   قدراتو كإمكانيتو ك خرباتو كإبداعاتو ايبكن أف يظهر فيه صيبتلك من قدرات ك إمكانات ،  أك ما تتيحو لو من فر 
 كل ذلك ينعكس ُب شكل رضا كظيفي عإب.

 :عوامل خاصة باألداء  2-2-3

 يتحقق الرضا عن العمل نتيجة إلدراؾ الفرد للعوامل التالية بالنسبة لؤلداء:
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األداء دبكافئات كحوافز العمل كشعور الفرد بأف قدراتو تساعده على ربقيق األداء اؼبطلوب دبا يتواءـ ارتباط  . أ
 مع األىداؼ احملددة.

ؾ الفرد بأف اغبوافز كمكافئات العمل ذات أنبية كقيمة بالنسبة لو كإدراكو بالعدالة ُب التوزيع بالنسبة ار إد . ب
 للعوائد ك مكافئات العمل أم أنو يتناسب مع ما يقدمو من عمل للمنظمة بالنسبة لآلخرين.  

 :مستوى اإلنجاز الذي يحققو الفرد  2-2-2

لعملو بالنتائج الٍب يتوصل إليها كالرضا كاإلنتاجية  ئولو الفرد خبلؿ أداذم يبكىو ما يَبتب على اعبهد الذ         
كالتسيب الوظيفي كدكرات العمل، فبعض األفراد قد ال يكتفي بأداء العمل فقط كلكن قد يكوف لديو رغبة ُب إقباز 

ًب ربقيقها كلما كاف الرضا فكلما كانت درجة الطموح مساكية أك قريبة من األىداؼ الٍب  ، أعماؿ مع أىداؼ معينة
 بصورة جيدة أك أكثر.

 : العوامل التنظيمية  2-2-2

كتشمل األنظمة كاإلجراءات كالركاتب كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية ك نوع القيادة كأساليب ازباذ القرارات          
العمل،  كقد أكدت الدراسات بيئة كظركؼ ك نوع بكاإلشراؼ كالرقابة كالعبلقات بْب الزمبلء كعبلقة كل ذلك 

ككذلك مركز الفرد التنظيمي  ، كالبحوث أف الدخل اؼبإب إذا كاف مناسبا للفرد فإنو قد وبقق درجة عالية من الرضا
ذلك اؼبركز الذم يتيحو لو النمو كيوجد بو فرص للَبقي ، باإلضافة إٔب مبط اإلشراؼ السائد كدرجة الرقابة الٍب تفرض 

 الٍب يبارسها الفرد. على أكجو النشاط
 عدة عوامل ىامة للرضا الوظيفي كىي: إٔب(6999)الشنوا٘ب صبلح، كأشار  
 كفاية اإلشراؼ اؼبباشر.                 -6

 الرضا عن العمل نفسو. -9

 االندماج مع الزمبلء ُب العمل. -3

 عدالة اؼبكافئات االقتصادية كغّبىا. -1

 كالبدنية كالذىنية.اغبالة الصحية  -8

إٔب أنو يبكن القوؿ بأف الرضا  الوظيفي يتشكل من عوامل الرضا  (162، صفحة 1992)مصطفى،  أشار كما
 التالية: 
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 اإلثراء احملققة للوظيفة. صالرضا عن الوظيفة كفر  . أ

 الرضا عن األجر كملحقاتو. . ب

 كالتوجيو كالقيادة.الرضا عن أساليب اإلشراؼ  . ت

 الرضا عن بيئة العمل اؼبادية. . ث

 (.ةالرضا عن سياسات األفراد )الرضا عن تقييم األداء، الرضا عن نظاـ الَبقي . ج

 الرضا عن طريق التحفيز. . ح

 الرضا عن اػبدمات الٍب تقدـ لؤلفراد العاملْب. . خ

أف ىناؾ ستة عوامل مهمة للرضا الوظيفي تتصل العوامل الثبلثة األكٔب منها  (81، صفحة 1997)ؿبمد،  كيذكر
 بينما تتصل العوامل الثبلثة األخرل بظركؼ أك جوانب أخرل كىي: ،بالعمل مباشرة

 العوامل المتصلة مباشرة بالعمل: - أ

كلو أثر كبّب فيما يقـو فاإلشراؼ لو أنبية ألنو نقطة االتصاؿ بْب التنظيم كاألفراد كفاءة اإلشراف المباشر:  -1
 بو األفراد من أنشطة يومية.

إذا كاف ىذا النوع الذم وببونو كيكوف ، أغلب األفراد يشعركف بالرضا عن العمل الرضا عن العمل نفسو:  -2
 ىذا الرضا دائما دافعا على إتقاف العمل.

الفرصة للتفاعل مع زمبلء  يكوف ىذا العمل أكثر إرضاء للفرد بأنو يعطيواالندماج مع الزمالء في العمل:  -3
 آخرين، فاإلنساف كائن اجتماعي بطبعو.

 العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخرى:  - ب

يرغب األفراد ُب أف يكونوا أعضاء ُب تنظيم لو ىدؼ مقبوؿ من كجهة نظرىم  توفير األىداف في التنظيم:  -1
 اؽبدؼ اؼبقاـ من أجلو. كما يتوقعوف أف ىذا التنظيم على درجة من الفاعلية سبكنهم من ربقيق

على مكافآت منصفة إذا قورنت باؼبكافآت الٍب  يتوقع األفراد أف وبصلواالمكافأة االقتصادية المنصفة:  -2
 وبصل عليها األفراد ُب منظمات أخرل.

ىناؾ ارتباط بْب الصحة البدنية كالصحة العقلية من حيث أثرىا على الحالة الصحية البدنية والذىنية:  -3
 ائو ك معنوياتو.الفرد كأد
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 قائمة من العوامل المؤثرة على رضا األفراد منها: (81، صفحة 1997)ؿبمد، كما أورد 

 االستقرار ُب العمل. -

 ظركؼ العمل. -

 تقدير العمل اؼبنجز. -

 اؼبزايا اؼبتحصل عليها خبلؼ األجر. -

 :الوظيفي الرضا موضوع تناولت التي النظريات أىم  4-6

  :العلمية اإلدارة نظرية - أ

 بإحدل مهندسنا يعمل كاف العلمية، اإلدارة مؤسس يعترب إمربيقية ك بطريقة يفكر الذم تايلور لفريدريك

 1911 عاـ" اإلدارة العلمية "كتاب ُب أفكاره كنشر األمريكية، اؼبتحدة الواليات ُب اغبديد كالصلب شركات

 :التالية النقاط ُب العلمية اإلدارة مفاىيم كػبص 

 العمل تقسيم  -

 كاإلدارية الوظيفية العمليات  -

  (99، صفحة 6991)كامل ؿبمد عويضة، اإلشراؼ  نطاؽ  -

 أف اإلدارة ُب األسلوب ىذا كمن سلبيات العمالية، النقابات من كخاصة عنيفة دبقاكمة العلمية اإلدارة قوبلت حيث

احملرؾ  ىو األجر زيادة أف كاعتباره اإلنسانية، كاؼبشاعر للعبلقات اآللة كذباىلو مع كتعاملو اإلنساف مع تعامل تايلور
  .أعلى بأجور مقابلتها دكف اإلنتاجية من مرتفعة معدالت بأداء للعماؿ كمطالبتو األداء مستول لرفع الرئيسي

  اإلنسانية العالقات نظرية  - ب

 ىذه كتتلخص ميتشجن ك أكىايو جامعٍب ُب البلحقة كاألحباث ىاكثورف دراسات نتائج من أفكارىا تتشكل

 :يلي فيما األفكار

 كاعبسمية كاالجتماعية النفسية كجوانبو اؼبعقد تركيبو ُب كىو العناصر، أىم ىو اإلنسا٘ب العنصر إف  -

 .العمل أداء ُب اؼبطلوب التعاكف على منو اإلدارة ربصل حٌب معو كاعيا تعامبل يتطلب
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 نفسية حاجات ىناؾ أف بل فحسب، اؼبادية كاؼبكافآت األجور حوؿ تنحصر ال العمل دكافع فإ     -          

 .اآلخرين كاحَباـ الذات كتأكيد النفس احَباـ أنبها العاملْب، عند اجتماعية ك

 كؽبذه فيو، يلتئموف الذم الرظبي غّب التنظيم تكوف عمل صباعات بينهم فيما يكونوف العاملْب إف     -          

 مع كعبلقاهتم كسلوكهم دكافعهم على كبالتإب كقيمهم، كاذباىاهتم أعضائها تفكّب على الكبّب أثرىا اعبماعات

 اؼبوظفْب معاملة ُب الديبقراطي االذباه إف إنتاجيتهم، على النهاية ُب ينعكس الذم األمر اإلدارة، كمع بعضهم

 بالرضا يشعركف هبعلهم فبا كالتقدير الذات الحَباـ حاجاهتم تشبع حيث للعمل، اؼببلئم اؼبناخ ؽبم وبقق بأف كفيل

  (16، صفحة 6991)فرسو٘ب، .اإلنتاجية زيادة إٔب يفضي الذم األمر اؼبعنوية الركح كارتفاع

 ( ABRAHAM/MASLO:) ماسلو نظرية تدرج الحاجات ل   -ت      

 :يلي كما اؽبرمي تدرجها ُب اغباجات ماسلو ابراىاـ صنف
 كاؽبواء كاؼباء عنها، لئلنساف غُب ال الٍب األساسية اغباجات كىي المادية)الفسيولوجية( : األساسية الحاجات -

 .اغبياة ُب كاستمراره اإلنساف بقاء على اغباجات ىذه كتعمل كاعبنس كالسكن كالطعاـ،

 اغبماية األمن،)مثل كبقائو الفرد كينونة على كاؼبساعدة اآلمنة البيئة توفّب ُب كتتمثل :والضمان األمن حاجات -

 .(كجوده الستمرار كالدخل اغبرية،

 التعاطف يسودىا اآلخرين مع عبلقات كربط االنتماء ُب كتتمثل )االجتماعية( : والصداقة الحب حاجات -

 .كاغبب

كأنبيتو    بو اآلخرين كاعَباؼ نفسو عن إهبابية صورة لتكوين كرغبتو اإلنساف حاجة كىي :االحترام حاجات  -
 .كاغبرية كاألنبية كالشهرة

 ألف اإلنساف رغبة كىي السابقة، اغباجات إشباع يتم أف بعد اغباجة ىذه كتأٌب :الذات تحقيق إلى الحاجة   -

)ناصر ؿبمد العديلي، الذات  كربقيق النفسي كالنمو األىداؼ ربقيق حاجات كىي يكوف أف يود ما يكوف
 أعلى كلما أشبعت حاجة ما ظهرت حاجة أخرل ُب مستول  كىي تعتمد على قاعدة " (91، صفحة 6991

 (91، صفحة 6991)ؿبمد الشحات :، 
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 (2الشكل )

 . (18، صفحة 2000)حناف عبد اغبميد العنا٘ب، (  1954ماسلو المدرج الهرمي للحاجات اإلنسانية ) 

 :الوظيفي الرضا لمفهوم النظرية األسس  4-7

 ربليلو ُب مباشرة غّب أك مباشرة كالذم يؤثر ،للبحث النظرم التوجو من زبل ال االجتماع علم ُب دراسة كل إف

 اؼبداخل أىم من تتكوف تكاملية نظرة يعرض أف الباحث لطالبفضل ا لذلك اؼبدركسة، للظاىرة السوسيولوجي

 .كنفسية كسلوكية ، كتنظيمية اجتماعية أسس من اؼبداخل تلك كتنطلق الوظيفي، الرضا ظاىرة الٍب تفسر النظرية

 الرضا مفهـو بناء على تؤثر أسس نظرية أربعة ىناؾ أف نظريات من كرد ما على بناءا االفَباض يبكن كعليو

 ىي : الوظيفي ك

 .الوظيفية العوائد ربققو الذم اإلشباع رضا  -

                 تحقيق                                     
 الـــذات
 

 المــعرفــة
 

 حاجـة تقديـر الــذات
 

 حاجـــة االنـتمــاء
 

 حاجــة األمــن و السـالمــة
 

 الحـاجـــة الـفيـزيولـوجيـة
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 .كاؼبأمولة احملققة العوائد بْب للفرؽ الفرد كإدراؾ اإلقباز رضا  -

 .العائد عدالة رضا  -

 (11ـ، صفحة  6991)حسن الشيخ ،  لبلستياء الفرد ربمل درجة  -

 : و الرضا الوظيفي العالقة بين األداء  2-2

 :ك ُب ىذا الصدد توجد ثبلثة اذباىات      

على أف الرضا عن العمل يؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية، ك االذباه الثا٘ب يرل أنو ال توجد عبلقة االذباه األكؿ يؤكد  حيث
بْب الرضا عن العمل كاألداء، كاالذباه الثالث يؤكد على أف الرضا عن العمل ىو نتيجة حصوؿ العامل على مكافئات 

 .(165، صفحة 1995)اضبد،  كىذه اؼبكافئات العادلة نتيجة ربطها بضركرة القياـ بأداء معْب عادلة 

 االتجاه األول: 

ىذا االذباه ظهر نتيجة ذبارب كأحباث ىورثوف ُب الثبلثينات حيث ًب الَبكيز على العبلقات اإلنسانية كزاد االىتماـ 
كًب تشجيع العاملْب للمشاركة  كاؼبعنوية،م اؼبادية بالعاملْب من خبلؿ ظباع شكواىم كحل مشكبلهتم كإشباع حاجاهت

كقد ظهرت نتائج  ، ُب اإلدارة ككاف اؽبدؼ من ذلك ىو رفع ركحهم اؼبعنوية الٍب بدكرىا تؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية
، 1995)اضبد، التجارب أف اإلنتاجية ارتفعت كأف العوامل الٍب ًب إدخاؽبا ُب العمل أدت إٔب زيادة الدافعية للعمل 

. كىذه العبلقة السببية بْب الرضا عن العمل كاألداء الٍب أسهمت هبا مدرسة العبلقات اإلنسانية  (152صفحة 
ىذه األساليب  اؼبشاركة من هبدؼ زيادة الرضا الوظيفي لدل العاملْب ك  ،قدمت أساليب متعددة للعبلقات اإلنسانية 

 . (195، صفحة 1995)العديلي ،ناصر، ؿبمد، ُب اإلدارة كاإلشراؼ كالنصح ك اإلرشاد 

 االتجاه الثاني: 

حيث أكدت نتائج بعض األحباث ُب اػبمسينات كالستينات ، الرضا األداء ك فيؤكد انو ال توجد عبلقة مباشرة بْب 
كما   ،أف شبة حاالت كمواقف يكوف فيها العاملوف على درجة كبّبة من  الركح اؼبعنوية غّب أهنم يكونوا أقل إنتاجا 

ظهرت مواقف عكس ذلك حيث يكوف العاملوف على درجة منخفضة من الركح اؼبعنوية غّب أف إنتاجياهتم تكوف 
بالضغط أك استخداـ األسلوب الدكتاتورم باإلدارة كبذلك يكوف اإلنتاج نتاجية الفرد ، كأكد أنو يبكن زيادة إعالية 

 .(52، صفحة 2005)اغبيدر عبد احملسن ، مرتفع ك الرضا الوظيفي متد٘ب 

ُب أحسن اغباالت  % 14أثبتت بعض البحوث أنو إذ كانت توجد عبلقة إهبابية بْب الرضا ك األداء فإمبا ال تتجاكز 
ك تتأثر ىذه العبلقة دبتغّبات أخرل، العماؿ إذ ارتفع أداءه ال يعِب أنو راض عن عملو ك أجره ، ك يؤكد الباحثاف 
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، صفحة 1992)مصطفى عشوم،  بْب الرضا ك األداء.على عدـ كجود أم عبلقة  1955ريفلد ك كرككيت سنة 
135)  

  االتجاه الثالث:

 يبةيرل أف الرضا الوظيفي يتحقق نتيجة األداء العإب اؼبتبوع بعوائد إهبابية )حوافز( مثل األجر كالَبقية كالعبلقات الط
   (52، صفحة 2005)اغبيدر عبد احملسن ، ُب حالة إدراؾ العامل إف ىذه العوائد مرىونة دبستول معْب من األداء 

أف الرضا نتيجة لؤلداء الذم تتبعو مؤثرات أك عواقب إهبابية ك عادلة حيث أنو إذا شعر  (1990بدر ) ك يوضح 
مرتبطة بقيامو بأداء معْب ، فإنو  اغبسنة إهناالعامل أنو حصولو على عناصر الرضا مثل األجر ك الَبقية ك العبلقات  

)بدر اضبد حامد ،  رضاه عن العمل  الٍب بدكرىا ربققسيعمل على القياـ بذلك األداء حٌب وبصل على نتائجو 
 (157، صفحة 1990

لك ينعكس على سلوكو فيقل التزامو  بالعمل الذم يؤديو اؼبوظف  غّب راضي عن عملو فإف ذ ك عموما عندما يكوف 
 عملو نفسيا من خبلؿ شركد الذىنلك انسحاب اؼبوظف من فينتج عن ذ ،ك يضعف كالءه للمنظمة الٍب يعمل هبا

ك اػبركج مبكرا أك سبديد أكقات  ،أك ينسحب جسميا من خبلؿ التأخر عن العمل ،ك االستغراؽ ُب أحبلـ اليقظة
ك ، االسَباحات ، ك الغياب ك تعطيل العمل ك قد يصل سلوؾ اؼبوظف الغّب راضي على ؿباكلة االنتقاـ من اؼبنظمة 

 .(112، صفحة 1997)علي، اؼبسئولْب فيها إغباؽ الضرر هبا أك بأحد 

ك على ضوء ما سبق بيانو ك ؼبا الرضا الوظيفي من أنبية ُب تنمية ك تطوير أداء العاملْب ك االرتقاء بسلوكياهتم فضبل   
في كأحد اؼبوضوعات الٍب  شغلت أذىاف لك دعا إٔب االىتماـ بالرضا الوظيكاساتو اإلهبابية األخرل ، فكل ذعن انع

إٔب أف معظم األفراد يقظوف جزءا كبّبا من  اإلدارة ، ك ىذا االىتماـ يعود العلماء ك اؼبفكرين ُب ؾباؿ علم النفس ك
فبالتإب من األنبية بالنسبة ؽبؤالء أف يبحثوا عن الرضا الوظيفي ك دكره ُب حياهتم  ،حياهتم ُب شغل الوظائف

   للمؤسسات فضبل عن أف زيادة  الرضا الوظيفي قد تؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية فبا يعود بالنفع ،اؼبهنية الشخصية ك 
 (1981)القيبلف، يوسف ؿبمد،  العاملْبك 

أف دراسة الرضا الوظيفي من بْب اؼبواضيع اؼبهمة الٍب تسهم ُب ازدياد اؼبشاعر  :يرى الطالب الباحث كُب األخّب  
ك تعترب من أىم العوامل لتنمية اؼبوارد البشرية ك خصوصا ُب ؾباؿ األداء التدريسي ُب الوسط ،اإلنسانية اإلهبابية 

االنتماء ك الشعور باؼبسؤكلية كما . الذم يتطلب رضا األستاذ اعبامعي ك قناعتو حٌب يعزز لدية الوالء ك اعبامعي
 يؤدم الرضا إٔب اإلبداع ك العمل اػببلؽ ك اعبيد .
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ك على ذلك يبكن القوؿ بوجود ارتباط بْب الرضا الوظيفي كاألداء بصفة عامة كاألداء التدريسي بصفة خاصة على   
اغباجات ك الرغبات ك التوقعات مع  اؼبستول النظرم حبيث الشعور النفسي بالقناعة ك االرتياح ك السعادة إلشباعها

ك ربقيق التكيف مع العوامل ك ،ك العمل على تنمية الثقة ك الوالء ك االنتماء للمنظمة  ،ؿبتول العمل نفسو ك بيئتو
 .فبا يؤدم إٔب الرضا الوظيفي  ،اؼبؤشرات البيئية الداخلية ك اػبارجية احمليطة بالعمل
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 الخاتمة: 

من خبلؿ الفصل النظرم حوؿ الرضا الوظيفي حاكلنا تتبع مفهومو مركزين على اختبلؼ العلماء ُب ضبط ىذا 
، ٍب تطرقنا إٔب النظريات الٍب حاكلت تفسّب الرضا الوظيفي ك قد اخَبنا تلك النظريات الٍب تطرقت على الرضا  اؼبفهـو

 اإلنتاجية.الوظيفي ك عبلقتو باألداء ك 
يضع حسب أراء كأحباث العلماء،  ،أعطى ىذا الفصل أنبية لعناصر الرضا الوظيفي من خبلؿ تفسّبىا ك ضبطهاك 

 أف:الباحث تعريفو اإلجرائي اؼبتمثل ُب 
الرضا الوظيفي ىو حالة نفسية تعرب عن درجة إحساس اؼبدرس باالرتياح النفسي اذباه مهنة التعليم عند فبارستو ؽبا 

كبْب ما ، كالٍب تكوف ناذبة عن الفرؽ بْب ما يقدمو اؼبدرس كبْب الطموحات ك اغباجات الٍب يرغب ُب ربقيقها 
توقعاتو شعر بالرضا ،أما إذا حصل على حاجات أقل من  جلبتو لو اؼبهنة ،فإذا حصل على حاجات تعادؿ أك تفوؽ

 . كعدـ الرضا، كىو ما يقيسو العلماء ُب صورتو اؼبختصرة اؼبطبق ُب دراستنا ىذا الفصلتوقعاتو شعر بالتذمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 الباب الثاني

 الدراسة الميدانية
 

 

 
 
 
 مدخل الباب الثاني  *
 

جراءاتو الميدانية  الفصل األول  : منيجية البحث وا 
 

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث  الثاني:الفصل 
 

 

 

 

 



 

 

 مدخل الباب الثاني : 

لقد قسم الطالب الباحث ىذا الباب إٔب فصلْب ، فتناكؿ ُب الفصل األكؿ منهجية البحث كإجراءاهتا اؼبيدانية  بادئا 
باؼبنهج اؼبستخدـ ، ٍب بالتجربة االستطبلعية حيث قاـ بنفس أدكات البحث كذلك عن طريق صدؽ احملكمْب كإهباد 

حٌب يتمكن الطالب الباحث من  ،ٔب أفضل صورة إلجرائها األسس العلمية )سيكومَبية األداة( ، كذلك للوصوؿ إ
القياـ ببعض التعديبلت قبل الدخوؿ ُب التجربة األساسية  ٍب تطرقنا إٔب اؼبنهج كتقنية البحث كؾباالهتا ٍب إٔب أداة 

ك ات ، البحث مع االستنتاج جالبحث كطريقة تطبيقها كتقييمها ، كيتضمن الفصل الثا٘ب عرض كربليل كمناقشة نتائ
فرضيات البحث ، ٍب اػبركج باستنتاجات عامة للبحث ، كبعدىا خبلصة عامة تليها صبلة من  قمنا دبناقشة خّبُب األ

 االقَباحات .
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 تمهيد :

ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ من خبلؿ اؼبشكلة اؼبطركحة ُب الدراسة ، كاؼبتمثلة ُب معرفة مستول األداء التدريسي 
معاىد الَببية البدنية كالرياضية كعبلقتو بالرضا الوظيفي ، كبغية ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من الدراسة  كللوصوؿ إٔب 
حل ىذه اؼبشكلة ، البد للطالب الباحث من كصف اإلجراءات كاػبطوات اؼبيدانية اؼبتبعة ُب تنفيذ كإخراج ىذه 

نهج ككاصفْب األداة اؼبستعملة )االستبياف( ككيفية التأكد من صدقها كثباهتا مع تبياف إجراءات الدراسة معرفْب باؼب
 الدراسة كاألساليب اإلحصائية اؼبستعملة ُب تفسّب النتائج.

 منهج البحث : -0

يتوقف اختيار نوع اؼبنهج الذم يبكن استخدامو ُب معاعبة متغّبات أم حبث على طبيعة كأىداؼ اؼبشكلة الٍب 
تعاعبها، كعلى اإلمكانات اؼبتاحة ُب صبع اؼبعلومات ، كمن خبلؿ اؼبشكلة الٍب بْب أيدينا كاؼبتمثلة ُب معرفة مستول 

بية البدنية كالرياضية كعبلقتو بالرضا الوظيفي  فإف ذلك يدعوا األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب معاىد الَب 
، كالذم وباكؿ الطالب الباحث من خبللو كصف الظاىرة موضوع باألسلوب العبلئقي إٔب استخداـ اؼبنهج الوصفي 

) االغا احساف ،  الدراسة كربليل بياناهتا ، كبياف العبلقة بْب مكوناهتا ، كالعمليات الٍب تتضمنها كاآلثار الٍب ربدثها
كالذم ال يتوقف فقط عند صبع البيانات اؼبتعلقة جبمع الظاىرة من اجل استقصاء مظاىرىا  ، (73، صفحة 1997

كعبلقتها اؼبختلفة ، كإمبا يقـو كذلك على ربليل الظاىرة كتفسّبىا ، كالوصوؿ إٔب استنتاجات تسهم ُب تطوير الواقع 
 .(186صفحة ، 1989)العساؼ صبلح ؿبمد،  كربسينو 

 مجتمع البحث : -4

يتكوف اجملتمع األصلي للدراسة من الطلبة سنة ثانية ماسَب ك أساتذة الَببية البدنية كالرياضية  ؼبعاىد شلف  
كالبالغ عددىم   ،قسم جباية  طبيس مليانة ،البويرة ، قسنطينة، تيسمسيلت ، كىراف ، مستغاٖب ، اعبزائر ، اـ البواقي ،

 (.2ك ) (1طالب كما ىو موضح ُب اعبدكلْب رقم ) 901أستاذ   ك    381
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 ( يبين توزيع األساتذة حسب المعاىد .0جدول رقم )

 المعاىد العدد

 مستغانم 22

 وىران 02

 شلف 21

 تيسمسيلت 44

 الجزائر 143

 ام البواقي 42

 قسنطينة 40
 بجاية 12
 البويرة 13
 الخميس مليانة 49

 العدد اإلجمالي 381

 
 ( يبين توزيع األساتذة حسب المعاىد1مدرج تكراري رقم )
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 ( يبين توزيع الطلبة حسب المعاىد.4جدول رقم )

 المعاىد العدد

 مستغانم 393

 وىران 23

 شلف 022

 ام البواقي 22

 الخميس مليانة 124

 قسنطينة 43
 الجزائر 22

 الكليالعدد  901

 
 ( يبين توزيع الطلبة حسب المعاىد.2مدرج تكراري رقم )
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 سبت الدراسة الٍب قاـ هبا الطالب الباحث على أساتذة اعبامعة الذين يدرسوف ُب معاىد شلف عينة البحث:

كىي عينة عشوائية .طبيس مليانة،جباية ، قسنطينة ، البويرة ،تيسمسيلت ، كىراف ، مستغاٖب ، اعبزائر ، اـ البواقي
 .طبقية

 جباية، كعلى الطلبة سنة ثانية ماسَب الذين يزاكلوف دراستهم ُب نفس اؼبعاىد اؼبذكورة أعبله ماعدا البويرة، تيسمسيلت

 .أختّبكا بطريقة عشوائية

 طالب من معهد مستغاٖب . 16أساتذة  ، 10:عينة التجربة االستطالعية  -

إال انو  251معاىد، حيث ًب توزيع   10أستاذ مقسمة على 320عينة البحث األساسية بالنسبة لألساتذة : -
 .    استمارة 228ٓب يسَبجع سول 

 . البدنية والرياضية  في الجامعة( يمثل عدد االستمارات الموزعة على أساتذة التربية 3جدول رقم )
 االستمارات غير

 المسترجعة

 االستمارات الموزعة االستمارات المسترجعة
 على عينة البحث

مجتمع 
 البحث

 العدد

43 442 420 320 

 المئوية  النسبة 011% 88, %65 %59,84 %9,16
 

 التربية البدنية والرياضية  في الجامعة( يمثل عدد االستمارات الموزعة على أساتذة 3رقم )مدرج تكراري 
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استمارة ، إال  748معاىد،حيث ًب توزيع   7طالب مقسمة على  210عينة البحث األساسية بالنسبة للطلبة: -
 استمارة . 724انو ٓب يسَبجع سول 

رياضية  في ( يمثل عدد االستمارات الموزعة على الطلبة السنة الثانية ماستر تربية بدنية و 2جدول رقم )
 المعاىد .

 االستمارات غير

 المسترجعة

 االستمارات الموزعة االستمارات المسترجعة

 على عينة البحث

 العدد مجتمع البحث

42 942 922 210 

 النسبة 011% %83,01 %80,35 %3,20

 
 بدنية و رياضية  في المعاىد( يمثل عدد االستمارات الموزعة على الطلبة السنة الثانية ماستر تربية 4مدرج تكراري رقم )
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 مواصفات وخصائص عينة الدراسة :               -
 خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية : -

 (يبين خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية .2جدول رقم )

 
من ؾبموع األساتذة  %32045( أف الرتبة األكاديبية أستاذ مساعد "أ"  سبثل نسبة  5يتضح من اعبدكؿ رقم )

أستاذ مساعد "ب" كىي ثا٘ب  %27063كىذه أعلى نسبة مقارنة بالنسب األكاديبية األخرل ، فيما سبثل نسبة 
. أما بالنسبة لؤلساتذة احملاضرين "ب"  %23068نسبة ، فيما تأٌب النسبة الثالثة لؤلساتذة احملاضرين "أ" بنسبة 

األكاديبية األخرل بنسبة  تاذ التعليم العإب اقل نسبة مقارنة بالرتب. كجاءت نسبة أس % 13059فكانت نسبتهم 
2063% .        

 ( يبين خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية .2مدرج تكراري رقم )
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 الرتبة األكاديمية العدد النسبة

 أستاذ التعليم العالي 2 4623%

 محاضر أأستاذ  22 43622%

 أستاذ محاضر ب 30 03622%

 أستاذ مساعد أ 92 34622%

 أستاذ مساعد ب 23 49623%

 المجموع 442 011%
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ٍب % 60008( أف عدد األساتذة اؼبساعدين "أ" ك"ب" جاءكا بنسبة كبّبة 5يتبْب من اؼبدرج التكرارم رقم )  
  2063%، فيما يأٌب نسبة أساتذة التعليم العإب بأقل نسبة  %37028األساتذة احملاضرين "أ" ك"ب" تليهم نسبة 

 خصائص العينة حسب الخبر المهنية :  -

 . ( يبن خصائص العينة حسب الخبر المهنية2جدول رقم )

 الخبرة المهنية  العدد النسبة 

 سنوات  2اقل من  012 22612%

 سنة  02الى  2من  29 24622%

 سنة  02اكثر من  42 0062%

 المجموع  442 011%

لسنوات  % 42054ك %46005سنوات سبثل نسبة  8( أف سنوات اػبربة اقل من 6يتضح من اعبدكؿ رقم )
 سنة . 16سنوات اػبربة أكثر من  % 1104اػبربة اؼبتوسطة ، كاف ما نسبتو 

 حسب الخبرة المهنية( يبين خصائص العينة 2مدرج تكراري رقم )
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أستاذ ، ٍب تليها أصحاب  105( أف األساتذة اقل خربة مهنية ىم األكثر عددا ب 6يتبْب من اؼبدرج التكرارم رقم )
، كيعزم الطالب الباحث ذلك إٔب (سنة  16األكثر من  )سنة ، كأخّبا األكثر خربة 16إٔب  8اػبربة اؼبتوسطة من 

غوجيا الٍب فتحتها كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ُب الفَبة األخّبة من اجل التقليل العدد اؼبعترب للمناصب البيدا
 من االكتظاظ ، باإلضافة إٔب  فتح أقساـ الَببية البدنية كالرياضية ُب ـبتلف الوطن اعبزائرم .

 :خصائص العينة حسب السن  -
 ( يبين خصائص العينة حسب السن9جدول رقم يبين )

 السن العدد النسبة

 سنة 31اقل من  22 42624%

 سنة 22إلى  31من  002 21629%

 سنة 22أكثر من  22 0263%

 المجموع 442 011%

تَباكح أعمارىم بْب  %50087سنة ، كاف  30اقل من  %29082( أف ما نسبتو 7يتضح من اعبدكؿ رقم )
 سنة . 45أكثر من   %1903سنة ، كاف ما نسبتو  45ك30

 . ( يبين خصائص العينة حسب السن9تكراري رقم )مدرج 

 

 
سنة ىم األكرب عددا  ٍب  45 - 30( أف عدد األساتذة الٍب يَباكح أعمارىم من 7يتبْب من اؼبدرج التكرارم رقم  )

 سنة اقل عددا. 45سنة ، فيما كاف عدد األساتذة األكثر من  30يليها األساتذة األقل من 
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 مجاالت البحث : -3

أقساـ ُب بعض  كطلبة السنة ثانية ماسَب  سبثل اجملاؿ البشرم للبحث ُب األساتذة الدائمْبالمجال البشري :  3-0
 كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ُب الوطن اعبزائرم .

