
 

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

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

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

146 

 

 معاهد  تقومي األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف أقسام و

 الرتبية البدنية والر-ضية من وجهة نظر األساتذة أنفسهم
 

صد علي احلاج حممد         غزايل رشيد ا.  أ.د  بن قا

  IEPS معهد الرتبية البدنية والر-ضية 

   LABOPAPSلنشاطات البدنية والر-ضية ا خمرب تقومي

  UMABمعة مستغامن جا
  

  البحث: ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف           

معاهد الرتبية البدنية والر4ضية من وجهة نظرهم ، وبغية حتقيق هدف الدراسة استخدم الطالب 

  على التساؤل التايل : الباحث املنهج الوصفي >لطريقة املسحية ، وهذا من أجل اإلجابة

  ما مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظر األساتذة ؟ 

وهلذا الغرض فرضنا ان مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من 

الباحث ببناء ىل النتائج قام ومن اجل الوصول ا وجهة نظر األساتذة يف حدود املتوسط ، 

صني يف اTال، ولغرض اختبار مدى دقة  استمارة استبيانيه من طرفه مت حتكيمها عند أساتذة خمت

واستقرار نتائج االستبيان استخدم الباحث طريقة " تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه " وذلك  

) أستاذ 81ة على عينة قوامها (من األساتذة  مث وزعت يف صورcا النهائي 10على عينة قوامها 

وبعد املعاجلة اإلحصائية مت   96دائم من معاهد تيسمسيلت شلف ، أم البواقي من اصل 

  التوصل إىل النتائج التالية:

مستوى األداء التدريسي كبري لدى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية مبعاهد الرتبية البدنية  - 

  دريس ، تقومي التدريس ).والر4ضية يف  جمايل (التخطيط للت

مستوى األداء التدريسي متوسط لدى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية مبعاهد الرتبية البدنية  - 

  والر4ضية يف  جمال (تنفيذ الدرس ، التفاعل مع الطالب ، cيئة الطالب ).
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  اجلامعي . الكلمات األساسية : األداء التدريسي _ الرتبية البدنية والر4ضية _ األستاذ
  

  

  

  

  

  

 
Résumé :  

 

L’évaluation de la Performance D’enseignement pour les membres de personnel 

D’enseignement dans les Instituts de L’éducation Physique et Sportive selon 
l’avis des enseignants eux-mêmes. 

Chercheur : Razali Rachid 

Pr : Benkazd Ali Hadj Mohamed  

 

     Le but de l’étude était la connaissance du niveau de Performance de 

l’enseignement, des enseignants d’éducation Physiques et Sportives, dans les 

Instituts، selon les enseignants eux même. Et afin de répondre à la question suivante :  

 

  Quel est le niveau de performance des professeurs qui enseignent l'éducation 

physique et sportive à l'université du point de vue des enseignants ? 

   A cet effet, nous supposons que la performance de l'enseignement des professeurs 

d'éducation physique et sportive à l’université, du point de vue des enseignants, et 

moyenne, dans le niveau, et afin d'atteindre les résultats le chercheur a réaliser un 

questionnaire complet, qui a été jugé par des professeurs spécialistes dans le domaine, 

et pour le but de tester la précision et la stabilité des résultats du questionnaire, le 

chercheur a utilisé la manière ". Appliquer le teste et le refaire une deuxième fois », et 

ainsi sur un échantillon de 10 professeurs, puis là distribués dans sa forme finale sur 

un échantillon de (81) professeurs permanents sur (96) des instituts de Tissemsilt, 

Chlef et Om Bouagui et après traitement statistique a été tiré les conclusions 

suivantes : 

-Le niveau de Performance de l’enseignement est acceptable pour les enseignants 

dans les Instituts de L’éducation Physique et Sportive dans les domaines 

(planification، évaluation) .   

                        

-Le niveau de Performance de l’enseignement est moyen pour les enseignants dans 

les Instituts de L’éducation Physique et Sportive dans les domaines (exécution de 

leçon، l’interaction avec les étudiants sur le terrain، préparation et éveil d’intérêt)  

                  

Mots clés : Performance D’enseignement، L’éducation Physique et Sportive، 

Enseignant Universitaire 
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Abstract: 
 

The evaluation of teachers’ Education performance in several Institutes of 
Physical Education and Sport، from them selves point of view. 

    The goal of this study is to know the performance level for teachers of Physical 

Education and Sport in several Institutes of Physical Education and Sport.  

 

    So، in order to reach that aim of study، the student researcher used the descriptive 

method with the surveying style, to answer the following question:  

What is the level of performance of the professors teaching physical education and  

 

    For this purpose ,we assume that, teaching performance in Physical Education and 

Sports University,  from the perspective of teachers, is on average, within the level 

and in order to reach the results the researcher built form questionnaire, which was 

judged by specialized professors in the field, and for the purpose of testing the 

accuracy and stability of the results of the questionnaire, the researcher used the way " 

test application and re-apply it, " and so, on a sample of 10 professors, and then 

distributed in its final form on a sample of (81) among (96)  permanent professors 

from Tissemsilt, Chlef and Om-Bouagui institutes, and after statistical treatment the 

following conclusions were reached: 

 
-The great performance level of Teachers of physical education and sport, in the 

matter of planning and evaluation within the teaching process. 

-The average performance level of teachers of physical education and sport, in the 

matter of realizing lessons، preparing students and making them involved.   

