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 !ثري بعض املتغريات الشخصية (اجلنس، اخلربة املهنية، عالقة العمل)

 .على أداء أساتذة الرتبية البدنية والر+ضية يف طور التعليم املتوسط 
 

  أ. مريوح عبد الوهاب            . مسعود بورغدة حممدد

  ئر، اجلزا2معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر+ضية ، جامعة قسنطينة 
 

 الملخص:

وزع إستبيا$ على   لدراسة أداء أساتذة الرتبية البدنية و الر�ضية وفق املقاربة 	لكفا�ت،        

أستاذا عرب أربع وال�ت(قسنطينة، 	تنة، سطيف و ميلة). النتائج املتوصل إليها يف هذه  115

داء واجبهم التدريسي. الدراسة بينت إمتالك األساتذة ملستوى متوسط يف الكفا�ت الالزمة أل

ص الشخصية ( اجلنس، اخلربة و ـــــــب اخلصائـروق يف األداء حســــــــة كذلك الفـــــتناولت الدراس

ل) و الحظنا أن عالقة العمل(مثبت، مستخلف) هلا أثر يف األداء مما يؤكد أن ــعالقة العم

لتحقيق الذات هلم أثر واضح يف األداء. دة و اــــاألدوار الواضحة و التوظيف بعقود غري حمددة امل

هذه النتيجة اليت توصلنا إليها حتتم على املدرسة اجلزائرية اإلهتمام بظروف عمل أساتذة الرتبية 

  البدنية و الر�ضية و حباجاpم النفسية و اإلجتماعية حىت يستطعون تقدمي أداء متميزا.
  

Résumé : 
 

        Pour étudier la performance des professeurs d’éducation physique et sportive 

selon l’approche par  compétences, Un questionnaire  a été Administré  a 115 

professeurs d’éducation physique et    sportive, repartis sur 04 willayas (Constantine, 

Batna, Sétif et Mila).Les résultats ont montré un faible degré de compétence  et 

rendement moyens dans l’exercice des professeurs d’EPS de leur mission. Il a aussi 

montré des différences dans la performance selon les caractéristiques personnelles 

(sexe, expérience, relation de travail). Il a également montré l’influence de la relation 

de travail (titulaire, vacataire) sur la performance des professeurs. cela confirme que 

la définition claire des rôles, le recrutement avec contrat indéterminé, et l’auto –

réalisation influencent la performance. Ces résultats exigent à l’école Algérienne de 

s’intéresser aux conditions de travail des professeurs d’éducation physique et sportive 

et à leurs besoins psychologiques et sociaux pour qu’ils s’épanouissent mieux et  

soient plus rentables   
  

 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

10 

   : ةـــــــمقدم 

تسعى مجيع املؤسسات يف سبيل ضمان استمراريتها إىل حتصيل أهم العناصر واملكو$ت اليت 

تعود 	لفائدة والربح عليها على املدى القريب والبعيد، وtكد الدراسات امليدانية على أن أهم 

  يم كان.    هذه العناصر هو األداء الذي يعترب املكون األساسي والعمود الفقري ألي تنظ

وتزداد أمهية األداء عندما نتحدث عنه يف جمال التعليم ألن التعليم عايل اجلودة ميكن أن حيسن 

 Stephen Gomez, David Lush الوضع االجتماعي واالقتصادي للدول (

&Margaret,2004.p373 ويكتسب األداء التعليمي أو الرتبوي هذه األمهية من، (

pعتبارها �ين مؤسسة اجتماعية بعد األسرة، واليت تتوىل الطفل وتقوم أمهية املدرسة يف حد ذا	ا 

برتبيته وتعليمه ومساعدته للتكيف مع الظروف والوضعيات احمليطة به (بن لوصيف 

)، و  خذ األستاذ دورا حمور� يف حتقيق كل هذا داخل املدرسة وجممل 3،ص2012حورية،

  العملية الرتبوية.

به واقع مدارسنا ونظامنا التعليمي حاليا من جتديد وتعديل يف املناهج الرتبوية، غري أن ما يتميز   

تكوين األساتذة، تزايد اإلضرا	ت ومقاومة هذا التغيري...اخل، قد أثر سلبا على أداء املؤسسة 