أجريت الدراسة ُب معاىد شلف ، تيسمسيلت ، كىراف ، مستغاٖب ، اعبزائر  اـ البواقي  المجال المكاني :  3-4
 معاىد   10بويرة ، قسنطينة ، جباية ، ضبيس مليانة  كالبالغ عددىم ال

 لقد مرت الدراسة بعدة خطوات زمنية :المجال الزمني :  3-3
 :األولى الخطوة

 . 2013-2012ىو الوقت اؼبخصص إلجراء الدراسة األساسية فكانت ُب اؼبوسم  
ككاف ، قصد اؼبوافقة ،لمجلس العلميلكمسبقة عن البحث  أكليةمرحلة مشركع البحث كًب فيها تقدٙب فكرة عامة 

 .(2011-2010ذلك ُب أكؿ السنة الدراسية )
  الخطوة الثانية :

مع إجراء  ك دراسات حوؿ موضوع البحثربية خادة من م لدراسةككل مالو عبلقة با ًب فيها صبع اػبلفيات النظرية
 األستاذ تقوٙب أداء اؼبعايّب الٍب يتم االستناد عليها ُبرؤساء األقساـ كالٍب كانت الغرض منها معرفة  عدة مقاببلت مع

أساتذة جامعيْب ُب ـبتلف التخصصات أصحاب خربة ككفاءة متميزة  ك،أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ُب
ربقيق أداء  تدريسي  كمعرفة اؼبعوقات الٍب تؤكؿ دكفمن اجل إثراء اعبانب اؼبعرُب حوؿ أساسيات التدريس اعبامعي 

ات استمارة األداء التدريسي كالرضا ستمار الاصيغة ًب الوصوؿ إٕب ،ات الدراسة ستمار ابناء كىذا من اجل   متميز،
ككاف  بعد ذلك ًب إجراء تقنْب األداة، ٍب .لطلبة السنة ثانية ماسَبستمارة اؼبوجهة ال، ك ا الوظيفي اؼبوزعة لؤلساتذة 

 (.2012-2011لسنة الدراسية الثانية )اذلك ُب 
  الثالثة: الخطوة

 (.2013-2012السنة الدراسية)ُب  الطلبةاؼبرحلة توزيع االستمارات على األساتذة ك ىذه ًب ُب     
 ضبط متغيرات البحث :  -4

إف أم دراسة يقـو هبا الطالب الباحث تتطلب ضبط اؼبتغّبات قصد التحكم فيها من جهة ، كعزؿ بقية اؼبتغّبات 
األخرل ، حٌب ال تؤثر ُب نتائج البحث ، كبدكف ىذا تصبح النتائج الٍب توصل إليها الطالب الباحث مستعصية على 

امة كامل راتب انو يصعب على الباحث أف يعَبض التحليل كالتصنيف كالتفسّب ،  كيذكر ؿبمد حسن عبلكم كأس
) اضبد بن قبلكز التواٌب، على اؼبسببات اغبقيقية للنتائج ، بدكف فبارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة 

تغّبات الٍب تؤثر ُب اؼبتغّب التابع ، كالٍب من الواجب إف اؼب (386، صفحة 1985)فاف دالْب، كما يذكر   (2008
 ضبطها ، ىي اؼبؤثرات اػبارجية ، كاؼبؤثرات الٍب ترجع إٔب اإلجراءات التجريبية ، كاؼبؤثرات الٍب ترجع إٔب ذبمع العينة 
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تغّبات كانطبلقا من ىذه االعتبارات  عمل الطالب الباحث على ضبط متغّبات البحث ، حيث تضمن البحث  اؼب
 اآلتية :

 األداء التدريسي .المتغير المستقل: 

 الرضا الوظيفي .المتغير التابع: 

 المتغيرات المشوشة :

حاكؿ الطالب الباحث التحكم ُب اؼبتغّبات الدخيلة أك احملرجة ، كذلك بضبطها كربديدىا ، كالسيطرة عليها . كىذا 
باف اؼبتغّب الدخيل نوع من اؼبتغّب الذم ال يدخل ُب تصميم  (137، صفحة 1987ملكاكم، )عودة ما يؤكده 

البحث ، كال ىبضع لسيطرة الباحث ، كلكن يؤثر ُب نتائج البحث تأثّبا غّب مرغوب فيو ، كال يستطيع الباحث 
كتؤخذ بعْب االعتبار عند مناقشة  مبلحظة اؼبتغّب الدخيل أك قياسو ، لكن يفَبض كجود عدد من اؼبتغّبات الدخيلة

كفيما يلي عرض ألىم اؼبتغّبات الٍب هتدد  ،اؼبتغّبات كالسيطرة عليها  النتائج كتفسّبىا ، كعليو هبب ربديد ىذه
 السبلمة الداخلية كاػبارجية للبحث :

 ظروف الدراسة والعوامل المصاحبة لها : 
 أك حادث عرقل سّبىا .ٓب يتعرض البحث خبلؿ مدة الدراسة ألم طارئ ،  -

 أداة القياس :
  نفسها مع عينة الدراسة  األداةًب السيطرة على ىذا اؼبتغّب باستخداـ  
 ًب صياغة العبارات بأسلوب كاضح كمعاف دالة ، غّب قابلة للتأكيل . -

 العينة :
نوع البيئة على نتائج  قاـ الطالب الباحث دبسح اكرب عدد فبكن من اؼبعاىد على مستول الوطن تفاديا لتأثّب -

 الدراسة .
 توحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على عبارات األدكات اؼبستعملة . -
 طمأنة اؼببحوثْب على سرية اؼبعلومات كأهنا تستخدـ فقط للبحث العلمي من اجل أنبية النتائج ُب الدراسة  -
 أدوات القياس : -2

كقصد اختبار  يانات كالٍب تناسب موضوع الدراسةأداة صبع الب إلجراء ىذه الدراسة قاـ الطالب الباحث بإعداد
 فرضيتها كاإلجابة على أسئلتها قمنا ببناء ثبلث استمارات استبيانيو .

استمارتْب ؼبعرفة مستول األداء التدريسي لؤلستاذ من خبلؿ أراء األساتذة كالطلبة  ، كاستمارة ؼبعرفة درجة الرضا 
 األخّبة .لؤلساتذة  موزعة على ىذه 



           منهجية البحث وإجراءتو الميدنية                                                                                                                                        ولاألالفصل 

  101 

 

حيث مر دبراحل للوصوؿ إٔب شكلو النهائي ليصبح قاببل للتطبيق من خبلؿ توفره على شركط سيكومَبية يبكن من 
 خبلؽبا الوصوؿ إٔب نتائج صادقة .

  خطوات بناء أداة جمع البيانات :  2-0
حيث تساعد دراستو ؼبوضوع حبثو،الباحث أثناء تعد الدراسة االستطبلعية من اػبطوات الرئيسية الٍب يقـو هبا الطالب 

ىذه الدراسة على صبع كل اؼبعلومات كاغبقائق الٍب زبص موضوع حبثو ، كما ربدد لو الطرؽ العلمية الٍب بواسطتها 
قاـ  دراسة اؼبوضوع ، كقبل قياـ الطالب الباحث بدراستو االستطبلعية ، كلكي تكتسي ىذه الدراسة بالطابع اؼبنهجي

 ألىداؼ ؽبذه الدراسة كىي تتمثل فيما يلي :بتسطّب ؾبموعة من ا
 ربديد عينة البحث .  -
 ربديد أدكات البحث الٍب يبكن استخدامها . -

 الخطوة الثانية : االطالع على األدب التربوي

تعترب أكؿ مرحلة قمنا هبا لتصميم كبناء االستمارات االستبيانية ، كذلك باعتبار أف اػباصية اؼبقاسة ينبغي أف تستند 
على أساس نظرم يفسرىا ، كقد تضمن األدب الَببوم ـبتلف الدراسات كاؼبواضيع كالكتب كاجملبلت كالدكريات الٍب 

 ؽبا عبلقة دبوضوع األداء التدريسي كالرضا الوظيفي .

هتدؼ ىذه اؼبرحلة أساسا إٔب تعميق فهم الطالب الباحث ؼبوضوع البحث فيما ىبص األداء التدريسي  مفهومو، 
، اؼبدارس الٍب تناكلت تقوٙب األستاذ  ، كما ًب االطبلع أيضا على ـبتلف اؼبراجع الٍب تناكلت األستاذ  خصائصو

الرضا الوظيفي بالتعرؼ على ـبتلف النظريات الٍب فسرت ىذا اؼبفهـو   إٔباعبامعي ، كظائفو ، ظباتو ..باإلضافة 
 اؼبصطلح إٔب ؾباؿ الدراسات النفسية .كالبعد التارىبي الذم عاِب موضوع الرضا ككيفية دخوؿ ىذا 

 كقد استعنا دبراجع عديدة كالٍب ًب إدراجها ُب مراجع الدراسة .
   : الخطوة الثالثة : االطالع على المقاييس واالختبارات

بعد ذلك ًب االطبلع على ـبتلف االستبيانات كاؼبقاييس النفسية الٍب أعدت لقياس األداء التدريسي كالرضا الوظيفي 
لدل ـبتلف اإلطارات ، كما ًب االطبلع على الدراسات السابقة الٍب أفادتنا كثّبا ُب التعرؼ على األدكات 

 اؼبستخدمة لقياس األداء التدريسي كالرضا الوظيفي لدل أساتذة اعبامعة الٍب توافرت لدل الطالب الباحث مثل :

 (2008حسن تيم، ) دراسة، (2009)حاـز زكي عيسى ، اضبد ناقة ، األداء التدريسي : دراسة 

الرضا   (2003السر، )خالد طبيس  ، (2010)ؿبمود داكد الربيعي ، ، (2006 عليمات، ناصر صاّب)  
  (2009)يوسف غنيم، ،  (2008)عمر ضبداكم، اضبد خبوش،   (2009)اؼببلضبة، الوظيفي  دراسة 
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 : هتدؼ ىذه اػبطوة أساسا إٔب ما يلي

  التعرؼ على اإلبعاد كاحملاكر الٍب يشملها مقياسي األداء التدريسي . -

 التعرؼ على اإلبعاد كاحملاكر الٍب يشملها مقياس الرضا الوظيفي  . -

 النظر إٔب طريقة صياغة البنود . -

 االطبلع على كيفية كضع مفتاح التصحيح كتقنْب اؼبقياس. -

 لألداة وعرضها على المحكمين : الخطوة الرابعة : صياغة الصورة األولية

بعد صياغة عبارات استمارة األداء التدريسي ُب ؿباكرىا اػبمسة ك استمارة الرضا الوظيفي ُب ؿباكرىا الثبلثة ًب 
( من 2( ؿبكمْب زبصص تربية بدنية كرياضية ك )8( منهم)10عرضها على ؾبموعة من احملكمْب بلغ عددىم )

  .معهد علم النفس جبامعة مستغاٖب

كلقد اتفقوا بدرجة عالية على أف االستمارات االستبيانية تتناسب مع إشكالية الدراسة كفرضياهتا ، ك عباراهتا زبدـ 
األداء  ةعبارات ُب استمارة الرضا الوظيفي ، ك أربع عبارات من استمار  سبعأبعاد االستمارة ، حيث ًب حذؼ 

اؼبوزعة على  األداء التدريس ةمن استمار  ك حذؼ طبس عبارات كدمج عبارتْب ، اؼبوزعة على الطلبة التدريس
أما اؼببلحظة الٍب اصبع عليها احملكمْب ىو إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات  حيث ًب عرضهم على  األساتذة

  .حملكمْبمقومْب لغويْب ، بعد ذلك قاـ الطالب الباحث بتعديل أداة صبع البيانات بناءا على أراء ا

 أوال : استمارة األداء التدريسي :

فقرة كىي موزعة على  50قاـ الطالب الباحث بإعداد استمارة األداء التدريسي ، كقد تكونت ُب صورهتا النهائية من 
 طبس ؿباكر :

 : التخطيط للتدريس . البعد األول

 : هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر البعد الثاني

 : تنفيذ الدرس البعد الثالث

  .: التفاعل مع الطبلب البعد الرابع

  .: تقوٙب الطبلب البعد الخامس
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 (يبين فقرات استمارة األداء التدريسي :2جدول رقم )
 الرقم البعد الفقرات

 10 التخطيط للتدريس 0-01

 14 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 00-41

 13 تنفيذ الدرس 40-31

 12 الطالبالتفاعل مع  30-21

 12 تقويم الطالب 20-21

 ثانيا استمارة الرضا الوظيفي :

 وصف االستمارة االستبيانية :

فقرة كىي موزعة على  30قاـ الطالب الباحث بإعداد استمارة الرضا الوظيفي ، كقد تكونت ُب صورهتا النهائية من 
 ثبلث أبعاد كىي :

 : طبيعة التدريس  البعد األول

 :  النمط اإلدارم  البعد الثاني

 : مكاف كبيئة العمل  البعد الثالث

 مكونات االستمارة االستبيانية :
 ( يبين فقرات استمارة الرضا الوظيفي2جدول رقم )

 الرقم البعد الفقرات

 10 طبيعة التدريس 0-01

 14 النمط اإلداري 00-41

 13 مكان وبيئة العمل 40-31
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 طريقة التقييم ومفتاح التصحيح :

 تكوف سلم اإلجابة عن أداة القياس كفقا ؼبقياس ديكرت اػبماسي على النحو التإب:

 ىذا بالنسبة الستمارة تقوٙب األداء التدريسي .

 ( يبين أوزان العبارات لمقياس األداء التدريسي .01الجدول رقم)

 ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

2 2 3 4 0 

 :كاآلٌبكبالنسبة الستمارة الرضا الوظيفي فكانت  

 ( يبين أوزان العبارات لمقياس الرضا الوظيفي .00الجدول رقم)

 راض بدرجة

 اكبيرة جد

راض بدرجة  راض بدرجة كبيرة
 متوسطة

بدرجة أقل من  راض
 المتوسطة

 غير راض

5 4 3 2 1 

   كحد أقصى لكل بعد من األبعاد.  50كنقاط كحد أدٗب  10كبالتإب فاف أداة القياس تَباكح بْب 

 فريق البحث :

يتكوف فريق البحث من أساتذة الَببية البدنية كالرياضية من اؼبعاىد ) غزإب معهد شلف ، قبورة معهد كىراف ( الطلبة 
سنة ثانية ماسَب  )سفياف عبداهلل بن شريف ، مكركُب يوسف معهد مستغاٖب ( )شوقي معهد أـ البواقي ( حيث 

على مستول ، باإلضافة إٔب ذلك تلقوا توضيحات حوؿ يتميزكف دبؤىبلت علمية تسمح ؽبم بأداء أدكارىم على أ
 مضموف االستمارات ، كعلى كل ما يدكر حوؿ ىذا البحث . 

 األسس العلمية ألدوات البحث : -6

 صدق استمارة األداء التدريسي الخاصة باألساتذة :

فاالختبار أك اؼبقياس الصادؽ  صدؽ االختبار أك اؼبقياس يشّب إٔب الدرجة الٍب يبتد إليها ُب قياس ما كضع من اجلو
  (193، صفحة 1995)ؿبمد صبحي حسنْب ، ىو الذم يقيس بدقة كافة الظاىرة الٍب صمم لقياسها  
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 صدق المحكمين : -أ 

( 2منهم) (10قاـ الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على ؾبموعة من احملكمْب البالغ عددىم )
( زبصص تربية بدنية كرياضية  . علما انو قدـ إليهم ملخص من البحث وبوم 8ؿبكمْب زبصص علم النفس ك)

 مقدمة البحث ، أىداؼ البحث ، مشكلة البحث ، كفرضيات البحث ( كذلك قصد اإلجابة على األسئلة التالية :

 ىل استمارة األداء التدريسي اػباصة باألساتذة  كاضحة ؟ -
 عباراهتا ؽبا عبلقة دبحاكرىا ؟ىل  -
 ىل استمارة األداء التدريسي زبدـ موضوع البحث ؟  -

كطلب منهم تقدٙب اقَباحات للعبارات الٍب يبلحظوف أهنا ال زبدـ اؼبوضوع كما ىي العبارات الٍب ينصح بتعديلها أك  
 إلغائها قصد تعويضها أك حذفها .

 ستمارات كإبداء صبلة من التعليقات كاؼببلحظات عليها . ًب إلغاء  كبعدما قاـ صبيع احملكمْب باالطبلع على اال
، كتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليو  كدمج عبارتْب لؤلساتذةاؼبوزعة  األداء التدريسي طبس عبارات من استمارة

 باؼبائة من احملكمْب . 80أكثر من
         صدق االتساق الداخلي : -ب 

، من خبلؿ حساب   SPSSالربنامج اإلحصائي للعلـو إجتماعية  االتساؽ الداخلي بواسطةًب التحقق من صدؽ 
 معامل االرتباط بّبسوف للمقياس كبْب كل أبعادىا .

 (يبين معامل الصدق الستمارة األداء التدريسي )الخاصة باألساتذة( .04جدول رقم )
 

 االستمارة كأبعادىا معامل االرتباط

 للتدريسالتخطيط  00881

 هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر 00865

 تنفيذ الدرس 00936

 التفاعل مع الطبلب 00907

  تقوٙب الطبلب 00871

 االستمارة ككل 00892
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بْب البعد األكؿ حيث  0005كجود عبلقة طردية قوية عند مستول الداللة  (12يتضح من اعبدكؿ رقم )         
( كالدرجة الكلية 16222( كبْب البعد الثا٘ب )16224ب) كالدرجة الكلية للمقياس (16220بلغ معامل االرتباط )

( كالدرجة الكلية 16219( كالدرجة الكلية للمقياس ، كبْب البعد الرابع )16232للمقياس كبْب البعد الثالث )
 ( كالدرجة الكلية للمقياس .16290للمقياس ، كبْب البعد اػبامس )

( 0005( كصبيع عباراهتا دالة إحصائيا عند مستول الداللة )16224االستمارة بأبعادىا اػبمس )كىكذا يتبْب أف 
 حيث يتمتع بصدؽ داخلي ذبعل منو أداة صادقة ؼبا كضع من اجلو .

 الصدق الذاتي :  –ج 
 لتالية :قاـ الطالب الباحث حبساب الصدؽ الذاٌب ، حبساب اعبذر الَببيعي ؼبعامل الثبات ، كفق اؼبعادلة ا

 
 الصدؽ الذاٌب =   

 00704حيث ثبات اؼبقياس :  
  00839=                            =      كمنو صدؽ اؼبقياس 

  كمن خبلؿ النتيجة يتبْب أف األداة صادقة ؼبا كضعت من اجلو .

 ثبات المقياس :

يقصد بثبات االختبار مدل الدقة أك االتساؽ أك االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد ُب مناسبتْب ـبتلفتْب  
 (152، صفحة 1993)مقدـ عبد اغبفيظ ، 

 كلغرض حساب ثبات اؼبقياس استعملنا طريقتْب :

 معادلة ألفا كرونباخ : -أ

امبلت ثبات االستمارة االستبيانية اؼبوزعة لؤلساتذة  بأبعادىا اػبمسة ، يعترب معامل ألفا كركنباخ من أىم غبساب مع
)برنامج اغبـز اإلحصائية  SPSSأدكات االتساؽ الداخلي حيث ًب حسابو بواسطة استخداـ الربنامج اإلحصائي

 (.13كالنتائج ُب اعبدكؿ رقم ) للعلـو االجتماعية (
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 بالنسبة الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة :  -

 ( يبين معامل الثبات الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة .03جدول رقم )

 االستمارة وأبعادىا معامل الفا كرونباخ

 التخطيط للتدريس 16224

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 16922

 تنفيذ الدرس 16229

 التفاعل مع الطالب 16221

16902 
 تقويم الطالب

 االستمارة ككل 16912

 
( أف قيمة معامل الثبات ألفا كركنباخ سجلت ُب البعد األكؿ اؼبتمثل ُب التخطيط 13نبلحظ من اعبدكؿ رقم )

، كُب بعد تنفيذ الدرس كانت قيمتو 16922أما قيمتو ُب بعد هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر  ،16224للتدريس 
، أما احملور األخّب اػباص بتقوٙب الطبلب فبلغت قيمتو 16221، أما بعد التفاعل مع الطبلب كانت قيمتو 16229
كيتضح من اعبدكؿ ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كركنباخ  16912، كبالنسبة للمقياس ككل كانت قيمتو 16902

( كىذا ما يؤكد على 00754 -00682بْب )لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراكحت قيمتو ما
، فبا يدؿ على سبتع كل  00704ارتفاع معامل الثبات الكلي لبلستمارة االستبيانية اؼبوزعة لؤلساتذة ، حيث بلغت 

بعد بدرجة عالية من الثبات كذبانس مفرداتو ، إذ انو كلما كانت تلك اؼبفردات متجانسة فيما تقيسو كاف التناسق 
 عاليا.
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 التجزئة النصفية :

 ( يبين معامل الثبات )التجزئة النصفية( الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة02جدول رقم )

 االستمارة وأبعادىا معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 1823

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 1890

 تنفيذ الدرس 1823

 التفاعل مع الطالب 1822

 الطالبتقويم  1894

 االستمارة ككل 1890

ًب حساب الثبات الكلي الستمارة األداء التدريسي اػباصة باألساتذة كؿباكرىا اػبمسة حبساب معامل االرتباط بْب 
درجات األسئلة الفردية كدرجات األسئلة الزكجية ، ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادلة "بّبسوف براكف باستخداـ 

،أما  83،0( ، حيث بلغت قيمتو ُب احملور األكؿ 14كىذا ما يوضحو اعبدكؿ رقم )  SPSSالربنامج اإلحصائي  
( ، كُب احملور 65،0( أما احملور الرابع )63،0، ُب حْب بلغت قيمتو ُب احملور الثالث ) (71،0احملور الثا٘ب فبلغت )

( . كما يشّب الطالب الباحث انو كُب 71،0( ، أما قيمتو ُب اؼبقياس ككل )72،0اػبامس كاألخّب فكانت قيمتو )
نفس الغرض ًب كعلى طريقة براكف ذبزئة فقرات مقياس األداء التدريسي اػباص باألساتذة إٔب جزأين حيث اعبزء 
األكؿ مشل الفقرات الفردية كبينما الثا٘ب مشل الفقرات الزكجية ، كقد ًب حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب النصفْب 

 ، كبعد أف ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادلة سبّبماف براكف كالتإب  : SPSSباستخداـ  

   (78، صفحة 1991)ثورندايك ركبرت ، ىيجن الزابيت،  +ر(1ر/)2معادلة سبّبماف براكف =  

 للمقياس شرط الثبات.( كىذا ما يؤكد توفر 0.9( كمنو بلغ معامل الصدؽ ) 82،0فوجد أهنا تساكم )
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 بالنسبة الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة :

 لطلبة :تمارة األداء التدريسي الخاصة باصدق اس

صدؽ االختبار أك اؼبقياس يشّب إٔب الدرجة الٍب يبتد إليها ُب قياس ما كضع من اجلو فاالختبار أك اؼبقياس الصادؽ 
 . (193، صفحة 1995)ؿبمد صبحي حسنْب ، ىو الذم يقيس بدقة كافة الظاىرة الٍب صمم لقياسها  

 صدق المحكمين : -أ 
( 8( منهم)10الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على ؾبموعة من احملكمْب البالغ عددىم )قاـ 

ؿبكمْب زبصص تربية بدنية كرياضية كؿبكمْب من معهد علم النفس . علما انو قدـ إليهم ملخص من البحث وبوم 
  :د اإلجابة على األسئلة التالية) مقدمة البحث ، أىداؼ البحث ، مشكلة البحث ، كفرضيات البحث ( كذلك قص

 ىل استمارة األداء التدريسي اػباصة بالطلبة كاضحة ؟
 ىل عباراهتا ؽبا عبلقة دبحاكرىا ؟

 ىل استمارة األداء التدريسي زبدـ موضوع البحث ؟
تعديلها أك  كطلب منهم تقدٙب اقَباحات للعبارات الٍب يبلحظوف أهنا ال زبدـ اؼبوضوع كما ىي العبارات الٍب ينصح ب

 إلغائها قصد تعويضها أك حذفها .
ًب إلغاء أربع كبعدما قاـ صبيع احملكمْب باالطبلع على االستمارات كإبداء صبلة من التعليقات كاؼببلحظات عليها . 

ئة باؼبا 80، كتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليو أكثر مناؼبوزعة على الطلبةاألداء التدريسي  عبارات من استمارة
 من احملكمْب .

 صدق االتساق الداخلي : -ب
، من خبلؿ حساب معامل االرتباط بّبسوف  SPSSًب التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي بواسطة برنامج 

الداخلي ، أف صدؽ االتساؽ (1997)االغا احساف ، االستاذ ؿبمود ، للمقياس كبْب كل أبعادىا ، كىذا ما يؤكده 
ىو قوة االرتباط بْب درجات كل مستول من مستويات األىداؼ كدرجات االختبار الكلية ، ككذلك درجة اختبار  

 ( يوضح نتائج ذلك :15كل فقرة من فقرات االختبار دبستول األىداؼ الكلي الذم تنتمي إليو كاعبدكؿ رقم )
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 التدريسي )الخاصة بالطلبة ( .(يبين معامل الصدق الستمارة األداء 02جدول رقم )
 االستمارة وأبعادىا معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 1622

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 1620

 تنفيذ الدرس 1622

 التفاعل مع الطالب 1622

 تقويم الطالب 1629

 االستمارة ككل 1624

بْب البعد األكؿ حيث بلغ معامل  0005الداللة (كجود عبلقة طردية قوية عند مستول 15يتضح من اعبدكؿ رقم )
    كالدرجة الكلية للمقياس (1622االرتباط )

( كالدرجة الكلية 1622( كالدرجة الكلية للمقياس كبْب البعد الثالث )1620( كبْب البعد الثا٘ب )1624ب)  
( كالدرجة الكلية 1629امس )( كالدرجة الكلية للمقياس ، كبْب البعد اػب1622للمقياس ، كبْب البعد الرابع )

 للمقياس .

( 0005( كصبيع عباراهتا دالة إحصائيا عند مستول الداللة )1624كىكذا يتبْب أف االستمارة بأبعادىا اػبمس )
 حيث يتمتع بصدؽ داخلي ذبعل منو أداة صادقة ؼبا كضع من اجلو .

 الصدق الذاتي : –ج 

 حبساب اعبذر الَببيعي ؼبعامل الثبات ، كفق اؼبعادلة التالية :قاـ الطالب الباحث حبساب الصدؽ الذاٌب ، 
 

 الصدؽ الذاٌب =          
 659،0حيث ثبات اؼبقياس :            
 01569=                                       = كمنو صدؽ اؼبقياس -

 كمن خبلؿ النتيجة يتبْب أف األداة صادقة ؼبا كضعت من اجلو .
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 المقياس :ثبات 

يقصد بثبات االختبار مدل الدقة أك االتساؽ أك االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد ُب مناسبتْب ـبتلفتْب . 
 (152، صفحة 1993)مقدـ عبد اغبفيظ ، 

 كلغرض حساب ثبات اؼبقياس استعملنا طريقتْب :

 : معادلة ألفا كرونباخ -أ

بأبعادىا اػبمسة ، يعترب معامل ألفا كركنباخ من  ى الطلبةلعغبساب معامبلت ثبات االستمارة االستبيانية اؼبوزعة 
) اغبـز اإلحصائية SPSSأىم أدكات االتساؽ الداخلي حيث ًب حسابو بواسطة استخداـ الربنامج اإلحصائي

 (.16كالنتائج ُب اعبدكؿ رقم ) للعلـو االجتماعية (

 ( يبين معامل الثبات الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة  .02رقم )جدول 
 االستمارة وأبعادىا معامل الفا كرونباخ

 التخطيط للتدريس 16222

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 16239

 تنفيذ الدرس 16922

 التفاعل مع الطالب 16222

 تقويم الطالب 16292

 االستمارة ككل 16222

( أف قيمة معامل الثبات ألفا كركنباخ سجلت ُب البعد األكؿ اؼبتمثل ُب التخطيط 16نبلحظ من اعبدكؿ رقم )
، كُب بعد تنفيذ الدرس كانت قيمتو 16239أما قيمتو ُب بعد هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر  ،16222للتدريس 
األخّب اػباص بتقوٙب الطبلب فبلغت قيمتو  ، أما احملور16222، أما بعد التفاعل مع الطبلب كانت قيمتو 16922
 16222، كبالنسبة للمقياس ككل كانت قيمتو 16292

كيتضح من اعبدكؿ ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كركنباخ لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراكحت 
لبلستمارة االستبيانية اؼبوزعة  ( كىذا ما يؤكد على ارتفاع معامل الثبات الكلي00748 -00588قيمتو مابْب )

، فبا يدؿ على سبتع كل بعد بدرجة عالية من الثبات كذبانس مفرداتو ، إذ انو كلما   00659، حيث بلغت للطلبة
 كانت تلك اؼبفردات متجانسة فيما تقيسو كاف التناسق عاليا .
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 التجزئة النصفية : -ب

 النصفية( الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة .( يبين معامل الثبات )التجزئة 09جدول رقم )
 االستمارة كأبعادىا معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 720،0

 هتيئة الطبلب لدراسة اؼبقرر 852،0

 تنفيذ الدرس 861،0

 التفاعل مع الطبلب 554،0

 تقوٙب الطبلب 583،0

 االستمارة ككل 01714

كؿباكرىا اػبمسة حبساب معامل االرتباط بْب  الطلبةالستمارة األداء التدريسي اػباصة بحساب الثبات الكلي تم 
درجات األسئلة الفردية كدرجات األسئلة الزكجية ، ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادلة "بّبسوف براكف باستخداـ 

أما  720،0احملور األكؿ ( ، حيث بلغت قيمتو ُب 17كىذا ما يوضحو اعبدكؿ رقم )SPSS الربنامج اإلحصائي 
( كُب 554،0( أما احملور الرابع )861،0، ُب حْب بلغت قيمتو ُب احملور الثالث ) (852،0احملور الثا٘ب فبلغت )

( . كما يشّب الطالب الباحث 714،0( أما قيمتو ُب اؼبقياس ككل )583،0احملور اػبامس كاألخّب فكانت قيمتو )
إٔب جزأين حيث اعبزء بالطلبة انو كُب نفس الغرض ًب كعلى طريقة براكف ذبزئة فقرات مقياس األداء التدريسي اػباص 

األكؿ مشل الفقرات الفردية كبينما الثا٘ب مشل الفقرات الزكجية ، كقد ًب حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب النصفْب 
 كبعد أف ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادة سبّبماف براكف كالتإب  :،  SPSSباستخداـ  

   (78، صفحة 1991)ثورندايك ركبرت ، ىيجن الزابيت،  +ر(1ر/)2معادلة سبّبماف براكف =  

 .( كىذا ما يؤكد توفر للمقياس شرط الثبات0091( كمنو بلغ معامل الصدؽ ) 83،0فوجد أهنا تساكم )

 بالنسبة الستمارة الرضا الوظيفي الموزعة لألساتذة : -    

 صدق استمارة الرضا الوظيفي :

صدؽ االختبار أك اؼبقياس يشّب إٔب الدرجة الٍب يبتد إليها ُب قياس ما كضع من اجلو فاالختبار أك اؼبقياس الصادؽ 
 .(193، صفحة 1995)ؿبمد صبحي حسنْب ، ىو الذم يقيس بدقة كافة الظاىرة الٍب صمم لقياسها  
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 صدق المحكمين : -أ
( 8( منهم)10قاـ الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على ؾبموعة من احملكمْب البالغ عددىم )

 ؿبكمْب زبصص تربية بدنية كرياضية .كؿبكمْب من كلية علم النفس علما انو قدـ إليهم ملخص من البحث وبوم

قصد اإلجابة على األسئلة يات البحث ( كذلك ) مقدمة البحث ، أىداؼ البحث ، مشكلة البحث ، كفرض 
 التالية:

 ىل استمارة الرضا الوظيفي اػباصة باألساتذة كاضحة ؟
 ىل عباراهتا ؽبا عبلقة دبحاكرىا ؟

 ىل استمارة الرضا الوظيفي  زبدـ موضوع البحث ؟
بارات الٍب ينصح بتعديلها أك  كطلب منهم تقدٙب اقَباحات للعبارات الٍب يبلحظوف أهنا ال زبدـ اؼبوضوع كما ىي الع

 إلغائها قصد تعويضها أك حذفها .
سبع كبعدما قاـ صبيع احملكمْب باالطبلع على االستمارات كإبداء صبلة من التعليقات كاؼببلحظات عليها . ًب إلغاء 

 ن احملكمْب .باؼبائة م 80، كتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليو أكثر من الرضا الوظيفي عبارات من استمارة
 صدق االتساق الداخلي : -ب

، من خبلؿ حساب معامل االرتباط بّبسوف SPSSًب التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي بواسطة برنامج 
، أف صدؽ االتساؽ الداخلي (1997)االغا احساف ، االستاذ ؿبمود ، للمقياس كبْب كل أبعادىا ، كىذا ما يؤكده 

ككذلك درجة اختبار كل األىداؼ كدرجات االختبار الكلية، ىو قوة االرتباط بْب درجات كل مستول من مستويات
 ( يوضح نتائج ذلك :18فقرة من فقرات االختبار دبستول األىداؼ الكلي الذم تنتمي إليو كاعبدكؿ رقم )

 .  ساتذةباأل(يبين معامل الصدق الستمارة الرضا الوظيفي الخاصة 02جدول رقم )

 االستمارة كأبعادىا معامل االرتباط

 طبيعة التدريس 0086

 اإلدارمالنمط  0087

 مكاف كبيئة العمل 0091

 االستمارة ككل 1622

     
بْب البعد األكؿ حيث بلغ معامل  0005(كجود عبلقة طردية قوية عند مستول الداللة 18يتضح من اعبدكؿ رقم )

( كالدرجة الكلية للمقياس كبْب 1629( كبْب البعد الثا٘ب )1622الكلية للمقياس ب)كالدرجة  (1622االرتباط )
( كصبيع 16224( كالدرجة الكلية للمقياس. كىكذا يتبْب أف االستمارة بأبعادىا الثبلث )1620البعد الثالث )
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صادقة ؼبا كضع من  ( حيث يتمتع بصدؽ داخلي ذبعل منو أداة0005عباراهتا دالة إحصائيا عند مستول الداللة )
 . اجلو

 الصدق الذاتي : –ج  

 قاـ الطالب الباحث حبساب الصدؽ الذاٌب ، حبساب اعبذر الَببيعي ؼبعامل الثبات ، كفق اؼبعادلة التالية :

                  الصدؽ الذاٌب = 

 8،0حيث ثبات اؼبقياس :  

 00896=             =    كمنو صدؽ اؼبقياس
 النتيجة يتبْب أف األداة صادقة ؼبا كضعت من اجلو .كمن خبلؿ 

 ثبات المقياس :
يقصد بثبات االختبار مدل الدقة أك االتساؽ أك االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد ُب مناسبتْب ـبتلفتْب  

 ثبات اؼبقياس استعملنا طريقتْب : كلغرض حساب ، (152، صفحة 1993)مقدـ عبد اغبفيظ ، 

 معادلة ألفا كرونباخ : -أ
، يعترب معامل ألفا  الثبلثاؼبوزعة لؤلساتذة  بأبعادىا  للرضا الوظيفي غبساب معامبلت ثبات االستمارة االستبيانية

  SPSSكركنباخ من أىم أدكات االتساؽ الداخلي حيث ًب حسابو بواسطة استخداـ الربنامج اإلحصائي

 (.19كالنتائج ُب اعبدكؿ رقم ) اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية () 

 ( يبين معامل الثبات الستمارة الرضا الوظيفي   .02جدول رقم )
 االستمارة وأبعادىا معامل الفا كرونباخ

 طبيعة التدريس 16202

 النمط اإلداري 16292

 مكان وبيئة العمل 16902

 االستمارة ككل 2،1

( أف قيمة معامل الثبات ألفا كركنباخ سجلت ُب البعد األكؿ اؼبتمثل ُب طبيعة التدريس 19نبلحظ من اعبدكؿ رقم )
كبالنسبة  16902كانت قيمتو ، كُب بعد مكاف كبيئة العمل  16292أما قيمتو ُب بعد النمط اإلدارم  ،16202

 162للمقياس ككل كانت قيمتو 
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عامل ثبات ألفا كركنباخ لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراكحت كيتضح من اعبدكؿ ارتفاع قيمة م
للرضا  ( كىذا ما يؤكد على ارتفاع معامل الثبات الكلي لبلستمارة االستبيانية00878 -00716قيمتو مابْب )

 ات كذبانس مفرداتو، فبا يدؿ على سبتع كل بعد بدرجة عالية من الثب 008اؼبوزعة لؤلساتذة ، حيث بلغت  الوظيفي
 .إذ انو كلما كانت تلك اؼبفردات متجانسة فيما تقيسو كاف التناسق عاليا 

 التجزئة النصفية : -ب
 ( يبين معامل الثبات )التجزئة النصفية( الستمارة الرضا الوظيفي .41جدول رقم )

 االستمارة وأبعادىا معامل االرتباط

 طبيعة التدريس 222،1

 اإلداريالنمط  242،1

 مكان وبيئة العمل 920،1

 االستمارة ككل 229،1

حبساب معامل االرتباط بْب  الثبلثاػباصة باألساتذة كؿباكرىا  الرضا الوظيفيحساب الثبات الكلي الستمارة تم 
ـ درجات األسئلة الفردية كدرجات األسئلة الزكجية ، ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادلة "بّبسوف براكف باستخدا

 894،0( ، حيث بلغت قيمتو ُب احملور األكؿ 20" كىذا ما يوضحو اعبدكؿ رقم )SPSSالربنامج اإلحصائي 
( ، أما قيمتو ُب اؼبقياس ككل 861،0، ُب حْب بلغت قيمتو ُب احملور األخّب ) (926،0،أما احملور الثا٘ب فبلغت )

( . كما يشّب الطالب الباحث انو كُب نفس الغرض ًب كعلى طريقة براكف ذبزئة فقرات مقياس األداء 857،0)
التدريسي اػباص باألساتذة إٔب جزأين حيث اعبزء األكؿ مشل الفقرات الفردية كبينما الثا٘ب مشل الفقرات الزكجية  كقد 

كبعد أف ًب تصحيح معامل االرتباط دبعادة ،  SPSSًب حساب معامل ارتباط بّبسوف بْب النصفْب باستخداـ 
، صفحة 1991)ثورندايك ركبرت ، ىيجن الزابيت،  +ر(1ر/)2سبّبماف براكف كالتإب: معادلة سبّبماف براكف = 

 ( كىذا ما يؤكد توفر للمقياس شرط الثبات .0099( كمنو بلغ معامل الصدؽ ) 92،0فوجد أهنا تساكم ) ، (78
 كُب ضوء ما سبق يرل الطالب الباحث أف الصدؽ كالثبات قد ربققا بدرجة عالية ُب االستمارات 

 الوظيفي(بالطلبة ، استمارة الرضا ) استمارة األداء التدريسي اػباصة باألساتذة ، استمارة األداء التدريسي اػباصة 
 يبكن أف تطمئن الطالب الباحث لتطبيق االستبياف على عينة البحث .