 

Key words: Teaching performance-Physical education and sport–University 

professor. 
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 ة:ـــــدممق -

قادرة قافة متقدمة وثروة بشرية متعلمة ثأضحى تقدم األمم مرهون مبا متتلكه من معرفة و 
واملنافسة ، وحتقيق أفضل املعدالت يف جمال التنمية البشرية واالستثمار على اإلبداع واإلنتاج 

االجيايب للثروات الطبيعية. "فاألمم العارفة هي األمم القوية" واليت ترى أن القطاع الرتبوي 
  .)153، 2004(حامد،  والتعليمي يشكل أحد األعمدة الرئيسة يف تطور اTتمع

ن أي وقت مضى إن قطاع الرتبية والتعليم عامة وقطاع التعليم واضحا اآلن أكثر م يبدولذا     
العايل خاصة إىل إعادة النظر �هدافه وبراجمه وهياكله اإلدارية والتنظيمية يف ضوء العالقة مع 
القطاعات اTتمعية األخرى وهذا يعين إن قطاع التعليم العايل مدعوا بكل قواه الن يطور مهامه 

صل �ا إىل مستوى ووظائفه وأن حيسن من  خمرجاته بشكل يتوافق مع متطلبات اجلودة وان ي
عال يوائم احلاجات واملستجدات اليت تزداد يوما بعد يوم لينهض >Tتمعات ويدفعها بقوة >جتاه 

  ) Julius, 1998, p. 47. (التنمية والتطور
خاصة يف  يس >جلامعات،شهدت العقود الثالثة األخرية اهتماما متزايد بتقومي أعضاء هيئة التدر 

التقومي مجيع أبعاد  ظل األخذ بنظام االعتماد وضمان اجلودة يف جمال التعليم ، وقد مشل هذا
وأنشطة وإداريني وغريهم،  منظومة العملية التعليمية من طالب ، وأعضاء هيئة تدريس ، ومناهج
صفة عا صفة بيد أن االهتمام األكرب انصب حول تقومي األداء األكادميي ب مة واألداء التدريسي ب

 ألعضاء هيئة التدريس على اعتبار أ¡م يشكلون البعد الرئيسي يف هذه املنظومة، وعلى خاصة
أساس الدور األهم الذي يضطلعون به لتحقيق أهداف اجلامعة واستنادا إىل أن جودة أي قسم 

تقدمه  وع التعليم الذيكلية  أو معهد تقاس  إىل حد كبري بكفاءة هيئة التدريس �ا، وأن ن أو
، 2004(¢قة،  الكلية لطال�ا يعتمد إىل حد بعيد على صفات وكفاءات هيئة التدريس �ا

202(.  
لذلك فقد تعددت البحوث والدراسات اليت اهتمت بتقومي أعضاء هيئة التدريس من أجل 

 قدمت واليت (Uctug, 2003)تطوير دور اجلامعات يف حتقيق التنمية اTتمعية كدراسة  
سته  عدة حمكات ميكن التعويل عليها لتقومي أساتذة اجلامعة من أمهها: مقاالته املنشورة، و̈ر
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لتحرير جملة علمية، أو اشرتاكه يف هيئة حتريرها ونشاطاته البحثية، والتدريسية ومشاركته يف 
صور ، ودراسة ، اإلدارة اجلامعية... وغريها د املتطلبات حتديواليت cدف إىل   )2006(حممد من

اليت متثل جوانب أساسية هامة وضرورية ألداء عضو اهليئة التدريسية ، واليت جيب أن cتم �ا 
  العملية التقوميية .

واليت  و>لرغم من تعدد وظائف عضو هيئة التدريس، واملنبثقة يف األساس من وظائف اجلامعة    
جذرية يف  طرأ على اجلامعة من تغرياتمن أمهها البحث والتدريس وخدمة اTتمع، و>لرغم ما 

صادية واجتماعية وسياسية وثقافية  مفهومها ووظائفها استجابة ملا طرأ على اTتمع من تغريات اقت
مث فال تزال وظيفة التدريس هي  وغريها، فال يزال التدريس أكثر وظائف اجلامعة أمهية، ومن

أحد الباحثني حينما قال "إنه إذا أعطي  نهالوظيفة األبرز لعضو هيئة التدريس ، وهو ما عرب ع
العامل احلر اليوم جماال واحدا فقط كي يعطوه كل  للمسئولني عن تطوير التعليم اجلامعي يف

  . )1997(د4ب،  املعلم والتدريس اجلامعي" اهتمامهم، فإ¡م سيختارون تطوير
لدرجة اليت   أهم وظائفها إن االهتمام >ألداء التدريسي الذي ارتبط بنشأة اجلامعة وكان من

الكتشافها  جعلت البعض يبالغ فيعرف اجلامعة على أ¡ا مكان لتدريس املعرفة ونشرها، وليس
أهم وظائف أعضاء هيئة  وتوليدها  فقد بدأ يعود مرة أخرى من أهم وظائفها و>لتايل من

قطعت شوطا كبريا  اجلامعات اليت التدريس، ومن مث فقد احتل تقومي األداء التدريسي يف معظم
يف مضمار التقدم يف جمال تقومي األداء اجلامعي مكا¢ حمور4 ومهما بني جماالت األداء األخرى 

صرايرة، كدراسة ،   )185، 2004(حمفوظ، ، خاصة األردن ودول اخلليج العريب (خالد امحد ال
إجراء  العمل علىواليت توصي كل منهما إىل  )2008(هدى بنت حممد ،   ودراسة )2011

  .التدريس يف جامعات أخرى  هيئةدراسات أخرى تتناول مناذج تقومي األداء التدريسي ألعضاء 
كما يوجد هناك نقص كبري يف الدراسات اليت cتم بتقومي األستاذ اجلامعي للرتبية البدنية   

اء والر4ضية >جلزائر هلذا جاءت دراستنا كإطاللة على واقعها من خالل حتديد مستوى األد
التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية يف اجلامعة كو¡ا >تت ضرورة حتمية نظرا ألمهيتها يف 

 مواكبة ومواجهة تطورات العصر. 
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  مشكلة البحث: -2
صفة  على الرغم من تزايد االهتمام العاملي بتقومي األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس  ب

ص الكايف، وال  فة خاصة، فال يزال تقومي أدائهم ال حيظى >الهتمامعامة، واألداء التدريسي ب
، كما أنه موضع جدل وحمل أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والر4ضية يلقى القبول املناسب يف 

صه وأبعاده، وكيفية تقوميه،  شك كبريين، خاصة اجلانب التدريسي منه، من حيث خصائ
ل شخصي ووفق كهذا األداء يتم  يف الغالب  بش التقومي، هذا فضال عن أن ومصادر هذا

القصور  فردية كما ال يزال بعيدا عن املعاجلات التقوميية املوضوعية للكشف عن أوجه اجتهادات
أعضاء هيئة  ومعاجلتها. إضافة إىل شكوى كثري من الطالب من ضعف األداء التدريسي لبعض

صراف بعضهم عن أداء بعض حماضراcم،  صورة شكليةالتدريس، وان ال تراعي ما  أو µديتها ب
  .ينبغي أن يكون عليه األداء التدريسي الفعال

وقد أمجعت الدراسات يف هذا اTال على وجود عالقة طردية بني نوعية وجودة املخرجات 
وكفاءة األستاذ هلذا أصبح األداء التدريسي ضرورة ملحة ألستاذ الرتبية البدنية والر4ضية 

جل وجود جودة يف التعليم لذا أرد¢ أن نسلط الضوء عليه من خالل طرح السؤال >جلامعة من ا
 التايل:  

  ما مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظر األساتذة؟. 
  