الرتبوية وبروز عدة مظاهر سلبية، حيث تبني اإلحصاءات املقدمة من طرف الوزارة لسنة 

عدد التالميذ املعيدين يف التعليم املتوسط يف مجيع املستو�ت جتاوز أن  2008/2009

، وعدد املتخلفني 1011038تلميذ من العدد اإلمجايل للمتمدرسني البالغ  479300عددهم

) يف 7.81عن الدراسة والذين خرجوا منها دون شهادات أو مؤهالت كانت 	لنسب التالية(

تلميذا يف الثاين متوسط  59.680ميذا و تل 42.019الثالث متوسط أي ما يعادل 

  )3،ص2012(بن لوصيف حورية،يف األول متوسط  81.632و

كل هذا يعكس فشل املدرسة يف أداء مهمتها ورسالتها، ورغم أن هذا قد يعزى لعدة أسباب      

كاملشاكل االجتماعية، والصحية ونقص القدرات العقلية اليت يعاين منها التلميذ،وغياب 

البيداغوجية اليت تصعب عملية تقدمي املادة العلمية ...اخل، إال أن أغلب ما يعزى إليه الوسائل 

والذي من بينهم أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية الذي يعترب  أحد اإلطارات  هذا هو أداء األستاذ 

الذين كونتهم اجلزائر وتساهم بدرجة كبرية يف جناح الطلبة ، 	عتبار هذا التخصص حسب 
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ملشروع اجلزائري جزء ال يتجزأ من املنظومة الرتبوية وله أمهية يف تكوين الطفل اجلزائري يف ا

     ).4،ص 2008اجلوانب البدنية والنفسية واالجتماعية والفكرية (حممد مسعود بورغدة،

 A S) وإذا كان األداء يعكس احلد احلسن أو السيئ الذي يؤدي به شخص ما عمله

Hornby,2000.p939) إنه جيب علينا عندما نطالب أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية ف

مبستوى عال من األداء أن نراعي جمموعة من الظروف واملعطيات اليت يعمل يف ظلها من نظام 

إداري  ونظام للحوافز واألجور و أداوت و وسائل التدريس، 	إلضافة إىل طبيعة ختصصه 

قد عمله و عالقته مع التالميذ وحميط العمل...اخل، كل وتفاعله مع األساتذة اآلخرين وطبيعة ع

 Nwachukwuهذه العوامل قد تؤثر 	إلجياب أو السلب على دافعيته ومن مث أدائه. (

Prince Ololube,2008.p13(.   

وهذا ما دفعنا إىل حماولة معرفة tثري بعض هذه العوامل والظروف واملتمثلة يف كل من عامل     

املهنية وعالقة العمل على أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية يف طور التعليم اجلنس ،اخلربة 

  املتوسط.
 

  : ةــــــــــــــــاإلشكالي -1

يعترب األداء الذي يعتمد على تفاعل مورد بشري مع عنصر مادي أو تقين ومهام كمية     

البشرية مع بعضها البعض وذلك سهل التقييم مقارنة مع األداء الذي يعتمد على تفاعل املوارد 

 Caroline ملا تتميز به من غموض ومهام ذات طبيعة نوعية يف عالقتها مع األداء،(

Vander Vliet & Johnny Hellgren 2002.p4 لذلك فإن تقييم أداء (

األستاذ على أساس معيار املردود واإلنتاج الذي هو مقدار ما حصله التلميذ غري كاف ألن أداء 

خري غري مرتبط  فقط مبستوى أداء األستاذ، ولكن كذلك بظروف اجتماعية ونفسية هذا األ

 وعقلية ال يتحكم فيها األستاذ.                                                             

كما أن أداء األستاذ بصفة عامة وأستاذ الرتبية البدنية والر�ضية خاصة هو نتيجة لعدة ظروف    

 غريات واليت منها تزايد عدد النساء فيما يسمى 	جلنس واملساواة يف اختيار عقود العمل (ومت

Peter Dolton &Oscar Marenaro –Gutierrez 2011.p9 و تزايد ،(
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أجر األستاذ الذي أدى إىل تزايد طلب املتخرجني هلذه املهنة  مما خيلق منافسة للحصول على 

 ,Hannah  Riley Bowels &Kathleen L.Mcginnهذا املنصب (

2008.p6 وهذا بدوره يزيد من عدد األساتذة املستخلفني طلبا للخربة املهنية و العمل و ،(

األجر، وإذا كان هذا النوع من عقود العمل يسهل على املؤسسة توظيف هذه الفئة عند تزايد 

ه ال ميلك مركز دائم احلاجة إليهم وتسرحيهم عندما تقل، فإن املستخلف يشعر بعدم األمان ألن

يف املؤسسة مما يؤثر على والئه هلا، يف الوقت الذي يستفيد نظرائه الدائمون من تعويضات  

                                                                      )(Deborah Dean2008.p11 .كالز�دة يف األجور واحلوافز

والعمر يف كل هذا فإن أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية من  ونظرا للتوجه يف احلديث عن اجلنس  

