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والتقديرالشكر 

   

 .احلمد هلل على إحسانه ، والشكر على توفيقه وامتنانه يف إمتام هذه الرسالة 

ومن بعده أتقدم خبالص الشكر والتقدير واالحرتام إىل األستاذ الدكتور بن قاصد علي حاج حممد الذي تابع مراحل 
عطاء اهلل ويل الشرف العظيم أن أكون  اجناز هذه الرسالة بكل اهتمام ومسؤولية واىل رئيس املشروع األستاذ الدكتور

 :ضمن مشروعه ، كما أترحم على القدوة احلسنة من جيل الرواد األول 

د شعالل عبد اجمليد الذين ناضلوا ملا فيه خري ومنفعة .د قصي حممود مهدي القيصي ، أ.د حلمر عبد احلق ، أ.ا
 .نسال اهلل أن يرمحهم ويسكنهم فسيح جنانه  للجميع سواء مبعهدنا األم أو ألهل االختصاص باجلزائر ، كما

بن قناب احلاج املكلف بالدراسات مبا بعد التدرج على كل التسهيالت . وأتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل د
واملساعدات اإلدارية ، ، كما اشكر رؤساء األقسام الذين ساعدونا يف توزيع االستمارات ومجعها واىل طلبة وأساتذة 

بن سي . امحد بن قالوز التوايت ، د.بن زيدان احلسني  د. د الوطن كما أتوجه بالوفاء والعرفان اىل دخمتلف معاه
 . زيتوين . قدور احلبيب ، د

ختاما أتوجه بفائق االحرتام والتقدير إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول مناقشة هذه الرسالة العلمية ، و ثرائنا 
 .العلمية اليت ستدعم وتزيد من ثقلها العلمي جبملة من املالحظات 
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 : البحث ةمقدم  -4

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

، 2004حامد، )القطاع الرتبوي والتعليمي يشكل أحد األعمدة الرئيسة يف تطور اجملتمع  واليت ترى إن" األمم القوية
واليت من  واملنبثقة يف األساس من وظائف اجلامعة، وبالرغم من تعدد وظائف عضو هيئة التدريس  (144صفحة 

جذرية يف مفهومها ووظائفها  ما طرأ على اجلامعة من تغرياتأمهها البحث والتدريس وخدمة اجملتمع، وبالرغم 
واجتماعية وسياسية وثقافية وغريها، فال يزال التدريس أكثر وظائف  استجابة ملا طرأ على اجملتمع من تغريات اقتصادية

أحد الباحثني  عنهمث فال تزال وظيفة التدريس هي الوظيفة األبرز لعضو هيئة التدريس وهو ما عرب  اجلامعة أمهية، ومن
العامل احلر اليوم جماال واحدا فقط كي يعطوه كل  إنه إذا أعطى للمسئولني عن تطوير التعليم اجلامعي يف"حينما قال 

االهتمام باألداء  إن،(92، صفحة 1229، .دياب إ) "املعلم والتدريس اجلامعي اهتمامهم، فإهنم سيختارون تطوير
للدرجة اليت جعلت البعض يبالغ فيعرف اجلامعة على   التدريسي الذي ارتبط بنشأة اجلامعة وكان من أهم وظائفها

 قد بدأ يعود مرة أخرى من أهم وظائفها وبالتايل منفالكتشافها وتوليدها    ونشرها، وليس أهنا مكان لتدريس املعرفة

اجلامعات اليت قطعت شوطا   ومن مث فقد احتل تقومي األداء التدريسي يف معظم. أهم وظائف أعضاء هيئة التدريس
جمال تقومي األداء اجلامعي مكانا حموريا ومهما بني جماالت األداء األخرى، خاصة يف  يفكبريا يف مضمار التقدم 
 العريب ة األردن ودول اخلليجومعظم الدول األوربية، وكذلك يف بعض الدول العربية وخاص الواليات املتحدة األمريكية

ة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية ئة إىل ذلك يلزم أن يكون أعضاء هيإضاف  (203، صفحة 2004حمفوظ، )
ي عن ويعرب الرضا الوظيف. البدنية والرياضية مستقرا من مجيع النواحي لكي يستطيع القيام مبهام عمله خري قيام

السعادة اليت تتحقق عن طريق العمل  وبالتايل فهو مفهوم يشري إىل جمموعة املشاعر الوظيفية أو احلالة النفسية اليت 
اليت يشعر هبا األستاذ حنو عمله ويكون راضيا عن عمله إذا حتققت لديه االشباعات اليت يتوقعها من العمل 

 ، وبالرغم من ذلك فال يزال تقومي األداء التدريسي ال يلقى االهتمام املطلوب، أو(202، صفحة 2009، .عبداهلل)

، وعلى هذا األساس  فانه خاصة اجلزائريةالقبول املناسب من قبل أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية عامة، و 
تذة الرتبية البدنية والرياضية ورضاهم الوظيفي ليست عالقة البد من اإلشارة إىل أن العالقة بني األداء التدريسي ألسا

بسيطة ، بل هي معقدة أكثر مما يتصور العديد منا ، كون هذه العالقة ترتبط بأحد الوظائف األساسية اليت يؤديها 
ه الدراسة كوهنا هذا ما يربز أمهية هذ. األستاذ واليت تتطلب األخذ بعني االعتبار األساليب واالسرتاتيجيات ملواجهتها 

وعالقته بالرضا ( تدريسياألداء ال)تبحث يف الوظيفة األساسية لألستاذ اجلامعي يف حقل الرتبية البدنية والرياضية  
 .الوظيفي 
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  :البحث مشكلة -0

البشرية  باملوارد وإمداده اجملتمع هذا تثقيف مسؤولية حتمل أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية على عاتقها      
االختصاصات الرياضية ومن من أساتذة يف خمتلف األطوار التعليمية و مدربون يف شىت ،  وخدمته بنائه يف تساهم يتال

 كما ال يزالاجلامعي املكون هلذه الفئات ،   ذباألستالذا البد من االهتمام   اخل ،.....قادة يف خمتلف اهليئات الرياضية
، خاصة اجلانب التدريسي منها ،  القصور ومعاجلتها بعيدا عن املعاجلات التقوميية املوضوعية للكشف عن أوجه تقوميه

إن موضوع األداء التدريسي لدى األستاذ اجلامعي هو قضية هامة، بل هي احد أهم القضايا بالنسبة لنا يف اجلزائر ، 
ركنًا هامًا ورئيسيًا من أركان التنمية الشاملة ألي  ووأيضا يف كثري من دول عاملنا العريب والذي يعد الوظيفة األساسية 

 يءواقع مل يف ال ميكنها أن تتحول إىل حقيقة ملموسة وإسرتاتيجيةرؤية  اإلبداع يف التدريسي هو وإن كان،  دولة
تتبىن إصالحًا حقيقياً  اهلدف دون حتقيق تتبىن مواجهة كل ما يعوق واعية وقادرة وطموحة مبنظومةإال ،  بالتحديات

تتحول الرؤية إىل حلم أو  رضا وظيفي لعضو هيئة التدريسد فإنه بدون وجو ، وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية
 .وهم إىل األحيانخيال وىف بعض 

من اجل ضمان عطائهم وإخالصهم  األساتذة الوظيفي واملشاكل اليت يواجهوهناالرضا العوامل املتعلقة بإن دراسة 
ومن  .وخلق البيئة الرتبوية الفعالة اليت تعترب اهلدف األمسى للتعليم العايل ، وتفانيهم يف سبيل حتقيق أهداف اجملتمع 

الحظ أن اغلب الباحثني مل يتناولوا  ، خالل اطالع الطالب الباحث يف جمال الوظائف األساسية لألستاذ اجلامعي
 يؤثر على أدائهم التدريسيوالشك أن تعرض هذه الفئة لعدم الرضا ،  األداء التدريسي والرضا الوظيفي العالقة بني

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الوظيفي يلعب دورا مهما يف حتديد اجملهودات اليت يبذهلا  ما أن مقدار الرضاك
أدرك الطالب الباحث ضرورة ، ة التدريس ئوألمهية األداء التدريسي والرضا الوظيفي  لعضو هي  التدريس اجلامعي ،

 :فان مشكلة حبثنا تتجلى يف التساؤالت التالية  ،اخلوض يف هذا املوضوع 

 :السؤال العام 

ما مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية وما  
 .طبيعة العالقة املوجودة بينهما؟

 :لفرعية األسئلة ا

 ؟ أدائهم التدريسيب فيما يتعلق بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيممارسة  مستوى ما -

  ة البدنية من وجهة نظر الطلبة ؟ األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبيمستوى ما  - 
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 ؟ بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية التدريسة ئعضاء هيمستوى الرضا الوظيفي أل ما -

عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى أل األداء التدريسي ممارسة مستوىتلف خي هل  -
 ؟(، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)ملتغري 

أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري عضاء هيئة التدريس يف أل الوظيفي رضاال مستوى تلفخي هل  -
 ؟(، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)

بأقسام ومعاهد الرتبية  ة التدريسئجودة بني األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيو ما طبيعة العالقة امل  -
 ؟ البدنية والرياضية

 :  أهداف البحث -3

 :الهدف العام 

و  معاهد الرتبية البدنية والرياضيةمستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام و  معرفة
 .طبيعة العالقة املوجودة بينهما 

  :األهداف الفرعية 

 . بأدائهم التدريسي فيما يتعلق بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيمعرفة مستوى ممارسة  -

 . بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئعضاء هيمعرفة مستوى الرضا الوظيفي أل - 

  . ة البدنية من وجهة نظر الطلبة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبيمعرفة مستوى  -

عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية أل التدريسياألداء  ممارسة معرفة االختالف يف مستوى -
 ؟(، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)والرياضية تعزى ملتغري 

عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى أل الوظيفي رضاال مستوى معرفة االختالف يف  -
 .(ة املهنية ، واخلرب  املؤهل العلمي)ملتغري 

بأقسام ومعاهد الرتبية  ة التدريسئجودة بني األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيو طبيعة العالقة امل معرفة -
. البدنية والرياضية
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 :فرضيات البحث  -1

 :الفرض العام 

ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية يف حدود مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي 
 .املتوسط مع وجود عالقة بينهما

 :الفرضيات الفرعية 

دائهم ألفيما يتعلق بدرجة ممارستهم  بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيمستوى  -
 .يف حدود املتوسط  التدريسي

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية من وجهة نظر الطلبة يف حدود مستوى  -
 .املتوسط 

 .بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضيةة التدريس ئعضاء هيدرجة رضا متوسطة أل -

م ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية عضاء هيئة التدريس يف أقساأل األداء التدريسي يف درجة ممارسة اختالف وجدي -
 . (، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)تعزى ملتغري 

عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى أل الوظيفي رضااليف درجة  اختالف وجدي -
 . (، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)ملتغري 

بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية ة التدريس ئبني األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هي ارتباطيهتوجد عالقة  -
 .والرياضية

 :أهمية البحث  -2

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية الفئة اليت تستهدفها، وهي فئة أعضاء هيئة التدريس، اليت يقع عليها العبء األكرب  
 .يف حتقيق أهداف اجلامعة

إضافة إىل أهنا تتعرض ألحد املوضوعات اليت مل تلق االهتمام الكايف على مستوى جامعاتنا، سواء على املستوى 
والرضا الوظيفي ، حيث حظيت باهتمام كبري من حيث املناقشة  النظري أو امليداين، وهي العالقة بني األداء

مل يتطرق بشكل  علم الطالب الباحث حسبانه  إالس ، خاصة يف اجملال الصناعي ، والتحليل والتعريف والقيا
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واف يف اجملال التعليمي خاصة يف جانب األداء التدريسي يف الوسط اجلامعي يف معاهد الرتبية البدنية والرياضية 
ذا فضال عن أن نتائج حيث  بالرغم من أن امليدان يف حاجة إىل دراسات عديدة، ه ، وعالقته بالرضا الوظيفي

القائمني على وتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس، كما قد تساعد  سنيهذه الدراسة قد تسهم يف حت
 .هلؤالء األعضاء من اجل حتسني درجة الرضا الوظيفي ختطيط وتنفيذ برامجمنظومة التعليم العايل يف 

 :مفاهيم ومصطلحات البحث -6

عملية اهلدف منها تقدير قيمة األشياء باستخدام وسائل القياس املناسبة جلمع البيانات، وإصدار  هو: التقويم 
 .  (115، صفحة 5002ليلى سيد فرحات ، )اإلحكام 

معرفة مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي لألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف اجلامعة هو : التعريف اإلجرائي 
 . عن طريق االستدالل بآراء األساتذة والطلبة 

وما يبذله من ممارسات وأنشطة تتعلق ، قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ املهام التعليمية   درجة :التدريسي األداء -
  .(29، صفحة 2006العمايرةحممدحسن، ) تعبريا سلوكيامبهامه املختلفة 

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

 العمل يقود ألنه األساسي العنصر ،و(2005 القرين،) التعليمية العملية حماور أهم هو :الجامعي األستاذ -
 والعملية العلمية رسالتها أعباء ومحل املؤسسات تقدم على ويعمل ، مباشرة الطالب مع ويتعامل والتعليمي، الرتبوي

 .(33 صفحة ،2002 عيسى،) هاأهداف وحتقيق اجملتمع خدمة يف

 أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية إحدى يف التدريسي للعمل املتفرع هو اجلامعي األستاذ :اإلجرائي التعريف
( ب( )أ) مساعد أستاذ العلمية الدرجة حسب وخيتلف ، املعرفة حقول احد يف الدكتورة أو املاجستري درجة ،وحيمل

 . التعليم العايل أستاذ ،(ب) و( أ) حماضر أستاذو 

 والتدابري  البدنية  التمرينات  باستخدام  لإلنسان  والقوام البدين للنمو توجيه عملية :الرياضية و البدنية التربية -
 حاجات أو اجملتمع متطلبات حتقق اليت واخلربات واملهارات واملعرفية البدنية الصفات اكتساب  لغرض ، الصحية
 .(23 صفحة ،1222 بسيوين،) الرتبوية اإلنسان
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 حركية اجلوانب مجيع من الفرد تنمية على تعمل العامة الرتبية من جزء هي والرياضية البدنية الرتبية :اإلجرائي التعريف
 البالد خيدم وسليم صاحل فرد تكوين اجل من وهذا  املقننة البدنية األنشطة طريف عن ،انفعالية اجتماعية نفسية
 .له استدعي إذا الوطن لنداء ويستجيب والعباد

  البشرية الثروة وتنمية االستثمار ومصدر ، مستوياته ارفع يف اإلنساين الفكر معقل اجلامعة :الجامعة تعريف -
 الثقافية الروابط والوطنية وتوثيق اخللقية للرتبية الرفيع املستوى ومراعاة ، التارخيي والرتاث العربية احلضارة وبعث

  .(12 صفحة ،2001 شحاتة،) واألجنبية العربية اهليئة مع والعلمية

 التكوينية التعليمة العملية عناصر من جمموعة تفاعالت عن يعرب حميط اجلامعة :للجامعة اإلجرائي التعريف
 وتنمية الفرد ترقية يف واملسامهة وتوليدها واكتشافها العلمية املعرفة لنشر مكان وهي  ،اإلدارة ،الطالب ،األستاذ
 .العلمي والبحث التدريس خالل من اجملتمع وخدمة

مفهوم يشري إىل جمموعة املشاعر الوظيفية أو احلالة النفسية  اليت يشعر هبا األستاذ حنو عمله ويكون : الرضا الوظيفي
 .(202، صفحة 2009، .عبداهلل)شباعات اليت يتوقعها من العمل االراضيا عن عمله إذا حتققت لديه 

داللة لسعادة األستاذ واستقراره يف عمله وما حيققه له هذا العمل من وفائه  هو: التعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي 
 .يف ظل الظروف الذي يشتمل عليها االستبيان  وإشباع حلاجاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباب األول
 الدراسة النظرية

 

 

 

 

 

 



 

 

 :   الباب األولمدخل 
والبحوث املشاهبة يف قسم الطالب الباحث هذا الباب إىل أربعة فصول ، تناول يف الفصل األول الدراسات السابقة  

موضوع البحث ، واملتمثلة يف حبوث ودراسات تناولت أراء أعضاء هيئة التدريس يف ما خيص درجة ممارستهم ألدائهم 
. طلبة يف ما خيص درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس ألدائهم التدريسي التدريسي ، ودراسات تناولت أراء ال

أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه . ودراسات تناولت مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم 
 األداءباحث التقومي ، مفهومه وما حيتويه من خصائص ومميزات ، و بعدها الفصل الثالث تناول فيه الطالب ال

أهدافه ، وكذا العوامل  اجلامعي من حيث تعريفه ، مبادئه إىل التدريس اجلامعي حيث تطرقنا واألستاذالتدريسي 
 .األستاذ اجلامعي صفات ودور  إىل املؤثرة فيه، مث تطرقنا

أهم  مفهومه، إىلبالرضا الوظيفي حيث تطرقنا (  الرابعالفصل )ويف األخري ختم الطالب الباحث فصله األخري 
     .  النظريات املفسرة له

   



 

 

 لفصل األولا
 الدراسات السابقة والبحوث المشابهة 

 تمهيد  -
 من وجهة نظر الطلبة التدريسي دراسات تناولت تقويم األداء -4
 (2012حامت جاسم عزيز، )دراسة  -
 (2012ياسني عبدالوّهاب أمحد، , حممد عبود احلراحشة)دراسة   -
 (2010حممود داود الربيعي، )دراسة  -
 (2010خالد عمر خان، , احلدايب داود عبد املالك) دراسة -
 (2010رجاء عبد السالم العجيل،  -بليغ محيد الشوك )دراسة  -
 (2010حفيظ بن حممد خافظ املزروعي، ) دراسة  -
 (2002صالح امحد ناقة، / حازم زكي عيسى )دراسة   -
 (2002مىن بنت امحد السبيعي، )دراسة   -
 (2009حسن تيم، ) راسةد -
 (8002هشام امحد غراب ــ اسعد حسني عطوان ، )دراسة  -
 (2009اجلبوري حسني حممد، )دراسة   -
 (2006عقار سعد، خالد اسود، )دراسة  -
 (2005االمسر، )دراسة  -
 (م2004احلكمي، إبراهيم احلسن، )دراسة    -
 (2003سامل عبداهلل حلس، )دراسة   -
 (2003حممد ابراهيم الغريوات، )دراسة  -
 (1222راتب، )دراسة  -
 تقويم األداء  التدريسي من وجهة نظر األساتذةدراسات تناولت  -0
 (2011خالد امحد الصرايرة، )دراسة  -
 (2010 الكبيسي، محيد الواحد عبد) دراسة -
 (2002 اجلنايب، شنني الرزاق عبد) دراسة -
 (2009هدى بنت حممد بن عبد اهلل الشهري، ) دراسة  -
 (2006 عليمات، ناصر صاحل)  دراسة -
 (2006حممد منصور الشافعي، )دراسة   -
 (2006العمايرة، )دراسة  -



 

    

 

 (2006مساعد بن عبداهلل النوح، )  دراسة -
 (2004خممد ابو ملوح،  -د –فوزي حرب ابو عودة )دراسة   -
 (2003خالد، )دراسة  -
 .المشابهة للرضا الوظيفي الدراسات  -3
  (2011الطاهر امحد حممد علي، )دراسة  -
 (2010ابومسرة، )دراسة  -

 (2010جميد مصطفى منصور ، ) دراسة -
 (2010نبأ عبد احلسن ، مي نوري حمي، )دراسة  -
 (2009غنيم، )دراسة  -
 (2009عزيزة عبداهلل شرير،  -جواد حممد الشيخ خليل ، ا) دراسة  -
 (5002خبوش، )  دراسة -
  (2006عبد الفتاح صاحل خليفات ، مىن خلف املالمحة، )دراسة  -

  (2006عبده امحد حممد حسن ، ) دراسة -
  (2005سناء امحد كمال عبد السالم، ) دراسة -
  (1222مسري، )دراسة  -

 التعليق على الدراسات -
 نقد الدراسات -
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-  

 :تمهيد  
يقوم الطالب الباحث يف هذا الفصل بعرض بعض الدراسات املشاهبة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ، على 
الرغم من أن اغلب الدراسات ارتبطت مبتغري واحد سواء األداء التدريسي أو الرضا الوظيفي  ، أما عن ارتباطها 

ث واجهنا صعوبات بسبب ندرة هذه الدراسات فهي نادرة على حد علم الطالب الباحث ، حيباملتغريين معا 
 .املتعلقة مبتغريات البحث 

 اسم الباحث وسنة إجراء الدراسة بتقدمي  -ما أمكن  - وسوف يلتزم الطالب الباحث يف عرضه هلذه الدراسات
 .إليها كل دراسة على حدا  آلت والعنوان ، وهدف الدراسة ، ووصف العينة ،والنتائج اليت

 : فقد صنف الطالب الباحث الدراسات السابقة يف ضوء املتغريات الرئيسية للدراسة احلالية إىل 

 . من وجهة نظر الطلبة التدريسي تقويم األداء -

 .تقويم االداء من وجهة نظر االساتذة  -

 .دراسات المشابهة للرضا الوظيفي  - 

 من وجهة نظر الطلبة التدريسي تقويم األداء 4-4

التدريس يف اجلامعة من وجهة نظر  ةهيئ أعضاء أداءقومي ت: حتت عنوان  (0240حاتم جاسم عزيز، )دراسة  
 طالب رأي خالل من امعةاجل يف التدريس هيئة عضو أداء مستوى بناء أداة لتقومي إىل الدراسة  هدفت،  الطلبة

 إىل مقسمة فقرة( 43) من مكونة استبانه الباحث استخدم وقد ،التدريسية الكفايات بعض يف الدراسات العليا
 النتائج وأظهرت ،وطالبة موزعني على ستة كليات علمية وإنسانية  اطالب( 95) من العينة وتكونت ،كفايات مخسة

 عدمباستثناء بعض الفقرات ، ة التدريس من وجهة نظر الطلبة عف يف األداء التدريسي ألعضاء هيئانه يوجد ض
بضرورة نشر ثقافة  الباحث أوصى و ،التدريس هيئة ألعضاء الدرجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود

 .التقومي بني الطلبة ، وذلك من اجل اعتماد أرائهم مما يؤدي إىل التنويع يف وسائل التقومي 

درجة ممارسة أعضاء هيئة : حتت عنوان (0240ياسين عبدالوّهاب أحمد، , الحراحشةمحمد عبود )  دراسة
 التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية جبامعة الباحة

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايري إدارة اجلودة  علىتعرف الدفت الدراسة ه
وأثر النوع االجتماعي والربنامج الدراسي، على درجة ممارسة  ،الشاملة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية جبامعة الباحة

ملة، وقد مت اختيار عينة تكونت من أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشا
التخطيط ) فقرة، موزعة على أربعة جماالت هي( 92)مكونة من  طالبًا وطالبة، وزعت عليهم استبانة ( 395)
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جاءت درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس : اآلتية ةجي، وتوصلت الدراسة إىل النت(التنفيذ، التقومي، التواصل
 ايري إدارة اجلودة الشاملة، بدرجة متوسطةللكفايات التدريسية يف ضوء مع

   

تدريسي كلية الرتبية الرياضية جامعه بابل وفق كفايات تقومي  : حتت عنوان  (2010حممود داود الربيعي، )دراسة 
  :يهدف البحث  من وجهة نظر طلبتهم ، جلودةاإدارة  نظورم

إدارة تقومي الكفايات التدريسية للتدريس اجلامعي يف كلية الرتبية الرياضية جامعه بابل وفق منظور  إعداد استمارة
وميثل جمتمع البحث طلبة عبارة ،  49استمارة مكونة من  الباحث استخدم وقد اجلودة من وجهة نظر طلبتهم،

 20طالب و 100)   120البحث البالغة  ، ومت حتديد عينة (  152) املرحلة الدراسية الرابعة والبالغ عددهم 
مستوى الكفايات التدريسية يف كلية الرتبية الرياضية وفق منظور   النتائج وأظهرت ،من جمتمع البحث األصلي( طالبة 

تقومي املستمر خلطوات تطبيق إلدارة بال الباحث أوصى و إدارة اجلودة من وجهة نظر طلبتهم يف حدود املتوسط ،
 .ة والعمل على حتقيق جودة أفضل يف جمال عمل املؤسسات الرياضية اجلودة الشامل

 التدريس هيئة لعضو الطالب تقومي: عنوان حتت (0242خالد عمر خان، , الحدابي داود عبد المالك) دراسة
 أداء مستوى على التعرف إىل الدراسة  هدفت ،التدريسية الكفايات بعض يف اليمنية والتكنولوجيا العلوم جامعة يف

 وقد ،التدريسية الكفايات بعض يف الطالب رأي خالل من ،اليمنية التكنولوجيا العلوم جامعة يف التدريس هيئة عضو
 ذكور طالب( 102) من العينة وتكونت ،كفايات ستة إىل مقسمة فقرة( 22) من مكونة استبانه الباحث استخدم

 كما  التدريس هيئة ألعضاء الدرجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت ،وإناث

 .التدريسية الكفايات خيص فيما التدريس هيئة أعضاء تأهيل إلعادة الزمة خطط وضعب الباحث أوصى

تقومي أداء األستاذ اجلامعي  يف : حتت عنوان  (0242رجاء عبد السالم العجيل،  -بليغ حميد الشوك )دراسة 
حتديد مستوى أداء األستاذ اجلامعي  يف كل معيار أدائي  حسب  إىل الدراسة  هدفت .ضوء معايري اجلودة الشاملة 

    قام الباحثان  بصياغة عدد من الفقرات اليت متثل جمموع املعايري األدائية، كما  اجملاالت من وجهة نضر الطلبة
مستوى متوسط إىل  النتائج وأظهرت ،طالب وطالبة 200عينة البحث من  وتكونت ،موزعة على مخس جماالت  و 

ضرورة اطالع  األساتذة اجلامعيني على نواحي القصور يف  انالباحث أوصىمقبول يف جماالت األداء اخلمس  ،كما 
 .أدائهم  مع ضرورة التنويع يف طرق التدريس

تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس : حتت عنوان  (0242حفيظ بن محمد خافظ المزروعي، ) دراسة 
هدفت الدراسة إىل تقييم  ،يف أقسام كلية الرتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظر طالب وطالبات مرحلة الدكتورة 

القرى ، قام بتطبيق استبانة  أملدكتورة ألقسام كلية الرتبية جبامعة أداء أعضاء هيأة التدريس من وجهة نظر طالب ا
أسلوب التعامل مع املادة العلمية،: على مخس حماور  فقرة موزعة 42تكونت من  ،من إعداد األستاذ الباحث 

طالب وطالبة   100: تكونت عينة البحث ،الطالب ، طرق التدريس ، األهداف الرتبوية ، تقومي الطالب 
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أداء تدريسي متوسط ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طالب الدكتورة ألقسام كلية الرتبية  النتائج وأظهرت
.جبامعة ام القرى  ، يوصي الباحث بزيادة الدراسات يف جمال تقومي األداء التدريسي 

   

تقومي الكفاءات املهنية اليت ميتلكها : حتت عنوان   (0222صالح احمد ناقة، / حازم زكي عيسى )دراسة  
إىل هدف البحث  أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق معايري اجلودة ،

إعداد قائمة الكفاءات املهنية الواجب توافرها يف عضو اهليئة التدريسية بكلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية يف ضوء 
الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ "   إبراهيم احلسن احلكميقام الباحثان باعتماد استبانه الدكتور  ،معايري اجلودة 

طالب من طالب كلييت الرتبية والعلوم جبامعة أم القرى  تطبيقها على عينة واليت مت" من وجهة نظر طالبه  اجلامعي
بالسعودية ، وهي موزعة على ستة جماالت رئيسة ، ويتكون كل منها من جمموعة من املعايري الفرعية  فرع الطائف

طالباً ( 426)عددهم  معيارًا ، مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طلبة اجلامعة اإلسالمية وبلغ 95بإمجايل 
ال تزيد نسبة تطبيق عضو اهليئة التدريسية بكلية الرتبية يف اجلامعة :   أهم نتيجة توصل إليها البحثوطالبة ،  

االهتمام : أهم التوصيات  % .90اجلودة من وجهة نظر الطلبة عن  اإلسالمية للكفاءات املهنية يف ضوء معايري
عملية الوحيقق فاعلية  معايري اجلودةيتفق مع  مبا، إعدادًا متكامال  كليات الرتبيةيف   عضو هيئة التدريسبإعداد 
                   .ية التدريس

يئة التدريس بكلية ه تواقع املهارات التدريسية لعضوا :حتت عنوان   (0222منى بنت احمد السبيعي، )دراسة   
الدراسة إىل التعرف هدفت   جامعة أم القرى ودة الشاملة من وجهة نظر طالباتيف ضوء معايري اجلالعلوم التطبيقية 

ملهارات تدريس العلوم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات   اقع ممارسة عضوات هيئة التدريسعلى و 
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ،  جبامعة أم القرى( الفيزياء  / األحياء  /  الكيمياء ) كلية العلوم التطبيقية 

احملور األول ارتبط بطرق التدريس  ،بتصميم إستبانة اشتملت على أربعة حماور تتناول معايري اجلودة يف تدريس العلوم  
معايري  (  6) لى  واحملور الثاين ارتبط بوسائل التعليم وتقنياته واشتمل  ع ،معياراً (  39) واسرتاتيجياته واشتمل على 

( 2) معياراً واحملور الرابع ارتبط بالتقومي واشتمل على  (  21)واحملور الثالث ارتبط بالتفاعل واالتصال واشتمل على  
متثلت عينة الدراسة يف عني عشوائية من الطالبات الالئي يتوقع . معيارًا ( 93)وبلغت بنود االستبانة  ،معايري 

(  192) وقسم األحياء  وقسم الفيزياء  بكلية العلوم التطبيقية وقد بلغ قوامها  ،كيمياء خترجهن يف كل من قسم ال
جاءت نتيجة ممارسة عضوات هيئة التدريس بأقسام العلوم للمهارات التدريسية املرتبطة بطرق التدريس و  طالبة

وكذلك املرتبطة   ،التعليم وتقنياته  وأساليبه بدرجة متوسطة  بينما بلغت درجة ممارستهن للمهارات املرتبطة بوسائل
كما جاء معدل مجيع املهارات التدريسية اليت متارسها عضوات .بالتفاعل واالتصال واملرتبطة بالتقومي بدرجة ضعيفة

 :مبا يلي  وتوصي الباحثة هيئة التدريس بدرجة ضعيفة

 .التدريبية يف صقل مهاراهتن التدريسيةوتوعيتهن بأمهية الدورات  ،نشر ثقافة اجلودة بني عضوات هيئة التدريس 



 الفصل األول                                                                                    الدراسات المشابهة

14 

 

التدريس يف   هيئةأراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء  :عنوان حتت (0222حسن تيم، ) راسةد
أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء  على للتعرف احلالية الدراسة هتدف ،كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية

 وتقدمي التوصيات اهلادفة بشأهنا، التدريس يف كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية  هيئةالتدريسي ألعضاء 
( 152) من العينة وتكونت ،كفايات  مخسة إىل مقسمة فقرة( 49) من مكونة استبانه الباحث استخدم وقد

مستوى أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي  أن النتائج وأظهرت ،املاجستري طلبة من وإناث ذكور طالب
 بضرورة الباحث أوصى و ،التدريس يف كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عال على العموم هيئةألعضاء 