  هدف البحث : -3

>جلامعة من وجهة نظر  التعرف على مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية
 األساتذة أنفسهم

 

  :البحث   فرض -4

مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة  يف حدود املتوسط من وجهة 
 نظر  األساتذة أنفسهم .
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  مصطلحات الدراسة: -5

عليمية وما يبذله من قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ املهام الت  درجة األداء التدريسي: - 5-1
(العمايرة حممد حسن،  ممارسات وأنشطة وسلوكيات تتعلق مبهامه املختلفة تعبريا سلوكيا

2006 ،98(   

هو كل ما يقوم به عضو هيئة التدريس من ختطيط وcيئة الطالب وتنفيذ  التعريف اإلجرائي:
 واملادة التعليمية.   بني األستاذ والطالب وتقومي لعملية الدرس وهذا عن طريق التفاعل ما

صر ،و )2005(القرين، هو أهم حماور العملية التعليمية  :اجلامعي األستاذ - 5-2 العن
األساسي واجلوهري فيها ألنه يقود العمل الرتبوي والتعليمي، ويتعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر 

باء رسالتها يف تكوينهم العلمي واالجتماعي ويعمل على تقدم املؤسسات وتطويرها ومحل أع
  .)33، 2009(عيسى، العلمية والعملية يف خدمة اTتمع وحتقيق أهدافه 

 األستاذ اجلامعي هو املتفرع للعمل التدريسي يف إحدى اجلامعات اجلزائرية التعريف اإلجرائي:
،وحيمل درجة املاجستري أو الدكتورة يف احد حقول املعرفة ، وخيتلف حسب الدرجة العلمية 

  د (أ) و (ب)، أستاذ حماضر( أ) و (ب)، أستاذ >حث. أستاذ مساع

عملية توجيه للنمو البدين والقوام  لإلنسان  >ستخدام   الرتبية البدنية و الر-ضية: - 5-3
صفات  صحية  وبعض  األساليب  األخرى  لغرض  اكتساب ال التمرينات  البدنية  والتدابري ال

يت حتقق متطلبات اTتمع أو حاجات اإلنسان الرتبوية البدنية واملعرفية واملهارات واخلربات ال
  .)93، 1992(بسيوين، 

الرتبية البدنية والر4ضية هي جزء من الرتبية العامة تعمل على تنمية الفرد  :التعريف اإلجرائي
من مجيع اجلوانب حركية نفسية اجتماعية انفعالية، عن طريف األنشطة البدنية املقننة ، وهذا 

  ين فرد صاحل وسليم خيدم البالد والعباد ويستجيب لنداء الوطن إذا استدعي له.من اجل تكو 

اجلامعة معقل الفكر اإلنساين يف ارفع مستو4ته ، ومصدر االستثمار  تعريف اجلامعة: - 5-4
وتنمية الثروة البشرية ، وبعث احلضارة العربية والرتاث التارخيي للشعب العريب ، ومراعاة املستوى 

(شحاتة، للرتبية اخللقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اهليئة العربية واألجنبية الرفيع 
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من عناصر العملية  جمموعة تفاعالت عن يعرب حميط اجلامعة التعريف اإلجرائي للجامعة:
واكتشافها  ميةالعل وهي مكان لنشر املعرفة  اإلدارة، الطالب، التعليمة التكوينية األستاذ،

  وخدمة اTتمع من خالل التدريس والبحث العلمي. وتنمية الفرد ترقية يف واملسامهة وتوليدها

  الدراسات السابقة: - 6

   :) حتت عنوان2010دراسة احلدايب داود عبد املالك ، خالد عمر خان ( - 1
 بعض الكفا4ت تقومي الطالب لعضو هيئة التدريس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف

التدريسية، هدفت إىل التعرف على مستوى أداء عضو هيئة التدريس يف جامعة العلوم 
التكنولوجيا اليمنية من خالل رأي الطالب يف بعض الكفا4ت التدريسية، وقد استخدم الباحث 

) طالب 102) فقرة مقسمة إىل ستة كفا4ت، وتكونت العينة من (22استبانه مكونة من (
وإ¢ث، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط الدرجات ذكور 

أوصى الباحث وضع خطط الزمة إلعادة µهيل أعضاء هيئة التدريس  ألعضاء هيئة التدريس، و
  فيما خيص الكفا4ت التدريسية.

  ) حتت عنوان:2009دراسة عبد الرزاق شنني اجلنايب ( – 2

 ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وانعكاساته يف جودة التعليم العايل يف تقومي األداء التدريسي 

الوسائل واألساليب املعتمدة يف هدفت الدراسة  إىل معرفة  ،كلية الرتبية للبنات جامعة الكوفة
تقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس اجلامعي، والسبل الواجب اعتمادها من قبل 

األداء التدريسي لعضو ، وأظهرت النتائج أن مستوى األداء التدريسياجلامعات لغرض حتسني 
هيئة التدريس إحدى املهام الرئيسة اليت تؤديها اجلامعات وتساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة 
ورسالتها، ويف ضوء النتائج يوصي الباحث مبا يلي : أن تعتمد اجلامعة وسائل وأساليب تقومي 

يف تقييم وتقومي عضو هيئة التدريس ألن األسلوب اإلداري الوحيد متنوعة ال أسلوً> واحدًا 
  املعتمد ال حيقق متطلبات اجلودة يف التعليم العايل.