 الموضوعية : 

يقصد باؼبوضوعية التحرر من التحيز أك التعصب ، كعدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكاـ 
كما يقصد هبا كضوح التعليمات اػباصة بتطبيق االختبار  (332، صفحة 2003)عبد الرضبن ؿبمد عيسوم ، 
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 (179، صفحة 200)اخبلص ؿبمد عبد اغبفيظ ، مصطفى حسن باىي ، كحساب الدرجات كالنتائج اػباصة 
 كترجع موضوعية االختبار ُب األصل إٔب النقاط اآلتية : 

 ة باستماراٌب األداء التدريسي كاستمارة الرضا الوظيفي بعيدا عن الصعوبة أك الغموض .مدل كضوح الفقرات اػباص -
 أما لغة التعامل ُب إطار عرض كتوجيو اؼبختربين فقد سبيزت بالبساطة كالوضوح ، كغّب قابلة للتأكيل . -
نتائج التجربة االستطبلعية كذلك ًب القياـ بإجراء التعديبلت البلزمة حسب توجيهات األساتذة احملكمْب ُب ضوء -

 حٌب يتحقق لبلختبار شرط اؼبوضوعية .
 قاـ الطالب الباحث  بإتباع اػبطوات التالية إلعداد االستمارات : -

 ربديد احملاكر البلزمة الستطبلع الرأم كذلك ُب ضوء : 
 مراجعة الدراسات السابقة اؼبرتبطة دبضموف االستمارات . -
 مراجعة اإلطار النظرم للدراسة اغبالية )الدراسات النظرية كاؼبصادر كاؼبراجع ذات الصلة بالبحث (  --

 ؿبتول االستمارات جذاب كقصّب حبيث ال يأخذ كقت طويل ُب اإلجابة .- 
 ارتبط كل سؤاؿ ُب االستمارات دبشكلة البحث كىذا يساعد على ربقيق أىداؼ البحث . -
 احث على الصياغة الدقيقة لعبارات دكف غموض أك تأكيل ، حٌب ال يشعر اؼببحوث باغبرج كما حرص الطالب الب-
 تفريغها كاستخبلص نتائجها . ًب صياغة العبارات بطريقة يسهل -
كبعد إعدادىا ُب شكلها األكٕب عرضت على بعض األساتذة احملكمْب )صدؽ احملكمْب ( ، كبناءا على مبلحظاهتم -

ة بعض العبارات إال أف أصبحت ُب صورهتا النهائية  حيث كضعت عبارات مناسبة لكل ؿبور العلمية عدلت صياغ
 بشكل يتصف بالوضوح  كال وبتاج إٔب تفسّب أك شرح . 

عن ترتيبها فقد ًب بطريقة عشوائية ، كُب ىذا الشأف ذكر األساتذة احملكموف أف االستمارة بصورة الراىنة تتضمن  أما-
طا جوىريا باؽبدؼ ، كما أف مفردات االستمارات حبالتها الراىنة صحيحة كدقيقة كشاملة )صدؽ مفردات ترتبط ارتبا

 احملتول (
كما يشّب الطالب الباحث أف التعديبلت الٍب ًب إدخاؽبا قد أثرهتا كأكدت سبلمتها  كقدرهتا على قياس ؼبا كضع -

 .على عينة من اجملتمع األصلي يقهالقياسو كهبذا كلو تعترب االستمارة صادقة ، كانو يبكن تطب
كاستنادا على كل اإلجراءات اؼبيدانية كاالعتبارات السالفة الذكر ، يستخلص الطالب الباحث أف أداة صبع  -

 اؼبعلومات )االستمارات ( تتمتع دبوضوعية عالية .
 الوسائل اإلحصائية :  -9
 استعمل الطالب الباحث بعض األسس اإلحصائية ؼبعاعبة نتائج حبثو :  -
  .معامل ارتباط" بّبسوف " -
 .اؼبتوسط اغبسايب  --
 .االكبراؼ اؼبعيارم : من أىم مقاييس التشتت كأكثرىا استعماال  -
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  .النسبة اؼبئوية : من أكثر الوسائل اإلحصائية استعماال   -
 معامل الفا كركنباخ   -
 طريقة التجزئة النصفية   -
 ربليل التباين  -
 للمقارنات البعدية ( LSD )  اختبار -
اعتبر الطالب الباحث أن درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لبعض جوانب األداء التدريسي بالنسبة لدرجة  -

 :ممارسة الجانب أو العبارة
 5إٔب  402 إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب للمحور أك العبارة من  جدا: كبيرة  -
 402إٔب أقل من  304: إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب للمحور أك العبارة من  كبيرة  -

 304إٔب أقل من 206إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب للمحور أك العبارة من  متوسطة : -

 206إٔب اقل من  108ن إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب للمحور أك العبارة م قليلة: -
 108إٔب اقل من  1إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب للمحور أك العبارة من  ضعيفة : -
 .سبت اؼبعاعبة اإلحصائية باستخداـ برنامج اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية  

 صعوبات البحث : -2
 لقد صادؼ الطالب الباحث خبلؿ إجراء ىذا البحث بعض الصعوبات نذكر منها :   -
 صعوبة اسَبجاع بعض االستمارات إال باإلغباح كتدخل بعض الوسطاء من أساتذة كطلبة. -
صعوبة اغبصوؿ على الدراسات اؼبشاهبة خاصة اؼبتعلقة األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألستاذ الَببية البدنية  -
 لرياضية ُب اعبامعة.كا
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 الخاتمة :

تتطلب أم دراسة علمية منهجية كإجراءات ميدانية ، الف جوىر الدراسة يكمن ُب كيفية ضبط حدكد البحث 
 الرئيسية كإجراءاتو اؼبيدانية .

كىذا ما حاكؿ الطالب الباحث من خبلؿ ىذا الفصل ذبسيده ، بوضع خطة ؿبددة األىداؼ كالغايات كذلك عن  
كاألدكات  بحث ، كما ًب ربديد عينة الدراسة،طريق ربديد منهج مبلئم لطبيعة الدراسة ، ىبدـ مشكلة كأىداؼ ال

فة إٔب ربديد الوسائل اإلحصائية اؼببلئمة  الٍب تساعد اؼبناسبة عبمع البيانات ، مع دراسة األسس العلمية ؽبا ، باإلضا
 ُب عرض كربليل كمناقشة النتائج ، كما ًب التطرؽ إٔب الصعوبات كالعراقيل الٍب ًب مواجهتها أثناء قيامو بالدراسة .
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 تمهيد: 

تتطلب منهجية البحث عرض كربليل النتائج ؼبناقشتها ، كعلى ىذا األساس اقتضى األمر عرض كربليل النتائج الٍب 
للعلـو توصل إليها الطالب الباحث ، كالٍب أسفرت عنها ىذه الدراسة حبيث ًب استخداـ الربنامج اإلحصائي 

ؼبناسبة كإعطاء الصورة العامة للنتائج حيث قاـ الطالب ُب تفريغ البيانات كإجراء اؼبعاعبات اإلحصائية ا االجتماعية
 الباحث بعرض النتائج ُب جداكؿ كسبثيلها بيانيا .

 عرض ومناقشة النتائج : 4-0

مستوى ممارسة  ما "من اجل اإلجابة على السؤاؿ األكؿ كالذم نصو  عرض ومناقشة نتائج السؤال األول :
 ؟ " بأدائهم التدريسي فيما يتعلق بأقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء ىي

 مستوى األداء التدريس "من وجهة نظر األساتذة أنفسهم" : -أ 

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة 40جدول رقم )
 والرياضية في الجامعة لألداء التدريسي من وجهة نظرىم  .ممارسة أساتذة التربية البدنية 

 

التخطيط  المحاور                  
 للدرس

تهيئة 
 الطالب

تنفيذ 
 الدرس

التفاعل 
مع 

 الطالب

تقويم 
 الطالب

  أداة
 ككل

أراء أعضاء 
 ىيئة

 التدريس
 442=0ن

 3632 362 3649 3634 363 3622 المتوسط الحسابي
 0263 3642 2629 2620 2620 3640 االنحراف المعياري

 
درجة 

الممارسة 
بالنسبة 
المئوية 

% 
 

 09622 41602 02624 02692 02692 41609 كبيرة جدا
 31620 34622 42 31642 42632 32623 كبيرة

 30692 42622 39642 34614 34610 42620 متوسطة

اقل من 
 المتوسطة

0062 02632 02629 02632 04642 03699 

 2630 269 2622 9629 9622 2632 ضعيفة
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 (:40من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم )

 التخطيط للتدريس من وجهة نضر األساتذة : -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة لؤلساتذة   درجة أم اؼبتوسط فوؽ عموما  اؼبستول كاف ،للتدريس التخطيط حملور بالنسبة -
 الكبّب اؼبستول ُب أستاذ 46ك ،الكبّب اؼبستول ُب أستاذ 81 سبركز خبلؿ منمن كجهة نظرىم كاف بدرجة كبّبة ، 

بدرجة كبّبة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  اؼبهارة ىذه يبارسوف  األساتذة من( %55) من أكثر أف معناه أم جدا
 ىيئة عضو على يصعب حيث طبيعية النتيجة ىذه أف الباحث الطالب كيرل ،3021باكبراؼ معيارم  3055

 ىذا ، اْب.... فيها اعبديد على كاالطبلع  بتدريسها يقـو الٍب باؼبوضوعات اإلؼباـ دكف بعملو يقـو أف التدريس
 اؼبختلفة، بأبعاده اإلحاطة كوباكؿ زبصصو، ؾباؿ ُب اىتمامو جل يصب التدريس ىيئة عضو أف إٔب باإلضافة
 كىذا .الدكتوراه على حصولو بعد ما كحٌب باعبامعة، طالبا كاف أف منذ العلمية، النظريات إليو توصلت ما كأحدث

ألعضاء ىيئة  التدريسي لؤلداء كبّب مستول إٔب النتائج أظهرت حيث (2002 تيم، حسن) دراسة مع يتفق ما
 الذم بالدكر اجملتمع أطياؼ ـبتلف عند أصبح الذم الكبّب الوعي إٔب تعود كردبا التخطيط، جانب خاصة التدريس

 الطلبة حباجات التعليم أىداؼ يربط الذم ىو الواعي فاألستاذ ، اعبامعي األستاذ خاصة الفرد حياة ُب يلعبو
 الطلبة أف ذلك ، الطلبة لتناسب النشاطات ُب التنويع على يساعده كىذا ، كظركفهم كميوؽبم كقدراهتم كتطلعاهتم

 . (2005 البنا،) كالثقافية اؼبعرفية حصيلتهم زيادة إٔب دائما يهدفوف كلكنهم ، كالتفكّب الذكاء مستويات ُب يتباينوف
 احملاكلة باب ربت ؾبهودات التدريس ىيئة عضو يبذؿ حبيث البعض، يظن كما اجتهادية عملية التدريس ليس ك

 ، علي راشد)    كمهارية ككجدانية معرفية علمية أصوؿ على يستند زبطيط إٔب ربتاج عملية التدريس بل كاػبطأ،
 بعد كالسيما فيو النظر كإعادة زبطيطو نظاـ تطوير إٔب يسعى الذم ىو الناجح فاألستاذ (92 صفحة ،1988

  ذلك يستوجب ظرؼ طرأ لو فيما أخرل كإضافة ـبططو بنود بعض إللغاء األستاذ يضطر كقد النتائج كمعرفة التقوٙب
 على كاالطبلع التطوير إٔب حباجة فهو ، اعبيد كالنتاج اػبربة على قائما ثابتا مسارا ازبذ كاف كاف اعبيد فالتخطيط ،

 بينما  (260 صفحة ،2007 اغبريرم،) األحسن كبو التخطيط ُب منها كاالستفادة كالبحوث الَببوية اؼبستجدات
 ،اؼبطلوب بالشكل ليس  فبارستها درجة أف أم ،عموما اؼبتوسط ربت( %15) أكثر بنسبة أستاذ 36 مستول كاف
 الطلبة حاجات حسب التدريسية كأىدافهم خططهم يراجعوف ال األساتذة من بعض أف إٔب ذلك يرجع كردبا

 .التعديل إٔب وبتاج ما بتعديل كيقوموف التقوٙب كنتائج اعبديدة كاؼبتغّبات

 
 
 
 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                                                                                            ثانيالالفصل 

  122 

 

 ( يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور "تخطيط الدرس" .2تكراري رقم ) مدرج
 

 
 

 :تهيئة الطالب "من وجهة نضر األساتذة "  -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة لؤلساتذة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،هتيئة الطبلب حملور بالنسبة -
 ىذه يبارسوف  األساتذة من( %32)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 73من كجهة نظرىم كاف بدرجة متوسطة ، ب)

 ىذه أف الباحث الطالب كيرل 5061باكبراؼ معيارم  303بدرجة متوسطة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  اؼبهارة
فبلبد أف يهيئ األستاذ طبلبو للتلقي ، ك  ، من اؼبقومات األساسية للتدريس الفعاؿ كوهنا بالغرض تفي ال النتيجة

 باؼبادة الدراسية، كأكثر استمتاعا بدراستهااىتماما  أف هبعلهم حاضر اعبسد كالذىن  فتهيئة الطبلب ذبعلهم أكثر
 من انو على (185 صفحة ،1983 اميد،) كيرل .علم كوهنا إٔب باإلضافة فن ىي التدريس عملية أف حيث

 شد طريق عن كذلك ، للدرس تقديبو أثناء كالتجاكب ، لبلنتباه الطلبة أذىاف هتيئة إٔب األستاذ يعمد أف الضركرم
 مع ،حيث تتفق ىذه النتيجة لديهم االستطبلع كحب الطلبة  النتباه مثّبة عبارات ك أسئلة طريق عن انتباىهم

بدراسة  لتقوٙب  جودة مهارات التدريس اعبامعي لدل أساتذة جامعة األقصى من   قاـ  (2003)خالد،  دراسة
ة التدريس من بينها مهارة ئكجهة نظر األساتذة أنفسهم كجد أف معظم اؼبهارات التدريسية الٍب يستعملها أعضاء ىي

الوجدانية اؼبتعلقة بتنمية هتيئة الطبلب ُب حدكد اؼبتوسط كما يوصي الباحث أساتذة اعبامعة باالىتماـ باعبوانب 
 ميوؿ اهبابية كبو اؼبادة الٍب يدرسوهنا .
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اقل من  متوسطة كبٌرة  كبٌرة جدا
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عدد تكرارات أراء االساتذة  الستمارة 
 "تخطٌط الدرس"االداء التدرٌسً 
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 ( يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور "تهيئة الطالب 2تكراري رقم ) مدرج
 

 
 :تنفيذ الدرس "من وجهة نضر األساتذة "     -

فبارسة ىذا احملور من كجهة نظرىم    درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،تنفيذ الدرس حملور بالنسبة -
بدرجة  اؼبهارة ىذه يبارسوف  األساتذة من (%32( تكرار، كنسبة مئوية قدرىا )73كاف بدرجة متوسطة ب)

 التعليم كاقع ضوء ُب ذلك تفسّب كيبكن  4091باكبراؼ معيارم  3032متوسطة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب
 استخداـ لدل اؼبادية اإلمكانات كقصور الكبّبة األعداد ظل ُب التدريس ىيئة عضو على فيو يصعب الذم اعبامعي
 التعلم فرص كإتاحة ، متعددة تعليمية كسائل كاستخداـ العلمية اؼبستجدات ُب الطبلب مناقشة مثل كثّبة أساليب

 النتائج أظهرت حيث (2010 الكبيسي، ضبيد الواحد عبد) دراسة مع النتائج ىذه كتوافقت .  للطبلب الذاٌب
 ستكوف احملاضرة أف الباحث الطالب كيرل،  اعبامعة أساتذة نظر كجهة من الدرس تنفيذ ؾباؿ ُب متوسط مستول
 داخل مناسب جو بإهباد أىتم كإذا ، ؿباضرة كل ُب تدريسو أساليب تنويع ُب اؼبقرر أستاذ قبح إذا كشيقة جذابة
كتتفق ىذه  الطلبة على احملاضرة بعناصر مباشرة عبلقة ذات أسئلة طرح خبللو من يستطيع حيث الدراسة حجرة

 ظل ُب  مرضية غّب النتيجة ىذه. كيرل الطالب الباحث أف (2008)اعببورم حسْب ؿبمد،  دراسة معالنتيجة 
 العملية مركبات ضمن اجملاؿ ىذا أنبية كرغم ، كالعشرين اغبادم القرف ُب العإب التعليم تواجو الٍب التحديات
 الٍب  الرئيسية اؼبهارات من ؾبموعة العملية ىذه كتشتمل.  األستاذ هبا يقـو الٍب العمليات أىم من كىي" ، التدريسية

 الطبلب مستول ك التكوين نوعية على سلبا يؤثر ما كىذا (21 صفحة ،2005 ؿبمد،) "إتقاهنا اؼبعلم على هبب
   . التكوين ذبويد قصد فعالة تدريسية مهارات األساتذة امتبلؾ الضركرم من أصبح كمنو
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 "تنفيذ الدرس( يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور "01تكراري رقم ) مدرج 

   
 :"من وجهة نضر األساتذة " التفاعل مع الطالب -
فبارسة ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،التفاعل مع الطبلب حملور بالنسبة -

  األساتذة من( %37028)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 85لؤلساتذة  من كجهة نظرىم كاف بدرجة متوسطة ، ب)
 النتيجة ىذه ك،   4087باكبراؼ معيارم  3027بدرجة متوسطة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  اؼبهارة ىذه يبارسوف

 جديا يكوف الذم ىو اعبيد األستاذ أف األساتذة بعض اعتقاد إٔب ىذه النتيجة الباحث الطالب كيرجع  مرضية غّب
 سيطرهتم يفرضوف الذين  اعبامعي التدريس ؾباؿ ُب خربة لديهم ليس الذم اعبدد األساتذة خاصة احملاضرة أثناء

 إليو يتطلع الذم الناجح فاألستاذ  ، جيد بشكل الدرس إدارة ُب التحكم قصد الطلبة على دكتاتورم بأسلوب
 بالتفاعل ذلك تتعدل بل ، للطبلب الفكرم اعبانب كإثراء بالتلقْب تتعلق الٍب اؼبهمة تلك تعد ٓب مهمتو اجملتمع
 اهلل عبد إبراىيم) دراسة مع الدراسة ىذه كتتفق للطالب السوية الشخصية بناء إٔب يهدؼ الذم البناء االهبايب

 كأساليب الطبلب مع بالتفاعل اؼبتعلقة التدريس ىيئة أعضاء كفايات معظم أف إٔب توصلت فقد (1994 الشامى،
 طبلب من عينة نظر كجهة من كذلك التدريسي، أدائهم ُب كافية بدرجة تتوفر ٓب الشخصية كالصفات التدريس،
 الفئات أكثر ىم اعبامعة طبلب، كيرل الطالب الباحث أف   .باإلحساء فيصل اؼبلك جبامعة التدريس ىيئة كأعضاء
 دراسة أكضحت حيث .التدريس جودة الستقباؿ األكؿ الزبوف ألهنم التدريس بنوعية كتأثّبان  اىتمامان 

  (Centra J. R., 1971, p. 530) التدريس خبلؿ من كاألساتذة اعبامعة طبلب بْب اإلهبايب أف التفاعل 
ىذا فضبل عن أف احَباـ الطبلب كتشجيعهم كحثهم  . العلمي الطبلب ربصيل مستول على تأثّب لو كاف الفعاؿ

على مواصلة البحث كالدراسة بات مطلبان تفرضو اؼببادئ العامة األساسية غبقوؽ اإلنساف، كىذا االحَباـ يتطلب 
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)باكلو فريرم، مراعاة ما لدل الطبلب من معارؼ، كاحَباـ قدرهتم على النقد كاإلبداع، بل كاستثارة ىذه القدرات 
 اؼبستول يتعدكا ٓب( %2109)قدرىا بنسبة  أستاذ( 50) قبد حْب ُب. ، (107-105، الصفحات 2002
 كاغبوار اغبديث من الطلبة مانعا اللفظي كغّب اللفظي غبديثو منربا الصفية البيئة من هبعل الذم فاألستاذ ،اؼبتوسط

 اؼبنفرد اؼبهيمن اؼبرسل ىو كاألستاذ سليب متلقي ؾبرد الطالب فيها  يكوف صفية بيئة شك ببل سيخلق ، كاالستفهاـ
 من يهدؼ الٍب الذكية األسئلة يطرح الذم فاألستاذ ، ذلك كبعكس ، مستحيبل أمرا التفاعل هبعل فبا باغبديث

 عملية التفاعل عملية فيها تكوف فاعلة ثرية بيئة ىبلق فانو كاؼبشاركة التفاعل ُب كرغبتهم طلبتو تفكّب إثارة كرائها
 نفوسهم ُب ىبلق ما كىذا كالَبدد، كالقلق اػبوؼ عن بعيدا كأفكارىم أرائهم عن التعبّب على الطلبة يشجع فبا مفتوحة

  .(264 صفحة ،2007 اغبريرم،) الدائمة اؼبشاركة ُب كالرغبة الرضا

يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور "التفاعل مع ( 00تكراري رقم ) مدرج
"الطالب

 
 

 تقويم الطالب"من وجهة نضر األساتذة "  : -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة لؤلساتذة  درجة أم اؼبتوسط فوؽ عموما  اؼبستول كاف ،تقوٙب الطبلب  حملور بالنسبة --
 الكبّب اؼبستول ُب أستاذ 46ك ،الكبّب اؼبستول ُب أستاذ 75 سبركز خبلؿ منمن كجهة نظرىم كاف بدرجة كبّبة ، 

بدرجة كبّبة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  اؼبهارة ىذه يبارسوف  األساتذة من( %52) من أكثر أف معناه أم جدا
 األمور من يعد الطبلب تقوٙب طبيعية الف النتيجة ىذه أف الباحث الطالب كيرل 3026باكبراؼ معيارم  3050

 ما إٔب إضافة كاضحة بطريقة العملية هبذه يقم ٓب إذ كقانونيا إداريا عليها وباسب أف لؤلستاذ يبكن كالٍب اؼبلموسة
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" فالتقوٙب احد أىم خصائص األداء التدريس الفعاؿ كاحد . التدريس عملية ُب كبّبة أنبية من التقوٙب عملية تشكلو
أىم مقوماتو ، فهو األساس ُب عملية تطوير األداء التدريسي ك ىو األساس الذم يبكن االعتماد عليو ُب اغبكم 

 دراسة مع يتفق ما كىذا ،(9، صفحة 1984)اؼبنعم، على ما إذا كانت أىداؼ التدريس ربققت أـ ال " 
حيث أظهرت النتائج أف تقييم األساتذة ألنفسهم على ؾباالت الدراسة األربع  من بينها التقوٙب   (2006)العمايرة، 

 ُب متوسط مستول النتائج أظهرت حيث  (2010الواحد ضبيد الكبيسي، )عبد كاف مرتفعا . كٓب تتفق مع دراسة 
 .اعبامعة أساتذة نظر كجهة من الدرس  التقوٙب ؾباؿ

 ( يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور "تقويم الطالب"04تكراري رقم ) مدرج 

 
 باألساتذة:مقياس األداء التدريسي ككل الخاص بآراء   -

 إٔب الكبّب اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف  األداء التدريسي ككل اػباص بآراء  األساتذةؼبستول  بالنسبة -
( أستاذ كنسبة مئوية قدرىا 118فبارسة األداء التدريسي بالنسبة لؤلساتذة قريبة من الكبّب ، ب) درجة أم
( أستاذ كنسبة مئوية قدرىا 110بدرجة متوسطة ،ك ب) اؼبهارة ىذه يبارسوف  األساتذة من( 51075%)
باكبراؼ معيارم  3039بدرجة كبّبة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب  اؼبهارة ىذه يبارسوف  األساتذة من( 48025%)

 يشهده ما إٔبكيفسر الطالب الباحث ىذه النتيجة إٔب االختبلؼ ُب مستويات األساتذة فيما بينهم  إضافة  1803
 كأثناء(  النظرم اعبانب) التدريس قاعات داخل الطبلبية الكثافة كزيادة الطبلب عدد ُب تضخم من لعإبا التعليم

كنتيجة الظركؼ الغّب مستقرة لؤلستاذ الٍب   التعليم تكنولوجيا كسائل كندرة( التطبيقي اعبانب) العملية التدريبات
 .(2003)خالد،  دراسة مع يتفق ما كىذا تنعكس على أدائو ،
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 محاورىا" بجميع" ككل التدريسي األداء الستمارة األساتذة ( يبين أراء03تكراري رقم ) مدرج
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 :من اجل اإلجابة على السؤاؿ الثا٘ب كالذم نصو عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني :  -

 "؟ ة البدنية من وجهة نظر الطلبةفي أقسام ومعاىد التربي ما مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس"

 مستوى األداء التدريس ألساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة "من وجهة نظر الطلبة" : -أ 

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة 44جدول رقم )
   .التربية البدنية والرياضية في الجامعة لألداء التدريسي من وجهة نظر الطلبةممارسة أساتذة 

 

التخطيط  المحاور               
 للدرس

تهيئة 
 الطالب

تنفيذ 
 الدرس

التفاعل 
مع 

 الطالب

تقويم 
 الطالب

  األداة
 ككل

الطلبة أراء 
 942=4ن

 4629 4622 4692 3603 3612 4629 المتوسط الحسابي 

 00620 4629 4644 0622 4624 4620 االنحراف المعياري 

 

أراء 
الطلبة 

بالنسبة 
المئوية 

% 

 

 03 04622 01623 02614 04622 04690 كبيرة جدا

 0264 02622 02629 4062 40 02639 كبيرة

 34624 33624 4269 33610 3369 3262 متوسطة

اقل من 
 المتوسطة

40624 40649 02622 42642 41622 40699 

 03612 02644 02622 01620 00602 04642 ضعيفة

 (:44من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم )

 التخطيط للتدريس"من وجهة نضر الطلبة ": -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف،التخطيط للدرس حملور بالنسبة -
حيث   (%3408)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 252لؤلساتذة  من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة ، ب)
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، ردبا يرجع السبب ُب ذلك إٔب قلة اإلعداد الَببوم كاألكاديبي  2051باكبراؼ معيارم 2097بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
درج على ىذه اؼبهارة، ك أف بعض األساتذة ال يعملوف على إعداد احملاضرة لؤلستاذ اعبامعي خاصة ُب ما بعد الت

إعدادان كافيان من حيث ربديد موضوع كل ؿباضرة كأىدافها كمصادر معلوماهتا كالصعوبات اؼبتوقعة كالوسائل اؼبطلوبة 
)ؿبمد عبود اغبراحشة, ياسْب عبدالوّىاب ك  دراسة   (2012)حاًب جاسم عزيز، دراسة  كىذا ما يتفق مع ؽبا.

حيث أشارت النتائج إٔب مستول متوسط ُب ؾباؿ ،(2008)اعببورم حسْب ؿبمد، دراسة  ك   (2012أضبد، 
 النتائج أظهرت حيث (2010 الكبيسي، ضبيد الواحد عبد)  دراسةالتخطيط كاإلعداد كالتحضّب للمحاضرة ، ك 

 بعض تكوين طبيعة إٔب ذلك سبب كارجع اعبامعة أساتذة نظر كجهة من للدرس التخطيط ؾباؿ ُب متوسط مستول
كيرل الطالب الباحث ُب ىذا الشأف البد من  التدريس طرائق ُب تكوين يتلقوا ٓب الذين العلمية الشعب ُب األساتذة

يعِب إضافة إٔب التكوين  صاحب مشركع اؼباجستّب كالدكتورة أف يوضع مقياس خاص دبهارات التدريس اعبامعي
.إضافة إٔب ذلك البد على األستاذ  الديداكتيكي اعبيد لؤلستاذ اعبامعي داغوجي كيالعلمي البد من التأىيل الب

استعدادان تامان للمحاضرة قبل كقتها من خبلؿ اإلطبلع على اؼبراجع ذات العبلقة اؼبباشرة قديبها اعبامعي أف يستعد 
كحديثها حٌب يتمكن من عرضها بطريقة جذابة كمشوقة للطلبة ، كما يتوجب عليو ربضّب أسئلة عامة سبهيدان 

 للمحاضرة بغية إثارة انتباه الطلبة.
 " لمدرس التخطيط" لمحور التدريسي األداء الستمارة الطمبة أراء تكرارات عدد( يبين 02تكراري رقم ) مدرج
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 تهيئة الطالب "من وجهة نضر الطلبة " : -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،هتيئة الطبلب  حملور بالنسبة -
( حيث بلغ %3307)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 244لؤلساتذة  من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة ، ب)

كيبكن تفسّب ذلك استنادا إٔب أف ىذه اؼبهاـ من اليسّب فبارستها  ، 2052باكبراؼ معيارم 3004اؼبتوسط اغبسايب 
كعدـ إدراؾ األساتذة خاصة حديثي التعيْب إٔب مثل  كسائل تكنولوجيا التعليم. حٌب ُب ظل األعداد الكبّبة، كندرة

 كيدعم،   ىذه اؼبهارات الٍب من شاهنا أف سبد الطالب بنظرة شاملة عن اػبطوط العريضة للموسم الدراسي اعبامعي
 كامل ـبطط التدريس ىيئة عضو تقدٙب ضركرة على (165صفحة ، 1999)ؿبمود كامل الناقة،   تأكيد ذلك

 كمراجعو كؿبتواه كموضوعاتو، كأبعاده، عبوانبو، شامبل تصورا طبلبو على فيو يعرض الدراسي، الفصل بداية ُب للمقرر
 بياف مع العملية أك منها اؼبيدانية كأحباثهم دراساهتم الطبلب فيها سيكتب الٍب باؼبوضوعات قائمة هبهز كأف كأىدافو،

 يتعامل سوؼ عما فكرة كيعطيهم لطبلبو، األكؿ اللقاء ُب نفسو يقدـ أف عليو هبب كذلك. كإقبازىا إعدادىا كيفية
 . كعيد أك هتديد دكف كموضوعية حب ُب كذلك معو بو يتعاملوا أف هبب كعما معهم، بو

 التدريس ىيئة أعضاء أف إٔب (1997 إبراىيم، الباسط عبد ظبّب عوض، ؿبمد الرضبن عبد)كىذا ما يتفق مع دراسة 
 من كذلك متوسطة، بدرجة الوقت كإدارة الطبلب مع كالتفاعل التدريس كأسلوب الطبلب، هتيئة مهارات يبارسوف

 مهمة اؼبهارات ىذه أف على الطبلب عينة اتفقت فقد نفسو الوقت كَب. األزىر جامعة طبلب من عينة نظر كجهة
هتيئة اؼبناخ التدريسي للتعلم،  على ضركرة  (113، صفحة 2000)ىند اػبثيلة ، كُب ىذا الشأف تشّب .كبّبة بدرجة

كخلق اإلثارة العقلية لدل طبلبو، كالتواصل اإلهبايب فيما بينو كبينهم، باإلضافة إٔب طبيعة العبلقات الٍب قد تساعد 
نبمهم ُب سبيل التحصيل العلمي اؼبتميز، كالذم  نلديهم من قدرات كشح ُب استثارة دافعيتهم كبذؿ قصارل ما

 ، كمدل اهبابية تفاعلهم.لى مستول عطائهمبدكره سوؼ ينعكس ع
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 تهيئة الطالب"" لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات ( يبين عدد02تكراري رقم ) مدرج
 

 
 

 تنفيذ الدرس "من وجهة نضر الطلبة "  : -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة لؤلساتذة   درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،تنفيذ الدرس  حملور بالنسبة -
( حيث بلغ اؼبتوسط %33001)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا239ب) من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة ،

يبكن تفسّب ىذه النتائج استنادا إٔب قصور اإلمكانات اؼبادية باعبامعة كالٍب  1099باكبراؼ معيارم 3013اغبسايب 
 تعتمد على التكنولوجيا اغبديثة الٍبخاصة  ،ربوؿ دكف استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لبعض أساليب التدريس

 الٍب تكفى صبيع الطبلبالغالب غّب ؾبهزاف بالتكنولوجيا اغبديثة، كال توجد األجهزة  ُبفالقاعات كاؼبركب الرياضي 
) حفيظ بن ؿبمد خافظ اؼبزركعي،  (2005)االظبر، كدراسة (2012)حاًب جاسم عزيز، كىذا ما يتفق مع دراسة 

أكؿ من يتأثر باألستاذ ىم الطلبة  كىذه النتيجة غّب مرضية الف (2008حسْب ؿبمد، )اعببورم دراسة   (2010
ك إذا كاف عضو ىيئة التدريس عنصر فاعل ُب أداء ُب الصف كىذا ما ينعكس على التكوين كجودة اؼبخرجات . 