 ,Christopher Dougherty كال اجلنسني تزداد خرباته املهنية مبرور الوقت،(

1989.p1)وبطبيعة احلال تزداد األجور كذلك بز�دة اخلربة املهنية (Deborah A & al 

(1999.p32اعث واحلافز كي حتافظ على )، وهلذا تستخدم املؤسسات الرتقية إلعطاء الب

) وتقدم Rosalind Levacic ,2009.p35العمال ذوو القيمة  ألكرب مدة زمنية ممكنة(

 & Ali Molla hossienهلم املنح على اعتبار أÓا أغلب ما حيفزهم ويدفعهم للعمل(

al,2012 غري أن ما يزيد جاذبية هذه األخرية وقيمتها للعامل هو إحساسه بوجود عدالة ،(

 Thimothy A. Judgeيف اإلجراءات املتبعة والقرارات املستخدمة فيما خيص توزيعها(

& Jason A .Colquitt, 2009.p395 كدt خاصة مع تزايد عدد الدراسات اليت (

 & t ) Sikander Hayyat Malikثري العدالة على استعدادات وسلوكيات العمال.

al,2011.p127        (  

عامل يتأثر بكل العوامل السالفة الذكر وخاصة عندما ندرك أنه قد ال يقدم وإذا كان أداء ال  

 A S )جمهوداته 	لشكل املتوقع ألنه يتأثر مبعتقداته وتوقعاته والعوائد اليت يريدها

Hornby,2000. p939).،  �  ترى تؤثر هذه املتغريات (اجلنس واخلربة املهنية  فهل

 رتبية البدنية والر�ضية يف طور التعليم املتوسط؟ وعالقة العمل) على أداء أستاذ ال
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  أهداف الدراسة: -2

  قياس أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية. -1- 2 

 معرفة أثر كل متغريات الدراسة على أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية.   -2- 2 
 

  فرضيات الدراسة: -3

بني أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف األداء  ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية - 1- 3  

  تعزى إىل متغري اجلنس.

ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف األداء  -2- 3 

  تعزى إىل متغري اخلربة املهنية.

لر�ضية يف األداء ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أساتذة الرتبية البدنية وا  -3- 3 

 مرسم). –تعزى إىل متغري عالقة العمل (مستخلف 
  

مصطلحات الدراسة:  -4   

هو الطريقة اليت يؤدي Ùا فرد ما دوره ، كما انه احلد احلسن أو السيئ الذي  األداء: -4-1  

كما أنه النتيجة  يؤدي به شخص شيء ما، وهو كل فعل يستلزم الكثري من اجلهد والعناء،

قة من اجناز نشاط معني  وهو يتطلب ترابط جمموعة من العناصر مع بعضها البعض و اليت احملق

قد تكون كفيلة بقيام األستاذ مبهامه وأدواره مثل الكفاءات 	ملعارف واملهارات واإلجتاهات. 

Leopold Paquay & al,2006.p33)( 

يظهرها أستاذ الرتبية البدنية نقصد مبصطلح األداء يف حبثنا جمموعة املعارف واملهارات اليت  

والر�ضية يف نشاطه التدريسي وفق املعايري و احملاور اآلتية: ختطيط الدرس، تنفيذ الدرس،التقومي، 

 وإدارة وتنظيم الفصل.

ويستخدم  )، Gender (أو (Sex)قد يشار إليه مبصطلح   :اجلنس - 4-2

يولوجية والبدنية، يف ) للتفريق بني الذكر واألنثى نتاج الفروق البSexمصطلح(

) للتفريق بينهما على أساس األعراف والتقاليد االجتماعية والسياسية والقوى Genderحني(

أي االختالفات يف الثقافة  )p2Emily Esplen & Susie Jolly.2006,(الثقافية
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 Deaux( واملعارف واالستعدادات ونظم املعتقدات بني كل من الرجال والنساء.

K,2010.p105 (  

نقصد بكلمة جنس يف حبثنا كل االختالفات بني الذكر واألنثى سواء الناجتة عن الصفات   

البيولوجية والبدنية أو تلك اليت حتددها العادات والتقاليد ونظرة اÞتمع لكل من الذكر واألنثى، 

 وتكون هلا األثر على الرضا الوظيفي.

به الفرد منذ مدة طويلة من حياته، وهي يقصد Ùا العمل الذي يقوم  :اخلربة املهنية - 4-3

 A.S)    الفرص اليت حيصل عليها الفرد من فرتة العمل السابقة واملؤهالت

Hornby,2000. p439,1493).  