  :) حتت عنوان2008دراسة هدى بنت حممد ( - 3

هدفت ، حنو تطوير منوذج تقومي أداء وظيفي فاعل ألعضاء هيئة التدريس >جلامعات السعودية 
ومي أداء وضيفي فاعل ألعضاء هيئة التدريس >جلامعات السعودية، الدراسة تطوير منوذج تق
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والتعرف على مدى رضا رؤساء األقسام األكادميية عن النموذج احلايل لتقومي أعضاء هيئة 
التدريس >جلامعات السعودية، واألسباب املؤدية لعدم رضاها عنه  ولتحقيق أهداف الدراسة  مت 

أستاذ يف كل من جامعة ملك سعود، جامعة  312ى عينة قوامها   بناء استبانه ، مت تطبيقها عل
امللك عبد العزيز جامعة امللك خالد ، جامعة امللك فهد للمعادن والبرتول ، وبتوزيع 

  استبانه ، وتوصلت النتائج إىل :  222االستبيا¢ت عليهم واليت بلغ العدد اإلمجايل منها 
غري راضيني عن النموذج احلايل لتقومي  األداء الوظيفي إن اغلب رؤساء األقسام األكادميية  - 

التدريس وان أسباب عدم الرضا عن النموذج احلايل للتقومي يتمثل يف عدة أمور  هيئةألعضاء 
صر تقومي  أمهها : افتقار النموذج احلايل  إىل تعاريف حمددة لبعض عناصره . عدم اخذ عن

مي املوجودة . يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الطالب >حلسبان ، عدم كفاية عناصر التقو 
  الدراسة فان الباحثة توصي مبا يلي:

التدريس يف  هيئةالعمل على إجراء دراسة أخرى تتناول مناذج تقومي األداء الوظيفي ألعضاء 
  جامعات أخرى والنظر يف إمكانية تعميم الدراسة احلالية عليها.

  :) حتت عنوان2008دراسة حسن تيم ( - 4
التدريس يف كلية الدراسات العليا  هيئةأراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء  

أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء  cدف الدراسة احلالية للتعرف علىجبامعة النجاح الوطنية، 
ة وتقدمي التدريس يف كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطني هيئةالتدريسي ألعضاء 

) فقرة مقسمة إىل 47التوصيات اهلادفة بشأ¡ا، وقد استخدم الباحث استبانه مكونة من (
، وأظهرت من طلبة املاجستري) طالب ذكور وإ¢ث 152مخسة  كفا4ت وتكونت العينة من (

التدريس يف   هيئةالنتائج  أن مستوى أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء 
أوصى الباحث بضرورة عقد  ة الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عال على العموم، وكلي

  .التدريس ، ز4دة االهتمام بتقومي األداء التدريسي هيئةدورات إلزامية  ألعضاء 

  )  حتت عنوان :2006دراسة صاحل sصر عليمات ( - 5
الريموك ، cدف هذه الدراسة إىل  الكفا4ت التعليمية ألداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

 309التدريس يف جامعة الريموك مشلت الدراسة  هيئةحتديد الكفا4ت التعليمية ألداء أعضاء 
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تدريس يف كليات اجلامعة ، وتوصلت إىل أن ترتيب جماالت  الكفا4ت حبسب  هيئةعضو 
نسانية متوافقا بشكل عام أمهيتها وفقا لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة يف الكليات العلمية واإل

وتشري الدراسة إىل حصول جمال كفاية املمارسات التعليمية على املرتبة األوىل وكفاية  استثارة 
التدريس يف  هيئةالدافعية على املرتبة األخرية واته توجد فروق دالة إحصائيا بني إجا>ت أعضاء 

عند مقارنتها حسب األلقاب العلمية يف  الكليات العلمية واإلنسانية يف الفقرات املشرتكة بينهم
  بعض الكفا4ت .

 إجراءات الدراسة:  -7

مت استخدام املنهج الوصفي خبطواته وإجراءاته امليدانية نظرا ملالئمته  منهج البحث: 7-1
  لطبيعة البحث وحتقيق أهدافه.

  أم البواقي. تيسمسيلت  و شلف و استاذ دائم من معاهد 96جمتمع البحث :   7-2

للرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة  أستاذ دائم (81)مشلت عينة البحث عينة البحث : 7-3
  ) من اTتمع األصلي.%84،37(بنسبة أم البواقي  ملعاهد  تيسمسيلت  شلف و

  جماالت البحث:   7-4

) أستاذ من معاهد 96اشتمل اTال البشري يف هذا البحث على ( : ا{ال البشري 1- 7-4
  ية البدنية والر4ضية ملعاهد تيسمسيلت و شلف وآم البواقي >جلامعة اجلزائرية.الرتب

ة األساسية.) استمارات وزعت على العينة االستطالعية من األساتذة ومت عزهلا من الدراس10(  

لقد مت توزيع االستبيان مبعاهد الرتبية البدنية والر4ضية يف معاهد  :ا{ال املكاين 2- 7-4
  وشلف وأم البواقي >جلامعة اجلزائرية .تيسمسيلت 

إىل غاية  02/11/2012أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من  ا{ال الزمين: 3- 7-4
صل إىل  15/03/2013 حيث مت خالل هذه الفرتة مجع كل ما من شئنه أن يثري البحث وي

ألساتذة بغرض حل املشكلة مث قمنا بوضع استبيان وعرضه على األستاذ املشرف وعلى بعض ا
حتكيمه ، وبعد املالحظات والتوجيهات مت توزيع االستبيان على األساتذة يف Êريخ 

    15/03/2013إىل غاية  10/02/2013
  



 

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

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

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

156 

  خطوات بناء أداة مجع البياsت: 7-5

مت االطالع على خمتلف االستبيا¢ت واملقاييس اليت  االطالع على املقاييس واالختبارات : -
داء التدريسي ، كما مت االطالع على الدراسات السابقة اليت أفادتنا كثريا يف أعدت لقياس األ

التعرف على األدوات املستخدمة لقياس األداء التدريسي لدى أساتذة اجلامعة اليت توافرت لدى 
ودراسة (   )2006( صاحل ¢صر ، ) ودراسة 2010الطالب الباحث كدراسة (عبد الواحد ، 