نوعية التعليم كجودتو كيشّب  اعبامعة ؼبهامها، فأف أم خلل ُب عملية إعداده ينعكس سلبان على أدائو التدريسي كعلى
تقرير التنمية اإلنسانية العربية حوؿ التعليم اعبامعي كأساليب التدريس فيو، إٔب تد٘ب مؤشرات جودة التعليم لدل 

%( كفقان للمعايّب اؼبعموؿ هبا، ككاف نقص األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 60) -غالبية اعبامعات العربية إٔب دكف اؿ
 .(2009 اعبنايب، شنْب الرزاؽ عبد)وامل الرئيسة ُب تد٘ب جودة التعليم العإب التدريس احد الع
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                                                                                            ثانيالالفصل 

  132 

 

 تنفيذ الدرس" " لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات ( يبين عدد02تكراري رقم ) مدرج

 

 
 

 التفاعل مع الطالب "من وجهة نضر الطلبة ": -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،التفاعل مع  الطبلب  حملور بالنسبة -
( حيث بلغ %2907)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 215لؤلساتذة  من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة ، ب)

النتيجة إٔب نشاط األستاذ اعبدم ،كيرل الطالب الباحث ىذه  2096باكبراؼ معيارم 2078اؼبتوسط اغبسايب 
بصفة دائمة يؤدم إٔب عدـ انسجاـ الطلبة معو كعدـ الراحة حملاضرتو ، كىذا يتطلب أخذ األمور ببساطة ، كأف 

 حيث يوصي بعدـ (2003)ؿبمد ابراىيم الغريوات،  يكوف األستاذ مرحان مع طلبتو من كقت ألخر  كيدعم ذلك
كىذا ما يتفق مع  ،التعامل مع الطلبة بفوقية كاستعبلء فبا ىبلق فجوة ُب العبلقات الشخصية بْب األساتذة كطبلهبم

  األساسيةكاقع الكفايات حيث جاءت نتائج دراسة   (2008)ىشاـ اضبد غراب ػػ اسعد حسْب عطواف ،  دراسة
فوؽ اؼبتوسط بقليل ُب ؾباؿ التفاعل كالعبلقات  اجملتمع اؼبهنية  كعبلقتها باذباه الطلبة كبوىملبلزمة ؼبعلمي كليات ا

) حفيظ بن ؿبمد خافظ  كدراسة(2009)مُب بنت اضبد السبيعي،   دراسة نتائج معكذلك  تفقاالجتماعية ، ك ت
 ؼبهاراتا أداء مستول ُب البفاض إٔب منتائجه أشارت الٍب (2010)ؿبمود داكد الربيعي،  (2010اؼبزركعي، 
 يعمل ال التدريس ىيئة عضو أف إٔب النتيجة تلك الباحث الطالب كيرل.  التفاعل مهارات ضمنها كمن  التدريسية

 فقط العلمية اؼبادة ُب اىتمامو التدريس ىيئة عضو غبصر كذلك ، الطلبة مع كالتفاعل االتصاؿ مهارات تفعيل على
 عبلقات إٔب يؤدم"   الذم اغبيوم كدكره الطبلب مع كالتفاعل االتصاؿ أنبية إدراؾ كعدـ ،  للطلبة إيصاؽبا ككيفية
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 ُب اؼبعنوية الركح كرفع البناء، كللتعاكف ، للعمل دافعيتهم كزيادة ،األفراد نفوس ُب الثقة زرع على تعمل إهبابية إنسانية
 .(265 صفحة ،2007 اغبريرم،). "  كاالجتماعية النفسية احتياجاهتم كإشباع ،اجملموعة بْب العمل بيئة

التفاعل مع " لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات ( يبين عدد09تكراري رقم ) مدرج
 الطالب "

 

 
 تقويم الطالب "من وجهة نضر الطلبة " : -

فبارسة ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،تقوٙب  الطبلب  حملور بالنسبة -
( حيث %33042)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 242لؤلساتذة  من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة ، ب)

كيبكن تفسّب ذلك استنادا إٔب أف فبارسة تلك العبارات تتطلب  1،79باكبراؼ معيارم2094بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
جهدا ككقتا كبّبين قد ال تتوافر لكثّب من األساتذة  ُب ظل ما تتطلبو تلك اؼبمارسة من كقت ك إجراءات  كخربة 

فة إٔب عدـ كجود درجات معيارية خاصة لطلبة اعبامعة ُب كتدريب ، ككذلك ُب ظل األعداد الكبّبة للطبلب إضا
ُب شك عن عملية راؽ االختبار تبقي الطالب دائما أقساـ كمعاىد الَببية البدنية ُب اعبانب التطبيقي كعدـ إعادة أك 

     (2009)مُب بنت اضبد السبيعي،  ك  (2010)ؿبمود داكد الربيعي، دراسة  كىذا ما يتفق مع دراسة  التقوٙب .
 ظبّب عوض، ؿبمد الرضبن عبد)كدراسة  (2005)االظبر، ، كدراسة  (2010) حفيظ بن ؿبمد خافظ اؼبزركعي، 

 -)بليغ ضبيد الشوؾ  ، (2009)حاـز زكي عيسى / صبلح اضبد ناقة،  كدراسة (1997 إبراىيم، الباسط عبد
 .  (2010رجاء عبد السبلـ العجيل، 
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ككانت درجة فبارستها ُب حدكد حيث أظهرت النتائج أف درجة فبارسة مهارة التقوٙب ٓب تكن بالشكل اؼبطلوب  
إٔب عدـ توافر اؼبصادر  سبب ىذه النتائج يرجع أفكيرل الطالب الباحث كذلك   اؼبتوسط من كجهة نظر الطلبة ،

ليبو اغبديثة اؼبتنوعة، ك كذلك حصر كظيفة التقوٙب ُب النطاؽ كاؼبتابعة ؼبا يستجد ُب ؾباؿ التقوٙب كأسا ،البشرية اؼبؤىلة 
 .التقليدم الضيق الذم وبدد التقوٙب ُب االختبارات التحصيلية فقط

تقويم الطالب" "لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات ( يبين عدد02تكراري رقم ) مدرج  

 

 
 
فيما يخص األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام ومعاىد األداة ككل الخاصة بآراء الطلبة  -

 التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية .
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة فبارسة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،األداة ككل حملور بالنسبة

من كجهة نظر الطلبة كاف بدرجة متوسطة   كالرياضية ُب اعبامعة اعبزائريةالتدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية 
 11091باكبراؼ معيارم 2097( حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب %32092)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 238ب)

 ىيئة أعضاء أداء دكف ربوؿ الٍب كاؼبعوقات اؼبشكبلت من عديد جودكيفسر الطالب الباحث ىذه النتيجة إٔب 
كىذا ما  .ألدكارىم فبارستهم درجة على سليب بشكل يؤثر  ما اؼبنشود،كىذا الوجو على التدريسية ألدكارىم التدريس

 حيث توصلت الدراسة إلى (2008)خبوش، دكر الرضا ُب ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة اعبامعية، يتفق مع دراسة 
اآلتية: جاءت درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية ُب ضوء معايّب إدارة اعبودة الشاملة  ةجيالنت

 .بدرجة متوسطة
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آراء الطلبة فيما يخص األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام ( يبين  02تكراري رقم ) مدرج

 ئرية .ومعاىد التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

اقل من  متوسطة كبٌرة  كبٌرة جدا
 المتوسطة

 ضعٌفة

تكرار  آراء الطلبة فٌما ٌخص األداء 
التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس فً أقسام 

ومعاهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً 
 الجامعة الجزائرٌة 
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 من اجل اإلجابة على السؤال الثالث والذي نصو :عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث :  -

 " ؟ بأقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئعضاء ىيمستوى الرضا الوظيفي أل ما   " 
 مستوى الرضا الوظيفي "من وجهة نظر األساتذة أنفسهم" : -أ  

راء أعضاء ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية أل43جدول رقم )
 . فيما يتعلق برضاىم الوظيفي بأقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئىي
 

طبيعة  المحاور                                
 التدريس

النمط 
 اإلداري

 مكان وبيئة
 العمل

  األداة
 ككل

أراء أعضاء 
ة ئىي

 التدريس
 442=0ن

 3634 3634 3642 3632 المتوسط الحسابي 
 0462 2622 2622 4622 االنحراف المعياري 

 
درجة 
الرضا 

الوظيفي  
بالنسبة 
المئوية 

% 

 02692 02629 04694 09601 راض بدرجة كبيرة جدا
 42622 30602 42634 42632 راض بدرجة كبيرة 

 33699 34614 39694 30622 راض بدرجة متوسطة

 02624 02643 41620 02624 راض بدرجة اقل من المتوسطة
 2612 2602 4623 3620 غير راض 

 (.43من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )

 :"من وجهة نضر األساتذة " طبيعة التدريس -
رضا ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،طبيعة التدريس  حملور بالنسبة -

حيث بلغ ( %31058)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 72لؤلساتذة  من كجهة نظرىم كاف بدرجة متوسطة ، ب)
  (2002)الزيودم، ،(2002 )خبوش،كىذا ما يتفق مع دراسة .2089باكبراؼ معيارم  3038اؼبتوسط اغبسايب 

 تعَبض مشكبلت عدة إٔب ذلكا كارجعة لديهم رضا جزئي ، ذحيث أشارت نتائج ىذه الدراسات ، أف األسات
ؿبتول أف الطالب الباحث بضركرة الرفع من مستواه ، كيرل  كأكصى ،اعبامعة ُب مستول الرضا الوظيفي تقدـ

الوظيفة كطبيعة التدريس من العوامل الٍب تلعب دكرا مهما ُب ربديد الرضا الوظيفي كذلك من حيث  عدد الطلبة ُب 
اؼبقررات الٍب يقـو بتدريسها ،  كأخبلؽ الطلبة ، كاألمن كاالستقرار، كما تتيحو ألستاذ الَببية البدنية كالرياضية ُب 
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اعاتو كخرباتو كإمكانياتو على الصعيدين )النظرم ، التطبيقي( فبا يؤدم إٔب اعبامعة من اجل إظهار قدراتو ، كإبد
 ,Kouloubandi) كدراسة (2010)ؾبيد مصطفى منصور ،  دراسة كىذا ما يتفق مع  ،ربقيق رضا عإب 

حيث بينت نتائج الدراسة إٔب أف الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس كاف متوسطا ُب ؾباؿ  ،   (1993
 التدريس.

( يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور "طبيعة 41تكراري رقم ) مدرج
 "التدريس

 

 
 :"من وجهة نضر األساتذة " النمط اإلداري -

رضا ىذا احملور بالنسبة لؤلساتذة   درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،النمط اإلدارم  حملور بالنسبة -
حيث بلغ اؼبتوسط ( %37072)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 86من كجهة نظرىم كاف بدرجة متوسطة ، ب)

 يوصي الباحث بضركرةحيث   (2008)غنيم، . كىذا ما يتفق مع دراسة 4069باكبراؼ معيارم  3026اغبسايب 
كالقوانْب  ُب تسيّب األمور اعبامعة بدال  األنظمةإعادة النظر ُب النظاـ اإلدارم السائد ُب اعبامعة مع االعتماد على 

فالسلوؾ القيادم كالعبلقات االجتماعية القائمة على االحَباـ   (2010)ابوظبرة، ، كدراسة  من العبلقات الشخصية
اؼبتبادؿ كالتعاكف كالثقة بْب اإلداريْب كاألساتذة يؤدم إٔب ربقيق مستول عاؿ من الرضا الوظيفي لدل األساتذة كىذا 

 أف السلوؾ اإلنسا٘ب بدكره يؤدم إٔب تشجيعهم كبالتإب إٔب الزيادة ُب األداء . كقد توصل اؼبهتموف ك الباحثوف إٔب
داخل اؼبؤسسات يبثل اىتماما مشَبكا بْب علـو اإلدارة من ناحية كالعلـو اإلنسانية من ناحية أخرل ، فالَبكيز على 
جانب كاحد ال يكفي لفهم السلوؾ اإلنسا٘ب كمعرفة مدل الرضا الوظيفي   فالرضا الوظيفي  ما ىو إال ذبميع 
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لبيئية الٍب ربيط عبلقة اؼبوظف بزمبلئو كرؤسائو كتتوافق مع شخصيتو كالٍب ذبعلو للظركؼ النفسية كالفسيولوجية كا
فكلما كانت العبلقة جيدة  بْب الرئيس كالزمبلء كاؼبشرفْب ، كلما   (2007)البديوم، يقوؿ بصدؽ أنا سعيد بعملي 

)شاكيش، تلعب دكرا مهما ُب الرفع من  درجة الرضا للعاملْب  زاد مستول الرضا للفرد ،  كعليو يبكن لئلدارة أف 
حيث كاف مضموف إجابات أعضاء  (2011)الطاىر اضبد ؿبمد علي، ، كتتفق ىذه الدراسة مع دراسة (2004

 الباحث التدريس على ىذه الفقرات يشّب إٔب عدـ الرضا عن السياسة اؼبتبعة ُب اعبانب اإلدارم ك أكصى ىيئة
اإلجراءات كالٍب ؽبا عبلقة مباشرة برضا األستاذ اعبامعي الٍب ربتاج إٔب مراجعة موضوعية ككاعية  بضركرة النظر ُب تلك

يرى رم لدل ىذه اؼبؤسسات األكاديبية  ، ُب ىذا الصدد للكشف عن أسباب عدـ ربقيق ىذا الرضا ُب اعبهاز اإلدا
انو على اإلدارة أف ربسس كل أستاذ مهما كاف دكره على انو أىم عضو ُب ىذه اؼبؤسسة كاف عملو  الطالب الباحث

ألف   ىو أىم األعماؿ ، كإذا سبكن ىذا الشعور من األساتذة فكلهم ُب غّبة على أداء عملو على أحسن كجو .
ىيئة التدريس يستمدكف رضاىم الوظيفي من خبلؿ اؼبعاملة اغبسنة كالتقدير الذم يتلقونو من اإلداريْب الذين أعضاء 

 يتعاملوف معهم .
 

( يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور "النمط 40تكراري رقم ) مدرج 
 اإلداري"
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 :نضر األساتذة ""من وجهة  مكان وبيئة العمل  -

رضا ىذا احملور بالنسبة  درجة أم اؼبتوسطُب حدكد  عموما  اؼبستول كاف ،مكاف كبيئة العمل  حملور بالنسبة -
حيث بلغ ( %32002)( تكرار كنسبة مئوية قدرىا 73لؤلساتذة  من كجهة نظرىم كاف بدرجة متوسطة ، ب)

)عبده احمد محمد حسن ،  ، تتفق ىذه النتيجة  مع دراسة  6059باكبراؼ معيارم  3032اؼبتوسط اغبسايب 
4112)   (Okpara,J, 2005)   حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إٔب تد٘ب درجة    (2001)راتب، ، ك

 .الرضا ُب ؾباؿ مكاف كطبيعة التدريس كالعبلقات مع الزمبلء   

أنو من الضركرم العمل من جانب اؼبسؤكلْب على هتيئة ظركؼ عمل مناسبة فبا يسهم ُب رفع   الطالب الباحثفّبل 
الرضا الوظيفي ىو أن  Graen، حيث أفاد جرين  معدالت اإلنتاج عبلكة على زيادة رضا األستاذ  عن عملو  

بْب حاجات الفرد الٍب تعززىا دكافع اغباجة لتحقيق الذات ُب إطار نظاـ العمل  التوافق أك التكيف الفعاؿ ما ؿبصلة
فبإمكاف االستدالؿ على تأقلم اؼبوظف مع كظيفتو  من خبلؿ معرفة مدل التوافق بْب شخصية اؼبوظف ُب عملو 

عمل  صباعات فيما بينهم يكونوف العاملْب أف الطالب الباحثكبالتإب يرل  .  (1981)العديلي، كبيئة عملو 
 كقيمهم أعضائها كاذباىاهتم تفكّب الكبّب على أثرىا اعبماعات كؽبذه فيو، يلتئموف الرظبي الذم غّب التنظيم تكوف

 إنتاجيتهم، على النهاية ُب ينعكس األمر الذم كمع اإلدارة بعضهم مع كعبلقاهتم كسلوكهم على دكافعهم كبالتإب

 منفصلْب . أفراد ال صباعات على أهنم معهم اإلدارة التعامل من يتطلب فبا

 ؽبم وبقق بأف كفيل اؼبوظفْب معاملة ُب الديبقراطي االذباه على أف (16، صفحة 6991)فرسو٘ب، كيدعم ذلك 

 اؼبعنوية الركح كارتفاع يشعركف بالرضا هبعلهم فبا كالتقدير الذات الحَباـ حاجاهتم تشبع حيث اؼببلئم للعمل، اؼبناخ

 اإلنتاجية زيادة يفضي إٔب الذم األمر
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( يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور "مكان وبيئة 44تكراري رقم ) مدرج
 العمل"

 
 

 مقياس الرضا الوظيفي ككل الخاص بآراء  األساتذة -

( 77ب)  اؼبتوسطُب حدكد  عموما اؼبستول كاف الرضا الوظيفي ككل اػباص بآراء األساتذةؼبستول  بالنسبة -
لديهم رضا كظيفي بدرجة متوسطة ، حيث بلغ اؼبتوسط   األساتذة من( %33077)أستاذ كنسبة مئوية قدرىا 

 .1206باكبراؼ معيارم  3032اغبسايب 

داللة على الوضع الوظيفي اغبإب ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية من)مبط إدارم  كيرل الطالب الباحث ىذه النتيجة 
كطبيعة اؼبهنة ، مكاف كبيئة العمل ( كمستول توافقو من ناحية أخرل . أم انو كلما تصور األساتذة  أف عملهم وبقق 

)مجيد مصطفى  كلما كانت مشاعرىم كبو ذلك العمل اهبابية  كىذا ما يتفق مع دراسة    مإشباعا كبّبا غباجاهت مؽب
اؼبستول العاـ للرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس باعبامعة أن ، حيث أظهرت النتائج  (4101منصور ، 

اؼبوضوعية عند تقييم عمل األساتذة كالتعامل معهم بعدؿ بضركرة  الباحثأوصى  تَباكح من درجة قليلة إٔب متوسطة
 الكفاية ُب الَبقية بعيدا عن احملاباة كالوساطة . ةكمساكاة ، كضبط عدد الطلبة ُب الشعب ، مراعا
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مكان وبٌئة "الرضا الوظٌفً لمحور 

 "العمل
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آراء األساتذة في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية  ( يبين 43تكراري رقم ) مدرج
 خص درجة رضاىم الوظيفي "االستمارة ككل"فيما ي

 

 
 
 من اجل اإلجابة على السؤال والذي نصو :و  :  الرابععرض ومناقشة نتائج السؤال  -

ىل يختلف مستوى ممارسة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية 
 المهنية (؟تعزى لمتغير )المؤىل العلمي ، والخبرة 

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ حسبت اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتصورات أفراد الدراسة للمتغّبات  كما  -
 (.31(، )24ىو مبْب ُب اعبدكؿ رقمي )
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البدنٌة والرٌاضٌة فً الجامعة الجزائرٌة  

االستمارة "فٌما ٌخص رضاهم الوظٌفً 
 "  ككل
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 المؤىل العلمي( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى األساتذة تبعا لمتغير 42جدول رقم )

 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألداء التدريسي لدى أعضاء الهيئة (يبين 42جدول رقم )
  .المؤىل العلميالتدريسية في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير 

متوسط  قيمة) ف(
 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 التخطيط  بين المجموعات 02600 4 36222 216233

 داخل المجموعات 96422 442 16194

 المجموع 43620 449

 التهيئة بين المجموعات 24622 4 426340 3036430

 داخل المجموعات 02621 442 16122

 المجموع 90622 449

 التنفيذ بين المجموعات 23622 4 496999 2396422

 المجموعاتداخل  0064 442 1612

 المجموع 22692 449

 التفاعل بين المجموعات 42629 4 046232 0136232

 داخل المجموعات 42613 442 16042

 المجموع 23620 449

 التقويم بين المجموعات 4622 4 06492 036021

 داخل المجموعات 40692 442 1629

 المجموع 42632 449

 األداة ككل بين المجموعات 406322 4 016222 4226232

 داخل المجموعات 26132 442 1612

 المجموع 316230 449

 (.   3019( كقيمة) ؼ( اعبدكلية )0005داؿ إحصائيا عند مستول الداللة ) *

 المحاور     التخطيط التييئة التنفيذ التفاعل التقويم األداة ككل
 الشيادة

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف

 بروفيسور 3620 1632 3692 1612 260 1610 369 1611 3622 1602 3693 1600

 دكتورة 3699 164 362 1603 3623 1642 3622 1649 3623 1602 3699 1601

 ماجستير 362 1642 4620 1632 4629 1609 3611 162 3620 1632 3602 1642
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توجد من اعبدكؿ السابق أف قيمة )ؼ( احملسوبة اكرب من القيمة )ؼ(اعبدكلية لؤلداء التدريسي أم انو يتضح  -
 فركؽ ذات داللة إحصائية.

للمقارنات البعدية بْب اجملموعات  )  ( LSD كللتعرؼ لصاّب من تعود الفركؽ استخدـ الطالب الباحث اختبار -
 :(تبْب ذلك26كنتائج اعبدكؿ )

 المؤىل العلميلمتغير   للمقارنات البعدية تبعا لمحور التخطيط)  ( LSD ( يوضح اختبار42جدول رقم )
 المؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- 1602 1640

 دكتورة  ---------- *1639

 ماجستير   -------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة * 
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب : -
 الدكتوره.ماجستّب( لصاّب -)دكتوره  -

 المؤىل العلمي لمتغيرللمقارنات البعدية تبعا لمحور التهيئة )  ( LSD (يوضح اختبار49رقم ) جدول
 المؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- 1603 *1622

 دكتورة  --------- *1622

 ماجستير   ---------

 إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب : يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور-
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره. -)دكتوره -

المؤىل لمتغير  للمقارنات البعدية تبعا لمحور تنفيذ الدرس)  ( LSD ( يوضح اختبار42جدول رقم )
 . العلمي

 المؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- *1642 *0603

 دكتورة  -------- *1629

 ماجستير   -------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :  -
 دكتوره( لصاّب الربكفيسور. -بركفيسور) -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
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 ماجستّب( لصاّب الدكتوره.-)دكتوره   -
 المؤىل العلميلمتغير  للمقارنات البعدية تبعا لمحور التفاعل)  ( LSD ( يوضح اختبار42رقم )جدول 

 المؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- 1604 *169

 دكتورة  ------------ *1622

 ماجستير   ----------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة  *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :  -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور  -
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره.-)دكتوره  -
 المؤىل العلميلمتغير  لمحور التقويمللمقارنات البعدية تبعا )  ( LSD ( يوضح اختبار31جدول رقم )  -

 اؼبؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- 0017 0004

 دكتورة  ---------- *0022

 ماجستير   ---------

 ( .0.05)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة  *
 كاألٌب :  يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات -

 ماجستّب( لصاّب الدكتوره.-)دكتوره 
 لمتغيرلألداة ككل )األداء التدريسي( تبعا للمقارنات البعدية )  ( LSD ( يوضح اختبار30جدول رقم )

 المؤىل العلمي
 المؤىل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- 1613 *1622

 دكتورة  ---------- *1623

 ماجستير   ----------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :  -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره. -)دكتوره  -
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( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى األساتذة الستمارة األداء التدريسي 34جدول رقم )

 سنة( : 02أكثر من  -سنة 02الى2من  -سنوات  2تبعا لمتغير الخبرة المهنية )اقل من 
 

المحاور                                    التخطيط التهيئة التنفيذ  التفاعل التقويم األداة ككل
 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط نحرافا الخبرة المهنية

 02سنة  من  أكثر 3.92 1.20 3623 1612 262 1612 3622 1602 3624 1604 3623 1612

 سنة  02الى2 من 3.92 1.43 3693 1630 3.20 1.23 3623 1632 3622 1602 3624 1.02

 سنوات 2من اقل  363 1.44 4692 1642 4622 1602 4692 1622 3633 1632 3.32 1632

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألداء التدريسي لدى األساتذة تبعا  ( يبين33جدول رقم ) 
 .المهنية  لمتغير الخبرة

مجموع مربعات  درجة الحرية متوسط االنحراف قيمة) ف(
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 التخطيط بين المجموعات 046020 4 2612 040624

 داخل المجموعات 006422 442 1612

 المجموع 43620 449

 التهيئة بين المجموعات 226222 4 496992 3246042

 داخل المجموعات 026220 442 16190

 المجموع 90622 449

 التنفيذ بين المجموعات 336343 4 026224 0926221

 داخل المجموعات 406232 442 16122

 المجموع 22692 449

 التفاعل بين المجموعات 406322 4 0169 926123

 داخل المجموعات 346203 442 16022

 المجموع 23620 449

 التقويم بين المجموعات 2642 4 46222 306421

 داخل المجموعات 02612 442 16122

 المجموع 42632 449

 األداة ككل بين المجموعات 406422 4 016222 4246332

 داخل المجموعات 26033 442 16120

 المجموع 316230 449

 (.3602( وقيمة) ف( الجدولية )1612دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
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يتضح من اعبدكؿ السابق أف قيمة )ؼ( احملسوبة اكرب من القيمة )ؼ(اعبدكلية لؤلداء التدريسي أم انو توجد  -
 فركؽ ذات داللة إحصائية.

للمقارنات البعدية بْب اجملموعات  )  ( LSD كللتعرؼ لصاّب من تعود الفركؽ استخدـ الطالب الباحث اختبار  -
 (تبْب ذلك:34كنتائج اعبدكؿ )

 . للمقارنات البعدية تبعا لمحور التخطيط لمتغير الخبرة المهنيةLSD)  (اختباريوضح  (32رقم ) جدول
 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  -------- 16103 *1622

 سنة 02إلى  2من   --------- *1622

 سنوات 2اقل من    -------

  ( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *

 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :  -

 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من   -

 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -

 لمتغير الخبرة المهنية . التهيئةللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (( يوضح اختبار32جدول رقم ) 
 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  --------- 1612 *0612

 سنة 02إلى  2من   ---------- *1622

 سنوات 2اقل من    -------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب : - 
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -
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 .لمتغير الخبرة المهنية . التنفيذللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (( يوضح اختبار32جدول رقم )
 الخبرة المينية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  ---------- *1622 *0603

 سنة 02إلى  2من   ----------- *1.29

 سنوات 2اقل من    ---------

 ( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب : - 
 سنة. 16سنة( لصاّب اكثر من   16 – 8من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -

 .للمقارنات البعدية تبعا لمحور التفاعل لمتغير الخبرة المهنية LSD)  (( يوضح اختبار39جدول رقم )
 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  ---------- *1622 *1621

 سنة 02 إلى 2من   --------- *1622

 سنوات 2اقل من    ---------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب : -
 سنة. 16سنة( لصاّب اكثر من   16 – 8من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -

 لمتغير الخبرة المهنية . التقويمللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (( يوضح اختبار32جدول رقم )
 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  -------- 1614 *1642

 سنة 02إلى  2من   ---------- *1630

 سنوات 2اقل من    --------

 ( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :  -
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  - 
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -
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 لألداة ككل للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الخبرة المهنية LSD)  (( يوضح اختبار32جدول رقم )
 الخبرة المينية سنة 02أكثر من  سنة 02إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  ---------- *1640 *1699

 سنة 02إلى  2من   ---------- *1622

 سنوات 2اقل من    ----------

  ( .0.05)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :  -
 سنة. 16سنة( لصاّب من اكثر من  16 – 8من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  -
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من  -
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :  

التربية البدنية والرياضية تعزى ىل يختلف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام ومعاىد  "
 " لمتغير )المؤىل العلمي ، والخبرة المهنية (؟

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ حسبت اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتصورات أفراد الدراسة للمتغّبات  كما  -
 (.46(، )40ىو مبْب ُب اعبدكلْب رقمي)

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن األداء 21جدول رقم)
  . المؤىل العلمي التدريسي حسب متغير  

مكان وبيئة  األداة ككل
 العمل

 المحاور طبيعة التدريس النمط اإلداري
 

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف  المؤىل العلمي 

 بروفيسور  3623 1603 264 16110 2622 1602 2601 16122

 دكتورة 362 1602 3690 163 3620 1634 3690 164

 ماجستير 363 1633 3642 1622 4622 1624 3613 1642

 
 
 
 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                                                                                            ثانيالالفصل 

  149 

 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة ( يبين 20جدول رقم )
 . المؤىل العلمي التدريسية في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير 

متوسط  قيمة) ف(
 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 طبيعة التدريس بين المجموعات 026913 4 06003 02622

 داخل المجموعات 46442 442 16192

 المجموع 026242 449

 النمط اإلداري بين المجموعات 326922 4 026292 23269

 داخل المجموعات 016422 442 16122

 المجموع 216140 449

مكان وبيئة  بين المجموعات 226223 4 346344 4036312
 داخل المجموعات 326122 442 16024 العمل

 المجموع 226939 449

 األداة ككل بين المجموعات 496244 4 036200 4226232

 داخل المجموعات 046422 442 16122

 المجموع 216122 449

 (.3019( كقيمة) ؼ( اعبدكلية )0005داؿ إحصائيا عند مستول الداللة )*
قيمة )ؼ( احملسوبة اكرب من القيمة )ؼ(اعبدكلية لؤلداء التدريسي أم انو توجد  يتضح من اعبدكؿ السابق أف -

 فركؽ ذات داللة إحصائية.
للمقارنات البعدية بْب اجملموعات  )  ( LSD كللتعرؼ لصاّب من تعود الفركؽ استخدـ الطالب الباحث اختبار  -

 كنتائج اعبدكؿ )(تبْب ذلك:
 المؤىل العلمي ؟للمقارنات البعدية تبعا لمحور طبيعة التدريس لمتغير  (LSD)ختبار يوضح ا(24جدول )

  المؤىل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ------------ 16133 *1643

 دكتورة  ------------ *16022

 ماجستير   ----------

 ( .0005داؿ إحصائيا عند مستول الداللة )*
 السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :يتضح من اعبدكؿ  -
 )بركفيسور، ماجستّب( لصاّب الربكفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره.-)دكتوره  -
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 المؤىل العلمي .لمتغير  النمط اإلداريللمقارنات البعدية تبعا لمحور  (LSD)(يوضح اختبار 23جدول )
  المؤىل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- *1629 *0649

 دكتورة  -------- *1622

 ماجستير   ----------

 ( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :  -
 دكتوره( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره.-)دكتوره  -

  المؤىل العلمي لمتغير   مكان وبيئة العمل للمقارنات البعدية تبعا لمحور (LSD)(يوضح اختبار 22جدول )
  المؤىل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- *1629 *0622

 دكتورة  ------- *0614

 ماجستير   ----------

 ( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب :  -
 دكتوره( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 لصاّب الدكتوره.ماجستّب( -)دكتوره  -
لألداة ككل )الرضا المؤىل العلمي للمقارنات البعدية تبعا لمتغير  (LSD)(يوضح اختبار 22جدول )  

 .الوظيفي(  
  المؤىل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- *1632 *0612

 دكتورة  ------ *1629

 ماجستير   ------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
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 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاآلٌب: -
 دكتوره( لصاّب الربكفيسور -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الربكفيسور. -)بركفيسور -
 ماجستّب( لصاّب الدكتوره. -)دكتوره  -

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن األداء 22جدول رقم)
 التدريسي حسب متغير  الخبرة المهنية : 

 المحاور          طبيعة التدريس النمط اإلداري مكان وبيئة العمل األداة ككل
 

 الخبرة

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف

 سنة 02من  أكثر 3622 16122 2619 16122 2649 1644 3622 160

 سنة 02-2من  3623 1602 3622 1642 3629 1632 3623 1643

 سنوات 2اقل من  3642 1632 4623 1603 4622 1632 4622 1643

 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة ( يبين 29جدول رقم )

 التدريسية في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير الخبرة المهنية عليها . 
متوسط  قيمة) ف(

 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 طبيعة التدريس بين المجموعات 02600 4 16242 046022

 داخل المجموعات 96422 442 16192

 المجموع 43620 449

 النمط اإلداري بين المجموعات 24622 4 416222 2326122

 داخل المجموعات 02621 442 16132

 المجموع 90622 449

مكان وبيئة  بين المجموعات 23622 4 326222 4916022
 داخل المجموعات 0064 442 16042 العمل

 المجموع 22692 449

 األداة ككل بين المجموعات 42629 4 026222 4216229

 داخل المجموعات 42613 442 1612

 المجموع 23620 449

     (.3.19( وقيمة) ف( الجدولية )0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة )*
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يتضح من اعبدكؿ السابق أف قيمة )ؼ( احملسوبة اكرب من القيمة )ؼ(اعبدكلية للرضا الوظيفي أم انو توجد فركؽ  -
 ذات داللة إحصائية.