.ء التدريسيالتدريس ، زيادة االهتمام بتقومي األدا هيئةعقد دورات إلزامية  ألعضاء 

   

الالزمة   واقع الكفايات األساسية :عنوان حتت (8002هشام احمد غراب ــ اسعد حسين عطوان ، ) دراسة
لتقف على أهم الكفايات لطلبة حنوهم ، جاءت هذه الدراسة وعالقتها باجتاه املعلمي كليات اجملتمع املهنية 

الباحثان بإعداد استبانة لقياس كفاءات معلمي كليات  قام وقد ،يف املعلم الفلسطيين األساسية الواجب توافرها
مت  طالبا وطالبة من كليات اجملتمع املهنية  مبحافظة غزة  29تكونت عينة الدراسة من  فقرة ، 44اجملتمع مكونة من 

من طلبة الكلية  39و،والتطبيقيةنية تمع العلوم املهمن طلبة كلية جم 60كان منهم اختيارهم بالطريقة العشوائية،
ملعلمي كليات (ا التكنولوجي الشخصية ، الرتبوية)ات األساسية الكفاي النتائج أن وأظهرت الدوليةاملهنية بوكالة غوث 

تنمية تلك ل عقد دورات  بضرورة الباحث أوصى و ،من وجهة نظر الطلبة يف حدود املتوسط   اجملتمع املهنية
 . الكفايات األساسية اليت هلا عالقة وطيدة بالطالب أستاذ الغد  

اجلامعي يف ضوء الكفايات  األستاذ أداءتقومي  إىلهدفت الدراسة  (0222الجبوري حسين محمد، )دراسة  
املهنية والصفات الشخصية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا يف جامعة بابل ، ولتحقيق ذلك وضعت استبانة 

على  اإلجابةوطلب منهم ، طالب وطالبة من الدراسات العليا 100مكونة من عدة جماالت ، تكونت العينة من 
حمور الصفات و  ،فقرة وتضم ستة جماالت 30حمور الكفايات املهنية وعدد فقراته : فقراهتا املكونة من حمورين 

النتائج حصول جمال التخطيط للدرس ، وطرائق التدريس  وتقومي  أظهرت، حيث فقرة  12الشخصية وعدد فقراته 
وجمال املادة العلمية فقد حصل على الشخصية  حمور الصفاتمستوى ضعيف أما  اإلنسانيةالطالب ، العالقات 

  . مستوى جيد

 يف الطالبات نظر وجهة من التدريس طرائق درس تقييم: حتت عنوان  (0222عقار سعد، خالد اسود، )دراسة  
املعلمات  إعدادتقومي درس طرائق تدريس من وجهة نظر طالبات يف معهد : املعلمات ، هدف البحث  إعداد معهد

حسني علي )استمارة  ااستخدم كماقسم الرتبية الرياضية حمافظة القادسية ، استخدم الباحثان املنهج الوصفي ،
ية الرياضية حمافظة القادسية طالبة يف قسم الرتب 24تكونت عينة البحث من 1223( حسني ،صريح عبد الكرمي 

وهذا ما  ،عدم وجود كتاب منهجي يكون عائق أمام فهم الطالبات ملادة الدرس:  أهم نتيجة توصل إليها البحث



 الفصل األول                                                                                    الدراسات المشابهة

15 

 

، كما يوصي الباحثان بضرورة توفري الكتاب املنهجي  للطالبات كدليل عمل  % 55أكدته عينة البحث بنسبة 
.فالم والصور التوضيحية ملساعدهتم فهم املادة توفري الوسائل املساعدة واأل ،يومي 

   

ة التدريس لكفايات إىل معرفة مدى ممارسة  عضوات  هيئدراسة هتدف :  حتت عنوان  (0222االسمر، ) دراسة 
تكونت وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى   من، التقومي إدارة الصف ، ،التدريس ،ة الشخصيةاألداء حملاورها األربع

ة التدريس جبامعة أم القرى ميارسن كفايات األداء أن عضوات هيئ، ودلت النتائج إىل طالبة  935عينة الدراسة من 
حيال البحث ، وان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة  ،مبحاورها األربعة بدرجة متوسطة 

وعلى وجه اخلصوص الكفايات الشخصية والتدريسية والتقومي   ،ة التدريس لكفايات األداءعضوات هيئواقع ممارسة 
 .تبعا الختالف الكليات

اجلامعي من وجهة  لألستاذالكفاءة املهنية املتطلبة : عنوان حتت  (م0221الحكمي، إبراهيم الحسن، )   دراسة
هدفت هذه الدراسة إىل إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ نضر طالبه وعالقتها ببعض املتغريات  ، 

اجلامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات املهنية تفضياًل لدى األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب جبامعة أم القرى فرع 
املتغريات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري يف األحكام الصادرة من الطالب على كما هدفت إىل الكشف عن   ،الطائف

كفاءات   (6)استخدم يف الدراسة احلالية قائمة الكفاءات املهنية واملشتملة على  ،الكفاءة املهنية املتطلبة ملعلمهم
   (.من إعداد الباحث)كفاءة فرعية   (95)رئيسة و

من طالب كلييت الرتبية والعلوم جبامعة أم القرى فرع الطائف باملستوى  طالب( 210)تكونت عينة الدراسة من 
 :أهم نتيجة توصل إليها البحث،   األول واملستوى األخري

  : تتمحور الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب حول ست كفاءات رئيسية هي - 

والعالقات اإلنسانية، واألنشطة والتقومي، والتمكن العلمي والنمو املهين  الشخصية، واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها،) 
ضرورة تزويد أساتذة جامعة أم القرى بدليل حيتوي على قائمة الكفاءات يوصي الباحث  (.وأساليب احلفز والتعزيز

-ن العلمي واملهين التمك –األنشطة والتقومي  –العالقات اإلنسانية  –اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها  –الشخصية )
 (.أساليب التعزيز واحلفز

تقومي فعالية التدريس يف قسم احملاسبة باجلامعة اإلسالمية : تحت عنوان  (0223سالم عبداهلل حلس، )  دراسة
اجلامعة بكلية التجارة، س يف قسم احملاسبةمعرفة مستوى فعالية التدرياىل  هتدف الدراسة،وذلك من وجهة نضر الطلبة 

واالمتحانات القراءات املساعدة الواجبات  املادة وموضوعاهتا ، الكتاب املقرر،: التالية ت يف اجملاال ،اإلسالمية غزة
اجلامعة ، بكلية التجارة طالبا وطالبة مسجلني يف قسم احملاسبة  562بلغت عينة البحث  ،من وجهة نضر الطلبة 

وجاءت نتائج البحث على النحو  ل الباحث استبانه موزعة  للطلبةتقصي احلقائق استعممن اجل غزة، اإلسالمية
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املادة وموضوعاهتا : التالية   غزة يف اجملاالت احملاسبة بكلية التجارة،اجلامعة اإلسالمية فعالية التدريس يف قسم: التايل 
ر الطلبة كان اجيابيا ، كما يوصي الباحث نظ ، من وجهةالواجبات واالمتحانات،الكتاب املقرر،القراءات املساعدة،

. إجراء تقومي لألساتذة من طرف الطلبة يف خمتلف التخصصات األخرى بضرورة

   

 يف التدريسية ةاهليئ أعضاء لدى التدريسية الكفايات تقومي: حتت عنوان  (0223محمد ابراهيم الغريوات، ) راسةد
هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة تقديرات ،االجتماعية  الدراسات طلبة نضر وجهة من مؤتة جبامعة الرتبوية العلوم كلية

الكفاية التدريسية  )يف جامعة مؤتة  يف احملاور التالية  ،طلبة الدراسات االجتماعية لبعض كفايات األستاذ اجلامعي
: استبانه موزعة على الطلبة مكونة من ثالث أقسام لباحث ، استعمل ا( الكفاية التقوميية ، للكفاية اإلنسانية 

 :أهم النتائجطالب وكان من   216الكفاية التدريسية ، الكفاية التقوميية ، الكفاية اإلنسانية ، على عينة مكونة من 
 : ا يليمستوى  متوسط للكفايات التدريسية والتقوميية و اإلنسانية لدى أعضاء هيئة التدريس  ويوصي الباحث مب

وإعطاء حرية التعبري للطلبة لإلدالء بآرائهم لتنمية مهارة  ،عدم التعصب يف الرأي من قبل أعضاء هيئة التدريس 
 .املشاركة الفعالة

ر ة التدريس يف جامعة مؤتة من وجهة نظيم الفاعلية التدريسية ألعضاء هيئهدفت إىل تقي (4222راتب، ) دراسة
فقرة  23طالب من خمتلف كليات اجلامعة ، واستخدم أداة قياس مكونة من  112طلبتهم وتكونت عينة الدراسة من

وقد نسبت هذه النتائج إىل عدة أسباب منها حداثة  ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية التدريس كان جيدا 
وقد عزي ذلك لتشابه فا تبعا ملتغري اجلنس أو الكلية اختالوبعدها عن العاصمة عمان ، ومل تظهر الدراسة ،اجلامعة 

 .اخللفيات الثقافية لدى الطلبة ، والتشابه يف املستوى االقتصادي واالجتماعي  

 .من وجهة نظر االساتذة  التدريسي تقويم االداء  4-0

األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية  يف اجلامعات : حتت عنوان  (0244خالد احمد الصرايرة، )دراسة 
وظيفي هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى  األداء ال ،ن وجهة نظر رؤساء األقسام  فيها  األردنية الرمسية م

، قام األستاذ الباحث من وجهة نظر رؤساء األقسام  فيها ، يف اجلامعات األردنية الرمسية ألعضاء اهليئات التدريسية 
هم مت اختيارهم بالطريقة العشوائية ، أ ، رئيس قسم  أكادميي99بإعداد استبانة بنفسه ، تكونت عينة البحث من 

مستوى  األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية  يف اجلامعات األردنية الرمسية من  : نتيجة توصل إليها البحث
كان مرتفعا ، كما يوصي الباحث بضرورة أن تقوم اجلامعات بتعزيز األداء الوظيفي   وجهة نظر رؤساء األقسام  فيها

   .وان توفر نظام حوافز تشجيعية مادية ومعنوية  ،ألعضاء هيئة التدريس فيها ، وان تتعرف إىل حاجاهتم ورغباهتم 

 يف به االرتقاء وسبل اجلامعي التدريس جودة واقع:  عنوان حتت (0242 الكبيسي، حميد الواحد عبد) دراسة
 مشلت االنبار جامعة يف به االرتقاء وسبل اجلامعي التدريس جودة واقع معرفة إىل الدراسة هذه هتدف ، االنبار جامعة
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 على استاذ 61 اي،%20 البحث عينة بلغت ، وإنسانية علمية كلية 20 على موزعني أستاذ 302 الدراسة
 جودة ،البحث نتائج من كانو  ، فقرة 64 بواقع ، جماالت اربع من االستبانة تكونت ، الكليات خمتلف مستوى
 يتلقوا مل العلمية الشعب اساتذة بعض ان اىل التدين هذا سبب يعزي وقد ، املتوسط حدود يف اجلامعة يف التدريس

 اجلامعي التدريس متطلبات بعض تربز تربوية تدربيبية بدورات القيام بضرورة الباحث ويوصي ، كافيا تربويا اعدادا
. الفعال

   

تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة  :عنوان حتت (0222 الجنابي، شنين الرزاق عبد) دراسة
 الوسائل معرفة إىل  الدراسة هدفت ،الكوفة جامعة،  للبنات الرتبية كليةوانعكاساته يف جودة التعليم العايل يف  

 قبل من اعتمادها الواجب والسبل اجلامعي، التدريس هيئة لعضو التدريسي األداء تقومي يف املعتمدة واألساليب
 إحدى التدريس هيئة لعضو التدريسي األداء أن النتائج وأظهرت ،التدريسي األداء مستوى حتسني لغرض،  اجلامعات

 مبا الباحث يوصي النتائج ضوء ويف ورسالتها، اجلامعة أهداف حتقيق يف وتساهم اجلامعات تؤديها اليت الرئيسة املهام
 ألن،  التدريس هيئة عضو وتقومي تقييم يف واحداً  أسلوباً  ال متنوعة تقومي وأساليب وسائل اجلامعة تعتمد أن:  يلي

 .العايل التعليم يف اجلودة متطلبات حيقق ال املعتمد الوحيد اإلداري األسلوب

يفي ظأداء و حنو تطوير منوذج تقومي : تحت عنوان (0222هدى بنت محمد بن عبد اهلل الشهري، ) دراسة 
هدفت الدراسة تطوير منوذج تقومي أداء وضيفي فاعل ألعضاء ، فاعل ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية

هيئة التدريس باجلامعات السعودية، والتعرف على مدى رضا رؤساء األقسام األكادميية عن النموذج احلايل لتقومي 
 بناء مت  الدراسة أهداف ولتحقيقأعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، واألسباب املؤدية لعدم رضاها عنه ، 

جامعة  أستاذ يف كل من جامعة ملك سعود، جامعة امللك عبد العزيز 312 قوامها عينة على تطبيقها مت ، استبانه
  222امللك خالد ، جامعة امللك فهد للمعادن والبرتول ، وبتوزيع االستبيانات عليهم واليت بلغ العدد اإلمجايل منها 

 :استبانه ، وتوصلت النتائج إىل 

 هيئةإن اغلب رؤساء األقسام األكادميية غري راضيني عن النموذج احلايل لتقومي  األداء الوظيفي ألعضاء   -
افتقار النموذج احلايل  إىل : وان أسباب عدم الرضا عن النموذج احلايل للتقومي يتمثل يف عدة أمور أمهها  التدريس

عدم كفاية عناصر التقومي املوجودة   ،عدم اخذ عنصر تقومي الطالب باحلسبان  ،تعاريف حمددة لبعض عناصره 
 :ن الباحثة توصي مبا يليإلدراسة فيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها او 

التدريس يف جامعات أخرى  هيئةالعمل على إجراء دراسة  أخرى تتناول مناذج تقومي األداء الوظيفي ألعضاء   -
 .تعميم الدراسة احلالية عليها والنظر  يف إمكانية
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 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء ألداء التعليمية الكفايات:  عنوان تحت (0222 عليمات، ناصر صالح)  دراسة
 مشلت الريموك جامعة يف التدريس هيئة أعضاء ألداء التعليمية الكفايات حتديد إىل الدراسة هذه هتدف ، الريموك
 أمهيتها حبسب الكفايات جماالت ترتيب أن إىل وتوصلت ، اجلامعة كليات يف تدريس هيئة عضو 302 الدراسة

 إىل الدراسة وتشري، عام بشكل متوافقا،  واإلنسانية،  العلمية الكليات يف الدراسة عينة أفراد نظر لوجهة وفقا
 توجد هنوا ،األخرية املرتبة على الدافعية استثارة  وكفاية،  األوىل املرتبة على التعليمية املمارسات كفاية جمال حصول

 عند بينهم املشرتكة الفقرات يف واإلنسانية العلمية الكليات يف التدريس هيئة أعضاء إجابات بني إحصائيا دالة فروق
. الكفايات بعض يف العلمية األلقاب حسب مقارنتها

   

متطلبات وشروط التقويم الموضوعي ألعضاء هيئة : تحت عنوان  (0222محمد منصور الشافعي، )دراسة  
 ألداء والضرورية اهلامة األساسية اجلوانب متثل اليت املتطلبات حتديد  هدف البحث إىلالتدريس من خالل أرائهم ، 

 أعضاء على احلالية الدراسة اقتصرت ، األداء هلذا التقوميية العملية هبا هتتم أن جيب واليت،  التدريسية اهليئة عضو
المقدر  التدريس هيئة عضو ألداء التقوميية العملية على والقائمون،  سعود امللك جامعة الرتبية بكلية التدريسية اهليئة

 هيئة عضو لتقومي املوضوعية والشروط املتطلبات الستكشاف(  استبيان)  أداة بإعداد الباحث قام ،  92عددهم 
 شقني من النهائية صورهتا يف األداة هذه وتتكون ، الدراسة أهداف تليب اليت اخلاصة البيانات مجع بغرض ، التدريس
  حموراً  عشر اثين إىل تقسيمها مت مفردة (  209)  عدد على ويشتمل(  األول الفرعي االستبيان)  يتضمن أحدمها

 مخس إىل تقسيمها مت مفردة( 91) من ويتكون(الثاين الفرعي االستبيان) يتضمن االستبيان من اآلخر الشق أما
من بني متطلبات وشروط التقومي املوضوعي لدى عضو هيئة التدريس  : أهم نتيجة توصل إليها البحث ، حماور

 املعلومات على احلصول يف التنوع بضرورة الباحث ويوصي،البد من اخذ األداء التدريسي ضمن متطلبات التقومي
 .ومتنوعة متعددة مصادر من ،التدريسية اهليئة عضو أداء عن التقوميية

جبامعة اإلسراء اخلاصة ملهامهم  ،ة التدريس ئهيفاجري دراسة للتعرف إىل درجة أعضاء  (0222العمايرة، )دراسة 
ة ئعضو هي 52انه على عينة مكونة من مت توزيع استبوحتقيقا لذلك ،طلبتهم  ونظر، التعليمية من وجهة نظرهم 

: وأظهرت النتائج أن نتائج تقييم األساتذة ألنفسهم على جماالت الدراسة األربع   ،طالبا وطالبة  291و ،تدريس 
 بني ،العالقات والتواصل االجتماعي مع الطلبة كان مرتفعا ،تقوميه  ،تنفيذه  ،التخطيط للموقف التعليمي التعلمي 

  ألدائهموجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقييمهم ، مع جاء تقييم الطلبة ألدائهم قريبا من درجة احلياد 
 . اجلنسمتغري  وال توجد فروق تعزي 

 اململكة يف املعلمني كليات يف التدريس مشكالت:  عنوان تحت (0222مساعد بن عبداهلل النوح، )  دراسة
 كليات يف التدريس مشكالت على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت  ، األساتذة نضر وجهة من السعودية العربية

: تتعلق واليت ،املشكالت من عدد حول ، التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من السعودية العربية باململكة املعلمني
 عن الكشف إىل هدفت كما ، العمل ومناخ الكلية، وإدارة الدراسي، واملنهاج والطالب، التدريس، هيئة بعضو



 الفصل األول                                                                                    الدراسات المشابهة

12 

 

، قام  متغرياهتا بفعل الدراسة حماور حول ، العينة أفراد استجابات متوسطات بني اإلحصائية الداللة ذات الفروق
 من تكونت طبقية عينة على االستمارة توزيع مت ،مخاسي تدرُّج وذات عبارة،( 44) من مؤلفة استبانه بتوزيع الباحث

:التدريس هيئة بعضو تتعلق اليت التدريس مشكالت ، وكان من أهم  تدريس هيئة عضو( 201)

   

 دور واقتصار ،(املساء يف الظهر، بعد الصباح، يف) التدريس هيئة أعضاء لبعض التدريسية الساعات تشتيت -
 هيئة بعضو املنوطة الدراسية الشعب وكثرة احملاضرات، يف للطالب املعارف نقل على التدريس هيئة عضو

 .التدريس هيئة أعضاء أعداد وندرة التدريس، يف املتفرغني غري واحملاضرين املعيدين على واالعتماد التدريس،

 أدوار يف املعاصرة الرتبوية واالجتاهات ينسجم مبا هبم املنوطة باألدوار التدريس هيئة أعضاء بتوعية وصيي كما     
 .سليم حنو على هبا للقيام،  اجلامعي املدرس

مؤشرات اجلودة يف التعليم  : تحت عنوان   (0221مخمد ابو ملوح،  -د –فوزي حرب ابو عودة )دراسة  
، هدفت الدراسة إىل التعرف على " الرتبية يف فلسطني وتغريات الوضع"العايل حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي األول  

الكثافة   اجلنس، عة ، الكلية ، الصفة اجلامعيةالتعليم العايل يف غزة يف ضوء كل من متغريات اجلام مؤشرات اجلودة يف
 49استعمل الباحثان استبانة من ، طالبا جامعيا  101، و  حماضرا  30الصفية ، اشتملت عينة البحث على 

  الكلية  ،توجد فروق دالة إحصائيا  يف ضوء كل من متغريات اجلامعة :أهم نتيجة توصل إليها البحث،  مؤشر للجودة
 . طالبا  50الكثافة الصفية األقل من 

تتمثل مشكلة األقصى ، و لتقومي  جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة (0223خالد، )دراسة 
يف جامعة األقصى يف غزة ، من خالل معرفة التقديرات التقوميية  جلودة  ث يف دراسة واقع التدريس اجلامعيالبح

 :مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة اجلامعة األقصى ، من وجهة نظر األساتذة أنفسهم ، وذلك من حيث 
غذية الراجعة مهارات التخطيط للتدريس اجلامعي ، مهارات تنفيذ التدريس اجلامعي ، مهارات تقومي الطلبة وتقدمي الت

 22  قوامها عينة على تطبيقها مت استبانه بناء مت  الدراسة أهداف ولتحقيقمهارات االتصال والتواصل مع الطلبة  ، 
 :النتائج إىل  التدريس وتوصلتة ئعضو هي

بني متوسطات التقديرات التقوميية جلودة مهارات  0005وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
يف . التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األقصى من وجهة نضرهم وفقا ملتغري املؤهل لصاحل محلة الدكتوراه

إنشاء مركز لتطوير األداء التدريسي يف : ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فان الباحث يوصي مبا يلي 
ذا املركز من هسطينية بصفة عامة ، ويف جامعة األقصى بصفة خاصة ، وتنطلق فكرة إنشاء اجلامعات الفل

االفرتاض إن األستاذ اجلامعي مؤهل يف جمال ختصصه ،لكنه رمبا يكون حباجة إىل تأهيل تربوي  ميكنه من 
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اقرتاح وتنفيذ  يسعى هذا املركز إىل،التدريس اجلامعي بكفاءة ،من خالل اكتساب مهارات التدريس اجلامعي
.السياسات اخلاصة بالتنمية الشاملة ألساتذة اجلامعة مبا يف ذلك سبل تطوير املهارات التدريسية

   

 :دراسات المشابهة للرضا الوظيفي  4-3

 اجلامعات يف التدريس ةهيئ ألعضاء الوظيفي الرضا درجة :عنوان حتت (0244الطاهر احمد محمد علي، )دراسة 
 اجلامعات يفهتدف الدراسة احلالية إىل حتديد مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس السودانية،  احلكومية
 . السودانية احلكومية

فيما استمارة ، و  100ة تدريس باجلامعة  ، إال انه مل يسرتجع سوى عضو هيئ (120) من  الدراسة عينة تكونت
 :النتائج اليت توصلت إليها الدراسةيلي خملص ألهم 

 الباحث أوصى س باجلامعة يف حدود املتوسط ،كماأن املستوى العام للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدري  -
اليت حتتاج إىل  ، واألستاذ اجلامعي اإلجراءات اإلدارية يف اجلامعات واليت هلا عالقة مباشرة برضا بضرورة النظر يف

للكشف عن أسباب عدم حتقيق هذا الرضا يف اجلهاز اإلداري لدى هذه املؤسسات  ،مراجعة موضوعية وواعية
 .    األكادميية

 ةهيئ أعضاء  يقدرها كما القدس جامعة يف اإلدارية املمارسات مستوى:  تحت عنوان  (0242ابوسمرة، )دراسة 
 أعضاء  يقدرها كما القدس جامعة يف اإلدارية التعرف على مستوى املمارسات إىلالتدريس ، هدفت الدراسة احلالية 

 504والبالغ عددهم  ،مجيع أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف اجلامعة  ، تكون جمتمع الدراسة من  التدريس ةهيئ
عضو ، وقام الباحث ببناء أداة الدراسة ، وهي استبانة متكونة  100عضوا ، وقد اختريت عينة عشوائية متكونة من 

  يقدرها كما القدس جامعة يف اإلدارية املمارسات وقد أظهرت النتائج أن ، موزعة على ثالث جماالت، فقرة  35من 
 .توسط املقبول التدريس كان دون امل هيأة أعضاء

 جامعة يف التدريس ةهيئ ألعضاء الوظيفي الرضا درجة: عنوان تحت (0242مجيد مصطفى منصور ، ) دراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة فلسطني،  يف الوطنية النجاح

طبيعة العمل ، ظروف العمل ،نظام احلوافز والرتقيات ، العالقة مع )  فلسطني يف الوطنية النجاحالتدريس جبامعة 
عضو هيئة تدريس باجلامعة  (139) من الدراسة عينة تكونت، (املسؤولني ، أنظمة الرواتب ، العالقة مع الزمالء 

 :فيما يلي خملص ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
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 أوصى كما  ، رتاوح من درجة قليلة إىل متوسطة، ي الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة املستوى العام للرضا
ضبط عدد الطلبة يف الشعب  ، والتعامل معهم بعدل ومساواة  ، بضرورة املوضوعية عند تقييم عمل األساتذة الباحث

. الكفاية يف الرتقية بعيدا عن احملاباة والوساطة ةمراعا

   

 اجلامعة العراقية تدريسي لدى الوظيفي الرضا:  تحت عنوان (0242نبأ عبد الحسن ، مي نوري محي، ) دراسة
اجلامعة  تدريسي لدى الوظيفي اجلامعية ، هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الرضا اخلدمة قانون حول

بغداد ، املستنصرية )، وقد تعدد جمتمع البحث يف أساتذة اجلامعة ذكور وإناث   اجلامعية اخلدمة قانون حول العراقية
وإلمتام البحث أعدت استبانة مكونة  ، مدرس 400وقد مت اختيار عينة منهم بلغ حجمها ( التكنولوجيا ، النهرين

أساتذة اجلامعة العراقية موزعة على أربع حماور وأشارت نتائج البحث إىل مستوى الرضا الوظيفي لدى ، فقرة  42من 
مبا  ويوصي الباحثان ،يفي عن القانون بشكل عام ووجود رضا وظ ،اجلامعية تتصف باالجيابية  اخلدمة قانون حول
 : يلي

تشكيل جلان من األساتذة يف كليات اجلامعات العراقية ملتابعة أوضاع املدرسني ورفعها إىل اجلنة املركزية يف وزارة  -
 . التعليم العايل 

 يف التدريس ةهيئ أعضاء عند التنظيمي والوالء الوظيفي الرضا بني العالقة:  تحت عنوان  (0222غنيم، )دراسة 
الوطنية ، هدفت هذه الدراسة التعرف إىل العالقة بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي  عند أعضاء  النجاح جامعة

جامعات النجاح الوطنية واثر اجلنس واملؤهل العلمي والرتبة األكادميية والكلية وسنوات اخلربة والعمر هيئة التدريس يف 
القسم : على العالقة بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي و لغرض الدراسة أعدت استبانة مكونة من ثالث أقسام 

فقرة  19مكون من مقياس الوالء التنظيمي ،:  ينمعلومات شخصية عن أعضاء هيئة التدريس ، والقسم الثا: األول 
عضو  190فقرة موزعة على ستة حماور  ، وزعت على 53مكون من ، مقياس الرضا الوظيفي : أما القسم الثاين 

ة من أعضاء هيئ 144  استبانات غري صاحلة فبقي 6استبانة وهنالك  152اسرتجع منها ،  % 50أي بنسبة 
 مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي مرتفع عند أعضاء هيئة التدريس: ل إليها البحثالتدريس ،  أهم نتيجة توص

والقوانني  يف  يف اجلامعة مع االعتماد على األنظمةويوصي الباحث بضرورة إعادة النضر يف النظام اإلداري السائد 
 . تسيري األمور اجلامعة بدال من العالقات الشخصية

 وعالقته الوظيفي الرضا:  تحت عنوان (0222عزيزة عبداهلل شرير،  -جواد محمد الشيخ خليل ، ا) دراسة 
املتغريات ، هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني الرضا الوظيفي بعض املتغريات الدميغرافية لدى  ببعض

معلما ومعلمة  360، تكونت عينة الدراسة من ( اجلنس، املؤهل العلمي ، سنوات اخلربة ، املرحلة الدراسية)املعلمني 
د توصلت الدراسة وق ،ه لقياس الرضا الوظيفي اخلاص بالدراسة أخذت بالطريقة العشوائية ، وقد اعد الباحثان استبان

 عن وجود فرق دال إحصائيا يف الرضا الوظيفي ككل لصاحل اإلناث ومحلة الدبلوم املتوسط واملرحلة األساسية الدنيا 
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أما سنوات  ، فيما ال توجد فروق يف الرضا عن املادة ، وبالنسبة لتحقيق املهنة للذات فكانت الفروق لصاحل اإلناث
.اخلربة فال يوجد هلا أي اثر يف الرضا الوظيفي

   

  . دور الرضا يف حتقيق أهداف املؤسسة اجلامعية: عنوان تحت (8002بخوش، )  دراسة

إىل معرفة إذا كان الرضا الوظيفي لألستاذ اجلامعي يساهم يف حتقيق األهداف الوظيفية للمؤسسة  الدراسة هدفت
 عينة تكونت ، وإشباع احلاجات الفردية،ومنط اإلشراف  ،من خالل الكشف عن مستوى رضاه كاألجر ، اجلامعية 
أن األستاذ اجلامعي غري  النتائج تأظهر  وقد ،باملركز اجلامعي لوالية خنشلة تدريس هيئة عضو( 129)من  الدراسة
بضرورة االهتمام برضا  الباحث وأوصى ،وهذا ما يؤثر سلبا على أهم األهداف اليت حيققها املركز اجلامعي ،راض 

 .من اجل الرفع من مستوى األداء وبالتايل حتقيق أهداف املؤسسة اجلامعية  ، األستاذ اجلامعي

قته الوالء التنظيمي وعال: تحت عنوان (0222عبد الفتاح صالح خليفات ، منى خلف المالحمة، )دراسة 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على . ة التدريس يف اجلامعات اخلاصة األردنيةبالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئ
 ة التدريس يف اجلامعات اخلاصة باألردنأعضاء هيئمي والرضا الوظيفي  لدى العالقة املوجودة بني الوالء التنظي

 20ء التنظيمي ، املكونة من ومايلر للوال استخدما أداة الني و عضو هيئة تدريس، 552تكونت عينة الدراسة من 
وجود عالقة بني أبعاد الوالء التنظيمي  :أهم نتيجة توصل إليها البحث،فقرة 25وأداة للرضا الوظيفي مطورة من  فقرة

وقد أوصت الدراسة بوضع نظام مكافآت وحوافز  ،لرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة وا
 . حبيث ال يتم اللجوء إىل البحث عن الفرص البديلة، ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة 

 وعالقته التدريس ةهيئ ألعضاء الوظيفي الرضا: عنوان تحت (0222عبده احمد محمد حسن ، ) دراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء عدن ،  جامعة يف العلمية بإنتاجياهتم

هيئة التدريس جبامعة عدن فيما يتعلق مبحور صفات ومميزات العمل، خصائص بيئة العمل، السياسات واملمارسات 
ظيفي وكذا إضافة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني كل من مستوى الرضا الو ، اإلدارية، العالقات اإلنسانية 

 النوع، العمر)وبعض املتغريات الدميوغرافية ، مستوى اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة عدن 
تكون جمتمع الدراسة (.العبء التدريسي ، املرتبة األكادميية ، سنوات اخلربة يف اجلامعة ، الكلية ، الوظيفة اإلدارية 

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

 :فيما يلي خملص ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 أن املستوى العام للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة عدن يقع عند مستوى متوسط -

 .إن حمور خصائص بيئة العمل كان أقل مصادر الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس -



 الفصل األول                                                                                    الدراسات المشابهة