  ) . 2003مجال علي ، 

حملكمني واخلرباء:    صدق ا
قام الباحث بعرض االستمارات االستبيانية يف صورcا األولية على جمموعة من احملكمني 

) ختصص تربية بدنية ور4ضية   8) حمكمني ختصص علم النفس و(2) منهم(10البالغ عددهم (
هي العبارات اليت  وطلب منهم تقدمي اقرتاحات للعبارات اليت يالحظون أ¡ا ال ختدم املوضوع وما

صد تعويضها أو حذفها ، وبعدما قام مجيع احملكمني >الطالع  صح بتعديلها أو  إلغائها ق ين
على االستمارات وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها  مت إلغاء مخس عبارات ودمج 

كمني ،حيث >ملائة من احمل 80عبارتني ، وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليه أكثر من
  عبارة  50أصبحت يف صورcا النهائية حتتوي على جمموع 

بغرض اختبار مدى دقة واستقرار نتائج االستبيان استخدم الباحث طريقة "  ثبات االستبيان:
من األساتذة ونتائج اجلدول رقم  10تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه " وذلك  على عينة قوامها 

  ) تبني ذلك:01(

 ) يوضح معامالت الثبات لالستبيان 01(جدول رقم   

  الدراسة اإلحصائية
معامل 
صدق   ال

معامل 
  الثبات

حجم 
  العينة

  ر
E 

حمتوى 
  الداللة

درجة 
  احلرية

  الداللة
  اإلحصائية 

  احملاور

 0,87 0.93  التخطيط للتدريس

10  0.81  0.05  04  

  دال

  دال  c  0.98  0.97يئة الطالب

  دال  0.93  0.96  تنفيذ الدرس
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لقد عمد الباحث على استخدام عبارات سهلة وواضحة ، إضافة إىل تقدمي  املوضوعية :
صياغة اجليدة للعبارات وهذا ما جيعل االستمارة  االستمارة إىل أساتذة حمكمني بغية التأكد من ال

  ة من املوضوعية .تتمتع بدرجة عالي

مت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب للتعبري عن اإلجا>ت  الدراسة اإلحصائية : 6 -7
صدق  معامل الثبات ألداة الدراسة وأبعادها. اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات حلساب معامل ال

  . 2كا  بارمت استخدام اخت ،االحنراف املعياري ،املنطقي، مت استخدام املتوسطات احلسابية

التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية �جلامعة من  األداءعرض ومناقشة نتائج مستوى -8

  وجهة نظرهم 

  حمور التخطيط للتدريس: ومناقشةعرض  8-1

  ) يوضح نتائج حمور التخطيط للتدريس لدى أساتذة اجلامعة 02اجلدول رقم (

احملسوبة بلغت (  2أن ك ) أعاله02نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (     
 04ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9.49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك22,86

صاحل املستوى الكبري ، و أن هذه النتيجة  معناه انه هناك فروق ذات داللة إحصائية،  وكان ل
صعب على عضو هيئة التدريس أن يقوم بعمله دون اإلملام >ملوضوعات اليت  طبيعية حيث ي

التفاعل مع 
  الطالب

0.95  0.91  
  دال

  دال  0.88  0.94  التقومي

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة املئوية  

%  
 2ك

  ةاحملسوب
 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 3,70  3  ضعيفة

22,86  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

 14,81  12  اقل من املتوسط

 24,69  20  متوسطة

 35,80  29  كبرية

 20,98  17  كبرية جدا
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 )2008(حسن تيم، يقوم بتدريسها واالطالع على اجلديد فيها ، وهذا ما يتفق مع دراسة 
حيث أظهرت النتائج إىل مستوى كبري لألداء التدريسي خاصة جانب التخطيط ورمبا تعود إىل 
الوعي الكبري الذي أصبح عند خمتلف أطياف اTتمع >لدور الذي يلعبه يف حياة الفرد خاصة 

اذ اجلامعي ، فاألستاذ الواعي هو الذي يربط أهداف التعليم حباجات الطلبة وتطلعاcم األست
وقدراcم وميوهلم واجتاهاcم وظروفهم ، وهذا يساعده على التنويع يف النشاطات لتناسب مجيع 
الطلبة ، ذلك أن الطلبة يتباينون يف مستو4ت الذكاء والتفكري  ولكنهم يهدفون دائما إىل ز4دة 

  .  )2005(البنا، حصيلتهم املعرفية والثقافية 
  

  :عرض ومناقشة نتائج حمور مهارات �يئة الطالب لدراسة املقرر  - 8-2

  ) يوضح نتائج �يئة الطالب لدراسة املقرر لدى أساتذة اجلامعة.03اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك03نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (   

 04ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية ( 2) وهي  اكرب من ك27,93(
معناه أن هناك فروق دالة إحصائية، اي الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة حملور cيئة 
صاحل املستوى املتوسط ، وميكن تفسري  الطالب له قيمة إحصائية وÐخذ بعني االعتبار وكان ل

نادا إىل ما يشهده التعليم العايل من تضخم يف عدد الطالب وز4دة الكثافة هذه النتائج  است

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
احملسو 
  بة

 2ك

  اجلدولية
درجة 

  يةاحلر 
مستوى 
  الداللة

الداللة 
اإلحصائ

  ية

  7,40  6  ضعيفة

27,93  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

  13,58  11  اقل من املتوسط

  39,50  32  متوسطة

  27,16  22  كبرية

  12,34  10  كبرية جدا
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الطالبية داخل قاعات التدريس (اجلانب النظري)  وأثناء التدريبات العملية (اجلانب التطبيقي) 
قام  بدراسة  لتقومي    )2003(خالد، وندرة وسائل تكنولوجيا التعليم وهذا ما يتفق مع دراسة 

صى من وجهة نظر األساتذة أنفسهم  جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األق
وجد أن معظم املهارات التدريسية اليت يستعملها أعضاء هيئة التدريس من بينها مهارة cيئة 
الطالب يف حدود املتوسط كما يوصي الباحث أساتذة اجلامعة >الهتمام >جلوانب الوجدانية 

  ل اجيابية حنو املادة اليت يدرسو¡ا . املتعلقة بتنمية ميو 
  

  عرض ومناقشة نتائج حمور تنفيذ الدرس: - 8-3

  ) يوضح نتائج  حمور تنفيذ الدرس04اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك04نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (  