للمقارنات البعدية بْب اجملموعات  )  ( LSD كللتعرؼ لصاّب من تعود الفركؽ استخدـ الطالب الباحث اختبار
 (تبْب ذلك:48كنتائج اعبدكؿ )

للمقارنات البعدية تبعا لمحور طبيعة التدريس لمتغير الخبرة (LSD)( يوضح اختبار 22رقم ) جدول -
 .المهنية

 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  ------- 1600 *1642

 سنة 02-2من   -------- *1602

 سنوات 2اقل من    ------

 ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :

 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من  
 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من 

 لمتغير الخبرة المهنية. للمقارنات البعدية تبعا لمحور النمط اإلداري(LSD)( يوضح اختبار 22رقم ) جدول
 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  -------- *1622 *0642

 سنة 02-2من   -------- *1622

 سنوات 2اقل من    ------

  ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :

 سنة. 16سنة( لصاّب اكثر من   16 – 8من  -سنة  16)أكثر من 
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من 

 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من 
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للمقارنات البعدية تبعا لمحور مكان وبيئة العمل لمتغير الخبرة (LSD)( يوضح اختبار 21رقم ) جدول
  المهنية.

 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  -------- *162 *0624

 سنة 02-2من   --------- *1620

 سنوات 2اقل من    -----

 .( 0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :

 سنة. 16سنة( لصاّب اكثر من   16 – 8من  -سنة  16أكثر من 
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من 

 سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من 

لألداة ككل )الرضا  للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الخبرة المهنية.(LSD)( يوضح اختبار 20رقم ) جدول
 الوظيفي(  .

 الخبرة المهنية سنة 02أكثر من  سنة 02-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 02أكثر من  ------------ *1623 *0

 سنة 02-2من   ------------ *1629

 سنوات 2اقل من    -------------

 ( .0005)داؿ إحصائيا عند مستول الداللة *
 يتضح من اعبدكؿ السابق انو توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب اجملموعات كاألٌب :

 سنة. 16سنة( لصاّب أكثر من   16 – 8من  -سنة  16)أكثر من 
 سنة. 16سنوات( لصاّب أكثر من  8اقل من  -سنة  16)أكثر من 

 .سنة 16 – 8سنوات( لصاّب من  8اقل من  -سنة  16 – 8)من 
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 عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس : من اجل اإلجابة على السؤال السادس والذي نصو : -
بأقسام ومعاىد  التدريس ةئتدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء ىيبين األداء ال الموجودة ما طبيعة العالقة  " 

 ، استخدمنا معامل ارتباط بّبسوف . " ؟ التربية البدنية والرياضية
( يمثل معامالت ارتباط بيرسون بين محاور األداء التدريسي والرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة 24جدول رقم )

 التدريس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية .
 :المحور األول  المحاور

 طبيعة التدريس
 المحور الثاني :
 النمط اإلداري

 المحور الثالث :
 مكان وبيئة العمل

الدرجة الكلية 
لمحاور الرضا 

 الوظيفي
 المحور األول:
 التخطيط للدرس

16322 16212 16229 16202 

 المحور الثاني :
 تهيئة الطالب

16204 16292 16922 16232 

 المحور الثلث :
 تنفيذ الدرس

16209 16220 16220 16292 

 المحور الرابع :
التفاعل مع 

 الطالب

16229 16222 16224 16242 

 المحور الخامس :
 تقويم الطالب

16222 16300 16210 16222 

الدرجة الكلية 
لمحاور األداء 

 التدريسي

16224 16223 16203 16240 

 

 ( ما يلي :24يتضح من الجدول رقم )
بْب التخطيط للدرس ككل من النمط اإلدارم ك مكاف كبيئة العمل  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -

ك طبيعة التدريس كاجملموع الكلي للرضا الوظيفي كيعزك الطالب الباحث ذلك إٔب أف مهنة التدريس مهنة شاقة كمتعبة 
طريق التخطيط كالتحضّب اليومي للدركس ، فّبل تتطلب ؾبهودات كقدرات متميزة من االستعداد للتدريس عن 

كبيئة العمل ، ال تعكس ؾبهوداهتم ، كمسؤكلياهتم الكبّبة لذا   األساتذة أف النمط اإلدارم ك طبيعة التدريس ك مكاف



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                                                                                            ثانيالالفصل 

  155 

 

حيث أكد أف العامل يشعر  (4112)العبودي فاتح، كانت ىناؾ عبلقة ارتباط بْب ىذه األبعاد كىذا ما يؤكده 
 بالسعادة كاالطمئناف إذا توفر لو عبلقات طيبة مع العماؿ كالرؤساء كظركؼ العمل اؼببلئمة.

بْب تنفيذ الدرس ككل من النمط اإلدارم ك مكاف كبيئة العمل ك  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -
ك الطالب الباحث ىذا إٔب أنبية العبلقات االهبابية ُب معاىد طبيعة التدريس كاجملموع الكلي للرضا الوظيفي  كيعز 

الَببية البدنية كالرياضية  الف طبيعة مهنة التدريس تفرض تعامبلت من نوع خاص ُب إطار العمل باالحتكاؾ بْب 
زمة ُب قاعات األساتذة  كالتنسيق فيما بينهم كالطاقم اإلدارم ُب إطار التعامبلت اإلدارية مثل توفّب التجهيزات البل

التدريس كاؼبركب الرياضي ، كعن كيفية تقدير االقبازات ُب التدريس كظركؼ العمل ، كتعلق كاضح بالَبقية كل ىذا 
على ضركرة العمل من جانب اؼبسؤكلْب على  (29، صفحة 0224)طو فرج، جعل ذلك االرتباط جليا   كيؤكد 

 عمل مناسبة الٍب بدكرىا تسهم ُب الرفع من معدالت اإلنتاج  عبلكة على زيادة رضا العامل عن عملو هتيئة ظركؼ
بْب التقوٙب ككل من النمط اإلدارم ك مكاف كبيئة العمل ك طبيعة  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -

 أف عملية التقوٙب تعد من األمور اؼبلموسة التدريس كاجملموع الكلي للرضا الوظيفي كيعزك الطالب الباحث ىذا إٔب
لؤلستاذ كالٍب وباسب عليها إداريا من حيث األنظمة كالقوانْب ُب تسيّب األمور كالٍب تتأثر بكثرة الطلبة ك أسلوب 

 اإلدارة ُب تطبيق تلك األنظمة كالقوانْب.      
بْب هتيئة الطبلب كالتفاعل مع الطبلب ككل من النمط اإلدارم ك  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -

 التعليم يعانيومكاف كبيئة العمل ك طبيعة التدريس كاجملموع الكلي للرضا الوظيفي كيعزك الطالب الباحث ىذا إٔب ما 
كعدد الطلبة ، كعدد احملاضرات الٍب يقـو   خبلؽ الطلبةالف هتيئة الطبلب تتأثر دبستول أ مشكبلت من اعبامعي

  بتدريسها .
 .( يبين معامالت االرتباط لبيرسون بين االداء التدريسي والرضا الوظيفي 23جدول رقم )

الدرجة الكلية لمحاور  العدد المقياس
 الرضا الوظيفي

الدرجة الكلية لمحاور 
 األداء التدريسي

 مستوى الداللة

الكلية لمحاور الدرجة 
 األداء التدريسي

442 1624 / 1610 

الدرجة الكلية لمحاور 
 الرضا الوظيفي

442 / 1624 1610 

 ( :23يتضح من الجدول رقم )
بْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي لدل أساتذة الَببية البدنية  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -

كالرياضية باعبامعة اعبزائرية ، فبا يوحي بوجود ارتباط ذك عبلقة اهبابية بينهما  حيث بلغ معامل ارتباط بّبسوف 
كيعزك الطالب الباحث ذلك إٔب ارتباط الرضا باألداء كوف أف  )استمارة األساتذة ، استمارة الرضا الوظيفي ( 0092

 األستاذ إذا شعر أف حصولو على عناصر الرضا الوظيفي )قيد البحث  ( مرتبطة بضركرة ربقيق مستول معْب من 
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األداء ، فسيعمل على ربقيق مستول عاؿ من األداء كالعكس ، كيدعم ىذا االذباه ذبارب كأحباث ىورثوف ُب 
بلثينات حيث ًب الَبكيز على العبلقات اإلنسانية كزيادة االىتماـ بالعاملْب من خبلؿ ظباع شكواىم كحل الث

ك تشجيع العاملْب للمشاركة ُب اإلدارة ككاف اؽبدؼ من ذلك ىو رفع  ،مشكبلهتم كإشباع حاجاهتم اؼبادية كاؼبعنوية 
كقد أظهرت نتائج التجارب أف اإلنتاجية ارتفعت كأف العوامل  ركحهم اؼبعنوية الٍب بدكرىا تؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية ، 
 .(152، صفحة 1995)اضبد، الٍب ًب إدخاؽبا ُب العمل أدت إٔب زيادة الدافعية للعمل 
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 االستنتاجات:

إليو نتائج التحليل اإلحصائي ، كعلى ضوء مناقشة النتائج أمكن ُب ضوء أىداؼ البحث كفركضو ، ككفقا ؼبا أشارت 
 الطالب الباحث التوصل إٔب االستنتاجات اآلتية  :

 دائهم التدريسيألفيما يتعلق بدرجة فبارستهم  بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئأعضاء ىيمستول 
 ُب حدكد اؼبتوسط .

 بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية.ة التدريس ئىي عضاءدرجة رضا متوسطة أل -

مستول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية من كجهة نظر الطلبة ُب حدكد  -
 اؼبتوسط . 

الَببية البدنية كالرياضية عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد أل األداء التدريسي ُب درجة فبارسة اختبلؼ وجدي -
 سنة خربة مهنية.16لصاّب ضبلة الدكتوره كاألكثر من ، ، كاػبربة اؼبهنية ( اؼبؤىل العلميتعزل ؼبتغّب )

عضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل أل الوظيفي رضاالُب درجة  اختبلؼ وجدي -
 سنة خربة مهنية.16لصاّب أساتذة التعليم العإب كاألكثر من ، ة اؼبهنية (، كاػبرب  اؼبؤىل العلميؼبتغّب )

بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية ة التدريس ئبْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىي ارتباطيوتوجد عبلقة  -
 كالرياضية.
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 مناقشة النتائج بالفرضيات :
فيما يتعلق  بأقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء ىيمستوى  : مناقشة الفرضية األولى

 .في حدود المتوسط  ألدائهم التدريسيبدرجة ممارستهم 
 دبتوسط ( أف أفراد العينة يبارسوف معظم عبارات األداء التدريسي بدرجة متوسطة21يتضح من اعبدكؿ السابق رقم )

 كيفسر الطالب الباحث ىذه النتيجة إٔب : 3039قدره  حسايب
  البحثي اعبانب حوؿ تتمركز الٍب ُب مرحلة ما قبل التدريس اعبامعي، اعبامعة أساتذة كتكوين إعداد طبيعة -

، باإلعداد التدريسي اعبانب وبظى أف دكف  الكافية اؼبرتدة التغذية التدريس ىيئة أعضاء يتلقى أف كدكف البلـز
 يذكر ما كفق، التدريس ىيئة ألعضاء التدريسية اؼبمارسات تزاؿ فبل. األداء من اعبانب ىذا كربسْب لتنمية كاؼبناسبة

 القصور أكجو عن للكشف اؼبوضوعية التقويبية اؼبعاعبات عن بعيدة(319 صفحة ،2003 اػبميسي، سبلمة السيد)
 .كعبلجها

خاصة انو ال ينظر إليو  اعبامعيالتعليم  ُب التدريسياعبانب  ُبعند عضو ىيئة التدريس ضعف الدافعية  -
اؼبعيار اؼبتداكؿ ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ُب اعبامعة  الف ، اعبامعة ُبالَبقية عمليو  ُببصوره جديو 

  على الوظيفة الثانية األساسية البحث العلمي أساسية بصفة يركز الذم التدريس ىيئة عضو أداء تقوٙب عنداعبزائرية 
 زاىر، الدين ضياء)  يذكر ما كفق ،اعبامعة أف من الرغم على ىذا ،مع إنباؿ الوظيفة األساسية األكٔب التدريس 

 لديو ىبلق كىذا حبوثو، أساس على تقيمو ٍب يدرس، يلك التدريس ىيئة عضو تستخدـ (230 صفحة ،1987
 أحباثو هبرل أف عليو أف كما التدريسية، باؼبهاـ يقـو بأف جامعتو ذباه التزاماتو يلىب بأف مطالب فهو الصراع، من نوعا

 . الَبقية على وبصل حٌب كينشرىا

البفاض مستول الرضا الوظيفي عند أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعلق باغبوافز اؼبادية كالركاتب كىذا ما يلـز  -
،إضافة  ألعضاء ىيئة التدريس زيادة أعماؿ إضافية قصد اغبصوؿ على مردكد مادم، كبالتإب كثرة األعباء التدريسية

 اؼبلتحقْب الطبلب أعداد ُب كالكبّبة اؼبطردة الزيادة ُب ثلةكاؼبتم اعبامعي التعليم منها يعاٗب الٍب الظركؼ إٔب
 ككذلك التدريس ىيئة أعضاء على عبئان  يشكل ما كىو اؼبتاحة، كاؼبادية البشرية كاإلمكانات يتناسب ال دبا باعبامعات

 (160 صفحة ،2001 نصار، الرءكؼ عبد على) التدريسي األداء درجة البفاض ٍب كمن اؼبتاحة اإلمكانات على
 أساتذة بعض أف إٔب التد٘ب ىذا سبب يعزم كقد  (2010 الكبيسي، ضبيد الواحد عبد)كىذا ما يتفق مع دراسة 

 بعض تربز تربوية تدريبية بدكرات القياـ بضركرة الباحث كيوصي ، كافيا  تربويا إعدادا يتلقوا ٓب العلمية الشعب
حيث أظهرت  (4100)خالد احمد الصرايرة، ُب حْب ٓب يتفق مع دراسة  . الفعاؿ اعبامعي التدريس متطلبات

مستول  األداء الوظيفي ألعضاء اؽبيئات التدريسية  ُب اعبامعات األردنية الرظبية من كجهة نظر رؤساء  أف النتائج
 . األقساـ  فيها كاف مرتفعا
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ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية األولى يتبين صحة ىذا الفرض والذي يشير إلى أن  -
 مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريسي  في حدود المتوسط من وجهة نظر األساتذة أنفسهم  .

ومعاىد التربية البدنية من  مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام:  مناقشة الفرضية الثانية
 وجهة نظر الطلبة في حدود المتوسط . 

  ( أف أفراد العينة يبارسوف معظم عبارات األداء التدريسي بدرجة متوسطة22يتضح من اعبدكؿ السابق رقم )
ما ربملو مهنة التدريس من متاعب كصعوبات  إٔب ىذا كيرجع  الطلبة نظر كجهة من  2097 قدره حسايب دبتوسط

ُب ظل الظركؼ الٍب يواجهوهنا األساتذة من نقص ُب اإلمكانات كعبلقات مضطربة مع )الطلبة ، الطاقم 
اإلدارم....( ك كثرة أعداد الطبلب داخل قاعات احملاضرات كاؼبركب الرياضي، كطبيعة اؼبهنة الٍب كما ربتاجو من 

باؼبشكبلت األكاديبية  (1994)عايش زيتوف ، كعبد اهلل نيزؿ ،  ىذا ما يعرب عنو ك  تكيف خاص لؤلكضاع .
 التدريسية كاإلدارية .  

اآلتية: جاءت  ةجيالنت حيث توصلت الدراسة إلى (2009)مُب بنت اضبد السبيعي، كىذا ما يتفق مع دراسة 
ودراسة  درجة فبارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية ُب ضوء معايّب إدارة اعبودة الشاملة بدرجة متوسطة

رجاء عبد السالم  -)بليغ حميد الشوك ،ودراسة   (4112)االسمر،  و دراسة (2010)ؿبمود داكد الربيعي، 
 أكصىمستول متوسط إٔب مقبوؿ ُب ؾباالت األداء اػبمس  ،كما  النتائج أظهرتحيث  (4101العجيل، 

ضركرة اطبلع  األساتذة اعبامعيْب على نواحي القصور ُب أدائهم ، مع ضركرة التنويع ُب طرؽ التدريس .  افالباحث
أداء تدريسي متوسط ألعضاء ىيئة التدريس  النتائج كأظهرت (2010) حفيظ بن ؿبمد خافظ اؼبزركعي، كدراسة 

من كجهة نظر طبلب الدكتورة ألقساـ كلية الَببية جبامعة اـ القرل  ،كما يوصي الباحث بزيادة الدراسات ُب ؾباؿ 
 النتائج أف أظهرتحيث (8002)ىشام احمد غراب ــ اسعد حسين عطوان ،  تقوٙب األداء التدريسي .كدراسة

 الباحث أكصىكما    الكفايات األساسية ؼبعلمي كليات اجملتمع اؼبهنية  من كجهة نظر الطلبة ُب حدكد اؼبتوسط
)محمد  بالطالب أستاذ الغد  .كدراسةتنمية تلك الكفايات األساسية الٍب ؽبا عبلقة كطيدة ل عقد دكرات  بضركرة

مستول  متوسط للكفايات التدريسية كالتقويبية ك اإلنسانية لدل النتائج  أظهرتحيث  (4113ابراىيم الغريوات، 
 أعضاء ىيئة التدريس.

التعبّب للطلبة لئلدالء بآرائهم  كيوصي الباحث بعدـ التعصب ُب الرأم من قبل أعضاء ىيئة التدريس  كإعطاء حرية
 لتنمية مهارة اؼبشاركة الفعالة.

جاء معدؿ صبيع اؼبهارات حيث  (2009)مُب بنت اضبد السبيعي، ُب حْب ٓب تتفق ىذه الدراسة مع دراسة  
نشر ثقافة اعبودة بْب عضوات ىيئة  كتوصي الباحثة التدريسية الٍب سبارسها عضوات ىيئة التدريس بدرجة ضعيفة

، ُب حْب ٓب تتفق كذلك مع دراسة  كتوعيتهن بأنبية الدكرات التدريبية ُب صقل مهاراهتن التدريسية ،التدريس 
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مستول أراء طلبة الدراسات العليا ُب األداء التدريسي ألعضاء  أف  النتائج أظهرت حيث (4112)حسن تيم، 
 . التدريس ُب كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عاؿ على العمـو ىيئة

ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الثانية يتبين صحة ىذا الفرض والذي يشير إلى أن  -
 مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس  في حدود المتوسط من وجهة نظر الطلبة .

بية البدنية بأقسام ومعاىد التر ة التدريس ئعضاء ىيدرجة رضا وظيفي متوسطة أل مناقشة الفرضية الثالثة :
 والرياضية.

ُب  عموما اؼبستول كاف الرضا الوظيفي ككل اػباص بآراء األساتذةمستول ( أف 23يتضح من اعبدكؿ السابق رقم )
كيرل الطالب الباحث ىذه النتيجة داللة على الوضع الوظيفي    ، 3032 قدره حسايب دبتوسط،  اؼبتوسطحدكد 

كالرياضية من)مبط إدارم ، كطبيعة اؼبهنة ، مكاف كبيئة العمل ( كمستول توافقو من اغبإب ألساتذة الَببية البدنية 
ناحية أخرل . أم انو كلما تصور األساتذة  أف عملهم وبقق لو إشباعا كبّبا غباجاتو كلما كانت مشاعرىم كبو ذلك 

ؼبناخ الذم يهيئ ؽبا الظركؼ ، فالكفاءات اعبيدة إذا توفرت ، ال تستطيع أف تعمل عن معزؿ عن ا العمل اهبابية
)عبد دراسة    مع الدراسةاتفقت ىذه  حيثاإلنتاجية اؼبواتية للتعبّب عن طاقاهتا كالوصوؿ هبا إٔب أعلى مستويات 

ككاف   (1992)ظبّب، ك دراسة   (2001 )راتب،  كدراسة (2006الفتاح صاّب خليفات ، مُب خلف اؼببلضبة، 
  :من  نتائج الدراسة

)نبأ عبد الحسن ، مي ة التدريس باعبامعات موضع الدراسة يعترب متوسطا كدراسة مستول الرضا العاـ ألعضاء ىيئ
 قانوف مستول الرضا الوظيفي لدل أساتذة اعبامعة العراقية حوؿحيث أشارت نتائجها إٔب (4101نوري محي، 

)الكردم ىذا ما يتفق مع دراسة  ككجود رضا كظيفي عن القانوف بشكل عاـ  باإلهبابيةاعبامعية تتصف  اػبدمة
ُب النشاط الرياضي كانت حيث أسفرت النتائج على أف درجة الرضا الوظيفي لدل العاملْب  (1996عصمت ، 

متوسطة ُب ؾباؿ طبيعة العمل ، العبلقات االجتماعية ، ككانت متدنية ُب ؾباؿ التفاعل مع الطبلب ، كطبيعة النمط 
 يتفق مع دراسة اإلدارم السائد كىذا ما

 (Liacqu Joseph, 1996, pp. 8-49)  حيث كجد من بْب العوامل الٍب تؤدم إٔب عدـ الرضا ألعضاء
ىيئة التدريس ترتبط بسياسة اؼبنظمة كالعبلقات الشخصية ، كظركؼ العمل ، كالعبلقة مع الرؤساء كما توصل 

ذة اعبامعة ُب جامعة إٔب البفاض اؼبستول العاـ للرضا الوظيفي لدل أسات  (0222)الحربي محمود صالح ، 
 اؼبلك سعود .

ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الثالثة يتبين صحة ىذا الفرض والذي يشير إلى أن  -
 مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في حدود المتوسط.
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ىيئة التدريس في أقسام يوجد اختالف في درجة ممارسة األداء التدريسي ألعضاء  مناقشة الفرضية الرابعة:
 ومعاىد التربية البدنية والرياضية تعزى لمتغير )المؤىل العلمي ، والخبرة المهنية ( .

سنوات/ من 8كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب آراء فئات العينة )اقل من  (33)يتضح من اعبدكؿ السابق رقم 
  سنة خربة مهنية16أكثر من داء التدريسي لصاّب سنة( حوؿ درجة فبارسة جوانب األ 16سنة/ أكثر من  16 - 8

كيبكن تفسّب ذلك استنادا إٔب اختبلؼ اػبربة التدريسية لدل ىذه الفئات الثبلث، فكلما زادت خربة عضو ىيئة 
 التدريس ُب التدريس اعبامعي، زاد كعيو بضركريات األداء التدريسي الفعاؿ، كنتيجة ؼبركره دبواقف تدريسية متعددة

 بدكره يزيد من كعيو بأنبية اكتساب اؼبهارات التدريسية .كىذا 

ذكم اػبربة يبلكوف القدرة على معاعبة اؼبواقف اؼبعقدة  األساتذةأف  (Kauchak, 1998, p. 126)كيرل 
 شيحة، التواب عبد اجمليد عبد)  ذكره ما ذلك كيدعم داخل الفصل كأف لديهم قدرة على معاعبة مادة التعلم 

 من أكثر بالبحث معنيوف - صغارىم كخباصة - التدريس ىيئة أعضاء أف من (125-123 الصفحات ،1985
كىذا ما  بالتدريس عنايتهم من أكثر بالبحث عنايتهم ُب كبّبا دخبل ترقيتهم لنظاـ أف الظن ككبّب بالتدريس عنايتهم

 (1998)ؿبمود حامد اؼبقدادم ، سامح ؿبافظة، يتفق مع دراسة 

ا دبهارات ك زكدت، بأف أعضاء ىيئة التدريس الذين يلتحقوف بالتدريس اعبامعي ٓب ي(1983)عدس،  يدعم ذلكك 
مثلة ُب فلسفة التعليم كأىدافو، ككيفية التعامل مع الطبلب ككيفية التحضّب للمقررات الدراسية، ككتابة تالتدريس اؼب

االمتحانات كتدقيقها، كأسلوب اؼبناقشة الصفية، كتوجيو الطبلب كبو مصادر اؼبعرفة، كاستخداـ التقنيات اغبديثة ُب 
مية ؼبؤسسات إعداد األستاذ اعبامعي الٍب تركز بشكل مطلق ؾباؿ التدريس من خبلؿ برامج اإلعداد قبل اػبدمة التعلي

على اعبانب العملي مع إنباؿ اعبانب اؼبهِب، فإف الكثّب منهم غالبان ما يلجأ إٔب أسلوب احملاكلة كاػبطأ ُب الوصوؿ 
كأشارت دراسة أخرل إٔب  .(72صفحة ، 1983)عدس، إٔب األفضل ُب تقدٙب احملاضرات كالتعامل مع طبلهبم. 

ؾبموعة أخرل من خصائص التدريس اعبامعي النموذجي من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ُب عدد من اعبامعات 
 .(Ballantyne, P. et al. , 1999, p. 244) .األسَبالية مثل: كجود مدرسْب من ذكم اػبربات اؼبتميزة

( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 25، فقد أظهرت النتائج الواردة ُب اعبدكؿ رقم )  اؼبؤىل العلميأما بالنسبة ؼبتغّب 
كيرل الطالب الباحث ىذه النتيجة   اؼبؤىل العلميُب مستول األداء التدريسي لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزل ؼبتغّب 

إٔب أف عضو ىيئة التدريس كلما زاد مستواه األكاديبي كلما زادت خربتو ُب ؾباؿ التدريس كاختلفت نظرتو ك 
) اػبثيلة ماجد ىند،  دراسةكىذا ما يتفق مع ،سلوكياتو كمعامبلتو ، حيث مع الوقت يكتسب فبارسة أكثر 

كالٍب أشارت إٔب ضركرة تنظيم كبناء احملاضرة على ربديد العمق اؼبناسب للمادة اؼبعطاة من حيث العرض  (2000
 .كالشرح كالوقت كاالىتماـ بالتغذية الراجعة 
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أيضان أف األستاذ اعبامعي ال يصل ُب مستول أدائو إٔب درجة الكفاية اؼبتوقعة منو. كأرجعت ذلك أكضحت حيث  
اليب التدريسية اؼبهنية إٔب تطوير ُب كثّب من اؼبهارات الٍب تؤدم إٔب ربسْب العطاء األكاديبي كزيادة إٔب حاجة األس

  كتوصلت النتائج إٔب :حيث  (4113)خالد،  كدراسة  اغباجة إٔب التحصيل العلمي ُب سبيل رفع مستول األداء.

بْب متوسطات التقديرات التقويبية عبودة مهارات  0105مستول الداللة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
. ك دراسة  رىم كفقا ؼبتغّب اؼبؤىل لصاّب ضبلة الدكتوراهظل أساتذة جامعة األقصى من كجهة نالتدريس اعبامعي لد

ذات داللة إحصائية بْب إجابات حيث أظهرت النتائج إٔب كجود فركؽ   (4112 عليمات، ناصر صالح) 
أعضاء ىيئة التدريس ُب الكليات العلمية كاإلنسانية ُب الفقرات اؼبشَبكة بينهم عند مقارنتها حبسب األلقاب 

 .العلمية ُب بعض الكفايات كما أظهرىا االختبار النهائي لصاّب ضبلة الدكتوره

وجود  يتبين صحة ىذا الفرض والذي يشير إلىومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الرابعة 
( في مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء ىيئة 1612فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، الخبرة المهنية ( لصالح المؤىل العلميالتدريس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية تعزي لمتغير )
 .سنة خبرة مهنية02حملة الدكتوره واألكثر من 

يوجد اختالف في درجة الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في أقسام   مناقشة الفرضية الخامسة :
 . ومعاىد التربية البدنية والرياضية تعزى لمتغير )المؤىل العلمي ، والخبرة المهنية (

( إٔب كجود فرؽ ُب مستول الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس 41أشارت النتائج الواردة ُب اعبدكؿ رقم )
كلصاّب ) أساتذة التعليم العإب (، كتعكس ىذه النتيجة إٔب أف معظم أعضاء ىيئة  اؼبؤىل العلميتعزم ؼبتغّب 

عبامعة الٍب التدريس فبن يتقلدكف الرتب األكاديبية العليا يظهركف مستويات عالية من الرضا الوظيفي ، كذلك الف ا
يعملوف هبا قد حققت ؽبم فرص االستفادة من اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية كفرص الَبقية كالنمو اؼبهِب، من خبلؿ اؼبشاركة 
ُب الدكرات كاؼبؤسبرات العلمية كاؼبشاركة ُب ازباذ القرارات اؼبتعلقة بعملهم  فبا يزيد من مستول الرضا الوظيفي ؽبم  

( الٍب أشارت إٔب كجود اثر ؼبتغّب الرتبة األكاديبية 2000ما جاءت بو دراسة )خليفات ،  كاتفقت ىذه النتيجة مع
إٔب كجود فركؽ ذات  (1990)طناش سبلمة، ُب مستول الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس، كيؤكد ذلك 

)الحربي محمود داللة إحصائية لدل أساتذة اعبامعة األردنية تعزل ؼبتغّب الرتبة األكاديبية  كتتفق كذلك مع دراسة 
 ، أما بالنسبة ؼبتغّب اؼبؤىل العلميحيث أظهرت النتائج إٔب ىناؾ اثر ذك داللة إحصائية ؼبتغّب  (0222صالح ، 

( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول الرضا 46اػبربة اؼبهنية ، فقد أظهرت النتائج الواردة ُب اعبدكؿ رقم )
أف األساتذة  الطالب الباحثسنة كيرل  16الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزم ؼبتغّب اػبربة اؼبهنية األكثر من 

األكثر خربة يستمدكف رضاىم الوظيفي من خبلؿ اؼبعاملة اغبسنة كالتقدير الذين يتلقونو من اإلداريْب كالطلبة الذين 
يتعاملوف معهم ، كبفضل خربة السنْب الٍب اكتسبوىا استطاعوا أف يتغلبوا كيتكيفوا مع اؼبعوقات الٍب تعَبض رضاىم 
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حيث أكضحت دراستو فركؽ ذات داللة إحصائية ُب الرضا عن  (1999)وبي، سة  الوظيفي . كىذا ما يتفق مع درا
حيث أظهرت النتائج  (0222)الحربي محمود صالح ، العمل تعزل ؼبتغّب سنوات اػبربة . كتتفق كذلك مع دراسة 

 إٔب ىناؾ اثر ذك داللة إحصائية ؼبتغّب اػبربة اؼبهنية .

 دوجو  ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الرابعة يتبين صحة ىذا الفرض والذي يشير إلى
( في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة 1612فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

،الخبرة المهنية ( لصالح  المؤىل العلمييس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية تعزي لمتغير )التدر 
 سنة خبرة مهنية.02أساتذة التعليم العالي واألكثر من 

بأقسام  ة التدريسئبين األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء ىي يوجد عالقة ارتباطيو الفرضية السادسة :
 ؟ ومعاىد التربية البدنية والرياضية

 (53يتضح من اعبدكؿ رقم )
بْب األداء التدريسي كالرضا الوظيفي لدل أساتذة الَببية البدنية  0001كجود ارتباط داؿ عند مستول الداللة  -

كالرياضية باعبامعة اعبزائرية ، فبا يوحي بوجود ارتباط ذك عبلقة اهبابية بينهما ، حيث بلغ معامل ارتباط بّبسوف 
0092 

كالعطاء الفكرم كالعلمي لعضو ىيئة ، امعي تدريسان فعاالن لكي يكوف التدريس اعبحيث يرل الطالب الباحث 
البد أف تتوافر ُب احمليط اعبامعي بيئة تعليمية ذات مقومات تساعد على ، التدريس ُب قاعات الدراسة عطاء كبّبان 

طموحاهتا العلمية فانو من البلـز أف تتوفر ؽبا األجواء اؼببلئمة لتحقيق  تنمية اإلبداع الفكرم كالنمو اؼبعرُب للطالب
 .العلمية  ةكربقيق معدالت مرتفعة من األداء كاإلنتاجي

حيث  (2005)سناء اضبد كماؿ عبد السبلـ، كدراسة   (2004)علي بن وبي الشهرم، كىذا ما يتفق مع دراسة 
أشارت النتائج إٔب كجود عبلقة بْب مستول الرضا الوظيفي كاألداء التدريسي أم كلما زاد مستول الرضا زاد مستول 

ة التدريس فيم ىبص األداء تنمية مهارات ككفاءة  عضو ىيئ بضركرة الباحث األداء التدريسي . حيث أكصى
حيث دلت نتائجها على كجود عبلقة ذات  (LAMB .D.S, 1993)كىذا ما يتفق مع دراسةالتدريسي. 