23 

 

-  

توجد عالقة ارتباطيه بني مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة ال  
 .عدن

بضرورة أن توىل اجلهات املسئولة جبامعة عدن اهتمامها برفع مستوى الرضا الوظيفي املتدين لدى  الباحث أوصى 
من خالل دراسة العوامل اليت أشارت إليها هذه الدراسة واخنفض عندها املستوى  ،أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
 .عاماًل ( 34)العام للرضا الوظيفي وعددها 

العوامل األكادميية املرتبطة بالرضا الوظيفي ألستاذ : عنوان تحت (0222سناء احمد كمال عبد السالم، ) دراسة
واإلنتاج العلمي واحلرية اليت يقوم هبا األستاذ اجلامعي  مدى ارتباط عملية التدريس ما : املشكلة وجاءت ،اجلامعة

 ومت ،الكليات خمتلف على موزعني ، تدريس هيئة عضو( 120) الدراسة عينة وتكونت ،األكادميية برضاه الوظيفي
حمور التدريس يأيت يف املرتبة األوىل بني احملاور إن  أن الدراسة أوضحت وقد ،فقرة( 51) من مكونة استبانة بناء

ة التدريس فيم تنمية مهارات وكفاءة  عضو هيئ بضرورة الباحث وأوصى ،األربعة يف عالقته مبستوى الرضا الوظيفي
 .خيص األداء التدريسي

 وأثره على اإلنتاجية يف املؤسسات الصناعيةلرضا عن العمل ا: تحت عنوان  (4222فريدة بوطاجين ، )دراسة 
  اإلدارةرضا العمال عن )مخسة حماور  إىلبنفسها ينقسم  أعدتهاعتمدت فيها على استبيان لقياس الرضا الوظيفي 

، توصلت الباحثة اليت ( ، الرضا عن الرتقية  األجر، الرضا عن مجاعة العمل ، الرضا عن  اإلشرافالرضا عن 
، ومن عمال ( وحدة جيجل)الوصفي ، على عينة من عمال املؤسسة الوطنية لصناعة اجللود  استعملت املنهج

على أن عمال املؤسستني غري راضيني عن العمل  ، كما استنتجت ( وحدة الرويبة )الشركة الوطنية للعربات الصناعية 
 .أن عدم الرضا عمال وحديت جيجل ورويبة يعين عدم حتقيق إنتاجية ورضا عال 

مستوى رضا األستاذ اعد الباحثان دراسة تطرقت إىل  (4222بن صديق عيسى وخياطي عبد القادر ، ) راسةد
، مشلت عينة البحث األساتذة باملؤسسات اجلامعية باجلزائر ، وكان  اجلامعي وأثره على مردوده باملؤسسة اجلامعية

سؤاال جملمع املعلومات حول مستوى الرضا الوظيفي  62أستاذ ، اعتمد الباحثان على استبيان يضم  123عددهم 
بة  العالقة مع األجر ، برنامج التكوين ، تسيري املؤسسة ، مستوى الطل: )لألستاذ اجلامعي يتكون من اإلبعاد التالية 

، استعمل الباحثان النسب املئوية لتحليل ( الزمالء ، احرتام املسئولني ، احرتام الطلبة لألستاذ ،  سياسة التكوين 
راض عن تلك األبعاد ، وان اجلامعي غري  األستاذ أن إىلالنتائج ، كما استعمل املنهج الوصفي ، وتوصلت النتائج 

وتعيق نشاطه ، ومل حيظ  هيف تأدية مهمته باملؤسسات اجلامعية تؤثر على مردوديت املشاكل اليت يتلقاها األستاذ
بارتياح ، ويبذل قصارى جهده  لاألستاذ اجلامعي حسب هذه الدراسة بالعناية الكافية والالزمة اليت جتعله يعم

 . وإمكانياته خدمة للعلم واملعرفة
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ة التدريس حنو العوامل اليت تسهم يف حالة دف منها اكتشاف اجتاهات أعضاء هيئوكان اهل (4220سمير، ) دراسة
ة التدريس املؤثرة على مستوى الرضا  الوظيفي د أهم اخلصائص الفردية ألعضاء هيئالرضا أو عدم الرضا ،وكذلك حتدي

للجامعة يف اململكة من اجل رفع مستوى  قد تفيد واضع السياسة التعليميةاليت ، باإلضافة إىل اقرتاح بعض التوصيات 
عضو   222ممثلة جلامعات اململكة جغرافيا وعدد أفرادها  ، وكانت عينة الدراسة تتكون من ثالث جامعات ، األداء

 : وكان من نتائج الدراسة 

 .ة التدريس باجلامعات موضع الدراسة يعترب متوسطا ألعضاء هيئمستوى الرضا العام  -
كانت ،واختاذ القرارات ،واملشاركة يف رسم السياسات ، وعناصر التعويض املادي ، واملرتب ،ة إجراءات الرتقي  -

 . عوامل منخفضة الرضا

 .على الدراسات  تعقيب  1-4

 على الدراسات التي تناولت االداء التدريسي   تعقيب

 :تبني من عرض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات

اجلامعي ، وركز قسم على الكشف عن اجلوانب اإلجيابية  االستاذركزت يف معظمها على جانب تقومي أداء   -1
 .بصفة عامة للوقوف على معوقات تنفيذه االستاذوالسلبية يف نظام تقييم كفاءة 

مما يشري إىل أن ( األردن ومصر وفلسطني والسعودية) الكثري من الدراسات أجريت يف بيئات عربية شىت   -8
 .هناك اهتماماً متزايداً يف كثري من البلدان العربية هبذا امليدان

الباحث يف إعداد  الطالب استخدمت الدراسات عددا من قوائم الكفاءات التدريسية اليت استفاد منها  -3
 .بالدراسة احلاليةرات االستبيانية اخلاصة االستما

اجلامعي، حيث مل  الستاذكشفت غالبية الدراسات عن تدين مستوى الكفاءات التدريسية ل   -4
 . %90تصل يف أحسن حاالهتا إىل نسبة 

كشفت الدراسات على أنه يوجد شبه إمجاع من اخلرباء يف جمال التدريس على أمهية الكفاءات التدريسية    -5
 . اجلامعي لألستاذ

األستاذ اجلامعي يف حاجة إىل اإلعداد املهين اجليد والتدريب على استخدام اسرتاتيجيات تدريسية متعددة،   -6
 .واستخدام تقنيات تعليمية، واستخدام احلاسب اآليل يف التدريس
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 : للرضا الوظيفي التعقيب على الدراسات السابقة

من حيث الفرتة الزمنية اليت أجريت فيها الدراسات السابقة اليت قدمها الطالب الباحث هلذه الرسالة فقد احنصرت ما  
يف حدود علمه ، فهذه إشارة أن الدراسات متعددة  من حيث املتغري الزمين ،  فالرضا  2012و1222بني عام 

إىل احللول  املالئمة و متابعة التغريات اليت حتدث يف الوظيفي  يتطلب مداومة البحث و الدراسة من أجل التوصل 
 .اجلوانب النفسية و االجتماعية و الفنية و التنظيمية اليت  تستلزم جتديد عوامل الرضا الوظيفي و إعادة النظر فيها 

 :التشابه بني هذه الدراسات والدراسة احلالية  فأوجه

نوع األسلوب اإلحصائي املستخدم حيث متت معاجلة البيانات اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي   -
SPSS ( احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) يف جل الدراسات 

  معظمها حول األساتذة يف اجلامعةنوعية العينة املختارة  -

 :أما أوجه االختالف 

األداء )فقط الرضا الوظيفي ، يف حني تناولت هذه الدراسة متغريين  معظم الدراسات تناولت متغري واحد  -
 (التدريسي ، الرضا الوظيفي 

 معظم الدراسات مل تكن على أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف اجلامعة     -

كما استفاد الطالب الباحث يف التعرف على املنهج املستخدم يف هذه الدراسات ونوعية وحجم وكيفية اختيار العينة 
يف حدود علم الطالب الباحث  (األداء التدريسي والرضا الوظيفي) ونظرا لقلة الدراسات اليت تناولت املتغريين معا -

 .لب الباحث هلذه الدراسة احلالية الطاجلأ 
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:خاتمة  -

   

، سوف نتائج اليت توصلت إليها الدراساتبعد استعراض الدراسات السابقة والبحوث املشاهبة ، واستخالص ال    
 .مما ذهبت إليه هذه البحوث    ثه احلايل لعله يؤكد أو يدحض بعضيعمل الطالب الباحث على صياغة فروض حب

خاصة يف  ، والوسائل واإلمكانات املستعملةكما انه تفيدنا يف الدراسة  احلالية عرب مراحلها وخطواهتا املختلفة     
ئجها ، من خالل استخدام ، وتفسري نتا لدراسةتأكيد مشكلة الدراسة ، ووضع فروضها ، وكذا اختيار عينة ا

   .الوسائل اإلحصائية ملعاجلة هذه النتائج 
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: تمهيد -

   

وبالتايل ال غىن ألي مؤسسة عن  ،التقومي عماًل ضروريًا لتحسني أداء كل مؤسسة أو تطوير كلياهتا يعد
وهو الذي يرشد القائمني على تلك ،فهو األداة اليت من خالهلا يتم احلكم على ما يبذل من عمل  ،التقومي

املؤسسات إىل مواطن القوة والضعف، ويدل على مواطن اخللل ومن خالله ميكن املسئولون أصحاب القرار من سد 
 وتسعى كثري من اجلامعات يف البلدان املختلفة إىل تطوير أعضاء هيئة التدريس هبا  ،أو تقرير مواطن القوة، الثغرات 

 . ة وتقومي ممارساهتم التدريسيةعوذلك من خالل متاب

 :التقويم   0-4

حممود، ) خربة من اخلربات لوصول إىل قرارات بالنسبة إىل ار األحكام أو ادبأنه عملية إص (1299)حممود  يعرفه
  .(45م، صفحة 1299

، 1226حممد، )وفقًا ملستويات وضعت أو حددت سلفًا ، بأنه إعطاء قيمة لشيء ما  Downiويعرفه داوين 
  (63صفحة 

ويعترب التقومي الرتبوي من املوضوعات اهلامة واملؤثرة يف الرتبية بسبب ما يقدمه من معلومات ونتائج توضح اجلهود اليت 
ومدى  ،هبا على مدى حتقيق األهداف الرتبوية املنشودةتبذل لتحقيق األهداف الرتبوية فهو العملية اليت حيكم 

 . (16، صفحة .م1299رشيد، ) التطابق بني األداء واألهداف

عملية إصدار حكم على مدى حتقيق األهداف الرتبوية ونتائج اآلثار اليت حتدثها "، بأنه  (1295)امحد  ويعرفه
 (401، صفحة 1295أمحد، ) ." روف يف تيسري الوصول إىل هذه األهداف أو تعطيلهابعض العوامل والظ

بني التقومي والتقييم الذي يرى أنه يتضمن إضافة إىل إصدار احلكم عملية تعديل وتصحيح  (1299)رشيد  ويفرق
 .(32، صفحة .م1299رشيد، )األشياء اليت تصدر بشأهنا األحكام 

وتسعى كثري من اجلامعات ومعاهد التعليم العالية يف البلدان املختلفة إىل تطوير أعضاء هيئة التدريس هبا وذلك من 
 .خالل متابعة وتقومي ممارساهتم التدريسية 

على انه حكم على قيمة الشيء وهذا من اجل املعاجلة اإلكلينيكية أو العيادية لنقاط  الطالب الباحثكما يعرفه 
 .الضعف املوجودة مع تدعيم نقاط القوه 
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0

-  

 :أهمية التقويم في العملية التعليمية    0

نيون وهو عملية مقصودة ومطلوبة يقوم من خالهلا املع ،يعترب التقومي بعدا مهما وضروريا لإلدارة واملسئولني
وعملية  ،وذلك هبدف التحسني والتطوير  ،وجودة جوانب العملية التعليمية  بالتأكد من نوعية ، باإلشراف والتطوير

 كما أهنا متدنا مبؤشرات عن مدى إمكانية هذا التحسني   ،التقومي تكشف لنا عن مدى حسن سري العملية التعليمية 
املداخل األساسية لتطوير التعليم ، فهو األسلوب العلمي الذي يتم من  ومن مث يعترب التقومي وتطوير أساليبه واحد من

 ومنه يستنتج (25، صفحة 2009رافدة احلريري ، ). وتعديل مسارها  ،خالله تشخيص دقيق للعملية التعليمية 
تنفيذ التخطيط ، ال) كفاءة مركبات العملية التعليمية انه احد املؤشرات اهلامة للتعرف على مدى  :  الطالب الباحث

 (.تقومي ال

 .تتعلق باملسئولني اإلداريني ، ومعلومات والربامج،واملواد  ،والطالب،كما تقدم عملية التقومي معلومات تتعلق باألستاذ 

 : معلومات تتعلق بالمتعلم 0-0-4

تفيد عملية التقومي يف تزويد املتعلم مبعلومات تتعلق مبستوى أدائه وتعلمه وقدراته ، فهي متده مبعلومات عن 
وعن مستواها وغزارهتا وتنوعها   ،اليت حققها و اليت مل حيققها بعد  ، واألهداف واملعلومات واملهارات،مستوى اجنازه 

واملهارات اليت سوف ميارسوهنا واملواد  ،اليت سيسجلون فيها عن التخصصات ، كما تزودهم مبعلومات مفيدة وقيمة
  . مواجتاهاهتالتعليمية اليت سوف يراجعوهنا ، كما متد أولياء األمور مبعلومات حول مستويات أبنائهم وقدراهتم 

 :التعليميةتتعلق بالمواد والبرامج  معلومات 0-0-0

تساعد عملية التقومي الرتبوي بإمداد األساتذة واإلداريني والقائمني على تصميم املناهج التعليمية وواضعيها 
وهذا عن طريق  ،واليت حتتاج إىل إعادة النظر، املنهج وماهية الثغرات املوجودة  مالئمةعن مدى ، مبعلومات قيمة 

، 2005افنان نضري دروزة ، ) األنشطة و املواد التعليمية  لزيادة فاعلية ، تقدمي برامج عالجية ومقرتحات مفيدة
 . (39صفحة 

 :واإلداريينتتعلق بالمسئولين  معلومات 0-0-3

من خالل عملية التقومي يتمكن املسئولني اإلداريني من معرفة نوعية القرارات واإلجراءات الواجب اختاذها 
كما  راسية بسب تدين مستواهم التحصيلي،أو إعادهتم للسنة الد، يف حال ترقيتهم إىل مستوى آخر املتعلمني إزاء 

والربامج اليت حيتاجوهنا للتصعيد من ، واملعلمني ،أهنا متد املسئولني واإلداريني مبعلومات وبيانات حول مستوى العاملني 
 الثغرات املوجودة فيها  ةوماهي ،جناح إداراهتمافية حول مدى الو ، ومتدهم أيضا باملعلومات  ممستوى األداء لديه
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اليت  ة يف املبىن واملرافق والتجهيزاتوكيفية إصالحها ، وتبني هلم االحتياجات الالزمة للمؤسسة واإلصالحات املطلوب
. (63، صفحة 2005امحد، ) .جيب إضافتها ، إضافة إىل تلك اليت حتتاج إىل صيانة أو إتالف 

   

، حيث يزودهم بالتغذية الراجعة اليت ميكنهم من أعضاء هيئة التدريس أنفسهمب معلومات تتعلق 0-0-1
، 2004احلسن، )  . وبالتايل حتسني أدائهم يف قاعات الدراسة ،تشخيص جوانب القوة والضعف يف أدائه التدريسي

 (16صفحة 

أن عملية التقومي تساعد األستاذ اجلامعي يف احلكم  عن أدائه يف وظائفه : الطالب الباحثيرى 
          . (التدريس ، البحث العلمي ، خدمة اجملتمع )الرئيسية

 : تقويم األداء 0-3

وكفاءهتم يف  ويعرف بأنه حتليل وتقييم أداء العاملني لعملهم ومسلكهم فيه، وقياس مدى صالحيتهم
 وحتملهم مسئوليات وإمكانيات ملناصب ووظائف ذات مستوى أعلى ،النهوض بأعباء الوظائف احلالية اليت يشغلوهنا

   (339، صفحة 2003بكر، )

بأنه تقدير كفاءة الفرد يف عمله بغرض معرفة مدى صالحيته  (23، صفحة 2009رافدة احلريري ، )ويعرفه 
وسلوكه حنو املتعاملني ،وطاعته لرؤسائه  ،ومستوى أدائه لواجباته، ودرجة تعاونه مع زمالئه،يف القيام بأعباء وظيفته 

 . معه، ومدى توافر القدرات لديه لشغل وظائف أعلى يف املستوى التنظيمي

تقومي مستوى العمل الذي يقوم به الفرد من اجل معرفة قدرته أو عدم  على انه الطالب الباحثكما يعرفه 
  .قدرته على أداء عمل ما

 : أهمية تقويم األداء 0-3-4

فبالنسبة للفرد ميكن أن يستفيد الفرد من نتيجة  ،ترجع أمهية تقومي األداء حيث تفيد الفرد وكذلك املؤسسة
 . (14م، صفحة 1226دياب، ) .تمثلة يف أداء مهام عمله،املتقومي أدائه يف أهنا ترشده إىل مدى جناحه 

تستفيد  فاجلامعة أدائه وكذلك نيميكن الفرد من حتس على انه أمهية تقومي األداءالطالب الباحث يرى  عليهو 
 .على حتديد االحتياجات التدريسية لكل فرد يف ضوء تقومي أدائه اجلامعةساعد تكما  ،من نتائج تقومي األداء
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  :األستاذتقويم أداء  0-3-0

يف ضوء  األستاذبأنه كل عمل سلوكي ميارسه (02، صفحة 1294حممد حسنني ، عبد املنعم، )يعرفه 
والنتائج التعليمية املرغوبة اليت ميكن أن تنتج أثناء ،ويف ضوء معرفة ذكية للهدف الذي حيققه  ،معرفة واعية لطبيعته

 . اوبعد االنتهاء من ممارسته

حيث أن الكفاية هي القدرة أو املهارة اليت تسمح : لألستاذوخيتلف مفهوم األداء عن مفهوم الكفاية املهنية 
لشخص ما أن يهمل شيئًا معيناً، أما األداء فهو إظهار املهارة بشكل ميكن مالحظته، فاألداء إظهار للكفاية عن 

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

للوقوف على مدى فاعليته يف اجناز مهامه املطلوبة  األستاذعمل  أداءن تقومي البد م الطالب الباحثيرى  كما
 .ومدى استفادة الطالب من تلك املهام 

  :األستاذسس تقويم أداء ا 0-3-3

 ستاذعملية معقدة وصعبة بسبب تداخل عدة عناصر خمتلفة مؤثرة يف أداء اال الستاذتعترب عملية تقومي ا 
، وعلى االستاذولذلك ال يوجد اتفاق على معايري ميكن يف ضوئها احلكم على كفاءة ، ومؤثرة يف نواتج أدائه 

 (211، صفحة 1223كامل، ) الرغم من ذلك فإنه يوجد عدة حماوالت إلجياد مثل هذه املعايري

 : فيما يلياالستاذ وتتمثل أسس تقومي أداء 

 :عن طريق الكفايات األستاذتقويم - 

، حيث ميكن االتفاق على الكفاءات األساسية األستاذ ويعترب هذا األساس من أفضل املعايري للحكم على أداء 
 . ويتم استخدام بطاقات املالحظة ،مث احلكم عليه من خالل تأديته هلذه الكفاءة األستاذلسلوك كل 

 : على أساس تأثيره في حجرات الدراسة األستاذتقويم - 

مع التالميذ وبني اجتاهاهتم حنو التعلم، وحنو عضو  األستاذقوم هذا االجتاه على أساس معرفة العالقة بني سلوك يو 
 . (69م، صفحة 1223حسن اجلامع، ). هيئة التدريس وحنو زمالئهم
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 : من جميع الجوانب التي تتضمنها العملية التربوية والتعليمية الطلبةعلى أساس نمو  األستاذتقويم  -

ومدى حتقيقه لألهداف الرتبوية واملوضوعية اليت ينبغي حتقيقها  األستاذويقوم هذا االجتاه على أساس الربط بني أداء 
   (156م، صفحة 1223مع، حسن اجلا)من مجيع اجلوانب  الطلبةيف 

 . على أساس األدوار التي يقوم بها األستاذتقويم - 

كناقل للمعرفة، ومرشد للطالب وهذا يف األساس ينطلق من نظرة   األستاذويتم ذلك عن حتديد األدوار اليت يقوم هبا 
  (92، صفحة 1295، . صادق آمال وأبو حطب فؤاد) وما يتوقعه أن يقدمه إىل أبنائه لألستاذاجملتمع 

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

 . أن يهدف التقومي إىل اإلصالح -1

 األستاذ يف حد ذاتهأن يشرتك يف التقومي  -2

 نفسه واألستاذالطالب  –  -3

 رؤساء األقسام  -4

 املعهدمدير  -5

  جلنة خمتصة ملراقبة األداء التدريسي  -6

 . أن تتعدد وسائل التقومي كاملالحظة واملقابالت -9

 : األستاذالعوامل التي تؤثر في أداء   0-1

 :التغيرات في المناهج الدراسية 0-1-4

هلذه التغريات  األستاذوهذا يقتضي مواكبة أداء ، املناهج الدراسية دائمة التبديل والتغيري نتيجة للتطور املعريف العلمي  
 . للمنهج اجلديد بالشكل املطلوب همما يؤثر على أداء
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 :توقعات المجتمع ومتطلبات المؤسسة االجتماعية 0-1-0

ويعتقد أن دوره حمصور يف تدريس املقرر فيحدث ،  األستاذمتطلبات اجملتمع قد تغيب بشكل كلي أو جزئي عن  
 .األستاذاخللل يف األداء ويف الدور املتوقع فيتأثر أداء 

 : التطور المعرفي والتقدم التقني 0-1-3

عن مواكبة  األستاذولكن يف بعض األحيان يعجز ،إن العصر الذي نعيش فيه عصر التطورات املعرفية والتقنية السريعة 
ومل يزود بالوسائل اليت تعينه على تطوير ذاته ، يف تنمية ذاته وتطوير إمكاناته ومعارفه  هالتطورات لقصور هذه التغريات و 

وطرق التقومي ألداء أعضاء هيئة التدريس تستخدم كلها أو بعضها يف اجلامعات، مثل  ، وبالتايل ينعكس على أدائه
اء األقسام، وزمالء العمل، تقومي أداء األستاذ اجلامعي تقومي أداء األستاذ اجلامعي عن طريق عمداء الكليات ورؤس

 . عن طريق حث املعلم نفسه على أن يقيم نفسه بنفسه، وذلك بتوفري األدوات العلمية والرتبوية الالزمة لذلك

تاً يعترب هذا األسلوب من أصدق احملكات وأكثرها ثبا، وتقومي األستاذ اجلامعي عن طريق تقومي الطالب ألساتذهتم  -
ومتثل قضية تقومي الطالب اجلامعي ألستاذه أحد القضايا  ،يف تقومي عمل األستاذ اجلامعي ومهاراته املهنية والفنية

وهي على أمهيتها يف قياس وتقومي ،احملورية املهمة اليت تندرج حتت أهم مكون يف املنظومة التعليمية وهو مكون التقومي
احلكمي ) فإهنا ال جتد القدر الكايف من االهتمام يف الدول العربية ،الدول املتقدمةكفاءة وفاعلية العملية التعليمية يف 

 . (14م، صفحة 2004إبراهيم احلسن، 

يكون أعضاء  حبيث : الوظيفيالجامعي الرضا  األستاذالتي تؤثر في أداء  ويرى الطالب الباحث انه من العوامل
التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية مستقرا من مجيع النواحي لكي يستطيع القيام مبهام عمله خري ة ئهي

ويعرب الرضا الوظيفي عن السعادة اليت تتحقق عن طريق العمل  وبالتايل فهو مفهوم يشري إىل جمموعة املشاعر  ،قيام
شباعات اليت االاضيا عن عمله إذا حتققت لديه ويكون ر  ،ستاذ حنو عملهيشعر هبا األ يفية أو احلالة النفسية اليت الوظ

يؤثر سلبا على أهم األهداف اليت حيققها  وان مل تتحقق لديه تلك االشباعات فهذا سوف  ،يتوقعها من العمل
 حتقيق األداء وبالتايلمن اجل الرفع من مستوى ، وبالتايل البد  باالهتمام برضا األستاذ اجلامعي  ،التعليم اجلامعي

 .أهداف املؤسسة اجلامعية 
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 .التدريس  هيئةعضو  ألداءمتطلبات وشروط التقويم الموضوعي  0-2

كان من الضروري التعرف على أهم اجلوانب  ،التدريس هيئةعضو  ألداءملعرفة متطلبات وشروط التقومي املوضوعي 
وكذلك التعرف على بعض الطرق واملقرتحات  ،جيب أن تعىن هبا العملية التقومييةواليت ،الرئيسية  الذي يتميز هبا أدائه املهين 

 :وبالتايل سوف يتم تناول هذه القضايا على النحو التايل ،اخلاصة املستخدمة يف تقدير هذا األداء

 األنشطة العلمية لعضو هيئة التدريس والمستهدف تقويمها -

املتصلة مبجال ختصصه، وتعترب هذه األنشطة احد أهم  ةاألكادميي األنشطة العلميةميارس عضو هيئة التدريس 
جوانب األداء املهين والوظيفي للعضو ، واليت تعترب احد املؤشرات اليت تدل على القدرة والكفاءة العلمية اليت يتميز 

وبالتايل تقتضي ضرورة تقييم هذا اجلانب من األداء أمهية إلقاء الضوء على أربعة مكونات هامة هلذا األداء   ،هبا 
 :تتأثر هبا العملية التدريسية وهي

إسهامه يف  -إسهامه ومشاركاته باللجان العلمية واألعمال اإلدارية  -األنشطة التدريسية  -البحث العلمي 
 .تمع ، وفيما يلي عرض هلذه املكوناتالربامج اخلاصة خبدمة اجمل

 :البحث العلمي 0-2-4

البحث العلمي يقصد به كل األنشطة األكادميية اليت تستهدف اإلضافة إىل تراث اجملتمع البشري من  معرفة 
 يف كافة اجملاالت العلمية واإلنسانية ، ويف اجلامعات الربيطانية مثالً واملعاهد التقنية

 (Murray, 1994, pp. 162-172)  تتضمن عقود عمل األفراد الذين يشغلون مناصب تدريسية
فقرات حمددة تلزم املتعاقدين بإجراء البحث العلمي هذا جبانب  التدريس ، وبالتايل تعتمد اجلامعة على جمموعة من 

 :يئة التدريس من بينها  عضاء هألاملؤشرات الكمية ملراقبة اإلنتاج السنوي 

  تثمينها وحتليلها ونقدها من قبل هيئة التدريس من مطبوعات علمية مثعدد ما مت نشره  -

 عدد األوراق العلمية اليت قبلت للنشر يف اجملالت والدوريات العلمية املميزة  -

 هيئة التدريسالعلمية اليت قام بتأليفها عضو  عدد الكتب -

 عدد متويالت البحوث العلمية اليت حصلت عليها اجلامعة - 
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-  

 (Lee, 1995, pp. 314-340) .عدد طالب الدراسات العليا وجماالهتم العلمية 

اليت تستهدف املنشورات واملطبوعات تعطي (  Quantitative Approach)هذه الطريقة الكمية 
، وبالتايل تتبعها طرق أخرى يعتقد بأنه هلا القدرة يف معرفة وحتديد (Crude guidance)خام فقط مؤشرات 

من هذه الطرق املستخدمة يف تقييم البحث العلمي : درجة التميز يف البحث حىت وإن كانت هلا كثري من السلبيات
 :ما يلي

  التقومي الذايتSubjective evaluation - العلمية   التحكيم على األحباثPeer Review - 
 .Citationsعدد اإلشادات أو التعليقات  - Number of Publicationsعدد املنشورات 

 :  تحكيم األبحاث العلمية   -

وهو احلكم على قيمة ونوعية البحث اخلاص بعضو هيئة التدريس من قبل أعضاء آخرين يعملون يف نفس جمال 
 (Murray, 1994, pp. 162-172) ختصص العضو املستهدف تقوميه 

 

 :عدد المنشورات  -
وهو عدد األوراق العلمية واملؤلفات واملقاالت العلمية واألحباث ، اخل اليت قام بنشرها وطباعتها عضو هيئة        

 ء هيئة التدريسالتدريس خالل العام الدراسي، ومتثل املقياس األساسي إلنتاج أعضا

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

 : عدد اإلشادات واالستعراض  -

يعترب عدد اإلشادة والتعليق أداة هلا فاعلية يف البحث العلمي باملقارنة مع عدد املقاالت املنشورة ألهنا تظهر  أن  
العمل املعين قد مت استخدامه، ومقدار استخدامه يتخذ كمؤشر يف مسامهته إلثراء املعرفة، و يف الواقع هناك بعض املشاكل 

 :ها من خالل االفرتاضات التالية اليت تنبع من هذا املفهوم ميكن توضيح
يعين أنه يشّكل إضافة حقيقية للمعرفة املتوفرة، وأن  املقال الذي مت اإلشادة به كتاباالدعاء بأن الكتاب أو  

 . األعمال ذات الفائدة هي اليت يتم اإلشادة هبا
 .ميف حال استعراض موضوع علمي معني أو اإلشادة به يتصرف املعلقون كما يتوقع منه 
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 .محدودية االستعراض واإلشادة بعمل معين -

فيما يتعلق باالفرتاض األول، هناك الكثري من األعمال البحثية اليت يتم اإلشادة هبا من أجل الشهرة وليس  
ألهنا تشكل إضافة للمعرفة، فهناك  بعض العوامل اليت تساعد يف تكرارات اإلشادة بالعمل املعين،وكذلك  الدراسات 
واألحباث اليت لغري املشاهري قد يتم التعليق عليها هبدف النقد والتفنيد فقط، وبالتايل فمن املمكن تدخل عوامل 

 .واعتبارات أخرى تؤدي إىل تكرار التعليقات هنا وهنالك

أما فيما يتعلق باالفرتاض الثاين فقد يشيد الُكتاب بأعمال أصدقائهم ومعارفهم أو األعمال اليت أجازوها  
 .فقط ويتجاهلون أعمال اآلخرين

وبصفة عامة وعلى الرغم من السلبيات اليت تصاحب رصد عدد املؤلفات واملقاالت اليت مت نشرها  وتكرارات  
 .اإلشادة والتعليق، فإن هذه الطرق مازالت هي الطرق املقبولة كمعايري حيث أن البديل األمثل مازال غائباً 

 :الكفاءة التدريسية  0-2-0

دفت اجلامعات يف املاضي احلفاظ على الرتاث مث تطور دور اجلامعة بعد ذلك إىل أكثر من توصيل املعارف استه
من جيل إىل آخر فأضافت إىل مهمتها البحث عن احلقائق اجلديدة ، وكانت النتيجة هي االهتمام الزائد من  قبل 

 (Murray, 1994, pp. 162-172)فة األساتذة بإجراء البحوث والدراسات هبدف إضافة اجلديد إىل املعر 
وبالتايل يقضي األساتذة وقتهم بني التدريس والبحث العلمي واخلدمة العامة أيضاً، وبالتايل أصبحت احلاجة إىل 

ألمريكية إىل هذه املشكلة االهتمام بالتدريس قليلة عند مقارنتها بالبحث العلمي، وقد التفتت الواليات املتحدة ا
وبالتايل اجتهت العناية حنو االهتمام بالكفاءة التدريسية، وذلك   السنوية لألساتذة األكفاء تدريس، وخصصت اجلوائز