نقصد مبتغري اخلربة املهنية يف حبثنا كل األشياء اليت يكتسبها أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية   

  ية واجتماعية...اخل واليت قد تؤثر على أدائه.معرفية كانت أو نفسية، جسمية، حرك

يرتبط األستاذ مع مؤسسة عمله من خالل عقد عالقة العمل:  -3- 4-2

)الذي يشري إىل العالقات املتبادلة بني طريف العقد من خالل االشرتاك يف  Contractعمل(

وافز، مثل ، نظام احل (Explicit Contract)مشروع ما، ويتضمن هذا العقد جانب رمسي

 Implicit) نظام حل املنازعات، األجر، العطل...اخل، وجانب غري رمسي

Contract) ويقصد به العقد النفسي وهو التوقعات الغري مكتوبة بني مجيع األفراد داخل

وÙذا يكون األستاذ مرمسا أو مستخلفا  ) Nigel Nicholson,1998.p22العقد،(

  حسب العقد املربم مع املؤسسة.

اذ املرسم يف الرتبية البدنية والر�ضية يف حبثنا هو الذي ميلك عقد عمل دائم يتيح له األست   

امتيازات عديدة على عكس زميله املستخلف الذي يعمل لفرتة زمنية حمددة فقط، وهذا قد يؤثر 

 على أدائه.

 هو املعلم واملدرس من الفعل يدرس أي يعلم عن طريق األمثلة والتجارب، األستاذ: - 4-4

)Atlas Student Dictionary,2003.p1081(  واألستاذ هو الشخص الذي يقوم

 )Dictionnaire Hachette,1996.1309( 	لتعليم.
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ألستاذ يف حبثنا هو الشخص الذي يقوم بتدريس مادة الرتبية البدنية و الر�ضية يف التعليم ا     

و متخرج من أقسام الرتبية  الثانوي والتقين، بشرط أن يكون متحصل على شهادة الليسانس

 البدنية و الر�ضية.
 

  حدود البحث: -5

أجري البحث يف كل من والية قسنطينة و 	تنة و سطيف و ميلة وخص أساتذة الرتبية البدنية   

  يف طور التعليم املتوسط.

 05إ$ث)، األساتذة ذوي اخلربة املهنية من  - حدد البحث اخلصائص اآلتية: اجلنس(ذكر  

سنوات فما أقل، أما عالقة العمل فهي نوعني  05فما فوق، وذوي اخلربة املهنية من  سنوات

بند موزعة على األبعاد اآلتية  48دائمة(مرسم) و مؤقتة (مستخلف). وتقتصر الدراسة على 

 لألداء: ختطيط الدرس ، تنفيذ الدرس، التقومي، تنظيم وإدارة الفصل .
  

  جماالت الدراسة:  -6

املكاين: أجريت الدراسة مبتوسطات كل من والية قسنطينة ،	تنة ،سطيف و اÞال  - 1- 6

  ميلة.

  .2012- 2011اÞال الزمين: مت إجراء البحث خالل السنة الدراسية  - 2- 5

أستاذا للرتبية البدنية والر�ضية املتحصلني  115اÞال البشري: أجريت الدراسة على  - 3- 6

 جية الرتبية البدنية والر�ضية.على شهادة الليسانس يف نظرية ومنه
 

يقصد 	ملنهج نظام ترتيب وتنظيم لألجزاء أو اخلطوات لتحقيق  : منهج الدراسة - 7

وهو الطريقة اخلاصة يف أداء  )Atlas Student Dictionary,2003. p680(غاية،

وقد استخدمت دراستنا املنهج الوصفي على  )A S Hornby,2000.p803(شيء ما،

مسح شامل للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ووقت حمدد حبيث اعتبار أنه 

 حياول الباحث كشف ووصف األوضاع القائمة واالستعانة مبا يصل إليه يف التخطيط للمستقبل.
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  الدراسات السابقة: -8

) دراسة من pp25-27   Muhamma Sohail Anwar &al.2011,قدم (   

وض يف العمل (عدم االستقرار يف منصب العمل) خيفض األداء لدى هذا بني افرتاضاpا أن الغم

النوع من العمال، كما أن العمال غري املرمسني يقدمون أداء أعلى مقارنة مع املرمسني، 

عامل من 100بند على عينة من  23واستخدمت الدراسة استبيان بتدرج مخاسي ليكرت  من 

نتائجها إىل أن الغموض وعدم الوضوح خيفض األداء،   صنفي العمل الدائم والغري دائم. وتشري

كما أن هناك عالقة ارتباطيه قوية بني الشعور 	ألمن الوظيفي واحلوافز واألداء حتت عقد العمل 

الدائم، وعالقة ضعيفة حتت عقد العمل املؤقت، وعالقة ضعيفة بني العمل 	إلستخالف 

 واألداء.