 .داللة إحصائية بْب إدراؾ اؼبعلم للنمط القيادم لئلدارة كرضاه عن العمل

إٔب أف األفراد الذين يتمتعوف دبستول مرتفع من الشعور بالرضا تكوف   (2000)صباؿ زكي ابو مرؽ ،  كما يشّب
درجة اإلنتاجية ُب العمل أفضل من األفراد الذين يتصفوف دبستول منخفض من الرضا  كىذا ما عزز أنبية العبلقة 

حيث  (2010)خواف،  االرتباطية بْب الشعور اؼبرتفع بالرضا كاألداء اؼبتميز ُب العمل . كىذا ما يتفق مع دراسة   
نتائج ؾبموعة من اؼبوظفْب أف مكاف العمل كالنمط اإلدارم السائد ُب اؼبؤسسة  يؤثر على األداء ، إضافة إٔب  كجدت
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كتتفق عن العمل يزيد من اإلنتاج ُب دراستو إٔب أف الشعور بالرضا لدل الفرد  (2008)عبد اهلل عثماف ، ذلك أشار 
حيث دلت النتائج إٔب أف اؼبشاكل الٍب يتلقاىا  (1998)بن صديق عيسى كخياطي عبد القادر ، مع دراسة  

كتعيق نشاطو ، كٓب وبظ األستاذ اعبامعي حسب  واألستاذ ُب تأدية مهمتو باؼبؤسسات اعبامعية تؤثر على مردكديت
 ىذه الدراسة بالعناية الكافية كالبلزمة الٍب ذبعلو يعمل بارتياح ، كيبذؿ قصارل جهده كإمكانياتو خدمة للعلم كاؼبعرفة.

عدـ كجود عبلقة حيث أظهرت النتائج  (2006)عبده اضبد ؿبمد حسن ،  دراسةكٓب تتفق ىذه الدراسة مع 
 . ارتباطيو بْب مستول الرضا الوظيفي كمستول اإلنتاجية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة عدف

 صحة ىذا الفرض والذي يشير إلى  ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية السادسة يتبين -
 وظيفي .وجود عالقة ارتباطيو بين األداء التدريسي والرضا ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                                                                                            ثانيالالفصل 

  165 

 

 الخالصة العامة :

 يدعو الذم األمر   اؼبعلوماتية للثورة نتيجة كذلك ؛ اغبياة ؾباالت شٌب ُب كمتبلحقان  سريعان  تطوران  اغبإب العصر يشهد
 لذلك.  التغّبات تلك ؼبقتضى تستجيب حٌب كذبويدىا كربديثها التعليم منظومة عناصر صبيع تطوير عملية إٔب

  العآب أكباء صبيع ُب الكبّب االىتماـ على العإب التعليم خاصة مراحلو صبيع ُب التعليم إصبلح عمليات حازت
 كالتدريسية التعليمية العملية ؾبريات على كاؼبؤثر الفاعل كدكره دبسؤكليتو منها إيبانا لؤلستاذ األكرب االىتماـ كأعطت

 كالبحث التدريس،  األساسية كظائفو طريق عن كتربوية، علمية أىداؼ من إليو تسعى كما اعبامعية اؼبؤسسة داخل
 . اجملتمع كخدمة العلمي

 مستول رفع ُب  مباشرة عبلقة من لو ؼبا منو التدريسي األداء خاصة كالرياضية البدنية الَببية أستاذ كظائف كألنبية
لكي يكوف التدريس  ك، اؼبختلفة كمؤسساهتا دبجتمعاهتا النهوض على تعمل بشرية كوادر من اؼبؤسسة ىذه ـبرجات

البد أف ، كالعطاء الفكرم كالعلمي لعضو ىيئة التدريس ُب قاعات الدراسة عطاء كبّبان ، اعبامعي تدريسان فعاالن 
 تتوافر ُب احمليط اعبامعي بيئة تعليمية ذات مقومات تساعد على تنمية اإلبداع الفكرم كالنمو اؼبعرُب للطالب

بوضوح، كحٌب يتوصلوا إٔب  ىاهبب كضع مشكبلت عضو ىيئة التدريس ربت الفحص الدقيق كي يرك ك كلؤلستاذ 
ىيئة التدريس الذين  فأعضاء اعبامعيحلوؿ عملية ؽبا ُب اؼبستقبل القريب، كحٌب ال يستمر البفاض مستول التعليم 

جز خاصة لعدـ توافر اإلمكانات يشعركف باإلحباط ُب كظائفهم ينتاهبم شعور من التوتر كالضيق كاإلحساس بالع
 كالتسهيبلت فبا ينعكس على رضاىم الوظيفي كبالتإب على أدائهم.  

 يؤثر ما كىذا ةتذااألس عند التدريسي للرضا الوظيفي كاألداء  متوسط مستول ىناؾ أف إٔب تشّب النتائج أغلبيةحيث 
  اعبديدة اإلصبلحات ظل ُب ككبن مرضية غّب النتائج كىذه ، الطبلب على كبالتإب التكوين نوعية على

   اعبديد بالنظاـ باألخذ خاصة التعليمية بالعملية االرتقاء اجل من اعبزائرية الدكلة سخرهتا الٍب اؼبعتربة كاإلمكانات
 ( .د ـ ؿ)

 طبلبو كعن عنا خّبا اهلل جزم . أخرل لبحوث سبهيدا يكوف حٌب البحث ىذا ُب كفقنا قد نكوف أف نأمل األخّب كُب
 كتأديب تعليم ُب سببا ككاف كالعمل كالعلم األخبلؽ ُب قدكة ككاف أمانتو ُب أخلص أستاذ كل كأمتو ببلده كعن

 . كالعباد الببلد زبدـ اجملتمع ُب صاغبة لبنة ليكونوا اعبيل، بعد اعبيل كتوجيو
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 اقتراحات أو فرضيات مستقبلية :

    قد دكرات تدريبية كحلقات حبثية ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية  حوؿ التدريس اعبامعي ع  -  

االستفادة من خربات اؼبتخصصْب كاؼبهتمْب بقضايا التدريس اعبامعي، ُب زيادة معارؼ كمهارات  األساتذة  حوؿ  -
 جوانب األداء التدريسي .

 األداء ُب األكؿ األستاذ يسمى أف كيبكن التدريسي أدائهم ُب تميزيناؼب لؤلساتذة كمعنوية مادية حوافز تقدٙب -
 التدريسي األداء ُب التميز إٔب للوصوؿ اآلخرين سيدفع ذلك ،الف معهد كل ُب ٍب كمن قسم، كل ُب التدريسي

 .العإب التعليم جودة ربقيق ُب ذلك كيسهم

 . التدريس ىيئة  ألعضاء التدريسي األداء ؼبراقبة ـبتصة عبنة كضع  -

 . كالَبقية التثبيت متطلبات ضمن التدريسي األداء إدراج  -

 ضركرة مساعدة إدارة اعبامعة ألعضاء اؽبيئة التدريسية باعبوانب اآلتية : -

 ضبط عدد الطلبة ُب الشعب  -

 توضيح األنظمة كالقوانْب اؼبعموؿ هبا ُب اعبامعة  -

 التدريس.مراعاة اؼبوضوعية ُب تقييم عمل عضو ىيئة  -

 إعادة النظر ُب سلم الركاتب . -

 ضركرة تشجيع تقوية العبلقات االجتماعية بْب أعضاء اؽبيئة التدريسية ُب اعبامعة . -

 



 

 

 
 
 

 
 راجعالمصادر والم

 



 

 

 المصادر والمراجع
 أوال: باللغة العربية :

ة التدريس ُب جامعة الّبموؾ )اجمللة الَببوية لكفايات التعليمية الداء اعضاء ىيئا(. 2006صاّب ناصر عليمات. ) -
 السعودية. .180 -151( ص78، العدد 20اجمللد 

يفي لدل اعضاء قتو بالرضا الوظالتنظيمي كعبلالوالء (. 2009عبد الفتاح صاّب خليفات ، مُب خلف اؼببلضبة. ) -
االردف: قسم االصوؿ كاالدارة الَببوية ، جامعة مؤتة ، ؾبلة جامعة  ة التدريس ُب اعبامعات اػباصة االردنية .ىيئ

 .4-3، العدد 25دمشق ، اجمللد 

ُب أقساـ كلية الَببية  تقييم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس(. 2010حفيظ بن ؿبمد خافظ اؼبزركعي. ) -
  .1، العدد2مرحلة الدكتورة .اجمللد جبامعة أـ القرل من كجهة نظر طبلب كطالبات

تقوٙب كفايات تدريسي كلية الَببية الرياضية جامعو بابل كفق منظور إدارة أعبوده (. 2010ؿبمود داكد الربيعي. ) -
  من كجهة نظر طلبتهم.

ككاقع أدائها كما يدركها الطبلب  ،بعض مهاـ أعضاء ىيئة التدريس(. 1994إبراىيم عبد اهلل الشامى. )  -
 قطر (.6(، العدد )3جامعة قطر، السنة ) –كاألعضاء جبامعة اؼبلك فيصل باإلحساء، ؾبلة مركز البحوث الَببوية 

 جامعة قطر. –ؾبلة مركز البحوث الَببوية 

 .مصر، 1ط النفسي، القاىرة، مكتبة األقبلو اؼبصرية.التقوٙب (. 1985أبو حطب، فؤاد عثماف، سيد أضبد. ) -

  قياس كتقوٙب التحصيل الدراسي، الكويت: دار القلم.ـ(. 1987أبو عبلـ، رجاء ؿبمود. ) -

مبادئ القياس النفسي كالتقييم الَببوم، صبعية عماؿ اؼبطابع التعاكنية الطبعة (. 1996أبو لبده، سبع ؿبمد. ) -
  .عماف الرابعة.

 . عماف قواعد التدريس ُب اعبامعة. عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.(. 1997مغلي، كآخركف . ) أبو -

معهد علـو كتقنيات ،دركس ُب اداة مبلحضة التدريس ُب طور الدكتوراه غّب منشورة(. 2010اضبد عطاء اهلل. ) -
 ، اعبزائر. مستغاٖب -جامعة عبد اغبميد بن باديس -االنشطة البدنية كالرياضية 

إدارة اعبودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب.اؼبؤسبر القومي السنوم اغبادم (. 2004اضبد فارؽ ؿبفوظ. ) -
كلية الَببية.جامعة عْب الشمس.  عشر.)التعليم اعبامعي العريب افاؽ االصبلح كالتطوير( اعبزء االكؿ.



 

 

طرؽ البحث العلمي كالتحليل االحصائي ُب (. 2004ؿبمد عبد اغبفيظ ، مصطفى حسن باىي . ) اخبلص -
  اجملاالت الَببوية كالنفسية كالرياضية ، مركز الكتاب للنشر ، القاىرة ، مصر .

ية يفي للقوة البشرية العاملة ُب اؼبملكة العربالرضا الوظ(. 1984اسعد ؿبسن اسعد ،رسبلف نبيل اظباعيل. ) -
 جدة: جامعة اؼبلك عبد العزيز . السعودية مركز البحوث كالتنمية كلية االقتصاد.

كرقة عمل حوؿ مشركع خطة مقَبحة لتطبيق نضاـ اعبودة ُب اجملاؿ (. 1997إظباعيل ؿبمد دياب. ) -
 قازيق.جامعة الز  التعليمي.اؼبؤسبر العلمي الثا٘ب.)إدارة اعبودة الشاملة ُب تطوير التعليم اعبامعي( .

  م اؼبدرسي ،عماف ،دار الشركؽ.االسئلة التعليمية كالتقيي(. 2005افناف نضّب دركزة . ) -

  علم النفس الَببوم للمعلمْب، بّبكت: دار الفكر العريب.(. 2000األزرؽ عبد الرضبن صاّب. ) -

مطبعة الرنتيسي غزة  ، 1تصميم البحث الَببوم )النظرم كالتطبيقي (ط(. 1997ؿبمود . )االغا احساف  -
  فلسطْب .

دراسة ربليلية نقدية، رسالة وظيفة أساسية من كظائف اعبامعة، التدريس ك(. 1996الثبيٍب مليحاف معيض. ) -
 .كالنفسية، العدد السابع، الرياض الَببية كعلم النفس، اعبمعية السعودية للعلـو الَببوية

اعبامعة ، معهد البحوث العلمية مركز  ؿالعمالكلية الشاملة إعادة اؽبندسة ق(. 1424الثبيٍب ىاشم بكر. ) -
 .مصر البحوث الَببوية كالنفسية ، جامعة أـ القرم .

 .1، ع6ـ اذباىات كمعايّب ُب تقوٙب اؼبعلم، ؾبلة كلية الَببية، جامعة اإلسكندرية(. 1993اعبامع، حسن. ) -
 .مصر

األستاذ اعبامعي ُب ضوء الكفايات اؼبهنية كالصفات الشخصية  ؾبلة تقوٙب أداء (. 2008اعببورم حسْب ؿبمد. ) -
  .2، العدد 15جامعة بابل لعلـو االنسانية ، اجمللد 

تقوٙب الطبلب لعضو ىيئة التدريس ُب جامعة العلـو (. 2010خالد عمر خاف. ) ،اغبدايب داكد عبد اؼبالك -
اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اعبامعي اجمللد االكؿ ، العدد كالتكنولوجيا اليمنية ُب بعض الكفايات التدريسية، 

 .74-63 الثا٘ب

الرضا الوظيفي كعبلقتو باالنتاجية العلمية لدل اعضاء ىيئة التدريس جبامعة (. 1996اغبريب ؿبمود صاّب . ) -
 . 58يج العريب ، العدد ؾبلة رسالة اػبل -رسالة ماجستّب  -اؼبلك سعود 



 

 

الكفاءات اؼبهنية اؼبتطلبة لؤلستاذ اعبامعي من كجهة نظر طبلبو كعبلقتها ـ(. 2004اغبكمي إبراىيم اغبسن. ) -
اؼبملكة العربية  –السعودية: ؾبلة رسالة اػبليج العريب، مكتب الَببية العريب لدكؿ اػبليج، الرياض  ببعض اؼبتغّبات.

 عوف، السنة الرابعة كالعشركف.السعودية، العدد التس

السعودية: ؾبلة رسالة اػبليج  /.-ق1424اؼبملكة العربية السعودية، العدد التسعوف، السنة الرابعة كالعشركف،  –
 .العريب، مكتب الَببية العريب لدكؿ اػبليج، الرياض 

ة التدريس ُب كلية الَببية ىيئ يلية للرظا الوظيفي لدل اعضاءدراسة ربل(. 2000اغبنيطي ، ايباف ؿبمد علي. ) -
 اعبامعة االردنية كلية الدراسات العليا. ،االردف الرياضية ُب اعبامعات االردنية رسالة ماجستّب غّب منشورة.

الرضا الوظيفي لدل العاملْب ُب القطاع (. 2005اغبيدر، عبد احملسن بن صاّب كابراىيم عمر بن طالب. ) -
 معهد االدارة العامة الرياض . ،عوديةالس الصحي ُب مدينة الرياض .

نظاـ تقوٙب كفاية اؼبعلم أثناء اػبدمة ُب كزارة الَببية بدكلة الكويت )دراسة (. 1996اػبياط عبد الكرٙب ذياب. ) -
 .78-26ص ،اجمللة الَببوية، العدد الثامن كالثبلثوف، اجمللد العاشر ،تقويبية(

ـ الذات كعبلقتو بالرظا الوظيفي ُب االجهزة االمنية رسالة ماجستّب مفهو (. 1997الرشودم، ؿبمد عبد اهلل. ) -
 اكاديبية نيف العربية للعلـو االمنية . ،الرياض غّب منشورة.

سيكولوجية التعلم بْب اؼبنظور اإلرتباطي كاؼبنظور اؼبعرُب. القاىرة: دار النشر (. 1996الزيات فتحي مصطفى. ) -
 مصر للجامعات.

 مكتبة االقصى. ،عماف  ادارة االفراد ُب منظور كمي .(. 1997السآب ، سآب ؿبمد. ) -

الرضا الوظيفي لدل أعضاء اؽبيئات التدريسية ُب اعبامعات األىلية األردنية، ؾبلة (. 2001السعود راتب. ) -
 .ردفاال .641-615ص 3، ع  17سلسلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، ؾبلد  –أحباث الّبموؾ 

كتاب األدب الَببوم العريب ، مبلحظات كتساؤالت ُب  تقوٙب األداء اعبامعي(. 2003السيد سبلمة اػبميسي. ) -
 لوفاء لدنيا الطباعة كالنشر.بعض قضايا التنظيم كالبحث كاؼبمارسة، اإلسكندرية، دار ا

 .مصر ة األقبلو اؼبصرية.خصائص اؼبعلم الناجح. القاىرة: مكتب(. 1995الشامي إبراىيم عبد اهلل . ) -

االسكندرية: الشركة العربية للنشر كالتوزيع . ادارة االفراد كالعبلقات االنسانية.(. 1992الشنوا٘ب صبلح. ) -



 

 

على صبرؾ قياس الرضا الوظيفي ؼبنسويب اعبمارؾ كاثره على االداء بالتطبيق ق(. 1413الصبحي ، اضبد رابح. ) -
 الرياض: معهد االدارة. مطار اؼبلك عبد العزيز الدكٕب حبث مقدـ للحصوؿ على درجة دبلـو االدارة اعبمركية .

ة التدريس ُب اعبامعات اغبكومية السودانية ، كلية الرظا الوظيفي العضاء ىيئ(. 2011الطاىر اضبد ؿبمد علي. ) -
 ( .2)12التكنولوجيا ، ؾبلة العلـو ، اجمللد الدراسات التجارية ، جامعة السوداف للعلـو ك 

  اعبزائر . الضغط النفسي كعبلقتو بالرضا الوظيفي ، جامعة منتورم ، قسنطينة(. 2008العبودم فاتح. ) -

عبلقة بعض اؼبتغّبات الشخصية بالرظا الوظيفي دراسة مقارنة بْب العمالة الوطنية (. 1995العتييب،ادـ غازم. ) -
 .76الكويت: ؾبلة االدارة العامة العدد  فدة ُب القطاع اغبكومي .كالعمالة الوا

 معهد االدارة العامة. ،الرياض السلوؾ االنسا٘ب كالتنظيمي.(. 1995العديلي ،ناصر، ؿبمد. ) -

 بّبكت ،لبناف: العبيكاف للطباعة كالنشر  اؼبدخل للبحث ُب العلـو السلوكية .(. 1989العساؼ صبلح ؿبمد. ) -

ة التدريس جبامعة اإلسراء اػباصة للمهاـ التعليمية اؼبناطة هبم من تقدير أعضاء ىيئ(. 2006العمايرةؿبمدحسن. ) -
 االردف: ؾبلة العلـو الَببوية النفسية .اجمللدالسابع.العدد الثالث. كجهة نظر طلبتهم.

ئة التدريس ُب كليات اؼبعلمْب االحتياجات التدريبية الَببوية ألعضاء ىي(. 2003الغامدم اضبد ضبداف . ) -
 الرياض. ( .20باؼبملكة العربية السعودية رسالة الَببية، علم النفس، ع)

كلية   ،الرياضالثقافة التنظيمية كعبلقتها بالرظا الوظيفي ُب االجهزة االمنية (. 2001الفاّب ، نايف بن سليماف. ) -
 الدراسات العليا .

العوامل اؼبؤثرة ُب اؼبعدؿ الَباكمي كما يراىا الطبلب اعبامعيوف. رسالة  (.1987القاضي صبحي عبداغبفيظ. ) -
 .االردف اػبليج العريب، العدد الثا٘ب كالعشركف، السنة السابعة.

نتاجية ُب العمل رسالة العبلقة بْب مستول التدين كالرضا الوظيفي كاال(. 1997القحطا٘ب سليماف ؿبمد علي. ) -
 كلية العلـو االجتماعية .،الرياض دكتورة منشورة .

رسلة  .اثار التدريب الوظيفي على الرظا الوظيفي ُب اؼبملكة العربية السعودية(. 1981القيبلف، يوسف ؿبمد. ) -
معهد االدارة العامة . .الرياض  ماجستّب غّب منشورة .



 

 

العاملْب ُب النشاط الرياضي ُب اعبامعات االردنية الرظبية الرضا الوظيفي لدل (. 1996الكردم عصمت . )
 .االردف .331-313-2، العدد 23 اجمللد كاالىلية دراسات العلـو الَببوم

القاىرة  معجم اؼبصطلحات الَببوية اؼبعركفة ُب اؼبناىج كطرؽ التدريس.(. 1999اللقا٘ب اضبد حسْب اعبمل. ) -
 عآب الكتب.، 2ط

مطبوعات  الكويت ول الوطنية العاملة ُب الكويت .الرضا الوظيفي لدل الق(. 1993خالد. )اؼبسلم، بسامة  -
 كلية الَببية.  . جامعة الكويت

التعليم العإب ُب االردف ، رؤية مستقبلية ، رؤية مقدمة لرؤية مستقبلية للتعليم ُب االردف  (. 2002اؼبعا٘ب كليد. ) -
  .2002ايلوؿ  16-15اؼبنعقد بعماف ُب

جامعة اؼبلك عبد العزيز جدة: جامعة  أنظمة كلوائح جامعة اؼبلك عبد العزيز.(. 1405اؼبلك عبد العزيز جامعة. )
 اؼبلك عبد العزيز.

 .تصور الطبلب ػبصائص األستاذ اعبامعي ُب العملية الَببوية(. 1996اؼبنعم خليفة، عبد اللطيف شحاتو. ) -
 مكتبة األقبلو اؼبصرية. .القاىرة حبوث اؼبؤسبر الثامن لعلم النفس.

القاىرة الشركة العربية  ادارة االفراد كالعبلقات االنسانية .(. 1992النجار نبيل اغبسْب كراغب مدحت مصطفى. )
 للنشر كالتوزيع.

التعليم العإب كالتدريس اعبامعي: دراسة الذباىات طبلب كليات الَببية كاآلداب (. 1991باطـو رأفت. ) -
  .49 - 35( 4) 4سات العربية، جامعة اؼبنيا. ؾبلة البحث ُب الَببية كعلم النفس. كالدرا

تربية اغبرية: األخبلؽ، الديبقراطية، الشجاعة اؼبدنية، ترصبة اضبد عطية أضبد، تقدٙب (. 2002باكلو فريرم. ) -
  . القاىرة .مصر حامد عمار، القاىرة، الدار اؼبصرية اللبنانية،.

 دار القلم للنشر كالتوزيع. .القاىرة السلوؾ التظيمي.(. 1995اضبد. )بدر ، حامد  -

ة التدريس ُب جامعة مؤتة من كجهة ييم الفاعلية التدريسية العضاء ىيئتق(. 1999بطاح اضبد ، السعود راتب. ) -
 االردف. .482-472، العدد الثا٘ب ( ص23نظر طلبتهم )ؾبلة الدراسات ، العلـو الَببوية ، اجمللد 

تقوٙب اداء االستاذ اعبامعي ُب ضوء معايّب اعبودة (. 2010رجاء عبد السبلـ العجيل. ) -بليغ ضبيد الشوؾ  -
طرابلس. الشاملة ، حبث مقدـ أب اؼبؤسبر العريب حوؿ التعليم العإب كسوؽ العمل .



 

 

عبامعي كالعإب نظرة إٔب اؼبستقبل، ؾبلة العلـو الَببوية، اجمللد "التعليم ا(. 1993هباء الدين، حسْب كامل. ) -
 ؾبلة العلـو الَببوية. األكؿ، العدد األكؿ.

مستول رضا األستاذ اعبامعي كأثره على مردكده باؼبؤسسة اعبامعية  ( 1998بن صديق عيسى كخياطي عبد القادر )
 651-631، ص1998، 2منشورات جامعة اعبزائر ، ج

 مكتبة النهضة. .عماف ربليل العملية التعليمية التعلمية.(. 1993توؽ. ) -

القياس كالتقوٙب ُب علم النفس كالَببية ترصبة عبداهلل الكبل٘ب كعبد (. 1991ثورندايك ركبرت ، ىيجن الزابيت. ) -
 .االردف الرضبن عدس ، مركز الكتب االرد٘ب ، عماف .

ة التدريس ُب بعض اعبامعات الفلسطينية الوظيفي لدل اعضاء ىيئ الرضا(. 2000صباؿ زكي ابو مرؽ . ) -
)اغبكومية ، االىلية( ُب الظفة الغربية كقطاع غزة ، مقدـ ؼبؤسبر التعليم العإب ُب فلسطْب )كاقع ، ربديات ، خيارات( 

 فلسطْب. .2000فرباير  20-21

التدريس ُب اعبامعة من كجهة نظر الطلبة  كلية الَببية  ٙب اداء اعضاء ىيئة(. تقو 2012حاًب جاسم عزيز. ) -
 . 133-103،  50االساسية ، جامعة ديإب ، ؾبلة الفتح ، 

تقوٙب الكفاءات اؼبهنية الٍب يبتلكها اعضاء ىيأة التدريس ُب كلية الَببية باعبامعة (. 2009حاـز زكي عيسى. )
، اؼبؤسبر الَببوم الثالث "دكر التعليم العإب ُب التنمية الشاملة االسبلمية من كجهة نظر طلبتهم كفق معايّب اعبودة 

 فلسطْب. "غزة.

 السعودية: مكتبة الرشد.الرياض. التعليم ُب العربية السعودية رؤية اغباضر كإشراؼ اؼبستقبل.(. 2004حامد. ) -

 قطر . يفي كاثره على االداء الوظيفي .الرضا الوظ(. 2010حبيب ظبيح خواف. ) -

العدد  6اذباىات كمعايّب ُب تقوٙب اؼبعلم، ؾبلة كلية الَببية، جامعة اإلسكندرية اجمللد ـ(. 1993حسن اعبامع. ) -
 .مصر .1

 دارم، شركة مطابع العيد الدماـ.السلوؾ االـ(.  1993حسن الشيخ . ) -

ة التدريس ُب كليات اراء طلية الدراسات العليا ؼبستول االداء التدريسي العضاء ىيئ(. 2008حسن تيم. ) -
  الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية .

 القاىرة: عآب الكتب. مهارات التدريس / رؤية ُب تنفيذ التدريس.(. 2006حسن حسْب زيتوف. ) -



 

    

 

التعليم اعبامعي كالتقوٙب اعبامعي بْب النظرية كالتطبيق،مصر،مكتبة الدار العربية (. 2001حسن شحاتة. ) -
  للكتاب.

التقوٙب الذاٌب ألعضاء كقيادات كليات البنات باؼبملكة العربية السعودية (. 2002حسن شحاتو كىيا اؼبزركع. ) -
مدخل لتطوير األداء اعبامعي ، مطبوعات ندكة تطوير اؼبعلم اعبامعي ، جامعة اؼبلك سعود ، مركزالدراسات اعبامعية 

 السعودية . للبنات ، مركز البحوث. .

بناء كذبريب مقياس للتقوٙب الذاٌب لعمل معلم العلـو كفق مفهـو األداء،كلية (. 1984عبد اؼبنعم. )حسنْب ؿبمد  -
 جامعة أسيوط. .مصر الَببية.

التخطيط كالرقابة أساس قباح اإلدارة، القاىرة، اجملموعة االستشارية ـ(. 1996حسْب عبد الفتاح دياب. ) -
 .مصر العربية، الطبعة الثانية.

ؾبلة العلـو الَببوية، اجمللد األكؿ  التعليم اعبامعي كالعإب نظرة إٔب اؼبستقبل.(. 1993مل هباءالدين. )حسْب كا -
 العدد األكؿ.

 . الردفا الصحة النفسية، دار الفكر، عماف(. 2000حناف عبد اغبميد العنا٘ب. ) -

التدريسية ُب اعبامعات األردنية الرظبية من كجهة األداء الوظيفي ألعضاء اؽبيئات (. 2011خالد اضبد الصرايرة. ) -
 .651-601 ،2-1، العدد 27نظر رؤساء األقساـ ، ؾبلة جامعة دمشق ، اجمللد 

  التقوٙب الَببوم، ديب: دار القلم.ـ.(. 1987، فخرم رشيد. )ةخضر  -

 عماف يمي.السلوؾ التنض -برنامج االدارة كالرياضة (. 1995خضرة ، بشّب كمركة اضبد كاخركف. )
 ،جامعةالقدس اؼبفتوحة.1ط

مشكبلت التدريس اعبامعة من كجهة نظر أعضاء اؽبيئة التدريسية َب جامعة (. 1991خليل يوسف اػبليلي . ) -
 مصر: دراسات تربوية . اىرة، رابطة الَببية اغبديثة، (، الق35الّبموؾ، دراسات تربوية، اجمللد السادس، اعبزء )

تقوٙب جودة مهارات التدريس اعبامعي لدل اساتذة جامعة االقصى ؾبلة ارباد (. 2003طبيس السر خالد. ) -
 فاسطْب. اعبامعات العربية.

الرضا الوظيفي كعبلقتة ببعض اؼبتغّبات  ؾبلة اعبامعة (. 2008جواد ؿبمد الشيخ خليل ، عزيزة عبداهلل شرير. )
  العدد االكؿ.، 16االسبلمية )سلسلة الدراسات االنسانية( ، اجمللد 



 

    

 

 .السعودية  اعبامعة كالتدريس اعبامعي. جدة: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة.(. 1988راشد علي . ) -

  التقوٙب الَببوم ،اؼبملكة االردنية اؽبامشية ،دار اؼبناىج ، دائرة اؼبكتبة الوطنية .(. 2007رافدة اغبريرم . ) -

كتصميم التجارب ُب البحوث النفسية كالَببوية ، مكتبة االقبلو اؼبصرية  االحصاء(. 1995زكريا الشربيِب . ) -
  .القاىرة ، مصر

تقوٙب فعالية التدريس ُب قسم احملاسبة باعبامعة اإلسبلمية كذلك من كجهة نضر (. 2003سآب عبداهلل حلس. ) -
  .154-139العدد االكؿ ، 13الطلبة ،ؾبلة اعبامعة االسبلمية )سلسلة الدراسات النسانية ( ، اجمللد 

  العوامل األكاديبية اؼبرتبطة بالرضا الوظيفي ألستاذ اعبامعة.(. 2005سناء اضبد كماؿ عبد السبلـ. ) -

 راـ اهلل فلسطْب: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع. كفايات التدريس.(. 2003سهيلة ـبسن كاضم ، الفتبلكم. ) -

 التقوٙب الَببوم للمنظومة الَببوية ، بّبكت ، مكتبة الرشد .(. 2005سيد . علي اضبدك سآب. اضبد ؿبمد. ) -
  .لبناف

 االحصاء النفسي ، دار الفكر العريب القاىرة ، مصر .(. 1997سيد ؿبمد خّبم . ) -

 القاىرة : مكتبة غريب. السلوؾ القيادم كفاعلية االدارة .(. 1993شوقي طريف. ) 

علم النفس الَببوم، القاىرة، مكتبة األقبلو اؼبصرية، الطبعة اػبامسة (. 1985صادؽ آماؿ كأبو حطب فؤاد. . ) -
 مصر. .

مستقبل اعبامعة َب مصر: ربديات كخيارات، الكتاب السنول َب الَببية كعلم (. 1987ضياء الدين زاىر. ) -
 .مصر (، القاىرة دار الفكر العرىب،.13النفس، اجمللد )

  الرضا عن العمل لدل اعضاء ىيئة التدريس ُب اعبامعة االردنية .(. 1990طناش سبلمة. ) -

 .جامعة اؼبلك عبد العزيز جدة اإلعداد اؼبهِب كالتقِب ألعضاء ىيئة التدريس كاإلداريْب.(. 1985طو النعيمي. ) -
 . دبكتب الَببية العريب لدكؿ اػبليج كقائع الندكة الفكرية الثانية لرؤساء كمديرم اعبامعات ُب الدكؿ األعضاء

  ، دار اؼبعارؼ ، مصر .7علم النفس الصناعي كالتنظيمي ، ط(. 1992طو فرج. ) -

تاثّب تدريس باسلويب التدرييب كالتبادٕب ُب درس الَببية الرياضية ؼبهارات كرة (. 2006عبد اعببار سعيد ،ؿبسن. ) -
 مي الدكٕب اػبامس ، علـو الرياضة ُب عآب متغّب.عماف االردف: اؼبؤسبر العل السلة للطبلب.



 

 

الرظا الوظيفي بْب قوة العمل الوافدة ُب القطاع اغبكومي كاثره على انتاجية (. 1982عبد اػبالق ، ناصف. ) -
 . جامعة الكويت الكويت. قتصاد.العمل حبث مقدـ للمؤسبر السنوم لبحوث كلية التجارة كاال

كاقع فبارسة أعضاء ىيئة التدريس جبامعة األزىر (. 1997عبد الرضبن ؿبمد عوض، ظبّب عبد الباسط إبراىيم. ) -
 (، أغسطس.64جامعة األزىر، العدد ) –ؼبهارات التدريس كأنبيتها َب ضوء آراء الطبلب. الَببية، ؾبلة كلية الَببية 

 .مصر

  االختبارات كاؼبقاييس النفسية منشاة اؼبعارؼ االسكندرية مصر .(. 2003يسوم . )عبد الرضبن ؿبمد ع -

جامعة اؼبلك  .الرياض ريس ُب اعبامعات العربية اؼبنعقدة ُب)ندكة عضو ىيئة التد(. 1983عبد الرضبن، عدس. ) -
 سعود.

التدريس ُب اعبامعة كانعكاساتو ُب تقوٙب األداء التدريسي ألعضاء ىيئة (. 2009عبد الرزاؽ شنْب اعبنايب. ) -
العراؽ: كلية الَببية  جودة التعليم العإب ، حبث مقدـ أب مؤسبر اعبودة ُب جامعة الكوفة / كلية الَببية للبنات .

 للبنات/ جامعة الكوفة.

كطبلب  الصفات الواجب توافرىا ُب عضو ىيئة التدريس كما يراىا أقرانو(. 1996عبد الصمد قائد األغربم. ) -
 مصر (، القاىرة رابطة الَببية اغبديثة.44(، العدد )13جامعة صنعاء، دراسات تربوية، السنة ) –كلية الَببية 

الء التنظيمي كعبلقتو بالرضا الوظيفي لدل اعضاء (. الو 2006عبد الفتاح صاّب خليفات ، مُب خلف اؼببلضبة. ) -
جامعة مؤتة ، ؾبلة جامعة دمشق ، اجمللد م االصوؿ كاالدارة الَببوية ة التدريس ُب اعبامعات اػباصة االردنية . قسىيئ

 .340- 289،  3، العدد 25

ؾبلة علم .بعض اػبصائص اؼبدركة كاؼبأمولة لشخصية األستاذ اعبامعي(. 1994عبد الفتاح يوسف . ) -
 .مصر ( القاىرة: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.31النفس،العدد )

الرضا الوظيفي لدل اؼبوظفْب االداريْب جبامعة اػبرطـو ، رسالة دكتورة غّب منشورة (. 2008عبد اهلل عثماف . ) -
  جامعة اػبرطـو ، السوداف .