   . (Simon,C, 2003, p. 195)بوضع تعريفاً إجرائياً له يوصف التدريس كما جيرى يف قاعة الدراسة 

 . الفعالالمقصود من التدريس  -

التدريس عملية اجتماعية موجهة يبذل فيها جهد لتحقيق أهداف معينة وتشتمل يف أبسط صورها على ثالث 
الطالب األستاذ والطالب واملادة وحيسم العالقة بني هذه العناصر توفر قصد األستاذ يف تزويد  : عناصر هي

 وتنظيمها تنظيما دقيقاً ، اءة التدريس يف مدى توافر املادة العلمية لألستاذ واالجتاهات وتتضح كف تباملعلوما
، وللكشف عن (Gage, 1975).حتقق أهدافًا حمددة ،املناسب لطريقة عرضها يف مقررات دراسية  والتخطيط
مثانية وأربعني سؤال ومن خالل التحليل العاملي وجدا  خالل وصف املدرس من . اخلاصة بكفاءة التدريسالعوامل 

   (Scheffler, 1970, pp. 92-108) مخسة عوامل وهي
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هل يعطف عليك ؟ هل يعتقد أنه على صواب والطالب على : عامل التواد ومن األمثلة الدالة عليه  -1
 باطل؟

بعد أن ينتهي من شرح الدرس هل تشعر باهتمام على معرفة معلومات :ومن أمثلته  عامل الدافع للتعلم -2
 .أكثر عن املقرر؟

 هل تشعر انك مل تشعر أنك مل تفهم مقررات هذا الفصل الدراسي ؟: عامل الشرح السليب ومن أمثلته -3

 هل يشرح املدرس بوضوح؟: عامل الشرح اإلجيايب ومن أمثلته  -4

 هل يلزم الطالب حبفظ النظام؟: ومن أمثلته عامل النظام  -5
 :مفهوم تقويم التدريس  -

ويعترب عملية التقومي عملية  .ألهدافهايتم هبا إصدار حكم على مدى وصول العملية الرتبوية  اليتالتقومي هو العملية 
 نواحيالقوة والقصور ويتبع ذلك عالج  نواحيالوقت نفسه ، فعن طريق التقومي تتبني  يفتشخيصية وعالجية 

 (210، صفحة 1296حممد زياد محدان ، ) القصور بشىت الوسائل املمكنة
يصدر منها حكم على منظومة تدريس ما أو أحد مكوناهتا أو عناصرها ،بغية إصدار قرارات  هو عملية "أو  

ومبا  ،رهاأو على بعض مكوناهتا أو عناص، نات أو تعديالت على تلك املنظومة ككل تدريسية تتعلق بإدخال حتسي
 .حيقق األهداف املرجوة من تلك املنظومة 

االختصاص حول عملية  أهلوانطالقاً من مفهوم تقومي التدريس ميكن القول انه ال يوجد تصور حمدد متفق عليه بني 
مناذج  الرتبوياألدب  يفتقومي التدريس ، إذ يوجد العديد من النماذج املقرتحة لتقومي التدريس ، فيما يطلق عليه 

، 1222نبيل عبد الواحد فضل وآخرون ، )  Teaching Evaluation  Models تقومي التدريس 
 .(499صفحة 

 : أهداف تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالجامعة  0-2
عضو هيئه التدريس وفاعليه تدريسه ، فان ذلك يعىن فيما ( سلوك ) كيفيه تقييم أداء   يفغياب الوسيلة الواضحة  يف

 يفئه التدريس ألعضاء هي التدريسيةواملمارسات  الصفي التدريسياألداء  أو ، السلوك يفيعنيه وجود تباين كبري 
املواد الدراسية  يفحيصلون عليها  اليتوحتديد الدرجات  ، الطلبة اجلامعيني أداءاصة  قياسهم لقدرات خاجلامعة ، و 

 .اجلامعية 
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، وتقييم الطلبة ، وتقييم الزمالء   الذايتوختتلف أساليب التقومي ألداء عضو هيئة التدريس وترتاوح بني التقييم       
 اجلامعيالتعليم  يفومهما اختلفت أساليب التقييم فإن أهدافها تظل ختدم أغراضا تعليمية مرغوبة .  والتقييم اإلداري 

.(99، صفحة 1224عايش زيتون ، وعبد اهلل نيزل ، ) ومن أبرزها

   

 . حتسني األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس يف قاعات الدراسة -1   

تزويد عضو هيئة التدريس بنوع من التغذية الراجعة اليت متكنه من تشخيص جوانب القوة والضعف يف أدائه  -2
 .التدريس

تزويد اإلداريني من رؤساء األقسام وعمداء الكليات باملعلومات الالزمة الختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة  -3
 .(6991الثبييت، )بالنواحي الوظيفية لعضو هيئة التدريس 

 . املدرسني تزويد الطالب باملعلومات اليت تساعدهم يف اختيار املقررات الدراسية، وكذلك -4

 . تكوين قاعدة علمية حبثية جيدة عن التدريس اجلامعي باعتباره إحدى وظائف اجلامعة الرئيسية -5

 . (85، صفحة 6993، .حسن)  هاملسامهة يف تقومي مدى حتقيق املنهج ألهداف -1

 :دور التقويم فى تحسين التدريس 

  األهداف الوظيفية للتعليم ، وهذا يؤكد أمهية تقومي التقدم حنو مجيع نتائج التعلم حتدد إجراءات التقومي
 .املرغوب فيها 

  أهنا توفر معلومات كافيه عن خصائص ، من اإلسهامات الواضحة للتقومي ىف جمال حتسني التدريس والتعلم
 .املتعلمني وحاجاهتم 

 هو ترشيد تعلم الطالب وتوجيهم ومراقبة ، لتعليمية إن الغرض من استخدام أدوات التقومي خالل العملية ا
 :يهدف إىل  الذي التكويينجمال التقومي  يفالتقدم حنو أهداف املقرر ، وهذه اإلجراءات تندرج 

 .التعلم  يفالضعف  نواحيتلزم للتغلب على  اليتختطيط األعمال  -

 .أثاره دوافع التالميذ للتعلم  يفاملساعدة  -

، صفحة 1293جابر عبد احلميد، ) فرصة لتطبيق ما يتعلموه وإعطائهمتيسر انتقال اثر التعلم  -
506). 

 :هيئة التدريس الجامعي اعضاءطرق تقويم أداء  2-9

ونواحي القوة . تناول يف هذه األسطر أهم الطرق املستخدمة لتقومي أداء عضو هيئة التدريس اجلامعينس
 :ونواحي الضعف يف كل طريقة لتقومي األداء التدريسي وأهم هذه الطرق هي
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 :التقويم الذاتي  0-9-4

والعمل على إصالحها  ،هو حماسبة عضو هيئة التدريس لنفسه وحماولة اكتشاف األخطاء يف املهام اجلامعية
وتشمل ، وذلك باستخدام بطاقة معدة خصيصًا من اجل هذا الغرض وهي بطاقة التقومي الذايت  ،وترقيتها

  . (22، صفحة 2002املزروع، )على بيانات عامة عن عضو هيئة التدريس 

 دريسية أثناء احملاضراتلياته التأن يتوىل عضو هيئة التدريس بنفسه عملية تقومي فعا كذلك  واملقصود به

  ويتميز التقومي الذايت لعضو هيئة التدريس بأن اجلامعات هتدف من وراء استخدام التقومي الذايت إىل تشجيع 
 :الباحث من فوائدها  ويرى الطالب، عضو هيئة التدريس وتعويده على عملية النقد الذايت

 . الشعور باالطمئنان واألمن  -

 . األداءيف  واإلخالصاألمانة  -

 :ولكن يعاب على هذه الطريقة

 . أن أعضاء هيئة التدريس مييلون إلعطاء أنفسهم تقديرات أعلى من التقديرات اليت يعطيها هلم الطالب  -

 (Centra, 1980, pp. 47-49)  كن هلذه الطريقة أن تستخدم لرتقية عضو هيئة التدريسال مي -

  الكيفية اليت يتم هبا التقومي الذايت فهي من خالل استخدام مناذج مقننة شبيهة بنماذج تقومي الطالبوعن 
معيض، ) .لل من قبل جهة معينة يف اجلامعةوحت، حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بتعبئة النماذج مث جتمع النماذج 

    . (22، صفحة 1226

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

ة يف قاعات واهلدف الرئيسي لتقومي الطالب لفاعليات التدريسي،أوائل القرن العشرين إىل تعود فهذه الطريقة
 (Simon,C, 2003, p. 23) هو حتسني األداء التدريسي ألستاذ اجلامعة ويشري،الدراسة

ويؤكد بأن تقومي الطالب  . أن هذه الطريقة تستخدم يف الوقت احلاضر يف كثري من جامعات العامل
فالنسبة للتدريس ينبغي أن يستخدم يف التقومي األداة املناسبة  ،يساعد على التطوير والتحسني ، للفاعليات التدريسية
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وأن تكون استجابات الطالب على األداة  ، وخصائص التدريس اجلامعي الفعال واليت تتفق يف أبعادها وحمتواها
: ومن اجيابياهتا  .من قبل أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، بطريقة جدية تأخذ نتائج تقومي الطالب بشكل جدي 

   

يرى املؤيدون  وبالتايل،   الدراسيسن من معنويات الطلبة ، فاألساتذة يقومون الطلبة خالل الفصل حت -1
 السماح للطلبة بان يردوا اجلميل وبالتايل األدوار،من األساتذة لتقييمات الطلبة ، انه من العدل تبادل 

وىف هذا فان تقاسم الدور أو السلطة على هذا النحو يؤدى  ، أو عدمه ألساتذهتم( الثناء )     
 .يتلقونه  الذي اجلامعيبالطلبة للتفكري جدياً بالتعليم 

األفراد تعرضًا لعناصر  أكثرالطلبة مصدر رئيسي للمعلومات عن مدى حتقيق األهداف الرتبوية ، فهم  -2
بصوره مباشرة ( والتقومي   ، واحملتوى ، وأساليب التدريس اجلامعيكاملعلم ) املقررات الدراسية اجلامعية 
بتقييم فاعليه هذه العناصر من  مقدمة الذين يقومون يفيكون هؤالء الطلبة  أنوعليه ، فإنه من املنطقي 

  .ودرجه الرضا عنها من جهة ثانيه، جهة 

عضو هيئه التدريس توجد نوعًا من االتصال  وبالتايل التدريسيةتقييم العملية  يفأن مشاركة الطلبة  -3
 يفاندماجًا  أكثرجتعلهم   وبالتايلاجلامعة والطلبة  يفوالتفاعل االجتماعي بني أعضاء هيئه التدريس 

-77، الصفحات 6991عايش زيتون ، وعبد اهلل نيزل ، )  امعة-اجل يفالتعلمية  –التعليمية لعمليةا
75) . 

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

  أن طالب اجلامعة ليس لديهم اخلربة الكافية واملوضوعية الالزمة اليت متكنهم من تقومي األداء التدريسي
 . بشكل جيد

  إن طالب اجلامعة عند تقوميهم للتدريس اجلامعي يركزون على الصفات والسمات الشخصية لعضو هيئة
 . التدريس أكثر من النواحي العلمية واملهارات التدريسية

  مي الطالب ألداء عضو هيئة التدريس يتأثر كليًا بعدد من املتغريات يف قاعة احملاضرات منها عدد إن تقو
 . الطالب يف الشعبة، نوع املقرر، هل هو مقرر متطلب أم اختياري، وكذلك التخصصي

 ل من أن تقومي الطالب للتدريس اجلامعي غالبًا ما يؤدي إىل زعزعة الثقة يف عضو هيئة التدريس، والتقلي
 . (Patricia, 1979, pp. 381-383)  مكانته يف اجلامعة
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  يؤكد بعض الباحثني بأن الطالب يف اجلامعة ليسوا مؤهلني للحكم على املستوى العلمي لعضو هيئة
ى الطالب عند تقومي هذه اجلوانب يف التدريس، وال على مدى مالءمة أهداف املقرر وحمتواه، فمن اخلطأ االعتماد عل

 .(Seldin Peter, 1989) عضو هيئة التدريس 

ولقد أشارت بعض الدراسات بأن الطالب الذين يعطون درجات مرتفعة ألعضاء هيئة التدريس هم الذين 
(Kerlinger Fred, 1971, pp. 353-356)  حيصلون على درجات مرتفعة منهم

   

 :أهم مميزات طريقة تقويم طالب الجامعة لعضو هيئة التدريس أنها تتمتع

 . درجة ثبات عالية -
 . درجة صدق جيدة -
   . نتائج موضوعية وغري متميزة -
 (99، صفحة 6991الثبييت، )   تعترب من أفضل طرق وأساليب تقومي األداء الوظيفي -

 :التدريس  مالحظة أداة  0-9-3

تعين متثيل لنوع حمدد من السلوك اإلنساين الرتبوي أو فئات خمتارة منه بصيغ ميكن معها قياس التدريس، أو هي 
هبدف مجع املعلومات والبيانات الضرورية بغية تفسريها وفهمها الفهم الصحيح ( عملية تنقيبية) نشاط حسي وذهين 

عن طريق تسجيل فعاليات احملاضرة على شريط فيديو مث عرضهم على املعلم مرة  .(2010امحد عطا اهلل، )
 .(22، صفحة 1226معيض، )  لتحديد إجيابياته وسلبياته لطريقة أكثر موضوعية،أخرى

تتأثر املالحظة  . العام للمحاضرةوجود مالحظ خارجي يف احملاضرة يؤدي إىل إرباك اجلو  أن ويرى الطالب الباحث
 . باجملاملة والصداقات الشخصية

 .موضوعية  بأكثرتتمتع  أهناذه الطريقة فريوا هل املؤيدين أما

 :Colleagues Evaluationتقويم الزمالء  0-9-1

يف الكليات واألقسام املختلفة يقومون  التدريس يف كثري من اجلامعات يف العامل العريب جند أن أعضاء هيئة
بدور مهم يف تقومي أداء زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس اآلخرين يف جمال البحث العلمي وخدمة اجلامعة واجملتمع 
وذلك من خالل جلان الرتقيات اليت يعينها اجلامعات، حيث تقوم هذه اللجان بتقومي اجلوانب الكمية والنوعية 

 . ة التدريس ونشاطه العلمي، وكذلك مسامهته يف جمال خدمة اجلامعة واجملتمعألحباث عضو هيئ
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أما بالنسبة لتقومي الزمالء للمتطلبات التدريسية لعضو هيئة التدريس فنجد تباين بني وجهة نظر الباحثني حنو 
. استخدام أم عدم استخدام هذه الطريقة لتقومي عضو هيئة التدريس

   

أن زمالء العمل كوهنم متخصصني يف نفس املهنة فهم  (Seldin, Peter , 1989, p. 140)  فريى
 (:مميزات طريقة تقومي الزمالء لعضو هيئة التدريس: )أقدر على تقومي عضو هيئة التدريس يف اجلوانب التالية

 . املعرفة العلمية يف جمال التخصص -1

 . مدى مالئمة أهداف وحمتوى املقرر ألهداف الربنامج والقسم -2

 . طريقة تنظيم املوضوعات املقررة -3

 . متها لألهدافئاملطلوبة من حيث نوعها ومدى مال القراءة -4

 . طرق وأساليب التدريس املستخدمة -5

  .الطالبالطرق املستخدمة يف تقومي  -6

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

وفيها عبارة عن زيارات متكررة يقوم هبا أكثر من عضو من أعضاء هيئة التدريس بنفس القسم أو : الزيارات -1
ين ويتم تدو  ،من أقسام أخرى بالكلية وقد يكون من يقوم بالزيارة أحد املسئولني رئيس القسم أو عميد الكلية

ويستخدم يف هذه احلالة مناذج خاصة مقننة، من أجل حتديد نقاط القوة  ،مث مناقشة عضو هيئة التدريس ،املالحظات
 . والضعف يف أدائه التدريسي ومناقشة الطرق واألساليب املناسبة لتطوير وحتسني هذا األداء

لية من أعضاء القسم مبراجعة أو الك –يقوم جمموعة من أفراد القسم  :فحص ومراجعة المواد التعليمية -2
 . دورية للمواد التدريسية اليت يعدها عضو هيئة التدريس للمقررات اليت يدرسها

ويشمل ذلك مراجعة أهداف املقرر وحمتواه، طريقة تنظيم وعرض املوضوعات املقررة، طرق التدريس املستخدم املراجع 
. تقومي أداء الطالب من اختبارات وأحباث ومشروعات والقراءات والواجبات املطلوبة من الطالب، طرق وأساليب

وتتم هذه املراجعة يف ضوء أهداف الربنامج وأهداف القسم، وقدرات الطالب ومستوياهتم الدراسية ولكنه يعاب على 
 .طريقة التقومي عن طريق الزمالء لوجود جمموعة من السلبيات
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: يم الزمالء أهمهاالسلبيات أو أهم نواحي القصور في هذه الطريقة لتقو 

   

 . أن املالحظات اليت تدون يف الزيارات إمنا هي جمرد انطباعات شخصية -1

 . نتائج هذه الزيارات متميزة غري موضوعية -2

 . تؤدي هذه الزيارات إىل تدين الروح املعنوية لدى عضو هيئة التدريس -3

  زيارة املسئولون لعضو هيئة التدريس جتعله يف وضع غري جيد -4

  (Whitman, Neal and Weiss, 1982) . 

 :تقويم رئيس القسم 0-9-2

يقوم رؤساء األقسام يف الكليات املختلفة حبكم مسئولياهتم ومراكزهم اإلدارية بدور مهم يف عملية تقومي  
ويوضح بيرت سيلدن أن هذه الطريقة من أفضل أساليب التقومي لعضو هيئة  ،األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

  .(33، صفحة 1226الثبييت، ) التدريس إال أن بعض الباحثني مل يهتموا هبذا النوع من التقومي

 :معاهد التربية البدنية والرياضية أقسام ومعاهد الواقع الفعلي لتقويم األداء التدريسي في  0-2

اقسام ومعاهد يرى الطالب الباحث أن تقومي األداء التدريسي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف معظم 
يلعبون هذا الدور املهم يف عملية تقومي التدريس اجلامعي حبكم  إذ رؤساء األقساميعتمد على الرتبية البدنية والرياضية 

م من يف الشعب باإلضافة إىل ما ينقل إليه بةالطل وأعداداشر على األعباء التدريسية يف القسم، إطالعهم املب
وما يدور داخل األقسام من أحاديث غري رمسية بني أعضاء هيئة  ،يف بعض األحيان بةمعلومات خاصة عن طريق الطل

ألداء التدريسي على مصادر أخرى مثل اومي يف تق واومن ناحية أخرى جند أن رؤساء األقسام تعمد والطلبة ، التدريس
ميكنهم من تقومي ال ، مما حضور األستاذ يف الوقت احملدد،عدد الغيابات عن احلصص التدريسية  تقومي الطالب،

،  فباإلضافة إىل ذلك البد من وجود أكثر من وسيلة للحكم  ألعضاء هيئة التدريس يف القسم بشكل جيداألداء 
 .على مستوى األداء 

 :  الرؤية التقويمية الجديدة  0-2

لتقومي تالميذه ومراجعتها من قبل املختصني حيث أن هذه  األستاذها مفحص االختبارات اليت يستخد -1
 : االختبارات ميكن أن تشري إىل

  أو املعهد اجلامعي بتوصيف املقرر والذي مت إعداده من قبل القسم أو الكلية األستاذمدى التزام . 
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  وضع األسئلة لالختبارات بطريقة موضوعية األستاذهل .

   

 هل االختبار يغطي كل أجزاء املنهج أو املقرر الذي قام بتدريسه. 

 هل حيقق االختبار األهداف من املقرر اليت ينبغي حتقيقها، وما هي األهداف اليت أغفلها االمتحان . 

  يف إعداد االختبارات لتقومي الطالبوإملامه بالطرق والفنيات املختلفة  األستاذيوضح االختبار مهارة . 

  راعى الفروق بني الطالب عند وضعه االمتحانات األستاذهل . 

 هل أسئلة االمتحانات هبا أخطاء فنية أو مطبعية أو عملية . 

  متنوعة منها ما يقيس التذكر ومنها ما يقيس اجلانب الوجداين، ومنها ما  األستاذهل األسئلة اليت استخدمها
فقط يف املقاييس النظرية  للطالب أمن أهنا تركز على حفظ الطالب للمعلومات والبدين   انب املهارييقيس اجل

 .  واجلانب البدين يف املقاييس التطبيقية   

  هوعلى مدار عدة فصول دراسية كأحد وسائل تقومي األستاذفحص نتائج الطالب يف كل الشعب اليت يدرس هلا  -2

 يف  الطلبة التدريسية ومهاراته تنعكس سلباً وإجياباً على أداء  وكفايته األستاذء مما هو معروف أن مستوى أدا
 . األستاذاالختبارات التحصيلية ، مما يشري إىل أمهية استخدام هذا اجلانب يف تقومي أداء 

  على الرغم من  األستاذإن هناك نقطتان هامتان مل تشري إليها هذه الدراسات ومل تستخدمها يف تقومي أداء
، األستاذيف املراحل قبل التعليم اجلامعي ومها، فحص االختبارات اليت يعدها  األستاذ ءاستخدامها يف تقومي أدا

استخدام هاتني الطريقتني باإلضافة إىل الطرق السابقة يف تقومي  الطالب الباحثقرتح ينتائج الطالب ولذلك وفحص 
 . التزام عضو هيئة التدريس بدخول احملاضرات يف املواعيد احملددةباإلضافة إىل  األستاذ اجلامعيأداء 

  وعلى الرغم من أن نتائج االمتحانات قد تتأثر بعدة عوامل ومنها قدرات الطالب أنفسهم إال أن أداء
مهية مما يشري إىل أ. وكفاياته التدريسية ومهاراته تنعكس على مستوى أداء طالبه يف االختبارات التحصيلية األستاذ

ويوجد العديد من الدراسات اليت أشارت إىل أن تواجد عالقة بني مستوى  األستاذ اجلامعيهذا اجلانب يف تقومي أداء 
وهنا ينبغي فحص االمتحانات ملعرفة مدى . ورفع مستوى طالبه. الناجح يف قاعات الدراسة األستاذ اجلامعيأداء 

يف تقومي أداء املعلم يف مجيع مراحل التعليم قبل اجلامعي إال أهنا  وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تستخدم. صعوبتها
وحنن هنا ال ندعو . وهنا ينبغي إال يتم االقتصار على استخدام هذه الطريقة مبفردها. ال يستخدم يف التعليم اجلامعي

 . ولكن على املعلم أن يعطي الطالب حقه. إىل تضخيم الدرجات
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وهي معرفة عدد املرات اليت يعتذر فيها املعلم عن دخول  األستاذ اجلامعيوالطريقة الثالثة لتقومي أداء 
 : حيث هذا يدل على. احملاضرات وكذلك عدد مرات التأخري عن مواعيد احملاضرات

 . املعلم الناجح ال يعتذر عن احملاضرات مهما كانت ظروفه -
  (9009عبد الرزاق شنني اجلنايب، )  .احملاضرة يف املوعد احملدد املعلم الناجح هو الذي يلتزم بدخول -

العوامل التي تعضد من فلسفة عدم القبول أو االهتمام بتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس  0-42
 . في الجامعات

يف ظل تطور مفهوم استخدام اجلودة يف التعليم العايل طفت على السطح جمموعة من العوامل اليت تعمل 
بالضد من ذلك أو ال ترغب يف التطورات احلالية لتحقيق ضمان اجلودة يف التعليم واليت ال يتفق الكثريين معها ومن 

 : هذه العوامل اآليت

طبيعة وخصوصية التدريس يف اجلامعات، إذ يعتقد البعض إن عضو هيئة التدريس مبا حصل عليه من مؤهالت  :أوالا 
علمية فهو يتسم بالكفاءة املهنية يف األنشطة األكادميية والتدريسية واإلدارية اليت تقع على عاتقه مبا يف ذلك 

 . وتقييم وتعديل ما يؤديه من مهاماملعرفة الضرورية واملهارات املطلوبة اليت متكنه من مالحظة 

يتم التعيني والرتقية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة بناءًا على حتصيلهم األكادميي دن النظر لكفاءهتم  :ثانياا 
 األداء إدراجالب الباحث ه من تأثري يف طلبتهم كما يرى الطالتدريسية وإبداعهم داخل قاعة الدرس وما حيققو 

 .التدريس هيئةعيني والرتقية لعضو التدريسي ضمن الت

إن الغرض الرئيسي من التدريس اجلامعي ينصب على إحداث نوع من التغيري املستمر يف معارف وسلوكيات  :ثالثاا 
الطلبة وهناك اعتقاد بأن أي تقييم منضبط لفاعلية التدريس ال ميكن أن يأخذ حمله إال بعد مرور عدة سنوات 

 .سيةمن انتهاء العملية التدري

وهذا ال يتفق مع فلسفة التدريس ونظرياته، إذ ميكن معرفة مدى اكتساب الطلبة للمعارف واملهارات والسلوكيات 
من خالل جمموعة االختبارات  أوبعدها  أواملرغوب هبا من قبل عضو هيئة التدريس أثناء احملاضرة الواحدة 

 .اليت جيريها لطلبته ( التكوينية)البنائية 

البعض إن االعتقاد بوجود عالقة بني البحث العلمي والقدرة يف األداء التدريسي كثريًا ما يستخدم  يرى: رابعاا 
لاللتفاف ومحاية أعضاء هيئة التدريس من تقييم أدائهم التدريسي وكثريًا ما يستغل ذلك كوسيلة دفاعية ضد 

توظيف ما يرتتب على ذلك من املقرتحات والتوجهات اليت تؤكد وتؤمن بأمهية تقييم األداء التدريسي و 
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أن هناك ضرورة ملحة باعتماد اجلامعات لألداء التدريسي معياراً مستقاًل يف تقييم أعضاء و تقييمات أو ترقيات 
.هيئة التدريس بعيداً عن املهام األخرى اليت يؤديها املدرس

   

التدريسي اعتبار إن التدريس مهنة مثله وبالرغم من كل ذلك فإن اجلامعات تعرف جيدًا أمهية التقومي املنتظم لألداء 
مثل أي مهنة أخرى وأن هناك ضرورة إلجرائه واالستفادة من نتائجه لضمان الفاعلية القصوى يف العملية التدريسية  

 .(2002عبد الرزاق شنني اجلنايب، ) كوظيفة رئيسة من وظائف اجلامعة 
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 :الفصل خاتمة 

وكيفيات استخدامه يف  وأساليبهرأيناه يف هذا الفصل يرى الطالب الباحث انه عن طريق التقومي  من خالل ما        
املسطرة  األهدافالبحوث الرتبوية عامة ، ويف جمال الرتبية البدنية والرياضية خاصة ميكن الكشف عن مدى حتقيق 

املستخدمة لكي نتغلب على نقاط الضعف وحناول تفاديها والعمل  والطرق واألساليب اإلمكانياتوالوقوف على 
نستعني  أنعملية التقومي جيب  وأثناء.على تثبيت نقاط القوة ، وبالتايل الرفع من حتقيق اهلدف من العملية التدريسية 

 . كلما تنوعت وسائل التقومي كان احلكم دقيقا   ألنهمن وسيلة ،  بأكثر
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: تمهيد

   

التعليمي يف مجيع أنظمة التعليم يف العامل، ومن متثل مؤسسات التعليم اجلامعي جبميع أشكاهلا وأمناطها قمة اهلرم 
 :املتعارف عليه يف األوساط األكادميية أن للجامعة ثالثة وظائف رئيسية هي

التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع ومن بني هذه الوظائف يربز التدريس والبحث العلمي على أهنما  
وتعترب اجلامعات حمور االتصال املعريف والتقدم الثقايف والوعي    ، (Park, 1996., p. 98)األكثر أمهية   

وتقع على عاتقها مسئولية هتيئة الكفاءات املهنية وترقية املناخ األكادميي، ومساندة  ،العلمي والرقي االجتماعي
مبا يعود على اجملتمعات  ،الرغبات التعليمية ودفع الكفاءات العلمية إىل درجات اإلبداع واإلتقان والكشف واالبتكار

تمر واملوضوعي والواقعي السليم لكل من يعمل بالنفع، وعلى العامل باآلمال املنشودة ملا تستلزم عمليات التقومي املس
وتعد كفاءة التدريس اجلامعي أحد مكونات منظومة اجلودة الشاملة اليت ، (132، صفحة 2000اخلثيلة، )باجلامعة 

تمثلة يف الثورة التكنولوجية ملستقبل املا يتم يف ضوئها تقومي التعليم اجلامعي ويضمن قدرته على مواجهة حتديات
 .(43، صفحة 1229عبد املقصود، )واملعلوماتية واملعرفية 

 :التدريسمفهوم  3-4

لتخطيط عملية التعلم وتنفيذها  املعلموالنشاطات اليت يقوم هبا  واألساليبجمموع املمارسات : ونعني بالتدريس
املتعلم جمموعة من املعارف واملفاهيم واملبادئ  إكساب إىلوتسهيلها وتقومي نتائجها ، هذه العملية اليت هتدف 

  (21صفحة ، 1223توق، )من اجل مواصلة التعلم الحقا  ،جتاهات والقيم وتطوير قدراته العقليةواملهارات واال
املتعلم ، بل هي عملية تفاعلية بني  إىلعملية التدريس ليس جمرد عرض معلومات ونقلها  أنويتضح من ذلك ، 

ة، سعاد)املعلم واملتعلم واملادة التعليمية ، يلعب فيها املعلم دور املصمم واملخطط واملسهل واملنفذ واملتابع واملقيم 
، صفحة 2006،حمسن، )فالتدريس أحد احملاور املهمة يف العملية التعليمية، ويذكر  ، (123، صفحة 2002

 كاملنهاج، األهداف، مادة التدريس، الوسائل التعليمية)أن التدريس يرتبط ارتباطا وثيقا ببقية احملاور األخرى  (155
اليت يشرتط جناحها  ،ويكون املعلم أحد احملاور والعناصر األساسية للقيام بالعملية التعليمية( وأساليب التدريسطرائق 

 .اليت يعتمد عليها التدريس اجليد ألي مادة تدريسية ،توافر عدد من املبادئ العامة 

 . والطالب واملنهج  األستاذعلى انه ذلك التفاعل والتكامل مابني  :الطالب الباحث يعرفه  كما
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 : التدريسي  األداء 0

يكون  األداءخلفية معرفية ووجدانية معينة  وهذا  إىلمهاري، وهو يستند  أوي ظيصدر عن الفرد من سلوك لف ما بأنه
 (91، صفحة 1222اجلمل، ) .ما عمل أداءعدم قدرته على  أو ة األستاذمنه قدر  يظهرعادة على مستوى معني ، 

بتخطيط وتوجيه من املعلم  يأيتوسيلة اتصال تربوي هادف   بأنه (201، صفحة 2003الفتالوي، )كما يعرفه 
 .التعلم والتعليم لدى املتعلم أهداف لتحقيق

وسلوكيات تعليمية تتعلق  وإجراءاتوعمليات  أنشطةالتدريس من  هيئةيقوم به عضو  كل ما  الطالب الباحثويعرفه 
 خارجها أوبعملية التدريس داخل قاعة التدريس 

 :جوانب األداء التدريسي ومقوماته 3-0-4

ال تزال بعد وظيفة التدريس أكثر وظائف عضو هيئة التدريس إثارة للجدل، خاصة إذا تعلق األمر مبسألة 
 :إىل عدة عوامل من أمههاولعل ذلك راجع . تقوميه