دراسته فرضني األول åنه ليس هناك فروق  ) يفL.A.Yahaya 1999.pp2-6قدم (   

حيث مييل منط  Bأو  Aذات داللة يف األداء تعود اىل عامل اجلنس، وال بني منط الشخصية 

إىل مسابقة الوقت 	لرغبة يف اإلجناز يف أقل وقت، دافعية اجناز كبرية، العدوانية،  Aالشخصية 

  ة أقل، البساطة يف العمل وأقل تنافسا.	لثقة، عدواني Bعدم األمان، يف حني ميتاز النمط 

وزارة  21عامل من  675استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بعينة عشوائية طبقية عددها    

ا$ث، واعتمدت على التقرير السنوي لتقييم األداء الذي  219ذكر و 456يف نيجري�، منهم 

اة ، وأدThe Federal Civil Service Commission of Nigeriaأعدته

)، وقد أشارت النتائج اىل عدم وجود (Adeoye1991أمناط سلوكيات العمال الذي أعده  

فروق ذات داللة للجنس على أداء املستجوبني، وال توجد كذلك فروق بني منطي الشخصية يف 

 األداء. 

تناولت tثري بعض (Carl J. Thoresen& al, 2004. pp836-849)دراسة   

 Maintenanceداء يف كل من مرحلة العمل االنتقالية واملستمرةالسمات الشخصية على األ

and Transitional Job Stage  عامل يف املرحلة املستمرة  137، حيث مت اختيار

  عامل يف املرحلة االنتقالية وذلك 	ملؤسسة الكربى لألدوية 	لوال�ت املتحدة األمريكية. 78و
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وجود عالقة ارتباطية قوية بني ثبات الوظيفة والعمل أشارت بعض النتائج هذه الدراسة إىل     

  يف املرحلة املستمرة على األداء، وال توجد عالقة بني األداء والعمل يف املرحلة االنتقالية. 

  من خالل هذه الدراسات نعرض فيما يلي اجلوانب املشرتكة و املختلفة: 

 : من حيث املنهج -

 و هو نفس املنهج الذي نعتمد عليه يف دراستنا. استعملت هذه الدراسات املنهج الوصفي،  

 : من حيث األدوات -

استعملت هذه الدراسات االستبيان لقياس األداء، و هي نفس الوسيلة اليت نستعملها يف   

االختالف املالحظ يف هذه االستبيا$ت يكمن يف أبعاد الرضا الوظيفي وعناصر كل   حبثنا.

ة و ظروف عمل عينة كل حبث، و إىل نظرة كل 	حث بعد، هذا االختالف يرجع إىل طبيع

   ألبعاد وعناصر األداء.

 :  من حيث الوسائل اإلحصائية -

اختلفت الدراسات السابقة يف وسائلها اإلحصائية، فدراسات استعملت النسب املئوية   

ودراسات استعملت إىل جانب النسب املئوية معامل االرتباط "بريسون" لدراسة العالقة بني 

أما دراستنا إىل جانب الوسائل املستعملة يف الدراسات السابقة كمعامل  متغريات الدراسة،

 لدراسة الفروق بني متغريات الدراسة - ت - االرتباط لبريسون، فإÓا تستعمل اختبار 
 

 115مت أخد عينة عشوائية من أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية بلغ عددها  : عينة الدراسة -9

أستاذا موزعة عل كل من والية قسنطينة،  564من جمموع  %20.39وهذا ما ميثل  أستاذا،

  	تنة، سطيف وميلة، وهي متتاز 	لتوزيع املتساوي بني هذه الوال�ت.

، يف حني بلغ عدد 115من جمموع  %92.2أستاذا وهو ما ميثل  106وقد كان هناك عدد  

قد يعكس هذا تقسيم الدور الذي خيضع من العدد اإلمجايل، و  %7.8بنسبة  09األستاذات 

له اÞتمع اجلزائري حسب عاداته وتقاليده، كما قد يرجع إىل النتائج السلبية اليت قد تلحق 

أما فيما خيص اخلربة ، ) (Jodi D.Nadler,1984.p2 اإل$ث من النجاح يف هذا اÞال

، %54.8أستاذا بنسبة  64سنوات فما فوق  5املهنية فقد بلغ عدد األساتذة ذوي خربة من
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، يف %44.3أستاذا بنسبة  51سنوات قد بلغ  5أما عدد األساتذة الذين تقل خربpم املهنية 

، %73.9أستاذا مرمسا بنسبة  85و%  26.1أساتذة مستخلفا بنسبة  30حني كان هناك 

  والشكل التايل يوضح ذلك:

اجلنس، اخلربة املهنية، ): توزيع أفراد العينة حسب املتغريات الشخصية (01شكل رقم(

  عالقة العمل)
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: أداة الدراسة -10  

	العتماد على جمموعة من املقاييس املستخدمة يف قياس األداء الرتبوي والبحوث السابقة قمنا   

، تضمن ìعداد استبيان لقياس األداء لدى أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية بتدرج مخاسي ليكرت

جزئيني  األول يهدف إىل مجع البيا$ت الشخصية قيد الدراسة، والثاين لقياس حمور األداء 

اخلاصة åستاذ الرتبية البدنية والر�ضية وهي (ختطيط الدرس، تنفيذ الدرس، التقومي، تنظيم وإدارة 

 الفصل).
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  : صدق أداة الدراسة -10-1

 80يان  على نسبة اتفاق لدى احملكمني تفوق يوضح الصدق الظاهري  حتصل عبارات االستب 

، و يتميز االستبيان املعد للدراسة بصدق االتساق الداخلي نظرا ألن  معامالت االرتباط بني  %

)  0.05كل عبارة من عبارات األداء و احملور اليت تنتمي إليه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة(

بني كل عبارة و األداء الكلي، و بني كل حمور و كما يتسم االستبيان بصدق االتساق الداخلي 

 األداء الكلي. 

  : ثبات األداة -10-2

تشري طريقة التجزئة النصفية åن معامالت االرتباط سبريمان براون أن معامل الثبات لنصفي  

	لنسبة للنصف  0.9560	لنسبة للنصف األول، و  0.9718االستبيان عايل حيث قدر بـ 

)، ويعكس 0.8865معامل االرتباط بني نصفي االستبيان يعترب عاليا ويقدر بـ ( الثاين، كما أن

  ). 0.9784معامل الثبات ألفا كرونباخ الستبيان األداء قيمة ثبات عالية بلغت قيمته (

ومن خالله تقنية حذف العبارة للتأكد من ثبات االستبيان حتصل االستبيان على تباين إجيايب   

مل يتأثر من حذف أية عبارة، و  αمن عباراته، كما  أن معامل الثبات عند حذف كل عبارة 

  حافظ 	لتايل االستبيان على معامل ثبات عال.
 

  األدوات اإلحصائية املستخدمة:  -11

  استعمل الباحثون األدوات اإلحصائية التالية:

  املتوسط احلسايب. - 

  االحنراف املعياري.  - 

  راسة داللة الفروق بني جمموعات الدراسة.(ت) لد - 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ، - 

 . معامل اإلرتباط بريسون -   

 معامل االرتباط سبريمان براون -   
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   : حتليل ومناقشة النتائج -12

  توصلنا من خالل دراستنا إىل النتائج التالية: : الفروق يف األداء حسب اجلنس 12-1

 لة الفروق يف األداء على أساس اجلنس.): دال01اجلدول رقم (
  

  

 املتغري

  

 أستاذ

  

 الداللة ت احملسوبة أستاذة

 ع م ع م

 غري دال 1.22 0.70 3.29 0.73 3.40 التخطيط

 غري دال 1.35- 0.55 2.49 0.41 2.60 التنفيذ

 غري دال 1.55 0.39 3.28 0.44 3.49 التقومي

تنظيم وادارة 

 الفصل

 غري دال 1.32 0.56 3.55 0.49 3.60

 غري دال 1.18 0.45 3.13 0.43 3.30 األداء

    113م: املتوسط احلسايب       ع: االحنراف املعياري         درجة احلرية:          
 

 ذات داللة إحصائية بني األساتذة نالحظ من خالل اجلدول أعاله عدم وجود فروق

  ).0.05ومستوى داللة ( 113واألستاذات يف األداء الكلي عند درجة حرية 

تعزى النتيجة املتوصل إليها إىل التكوين املوحد بني األساتذة واألستاذات نظر� وتطبيقيا،  

واشرتاك الفئتني يف الرتبصات امليدانية والندوات اليت يعدها املشرفون، 	إلضافة إىل األهداف 

م والضبط ، غري أن هذا يتعارض املشرتكة داخل املؤسسة مما يزيد من قدرة كليهما على التنظي

مع اخنفاض أداء النساء مقارنة 	لرجال يف بعض االختصاصات مثل الرتبية البدنية والر�ضية، 

" أن النساء خيفن ويتجننب النجاح وذلك للنتائج السلبية Matina Hornerحيث تقرتح "