رجة احلرية ود 0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية ( 2) وهي  اكرب من ك23,71(
معناه أن هناك فروق دالة إحصائيا أي الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة >لنسبة   04

صاحل املستوى املتوسط حملور تنفيذ الدرس كانت  له قيمة إحصائية وÐخذ بعني االعتبار. وكان ل
صعب فيه على عضو هيئة الت دريس ، وميكن تفسري ذلك يف ضوء واقع التعليم اجلامعي الذي ي

يف ظل األعداد الكبرية وقصور اإلمكا¢ت املادية لدى استخدام أساليب كثرية مثل مناقشة 

  التكرار  درجة املمارسة
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
  احملسوبة

 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 8,64 7  ضعيفة

23,71  9.49  4  0.05  
دال 

  إحصائيا

اقل من 
  املتوسط

15  18,51  

 38,27 31  متوسطة

 24,69 20  كبرية

 9,87 8  كبرية جدا
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الطالب يف املستجدات العلمية واستخدام وسائل تعليمية متعددة ، وإÊحة فرص التعلم الذايت 
د للطالب  إضافة إىل اعتقاد كثري من أعضاء هيئة التدريس أن التحلي بروح الدعابة واملرح يع

وتوافقت هذه النتائج مع  اخلروج عن التقاليد اجلامعية ويقلل من مكانة األستاذ بني طالبه 
حيث قوم كفا4ت التدريس من وجهة نظر الطلبة، وجد أن غالبية  )2005(الغريوات، دراسة 

الطلبة غري راضني على الكفا4ت التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من خالل استخدامهم طرق 
تدريس قدمية، مما ينقص من دافعية الطلبة  وجيعل األستاذ هو مصدر املعرفة الوحيد  وأساليب

  وأوصت الدراسة بضرورة استخدام طرق ووسائل تدريس وتقومي حديثة.
  

  عرض ومناقشة نتائج حمور التفاعل مع الطالب: - 8-4

  ) يوضح نتائج  حمور التفاعل مع الطالب 05اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك05املدونة يف اجلدول رقم (نالحظ من خالل نتائج 

ودرجة احلرية  0.05) عند مستوى داللة 9,49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك17,45(
حملور الفرق املوجود بني مستو4ت األساتذة >لنسبة  معناه أن هناك فروق دالة إحصائيا أي  04

  Ðخذ بعنيله قيمة إحصائية والتفاعل مع الطالب كانت 
صاحل املستوى املتوسط فالتفاعل حالة داخلية تتولد لدى الفرد وتدفعه إىل  االعتبار وكان ل

( الشعيل ، وهذا يتفق مع نتائج دراسة  )1995(عدس،  التيقظ واالنتباه للموقف التعليمي

 النسبة رارالتك درجة املمارسة
 املئوية  %

 2ك
 احملسوبة

  2ك
 اجلدولية

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 11,11 9 ضعيفة

17,45 9,49 4 0,05 
دال 

  إحصائيا

 22,22 18 اقل من املتوسط

 37,03 30 متوسطة

 16,04 13 كبرية

 13,58 11 كبرية جدا
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اليت أشارت نتائجها إىل اخنفاض يف مستوى  )2009(مىن بنت امحد السبيعي،  و )2002
صال، ويرى الباحث تلك أداء  معلمي العلوم للمهارات التدريسية ، ومن ضمنها مهارات االت

صال والتفاعل مع الطلبة ،  النتيجة إىل أن عضو هيئة التدريس ال يعمل على تفعيل مهارات االت
صاهلا للطلبة   وعدم  وذلك حلصر عضو هيئة التدريس اهتمامه يف املادة العلمية فقط  وكيفية إي

صال والتفاعل مع الطالب ودوره احليوي الذي  " يؤدي إىل عالقات إنسانية إدراك أ مهية االت
إجيابية تعمل على زرع الثقة يف نفوس األفراد، وز4دة دافعيتهم للعمل ، وللتعاون البناء، ورفع 
الروح املعنوية يف بيئة العمل بني اTموعة، وإشباع احتياجاcم النفسية واالجتماعية . " 

  )265، صفحة 2007ريري، (احل
  

   عرض ومناقشة نتائج حمور تقومي الطالب:  8-5
  تقومي الطالب) يوضح نتائج حمور 06اجلدول رقم (

  
احملسوبة بلغت  2) أعاله أن ك06نالحظ من خالل نتائج املدونة يف اجلدول رقم (   

ودرجة حرية  0.05) عند مستوى داللة 9.49اجلدولية (  2) وهي  اكرب من ك25,83(
صاحل  04 معناه انه هناك فروق ذات  داللة إحصائية و>لنسبة حملور تقومي الطالب كان ل

املستوى الكبري، و أن هذه النتيجة طبيعية الن تقومي الطالب يعد من األمور امللموسة واليت 
ميكن لألستاذ أن حياسب عليها إدار4 وقانونيا إذ مل يقم �ذه العملية بطريقة واضحة إضافة إىل 

  درجة املمارسة
التكرا

  ر
النسبة 
  %املئوية  

 2ك
  احملسوبة

 2ك

  اجلدولية
درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

 4,93  4  ضعيفة

25,83  9.49  4  0.05  
دال 

  حصائياا

اقل من 
  املتوسط

12  
  

14,81 

 25,92  21  متوسطة

 38,27  31  كبرية

 16,04  13  كبرية جدا
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(العمايرة، ما تشكله عملية التقومي من أمهية كبرية يف عملية التدريس ، وهذا ما يتفق مع دراسة 
حيث أظهرت النتائج أن تقييم األساتذة ألنفسهم على جماالت الدراسة األربع  من  )2006

  بينها التقومي كان مرتفعا .
البدنية والر4ضية جبامعيت شلف وكاستنتاج خنرج به أن مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية 

نتائج غري مرضية وتيسمسيلت و أم البواقي ال يفي مبتطلبات اجلامعة اجلزائرية و أن هذه ال
للمجتمع اجلامعي اجلزائري، نظرا لكون التدريس الوظيفة األساسية لألستاذ اجلامعي وذا أمهية 

وين، أي µثر جودة املخرجات ما سينعكس على نوعية التك>لغة يف احمليط اجلامعي ، وهذا 
. لذا من الضروري املعاجلة اإلكلينيكية أو املتمثلة يف الطالب أستاذ الغد ومن وراءه اTتمع

بوضع اسرتاتيجية مقننة طويلة املدى من اجل االرتقاء مبستوى  األستاذ العيادية هلذه الظاهرة 
  نها  .اجلامعي من حيث وظائفه األساسية خاصة األداء التدريسي م

    االستنتاجات: -09

هناك اختالف يف مستوى األداء التدريسي (التخطيط للتدريس، تنفيذ الدرس، تقومي الطالب، 
  التفاعل مع الطالب، cيئة الطالب)، >لنسبة ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة.