أن جهود عضو هيئة التدريس البحثية أو إسهاماته يف خدمة اجملتمع غالبا ما تنتهي إىل نتائج ملموسة ميكن  -
 قياسها، بينما األمر يف مسألة التدريس على خالف ذلك، فنتائج األداء التدريس ليست حمددة حتديدًا تاماً 

من معارف ومهارات وقيم واجتاهات إىل األداء التدريسي الطلبة كان أن تنسب ما يظهره فمن الصعوبة مب
 .فثمة عوامل أخرى تتحكم يف ذلك، لعضو هيئة التدريس 

أدوار عضو هيئة التدريس، ومن بينها أدواره التدريسية، كما أهنا تتباين  يفأن مثة تغريات عديدة وشاملة  -
 .وختصصاهتا وأقسامهابتباين اجملتمعات والبيئات والثقافات، بل واجلامعات 

أن األداء التدريسي املتوقع من عضو هيئة التدريس خيتلف باختالف رؤى كل من أعضاء هيئة التدريس  -
مجال علي الدهشان ، ) .أنفسهم، وطالهبم، وزمالئهم، ورؤسائهم وغريهم ممن هلم صلة بالتعليم اجلامعي

   (2004مجال امحد السيسي، 

عتمادا على ما توفر من دراسات يف هذا اجملال الوقوف على أهم جوانب إ على الرغم من كل ما سبق و
ومقومات األداء التدريسي الفعال اليت ميكن يف ضوئها احلكم على مدى جودة أو كفاءة عضو هيئة التدريس على 

 :النحو التايل
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:التخطيط للتدريس( أ

   

يف أدائه التدريسي على مدى استعداده لعملية التدريس، فإىل جانب ضرورة  يتوقف جناح عضو هيئة التدريس
 توافر املقومات العلمية لدى عضو هيئة التدريس، جيب أن تتوفر لديه مقومات أخرى شخصية ومهنية واجتماعية

يئة التدريس أن يكون متمكنا من مادة إذ ينبغي على عضو ه  (12، صفحة 1221على السيد الشخييب، )
ختصصه بفروعها املختلفة، ملما بالطرق واألساليب التدريسية بكافة أنواعها حىت ميكنه اختيار املناسب منها لطبيعة 

 .املادة املراد تدريسها واألهداف املراد حتقيقها، وطبيعة وخصائص طالبه
ولديه مقدرة كبرية على استخدامها، خاصة تكنولوجيا  بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم يوأن يكون على وع

وذلك لتوافقها مع النمو السريع واملتزايد ألعداد الطالب وقدرهتا على  اآليلالتعليم القائمة على استخدام احلاسب 
 يف، أن معدل الوقت املدخر اجلامعياملستوى  يفدراسة من دراسات التقومي  254بعد حتليل  و خفض الوقت الالزم

.     (Darby, 2004, pp. 4-5)   عملية التدريس يف اآليلبعد استخدام احلاسب % 30التدريس قد بلغ 
 .(Conle, C, 1999, p. 811) هذا فضال عن ضرورة إعداده اجليد حملاضراته، والتزامه بوقتها  

ويرتبط بالتخطيط للتدريس عدة خصائص ومسات جيب أن يتحلى هبا عضو هيئة التدريس كاعتزازه مبهنته 
، 1222، .حممود كامل الناقة) واهتمامه مبظهره وملبسه، والتزامه باملبادئ واألخالق الكرمية حىت يكون قدوة لطالبه 

 . (162صفحة 

تيسر  – الطالب الباحثفيما يرى  –أعضاء هيئة التدريس  يفائص شخصية واجتماعية معينة فتوافر خص
وتسهل هلم عمليات التواصل والتفاعل مع الطالب وتزيد من فرص قبوهلم لدى طالهبم، وتنمى لديهم اجتاهات 

 .موجبة حنو الدراسة بصفة عامة، واملادة املتعلمة بصفة خاصة

 اجلامعيدراسات عديدة وجود ارتباط قوى بني تقومي الطالب لشخصية املعلم وتأكيدا لذلك فقد أظهرت 
موجبة بني متوسط تقومي شخصية أعضاء هيئة التدريس واملتوسط العام  ارتباطيهوبني قدراته التدريسية، ووجود عالقة 

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

 : تهيئة الطالب( ب

تعترب هتيئة الطالب لدراسة املقرر من املقومات األساسية للتدريس الفعال، فتهيئة الطالب لدراسة املقرر 
 .(Taylor, L, 1994, p. 110) جتعلهم أكثر اهتماما باملادة الدراسية، وأكثر استمتاعا بدراستها

عضو هيئة التدريس ذلك، إذا هو أعطى طالبه يف البداية خطوطا عريضة تبصرهم بامليدان الذي ويستطيع 
فهذه اخلطوط العريضة تساعده على أن يقود طالبه من خالله إىل شرح امليدان وربط أجزائه  ،يسعون إىل اكتشافه

يه أن يعود فيقسم خمططه العريض بعضها ببعض ليكون بناء كامل من املعرفة على أساس هذه اخلطوط األوىل، مث عل
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 إىل جمموعة من اللقاءات واحملاضرات واملناقشات يضع لكل منها خمططا عريضا يوجه من خالله طالبه إىل متابعته
، 1222، .حممود كامل الناقة)وكل حماضرة وكل مناقشة  ،كما يقود الطالب خطوة خطوة إىل متابعة كل لقاء

.(165صفحة 

   

ويستطيع عضو هيئة التدريس بلوغ ذلك ، إذا هو قام بتعريف الطالب بطبيعة املقرر وأهدافه وعالقاته 
 .باملقررات األخرى اليت يدرسها الطالب، وكيف ميكن مذاكرته وما الذي ينبغي حفظه أو فهمه وملاذا ؟ 

   (Molmes, L & Smith, L, 2003, p. 358)  العمليةما يدرسونه يف احلياة  قوما سبل تطبي 
كما يستطيع ذلك أيضا إذا هو بصر طالبه بأهم أساليب وأدوات التقومي اليت يستخدمها يف تقومي طالبه، وحدد هلم 

ينهم على فهم املقرر واستيعابه بدال أدوارهم أثناء دراستهم للمقرر، وأمدهم بأمساء املراجع واملصادر املختلفة اليت تع
كتاب املقرر أو أستاذ املادة، ألن ذلك ال ينسجم واالجتاهات لى مصدر واحد للمعرفة سواء كان  من االعتماد ع

العاملية احلديثة يف التعليم واليت تؤكد على الطرق واألساليب اليت تشجع على املناقشة واحلوار والتعلم الذايت والبحث 
اليت تقتضي توجيه الطالب صوب املكتبات وشبكات املعلومات ومصادر املعرفة املختلفة، مبا ميكنهم من املوقف، و 

 .(Fischer, J, 2000, pp. 29-36) إجراء حبوثهم بأنفسهم واستخالص نتائجها وتفسريها

فالبد أن يهيئ   من املقومات األساسية للتدريس الفعال املقررهتيئة الطالب لدراسة  أن الباحث الطالب ويرى
اهتماما باملادة الدراسية  األستاذ طالبه للتلقي ، و أن جيعلهم حاضر اجلسد والذهن  فتهيئة الطالب جتعلهم أكثر

 أن الضروري من فانه لذا ، علم كوهنا إىل باإلضافة فن هي التدريس عملية أن وحيث ، وأكثر استمتاعا بدراستها
 عن انتباههم شد طريق عن وذلك ، للدرس تقدميه أثناء والتجاوب ، لالنتباه الطلبة أذهان هتيئة إىل األستاذ يعمد
 . لديهم االستطالع وحب الطلبة  النتباه مثرية عبارات و أسئلة طريق

 ":تنفيذ الدرس ( " ت

ومهمة رئيسية  التدريسيمن مقومات األداء  أساسييعترب اختيار وحتديد أساليب وطرق التدريس املناسبة مقوم     
 فإذا كان من املهم أن حيسن عضو هيئة التدريس االستعداد للتدريس .من مهام عضو هيئة التدريس أثناء أدائه له

يقوم بتدريسها التهيئة املناسبة، فإنه من املهم أيضا أن يستطيع وإذا كان من املهم أن يهيئ طالبه لدراسة املادة اليت 
تنفيذ اخلطط واألنشطة التعليمية اليت تناسب حاجات الطالب، وحتقق املرغوب من األهداف، وهذا يتطلب تنويع 

 مطرق وأساليب التدريس، واستخدام وسائل تعليمية متطورة ومتنوعة، واإلجابة على أسئلة الطالب واستفساراهت
ومناقشة الطالب يف أحدث املستجدات العلمية، وتفسري النظريات واملصطلحات بشكل واضح وبسيط، واستخدام 

وإتاحة الفرصة للطالب للمشاركة مبعارفهم   .(Taylor, L, 1994, p. 116)لغة سليمة للتواصل معهم 
 .(126-125، الصفحات 1221حممود عباس عابدين، )  وخرباهتم، وتنمية مهارات التعلم الذايت لديهم
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شاطه هذا فضال عن ضرورة بذله جهد كبري يف عملية التدريس، فعضو هيئة التدريس املتميز ال يسمح لن
حبه من اومحاسه وانتباهه بالفتور يف العمل، حىت يظل تدريسه دائما حيا وحقيقيا، فيهتم مبعايري اإللقاء خاصة ما يص

،  فثمة ارتباط قوي بني محاس عضو هيئة   (164، صفحة 1222، .حممود كامل الناقة)حركات ملمحية وانفعالية 
التدريس يف أدائه التدريسي ومستوى تعلم الطالب، وهذا ما توصل إليه أحد أعضاء هيئة التدريس، حينما قام 
بتدريس مقرر علم النفس على مرتني، املرة األوىل استخدم أسلوبه املعتاد يف التدريس، ولكنه يف املرة الثانية بذل جهدا 

كي يكون تدريسه أكثر حيوية، مضيفا إمياءات باليد ومغريا نربة صوته، وقد حصل على نتائج مذهلة وارتفعت كبريا ل
.(Gray, M, 2003, p. 46) تقديرات الطالب يف املرة الثانية

   

 اليت العمليات أهم من وهي ، التدريسية العملية مركبات ضمن يدخل اجملال هذا  أن الطالب الباحثويرى 
 يف ظل ما إتقاهنا املعلم على جيب اليت ، الرئيسية املهارات من جمموعة العملية هذه وتشتمل.  األستاذ هبا يقوم

 حديثة يف  تدريس ووسائل وأساليب طرق البد من استعمال هأن أييشهده التعليم اجلامعي من زيادة يف عدد الطلبة 
 . والعشرين احلادي القرن يف العايل التعليم تواجه اليت التحديات ظل

 :التفاعل مع الطالب( ث

أي الربط بني سلوك املعلم وما يؤديه داخل الفصل من ناحية " النواتج والعمليات" ويطلق على هذا االجتاه  
( العمليات)الفصل وتقوم دراسات هذا االجتاه بتحليل حمتوى العملية التدريسية داخل. وتعلم طالبه من ناحية أخرى

 . ، ومن مث تكون أفضل عملية هي اليت توصل إىل أفضل ناتج(النواتج) ومقارنة مستوياهتا مبستويات حتصيل الطالب 

ولقد أمجعت الدراسات على وجود عالقة سلبية بني رفض الطالب للمعلم والتحصيل الدراسي هلؤالء 
اقل فالطالب األكثر تقباًل ملعلمهم يكون حتصيلهم أعلى من أولئك الذين يكون تقبلهم ملعلمهم . الطالب

(Kauchak ،1992) 

  (1221على السيد الشخييب، )كدراسة   لذكر وليس على سبيل احلصر على سبيل اأمجعت بعض الدراسات 
على أمهية وضرورة تفاعل عضو  يت أجريت يف جمال التدريس الفعالال  (1229إبراهيم، ) ، (1226األغربي، )

 .التدريس مع طالبه، باعتباره أحد أهم مقومات التدريس الفعالهيئة 
كما جيب . ز طالبه مجيعا إىل التعلم الذايت وتوجيههم لذلكيفحتفعضو هيئة التدريس اجليد جيب أن يكون قادرا على 

على  وحيرص ،ويتابعهم دائما ويهتم مبشاعرهم ومشكالهتم وتقدمهم العلمي  ،أن يعودهم االعتماد على أنفسهم
تنمية االجتاهات العلمية عندهم، كاملوضوعية واألمانة العلمية والتفتح الذهين وحب املعرفة والسعي يف طلبها والرتوي 

مهيمنا على حجرة الدراسة هيمنة . (29، صفحة 1221خليل يوسف اخلليلي ، ) يف إصدار األحكام وغريها
املتزن البشوش، الذي ال حيتاج إىل الصرامة وفرض السيطرة، بقدر ما حيتاج إىل القدرة على ضبط احلكيم اهلادئ 

مشاركا هلم يف أنشطتهم . سلوك طالبه وتوجيه حركة تفكريهم، واالحتفاظ باملناقشة بعيدا عن الشرود أو الغموض
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اركة واملعايشة فرص ذهبية للتدريس والتعلم معايشا لقاءاهتم وندواهتم وحفالهتم ورحالهتم ومسابقاهتم، ففي هذه املش
164، الصفحات 1222، .حممود كامل الناقة)الذي يلعب فيه أسلوب القدوة دورا كبريا يف تربية طالبه 

-  

165).  

 تتعلق اليت املهمة تلك تعد مل مهمته اجملتمع إليه يتطلع الذي الناجح األستاذ أن الطالب الباحثويرى 
 الشخصية بناء إىل يهدف الذي البناء االجيايب بالتفاعل ذلك تتعدى بل ، للطالب الفكري اجلانب وإثراء بالتلقني
 . للطالب السوية

 :تقويم تعليم الطالب( ج

يف يعترب تقومي تقدم الطالب أحد أهم خصائص األداء التدريسي الفعال وأحد أهم مقوماته، فهو األساس 
عملية تطوير األداء التدريسي وهو األساس الذي ميكن االعتماد عليه يف احلكم على ما إذا كانت أهداف التدريس 

 .قد حتققت أم ال

ومن مث، فإنه ينبغي على أعضاء هيئة التدريس أن يستخدموا طرقا وأساليب تقومي متنوعة ومالئمة وعادلة 
(Taylor, L, 1994, p. 116)

، وأن تشمل اختباراهتم اجلوانب األساسية للمقرر، وأن تراعى الفروق الفردية  
بني الطالب، وأن تناسب الوقت املخصص هلا، وأن ترتبط ارتباطا مباشرا باحملاضرات أو مبا مت توجيه الطالب إليه من  

 . (Molmes, L & Smith, L, 2003, p. 318)كتب ومصادر 
وأن يعتمدوا على اسرتاتيجيات حتقق تغذية راجعة عالية اجلودة متكنه من إصالح وتعديل طرق تدريسه   

(Taylor, L, 1994, p. 116) .طالع على كل نشاطات طالبه وقراءة  فمن واجب عضو هيئة التدريس اال
ل من أعماهلم قراءة فاحصة مدققة، فيها حرص وتقبل حىت ميكن متابعة الطالب وتوجيههم التوجيه األمثل كل عم

وعند رصد اخلطأ ينبغي أن يسجل احلل الصحيح أو التوجيه الذي ميكن الطالب من الوصول إىل هذا احلل، وأن 
 .(164، صفحة 1222، .حممود كامل الناقة)تكون تعليقاته على هذا العمل واضحة ومفهومه 

األساس  أحد أهم خصائص األداء التدريسي الفعال وأحد أهم مقوماته فهو التقومي أن الطالب الباحثويرى 
يف احلكم على ما إذا كانت أهداف  يف عملية تطوير األداء التدريسي وهو األساس الذي ميكن االعتماد عليه

 . حتققت أم الالتدريس قد 

  Teaching Skill  :مهارة التدريس   3-3
جمموعة السلوكيات التدريسية الفعالة اليت يظهرها املعلم يف " على أهنا    (32، صفحة 1229راشد، ) يعرفها      

نشاطه التعليمي داخل حجرة الدراسة وخارجها لتحقيق أهداف حمددة تصدر من املعلم دائمًا يف شكل استجابات 
وف املوقف والتكيف مع ظر ، وتظهر يف تلك االستجابات عناصر الدقة والسرعة يف  األداء  ،حركية أو لفظية 
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نشاط معني ذو عالقة  أوالقدرة على أداء عمل " بأهنا  (12، صفحة 2006زيتون، ) ويعرفها". التدريسي 
املعرفية  احلركية (  األداءات)  وهذا العمل قابل للتحليل جملموعة من السلوكيات ،تقوميه  ،تنفيذه  ،بتخطيط التدريس 

وسرعة إجنازه والقدرة على التكيف مع املواقف  ،ومن مث ميكن تقييمه يف ضوء معايري الدقة يف القيام به  ، االجتماعية
".ومن مث ميكن حتسينه من خالل الربامج التدريبية  ،بأسلوب املالحظة املنظمة  باالستعانة ،التدريسية املتغرية 

   

 : ة بأهنا املهارة التدريسي الطالب الباحثويعرفها   

جمموعة األداءات السلوكية املكتسبة بالتدريب واملمارسة اليت متكن املعلم من القيام جبميع مهام العملية التدريسية 
بأقل جهد (  الطالب  تقومي ،التفاعل مع الطالب،هتيئة الطالب لدراسة املقرر، تنفيذ الدرس التخطيط للتدريس ،)

 .قف مفاجئة تطرأ أثناء املواقف التعليمية املتعددةاكيف السريع مع أي مو وقدرة على الت ،( كفاءة ) وبإتقان 

 : التدريس الجامعي   3-1
 : يسعى ساسة التعليم العايل وعلماء الرتبية لتحقيق أهداف التعليم اجلامعي بالصورة املثلى مثل

والبحث عنها بالطرق العلمية  إعداد الشاب اجلامعي القادر على فهم املعرفة والتعامل معها واالستفادة هبا 
من خالل العمل الدائم على تقومي املسرية العلمية والتعليمية، مؤكدين  ،والوعي مبشكالت اجملتمع والعمل على حلها

أن اجلامعة تسري خبطى ثابتة لتحقيق أهدافها يف إعداد جيل متحرر من اجلهل واخلوف والتخلف، قوي بإميانه باهلل 
ته وأخالقه، معتز بوطنه متسلح مبنجزات العصر العلمية والتكنولوجية، ويعرف كيف يستخدمها قوي يف بنيته وشخصي

   (231، صفحة 1299السامرائي، )

ومن املعلوم أن اجلامعات متثل حمور االتصال املعريف والتقدم الثقايف والوعي العلمي والرقي االجتماعي، وتقع 
ودفع الكفاءات العلمية إىل درجات اإلبداع  ،وترقية املناخ األكادميي ،على عاتقها مسؤولية هتيئة الكفاءات املهنية

مما يستلزم عمليات  ،مبا يعود على اجملتمعات بالنفع وعلى العامل باآلمال املنشودة، واإلتقان والكشف واالبتكار 
   (110، صفحة 2000اخلثيلة ماجد هند، ) لكل من يعمل باجلامعة التقومي املستمر واملوضوعي والواقعي السليم 

بدوره املهم واحلساس بكفاءة واقتدار، البد أن يتمتع بقدر كاف من القدرات  االستاذولكي يقوم 
ذلك أن وظيفة املعلم مل تعد قاصرة على تزويد الطالب باملعلومات واحلقائق كما كان يف . والكفايات التعليمية

 ب يف صورهاالسابق، بل تعدهتا إىل أن أصبحت عملية تربوية شاملة جلميع جوانب منو الشخصية لدى الطال
 . (149، صفحة 1225اهلزيل، ) اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية

وتنمية  هارة األستاذ اجلامعي وبراعته يف هتيئة املناخ التدريسي للتعلممبويالحظ أن التعليم اجلامعي حيدد فاعليته 
اإلثارة العقلية لدى طالبه، والتواصل اإلجيايب فيما بينه وبينهم، باإلضافة إىل طبيعة العالقات اليت قد تساعد يف 
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استثارة دافعيتهم وبذل قصارى مالديهم من قدرات وشحذ مهمهم يف سبيل التحصيل العلمي املتميز، والذي بدوره 
 .(113، صفحة 2000اخلثيلة ماجد هند، ) تفاعلهم  سوف ينعكس على مستوى عطائهم، ومدى إجيابية 

   

  :   الطالب الباحثويرى 
التدريس تؤدي دورًا مهمًا يف فاعلية  االستاذإن اخلصائص املعرفية واملهنية، واالنفعالية ومسات شخصية  
، فهي بالنسبة للطالب تشكل أحد املداخل الرتبوية املهمة اليت تؤثر يف الناتج التحصيلي له، ويف استمراريته اجلامعي 

ويف مستوى مفهوم الذات األكادميي لديه باعتباره أهم العناصر املستهدفة يف العملية التعليمية، واملستفيد األول ملا 
 .من معرفة وقدوة  االستاذيقدمه له 

 :ئص التدريس الجامعي الجيدخصا  3-1-4

يؤثر تأثريًا دااًل على كم وكيف ما يتعلمه  األستاذتوصلت العديد من الدراسات إىل استنتاج بأن مستوى أداء 
 :ومن أهم حمددات التدريس الفعال ما يلي. الطالب

 .إدارة الفصل بأسلوب حمكم -

 .أداء املعلم الواضح للدرس -

 .الرتكيز على عملية التعلم جبدية -

 .اخلربة يف مراجعة الدروس واالستفادة منها -

 .استخدام اإلشارات والرموز والعالمات للحث على التعلم -

 .استخدام خمتلف األساليب للتأكد من فهم الطالب للمادة العلمية -

 .التنوع يف استخدام األسئلة من حيث املستوى واحملتوى -

 .إليهمإتاحة فرصة التفكري للطالب عن طريق توجيه األسئلة  -

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

    (Kauchak ،1222)   ، كما جيب على املعلم التنوع يف االسرتاتيجيات اليت يستخدمها، حيث إن
   (Slavin, 1995) الناجحة يف حتقيق أهداف معينة قد ال تكون  مناسبة لتحقيق أهداف أخرى اإلسرتاتيجية

ستة أبعاد يقوم الطالب من خالهلا طريقة تدريس  على(MaConney, 1998, pp. 140-150) ويؤكد 
 :وهي أستاذه
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.ملدخالت التعليم التخطيط -

   

 .وضوح األهداف   -

 .الضوابط اجليدة يف التقومي   -

 .الثقة يف النفس   -

 .لتنوع يف استخدام اسرتاتيجيات التقوميا   -

  .التطبيق املالئم ملنطلقات التدريس -

وبالرغم من اختالف بعض الباحثني حول فهم التدريس اجلامعي الفعال فإنه توجد بعض اخلصائص 
 : وجه نظر هؤالء الباحثني، وميكن الرتكيز على أهم صفات التدريس اجلامعي اجليداملشرتكة بني 

 .املستوى العلمي لعضو هيئة التدريس وإملامه للموضوعات اليت يدرسها -1

 . يسمح حبرية الرأي والفكر داخل احملاضرة -2

 . يزيد من دافعية الطالب للتعليم -3

الكفء هو الذي يظهر  األستاذأن  املعلم، واتزانه االنفعايلويؤكد بعض الباحثني على أمهية تنمية شخصية  -4
 .حيوية بدنية عالية، ودقيق يف تنظيم وقته، متسم بالتحكم االنفعايل، واثق من نفسه، ينجز مسؤولياته

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

 جيبتدريس الولرفع كفاءة  ،الطلبة أن لطريقة التدريس أثرًا واضحًا يف أداء  : الطالب الباحثويرى  -
، وحتسني عملية من الناحية  السلوكية واملعرفية  التدريس عملية إىل االجتاهات احلديثة يفاألساتذة  إرشاد

وأن . لتقوم بدور فعال يف حتسني العملية التعليمية اجلامعة من رؤساء أقسام  ةاملتابعة والتوجيه من قبل إدار 
 .أهداف كل حصة حتديداً دقيقاً وأن حيرصوا على حتقيق تلك األهداف األساتذةحيدد 

  : أهمية التدريس الجامعي 3-1-0

 : يمكن تلخيص أهمية التدريس الجامعي للطالب من حيث أنه      

 . له أثر بالغ على التحصيل العلمي واملعريف والنمو الفكري االجتماعي واألخالقي لطالب اجلامعة -1
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إعداد الطالب إعداداً مهنيًا متخصصًا عاليًا حسب ما يتفق مع متطلبات قطاعات اإلنتاج املختلفة من القوى  -2
. العاملة

   

ري واملعريف بني طالب اجلامعة وأعضاء هيئة للتدريس اجلامعي أمهية بالغة حيث يتم من خالله التفاعل الفك -3
 . التدريس سواء داخل أو خارج قاعات الدراسة

 . يساعد التدريس اجلامعي الفعال الطالب كيف يفكرون ويستخدمون عقوهلم -4

 . التدريس اجلامعي الفعال يساعد على تنمية قدرات الطالب العقلية والفكرية -5

امعة القيم واملبادئ األخالقية احلميدة، وكذلك االجتاهات يساهم التدريس اجليد يف إكساب طالب اجل -6
  (Gray, 1989, pp. 35-40) (10-4، الصفحات 1226الثبييت، ). اإلجيابية

 :امهية التدريس اجلامعي للطالب فيم يلي  الطالب الباحثكما يرى 

 .يساهم التعليم اجلامعي يف املساعدة على نضج الطالب االجتماعي -

 . يساعد التدريس اجلامعي الفعال الطالب على التعبري عن اآلراء واألفكار بكل صراحة وموضوعية-

 :الجامعي  األستاذ  3-2
 الرتبوي العمل يقود ألنه فيها واجلوهري األساسي العنصر ،و(2005 القرين،) التعليمية العملية حماور أهم هو

 املؤسسات تقدم على ويعمل واالجتماعي، العلمي تكوينهم يف فيؤثر مباشرة الطالب مع ويتعامل والتعليمي،
 .(33 صفحة ،2002 عيسى،) اأهدافه وحتقيق اجملتمع خدمة يف والعملية العلمية رسالتها أعباء ومحل وتطويرها

عضو هيئة التدريس بأنه كل من يعمل ويشغل وظيفة مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك أو أستاذ يف أحد  فويعرّ 
ويف ضوء ذلك جيب اجلامعات املعرتف هبا أو ما يعادل هذه املسميات يف اجلامعات اليت تستعمل مسميات مغايرة 

االهتمام باألستاذ اجلامعي من حيث التطوير والتقومي، ليواكب املستجدات العلمية يف حقل ختصصه واجلوانب الرتبوية 
 (292، صفحة 1295النعيمي، )وتكنولوجيا التعليم 
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3

-  

 . البدنية والرياضيةعاهد التربية وم أقسامالمثلث التعليمي في   2

 :المساقات الدراسية  3-2-4

اقتصاديات السوق  والنمط  إىل، ومنها التحول  األفرادعلى  حديثا طرأت  التغريات اجملتمعية اليت إن 
جهد  لألفراد، فما عاد  األفرادواستعداداهتم بسبب ظروف العصر حولت  األفراداالستهالكي وتغري اجتاهات وميول 

ن تطوير املناهج الدراسية والسيما يف مرحلة اجلامعة ، وا إىلوقت لتحمل ذلك ، وبالتايل تظهر احلاجة امللحة  وال
 أنطرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم اليت جيب  أي األفراد إىليات نقل املعرفة يرتبط هذا التطوير و التحديث بآل

تعتمد املساقات الدراسية يف التعليم اجلامعي بكثري من الدول  إذ   (2003علي، )تساير حمتوى الدراسة املطور 
: موضوعات حبثية ، والبد من عملية  املراجعة املستمرة  للمساقات اجلامعية وهذا لضمان  أساساملتقدمة  على 

ولذلك يقرتح  (2002املعاين وليد، ). ت احلداثة ، املواءمة ، التفكري التحليلي ، التعلم الذايت ، اكتساب املهارا
تطبيقها وتوفر فرص العمل  وإمكانيةمن حيث احلاجة هلا  تشكيل جلنة لدراسة الربامج اجلامعية :الطالب الباحث 

 .خلرجيها ، وان تشكل جلنة من مجيع اجلهات املعنية 

  .الهيئة التدريسية  3-2-0

من اختيار الكفاءات اليت من شاهنا  التأكدبعد  ،هيئة التدريس أعضاءما يتعلق هبذا اجملال ضرورة تنمية  أهم إن
، أي فهم عقلي ببصرية نظرية يتمتعوا أنيفرتض هبم  إذيف مرحلة التعليم اجلامعي ، تتواصل مع الطلبة  أنوالقادرة 

حرفيا ، وذلك  يكون مهنيا ال أنوهذا يتطلب منه  ، يفتهظو  لتأديةمن طرق معينة  اإلنسانيقوم به  ة وسبب مالكيفي
واضحة املعامل والصياغة ، فتنمية املعلم اجلامعي مهنيا  تفيد يف  أهدافاجلامعة من التدريس يف ضوء  أستاذلتمكني 

 أدوارهتلقي الضوء على  لألستاذالقرار العلمي واملهين السليم ، وذلك الن التنمية املهنية  اختاذشحذ قدراته على 
وبالنسبة لتعيني أعضاء  ، (2003علي، )مما يقلل من نسب اهلدر الرتبوي  ، أهدافهاالتدريسية والبحثية وتوضيح 
تراعي األهلية والشفافية، إضافة إىل ذلك يقرتح جيب وضع سياسة متشددة للتعيني، ،هيئة التدريس يف اجلامعة 

 : الطالب الباحث

  .فيما خيص مهارات التدريسي اجلامعي  حديثي التعيني خاصةالتدريس  هيئة أعضاء تأهيل إعادةجيب  -

:                                                                                                                الطلبة   3-2-3
وذلك الن العملية التعليمية التعلمية برمتها بنيت من اجلهم ، ومن ،  االهتمام يف التعليم اجلامعي بؤرةالطلبة هم 

يف توجيههم  أساسيةالرتكيز على الطلبة يعترب ركيزة  أنمن ، احلديثة  النظريات إليهتوصلت  دواعي ذلك االهتمام ما
تطورات العصرية يف انفتاح الطلبة على ضرورات حياهتم حنو املستقبل يليب حاجياهتم ورغباهتم ، وذلك مبا يواكب ال

 .احلالية واملستقبلية 
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 باألصول تأهيله علميا يف ختصصه وتعريفهتقتصر فقط على  ال،املعلم الكفء  بإعدادالعناية واالهتمام  إن
تنمية قدراته على يف  أيضا، وخصائص املتعلم ومشكالته ، بل  وأهدافهالتدريس وطبيعة التعليم  وأساليبالرتبوية 

 اآلراءالتفكري وعلى التخيل والتصور والرتكيب والتحليل ، والنقد واملقارنة والتطبيق ، واستخالص النتائج وتكوين 
(Gray, 1989, pp. 35-40)  .اخلاصة

   

، من  (الرياضة االختيارية يف النظام ل،م،د)مشاركة الطلبة يف اختيار املساقات  أن: ويرى الطالب الباحث 
يف احملاضرات الدراسية   إعدادهماحلديثة جلعلهم حمور ارتكاز التعليم اجلامعي  كما يقرتح التخفيف من  األسس أهم

 .من الناحية العلمية والعملية  إفادةحبيث تصبح 

من إمكانات ومهارات وقدرات وسمات وقيم  الجامعي  األستاذأهم المقومات التي يجب أن يتميز بها   3-9
 :حتى يمكن تمكنه من أداء مهامه

جيب أن يكون منظمًا يف الشرح، لديه القدرة على اإلقناع،  االستاذ، أن  (1299)دراسة شحاتة  أكدت 
ثاً لبقاً، متواضعاً متخصصاً يف املادة اليت يدرسها، مرناً يف تفكريه وأسلوب تعامله مع اآلخرين متقباًل لرأي الغري، متحد

 . (1226شحاته، )  متحلياً بالصرب، منضبطاً وملتزماً متسماً بالنزاهة واملوضوعية
إىل أن دور األستاذ اجلامعي ال يقف عند حدود التعليم والتثقيف فحسب بل  (2000)اخلثيلة  وتشري

 (122، صفحة 2000ماجد،اخلثيلة، )  أثر مهم يف تشكيل الواقعيات ذات ينطلق من السلبيات فيجعل منها إجياب
وعلى الرغم من إعداد الطالب املتزايدة والتوسع املطلوب يف التعليم اجلامعي فالزالت هناك حاجة ضرورية 

قدوة للطالب يستطيع أن يوجهه يف كل  إلجياد عالقات مباشرة بني األساتذة والطالب باعتبار األستاذ اجلامعي
ولقد صارت من ، سر له السبل يف احلصول على املعلومات يياملشاكل اليت تعرتض طريقه، ويرى له النصح الواجب و 

أهم وظائف األستاذ اجلامعي إعداد الطالب اجلامعي الكتساب املعلومات ومعاونته يف مجعها وحتليلها ونقدها 
ومن وظائف األستاذ اجلامعي أيضًا معاونه الطالب يف اكتساب االجتاهات  ،االستفادة منها عملياً مث ، وتطويرها 

ومع املتغريات العاملية اليت تفرض نفسها علينا بداًل من جمرد نقل املعلومات  ،اإلجيابية اليت تتناسب مع طبيعة جمتمعنا
 . (233فحة ، ص2001حسن، )املتنوعة 

الذين يتصفون بالدفء والود يف تعاملهم مع  األساتذةأن  (WoolFolk, 1993, p. 26)ويشري 
 .وينعكس هذا بالتايل على حب الطالب للدراسة  ، الطالب حيظون حبب الطالب واحرتامهم

ذوي اخلربة ميلكون القدرة على معاجلة املواقف  األساتذةأن  (Kauchak, 1998, p. 126)ويرى 
 .املعقدة داخل الفصل وأن لديهم قدرة على معاجلة مادة التعلم من خالل وضع األفكار الرئيسية
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فتح أمامهم أبواب واألستاذ اجلامعي رائد لطالبه يعاوهنم يف حل مشكالهتم ويف تكوين شخصية ناضجة متكاملة وي
أنه باختصار القدوة واملثل األعلى وبغري وجود عالقة مباشرة بني األساتذة والطالب فإن هذه . األمل يف مستقبل زاهر

األهداف الرتبوية واالجتماعية يصبح من العسري حتقيقها وعلى ذلك فإن هناك حاجة ملحة لكي يصبح املناخ 
15، الصفحات 1223هباءالدين، )اجلامعي أكثر مالئمة 

-  

21) . 