مدل توفر الكفايات التعليمية لدل معلمي اؼبواد االجتماعية ُب اؼبرحلة (. 1995عبد اهلل ؿبسن اؽبزٕب. ) -
 .174-145اجمللة الَببوية، العدد اػبامس كالثبلثْب، اؼبلجد التاسع  رفْب الَببويْب.االبتدائية من كجهة نظر اؼبش



 

 

دراسة آلراء الطلبة كأعضاء ىيئة  .الدكر اؼبهُب لؤلستاذ اعبامعى(. 1985عبد اجمليد عبد التواب شيحة. ) -
 مصر.(، 3، الَببية اؼبعاصرة، العدد )التدريس

مراكز تدريب اؼبعلمْب أثناء اػبدمة كىياكلها التنظيمية بالببلد العربية" (. 1997عبد اؼبقصود، ؿبمد السعيد. ) -
إدارة الَببية، اؼبنظمة العربية للَببية  دراسة جدكل كإمكانية تطوير برامج كأساليب التدريب أثناء اػبدمة بالببلد العربية

، القاىرة.  .مصر كالثقافة كالعلـو

(. كاقع جودة التدريس اعبامعي كسبل االرتقاء بو ، جامعة االنبار ، ؾبلة 2010عبد الواحد ضبيد الكبيسي. ) -
 االنبار للعلـو االنسانية، عدد خاص .

القاىرة: مكتبة  ادارة االفراد كالعبلقات االنسانية .(. 1993عبد الوىاب ، علي ؿبمد كعايدة سيد اػبطاب. ) -
 عْب الشمس.

ة التدريس السعوديْب باعبامعات السعودية الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئ(. 1992 ،نصر الدين ظبّب. )عبد هلل -
 جامعة اؼبلك عبد العزيز  السعودية. ،رسالة ماجستّب غّب منشورة ، كلية االقتصاد كاؼبعرفة 

ياهتم العلمية ُب جامعة ة التدريس كعبلقتو بانتاجالرضا الوظيفي العضاء ىيئ(. 2006عبده اضبد ؿبمد حسن . ) -
  عدف .

الفائض كالعجز ُب أعضاء ىيئة التدريس، دكرية اجملالس القومية اؼبتخصصة،العدد (. 1977عسكر صباؿ. ) -
 القاىرة. األكؿ.

االسكندرية: دار  دراسات كمقاييس ُب ؾباؿ الَببية البدنية كالرياضية.(. 2008عصاـ الدين اؼبتوٕب عبداهلل. ) -
 .209ص،1ا الطباعة كالنشر.طالوفاء لدني

تقييم درس طرائق تدريس من كجهة نظر طالبات ُب معهد إعداد اؼبعلمات (. 2006عقار سعد، خالد اسود. ) -
  .96-88، ؾبلة علـو الَببية الرياضية ، جامعة بابل ،العدد الثا٘ب ، اجمللد اػبامس 

 .السعودية  ،السعودية ،مكتبة الرشد.التقوٙب ُب اؼبنظومة الَببوية (. 2005علي اضبد. ) -

الصور اؼبفضلة كالواقعية ألستاذ اعبامعة كما يراىا طبلبو اؼبعلموف: دراسة (. 1991على السيد الشخييب. ) -
كربديات العصر" البحرين  ميدانية، اؼبؤسبر العلمي الثا٘ب لكلية الَببية، جامعة البحرين، "بعض قضايا التعليم اعبامعي

(7-9.) 



 

 

الرضا الوظيفي كعبلقتو باالنتاجية ، رسالة مقدمة استكماال لنيل شهادة (. 2004علي بن وبي الشهرم. ) -
 السعودية . اؼباجستّب ُب العلـو االدارية.

  قضية التحديث ُب التعليم العإب ُب مصر العربية .(. 2003علي حسن علي. ) -

طرؽ كأساليب تنمية أداء األستاذ اعبامعي التدريسي، دراسة قدمت لندكة تنمية (. 2005. )علي سعد القر٘ب -
 جامعة اؼبلك سعود : كلية الَببية. أعضاء ىيئة التدريس ُب مؤسسات التعليم العإب) التحديات كالتطوير (.

رسالة دكتوراه، غّب   اؼبصريةمعوقات أداء أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات (. 2001على عبد الرءكؼ نصار. ) -
 مصر. منشورة، كلية الَببية، جامعة األزىر،

برنامج مقَبح لتحسْب األداء التدريسي ؼبعلمي (. 1998علي ؿبيي الدين كمُب عبد اؽبادم سعودم راشد. ) -
اىرة مصر: ؾبلة اعبمعية الق اؼبؤسبر الثا٘ب إلعداد معلم العلـو للقرف اغبادم كالعشرين. ،العلـو ُب اؼبرحلة اإلعدادية" 

 جامعة عْب مشس القاىرة. ،اؼبصرية للَببية العلمية 

ـبرب  دكر الرضا ُب ربقيق اىداؼ اؼبؤسسة اعبامعية،جامعة خنشلة،اعبزائر.(. 2008عمر ضبداكم ، اضبد خبوش. )
 تطوير اؼبمارسات النفسية كالَببوية.

الكويت: مكتبة اؼبنار الزرقاء  َببية كالعلـو االسبلمية .اساسيات البحث العلمي ُب ال(. 1987عودة ملكاكم. ) -
 .5ط

 ، دارالفكر العريب القاىرة ، مصر 3علم النفس االحصائي كقياس العقل البشرم ،ط(. 1979فؤاد البهمي السيد . )

االكؿ ، اجمللد العدد  مكتبة االدارةدراسة الرضا الوظيفي ُب اؼبكتبات، مكتبة االدارة،(. 1987فؤاد رزؽ فرسو٘ب. ) -
14. 

مصر: مكتبة  مناىج البحث ُب الَببية كعلم النفس ، ترصبة ؿبمد نبيل نوفل كاخركف.(. 1985فاف دالْب. ) -
 االقبلو اؼبصرية.

  دكر اؼبعلم داخل حجرة الدراسة)رافدة اغبريرم مَبجم (.(. 1983فبلندرس نيد ك اميدكف. اميد. ) -

العمل كأثره على اإلنتاجية ُب اؼبؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستّب ، معهد الرضا عن ( 1995فريدة بوطاجْب ) -
 305- 295ص  1998العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية ، جامعة اعبزائر 



 

 

مؤشرات اعبودة ُب التعليم العإب حبث مقدـ أب اؼبؤسبر (. 2004ـبمد ابو ملوح. ) ،فوزم حرب ابو عودة  -
  ُب فلسطْب كتغّبات الوضع" اؼبنعقد ُب كلية الَببية ُب اعبامعة االسبلمية ُب الفَبة اؼبمتدة الَببوم االكؿ "الَببية

23-24/11 /2004.  

 .لبناف ،بّبكت.2علم النفس الصناعي ، دار الكتب العلمية، ط (. 1996كامل ؿبمد عويضة. ) -

  ة التدريس جبامعة القاىرة .يئالعضاء ىدراسة ربليلية للرضا الوظيفي (. 1990كامل مصطفى كسونيا البكرم. )-
 .01، العدد 23ؾبلة االدارة ،اجمللد 

ليبيا: اجمللد االكؿ الطبعة االكٔب  علم النفس الصناعي كالتنظيمي اغبديث.(. 1995كشركد عماد الدين. ) -
 بنغازم.

النجاح الوطنية ُب درجة الرضا الوظيفي العضاء ىياة التدريس ُب جامعة (. 2010ؾبيد مصطفى منصور . ) -
  .1، العدد 12فلسطْب ، ؾبلة جامعة االزىر بغزة ، سلسلة العلـو االنسانية اجمللد 

ة التدريسية ُب كلية العلـو الَببوية كفايات التدريسية لدل أعضاء اؽبيئتقوٙب ال(. 2003ؿبمد ابراىيم الغريوات. ) -
  .2، العدد 22جامعة االمارات،ؾبلة كلية الَببية ، اجمللد ر طلبة الدراسات االجتماعية، مؤتة من كجهة نظجبامعة 

 1العلم ك اإليباف، ط ةكيف تكوف معلما ناجحا للَببية البدنية ك الرياضية، مكتب(. 1997ؿبمد الشحات. ) -
1997.  

من كجهة  ة التدريس جبامعة االسراء باالردف للمهاـ اؼبناطة هبمتقدير أعضاء ىيئ(. 2006ؿبمد حسن العمايرة. ) -
  .122-96نظرىم كنظر طبلهبم ، ؾبلة العلـو الَببوية كالنفسية ، اجمللد السابع ، العدد الثالث ص

بناء كذبريب مقياس للتقوٙب الذاٌب لعمل معلم العلـو كفق مفهـو األداء  (. 1984ؿبمد حسنْب ، عبد اؼبنعم. ) -
 .مصر كلية الَببية، جامعة أسيوط.

ة دل معلمي الَببية اػباصة ُب ؿبافظمصادر الضغوط النفسية كاالحَباؽ النفسي ل(. 2007ؿبمد ضبزة الزيودم. ) -
 ؾبلة جامعة دمشق. .، دمشق سوريا02، العدد 23الكرؾ كعبلقتها ببعض اؼبتغّبات،اجمللد 

القاىرة مصر الشركة العربية  الَببية الرياضية كطرائق تدريسها.(. 2009ؿبمد طبيس ابو مبرة ، ا.نايف سعادة. )
 اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات بالتعاكف مع جامعة القدس اؼبفتوحة.

جامعة  العوامل اؼبؤثرة على االلتزاـ التنظيمي لدل طبلب كلية الَببية،.(. 2001ؿبمد شحاتة اضبد حسن. ) -
 األمانة للطباعة..ألكؿ ؾبلة البحث ُب الَببية كعلم النفس، اجمللد اػبامس عشر، العدد ا .اؼبنيا



 

 

الرضا عن العمل لدل اعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة الّبموؾ ؾبلة ارباد (. 1999ؿبمد شديفات وبي. ) -
  .35اعبامعات العربية ، العدد 

 ،دار الفكر العريب ، القاىرة .2القياس كالتقوٙب ُب الَببية البدنية كالرياضية ، ط(. 1995ؿبمد صبحي حسنْب . ) -
 مصر

فبارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية ُب (. 2012ياسْب عبدالوّىاب أضبد. ) ،ؿبمد عبود اغبراحشة -
  ؾبلة ضماف جودة التعليم العإب .ضوء معايّب إدارة اعبودة الشاملة من كجهة نظر طلبة كلية الَببية جبامعة الباحة

  اجمللد السدس ، العدد الرابع .

 نظريات كطرؽ الَببية البدنية ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر.(. 1992ؿبمد عوض بسيو٘ب. ) -

 ة التدريس من خبلؿ ارائهمشركط التقوٙب اؼبوضوعي العضاء ىيئمتطلبات ك (. 2006ؿبمد منصور الشافعي. ) -
الرياض ، اللقاء السنوم  –اؼبلك سعود  جامعة –اعبمعية السعودية للعلـو الَببوية كالنفسية ) جسًب ( ، كلية الَببية 

 .326-256اعبمعية السعودية للعلـو الَببوية كالنفسية ) جسًب ( الثالث عشر.

مراكز تدريب اؼبعلمْب أثناء اػبدمة كىياكلها التنظيمية بالببلد العربية" (. 1997ؿبمدالسعيد عبد اؼبقصود. ) -
القاىرة إدارة الَببية، اؼبنظمة العربية  التدريب أثناء اػبدمة بالببلد العربية.دراسة جدكل كإمكانية تطوير برامج كأساليب 

.  للَببية كالثقافة كالعلـو

  ة التدريس .جامعة القدس كما يقدرىا اعضاء ىيئمستول اؼبمارسات االدارية ُب (. 2010ؿبمود اضبد ابوظبرة. ) -

 .الفاعلة ، ؾبلة عآب السعوديةالرضا الوظيفي كالقيادة (. 2007ؿبمود البديوم. ) -

اؼبشكبلت االكاديبية الٍب يواجهوهنا اعضاء ىيئة التدريس ُب (. 1998ؿبمود حامد اؼبقدادم ، سامح ؿبافظة. ) -
  .45-5،ص 23جامعة الّبموؾ ، ؾبلة ارباد اجملبلت العربية العدد 

 الرياضية من كجهة نظر طلبتهم تقوٙب كفايات تدريس كلية الَببية (. 2010ؿبمود داكد الربيعي . ) -

التعلم الذاتى بْب الفكر كالتطبيق: دراسة ربليلية، اؼبؤسبر العلمى السادس لرابطة (. 1991ؿبمود عباس عابدين. ) -
 .مصر .1991( يوليو 8-6الَببية اغبديثة "التعليم الثانول بْب اغباضر كاؼبستقبل" القاىرة، رابطة الَببية اغبديثة، )

اؼبؤسبر القومي  العمود الفقرم للتنمية اؼبهنية ألستاذ اعبامعة –التدريس اعبامعي (. 1999ؿبمود كامل الناقة. ) -
السنوم السادس ؼبركز تطوير التعليم اعبامعي "التنمية اؼبهنية ألستاذ اعبامعة ُب عصر اؼبعلوماتية" كلية الَببية، جامعة 

  .رمص .1999( نوفمرب 24 - 23عْب مشس، )



 

 

مشكبلت عضو ىيئة التدريس )ضمن حبوث ندكة عضو ىيئة التدريس ُب اعبامعات (. 1983مركاف كماؿ. ) -
 الرياض: جامعة اؼبلك سعود. ـ(.1983مارس  –، فرباير -ق1403العربية ربيع األكؿ 

ليات اؼبعلمْب ُب اؼبملكة العربية السعودية من مشكبلت التدريس ُب ك(. 2005مساعد بن عبداهلل النوح. ) -
 السعودية . كجهة نضر االساتذة .

 .االردف ، دار الشركؽ ، عماف. 3ادارة اؼبوارد البشرية "ادارة االفراد" ، ط(. 2004مصطفى شاكيش. ) -

 اعبزائر. 1ؼبؤسسة الوطنية للكتاب،طأسس علم النفس الصناعي التنظيمي، ا(. 1992مصطفى عشوم. ) -

ديواف اؼبطبوعات  ع مباذج من اؼبقاييس كاالختبارات.االحصاء كالقياس النفسي م(. 1993مقدـ عبد اغبفيظ . ) -
 .اعبزائر  اعبامعية ، بن عكنوف .

كاقع اؼبهارات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس بكلية العلـو التطبيقية ُب (. 2009مُب بنت اضبد السبيعي. ) -
عبودة الشاملة من كجهة نظر طالبات جامعة أـ القرل، ندكة التعليم العإب للفتاة: األبعاد كالتطلعات. ضوء معايّب ا

  . 587-546جامعة طيبة. اؼبملكة العربية السعودية 

كقائع الندكة الفكرية الثالثة لرؤساء كمديرم اعبامعات ُب الدكؿ األعضاء (. 1987مهدم صاّب ، السامرائي. ) -
 العراؽ: جامعة بغداد، مركز البحوث الَببوية كالنفسية. .1987بريل أ 20-18من 

اذباىات كمواقف موظفي االجهزة اغبكومية ُب مدينة الرياض باؼبملكة العربية (. 1981العديلي. ) ؿبمد ناصر -
 .السعودية  السعودية معهد االدارة العامة رسالة ماجستّب غّب منشورة ُب علم النفس االدارم .

  .الرياض السلوؾ االنسا٘ب كالتنظيمي ُب االدار ة، معهد االدارة.(. 1985ر ؿبمد العديلي. )ناص -

يفي لدل تدريسي اعبامعة حوؿ قانوف اػبدمة اعبامعية الرضا الوظ(. 2010نبأ عبد اغبسن ، مي نورم ؿبي. ) -
  .224-196، 31ؾبلة البحوث الَببوية كالنفسية ، العدد 

 هتامة لئلعبلف كالعبلقات العامة كالتسويق..جدة  أفكار تربوية.(. 1981نتو، إبراىيم عباس. ) -

ة تقوٙب أداء كضيفي فاعل ألعضاء ىيئكبو تطوير مبوذج (. 2008ىدل بنت ؿبمد بن عبد اهلل الشهرم. ) -
 جامعة اؼبلك سعود. - التدريس باعبامعات السعودية ،رسالة ماجستّب ُب قسم اإلدارة بكلية إدارة األعماؿ

 .السعودية



 

 

كاقع الكفايات االساسية البلزمة ؼبعلمي كليات اجملتمع (. 2008اسعد حسْب عطواف . ) --ىشاـ اضبد غراب 
 اؼبهنية كعبلقتها باذباه الطلبة كبوىم مقدـ أب :مؤسبر التعليم التقِب كاؼبهِب ُب فلسطْب

 سطْب.غزة .فل طموحات(. -ربديات  -) كاقع  

اؼبهارات التدريسية الفعلية كاؼبثالية كما تراىا الطالبة ُب جامعة اؼبلك سعود. ؾبلة جامعة (. 2000ىند اػبثيلة . ) -
  .123 -107أـ القرل للعلـو الَببوية كاإلجتماعية كاالنسانية، اجمللد الثا٘ب عشر، العدد الثا٘ب 

ؾبلة جامعة اؼبلك .السعودية مصادر ضغوط العمل كما يدركها العاملوف ُب التعليم اعبامعي. (.2000ىند اػبثيلة. )
 .9اجمللد العلـو الَببوية، الدراسات اإلسبلمية.سعود، 

  ادارة الصف كبيئة التعلم ، الكويت ،اعبامعة العربية اؼبفتوحة.(. 2005كاخركف )بنا  -

أعضاء ىيئة التدريس ُب الكفايات العلمية ُب اعبامعات الفلسطينية  نظرة(. 1989كاخركف. )عبد الرضبن زعرب  -
ؼبدل اكتماؿ عناصر اػبلفية العلمية كاؼبهنية لعضو ىيئة التدريس كالنشاطات الٍب تقـو هبا اجمللة العربية لبحوث التعليم 

 .51-33فلسطْب: اؼبنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو العدد التاسع،  العإب.

ؾبلة كلية الَببية  .مصر برنامج تدرييب مقَبح إلعداد اؼبعلم اعبامعي .(. 1993سليماف سعيد ؿبمد فتحية. ) -
 .282 – 220جامعة اإلسكندرية، اجمللد السادس، العدد األكؿ، 

جاح ة التدريس ُب جامعة الني كالوالء التنظيمي عند اعضاء ىيئالعبلقة بْب الرضا الوظيف(. 2008يوسف غنيم. ) -
  .66-33  2، العدد 9الوطنية ،ؾبلة جامعة االزىر ، غزة ، سلسلة العلـو االنسانية ، اجمللد 
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 (01الملحق رقم )

 استمارات البحث

 قبل التعديل
 
 
 
 



 

 

 استمارة )األداء التدريسي( الموزعة عمى الطمبة
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 األول: التخطيط لمتدريسالبعد     
يحسن إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط لو وفي وقتو     

 المناسب
 المحاضرةداخل ما يفعمو لجيدًا  يخطط    
 يعتبر المدرس متمكن من المقياس    
 الموضوعات ذات صمة بالمقياس ومفيدة في الحيات العممية    
 المقياس مشوق ومثير ذىنيا    
 يشعر الطمبة بالفائدة من المقرر    
 حجم المادة المطموبة يتناسب ومتطمبات المقياس    
 عند الضرورة إالالمدرس يركز عمى المادة المطموبة وال يخرج عنيا     
 ينيي المقرر في وقتو المحدد من الفصل    
 قام المدرس بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة    
 يقدم مقررات دراسية حديثة ومتجددة    
 تبسيط تدريس المقرر لمطمبة بالرغم من صعوبتو    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 البعد الثاني :تييئة الطالب    
 األخرىتوضيح العالقة بين المقرر والمقررات     
 تعريف الطالب بطبيعة المقرر    
 من الفصل األول األسبوعيسمم الطمبة خطة المقرر في     
 يحدد المراجع والكتب المقررة المناسبة لممادة التعميمية    
 يبدي اىتمامات لتعمم الطمبة المادة المطموبةكان المدرس     
 لديو القدرة لتشويق الطمبة لدراسة المقرر    
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث    
 يبمغ الطمبة بوقت ومكان الدرس )نظري،تطبيقي(.    
 يفعل دور المكتبة في البحث    
 العمميقام المدرس بربط مواضيع المادة بالجانب     

 ةنص الفقر  موافق يحذف يعدل التعديل
 :التنفيذ البعد الثالث    
 بذل جيد كبير في التدريس    



 

 

 التحمي بروح الدعابة والمرح    
 ينوع في طرائق التدريس في محاضراتو    
 جيد في عرض وتحميل المادة العممية أسموبالمدرس لديو     
 كان المدرس متحمسا ومتشوقا لممادة التي يدرسيا    
 المدرس لمتفكير في المادة وموضوعاتيا أثارني    
 تخدم لغة فصيحة في شرح المقياسيس    
 يوفر وسائل تعميمية مناسبة في قاعة المحاضرة    
 يشجع الطمبة عمى القيام ببحوث مشتركة    
 تطوير قدراتيم المميزةيساعد الطمبة الموىوبين عمى     

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع    
 وتوجيو الطالب إلرشادتخصيص جزء من وقتيم     
 والمناقشة األسئمةيشجع المدرس الطمبة عمى     
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في     
 مع ىذا المدرس أخرارغب في دراسة مقياس     
 يطور محاضراتو عن طريق التغذية العكسية من الطمبة    
 المحاضرة أثناءالطمبة وينادييم بيا  أسماءفظ يح    
 يشعر الطمبة باالرتياح في محاضراتو    
 يراعي المساواة في تعاممو مع طمبتو دون محاباة    
 قدوة حسنة بأنويشعر الطمبة     
 يبني عالقتو مع الطمبة عمى الصراحة والوضوح    
 المدرسين الذين درسوني أفضلىذا المدرس احد     
 يمتدح اإلنجازات الالئقة من طالبو ويحمسيم لممزيد منيا.    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تقويم الطالب :البعد الخامس    
 عادلةاالمتحانات كانت     
المدرس بالنسبة لالمتحانات والواجبات تم الحصول عمييا  مالحظات    

 ة وجيزةخالل فتر 
 يمتزم بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة    
 اختباراتو شاممة متنوعة    
 االختبارات لطمبتو بعد تصحيحيا أوراقيعيد     
 ينوع في وسائل التقويم    
 التفكير لدى الطمبة بإثارة أسئمتوتتصف     



 

 

 االختبارات أوراققدم تغذية عكسية عمى     
 الخطأنوع  ينشر التصحيح عقب االنتياء من االختبار  لمعرفة الطمبة    
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض     

 

 التدريسي الموزعة عمى األساتذةاستمارة األداء 

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 : التخطيط لمتدريس األولالبعد     
 الجيد لمموضوعات التي يدرسونيا . اإللمام    
 االطالع عمى الجديد في مادة التخصص    
 الجيد لممحاضرات اإلعداد    
 االلتزام بمواعيد المحاضرات.    
 استثمار وقت المحاضرة فيما ىو مفيد    
 االعتزاز بالمينة إظيار    
 والممبس بالمظيراالىتمام     
في مجال  واألكثر أىميةالضرورية  المقياس اختار موضوعات    

 التخصص
 تعديل إلىيحتاج  خطة المقياس باستمرار واعدل ما أراجع    
بجمع المادة الخبرية حول موضوع المحاضرة من مراجع  أقوم    

 متعددة
 بالتحضير لمحاضراتي قبل موعدىا بوقت كاف أقوم    
 عنيا لإلجابةنفسي  وأجيزالطمبة  أسئمة أتوقع    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 البعد الثاني:تييئة الطالب لدراسة المقرر    
 المقرر أىدافتوضيح     
 ضيح عالقة المقرر ببعض جوانب الحياةتو     
 مصادر المعمومة إلىالطالب  إرشاد    
 المطموبة من كل طالب األدوارتحديد     
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب     
 توضيح االرتباط بين موضوعات المقرر    
 ة المقررتبصير الطالب بكيفية مذاكر     
 يدرسونو الطالب عمى تطبيق مامساعدة     
 كمقدمة لممحاضرة الجديدة استخدم الخبرات السابقة المكتسبة    



 

 

 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطمبة وحب االستطالع لدييم أبدا    
 اربط موضوعات المحاضرة بخبرات الطمبة    
 المقياسختم المحاضرة بمراجعة أ    
 اختم المحاضرة بقضية مثيرة تتعمق بموضوع المحاضرة القادم .    

 
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 : التنفيذالبعد الثالث     
 مناقشة الطالب في المستجدات العممية    
 عمى استفسارات الطالب اإلجابة    
 استخدام وسائل تعميمية متنوعة    
 التدريس تنويع طرق    
 لغة سميمة لمتواصل مع الطالب استخدام    
 الفرصة لمطالب لممشاركة إتاحة    
 فرص التعمم الذاتي إتاحة    
 والمصطمحات العممية النظرياتتفسير     
 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة    
 أىدافالتدريس المتوقع استخداميا في ضوء  أساليباحدد     

 المقياس
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 البعد الرابع.التفاعل مع الطالب    
 االجتماعية مشكالتيممساعدة الطالب في حل بعض     
 الطالب أراءاحترام     
 تشجيع وتحفيز الطالب    
 المخالفة. اآلراءتقبل     
 بين الطالب األلفة إشاعة    
 يابعض الرحالت والمشاركة في تنظيم    
 تقبل تقويم الطالب لتدريسيم    
 الشرح أثناءتوفير اليدوء     
 طالبي أسماءاحرص عمى معرفة     
 بمقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب    
 مشاعر الطمبة أتفيم    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تقويم الطالب :الخامس البعد    



 

 

 استخدم طرق تقويم متنوعة    
 تدني درجاتيم أسبابابحث مع الطمبة     
 التي وقعوا فييا األخطاء أنماطالطمبة واحمل  إجاباتبدراسة  أقوم    
 التدريس أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل     
 عرض نتائج التقويم عمى الطالب    
 شمول االختبارات لجوانب المقرر    
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسو    
 االختبارات لموقت المخصص أسئمةمناسبة     
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب    
 نتائج الطمبة في االمتحانات وأفسراحمل     
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئمةاىتم     

 



 

 

 
 استمارة الرضا الوظيفي

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 طبيعة التدريس    
 مهنة تدريس التربية الرياضية معترف بها بين المهن األخرى    
 عدد الطلبة في المقررات التي أقوم بتدريسها مناسب    
 المحاضرات التي أقوم بتدريسها مناسب عدد    
ساعات العمل في الجامعة مناسبة الحتياجات العمل     

 واحتياجاتي
 متطلبات العمل واضحة ومفهومة    
 االتصال والتواصل مع التالميذ ينتهي بانتهاء اليوم الدراسي    
 يتميز الطلبة بأخالق حسنة    
 عالقتك مع الطلبة    
 بالمتعة أثناء التدريساشعر     
 االنجازات في التدريس يتم تقدريها بصورة مالئمة    
 تتاح لألستاذ فرص انجاز عملو باألسلوب الذي يختاره    
 عالقة األستاذ بالطلبة تتميز بالتعاون والثقة    
 يوجد امن واستقرار في العمل    
والرياضية بالنمطية يتصف العمل في مهنة تدريس التربية البدنية     

 وعدم التجديد
أالحظ أن معلم التربية الرياضية يسعى للعمل اإلداري لعدم     

 اقتناعو بالعمل التدريسي
 للوظيفة التي اشغلها قيمة اجتماعية في المجتمع    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 النمط اإلداري    
 االنضمة والقوانينأسلوب رئيس الجامعة في تطبيق     
 يتم االتصال بالرؤساء و المسؤولين بسهولة    



 

 

 تتجنب اإلدارة الوساطة والمحاباة عند تطبيق نظام الترقية    
 بأسلوب إنساني االساتذةيحرص رئيس الجامعة على معاملة     

 
التدريس على تحرص إدارة الجامعة على اطالع أعضاء ىيئة     

 البرامج والخطط التطويرية للجامعة
 تظهر اإلدارة نمطا قياديا ايجابيا    
 تتصف القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس الجامعة بالمرونة    
 يتفهم رئيس الجامعة حاجات األساتذة ومشاعرىم    
يعتمد التوظيف في الجامعة على قاعدة وضع الرجل المناسب     

 المكان المناسبفي 
 ىناك صراع بين اإلداريين واألساتذة    

تشرك إدارة الجامعة  أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات     
 اإلدارية

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 مكان وبيئة العمل    
 ظروف العمل في قاعات التدريس جيدة    
 قاعات التدريس والمركب الرياضيتتوافر التجهيزات الالزمة في     
 عملية التدريس بكفاءة لتأديةالجامعة مكان مريح     
 يوجد امن واستقرار في العمل    
 ال اشعر بالتمييز ضدي في العمل    
مع زمالئي  الرأيحرية التعبير عن اختالفي في  إتاحةتتم     

 ورؤسائي
 توجد عالقة طيبة مع الزمالء والرؤساء    
 الجامعة ونشاطاتها أخبارتوجد نشرات دورية حول     
 يتواجد منزلي بالقرب من مكان التدريس    
 للمطالعة لألساتذةتوجد مكاتب     

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 (02الملحق رقم )

 استمارات البحث

 بعد التعديل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 )ة( أخي األستاذ
 السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو .....
مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي  ألساتذة يقوم الطالب الباحث بإجراء دراسة حول 

وذلك في إطار  التربية البدنية والرياضية في بعض  أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية
 .دكتوره  في التربية البدنية والرياضية نظام )ل،م،د( التحضير رسالة 

نرجو منك إعطاء رأيك في كل عبارة  حسب ما تشعر بو . وىذا لما في ذلك من أىمية في 
 نتائج البحث .
، مع العمم أن ىذه أمام االختيار الذي تعتقد انو ينطبق عميك عند كل عبارة )×( ضع عالمة 

 البحث العممي فقط . المعمومات لن تستخدم إال لغرض
 
 
 

 شكرا عمى تعاونكم
 
 

 الطالب الباحث :
 غزالي رشيد

 

 

 )ة( معمومات خاصة بالمستجوب

 المعيد )القسم( الذي تنتمي إليو :

 : المؤىل العممي

 عدد سنوات التدريس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية :

 



 

 

 

 التدريسي الموزعة عمى األساتذةاستمارة األداء 

 
 : التخطيط لمتدريس األولالبعد  درجة الممارسة

 ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 نص الفقرة     
 الجيد لمموضوعات التي يدرسونيا . اإللمام     
 االطالع عمى الجديد في مادة التخصص     
 الجيد لممحاضرات اإلعداد     
 االلتزام بمواعيد المحاضرات.     
 استثمار وقت المحاضرة فيما ىو مفيد     
 االعتزاز بالمينة إظيار     
في مجال  واألكثر أىميةالضرورية  المقياس اختار موضوعات     

 التخصص
 تعديل إلىيحتاج  خطة المقياس باستمرار واعدل ما أراجع     
بجمع المادة الخبرية حول موضوع المحاضرة من مراجع  أقوم     

 متعددة
 عنيا لإلجابةنفسي  وأجيزالطمبة  أسئمة أتوقع     

 البعد الثاني:تييئة الطالب لدراسة المقرر درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 الرنامج أىدافتوضيح      
 ببعض جوانب الحياة الرنامجضيح عالقة تو      
 مصادر المعمومة إلىالطالب  إرشاد     
 المطموبة من كل طالب األدوارتحديد      
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب      
 البرنامجتوضيح االرتباط بين موضوعات      
 يدرسونو تطبيق ما و ةتبصير الطالب بكيفية مذاكر      
 كمقدمة لممحاضرة الجديدة استخدم الخبرات السابقة المكتسبة     
 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطمبة وحب االستطالع لدييم أبدا     
تتعمق بموضوع  قضية ةمع ثار  ختم المحاضرة بمراجعة المقياسأ     

 . المحاضرة القادم
 : التنفيذالبعد الثالث  درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة



 

 

 مناقشة الطالب في المستجدات العممية     
 عمى استفسارات الطالب اإلجابة     
 م وسائل تعميمية متنوعةاستخد     
 طرق التدريس أساليب و تنويع     
 لغة سميمة لمتواصل مع الطالب ماستخد     
 الفرصة لمطالب لممشاركة إتاحة     
 فرص التعمم الذاتي إتاحة     
 والمصطمحات العممية النظرياتتفسير      
 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة     
 أىدافالتدريس المتوقع استخداميا في ضوء  وطرق أساليباحدد      

 المقياس
 البعد الرابع.التفاعل مع الطالب درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة
 االجتماعية مشكالتيممساعدة الطالب في حل بعض      
 الطالب أراءاحترام      
 تشجيع وتحفيز الطالب     
 المخالفة. اآلراءتقبل      
 بين الطالب األلفة إشاعة     
 تقبل تقويم الطالب لتدريسيم     
 الشرح أثناءتوفير اليدوء      
 طالبي أسماءاحرص عمى معرفة      
 بمقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب     
 مشاعر الطمبة أتفيم     

 تقويم الطالب :الخامس البعد درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 استخدم طرق تقويم متنوعة     
 تدني درجاتيم أسبابابحث مع الطمبة      
 التي وقعوا فييا األخطاء أنماطالطمبة واحمل  إجاباتبدراسة  أقوم     
 التدريسوطرق   أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل      
 بعد عرض اإلجابة النموذجية وسمم التنقيط  نتائجالعرض      
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئمةاىتم      
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسو     
 االختبارات لموقت المخصص أسئمةمناسبة      
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب     
 شمول االختبارات لجوانب المقرر     



 

 

 استمارة الرضا الوظيفي
 طبيعة التدريسالبعد األول : الرضادرجة 

راض 
بدرجة 
 كبيرة

راض 
بدرجة  

 كبيرة جدا

راض بدرجة 
 متوسطة

راض بدرجة 
اقل من 

 المتوسطة

غير 
 راض

 نص الفقرة

عدد الطلبة في المقررات التي أقوم بتدريسها      
 مناسب

 عدد المحاضرات التي أقوم بتدريسها مناسب     
الجامعة مناسبة الحتياجات ساعات العمل في      