ور التخطيط للتدريس كان إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حمل - 
  بدرجة كبرية.

  إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور تنفيذ الدرس كان متوسطا. - 
  إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور التهيئة كان متوسطا. - 
ية >جلامعة >لنسبة حملور التفاعل مع الطالب كان إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ض - 

  متوسطا.
إن مستوى أساتذة الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة >لنسبة حملور تقومي الطالب كان بدرجة   - 

  كبرية.

  مناقشة الفرضيات:  -10

بدنية مستوى األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية يف بعض معاهد الرتبية ال -
  والر4ضية  من وجهة نظرهم يف حدود املتوسط.
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) اخلاصة >حملاور التالية (cيئة 05-04-03من خالل النتائج املدونة يف اجلداول رقم (
الطالب، تنفيذ الدرس، التفاعل مع الطالب) إن املستوى الغالب كان املستوى املتوسط يف 

اخلاصني مبحوري (التخطيط للتدريس، ) 06-02حني أظهرت النتائج املدونة يف اجلدولني (
  تقومي الطالب)مستوى كبري .

 29كان املستوى عموما فوق املتوسط من خالل متركز >لنسبة حملور التخطيط للتدريس،   - 
أستاذ يف املستوى الكبري جدا ، أي معناه أن أكثر من  17أستاذ يف املستوى الكبري، و

، فاألستاذ الناجح هو الذي يسعى إىل تطوير نظام ارة) من األساتذة  ميارسون هذه امله56%(
ختطيطه وإعادة النظر فيه والسيما بعد التقومي ومعرفة النتائج وقد يضطر األستاذ إللغاء بعض 
بنود خمططه وإضافة أخرى فيما لو طرأ ظرف يستوجب ذلك   فالتخطيط اجليد وان كان اختذ 

، فهو حباجة إىل التطوير واالطالع على املستجدات مسارا Õبتا قائما على اخلربة والنتاج اجليد 
بينما    )260، 2007(احلريري، الرتبوية والبحوث واالستفادة منها يف التخطيط حنو األحسن 

) حتت املتوسط عموما، أي أن درجة ممارستها %43أستاذ بنسبة أكثر ( 35كان مستوى 
ال يراجعون خططهم ساتذة ليس >لشكل املطلوب، ورمبا يرجع ذلك إىل أن بعض من األ

وأهدافهم التدريسية حسب حاجات الطلبة واملتغريات اجلديدة ونتائج التقومي ويقومون بتعديل ما 
  حيتاج إىل التعديل.

صاحل مستوى متوسط ب( -  ) تكرار ونسبة مئوية 32أما نتائج حمور cيئة الطالب، كانت ل
 من جة ال تفي >لغرض كو¡اويرى الطالب الباحث أن هذه النتي )،%39.50قدرها (

املقومات األساسية للتدريس الفعال ومنه فالبد أن يهيئ األستاذ طالبه للتلقي ، و أن جيعلهم 
اهتماما >ملادة الدراسية، وأكثر استمتاعا  حاضر اجلسد والذهن  فتهيئة الطالب جتعلهم أكثر

علم ، لذا فانه من الضروري  ، وحيث أن عملية التدريس هي فن >إلضافة إىل كو¡ا بدراستها
أن يعمد األستاذ إىل cيئة أذهان الطلبة لالنتباه ، والتجاوب أثناء تقدميه للدرس  وذلك عن 
طريق شد انتباههم عن طريق أسئلة و عبارات مثرية النتباه الطلبة وحب االستطالع لديهم 

  . )185، 1983(اميد، 



 

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

 2014د�سمبر  31 الحاد� عشر  العدد                    

   

 

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

164 

صاحل املستوى املتوسط >لنسبة Tال تنفيذ الدرس جاء مبستو4ت  -  متفاوتة، وكان التفوق ل
)، ورغم أمهية هذا اTال ضمن مركبات %38.27أستاذ بنسبة قدرها ( 31بتكرار قدره 

العملية التدريسية ، وهي من أهم العمليات اليت يقوم �ا األستاذ . وتشتمل هذه العملية جمموعة 
وجد¢  )21، صفحة 2005(حممد، ¡ا من املهارات الرئيسية ، اليت جيب على املعلم إتقا

أي أ¡م مازالوا يستعملون   ) مل يتعدوا املستوى املتوسط%65.72) أستاذ  بنسبة قدرها(50(
طرق وأساليب ووسائل تدريس تقليدية وهذه النتيجة غري مرضية يف ظل التحد4ت اليت تواجه 

نوعية التكوين وعلى مستوى ا على التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين ، وهذا ما يؤثر سلب
، ومنه أصبح من الضروري امتالك األساتذة مهارات تدريسية فعالة قصد جتويد التكوين الطالب

.  
صاحل املستوى املتوسط  بتكرار قدره  -   30>لنسبة حملور التفاعل مع الطالب كان التفوق ل

طالب الباحث إىل اعتقاد )،و هذه النتيجة غري مرضية ويرجع ال%37أستاذ بنسبة قدرها (
بعض األساتذة أن األستاذ اجليد هو الذي يكون جد4 أثناء احملاضرة ، والذي يفرض سيطرته 
�سلوب دكتاتوري على الطلبة ،  فاألستاذ الناجح الذي يتطلع إليه اTتمع مهمته مل تعد تلك 