ولكي يقوم املعلم بدوره اهلام بكفاءة عالية البد له أن يتمتع بقدر كاف من القدرات والكفايات التعليمية 
ميع جوانب ألنه مل تعد وظيفته قاصرة على تزويد الطالب باملعلومات واحلقائق بل أصبحت عملية تربوية شاملة جل

 . (149، صفحة 1225اهلزيل، ). شخصية الطالب يف صورها اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية

ألهنم هم الذين يتحملون مسئولية  ،وإن أعضاء هيئة التدريس هم عماد العمل األكادميي يف اجلامعة
التدريس يف اجلامعة سواء على مستوى الدراسة اجلامعية أو الدراسات العليا، وهم املسئولون عن اإلرشاد األكادميي يف 
اجلامعة، واإلشراف على طالب الدراسات العليا، يتحملون مسئولية النشاط البحثي يف اجلامعة وهم الذين يضعون 

ولذلك فإن تقومي أعضاء . ية وحيددون املقررات الدراسية، ومن خالهلم تستطيع احلاجة خدمة اجملتمعاملناهج الدراس
هيئة التدريس وخاصة اجلانب التدريسي عمل يف غاية األمهية، انطالقا من أن حتقيق أهداف اجلامعة يعتمد يف املرتبة 

 . يهااألوىل على مدى كفاءة وفاعلية أعضاء هيئة التدريس العاملني ف

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

، أن عدد األساتذة املهتمني بالبحث العلمي قليل إذا ما قورن بأعداد الطالب، فنتيجة (1293)كمال   يوضح -1
ونتيجة لعدم اإلعداد املسبق للكوادر العلمية املطلوبة  للتوسع يف افتتاح اجلامعات يف العامل العريب خالل وقت قصري،

للقيام بالتدريس، يف اجلامعات وللقيام مبهمة البحث العلمي، فإن جامعتنا تعاين من نقص خطري يف هيئات التدريس 
ذ ، حيث يشري إىل أن قلة عدد أفراد التدريس باجلامعات يعترب وضع خطري وينعكس على عمل أستاذ اجلامعة إ هلا

 (03، صفحة 1293كمال، )  .ترتفع نسبة الطالب مقابل نسبة األساتذة

ا مبهارات و زودت، بأن أعضاء هيئة التدريس الذين يلتحقون بالتدريس اجلامعي مل ي(1293)عدس ويوضح   -2
مثلة يف فلسفة التعليم وأهدافه، وكيفية التعامل مع الطالب وكيفية التحضري للمقررات الدراسية، وكتابة تالتدريس امل

االمتحانات وتدقيقها، وأسلوب املناقشة الصفية، وتوجيه الطالب حنو مصادر املعرفة، واستخدام التقنيات احلديثة يف 
مية ملؤسسات إعداد األستاذ اجلامعي اليت تركز بشكل مطلق جمال التدريس من خالل برامج اإلعداد قبل اخلدمة التعلي

على اجلانب العملي مع إمهال اجلانب املهين، فإن الكثري منهم غالبًا ما يلجأ إىل أسلوب احملاولة واخلطأ يف الوصول 
 .  (92صفحة ، 1293عدس، ). إىل األفضل يف تقدمي احملاضرات والتعامل مع طالهبم
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بأن اخللفية العلمية لعضو هيئة التدريس ينقصها اإلعداد الرتبوي  (1292عبد الرمحن زعرب، )أوضحت دراسة  -3
. واستخدام تقنيات تعليمية واستخدام احلاسب اآليل يف التدريس، يف استخدام اسرتاتيجيات تدريسية خمتلفة 

   

إىل أن األستاذ اجلامعي حباجة ملحة للتدريب على إعداد االختبارات  (1223حممد فتحية، ) توصلت دراسة -4
ومعايري إعداد املواد التعليمية للطالب اجلامعي، وتكنولوجيا التعليم وأسس توظيفها  يف تعليم  ،ومبادئ التدريس

 . إدارة الوقت وتنظيمه إسرتاتيجيةاألستاذ اجلامعي حباجة إىل  ،طالب اجلامعة

بإعادة النظر يف نظام تقومي املعلم، القائم على مدى حتقيق األهداف املرجوة  (1226ذياب، )أوضحت دراسة  -5
 . من املنهج

واليت أشارت إىل ضرورة تنظيم وبناء احملاضرة على حتديد العمق املناسب  (2000اخلثيلة ماجد هند، )  دراسة -6
واالهتمام بالتغذية الراجعة وأمهية استيعاهبا لفكر جديد وإضافة يف  ،للمادة املعطاة من حيث العرض والشرح والوقت

 . املعرفة

وأرجعت  ،رجة الكفاية املتوقعة منهأوضحت اخلثيلة أيضًا أن األستاذ اجلامعي ال يصل يف مستوى أدائه إىل د -9
ذلك إىل حاجة األساليب التدريسية املهنية إىل تطوير يف كثري من املهارات اليت تؤدي إىل حتسني العطاء األكادميي 

 . وزيادة احلاجة إىل التحصيل العلمي يف سبيل رفع مستوى األداء

لحفظ والتلقني والرتديد الببغائي واملؤسف أنه وأن من اخلطأ الفادح أن ينظر للجامعة على أهنا جمرد مكان ل -9
اإلسالمي أصبحت  العريب و العامل  نتيجة هلذا التوجه اخلاطئ من قبل بعض األنظمة السياسية يف كثري من دول

اإلسالمية تعاين من نوع من احلصار الفكري والرقابة املتسلطة مما أفقدها دورها  العربية اجلامعات يف أغلب البلدان
وقد انعكس هذا بشكل سليب على النشاط التدريسي والبحثي ألعضاء هيئة . القيادي الفكري يف تلك اجملتمعات

 . (19، صفحة 1226الثبييت، )التدريس يف اجلامعات 

بأن جيب على مؤسسات التعليم اجلامعي وهي   (196-119، الصفحات 2003الغامدي امحد محدان ، ) يشري
إذا ما أرادت حتسني ،تدخل إىل القرن احلادي والعشرين فهي مطالبة باالهتمام بتدريب وتنمية أعضاء هيئة التدريس 

 .نوعية التعليم املقدم 

يلزمنا "أسس ارتقاء اجلامعات فيما خيص اإلفادة من عضو هيئة التدريس يقول  (1291نتو، إبراهيم عباس، )يوضح 
وعلى النشاط يف  ،حسن انتقاء األساتذة لعضوية هيئة التدريس بالرتكيز على االمتياز يف تدريس مادة التخصص

والتجديد يف ذلك التخصص، والقابلية على إسداء األفكار واحللول للمشكالت يف مواطنها املتعددة ،إجراء البحث 
 .يف اجلامعة ويف ميدان التخصص، ويف اجملتمع
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ن له إضافة إىل ما تقدم من عرض على انه حىت يقوم األستاذ بدوره كما ينبغي البد أن يكو الطالب الباحث ويرى 
اجلامعات أن توفر اجلو العلمي واالرتياح الشخصي واالرتقاء املايل ألعضاء هيئة على  وهذا ما يلزم ، رضا وظيفي

. تدريسها حىت يتفرغوا ملا يتوقع منهم

   

افة املرافق ومن أساس حسن معاملة األستاذ اجلامعي جعل كافة املعلومات ومصادرها يف متناوله، وتسخري ك
ألستاذ اجلامعي يف العطاء املايل افالبد من احلرص على أن يغدق  ، لصاحلة، ومن ناحية الراتبيزات واخلدمات واملم

حىت يسلط اهتمامه وانتباهه لتدريسه وحبثه وفكره وال ينشغل بكافة التيارات واجلوانب االقتصادية خارج مدينته 
  . اجلامعية

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

 : ما يلي 

 . زيادة التفاعل بني عضو هيئة التدريس والطالب -1

 . إحداث وسيلة يتكيف مبقتضاها الطلبة بفاعلية حنو التعليم -2

 . حتسني األجور لتعزيز املمتازين منهم من أعضاء هيئة التدريس واألكفاء عليهم -3

 . التأكيد على أن الرتبية تعد الطالب للتغري والنمو وتناول املهن -4

العالقة بني التدريس الفعال والرضا الوظيفي لعضو هيئة التدريس وتوصل إىل   (Cranton , 1991 )يوضحو 
 . نتيجة هي أنه إذا كان الرأي يف التدريس أنه فعال، فالبد أن نتوقع أن أعضاء هيئة التدريس راضون عن الوظيفة

ودوريات يقدمها أهل االختصاص يف التدريس من ذوي اخلربة يف  برامج انه البد من وجود الطالب الباحثويرى 
  :ومن هذه الربامج. هلا أثر على حتسني عملية التدريساليت و  ،هبدف حتسني عملية التدريس باجلامعة اجلامعة

، إعادة رسكلة األساتذة املثبتون  تصميم الربامج واملقررات، صياغة األهداف، فن احملاضرةو عرض وتقومي 
  .اخل ...يثا يف اجلامعة  حد

   :  الناجح الجامعي األستاذخصائص  3-9

الذي يبسط املادة كلها ليسهل ذلك األستاذ اتفق طالب اجلامعة على وصف األستاذ اجلامعي الناجح بأنه 
الطالب إال أهنم اختلفوا حول املعلم الذي يعطى أو ال يعطي . استيعاهبا، وال يعطي الطالب واجبات أكثر من طاقته

كما أشارت الغالبية العظمى من الطالب بأن املعلم الناجح هو الذي يالقي طالبه . أكثر مما يستحق من الدرجات
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بوجه طلق، أو الذي يعاملهم معاملة حسنة، ويستطيع احملافظة على النظام داخل الفصل مستخدما كافة الوسائل 
القاضي صبحي ) على دراسته وحياول توجيهه فيهااملمكنة، ويهتم مبشكالت الطالب الشخصية واليت تؤثر 

. (95، صفحة 1921عبداحلفيظ، 

   

 :خصائص األستاذ اجلامعي كمعلم ناجح فيما يلي(   (1994عبد الفتاح يوسف ، )  وحددت دراسة 

 التمكن العلمي، املهارة التدريسية، عدالة التقومي ودقته، االلتزام باملواعيد: وتتمثل يف: الخصائص المهنية -1
 .التفاعل الصفي مع الطالب، مناقشة أخطاء الطالب دون تأنيبهم أو إحراجهم

االتزان االنفعايل، حسن التصرف يف املواقف احلساسة، الثقة بالنفس : وتتمثل يف: الخصائص االنفعالية -2
 .املوضوعية، الدافعية للعمل واإلجناز، املرونة التلقائية وعدم اجلمود االكتفاء الذايت،

 التواضع)النظام والدقة يف األفعال واألقوال، العالقات اإلنسانية الطيبة : وتتمثل يف: الخصائص االجتماعية -3
 اليد اجلامعية، املظهر الالئقالقيادة، التعاون، التمسك بالقيم الدينية واخللقية والتق( الروح الدميوقراطية –الصداقة 

 .روح املرح والبشاشة
 : ولقد اتفقت دراسة كل من 

على عدد من اخلصائص اليت جيب  (Lily, R., 1997) ودراسة (1995الشامي إبراهيم عبد اهلل ، ) 
 :  توافرها للمعلم وتساعد يف تقوميه من قبل طالبه وهي

 مدى احرتامه للطالب بتوجيههم وإرشادهم أكادمييًّا -

 .مدى متكنه من املادة الدراسية اليت يقدمها -

 .مدى اهتمامه بتنمية التفكري املنطقي واالبتكار لدى طالبه -

 .ائق لتوصيل املعلومة لطالبهألسلوب التدريس الش إتباعهمدى  -

 .مدى محاسه للتدريس -

 .مدى تواصله الفعال مع طالبه -

 .مدى بشاشته ومرحه وثقته بنفسه -
وعلى الرغم من اتفاق معظم الباحثني على مثل هذه اخلصائص إال أهنم مل يتفقوا على ترتيبها أو الوزن النسيب 

أكثر محاسا من غريهم، فقد وجدت  األساتذةالحظ أن بعض ومن امل. إلسهام كل منها يف الكفاءة التدريسية للمعلم
يرتبط مبستويات جناح الطالب يف دراستهم، فالدفء والصداقة والتفاهم  األساتذةبعض الدراسات أن معدل محاس 

 .من أكثر اخلصائص اليت ترتبط ارتباطاً قويًّا مبيول الطالب
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الذين يتصفون بالدفء والود يف تعاملهم مع الطالب حيظون حبب الطالب، وينعكس ذلك على حب  واألساتذة
. (WoolFolk, 1998) الطالب للدراسة بوجه عام

   

ته تكامل داخل مدرسته يزيد من كفاءكما أن فاعلية املعلم واستعداده األكادميي واملناخ املنظم وامل
(Coladaxci, T, 1992) .  

مدى واسعاً  االساتذة ومن خصائص املعلم الناجح أيضا التنوع يف أساليب عرض املادة العلمية أفقيًّا ورأسيًّا حيث يواجه 
مما ينتج مدى واسعًا من من التنوع والتباين لدى الطالب، فيجد أمامه أفرادًا خمتلفني يف خصائصهم العقلية واالنفعالية، 

 :وهذا التباين واالختالف يظهر يف. الفروق الفردية واالختالفات بني األفراد
 .تباين أداء األفراد على النشاط الواحد من وقت آلخر -
 .تباين نشاط الفرد من نشاط آلخر -

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

 : أن الصفات التي يجب أن تتوفر في أستاذ الجامعة هييرى الطالب الباحث اضافة الى ذلك  
 . املعرفة العلمية اجليدة          

 . التخطيط اجليد للتدريس      -
 . احرتام وجهات نظر الطالب        -
 املوضوعية يف تقومي الطالب        -
 التفاعل مع الطالب         -
  هتيئة الطالب        -
 :الرؤى المعاصرة للكفاءة المهنية  3-11

 :نظر متباينتني للكفاءة التدريسية، ومها ميكن متييز مدخلني أساسيني ووجهيت
 .املدخل السلوكي، واملدخل املعريف 

ويبحث عنها يف عملية  ،على أساليب التعزيز وآليات التدريس وأنواعه والتعليم املربمج المدخل السلوكيففي حني يركز 
التعلم، فإن املدخل املعريف يبحث يف العمليات املعرفية الداخلية اليت يستخدمها الطالب يف تنظيم وختزين واسرتجاع 

يف حبثها عن الدور  المدخل المعرفيوتواكب الدراسات احلديثة   (Bruning & Schraw, 1995) املعلومات
  (Kauchak, 1998)الذي يلعبه املتعلم يف بنائه وإنتاجه وابتكاره للمعلومات اجلديدة ودور املعلم يف ذلك 

ل يف مالحظة السلوك الذي يتمث، ومن مث ففي املدخل السلوكي يكون دور املعلم هو الدور اإلجيايب 
ودور التعزيز يف التأثري على هذا السلوك، وتعزيز السلوك املرغوب، أما الطالب فدورهم يتسم  ،الظاهر للطالب

أما املدخل املعريف فريكز على ما  ،بالسلبية حيث يتمثل يف االستجابة للمثريات اليت يقدمها املعلم إن استطاع ذلك
تعلمهم وكافة العوامل اليت هلا أثر يف زيادة  واسرتاتيجيات ودافعيتهم( نائهم املعريفب) لدى الطالب من معرفة سابقة 

، ويتمثل دور املعلم (Bruning & Schraw, 1995)تفاعل الطالب مع املوقف التعليمي وفاعلية تعلمه 
 .املعىن وأكثر ارتباطاً بالواقعيف مساعدة الطالب على جعل تعلمهم وظيفيًّا قائما على 
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والدور الذي يلعبه الطالب يف العملية التعليمية يف ظل وجهة النظر املعرفية يسمى بالبنائية 
Constructivism  وتلك العملية تعتمد على أربعة مكونات أو عناصر مهمة هي:

   

 .هأن املتعلم يبين فهمه للمعلومات أكثر من كونه ناقالً هلا أو منقولة إلي -
 (.البناء املعريف للمتعلم حول موضوع التعلم) التعلم احلايل يبىن على الفهم السابق  -
 .التعلم يرسخ من خالل التفاعالت االجتماعية بني املتعلم واآلخرين وبني املعلم واملتعلم -
 .تعمل على االرتقاء بالتعلم القائم على املعىن( املوجهة واملقصودة) مهام التعلم احلقيقية  -

  (Alexander, P. & Murphy,P, 1994) ولقد قدم كل من 

تلك املبادئ األربعة يف مخسة تعميمات عن التدريس والتعلم واليت جيب على املعلم وضعها يف اعتباره عند  ( 
يف  عميمات واملبادئ اخلمسةقيامه بالتدريس، حيث إهنا توضح دوره ودور الطالب يف العملية التعليمية، وتلك الت

 :عالقة متداخلة مع بعضها وكل منها يعضد اآلخر ويوضحها الشكل التايل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

المعرفة السابقة للمتعلم تؤثر في التعلم 
 الحالي

 (البناء المعرفي للمتعلم) 

حاجة المتعلم إلى معرفة وإنتاج استراتيجيات 
 تعلم

األمثل لالستثارة الوصول بالمتعلم إلى المستوى 
 المعرفية

 وخصائص مرحلة التعلم واألخذ مراعاة معدل النمو
 بمبدأ الفروق الفردية

 الوصول ببيئة التعلم من البيئة الواقعية إلى البيئة المتطلبة

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

 
 Alexander & Murphy,1994قيامه بالتدريس  
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-  

 :خصائص التدريس الجامعي الجيد 

األول  املسئولاملدرس اجلامعي ، اعتربت الكتابات اليت اهتمت مبوضوع خصائص التدريس اجلامعي اجليد  
 :نظر الطلبة مثلإىل جمموعة من النتائج عن التدريس الفعال من وجهة  إذ توصلت دراسة ،عن حتقيق التدريس الفعَّال

املختلفة وجود املدرس املمتع، املقدرة اللفظية، وملتزم بساعات العمل املقررة، ويساعد الطلبة يف حل مشكالهتم  
(Feldman , 1988 , p300) . 

العناية بطريقة عرض املوضوع على الطلبة، واستخدام أسلوب التدريس املناسب كأسلوب املناقشة وأسلوب  
الدراسة املستقلة اليت جتعل الطالب يعتمد على نفسه يف حتصيل العلم، وعناية أعضاء هيئة التدريس بتحسني مهارات 

معرفة األساليب املؤثرة على تعلم : التدريس اجلامعي اجليد مبادئومن  (39، صفحة 1221رأفت، ) التدريس 
الطلبة، وتقدمي التشجيع الكايف هلم على التعلم الذايت، وحتفيزهم على التفاعل فيما بينهم، وعمل تغذية راجعة ملا 

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

 : ومن خصائص التدريس الفعَّال

نواتج التعّلم  ومالئمةاالجتاهات اإلجيابية حنو الطلبة، والعدالة يف االختبارات وإعطاء الدرجات، واملرونة يف أساليب التدريس، 
 .(393، صفحة 1229وآخرون ، أبو مغلي، )  لألهداف املعلنة للمجتمع

وأشارت دراسة أخرى إىل جمموعة أخرى من خصائص التدريس اجلامعي النموذجي من وجهة نظر أعضاء هيئة      
وجود مدرسني من ذوي اخلربات املتميزة، وتوافر الرغبة الصادقة يف : التدريس يف عدد من اجلامعات األسرتالية مثل

لطلبة وتقدير وجهات نظرهم واالستفادة من خربات تدريس املساق ، وإثارة اهتمام الطلبة وجذب انتباههم، واحرتام ا
 (Ballantyne, P. et al. , 1999, p. 244)هموتقبل تقوميهم للممارسات التدريسية ملدرسي،الطلبة 

خصائص عضو هيئة التدريس  واأوضح حيث،  إن التدريس اجلامعي حظي باهتمام كبري من قبل الباحثني 
 : اجليد فيما يلي

بشكل جيد واالهتمام مبجاله املهين  تأديتهويقصد به ما ميكن عضو هيئة التدريس من : الجانب العملي -
 . يواه العلمي والتدريستسما هو جديد والتحسن املستمر يف مواإلطالع على كل 

والقدرة على عرض املادة العلمية للطالب بشكل وتشمل اإلعداد اجليد للمحاضرة، : المهارات التدريسية  -
منظم ومشوق وكذلك تقومي أداء الطالب بطريقة موضوعية، وإعطاء واجبات معقولة، ومتنوعة تتناسب مع 

وإتاحة احلرية  ،مستويات الطالب وقدراهتم، وتشجيع الطالب على املشاركة اإلجيابية الفعالة أثناء احملاضرات
 .للتعبري عن آرائهم
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وتشمل االحرتام واألدب أثناء احملاضرات، الصدق واألمانة، والعدالة مع الطالب : السمات الشخصية  -
.املظهر احلسن، االعرتاف باخلطأ

   

 : أن خصائص التدريس الجامعي الفعال تشمل    (Cranton , 1991, p. 207 ) دراسة  وضحتأ
ويشمل قدرة عضو هيئة التدريس على زيادة دافعية الطالب منو التعليم، قدرته على : التعليميعامل الجو   -

التجديد واإلبداع يف طرق التدريس مبا يتفق مع قدرات الطالب، مشاركة الطالب املختلفة يف احلوار 
 . واملناقشة أثناء احملاضرة، قدرته على احرتام آراء الطالب

ة عضو هيئة التدريس على حتديد املوضوعات املقررة بشكل واضح، القدرة على ويشمل قدر : عامل التنظيم -
 .ة إبراز التكامل يف موضوعات املقرر، القدرة على تقومي الطالب بطريقة سليم

االتزان االنفعايل للمعلم وحترره من القلق، وهو ما يساعده على االستمتاع بالعمل ولوفر له اإلحساس   -
 . اح يف املهنة، بينما املعلم غري املتكيف يشعر بانعدام األمنبالثقة وحيقق له النج

 .   األداء التدريسيو  التربية البدنية والرياضية أنشطةعلوم وتقنيات   3-44

اجلانب  من  أهنا نسيج متشابك  ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية على أقساميف ميكن النظر إىل عملية تدريس العلوم 
مهارات التدريس  اليت تعمل معا أثناء املوقف التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية  النظري واجلانب التطبيقي و

يستخدم إحدى طرق التدريس أو بعضا منها جمتمعة أثناء مواقف التعليم املختلفة، مع  التنويع يف  الناجح فاألستاذ
و بني الطالب أنفسهم  واالتصال فيما بينه و بني طالبه ق مهارات التفاعلأساليبه التدريسية ،مراعيا أثناء ذلك حتقي

، و األستاذمع الرتكيز الشديد على توظيف تقنية التعليم  خلدمة املوقف التعليمي، مبا حيقق األهداف اليت يصبو إليها 
ية التعليم والتعلم مبا يتوافق مع كل خربة أثناء عمل( املستمرة  املراقبة) االستعانة بأساليب التقومي املختلفة بصورة دورية 

 (240، صفحة 1226األغربي، ) .تعليمية تقدم

مدخالت  موعة جم  هو ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية أقساميف تدريس ال نأ الطالب الباحث ويرى
مسبقا يف املنتج  االستاذحتقيق األهداف التعليمية اليت حيددها يف تعطي يف هناية األمر خمرجات متثل ، معا وعمليات 

 .  التعليمي ، أال و هو الطالب

 . وظيفة رئيسية في ضوء مهام الجامعة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس  3-40

إىل حتقيقها وهي التدريس  اجلامعاتتنبثق مهام عضو هيئة التدريس من املهام والوظائف الرئيسة اليت تسعى 
 والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، ختتلف إمكانات وقدرات عضو هيئة التدريس يف مسامهته من نشاط إىل آخر 
ولكن حمصلة هذه األنشطة تتمثل يف فاعلية عضو هيئة التدريس يف اجملتمع اجلامعي واحمللي، وسريكز الطالب الباحث 
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وهي التدريس أو األداء التدريسي والفعاليات األكادميية املرتبطة  تتعلق مبوضوع حبثه أال األوىل اليت على املهمة الرئيسية
 (.3)والشكل ( 2)به على الرغم من ارتباط هذه املهمة باملهام األخرى وكما موضح بالشكل 

 

(2)شكل 

   

 :فيمهام الجامعات في العالم تنحصر 
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(3)شكل 
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3

-  

 : الجامعي  مشكالت التدريس  43
على فعالياته  أثرتاليت  بتحليل بعض الدراسات اليت تناولت مشكالت  التدريس اجلامعي (2005)مساعد قام

     :وتتمثل مشكالت التدريس اجلامعي فيما يلي. وبالتايل تؤثر على حتقيقه ألهدافه املرغوب فيها
لغة التدريس املستخدمة، واخنفاض نسبة املدرسني إىل : ، مثلبعضو هيئة التدريسمشكالت التدريس اليت تتعلق 

نسبة الطلبة، وزيادة العبء التدريسي، واالعتماد على احملاضرين واملعيدين، حمدودية اخللفية العلمية بأساسيات الرتبية 
 .، واخنفاض الرواتبأداءوغياب عامل احملاسبة للمدرس األقل 

  تدين املستوى العلمي والفكري للطلبة، وإمهاهلم واتكاهلم على : ، مثلببالطالمشكالت التدريس اليت تتعلق
مدرسيهم، وضعف عالقة الطلبة باملدرسني، وتغيري التخصص، واختيار مساقات ال ختدم التخصص، واهتمام 

م وعد الطلبة بالعالمات، وضعف استخدام املكتبة، وقلة القراءة، واالعتماد على املالحظات، والسحب واإلضافة
رغبة الطلبة يف كتابة األحباث والتقارير املتعلقة باملقرر الدراسي، ورغبتهم يف التلقني، وغياهبم املتكرر، وقلة 
 تقديرهم ملدرسيهم، والسلوك غري السوي داخل القاعات الدراسية، وتفشي ظاهرة الغش يف االمتحانات

 .وشعورهم بقلة جدوى التعليم اجلامعي

  عدم وجود خطة للتعليم اجلامعي تنسجم مع حاجات : ، مثلبالمنهاج الدراسيمشكالت التدريس اليت تتعلق
اجملتمع، والنقص يف التجهيزات الفنية واملخربية والوسائل التعليمية، واالعتماد على االمتحانات التقليدية، والتقيد 

كتبة من املراجع احلديثة، وضعف جتهيز القاعات بالكتاب اجلامعي، وِقدم مفردات املقرر الدراسي، وخلو امل
 .الدراسية باخلدمات الالزمة

  غياب الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال : ، مثلبإدارة الكليةمشكالت التدريس اليت تتعلق
جلامعات احلاسب اآليل، وعدم توافر الدوريات العلمية املتخصصة، وضعف التواصل العلمي مع نظرائهم يف ا

العربية، وغياب الرحالت العلمية، وتفشي روتني العمل، وعدم توافر  غرف مناسبة هلم، ومنح اإلداريني واحملاسبني 
صالحيات زائدة، وعدم أخذ الكفاءات العلمية يف احلسبان عند التعيني يف املناصب اإلدارية، وعدم االنسجام 

معة عضو هيئة التدريس يف حالة التهاون يف تطبيق مبادئ اإلرشاد بني اإلداريني واألكادمييني، وعدم حماسبة اجلا
األكادميي، وعدم توافر مساعد باحث يسهم يف القيام ببعض مهام عضو هيئة التدريس، وعدم كفاية اخلدمات 

 .املتاحة وحرمان عضو هيئة التدريس من مكافأة األعمال املمتازة، وتداخل العمل يف بداية الفصل الدراسي

  قلة تقدير دور املدرس اجلامعي، وضعف العالقات مع : ، مثلبمناخ العملمشكالت التدريس اليت تتعلق
الرؤساء يف جماله العلمي، وضعف التعاون بني مدرسي املقرر الواحد من حيث توصيفه، والُبعد عن املوضوعية عند 

 (2005مساعد بن عبداهلل النوح، ) .تقوميه
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:خاتمة الفصل 

   

 باألسسمعرفة املدرس  أناملهين ملدرس الرتبية البدنية والرياضية ،حيث  اإلعدادموضوع كيفية التدريس هو ضمن  إن
 مالئمة األكثرالفلسفية والرتبوية ملهنة التدريس وتطبيقاهتا ،تساعده فيما يقوم به من جتارب لتطبيق طرائق التدريس 

 أنالتدريس وقواعدها، متدربا على فنوهنا حبيث ميكنه  بأصوليكون ملما  أن األستاذللظروف ،  وحيتم هذا على 
يتقيد بكيفية معينة يف كل املواقف وعلى مدار  ويناسب خصائص ومميزات طلبته ، وان ال الدرس يالءمخيتار منها ما 