 العمل
 متطلبات العمل واضحة ومفهومة     
 يتميز الطلبة بأخالق حسنة     
 اشعر بالمتعة أثناء التدريس     
 االنجازات في التدريس يتم تقدريها بصورة مالئمة     
تتاح لألستاذ فرص انجاز عملو باألسلوب الذي      

 يختاره
 واستقرار في العمليوجد امن      
يتصف العمل في مهنة تدريس التربية البدنية      

 والرياضية بالنمطية وعدم التجديد
 النمط اإلداريالبعد الثاني : درجة الرضا

راض 
بدرجة 
 كبيرة

راض 
بدرجة  

 كبيرة جدا

راض بدرجة 
 متوسطة

راض بدرجة 
اقل من 

 المتوسطة

غير 
 راض

 نص الفقرة

ىي المرجعية األولى لتسيير  والقوانيناالنضمة      
 األمور

 أسلوب اإلدارة في تطبيق األنظمة والقوانين     
 يتم االتصال بالرؤساء و المسؤولين بسهولة     



 

 

تتجنب اإلدارة الوساطة والمحاباة عند تطبيق نظام      
 الترقية

على اطالع أعضاء ىيئة  لمعهدتحرص إدارة ا     
 للمعهدالتدريس على البرامج والخطط التطويرية 

أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ  المعهدتشرك إدارة      
 القرارات اإلدارية

 تظهر اإلدارة نمطا قياديا ايجابيا     
 إدارة المعهدتتصف القرارات اإلدارية الصادرة عن      

 بالمرونة
 حاجات األساتذة ومشاعرىم المعهدإدارة تفهم ت     

 وتعاملهم بالمساواة

تمد التوظيف في معاىد التربية البدنية والرياضية على يع     
 قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 مكان وبيئة العملالبعد الثالث : درجة الرضا
راض 

بدرجة 
 كبيرة

راض 
بدرجة  

 كبيرة جدا

راض بدرجة 
 متوسطة

بدرجة راض 
اقل من 

 المتوسطة

غير 
 راض

 نص الفقرة

 ظروف العمل في قاعات التدريس جيدة     
تتوافر التجهيزات الالزمة في قاعات التدريس      

 والمركب الرياضي
 عملية التدريس بكفاءة لتأديةمكان مريح  المعهد     
 وجود تهوية وتدفئة مناسبة     
 ال اشعر بالتمييز في العمل     
مع زمالئي  الرأياختالفي في  دحرية التعبير عناح تت     

 ورؤسائي
 توجد عالقة طيبة مع الزمالء     
 ونشاطاتو المعهد أخبارتوجد نشرات دورية حول      
 يتواجد مكان التدريس بالقرب من منزلي     
 لألساتذةتوجد مكاتب      



 

 

 

 الطالب )ة(أخي   
 السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو .....
مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي  ألساتذة يقوم الطالب الباحث بإجراء دراسة حول 

وذلك في إطار  التربية البدنية والرياضية في بعض  أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية
 .دكتوره  في التربية البدنية والرياضية نظام )ل،م،د(  تحضير رسالة 

نرجو منك إعطاء رأيك في كل عبارة  حسب ما تشعر بو . وىذا لما في ذلك من أىمية في 
 نتائج البحث .
، مع العمم أن ىذه أمام االختيار الذي تعتقد انو ينطبق عميك عند كل عبارة )×( ضع عالمة 

 البحث العممي فقط . المعمومات لن تستخدم إال لغرض
 
 
 

 شكرا عمى تعاونكم
 
 

 الطالب الباحث :
 غزالي رشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 استمارة )األداء التدريسي( الموزعة عمى الطمبة
 األول: التخطيط لمتدريسالبعد  درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة
إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط لو وفي  األستاذ يحسن     

 وقتو المناسب
 المحاضرةداخل ما يفعمو لجيدًا  األستاذ يخطط     
 متمكن من المقياس األستاذيعتبر      
 الموضوعات ذات صمة بالمقياس ومفيدة في الحياة العممية     
 الطمبة بالفائدة من المقرر األستاذ يشعر     
 حجم المادة المطموبة يتناسب ومتطمبات المقياس     
 عند الضرورة إالالمدرس يركز عمى المادة المطموبة وال يخرج عنيا      
 المقرر في وقتو المحدد من الفصل األستاذ ينيي     
 بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة األستاذقام      
 مقررات دراسية حديثة ومتجددة األستاذ يقدم     
 البعد الثاني :تييئة الطالب     

 نص الفقرة درجة الممارسة
 األخرىوالمقررات  الذي يدرسو العالقة بين المقرر األستاذ حوضي ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 تعريف الطالب بطبيعة المقرريقوم األستاذ ب     
 من الفصل األول األسبوعالطمبة خطة المقرر في  األستاذ يسمم     
 المراجع والكتب المناسبة لممادة التعميمية األستاذ يحدد     
 كان المدرس يبدي اىتمامات لتعمم الطمبة المادة المطموبة     
 لديو القدرة لتشويق الطمبة لدراسة المقرر     
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث     

 يبمغ األستاذ الطمبة بوقت ومكان الدرس     
 دور المكتبة في البحث األستاذ يفعل     
 بربط مواضيع المادة بالجانب العممي األستاذقام      

 :التنفيذ البعد الثالث درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 جيد كبير في التدريس األستاذ بذل     
 بروح الدعابة والمرح األستاذ التحمي     
 ق التدريس في محاضراتوطر أساليب و في األستاذ ينوع     
 جيد في عرض وتحميل المادة العممية أسموبلديو  األستاذ     
 متحمسا ومتشوقا لممادة التي يدرسيا األستاذكان      
 لمتفكير في المادة وموضوعاتيا األستاذ أثارني     



 

 

 لغة فصيحة في شرح المقياس األستاذ  تخدميس     
 وسائل تعميمية مناسبة في قاعة المحاضرة األستاذ يوفر     
 الطمبة عمى القيام ببحوث مشتركة األستاذ يشجع     
 الطمبة الموىوبين عمى تطوير قدراتيم المميزة األستاذ يساعد     

 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 وتوجيو الطالب إلرشاد الوقتجزء من  األستاذ تخصيص     
 والمناقشة األسئمةيشجع المدرس الطمبة عمى      
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في      
 يطور محاضراتو عن طريق التغذية العكسية من الطمبة     
 المحاضرة أثناءالطمبة وينادييم بيا  أسماءفظ يح     
 يشعر الطمبة باالرتياح في محاضراتو     
 المساواة في تعاممو مع طمبتو دون محاباة األستاذ  يراعي     
 قدوة حسنة بأنوالطمبة  األستاذ يشعر     
 عالقتو مع الطمبة عمى الصراحة والوضوح األستاذ يبني     
 اإلنجازات الالئقة من طالبو ويحمسيم لممزيد منيا. األستاذ يمتدح     

 تقويم الطالب :البعد الخامس درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 االمتحانات كانت عادلة     
بالنسبة لالمتحانات والواجبات تم الحصول عمييا  األستاذ مالحظات     

 ة وجيزةخالل فتر 
 بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة األستاذ  يمتزم     
 شاممة متنوعة كانت اختباراتو     
 االختبارات لطمبتو بعد تصحيحيا أوراق األستاذ يعيد     
 في وسائل التقويم األستاذ ينوع     
 التفكير لدى الطمبة بإثارة أسئمتوتتصف      
 االختبارات أوراقتغذية عكسية عمى  األستاذ قدم     
 عقب االنتياء من االختبار  لمعرفة الطمبة النموذجي ينشر التصحيح     

 الخطأنوع 
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض      

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (03الممحق رقم )
 وثائق إدارية

 



 

 



 

 

 



 

    

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 معيد التربية البدنية والرياضية

 
 شيادة تحكيم

 
الدكاترة المحترمون ، أن الطالب الباحث غزالي رشيد ، قد حكم أداة بحثو )استمارة أسئمة(  يشيد السادة

الموجية إلى أساتذة التربية البدنية والرياضية وأساتذة وخبراء في التخصص ، والتي تندرج ضمن متطمبات 
 انجاز رسالة الدكتوره ، تحت عنوان :

يس في أقسام ومعاىد التربية البدنية والرياضية "تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدر 
بالمالحظات الموجية إليو ، تعتبر األداة صادقة فيما  وعميو وبعد التزامووعالقتو بالرضا الوظيفي" 

 .وضعت لقياسو )صدق المحكمين(
 -قائمة األساتذة المحكمين  -

 مكان العمل الدرجة العممية اسم ولقب األستاذ
 التواتيد. احمد بن قالوز 

 د. بن سي قدور الحبيب
 د. بومسجد عبد القادر

 د. بن قناب الحاج
 د. زيتوني

 د. بن زيدان الحسين
 د.بن جدية محمد
 د.بن احمد محمد

 د. إسماعيل مخموف
 د.بوبكر بن عبد الكريم

 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"

 "أ" أستاذ محاضر
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"
 أستاذ محاضر "أ"

 (جامعة مستغانممعيد التربية البدنية والرياضية)
 (جامعة مستغانممعيد التربية البدنية والرياضية)
 (جامعة مستغانممعيد التربية البدنية والرياضية)
 (جامعة مستغانممعيد التربية البدنية والرياضية)

  (جامعة مستغانمعيد التربية البدنية والرياضية)م
 (جامعة مستغانممعيد التربية البدنية والرياضية)

 (جامعة مستغانمقسم عمم النفس )
 (جامعة مستغانمقسم عمم النفس )

 ( امعة شمف) ج معيد التربية البدنية والرياضية
 امعة نوبة)تونس(ج معيد التربية البدنية والرياضية

 
 
 
 



 

 

 

 
 (12الممحق رقم )

 نتائج البحث
 

 
 

 



 

 

 استمارة األداء التدريسي الموزعة عمى األساتذةنتائج 
 : التخطيط لمتدريس األولالبعد  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 الجيد لمموضوعات التي يدرسونيا . اإللمام 3.4912 1.05984
 االطالع عمى الجديد في مادة التخصص 3.7368 1.01141
 الجيد لممحاضرات اإلعداد 3.3289 1.18047
 االلتزام بمواعيد المحاضرات. 3.5219 99976.
 استثمار وقت المحاضرة فيما ىو مفيد 3.6491 1.00205
 االعتزاز بالمينة إظيار 3.4737 1.17019
 في مجال التخصص واألكثر أىميةالضرورية  المقياس اختار موضوعات 3.6842 1.07282
 تعديل إلىيحتاج  خطة المقياس باستمرار واعدل ما أراجع 3.5482 1.05042
 بجمع المادة الخبرية حول موضوع المحاضرة من مراجع متعددة أقوم 3.6974 98919.
 عنيا لإلجابةنفسي  وأجيزالطمبة  أسئمة أتوقع 3.3772 1.09376

 المحور ككل )التخطيط( 3622 1634
 البعد الثاني:تييئة الطالب لدراسة المقرر المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري 

 الرنامج أىدافتوضيح  3.3158 1.14049
 ببعض جوانب الحياة الرنامجضيح عالقة تو  3.0746 1.18309
 مصادر المعمومة إلىالطالب  إرشاد 3.1711 1.02034
 المطموبة من كل طالب األدوارتحديد  3.4956 1.03463
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب  3.6009 1.05086
 البرنامجتوضيح االرتباط بين موضوعات  3.5614 88587.
 يدرسونو تطبيق ما و ةتبصير الطالب بكيفية مذاكر  3.1053 1.22290
 كمقدمة لممحاضرة الجديدة الخبرات السابقة المكتسبة استخدم 3.4649 1.11600
 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطمبة وحب االستطالع لدييم أبدا 3.0658 1.11461

1.32357 3.1667 

 تتعمق بموضوع المحاضرة القادم قضية ةمع ثار  ختم المحاضرة بمراجعة المقياسأ
. 

 الطالب(المحور ككل)تييئة  3.3022 56142.
 : التنفيذالبعد الثالث  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 مناقشة الطالب في المستجدات العممية 2.9693 1.24310
 عمى استفسارات الطالب اإلجابة 3.1491 1.11246
 م وسائل تعميمية متنوعةاستخد 3.0877 1.24215
 طرق التدريس أساليب و تنويع 3.6404 1.09566
 لغة سميمة لمتواصل مع الطالب ماستخد 4.1579 36544.
 الفرصة لمطالب لممشاركة إتاحة 3.1184 1.02352
 فرص التعمم الذاتي إتاحة 3.0702 1.27476
 والمصطمحات العممية النظرياتتفسير  3.7237 1.01006



 

 

 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة 3.3333 1.11590
 المقياس أىدافالتدريس المتوقع استخداميا في ضوء  وطرق أساليباحدد  2.9605 1.05498
 المحور ككل )تنفيذ الدرس( 3.3211 49115.
 البعد الرابع.التفاعل مع الطالب المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 االجتماعية مشكالتيممساعدة الطالب في حل بعض  3.1667 1.10598
 الطالب أراءاحترام  3.3904 97153.
 تشجيع وتحفيز الطالب 3.3114 1.07205
 المخالفة. اآلراءتقبل  3.0526 1.14069
 بين الطالب األلفة إشاعة 3.3860 1.14967
 تقبل تقويم الطالب لتدريسيم 3.0439 1.05271
 الشرح أثناءتوفير اليدوء  3.6228 1.03158
 طالبي أسماءاحرص عمى معرفة  3.2851 1.10360
 بمقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب 3.5219 1.16651
 مشاعر الطمبة أتفيم 2.9649 1.06137
 المحور ككل )التفاعل مع الطالب ( 3.2746 48734.
 تقويم الطالب :الخامس البعد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 استخدم طرق تقويم متنوعة 3.6930 1.11953
 تدني درجاتيم أسبابابحث مع الطمبة  2.5307 1.15873
 التي وقعوا فييا األخطاء أنماطالطمبة واحمل  إجاباتبدراسة  أقوم 3.1404 1.03572
 التدريسوطرق   أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل  3.3553 1.16525
 التنقيطبعد عرض اإلجابة النموذجية وسمم   نتائجالعرض  3.1974 1.32764
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئمةاىتم  3.3904 1.06663
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسو 3.8246 83688.
 االختبارات لموقت المخصص أسئمةمناسبة  4.0658 73913.
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 3.8640 89734.
 لجوانب المقررشمول االختبارات  3.9474 73121.
 محور التقويم 3.5009 32745.
 األداة ككل 3.3899 36614.

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 نتائج استمارة الرضا الوظيفي
المتوسط  االنجراف المعياري

 الحسابي
 طبيعة التدريسالبعد األول :

 عدد الطلبة في المقررات التي أقوم بتدريسها مناسب 2.6842 95092.

 عدد المحاضرات التي أقوم بتدريسها مناسب 3.7544 93922.

 ساعات العمل في الجامعة مناسبة الحتياجات العمل 3.8070 94684.

 متطلبات العمل واضحة ومفهومة 3.8509 84720.

 يتميز الطلبة بأخالق حسنة 2.9430 91550.
 اشعر بالمتعة أثناء التدريس 2.8158 1.03733
 االنجازات في التدريس يتم تقدريها بصورة مالئمة 2.7105 96843.
 تتاح لألستاذ فرص انجاز عملو باألسلوب الذي يختاره 3.7675 94956.
 يوجد امن واستقرار في العمل 4.3991 49080.

1.02088 3.0789 

يتصف العمل في مهنة تدريس التربية البدنية والرياضية بالنمطية وعدم 
 التجديد

 (طبيعة التدريسالمحور ككل) 3.3811 28877.
المتوسط  االنجراف المعياري

 الحسابي
 النمط اإلداريالبعد الثاني :

 ىي المرجعية األولى لتسيير األمور االنضمة والقوانين 3.0526 1.01827
 أسلوب اإلدارة في تطبيق األنظمة والقوانين 3.1974 1.32764
 المسؤولين بسهولةيتم االتصال بالرؤساء و  3.4825 87785.
 تتجنب اإلدارة الوساطة والمحاباة عند تطبيق نظام الترقية 3.4342 1.08659

.87669 2.7851 

على اطالع أعضاء ىيئة التدريس على البرامج  لمعهدتحرص إدارة ا
 للمعهدوالخطط التطويرية 

 اإلداريةأعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات  المعهدتشرك إدارة  3.8816 80144.

 تظهر اإلدارة نمطا قياديا ايجابيا 3.0132 82087.

 بالمرونة إدارة المعهدتتصف القرارات اإلدارية الصادرة عن  2.9342 80202.

 وتعاملهم بالمساواة حاجات األساتذة ومشاعرىم إدارة المعهدتفهم ت 3.9693 68587.

.82604 2.8114 

على قاعدة وضع الرجل  البدنية والرياضيةمعاىد التربية يعتمد التوظيف في 
 المناسب في المكان المناسب



 

 

 المحور ككل )النمط اإلداري( 3.2561 46942.
المتوسط  االنجراف المعياري

 الحسابي
 مكان وبيئة العملالبعد الثالث :

 ظروف العمل في قاعات التدريس جيدة 3.1360 85201.

 تتوافر التجهيزات الالزمة في قاعات التدريس والمركب الرياضي 3.0482 83553.

 عملية التدريس بكفاءة لتأديةمكان مريح  المعهد 3.4211 89438.

 وجود تهوية وتدفئة مناسبة 3.6491 94782.

 ال اشعر بالتمييز في العمل 4.0000 65705.

 مع زمالئي ورؤسائي الرأياختالفي في  دحرية التعبير عناح تت 3.6667 97245.

 توجد عالقة طيبة مع الزمالء 4.4430 49783.
 ونشاطاتو المعهد أخبارتوجد نشرات دورية حول  2.8728 1.06467
 يتواجد مكان التدريس بالقرب من منزلي 2.3904 1.02879
 لألساتذةتوجد مكاتب  2.5395 1.16982

 (مكان وبيئة العملالمحور ككل) 3.3167 65952.

 األداة ككل )الرضا الوظيفي(  3.3180 42012.
 

 
 

 



 

 

 استمارة )األداء التدريسي( الموزعة عمى الطمبةنتائج 
 األول: التخطيط لمتدريسالبعد  االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي

إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط لو وفي وقتو  األستاذ يحسن 1.067 3.28
 المناسب

 المحاضرةداخل ما يفعمو لجيدًا  األستاذ يخطط 1.374 3.02
 متمكن من المقياس األستاذيعتبر  940. 3.67
 الموضوعات ذات صمة بالمقياس ومفيدة في الحياة العممية 1.065 3.46
 الطمبة بالفائدة من المقرر األستاذ يشعر 1.173 3.08
 حجم المادة المطموبة يتناسب ومتطمبات المقياس 965. 2.41
 عند الضرورة إالالمدرس يركز عمى المادة المطموبة وال يخرج عنيا  1.010 2.50
 المقرر في وقتو المحدد من الفصل األستاذ ينيي 950. 2.38
 بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة األستاذقام  1.093 2.83
 مقررات دراسية حديثة ومتجددة األستاذ يقدم 1.330 3.10
 (التخطيط لمتدريسالمحور ككل ) 2.51 2.97

 البعد الثاني :تييئة الطالب االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 األخرىوالمقررات  الذي يدرسو العالقة بين المقرر األستاذ حوضي 1.163 2.97
 تعريف الطالب بطبيعة المقرريقوم األستاذ ب 1.063 3.22
 من الفصل األول األسبوعالطمبة خطة المقرر في  األستاذ يسمم 1.090 3.09
 المراجع والكتب المناسبة لممادة التعميمية األستاذ يحدد 1.153 2.93
 المطموبةكان المدرس يبدي اىتمامات لتعمم الطمبة المادة  1.270 2.99
 لديو القدرة لتشويق الطمبة لدراسة المقرر 1.202 2.46
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث 1.144 2.83
 يبمغ األستاذ الطمبة بوقت ومكان الدرس 1.075 3.45
 دور المكتبة في البحث األستاذ يفعل 1.307 2.98
 بربط مواضيع المادة بالجانب العممي األستاذقام  1.087 3.55
 (تييئة الطالبالمحور ككل ) 2.52 3.05

 :التنفيذ البعد الثالث االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 جيد كبير في التدريس األستاذ بذل 1.137 3.55
 بروح الدعابة والمرح األستاذ التحمي 1.189 2.46
 ق التدريس في محاضراتوطر أساليب و في األستاذ ينوع 1.152 3.25
 جيد في عرض وتحميل المادة العممية أسموبلديو  األستاذ 1.142 3.13
 متحمسا ومتشوقا لممادة التي يدرسيا األستاذكان  1.176 3.07
 لمتفكير في المادة وموضوعاتيا األستاذ أثارني 1.282 3.10
 لغة فصيحة في شرح المقياس األستاذ  تخدميس 1.026 3.80
 وسائل تعميمية مناسبة في قاعة المحاضرة األستاذ يوفر 1.073 2.96



 

 

 الطمبة عمى القيام ببحوث مشتركة األستاذ يشجع 1.190 3.47
 الطمبة الموىوبين عمى تطوير قدراتيم المميزة األستاذ يساعد 1.011 2.52
 (التنفيذالمحور ككل ) 1.99 3.13

 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 وتوجيو الطالب إلرشاد الوقتجزء من  األستاذ تخصيص 1.127 2.79
 والمناقشة األسئمةيشجع المدرس الطمبة عمى  1.153 3.41
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في  1.180 2.43
 يطور محاضراتو عن طريق التغذية العكسية من الطمبة 1.055 2.53
 المحاضرة أثناءالطمبة وينادييم بيا  أسماءفظ يح 1.129 2.36
 يشعر الطمبة باالرتياح في محاضراتو 1.042 2.40
 المساواة في تعاممو مع طمبتو دون محاباة األستاذ  يراعي 1.377 2.90
 قدوة حسنة بأنوالطمبة  األستاذ يشعر 1.156 3.49
 عالقتو مع الطمبة عمى الصراحة والوضوح األستاذ يبني 1.076 3.06
 اإلنجازات الالئقة من طالبو ويحمسيم لممزيد منيا. األستاذ يمتدح 1.087 2.36
 (الطالب التفاعل معالمحور ككل ) 2.22 2.78

 تقويم الطالب :البعد الخامس االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 االمتحانات كانت عادلة 1.191 3.01
ة بالنسبة لالمتحانات والواجبات تم الحصول عمييا خالل فتر  األستاذ مالحظات 1.053 2.43

 وجيزة
 بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة األستاذ  يمتزم 1.096 3.42
 شاممة متنوعة كانت اختباراتو 1.063 3.48
 االختبارات لطمبتو بعد تصحيحيا أوراق األستاذ يعيد 1.092 2.32
 في وسائل التقويم األستاذ ينوع 1.421 3.01
 التفكير لدى الطمبة بإثارة أسئمتوتتصف  1.023 2.51
 االختبارات أوراقتغذية عكسية عمى  األستاذ قدم 1.084 2.55
 الخطأنوع  عقب االنتياء من االختبار  لمعرفة الطمبة النموذجي ينشر التصحيح 1.105 3.24
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض  1.155 3.52
 (تقويم الطالبالمحور ككل) 2.67 2.94
 من وجية نظر الطمبة( األداة ككل )مستوى األداء التدريسي 11.91 2.97

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Correlations 

 محور 

 خطٌطتال 

 محور

 لتهٌئةا

 محور

  لتنفٌذا

 محور

 لتفاعلا

 محور

 تقوٌمال

 األداة ككل

األداء  

 التدرٌسً

 محور

 بٌعةط

 التدرٌس

 محور

 لنمطا 

 دارياإل

محور 

 ملالع ٌئةب

األداة ككل 

)الرضا 

 الوظٌفً(

 محور

 خطٌطتال 

Pearson Correlation 1 .721
**

 .558
**

 .484
**

 .461
**

 .757
**

 .354
**

 .609
**

 .587
**

 .615
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 لتهٌئةا محور

Pearson Correlation .721
**

 1 .805
**

 .646
**

 .437
**

 .899
**

 .412
**

 .878
**

 .798
**

 .839
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 لتنفٌذا محور

Pearson Correlation .558
**

 .805
**

 1 .837
**

 .340
**

 .897
**

 .417
**

 .881
**

 .861
**

 .875
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 لتفاعلا محور

Pearson Correlation .484
**

 .646
**

 .837
**

 1 .610
**

 .883
**

 .587
**

 .656
**

 .852
**

 .825
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 تقوٌمال محور

Pearson Correlation .461
**

 .437
**

 .340
**

 .610
**

 1 .647
**

 .589
**

 .311
**

 .601
**

 .566
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 األداة ككل

 األداء التدرٌسً 

Pearson Correlation .757
**

 .899
**

 .897
**

 .883
**

 .647
**

 1 .562
**

 .843
**

 .913
**

 .921
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 محور

 التدرٌس بٌعةط 

Pearson Correlation .354
**

 .412
**

 .417
**

 .587
**

 .589
**

 .562
**

 1 .371
**

 .570
**

 .665
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 محور

 دارياإل لنمطا 

Pearson Correlation .609
**

 .878
**

 .881
**

 .656
**

 .311
**

 .843
**

 .371
**

 1 .860
**

 .907
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 ملالع ٌئةمحور ب

Pearson Correlation .587
**

 .798
**

 .861
**

 .852
**

 .601
**

 .913
**

 .570
**

 .860
**

 1 .974
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

األداة ككل )الرضا 

 الوظٌفً(

Pearson Correlation .615
**

 .839
**

 .875
**

 .825
**

 .566
**

 .921
**

 .665
**

 .907
**

 .974
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



 

 

 

 
ممخص البحث 
 بالمغة األجنبية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 اإلنجليزيةملخص البحث باللغة 
 

Abstract: 

      This study aimed to determine the level of educational performance and job’s satisfaction  of 

members of professional body ,in the departments and institutes of physical education and sports. 

And to know the nature of the relationship between them, in the circumstances facing the  higher 

education sector, the nature of the profession and this because of the noble objectives  that  carry 

this noble mission; to prepare future generations of professors and instructors in various 

disciplines. 

    The student researcher assuming that the level of educational performance and job’s  

satisfaction for teachers of physical education and sports, is in the middle level limits, with a 

correlation between both and this to answer the following question: 

   What is the level of educational performance and job’s satisfaction of members of the 

professional body , in the departments and institutes of physical education and sports and the 

nature of the relationship between them. Using a sample of 228 teachers and 724 students from 

second year Master, from some sections and institutes of physical education and sports in 

Algeria, chosen randomly, where we used three forms (form of job’s satisfaction and 

performance Education distributed to teachers) and (the form of the performance education 

distributed to students) as also we used the descriptive method according to the  nature and 

object of the  study, and we used the following statistical methods: 

- Medium. 

- The percentages. 

- The standard deviations. 

- Analysis of variance. 

- Test (LSD) for subsequent comparisons. 

- After statistical treatment with (Statistical Package Social Science program) the following 

results were obtained: 

 

- The level of members of departments and institute of   physical education and sports. 

concerning the degree of their teaching practice is within the limits of the medium. 

- An average degree of job’s satisfaction, of members of departments and institutes of physical 

education and sports. 

- Teaching Performance level of members of the professional body in the departments and 

physical education and sports institutes from; the perspective of students, is within the average. 

- There is a difference in the degree of quality of teaching of members of the professional bodies 

in the departments and institutes of physical education and sports because of variables 

(qualification, professional experience) for doctors with more than 16 years of experience  

- There is a difference in the degree of job’s satisfaction of faculty members in departments and 

institutes of physical education and sports because of variables (qualification, professional 

experience) for professors with more than 16 years of experience  

-There is a correlation between educational performance and job satisfaction of member of 

departments and physical education and sports institutes. 

 

Keywords: 

Evaluation - quality and performance of education – job’s satisfaction - university professors. 



 

 

 فرنسيةملخص البحث باللغة ال
Résumé : 

      Cette étude visait à connaître le niveau de la performance de l'enseignement et de la 

satisfaction professionnelle ,des membres du corps professionnel, dans les départements et les 

instituts de l'éducation physique et sportive, et de connaitre la nature de la relation existante entre 

les deux niveaux, dans les  circonstances que traverse le secteur de l'enseignement supérieur, 

ainsi que la nature de la profession et cela à cause des nobles objectifs que portent cette noble 

mission pour  préparer les futures générations de professeurs et instructeurs dans diverses 

disciplines. 

    L’étudiant chercheur à supposer que le niveau de la performance de l'enseignement et de la 

satisfaction professionnelle, pour les enseignants d'éducation physique et sportive,  est dans les 

limites du niveau moyen, avec une corrélation entre les deux et ceci pour répondre à la question 

suivante: 

   Quel est le niveau de la performance de l'enseignement et de la satisfaction professionnelle des 

membres du corps professionnel dans les départements et les instituts de l'éducation physique et 

sportive et de la nature de la relation existant entre eux, en utilisant un échantillon de 228 

professeurs et 724 étudiants de deuxième année Master, de certaines sections et des instituts 

d'éducation physique et sportive dans l’Algérie, choisie au hasard, où, on a utilisé trois 

formulaire ( formulaire de la satisfaction professionnelle et de la performance de l'enseignement 

distribués aux enseignants) et ( le formulaire de la performance d'enseignement distribué au 

étudiants) comme on a  également utilisées la méthode descriptive de l'aptitude de la nature et 

l'objet d'étude, et on a utilisés les moyens statistiques suivantes : 

- Moyennes. 

- Les pourcentages. 

- Les écarts-types. 

- Analyse de la variance. 

- Test (LSD) pour les comparaisons postérieur. 

- Apres 'traitement statistique avec (Statistical Package programme de Sciences humaines) où on 

a obtenu les résultats suivants : 

- Le niveau des membres des départements et des instituts d'éducation physique et sportive 

concernant le degré d'exercice de leur enseignement est dans les limites du médium. 

- Un degré moyen de la satisfaction au travail pour les membres des départements et des instituts 

de l'éducation physique et sportive. 

- Niveau de performance d’enseignement, des membres du corps professionnel dans les 

départements et les instituts d'éducation physique et sportive ; du point de vue des étudiants, est 

dans les limites des moyennes. 

- Il y a une différence dans le degré de qualité de l'enseignement, des membres du corps 

professionnel dans les départements et instituts de l'éducation physique et sportive en raison des 

variables (qualification, expérience professionnelle) en faveur des docteurs avec 16 ans 

expérience  

- Il y a une différence dans le degré de satisfaction au travail des membres du corps professoral 

dans les départements et instituts de l'éducation physique et sportive en raison des variables 

(qualification, expérience professionnelle) en faveur des professeurs avec 16 ans expérience  

 

-Il y a une corrélation entre les performances de l'enseignement et la satisfaction professionnelle 

des membres des départements et des instituts d'éducation physique et sportive. 

 

Mots clés: 

Evaluation - qualité et performance de l'enseignement - la satisfaction professionnelle - des 

professeurs d'université. 

 



 

    

 

 

 



 

 

 
 ملخص البحث :

التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية  ىدفت الدراسة إٔب معرفة مستول األداء
،كمعرفة طبيعة العبلقة اؼبوجودة بينهما ، ُب ظل الظركؼ الٍب يبر هبا قطاع التعليم العإب ، باإلضافة إٔب طبيعة اؼبهنة كىذا نظرا 

 لة ، ُب إعداد أجياؿ اؼبستقبل من أساتذة كمدربْب ُب ـبتلف التخصصاتلؤلىداؼ السامية الٍب ربملها ىذه الرسالة النبي
كجود  مع، اؼبتوسط ففرض الطالب الباحث أف مستول األداء التدريسي كالرضا الوظيفي ألساتذة الَببية البدنية كالرياضية ُب حدكد 

 عبلقة ارتباطية بينهما كىذا لئلجابة على التساؤؿ التإب: 
التدريسي كالرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية  كما طبيعة العبلقة ما مستول األداء 

طالب سنة ثانية ماسَب ، من بعض أقساـ كمعاىد الَببية البدنية  724أستاذ ك  228اؼبوجودة بينهما ، مستعينا بعينة قدرت ب
بالطريقة العشوائية ، حيث استخدـ ثبلث استمارات :) استمارٌب الرضا الوظيفي ك األداء  اختّبكا ، اعبزائرمكالرياضية ُب الوطن 

ؼببلئمتو بأسلوب عبلئقي التدريسي اؼبوزعة على األساتذة ( كاستمارة األداء التدريسي اؼبوجهة للطلبة ، كما استخدـ اؼبنهج الوصفي 
 اليةلطبيعة موضوع الدراسة ، كاستعاف بالوسائل اإلحصائية الت

 اغبسابية.اؼبتوسطات  -
 النسب اؼبئوية . -
 اؼبعيارية.الكبرافات  -
 التباين.ربليل  -
  .للمقارنات البعدية)  ( LSD اختبار -

 حيث ربصل على النتائج التالية :  سبت اؼبعاعبة اإلحصائية باستخداـ برنامج اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية -
ُب حدكد  ألدائهم التدريسيفيما يتعلق بدرجة فبارستهم  بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية ة التدريسئأعضاء ىيمستول  -

 اؼبتوسط .

 بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية.ة التدريس ئعضاء ىيدرجة رضا متوسطة أل -
 من كجهة نظر الطلبة ُب حدكد اؼبتوسط .  مستول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية -
يوجد اختبلؼ ُب درجة فبارسة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل ؼبتغّب  -

 سنة خربة مهنية 16كاألكثر من  ضبلة الدكتورهلصاّب ، )اؼبؤىل العلمي ، كاػبربة اؼبهنية ( 
يوجد اختبلؼ ُب درجة الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ُب أقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية تعزل ؼبتغّب )اؼبؤىل  -

 سنة خربة مهنية 16لصاّب أساتذة التعليم العإب كاألكثر من  ، العلمي ، كاػبربة اؼبهنية (

 بأقساـ كمعاىد الَببية البدنية كالرياضية.ة التدريس ئيفي ألعضاء ىيبْب األداء التدريسي كالرضا الوظ ارتباطيوتوجد عبلقة  -
 الكلمات المفتاحية :

أساتذة اعبامعة . -الرضا الوظيفي  -األداء التدريسي  -التقوٙب 



 

 

 