دى ذلك >لتفاعل االجيايب املهمة اليت تتعلق >لتلقني وإثراء اجلانب الفكري للطالب ، بل تتع
) أستاذ بنسبة 57البناء الذي يهدف إىل بناء الشخصية السوية للطالب. يف حني جند (

صفية منربا %70.36قدرها( ) مل يتعدوا املستوى املتوسط، فاألستاذ الذي جيعل من البيئة ال
يخلق بال شك بيئة حلديثه اللفظي وغري اللفظي مانعا الطلبة من احلديث واحلوار واالستفهام ، س

صفية يكون  فيها الطالب جمرد متلقي سليب واألستاذ هو املرسل املنفرد >حلديث مما جيعل 
التفاعل أمرا مستحيال ، وبعكس ذلك  فاألستاذ الذي يطرح األسئلة الذكية اليت يهدف من 

اعلة تكون فيها عملية ورائها إÕرة تفكري طلبته ورغبتهم يف التفاعل واملشاركة فانه خيلق بيئة ثرية ف
التفاعل عملية مفتوحة مما يشجع الطلبة على التعبري عن آرائهم وأفكارهم بعيدا عن اخلوف 

 )264، 2007(احلريري، والرتدد، وهذا ما خيلق يف نفوسهم الرضا والرغبة يف املشاركة الدائمة 
.  
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أستاذ يف  31متركز  كان املستوى  عموما فوق املتوسط من خالل>لنسبة حملور التقومي،   - 
) من %54أستاذ يف املستوى الكبري جدا ، أي معناه أن أكثر من ( 13املستوى الكبري و

أحد أهم خصائص األداء التدريسي الفعال وأحد أهم  فالتقومي األساتذة  ميارسون هذه املهارة 
 العتماد عليهاألساس يف عملية تطوير األداء التدريسي وهو األساس الذي ميكن ا مقوماته، فهو

 . )1984(املنعم،يف احلكم على ما إذا كانت أهداف التدريس قد حتققت أم ال 
) حتت املتوسط عموما، أي أن درجة %43أستاذ بنسبة أكثر من ( 35بينما كان مستوى  

املهام تتطلب جهدا ووقتا   ممارستها  ليس >لشكل املطلوب، ورمبا يرجع ذلك إىل أن بعض
يف ظل ما تتطلبه تلك املمارسة  فر لكثري من أساتذة  الرتبية البدنية والر4ضيةكبريين قد ال تتوا

صورته احلالية يف اجلامعات من وقت و إجراءات قد ال تتوافر يف ظل  نظام الفصلني الدراسيني ب
  اجلزائرية .

  

  اخلالصة العامة: -11

؛ وذلك نتيجة للثورة  يشهد العصر احلايل تطورًا سريعًا ومتالحقًا يف شىت جماالت احلياة
املعلوماتية  ، األمر الذي يدعو إىل عملية تطوير مجيع عناصر منظومة التعليم وحتديثها وجتويدها 
حىت تستجيب ملقتضى تلك التغريات ، لذلك حازت عمليات إصالح التعليم يف مجيع مراحله 

عطت االهتمام األكرب خاصة التعليم العايل على االهتمام الكبري يف مجيع أحناء العامل ، وأ
لألستاذ إميا¢ منها مبسؤوليته ودوره الفاعل واملؤثر على جمر4ت العملية التعليمية والتدريسية داخل 
املؤسسة اجلامعية وما تسعى إليه من أهداف علمية وتربوية، عن طريق وظائفه األساسية  

  ،التدريس والبحث العلمي وخدمة اTتمع .
لرتبية البدنية والر4ضية خاصة األداء التدريسي منه ملا له من عالقة وألمهية وظائف أستاذ ا

مباشرة  يف رفع مستوى خمرجات هذه املؤسسة من كوادر بشرية تعمل على النهوض مبجتمعاcا 
 ومعرفة الضوء إلقاء املسحية كدراسة أولية بغية الدراسة  هذه ومؤسساcا املختلفة ، لذا جاءت

عند أستاذ الرتبية البدنية والر4ضية >جلامعة من وجهة نظرهم، من  مستوى األداء التدريس
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خالل التأكد من درجة ممارستهم ملهارات (التخطيط للتدريس  cيئة الطالب ، تنفيذ الدرس، 
  التفاعل مع الطالب ، تقومي الطالب  ).

ستاذ >ستثناء فكانت أغلبية النتائج تشري إىل أن هناك مستوى متوسط لألداء التدريسي عند األ
بعض احلاالت كان فيها درجة املمارسة كبرية وهذا ما يؤثر على نوعية التكوين و>لتايل على 
الطالب ، وهذه النتائج غري مرضية وحنن يف ظل اإلصالحات اجلديدة  واإلمكا¢ت املعتربة اليت 

ذ >لنظام اجلديد (ل م سخرcا الدولة اجلزائرية من اجل االرتقاء >لعملية التعليمية خاصة >ألخ
 د) .
جزي  ويف األخري Ûمل أن نكون قد وفقنا يف هذا البحث حىت يكون متهيدا لبحوث أخرى ،    

هللا خريا عنا وعن طالبه وعن بالده وأمته كل أستاذ أخلص يف أمانته وكان قدوة يف األخالق 
ل، ليكونوا لبنة صاحلة يف والعلم والعمل وكان سببا يف تعليم وµديب وتوجيه اجليل بعد اجلي

  اTتمع ختدم البالد والعباد .
  

  االقرتاحات : -12

ول التدريس اجلامعي . عقد دورات تدريبية وحلقات حبثية ألساتذة الرتبية البدنية والر4ضية  ح -   
االستفادة من خربات املتخصصني واملهتمني بقضا4 التدريس اجلامعي، يف ز4دة معارف  - 

  ساتذة  حول جوانب األداء التدريسي .ومهارات  األ
تقدمي حوافز مادية ومعنوية لألساتذة املتميزين يف أدائهم التدريسي وميكن أن يسمى األستاذ  - 

األول يف األداء التدريسي يف كل قسم، ومن مث يف كل معهد ،الن ذلك سيدفع اآلخرين 
 جودة التعليم العايل.للوصول إىل التميز يف األداء التدريسي ويسهم ذلك يف حتقيق 
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