اصة وأن )، خ136.ص2000اليت تلحقهن نتيجة هذا النجاح(عبد اللطيف حممد خليفة،

التقسيم اجلنساين للعمل ونظرة اÞتمع تري أن مسؤولية النساء تنحصر يف حقل اعادة اإلنتاج 

وحسب، وأÓن أقل مرونة وقوة جسدية من الرجال الشيء الذي يتخذ منه دريعة لتقسيم العمل 

حسب اجلنس يف مهن معينة مل تعد حتتاج اليوم اىل القوة العضلية(أورزو 
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و ميكن تفسري   )،واليت من بينها مهنة أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية، 20.ص1995الشوي،

كذلك عدم وجود فروق بني األساتذة واألستاذات أنه بعد اإلقبال املتزايد للعنصر النسوي على 

هذا االختصاص بدأ نوع من التقبل االجتماعي لدور املرأة كأستاذة يف مادة الرتبية البدنية 

  .  والر�ضية

إذا اعترب$ أن األداء يتأثر 	لعوامل مثل األجر، الرتقية، األمن والوقاية وتوافر ظروف و   

فاألستاذ أو ) Alamadar Hussin Khan &al 2012,p6(           العمل...اخل،

األستاذة يعمالن حتت نفس الظروف وشروط العمل مما ال يسمح بوجود فروق، غري أن نتائج 

ص الفرو  ق على أساسا اجلنس تعترب أقل دقة ألن عدد النساء قليل جدا يف دراستنا فيما خي

  مما ال يسمح ìجراء مقارنة دقيقة. اختصاص الرتبية البدنية والر�ضية

  الفروق يف األداء حسب عالقة العمل: -12-2

  ): داللة الفروق يف األداء على أساس طبيعة عالقة العمل.02اجلدول رقم (

   حملسوبةت ا مستخلف مرسم املتغري

 الداللة

 ع م ع م

 غري دال 1.19 0.88 3.16 0.69 3.50 التخطيط

 دال 2.02 0.50 2.59 0.31 2.78 التنفيذ

 غري دال 1.10 0.38 3.30 0.50 3.45 التقومي

تنظيم وادارة 

 الفصل

 دال 1.99 0.39 3.43 0.33 3.65

 دال 2.00 0.57 3.15 0.51 3.47 األداء

 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املستخلفني 02جلدول رقم (و نالحظ من خالل ا

واملرمسني يف األداء، واملالحظ أن األداء يرتفع مع الز�دة يف األجور والتعويضات، املمارسات 

) وكل هذا ال يعين األستاذ Andrew Morrison ,1996.p9داخل العمل...اخل(
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سار املهين والشعور 	ألمن الوظيفي يساهم يف املستخلف مقارنة 	ملرسم، وإذا كان ختطيط امل

 European Foundation for The Improvement of( حتسني األداء

living and Working Condition,2001.p1(،   فاملستخلف ال حيس بكل هذا

 .Jennifer Sمما يؤثر على أدائه واستقراره االنفعايل، وتوافق هذه النتيجة  دراسة( 

p2Skibba,2002. الستقرار االنفعايل	كد وجود عالقة بني نوع عقد العمل t اليت (

 واألداء يف العمل. 

كما أن أداء األستاذ ال يرتبط بقدراته وطبيعة تكوينه فحسب بل له ارتباط وثيق مع مدركاته     

ومعتقداته، فاألستاذ املستخلف مع كل هذه الظروف ال ميلك دافعية وال رضا وظيفي جتعله 

أداء يف نفس مستوى أداء األستاذ املرسم، يف احلني الذي تعترب الدول املتقدمة العالقة بني  يقدم

  )David H Peter,2010.p1الدافعية والرضا الوظيفي أساس كل عمل فعال. (

  الفروق يف األداء حسب عامل اخلربة املهنية: -12-2

  توصلنا من خالل دراستنا إىل النتائج التالية:

  ): داللة الفروق يف األداء على اخلربة املهنية.02(اجلدول رقم 

  

درجة  ت احملسوبة اخلربة املهنية املتغري

 احلرية

 الداللة

سنوات  5من 

 فما فوق

 5أقل من 

 سنوات

 ع م ع م

 غري دال 113 1.23 0.80 3.49 0.53 3.54 ختطيط الدرس

 دال 113 2.01 0.39 3.22 0.24 3.35 تنفيذ الدرس

 غري دال 113 - 1.80 0.48 2.66 0.50 2.88 وميالتق

تنظيم وادارة 

 الفصل

3.57  

 

 غري دال 113 1.63 0.43 3.49 0.34

 غري دال 113 0.56 0.55 3.31 0.41 3.36 األداء
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) املبني أعاله عدم وجود فروق ذات داللة يف األداء بني ذوي اخلربة 02يتضح من اجلدول ( 