السنة 
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 :  تمهيد

الرضا الوظيفي رضا الفرد عن عمله ومكوناته ، وهو أمر ضروري لقيام الفرد مبهام عمله على أكمل وجه  يعكس 
لتحقيق اكرب  ،ذلك أن الرضا الوظيفي يرتبط باألداء ، وتكيفه مع بيئة العمل اليت يعمل هبا مهنيا واجتماعيا ونفسيا 

ىل أخرى ،حيث أن هناك عوامل مهنية ترتبط بالرضا عن قدر من التوازن ، كما ختتلف أمناطه ومستوياته من مهنه إ
ومن اجل اإلملام باملوضوع ، حياول ، النمط اإلداري ، وزمالء العمل ، والشعور باألمن ، ومدى االرتباط باملؤسسة 

باألداء تناولته،وعالقته  اليت النظريات أهم الطالب الباحث التعريف مبفهوم الرضا الوظيفي ، مظاهره أمهيته خصائصه،

   

 :مفهوم الرضا الوظيفي  1-4

ومن املعاين ما يشري إىل مفهوم ، على تعريف بذاته فهو متعدد املعاين  ينحصرن مفهوم الرضا الوظيفي ال إ 
حيث أن اإلحياءات  الرضا يف احلياة بصيغ متعددة ومتنوعة وهي اليت تدعونا إىل التفكري املتأين حول موضوع الرضا 

فإن عمومية الفكرة  ،ترتبط بالكلمة تفرض علينا التحفظ يف شرح الفكرة املراد التعبري عنها هبذه الطريقةاملتنوعة اليت 
 .(2، صفحة 1223املسلم، بسامة خالد، ) تزيد من الوضوح يف الفكر والتعبري

 كثري من الباحثني إىل أن العقود الثالثة ريشن إذ يظيفي مع بداية القرن العشريوقد بدأ االهتمام بالرضا الو  
إال أنه مازال هناك اختالف حول ، بالرغم من تعدد الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي ، األوىل هي البداية 

والسبب يرجع إىل ارتباطه مبشاعر الفرد اليت غالبا ما يصعب تفسريها  ،تعريف أو مفهوم واضح وحمدد هلذا املصطلح
، فما دام هناك شخص ألهنا متغرية بتغيري مشاعر األفراد يف املواقف املختلفة حيث أن النفس البشرية متيل للعمل

، 1225العتييب،ادم غازي، ) وإّما أن يكون غري راضي عن هذا العمل، أن يكون راضيا عن عمله  يعمل فهو إما
 .(21صفحة 

وذلك الختالف املداخل اليت تناول هبا خمتلف العلماء  والباحثون يف ، وقد تعددت تعريفات الرضا الوظيفي  
وعلى سبيل  ،وهنالك العديد من احملاوالت اليت بذلت لتحديد معىن حمدد للرضا الوظيفي، مفهوم الرضا الوظيفي 

املثال أن الرضا الوظيفي هو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع 
واخلارجية ذات   مع الثقة والوالء و االنتماء للعمل ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية والعمل نفسه وبيئة العمل،

 .(192، صفحة 1225العديلي ،ناصر، حممد، )العالقة 

 :بلوك ويف تعريف آخر يشري 

ويكشف عن نفسه بتقدير الفرد ، إىل أن الرضا الوظيفي هو اجتاه يعترب حمصلة للعديد من اخلربات املرتبطة بالعمل  
 .(32صفحة ، 1294، .امساعيل ا) للعمل وإرادته
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واليت تقاس أساس ، ويعرف الرضا الوظيفي بأنه ميثل حصيلة جملموعة العوامل ذات الصلة بالعمل الوظيفي 
وفاعلية يف اإلنتاج نتيجة للشعور الوجداين الذي ميكن الفرد للقيام بعمله  ،بقبول الفرد ذلك العمل بارتياح ورضا نفس

 .(22، صفحة 1229الرشودي، حممد عبد اهلل، ) دون ملل أو ضيق
بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله ، ويتحقق ذلك بالتوافق بني :كما يعرف الرضا الوظيفي 

ات اليت تدفع ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما حيصل عليه فعال يف هذا العمل، وان الرضا الوظيفي يتمثل يف املكون
 .(91، صفحة 2001سليمان، ) .الفرد إىل العمل واإلنتاج

بأنه عبارة عن مشاعر العاملني جتاه أعماهلم وأنه ينتج عن إدراكهم ملا تقدمه : ويعرف الرضا الوظيفي 
حمصلة لالجتاهات اخلاصة حنو خمتلف العناصر كما أنه   ،وملا ينبغي أن حيصلوا عليه من وظائفهم ، الوظيفة هلم 

املتعلقة بالعمل املتمثلة بسياسة اإلدارة يف تنظيم العمل ، ونوعية اإلشراف والعالقة مع الرؤساء املباشرين، والعالقة بني 
العمل واجنازه العاملني واملرتب وفرص الرتقية والتقدم يف العمل ومزايا العمل يف املنظمة،  األمان يف العمل ومسؤوليات 

 .(15، صفحة 2000احلنيطي ، اميان حممد علي، ) واملكان و االعرتاف والتقدير
حيث  أن الرضا الوظيفي مفهوم مركب وله عدة أوجه(24، صفحة 1292عبد اخلالق ، ناصف، )ويرى 

يرى بعض املختصني أن إشباع حاجات العاملني هو احد احملددات اخلاصة بالرضا، وآخرون يعطون األمهية لبعض 
اجلوانب االجتماعية مثل روابط وأواصر الصداقة اليت تربط العاملني وبعضهم البعض، ومنهم من يرجع مستوى إىل 

ه، وهناك من يعطي االعتبارات ومدى تكاملها يف موقف املرؤوسني من رؤسائهم ومنط اإلشراف الذين خيضعون ل
 . حميط العمل يف فضل حتقيق هذا الرضا

هو عبارة عن شعور داخلي يشعر به الفرد  جتاه ما يقوم الرضا الوظيفي : يستخلص الطالب الباحثوعليه 
 نتيجة باالرتياح اجلامعي األستاذ شعوربه من عمل، وذلك إلشباع حاجياته ورغباته وتوقعاته يف بيئة عمله و هو 

ومن مجاعة العمل ( طبيعة التدريس) يستمده الفرد من وظيفته منها ما  حميط عمله، يف معينة وشروط عوامل لتوفر
 يف احلسنة، اإلنسانية املعاملة و عمل فيهاوكذلك من مكان وبيئة العمل اليت ياليت يعمل معهم والنمط اإلداري ،  

  االستقرار واألمن النفسية، الراحة إىل يؤدي وهذا الكايف، األجر توفري و جات الفرديةاحلا إشباع و اإلشراف منط
وباختصار فإن الرضا الوظيفي هو داللة لسعادة اإلنسان واستقراره يف عمله  .اجلامعية  للمؤسسة االنتماء و الوالءو  

 .وما حيققه له هذا العمل من وفائه وإشباع حلاجاته
  :أهمية الرضا الوظيفي  1-0

وذلك ألن معظم  ،يعترب الرضا الوظيفي إحدى املوضوعات اليت حظيت باهتمام الكثري من علماء النفس 
األفراد يقضون جزاءا كبريا من حياهتم يف العمل ، وبالتايل من األمهية مبكان أن يبحثوا عن الرضا الوظيفي و دوره يف 
حياهتم الشخصية واملهنية، كما أن هنالك وجهة نظر مفادها أن الرضا الوظيفي قد يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ويرتتب 



 الرضا الوظيفي                                                                                         رابعالالفصل 
 

96 

 

، 1291القيالن، يوسف حممد، ) مما زاد من أمهية دراسة هذا املوضوع، سسات والعاملني عليه الفائدة بالنسبة للمؤ 
19الصفحات 

-  

12). 

وبالتايل كثرت البحوث والدراسات يف جمال علم النفس اإلداري حول موضوع الرضا الوظيفي  وكشفت  
بعض نتائج البحوث النقاب عن أن األفراد الراضني وظيفيا يعيشون حياة أطول من األفراد الغري الراضني، وأهنم أقل 

البعض إىل أن هناك عالقة  جتماعي ويؤكداالعرضة للقلق النفسي وأكثر تقديرا للذات وأكرب قدرة على التكيف 
 وثيقة بني الرضا عن احلياة و الرضا الوظيفي أي مبعىن أن الراضني وظيفيا راضني عن حياهتم والعكس صحيح

 .(22، صفحة 1222العتييب، ادم غازي، )

وإذا كان رضا  ،رب يف األغلب مقياسا ملدى فاعلية األدوارومن املسلم به أن لرضا اإلفراد أمهية كبرية حيث يعت 
عندما تقوم برفع  ،توقعها املنظمةتاألفراد الكلي مرتفعا فإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك اليت 

، صفحة 1225كشرود عماد الدين، ) هلا أو بتطبيق برنامج للمكافئات التشجيعية أو نظام اخلدماتاأجور عم
453). 

ومن ناحية أخرى أن عدم الرضا يسهم يف التغيب عن العمل، وإىل كثرة حوادث العمل والتأخر عنه وترك  
ويؤدي إىل تفاقم املشكالت العمالية، وزيادة ، العاملني للمؤسسات اليت يعملون هبا ، واالنتقال إىل مؤسسات أخرى 

انه يتولد عن عدم  كمامصاحلهم  حتادات عمالية للدفاع عن وتوجيههم إلنشاء ا، من أوضاع العمل  الشكاوي العم
 .(224، صفحة 1225خضرة ، بشري ومروة امحد واخرون، ) الرضا مناخ تنظيمي غري صحي

، أن اجلمع بني يف ظل ظروف عدم الرضاأنه يصعب حتقيق مستوى إنتاج رفيع على مدى طويل من الزمن و  
زيادة اإلنتاج وعدم الرضا يف آن واحد البد أن يؤدي إىل تسرب العناصر رفيعة املستوى يف املنظمة ، إضافة إىل تدين 

ومن مث فإن هناك نوعا من االتفاق بأن من أوضح الدالالت على تدين ظروف العمل يف منظمة ، مستوى منتوجاهتا 
  .(44، صفحة 2005طالب، ) اخنفاض مستوى الرضا لدى العاملني تتمثل يف، ما 

وهذا  يف شىت املؤسسات ، أن للرضا الوظيفي أمهية كبرية يف العمل ويف األداء  الطالب الباحثويف هذا الصدد يرى 
يتوافق مع  اجتاه العمل اليت تتوافق أو تتعارض مع ما ملا له عالقة ارتباطيه مبستوى اإلنتاجية ألنه جمموعة املشاعر

 .  رغباته 

 .األسباب الداعية باالهتمام بالرضا الوظيفي 4-3
 .ن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل اخنفاض نسبة غياب العاملني يف املؤسسات املختلفةإ -6

 .العاملني يف املؤسسات املختلفةالوظيفي يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى درجة الرضا ارتفاع  إن -9
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يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم وخاصة مع عائالهتم  ةن األفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي املرتفعإ -3
 .وكذلك أكثر رضا عن احلياة بصفة عامة

 .ن العاملني األكثر رضا عن عملهم يكونون أقل عرضة حلوادث العملإ -1

الوظيفي واإلنتاج يف العمل فكلما كان هناك درجة عالية من الرضا أدى إىل هناك عالقة وثيقة ما بني الرضا  -8
 (67، صفحة 9000احلنيطي ، اميان حممد علي، ) .زيادة اإلنتاج

قسام أ)من أهم مؤشرات جناح املؤسسة ( األستاذ اجلامعي)الرضا الوظيفي للعاملني  الطالب الباحثوعليه يرى 
ومدى فاعليتها على افرتاض أن املؤسسة اليت ال يشعر العاملون فيها بالرضا سيكون ( ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية

حظها قليل من النجاح مقارنة باليت يشعر فيها العاملون بالرضا، مع مالحظة أن املوظف يكون أكثر نشاطا ومحاسا 
الوظيفي أنه يتناول مشاعر اإلنسان إزاء العمل الذي يؤديه والبيئة احمليطة رضا ال وأهم ما مييز أمهية دراسة  ،يف العمل

 .به

1

-  

 :خصائص الرضا الوظيفي   1

 :ميكن أن حتدد أهم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي

 :تعدد المفاهيم وطرق القياس  1-1-4

التعريفات وتباينها حول الرضا الوظيفي،  وذلك أشار الكثري من الباحثني يف ميدان الرضا الوظيفي إىل تعدد      
الختالف وجهات النظر بني العلماء الذين ختتلف مداخلهم، و أرضياهتم اليت يقفون عليها وينظرون إىل الرضا 

،  1223، الصبحي ، امحد رابح) وهذا يشري إىل عدم وجود اتفاق عام حول تعريف الرضا الوظيفي ،الوظيفي
 . (2صفحة 

 :النظر إلى الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي  1-1-0

لذا فإن ما ميكن أن يكون رضا لشخص  فإنه قد يكون  ،غالبا ما ينظر إىل أن الرضا الوظيفي موضوع فردي     
وقد  ،عدم رضا لشخص آخر فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات و دوافع متعددة وخمتلفة من وقت إىل آخر

 .(92، صفحة 1220كامل مصطفى وسونيا البكري، ) ةانعكس هذا كله على تنوع طرق القياس املستخدم
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1

-  

 :الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول   1-3

لعامل مع نفسه ومع بيئة العمل وعن ايتميز الرضا الوظيفي بأنه حالة من القناعة والقبول ، ناشئة عن تفاعل       
الفاعلية يف األداء  إشباع احلاجات والرغبات والطموحات ، ويؤدي الشعور بالثقة يف العمل والوالء واالنتماء له وزيادة 

 .(3، صفحة  1223الصبحي ، امحد رابح، ) واإلنتاج لتحقيق أهداف العمل وغاياته

  :الرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي    1-1-1

حمبوبة املرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسه يف  حيث يعد الرضا الوظيفي حمصلة للعديد من اخلربات احملبوبة والغري
تقدير الفرد للعمل وإدارته ، ويستند هذا التقرير بدرجة كبرية على النجاح الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف 

، .امساعيل ا) الشخصية ، وعلى اإلسهامات اليت يقدمها العمل وإدارة العمل يف سبيل الوصول إىل هذه الغايات
 .(30-22، الصفحات 1294

 :رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضا العناصر األخرى  1-1-2

كما أن ما قد كايف على رضاه عن العناصر األخرى ،  إن رضا الفرد عن عنصر معني ال ميثل ذلك دليل           
 وان فعل ليس بالضرورة أن يكون له نفس قوة التأثري ،يؤدي لرضا فرد معني ليس بالضرورة أن يفعل ذلك عند اآلخر 

 . (225-223، الصفحات 1223شوقي طريف، ) .وذلك نتيجة الختالف حاجات األفراد وتوقعاهتم
من خصائص خمتلفة يف الرضا الوظيفي و  نظرا لتعدد وتعقيد  وردوانطالقا على ما  الباحثالطالب ويرى 

وتداخل جوانب السلوك اإلنساين ، تتباين أمناطه من موقف آلخر ومن دراسة ألخرى وبالتايل تظهر نتائج متناقضة 
ليت أجريت يف ظلها تلك الدراسات  ومتضاربة للدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ، ألهنا تصور الظروف املتباينة ا
 .وبالتايل فالبد من إجراء املزيد من البحوث حول الرضا الوظيفي من زوايا خمتلفة 

 :عوامل الرضا الوظيفي   1-2

 : تنقسم عوامل الرضا إىل عدة عوامل هي       

 .عوامل داخلية خاصة بالفرد  -

 .عوامل خاصة مبحتوى الوظيفة -

 .عوامل خاصة باألداء  -

 .عوامل خاصة باإلجناز  -

 .عوامل تنظيمية  -
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91، الصفحات 1223اخلطاب، ) وفيما يلي تفصيال  هلذه العوامل

-  

95): 

 :العوامل الخاصة بالفرد 1-2-4

حيث لكل فرد حاجات ختتلف عن اآلخرين يف نوعها ودرجة إشباعها وهذه احلاجات : حاجات الفرد .أ 
 .من خالل العمل وكلما توفر اإلشباع املناسب توفر يف مقابلة الرضا املناسبتشبع 

توجد لدى األفراد العديد من القيم واليت ميكن حتقيقها يف نطاق العمل وبقدر : اتفاق العمل مع قيم الفرد .ب 
 .حتقيقها يرتفع الرضا الوظيفي ومن هذه القيم القيادة وإتقان العمل واإلبداع

ومن  ،األشياء اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها يف أكثر من جمالي من أهم فه: الذات الشعور باحترام .ج 
جماالت حتقيقها املهمة جمال العمل سوى كان ذلك عن طريق املركز الذي يشغله أو طبيعة الوظيفة ومكانتها 

ن يتم إشباع هلذه احلاجة ومعرفة أفراد اجملتمع لقيمة هذه املكانة ومكانة املنظمة يف اجملتمع، وبالتايل ميكن أ
 . من خالل املركز الوظيفي أو االجتماعي للمنظمة مما يؤدي إىل اإلحساس بالرضا( الشعور باحرتام الذات)

واليت تتمثل يف إدراكه وشخصيته وقدراته واستعداداته وطموحه وذكاؤه : خصائص شخصية الفرد وظروفه .د 
ودخله الشهري ومدى ما تلعبه هذه اخلصائص يف إجناز ربه ه للمنظمة وعمره الزمين وجتاومدى والءه وانتمائ

 .الفرد للعمل والقيام مبسؤوليته الوظيفية أي انعكاسها اإلجيايب على الرضا

 :محتوى الوظيفة 1-2-0

من العوامل اليت تلعب دورا ، فمحتوى الوظيفة نفسها من حيث نوعها ومهامها،  و النسق الذي يسري عليه         
 .حتديد الرضا الوظيفيهاما يف 

فبعض األعمال حتتاج إىل الدقة و سرعة يف التنفيذ ، فرمبا يكون مستوى الرضا فيه منخفض مقارنة باألعمال اليت  
ميكن للعامل أن يقوم فيها مبهام متعددة ، ويوجد فيها إثراء وظيفي ومتكنه من األداء بطريقة أو أسلوب يتوافق مع ما 

   قدراته وإمكانيته و خرباته وإبداعاته اميكن أن يظهر فيه صات ،  أو ما تتيحه له من فر ميتلك من قدرات و إمكان
 .كل ذلك ينعكس يف شكل رضا وظيفي عايل

 :عوامل خاصة باألداء  1-2-3

 :يتحقق الرضا عن العمل نتيجة إلدراك الفرد للعوامل التالية بالنسبة لألداء
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عور الفرد بأن قدراته تساعده على حتقيق األداء املطلوب مبا يتواءم ارتباط األداء مبكافئات وحوافز العمل وش . أ
 .مع األهداف احملددة

ك الفرد بأن احلوافز ومكافئات العمل ذات أمهية وقيمة بالنسبة له وإدراكه بالعدالة يف التوزيع بالنسبة ار إد . ب
 .  للعوائد و مكافئات العمل أي أنه يتناسب مع ما يقدمه من عمل للمنظمة بالنسبة لآلخرين

1

-  

 :مستوى اإلنجاز الذي يحققه الفرد  2-1

لعمله بالنتائج اليت يتوصل إليها كالرضا واإلنتاجية  ئهله الفرد خالل أداذي يبوهو ما يرتتب على اجلهد الذ         
والتسيب الوظيفي ودورات العمل، فبعض األفراد قد ال يكتفي بأداء العمل فقط ولكن قد يكون لديه رغبة يف إجناز 

فكلما كانت درجة الطموح مساوية أو قريبة من األهداف اليت مت حتقيقها كلما كان الرضا  ، أعمال مع أهداف معينة
 .بصورة جيدة أو أكثر

 : العوامل التنظيمية  1-2-2

وتشمل األنظمة واإلجراءات والرواتب واحلوافز املادية واملعنوية و نوع القيادة وأساليب اختاذ القرارات          
بيئة وظروف و نوع العمل،  وقد أكدت الدراسات بلعالقات بني الزمالء وعالقة كل ذلك واإلشراف والرقابة وا

وكذلك مركز الفرد التنظيمي  ، والبحوث أن الدخل املايل إذا كان مناسبا للفرد فإنه قد حيقق درجة عالية من الرضا
شراف السائد ودرجة الرقابة اليت تفرض ذلك املركز الذي يتيحه له النمو ويوجد به فرص للرتقي ، باإلضافة إىل منط اإل

 .على أوجه النشاط اليت ميارسها الفرد
 :عدة عوامل هامة للرضا الوظيفي وهي إىل(6999الشنواين صالح، )وأشار  
 .                كفاية اإلشراف املباشر -6

 .الرضا عن العمل نفسه -9

 .العملاالندماج مع الزمالء يف  -3

 .عدالة املكافئات االقتصادية وغريها -1

 .احلالة الصحية والبدنية والذهنية -8

إىل أنه ميكن القول بأن الرضا  الوظيفي يتشكل من عوامل الرضا  (162، صفحة 1222مصطفى، ) أشار كما
 : التالية
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 .اإلثراء احملققة للوظيفة صالرضا عن الوظيفة وفر  . أ

 .الرضا عن األجر وملحقاته . ب

 .الرضا عن أساليب اإلشراف والتوجيه والقيادة . ت

 .الرضا عن بيئة العمل املادية . ث

 (.ةالرضا عن تقييم األداء، الرضا عن نظام الرتقي)الرضا عن سياسات األفراد  . ج

 .الرضا عن طريق التحفيز . ح

 .العاملنيالرضا عن اخلدمات اليت تقدم لألفراد  . خ

أن هناك ستة عوامل مهمة للرضا الوظيفي تتصل العوامل الثالثة األوىل منها  (91، صفحة 1229حممد، ) ويذكر
:بينما تتصل العوامل الثالثة األخرى بظروف أو جوانب أخرى وهي ،بالعمل مباشرة

   

 :العوامل المتصلة مباشرة بالعمل - أ

فاإلشراف له أمهية ألنه نقطة االتصال بني التنظيم واألفراد وله أثر كبري فيما يقوم : كفاءة اإلشراف المباشر -1
 .به األفراد من أنشطة يومية

إذا كان هذا النوع الذي حيبونه ويكون ، أغلب األفراد يشعرون بالرضا عن العمل : الرضا عن العمل نفسه -2
 .العمل هذا الرضا دائما دافعا على إتقان

يكون هذا العمل أكثر إرضاء للفرد بأنه يعطيه الفرصة للتفاعل مع زمالء : االندماج مع الزمالء في العمل -3
 .آخرين، فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه

 :العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخرى  - ب

ول من وجهة نظرهم  يرغب األفراد يف أن يكونوا أعضاء يف تنظيم له هدف مقب: توفير األهداف في التنظيم -1
 .كما يتوقعون أن هذا التنظيم على درجة من الفاعلية متكنهم من حتقيق اهلدف املقام من أجله

على مكافآت منصفة إذا قورنت باملكافآت اليت  يتوقع األفراد أن حيصلوا: المكافأة االقتصادية المنصفة -2
 .حيصل عليها األفراد يف منظمات أخرى

هناك ارتباط بني الصحة البدنية والصحة العقلية من حيث أثرها على : الذهنيةالحالة الصحية البدنية و  -3
 .الفرد وأدائه و معنوياته

 



 الرضا الوظيفي                                                                                         رابعالالفصل 
 

92 

 

:قائمة من العوامل المؤثرة على رضا األفراد منها (91، صفحة 1229حممد، )كما أورد 

   

 .االستقرار يف العمل -

 .ظروف العمل -

 .املنجزتقدير العمل  -

 .املزايا املتحصل عليها خالف األجر -

 :الوظيفي الرضا موضوع تناولت التي النظريات أهم  4-6

  :العلمية اإلدارة نظرية - أ

 شركات بإحدى مهندًسا يعمل كان العلمية، اإلدارة مؤسس يعترب إمربيقية و بطريقة يفكر الذي تايلور لفريدريك

 وخلص  1911 عام" اإلدارة العلمية "كتاب يف أفكاره ونشر األمريكية، املتحدة الواليات يف احلديد والصلب

 :التالية النقاط يف العلمية اإلدارة مفاهيم

 العمل تقسيم  -

 واإلدارية الوظيفية العمليات  -

  (22، صفحة 1226كامل حممد عويضة، )اإلشراف  نطاق  -

 أن اإلدارة يف األسلوب هذا ومن سلبيات العمالية، النقابات من وخاصة عنيفة مبقاومة العلمية اإلدارة قوبلت حيث

احملرك  هو األجر زيادة أن واعتباره اإلنسانية، واملشاعر للعالقات اآللة وجتاهله مع كتعامله اإلنسان مع تعامل تايلور
  .أعلى بأجور مقابلتها دون اإلنتاجية من مرتفعة معدالت بأداء للعمال ومطالبته األداء مستوى لرفع الرئيسي

  اإلنسانية العالقات نظرية  - ب

 األفكار هذه وتتلخص ميتشجن و أوهايو جامعيت يف الالحقة واألحباث هاوثورن دراسات نتائج من أفكارها تتشكل

 :يلي فيما

 واجلسمية واالجتماعية النفسية وجوانبه املعقد تركيبه يف وهو العناصر، أهم هو اإلنساين العنصر إن  -

 .العمل أداء يف املطلوب التعاون على منه اإلدارة حتصل حىت معه واعيا تعامال يتطلب
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-  

 و نفسية حاجات هناك أن بل فحسب، املادية واملكافآت األجور حول تنحصر ال العمل دوافع نإ     
 .اآلخرين واحرتام الذات وتأكيد النفس احرتام أمهها العاملني، عند اجتماعية

 وهلذه فيه، يلتئمون الذي الرمسي غري التنظيم تكون عمل مجاعات بينهم فيما يكونون العاملني إن     -          

 مع وعالقاهتم وسلوكهم دوافعهم على وبالتايل وقيمهم، واجتاهاهتم أعضائها تفكري على الكبري أثرها اجلماعات

 كفيل املوظفني معاملة يف الدميقراطي االجتاه إن إنتاجيتهم، على النهاية يف ينعكس الذي األمر اإلدارة، ومع بعضهم

 وارتفاع بالرضا يشعرون جيعلهم مما والتقدير الذات الحرتام حاجاهتم تشبع حيث للعمل، املالئم املناخ هلم حيقق بأن

  (41، صفحة 1299فرسوين، ).اإلنتاجية زيادة إىل يفضي الذي األمر املعنوية الروح

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

 :يلي كما اهلرمي تدرجها يف احلاجات ماسلو ابراهام صنف
 واهلواء كاملاء عنها، لإلنسان غىن ال اليت األساسية احلاجات وهي ( :الفسيولوجية)المادية األساسية الحاجات -

 .احلياة يف واستمراره اإلنسان بقاء على احلاجات هذه وتعمل واجلنس والسكن والطعام،

 احلماية األمن،)مثل وبقائه الفرد كينونة على واملساعدة اآلمنة البيئة توفري يف وتتمثل :والضمان األمن حاجات -

 .(وجوده الستمرار والدخل احلرية،

 التعاطف يسودها اآلخرين مع عالقات وربط االنتماء يف وتتمثل ( :االجتماعية) والصداقة الحب حاجات -

 .واحلب

وأمهيته    به اآلخرين واعرتاف نفسه عن إجيابية صورة لتكوين ورغبته اإلنسان حاجة وهي :االحترام حاجات  -
 .واحلرية واألمهية كالشهرة

 ألن اإلنسان رغبة وهي السابقة، احلاجات إشباع يتم أن بعد احلاجة هذه وتأيت :الذات تحقيق إلى الحاجة   -

، 1295ناصر حممد العديلي، )الذات  وحتقيق النفسي والنمو األهداف حتقيق حاجات وهي يكون أن يود ما يكون
حممد ) أعلى كلما أشبعت حاجة ما ظهرت حاجة أخرى يف مستوى  "وهي تعتمد على قاعدة  (96صفحة 

 (94، صفحة 1229، :الشحات 
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 (1)الشكل 

 . (19، صفحة 2000حنان عبد احلميد العناين، )(  1994ماسلو ) المدرج الهرمي للحاجات اإلنسانية 

 :الوظيفي الرضا لمفهوم النظرية األسس  4-7

 حتليله يف مباشرة غري أو مباشرة والذي يؤثر ،للبحث النظري التوجه من ختل ال االجتماع علم يف دراسة كل إن

 املداخل أهم من تتكون تكاملية نظرة يعرض أن الباحث لطالبفضل ا لذلك املدروسة، للظاهرة السوسيولوجي

 .ونفسية وسلوكية ، وتنظيمية اجتماعية أسس من املداخل تلك وتنطلق الوظيفي، الرضا ظاهرة اليت تفسر النظرية

الوظيفي  الرضا مفهوم بناء على تؤثر أسس نظرية أربعة هناك أن نظريات من ورد ما على بناءا االفرتاض ميكن وعليه
 :هي  و

 .الوظيفية العوائد حتققه الذي اإلشباع رضا  -

                 تحقيق                                     
 الـــذات
 

 المــعرفــة
 

 حاجـة تقديـر الــذات
 

 حاجـــة االنـتمــاء
 

 حاجــة األمــن و السـالمــة
 

 الـفيـزيولـوجيـةالحـاجـــة 
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-  

 .واملأمولة احملققة العوائد بني للفرق الفرد وإدراك اإلجناز رضا  

 .العائد عدالة رضا  -

 (95م، صفحة  1223حسن الشيخ ، ) لالستياء الفرد حتمل درجة  -

 : و الرضا الوظيفي العالقة بين األداء  1-2

 :و يف هذا الصدد توجد ثالثة اجتاهات      

على أن الرضا عن العمل يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية، و االجتاه الثاين يرى أنه ال توجد عالقة االجتاه األول يؤكد  حيث
بني الرضا عن العمل واألداء، واالجتاه الثالث يؤكد على أن الرضا عن العمل هو نتيجة حصول العامل على مكافئات 

 .(165، صفحة 1225امحد، ) وهذه املكافئات العادلة نتيجة ربطها بضرورة القيام بأداء معني عادلة 

 : االتجاه األول

هذا االجتاه ظهر نتيجة جتارب وأحباث هورثون يف الثالثينات حيث مت الرتكيز على العالقات اإلنسانية وزاد االهتمام 
ومت تشجيع العاملني للمشاركة  واملعنوية،م املادية بالعاملني من خالل مساع شكواهم وحل مشكالهتم وإشباع حاجاهت

وقد ظهرت نتائج  ، يف اإلدارة وكان اهلدف من ذلك هو رفع روحهم املعنوية اليت بدورها تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية
، 1225امحد، )التجارب أن اإلنتاجية ارتفعت وأن العوامل اليت مت إدخاهلا يف العمل أدت إىل زيادة الدافعية للعمل 

وهذه العالقة السببية بني الرضا عن العمل واألداء اليت أسهمت هبا مدرسة العالقات اإلنسانية  . (152صفحة 
هذه األساليب  املشاركة من هبدف زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني و  ،قدمت أساليب متعددة للعالقات اإلنسانية 

 . (125، صفحة 1225العديلي ،ناصر، حممد، )يف اإلدارة واإلشراف والنصح و اإلرشاد 

 : االتجاه الثاني

حيث أكدت نتائج بعض األحباث يف اخلمسينات والستينات ، الرضا األداء و فيؤكد انه ال توجد عالقة مباشرة بني 
كما   ،أن مثة حاالت ومواقف يكون فيها العاملون على درجة كبرية من  الروح املعنوية غري أهنم يكونوا أقل إنتاجا 

ظهرت مواقف عكس ذلك حيث يكون العاملون على درجة منخفضة من الروح املعنوية غري أن إنتاجياهتم تكون 
بالضغط أو استخدام األسلوب الدكتاتوري باإلدارة وبذلك يكون اإلنتاج نتاجية الفرد ، وأكد أنه ميكن زيادة إعالية 