	ستثناء متغري تنفيذ الدرس،  113) و درجة حرية 0.05ة (واألقل خربة عند مستوى دالل

 ,Jeffrey H.Greenhaus &alوهذه النتيجة املتوصل إليها توافق دراسة ( 

1987.p212(  كد عد وجود تفاعل ضعيف بني األداء يف العمل وخربات العمل، كماt اليت

صحيح ميكن أن ينجر عنه أن الدراسات tكد على أن تقدمي املعلومات الصحيحة يف الوقت ال

جودة وفعالية يف اخلدمة املقدمة وحتقيق األهداف املرجوة دون التأثر بعامل الزمن و اخلربة 

وهذا ما يعلمه األستاذ منذ بداية  )Geoffrey Baker, MBA ,2003.p16 املهنية،(

ميكن أن  عمله مثل أجره، مساره املهين ،احلوافز وفرص الرتقية اليت سيتحصل عليها  فهو ال

  يقارن كل هذا مع عامل أخر ذو خربة أكرب وعمل لسنوات قبله. 

وتشري دراستنا كذلك إىل أن الفئتني (ذوي اخلربة و األقل خربة) يقومان بعمل جيد، ويرجع   

ذلك حسب رأينا إىل تكوينهم العايل يف أقسام الرتبية البدنية و الر�ضية والتكوين املستمر عرب  

ص الندوات اليت ي شرف عليها املفتشني، مما أدى إىل سد اهلوة اليت كانت ستظهر جراء نق

اخلربة، غري أننا نفسر وجود فروق يف حمور تنفيذ الدرس لصاحل ذوي اخلربة إىل الرتبصات امليدانية 

اليت يقوم Ùا املشرفون طول السنة و اليت استفادت منه أكثر فئة ذوي اخلربة، 	إلضافة إىل عامل 

ة امليدانية الطويلة مقارنة 	ألقل خربة كان هلا أثر إجيايب مسح للفئة األوىل بتاليف املمارس

 الصعو	ت و تنفيذ الدرس  بشكل أحسن.
  

  : ةــــــــــــــخامت - 13

إن جناح املؤسسة الرتبوية يف أداء مهمتها يعتمد بدرجة كبرية على أداء األستاذ، خاصة إذا   

للتالميذ وليس وظيفة يسد Ùا حاجاته فقط، و لن يتحقق له ذلك مهامه رسالة يقدمها  اعترب

 Jay) إال إذا كان يف حالة نفسية تعرب عن درجة من اإلحساس 	لسعادة،

C .Thomas,2003.p430) و هذا اإلحساس والشعور هو نتاج عن تقييم شخصي

ؤسسة، جنسه و واليت من بينها طبيعة عالقته مع امل ملختلف عناصر ومتغريات وضعية العمل،

  )S.W.J.Klozlowski (GD),2009.p5( خربته.
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و دراستنا تبني عدم وجود فروق يف أداء أستاذ الرتبية البدنية والر�ضية ميكن أن تعزى إىل    

متغري اجلنس واخلربة املهنية، ووجود فروق يف األداء بني املستخلفني واملرمسني، ولكن لكي حتدث 

داء قد تتفاعل مع عناصر أخرى، فاجلنس قد حيدث فرقا يف أداء هذه املتغريات فروقا يف األ

األستاذ عندما يتأثر بصراع األدوار  خاصة لدى أدوار اإل$ث كعامالت من جهة وأمهات من 

جهة أخرى، كما أن أداء املرسم واملستخلف وذوي اخلربة واألقل خربة قد يتأثر 	لفرتة اليت يعمل 

غري دائم إما حتصل على منصب عمل وهو يف مرحلة اختبار لتثبيته فيها هل هي فرتة انتقالية (

أو أنه مل يتحصل على منصب بعد ويعمل كمستخلف فقط ) أو مرحلة مستمرة( دائم أي مت 

تثبيته يف منصب العمل)، ففي الغالب يرتفع يف املرحلة االنتقالية حىت يضمن العامل منصب 

ا$ العكس يرتفع األداء يف املرحلة املستمرة عندما عمله وينخفض يف املرحلة املستمرة، وأحي

) وهنا تتدخل Carl J. Thoresen & al ,2004.p837 يكتسب خربة أكرب،(

السمات الشخصية لكل فرد يف حتديد هذا، مما  يفتح لنا اÞال لدراسات أكثر حول أداء أستاذ 

 قيق أعلى أداء ممكن.الرتبية البدنية والر�ضية والعوامل املؤثرة فيه، يف سبيل حت
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