 .(52، صفحة 2005احليدر عبد احملسن ، )مرتفع و الرضا الوظيفي متدين 

يف أحسن احلاالت  % 14أثبتت بعض البحوث أنه إذ كانت توجد عالقة إجيابية بني الرضا و األداء فإمنا ال تتجاوز 
و تتأثر هذه العالقة مبتغريات أخرى، العمال إذ ارتفع أداءه ال يعين أنه راض عن عمله و أجره ، و يؤكد الباحثان 
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، صفحة 1222مصطفى عشوي، ) .بني الرضا و األداءعلى عدم وجود أي عالقة  1255ريفلد و كروكيت سنة 
135) 

   

  :االتجاه الثالث

 يبةمثل األجر والرتقية والعالقات الط( حوافز)يرى أن الرضا الوظيفي يتحقق نتيجة األداء العايل املتبوع بعوائد إجيابية 
   (52، صفحة 2005احليدر عبد احملسن ، )يف حالة إدراك العامل إن هذه العوائد مرهونة مبستوى معني من األداء 

أن الرضا نتيجة لألداء الذي تتبعه مؤثرات أو عواقب إجيابية و عادلة حيث أنه إذا شعر  (1220)بدر  و يوضح 
مرتبطة بقيامه بأداء معني ، فإنه  احلسنة إهناالعامل أنه حصوله على عناصر الرضا مثل األجر و الرتقية و العالقات  

بدر امحد حامد ، ) رضاه عن العمل  اليت بدورها حتققسيعمل على القيام بذلك األداء حىت حيصل على نتائجه 
 (159، صفحة 1220

لك ينعكس على سلوكه فيقل التزامه  بالعمل الذي يؤديه املوظف  غري راضي عن عمله فإن ذ و عموما عندما يكون 
 عمله نفسيا من خالل شرود الذهنلك انسحاب املوظف من فينتج عن ذ ،و يضعف والءه للمنظمة اليت يعمل هبا

و اخلروج مبكرا أو متديد أوقات  ،أو ينسحب جسميا من خالل التأخر عن العمل ،و االستغراق يف أحالم اليقظة
و ، االسرتاحات ، و الغياب و تعطيل العمل و قد يصل سلوك املوظف الغري راضي على حماولة االنتقام من املنظمة 

 .(112، صفحة 1229علي، )املسئولني فيها إحلاق الضرر هبا أو بأحد 

و على ضوء ما سبق بيانه و ملا الرضا الوظيفي من أمهية يف تنمية و تطوير أداء العاملني و االرتقاء بسلوكياهتم فضال   
الوظيفي كأحد املوضوعات اليت  شغلت أذهان لك دعا إىل االهتمام بالرضا كاساته اإلجيابية األخرى ، فكل ذعن انع

إىل أن معظم األفراد يقظون جزءا كبريا من  اإلدارة ، و هذا االهتمام يعود العلماء و املفكرين يف جمال علم النفس و
فبالتايل من األمهية بالنسبة هلؤالء أن يبحثوا عن الرضا الوظيفي و دوره يف حياهتم  ،حياهتم يف شغل الوظائف

   للمؤسسات فضال عن أن زيادة  الرضا الوظيفي قد تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية مما يعود بالنفع ،ية و املهنية الشخص
 (1291القيالن، يوسف حممد، ) العاملنيو 

أن دراسة الرضا الوظيفي من بني املواضيع املهمة اليت تسهم يف ازدياد املشاعر  :يرى الطالب الباحث ويف األخري  
و تعترب من أهم العوامل لتنمية املوارد البشرية و خصوصا يف جمال األداء التدريسي يف الوسط ،اإلنسانية اإلجيابية 

النتماء و الشعور باملسؤولية كما الذي يتطلب رضا األستاذ اجلامعي و قناعته حىت يعزز لدية الوالء و ا. اجلامعي
 .يؤدي الرضا إىل اإلبداع و العمل اخلالق و اجليد 
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و على ذلك ميكن القول بوجود ارتباط بني الرضا الوظيفي واألداء بصفة عامة واألداء التدريسي بصفة خاصة على   
احلاجات و الرغبات و التوقعات مع املستوى النظري حبيث الشعور النفسي بالقناعة و االرتياح و السعادة إلشباعها 

و حتقيق التكيف مع العوامل و ،و العمل على تنمية الثقة و الوالء و االنتماء للمنظمة  ،حمتوى العمل نفسه و بيئته
.مما يؤدي إىل الرضا الوظيفي  ،املؤشرات البيئية الداخلية و اخلارجية احمليطة بالعمل
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 : الخاتمة

من خالل الفصل النظري حول الرضا الوظيفي حاولنا تتبع مفهومه مركزين على اختالف العلماء يف ضبط هذا 
املفهوم، مث تطرقنا إىل النظريات اليت حاولت تفسري الرضا الوظيفي و قد اخرتنا تلك النظريات اليت تطرقت على الرضا 

.اإلنتاجيةالوظيفي و عالقته باألداء و 

   

يضع حسب أراء وأحباث العلماء،  ،الفصل أمهية لعناصر الرضا الوظيفي من خالل تفسريها و ضبطهاو أعطى هذا 
 :أنالباحث تعريفه اإلجرائي املتمثل يف 

الرضا الوظيفي هو حالة نفسية تعرب عن درجة إحساس املدرس باالرتياح النفسي اجتاه مهنة التعليم عند ممارسته هلا 
وبني ما ، واليت تكون ناجتة عن الفرق بني ما يقدمه املدرس وبني الطموحات و احلاجات اليت يرغب يف حتقيقها 

توقعاته شعر بالرضا ،أما إذا حصل على حاجات أقل من  جلبته له املهنة ،فإذا حصل على حاجات تعادل أو تفوق
 . وعدم الرضا، وهو ما يقيسه العلماء يف صورته املختصرة املطبق يف دراستنا هذا الفصلتوقعاته شعر بالتذمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 الباب الثاني

 الدراسة الميدانية
 

 

 
 
 
 مدخل الباب الثاني  *
 

جراءاته الميدانية :  الفصل األول  منهجية البحث وا 
 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث  :الثانيالفصل 
 

 

 

 

 



 

 

 : مدخل الباب الثاني 

لقد قسم الطالب الباحث هذا الباب إىل فصلني ، فتناول يف الفصل األول منهجية البحث وإجراءاهتا امليدانية  بادئا 
باملنهج املستخدم ، مث بالتجربة االستطالعية حيث قام بنفس أدوات البحث وذلك عن طريق صدق احملكمني وإجياد 

حىت يتمكن الطالب الباحث من  ،ىل أفضل صورة إلجرائها ، وذلك للوصول إ( سيكومرتية األداة)األسس العلمية 
القيام ببعض التعديالت قبل الدخول يف التجربة األساسية  مث تطرقنا إىل املنهج وتقنية البحث وجماالهتا مث إىل أداة 

و ات ، البحث مع االستنتاج جالبحث وطريقة تطبيقها وتقييمها ، ويتضمن الفصل الثاين عرض وحتليل ومناقشة نتائ
فرضيات البحث ، مث اخلروج باستنتاجات عامة للبحث ، وبعدها خالصة عامة تليها مجلة من  قمنا مبناقشة خرييف األ

 .االقرتاحات 
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:تمهيد 

   

ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام من خالل املشكلة املطروحة يف الدراسة ، واملتمثلة يف معرفة مستوى األداء التدريسي 
معاهد الرتبية البدنية والرياضية وعالقته بالرضا الوظيفي ، وبغية حتقيق األهداف املرجوة من الدراسة  وللوصول إىل 
حل هذه املشكلة ، البد للطالب الباحث من وصف اإلجراءات واخلطوات امليدانية املتبعة يف تنفيذ وإخراج هذه 

وكيفية التأكد من صدقها وثباهتا مع تبيان إجراءات ( االستبيان)نهج وواصفني األداة املستعملة الدراسة معرفني بامل
 .الدراسة واألساليب اإلحصائية املستعملة يف تفسري النتائج

 :منهج البحث  -4

يتوقف اختيار نوع املنهج الذي ميكن استخدامه يف معاجلة متغريات أي حبث على طبيعة وأهداف املشكلة اليت 
تعاجلها، وعلى اإلمكانات املتاحة يف مجع املعلومات ، ومن خالل املشكلة اليت بني أيدينا واملتمثلة يف معرفة مستوى 

بية البدنية والرياضية وعالقته بالرضا الوظيفي  فإن ذلك يدعوا األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف معاهد الرت 
، والذي حياول الطالب الباحث من خالله وصف الظاهرة موضوع باألسلوب العالئقي إىل استخدام املنهج الوصفي 

االغا احسان ، )  الدراسة وحتليل بياناهتا ، وبيان العالقة بني مكوناهتا ، والعمليات اليت تتضمنها واآلثار اليت حتدثها
والذي ال يتوقف فقط عند مجع البيانات املتعلقة جبمع الظاهرة من اجل استقصاء مظاهرها  ، (93، صفحة 1229

وعالقتها املختلفة ، وإمنا يقوم كذلك على حتليل الظاهرة وتفسريها ، والوصول إىل استنتاجات تسهم يف تطوير الواقع 
 .(196صفحة ، 1292العساف صالح حممد، ) وحتسينه 

 :مجتمع البحث  -0

يتكون اجملتمع األصلي للدراسة من الطلبة سنة ثانية ماسرت و أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  ملعاهد شلف  
والبالغ عددهم   ،قسم جباية  مخيس مليانة ،البويرة ، قسنطينة، تيسمسيلت ، وهران ، مستغامن ، اجلزائر ، ام البواقي ،

 (.2)و  (1)طالب كما هو موضح يف اجلدولني رقم  201أستاذ   و    391
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 .يبين توزيع األساتذة حسب المعاهد ( 4)جدول رقم 
 المعاهد العدد

 مستغانم 22

 وهران 41

 شلف 22

 تيسمسيلت 00

 الجزائر 143

 ام البواقي 01

 قسنطينة 04
 بجاية 12
 البويرة 13
 الخميس مليانة 09

 العدد اإلجمالي 381

 
 يبين توزيع األساتذة حسب المعاهد( 1)مدرج تكراري رقم 
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 .يبين توزيع الطلبة حسب المعاهد( 0)جدول رقم 
 المعاهد العدد

 مستغانم 393

 وهران 23

 شلف 422

 ام البواقي 21

 الخميس مليانة 124

 قسنطينة 03
 الجزائر 22

 الكليالعدد  901

 
 .يبين توزيع الطلبة حسب المعاهد( 2)مدرج تكراري رقم 
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 متت الدراسة اليت قام هبا الطالب الباحث على أساتذة اجلامعة الذين يدرسون يف معاهد شلف :عينة البحث

وهي عينة عشوائية .مخيس مليانة،جباية ، قسنطينة ، البويرة ،تيسمسيلت ، وهران ، مستغامن ، اجلزائر ، ام البواقي
.طبقية

   

 جباية، وعلى الطلبة سنة ثانية ماسرت الذين يزاولون دراستهم يف نفس املعاهد املذكورة أعاله ماعدا البويرة، تيسمسيلت

 .أختريوا بطريقة عشوائية

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

إال انه  251معاهد، حيث مت توزيع   10أستاذ مقسمة على 324:عينة البحث األساسية بالنسبة لألساتذة  -
 .    استمارة 229مل يسرتجع سوى 
 . البدنية والرياضية  في الجامعةيمثل عدد االستمارات الموزعة على أساتذة التربية ( 3)جدول رقم 

 االستمارات غير
 المسترجعة

 االستمارات الموزعة االستمارات المسترجعة
 على عينة البحث

مجتمع 
 البحث

 العدد

03 002 024 324 

 المئوية  النسبة 422% 88, %65 %59,84 %9,16
 

 التربية البدنية والرياضية  في الجامعةيمثل عدد االستمارات الموزعة على أساتذة ( 3)رقم مدرج تكراري 
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استمارة ، إال  949معاهد،حيث مت توزيع   9طالب مقسمة على  224:عينة البحث األساسية بالنسبة للطلبة -
 .استمارة  924انه مل يسرتجع سوى 

رياضية  في يمثل عدد االستمارات الموزعة على الطلبة السنة الثانية ماستر تربية بدنية و ( 1)جدول رقم 
 .المعاهد 

 االستمارات غير

 المسترجعة

 االستمارات الموزعة االستمارات المسترجعة

 على عينة البحث

 العدد مجتمع البحث

01 901 912 224 

 النسبة 422% %83,01 %80,35 %3,20

 
 بدنية و رياضية  في المعاهديمثل عدد االستمارات الموزعة على الطلبة السنة الثانية ماستر تربية ( 4)مدرج تكراري رقم 

 

 
 
 
 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

االستمارات غير  االستمارات المسترجعة االستمارات الموزعة مجتمع البحث
 المسترجعة

 االستمارات الموزعة للطلبة

 عدد االستمارات



           منهجية البحث وإجراءته الميدنية                                                                                                                                        ولاألالفصل 

26 

 

   

 :              مواصفات وخصائص عينة الدراسة  -
 :خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية  -

 .يبين خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية (2)جدول رقم 

 
من جمموع األساتذة  %32045متثل نسبة  "  أ"أن الرتبة األكادميية أستاذ مساعد ( 5)يتضح من اجلدول رقم 

وهي ثاين " ب"أستاذ مساعد  %29063وهذه أعلى نسبة مقارنة بالنسب األكادميية األخرى ، فيما متثل نسبة 
" ب"أما بالنسبة لألساتذة احملاضرين .  %23069بنسبة " أ"نسبة ، فيما تأيت النسبة الثالثة لألساتذة احملاضرين 

األكادميية األخرى بنسبة  تاذ التعليم العايل اقل نسبة مقارنة بالرتبوجاءت نسبة أس.  % 13052فكانت نسبتهم 
2063% .        

 .يبين خصائص العينة حسب الرتبة األكاديمية ( 2)مدرج تكراري رقم 
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مث % 60009جاءوا بنسبة كبرية " ب"و" أ"أن عدد األساتذة املساعدين ( 5)يتبني من املدرج التكراري رقم   
 2063%، فيما يأيت نسبة أساتذة التعليم العايل بأقل نسبة  %39029" ب"و" أ"األساتذة احملاضرين تليهم نسبة 

   

 : خصائص العينة حسب الخبر المهنية  -

 . يبن خصائص العينة حسب الخبر المهنية( 2)جدول رقم 

 الخبرة المهنية  العدد النسبة 

 سنوات  2اقل من  422 12622%

 سنة  42الى  2من  29 10621%

 سنة  42اكثر من  02 4461%

 المجموع  002 422%

لسنوات  % 42054و %46005سنوات متثل نسبة  9أن سنوات اخلربة اقل من ( 6)يتضح من اجلدول رقم 
 .سنة  16سنوات اخلربة أكثر من  % 1104اخلربة املتوسطة ، وان ما نسبته 

 حسب الخبرة المهنيةيبين خصائص العينة ( 2)مدرج تكراري رقم 
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أستاذ ، مث تليها أصحاب  105أن األساتذة اقل خربة مهنية هم األكثر عددا ب ( 6)يتبني من املدرج التكراري رقم 
، ويعزي الطالب الباحث ذلك إىل (سنة  16األكثر من  )سنة ، وأخريا األكثر خربة 16إىل  9اخلربة املتوسطة من 

البيداغوجيا اليت فتحتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف الفرتة األخرية من اجل التقليل العدد املعترب للمناصب 
.من االكتظاظ ، باإلضافة إىل  فتح أقسام الرتبية البدنية والرياضية يف خمتلف الوطن اجلزائري 

   

 :خصائص العينة حسب السن  -
 يبين خصائص العينة حسب السن( 9)جدول رقم يبين 

 السن العدد النسبة

 سنة 32اقل من  22 02620%

 سنة 12إلى  32من  442 22629%

 سنة 12أكثر من  11 4263%

 المجموع 002 422%

ترتاوح أعمارهم بني  %50099سنة ، وان  30اقل من  %22092أن ما نسبته ( 9)يتضح من اجلدول رقم 
 .سنة  45أكثر من   %1203سنة ، وان ما نسبته  45و30

 . يبين خصائص العينة حسب السن( 9)مدرج تكراري رقم 

 

 
سنة هم األكرب عددا  مث  45 - 30أن عدد األساتذة اليت يرتاوح أعمارهم من ( 9)يتبني من املدرج التكراري رقم  

 .سنة اقل عددا 45سنة ، فيما كان عدد األساتذة األكثر من  30يليها األساتذة األقل من 
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3

-  

 :مجاالت البحث  

أقسام يف بعض  وطلبة السنة ثانية ماسرت  متثل اجملال البشري للبحث يف األساتذة الدائمني: المجال البشري  3-4
 .ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية يف الوطن اجلزائري 

 أجريت الدراسة يف معاهد شلف ، تيسمسيلت ، وهران ، مستغامن ، اجلزائر  ام البواقي : المجال المكاني  3-0
 معاهد   10البويرة ، قسنطينة ، جباية ، محيس مليانة  والبالغ عددهم 

 :لقد مرت الدراسة بعدة خطوات زمنية : المجال الزمني  3-3
 :األولى الخطوة

 . 2013-2012هو الوقت املخصص إلجراء الدراسة األساسية فكانت يف املوسم  
وكان ، قصد املوافقة ،لمجلس العلميلومسبقة عن البحث  أوليةمرحلة مشروع البحث ومت فيها تقدمي فكرة عامة 

 .(2211-2212)ذلك يف أول السنة الدراسية 
  :الخطوة الثانية 

مع إجراء  و دراسات حول موضوع البحثربية خادة من م لدراسةوكل ماله عالقة با مت فيها مجع اخللفيات النظرية
 األستاذ تقومي أداء املعايري اليت يتم االستناد عليها يفرؤساء األقسام واليت كانت الغرض منها معرفة  عدة مقابالت مع

أساتذة جامعيني يف خمتلف التخصصات أصحاب خربة وكفاءة متميزة  و،أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية يف
حتقيق أداء  تدريسي  ومعرفة املعوقات اليت تؤول دونمن اجل إثراء اجلانب املعريف حول أساسيات التدريس اجلامعي 

ات استمارة األداء التدريسي والرضا ستمار الاصيغة مت الوصول إيل ،ات الدراسة ستمار ابناء وهذا من اجل   متميز،
وكان  بعد ذلك مت إجراء تقنني األداة، مث .لطلبة السنة ثانية ماسرتستمارة املوجهة ال، و ا الوظيفي املوزعة لألساتذة 

 (.2212-2211)لسنة الدراسية الثانية اذلك يف 
  :الثالثة الخطوة

 (.2213-2212)السنة الدراسيةيف  الطلبةاملرحلة توزيع االستمارات على األساتذة و هذه مت يف     
 :ضبط متغيرات البحث   -4

إن أي دراسة يقوم هبا الطالب الباحث تتطلب ضبط املتغريات قصد التحكم فيها من جهة ، وعزل بقية املتغريات 
األخرى ، حىت ال تؤثر يف نتائج البحث ، وبدون هذا تصبح النتائج اليت توصل إليها الطالب الباحث مستعصية على 

امة كامل راتب انه يصعب على الباحث أن يعرتض التحليل والتصنيف والتفسري ،  ويذكر حممد حسن عالوي وأس
امحد بن قالوز التوايت، ) على املسببات احلقيقية للنتائج ، بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة 

تغريات اليت تؤثر يف املتغري التابع ، واليت من الواجب إن امل (396، صفحة 1295فان دالني، )كما يذكر   (2009
 ضبطها ، هي املؤثرات اخلارجية ، واملؤثرات اليت ترجع إىل اإلجراءات التجريبية ، واملؤثرات اليت ترجع إىل جتمع العينة 
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تغريات وانطالقا من هذه االعتبارات  عمل الطالب الباحث على ضبط متغريات البحث ، حيث تضمن البحث  امل
:اآلتية 

   

 .األداء التدريسي : المتغير المستقل

 .الرضا الوظيفي : المتغير التابع

 :المتغيرات المشوشة 

وهذا . حاول الطالب الباحث التحكم يف املتغريات الدخيلة أو احملرجة ، وذلك بضبطها وحتديدها ، والسيطرة عليها 
بان املتغري الدخيل نوع من املتغري الذي ال يدخل يف تصميم  (139، صفحة 1299ملكاوي، عودة )ما يؤكده 

البحث ، وال خيضع لسيطرة الباحث ، ولكن يؤثر يف نتائج البحث تأثريا غري مرغوب فيه ، وال يستطيع الباحث 
وتؤخذ بعني االعتبار عند مناقشة  مالحظة املتغري الدخيل أو قياسه ، لكن يفرتض وجود عدد من املتغريات الدخيلة

وفيما يلي عرض ألهم املتغريات اليت هتدد  ،املتغريات والسيطرة عليها  النتائج وتفسريها ، وعليه جيب حتديد هذه
 :السالمة الداخلية واخلارجية للبحث 

 : ظروف الدراسة والعوامل المصاحبة لها 
 .أو حادث عرقل سريها مل يتعرض البحث خالل مدة الدراسة ألي طارئ ،  -

 :أداة القياس 
  نفسها مع عينة الدراسة  األداةمت السيطرة على هذا املتغري باستخدام  
 .مت صياغة العبارات بأسلوب واضح ومعان دالة ، غري قابلة للتأويل  -

 :العينة 
نوع البيئة على نتائج  قام الطالب الباحث مبسح اكرب عدد ممكن من املعاهد على مستوى الوطن تفاديا لتأثري -

 .الدراسة 
 .توحيد طريقة شرح كيفية اإلجابة على عبارات األدوات املستعملة  -
 طمأنة املبحوثني على سرية املعلومات وأهنا تستخدم فقط للبحث العلمي من اجل أمهية النتائج يف الدراسة  -
 :أدوات القياس  -2

وقصد اختبار  يانات واليت تناسب موضوع الدراسةأداة مجع الب إلجراء هذه الدراسة قام الطالب الباحث بإعداد
 .فرضيتها واإلجابة على أسئلتها قمنا ببناء ثالث استمارات استبيانيه 

استمارتني ملعرفة مستوى األداء التدريسي لألستاذ من خالل أراء األساتذة والطلبة  ، واستمارة ملعرفة درجة الرضا 
 .األخرية لألساتذة  موزعة على هذه 
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حيث مر مبراحل للوصول إىل شكله النهائي ليصبح قابال للتطبيق من خالل توفره على شروط سيكومرتية ميكن من 
.خالهلا الوصول إىل نتائج صادقة 

   

  : خطوات بناء أداة جمع البيانات  2-4
حيث تساعد دراسته ملوضوع حبثه،الباحث أثناء تعد الدراسة االستطالعية من اخلطوات الرئيسية اليت يقوم هبا الطالب 

هذه الدراسة على مجع كل املعلومات واحلقائق اليت ختص موضوع حبثه ، كما حتدد له الطرق العلمية اليت بواسطتها 
قام  دراسة املوضوع ، وقبل قيام الطالب الباحث بدراسته االستطالعية ، ولكي تكتسي هذه الدراسة بالطابع املنهجي

 :ألهداف هلذه الدراسة وهي تتمثل فيما يلي بتسطري جمموعة من ا
 . حتديد عينة البحث  -
 .حتديد أدوات البحث اليت ميكن استخدامها  -

 االطالع على األدب التربوي: الخطوة الثانية 

تعترب أول مرحلة قمنا هبا لتصميم وبناء االستمارات االستبيانية ، وذلك باعتبار أن اخلاصية املقاسة ينبغي أن تستند 
ى أساس نظري يفسرها ، وقد تضمن األدب الرتبوي خمتلف الدراسات واملواضيع والكتب واجملالت والدوريات اليت عل

 .هلا عالقة مبوضوع األداء التدريسي والرضا الوظيفي 

هتدف هذه املرحلة أساسا إىل تعميق فهم الطالب الباحث ملوضوع البحث فيما خيص األداء التدريسي  مفهومه، 
خصائصه ، املدارس اليت تناولت تقومي األستاذ  ، كما مت االطالع أيضا على خمتلف املراجع اليت تناولت األستاذ 

بالتعرف على خمتلف النظريات اليت فسرت هذا املفهوم  الرضا الوظيفي  إىلباإلضافة ..اجلامعي ، وظائفه ، مساته 
 .والبعد التارخيي الذي عاجل موضوع الرضا وكيفية دخول هذا املصطلح إىل جمال الدراسات النفسية 

 .وقد استعنا مبراجع عديدة واليت مت إدراجها يف مراجع الدراسة 
   : االطالع على المقاييس واالختبارات: الخطوة الثالثة 

بعد ذلك مت االطالع على خمتلف االستبيانات واملقاييس النفسية اليت أعدت لقياس األداء التدريسي والرضا الوظيفي 
لدى خمتلف اإلطارات ، كما مت االطالع على الدراسات السابقة اليت أفادتنا كثريا يف التعرف على األدوات 

 :ساتذة اجلامعة اليت توافرت لدى الطالب الباحث مثل املستخدمة لقياس األداء التدريسي والرضا الوظيفي لدى أ

 (2009حسن تيم، ) دراسة، (2002حازم زكي عيسى ، امحد ناقة ، )دراسة : األداء التدريسي 

الرضا   (2003خالد مخيس السر، ) ، (2010حممود داود الربيعي ، )، (2006 عليمات، ناصر صاحل)  
  (2002يوسف غنيم، )،  (2009عمر محداوي، امحد خبوش، )  (2002املالمحة، )الوظيفي  دراسة 



           منهجية البحث وإجراءته الميدنية                                                                                                                                        ولاألالفصل 

102 

 

: هتدف هذه اخلطوة أساسا إىل ما يلي

   

  .التعرف على اإلبعاد واحملاور اليت يشملها مقياسي األداء التدريسي  -

 .التعرف على اإلبعاد واحملاور اليت يشملها مقياس الرضا الوظيفي   -

 .النظر إىل طريقة صياغة البنود  -

 .االطالع على كيفية وضع مفتاح التصحيح وتقنني املقياس -

 :صياغة الصورة األولية لألداة وعرضها على المحكمين : الخطوة الرابعة 

بعد صياغة عبارات استمارة األداء التدريسي يف حماورها اخلمسة و استمارة الرضا الوظيفي يف حماورها الثالثة مت 
من ( 2)حمكمني ختصص تربية بدنية ورياضية و ( 9)منهم( 10)لغ عددهم عرضها على جمموعة من احملكمني ب

 .معهد علم النفس جبامعة مستغامن 

ولقد اتفقوا بدرجة عالية على أن االستمارات االستبيانية تتناسب مع إشكالية الدراسة وفرضياهتا ، و عباراهتا ختدم 
األداء  ةرضا الوظيفي ، و أربع عبارات من استمار عبارات يف استمارة ال سبعأبعاد االستمارة ، حيث مت حذف 

املوزعة على  األداء التدريس ةمن استمار  و حذف مخس عبارات ودمج عبارتني ، املوزعة على الطلبة التدريس
أما املالحظة اليت امجع عليها احملكمني هو إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات  حيث مت عرضهم على  األساتذة
  .لغويني ، بعد ذلك قام الطالب الباحث بتعديل أداة مجع البيانات بناءا على أراء احملكمنيمقومني 

 :استمارة األداء التدريسي : أوال 

فقرة وهي موزعة على  50قام الطالب الباحث بإعداد استمارة األداء التدريسي ، وقد تكونت يف صورهتا النهائية من 
 :مخس حماور 

 .ط للتدريس التخطي:  البعد األول

 هتيئة الطالب لدراسة املقرر:  البعد الثاني

 تنفيذ الدرس:  البعد الثالث

  .التفاعل مع الطالب:  البعد الرابع

  .تقومي الطالب:  البعد الخامس
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:يبين فقرات استمارة األداء التدريسي (2)جدول رقم 

   

 الرقم البعد الفقرات

 24 التخطيط للتدريس 4-42

 20 الطالب لدراسة المقررتهيئة  44-02

 23 تنفيذ الدرس 04-32

 21 التفاعل مع الطالب 34-12

 22 تقويم الطالب 14-22

 :ثانيا استمارة الرضا الوظيفي 

 :وصف االستمارة االستبيانية 

على فقرة وهي موزعة  30قام الطالب الباحث بإعداد استمارة الرضا الوظيفي ، وقد تكونت يف صورهتا النهائية من 
 :ثالث أبعاد وهي 

 طبيعة التدريس :  البعد األول

 النمط اإلداري :   البعد الثاني

 مكان وبيئة العمل :  البعد الثالث

 :مكونات االستمارة االستبيانية 
 يبين فقرات استمارة الرضا الوظيفي( 2)جدول رقم 

 الرقم البعد الفقرات

 24 طبيعة التدريس 4-42

 20 النمط اإلداري 44-02

 23 مكان وبيئة العمل 04-32
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:طريقة التقييم ومفتاح التصحيح 

   

 :تكون سلم اإلجابة عن أداة القياس وفقا ملقياس ديكرت اخلماسي على النحو التايل

 .هذا بالنسبة الستمارة تقومي األداء التدريسي 

 .يبين أوزان العبارات لمقياس األداء التدريسي ( 42)الجدول رقم

 ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

2 1 3 0 4 

 :كاآليتوبالنسبة الستمارة الرضا الوظيفي فكانت  

 .يبين أوزان العبارات لمقياس الرضا الوظيفي ( 44)الجدول 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  50نقاط كحد أدىن و 10وبالتايل فان أداة القياس ترتاوح بني 

 :فريق البحث 

الطلبة ( غزايل معهد شلف ، قبورة معهد وهران ) يتكون فريق البحث من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية من املعاهد 
حيث ( شوقي معهد أم البواقي ( )سفيان عبداهلل بن شريف ، مكرويف يوسف معهد مستغامن )سنة ثانية ماسرت  

على مستوى ، باإلضافة إىل ذلك تلقوا توضيحات حول يتميزون مبؤهالت علمية تسمح هلم بأداء أدوارهم على أ
 . مضمون االستمارات ، وعلى كل ما يدور حول هذا البحث 

 :األسس العلمية ألدوات البحث  -6

 :صدق استمارة األداء التدريسي الخاصة باألساتذة 

فاالختبار أو املقياس الصادق  صدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من اجله
  (123، صفحة 1225حممد صبحي حسنني ، )هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها  
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أ 

-  

 :صدق المحكمين  

( 2)منهم (10)قام الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على جمموعة من احملكمني البالغ عددهم 
علما انه قدم إليهم ملخص من البحث حيوي . ختصص تربية بدنية ورياضية  ( 9)حمكمني ختصص علم النفس و

 :وذلك قصد اإلجابة على األسئلة التالية ( مقدمة البحث ، أهداف البحث ، مشكلة البحث ، وفرضيات البحث 

 هل استمارة األداء التدريسي اخلاصة باألساتذة  واضحة ؟ -
 عباراهتا هلا عالقة مبحاورها ؟هل  -
 هل استمارة األداء التدريسي ختدم موضوع البحث ؟  -

وطلب منهم تقدمي اقرتاحات للعبارات اليت يالحظون أهنا ال ختدم املوضوع وما هي العبارات اليت ينصح بتعديلها أو  
 .إلغائها قصد تعويضها أو حذفها 

 مت إلغاء  . ستمارات وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها وبعدما قام مجيع احملكمني باالطالع على اال
، وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليه  ودمج عبارتني لألساتذةاملوزعة  األداء التدريسي مخس عبارات من استمارة

 .باملائة من احملكمني  90أكثر من
         :صدق االتساق الداخلي  -ب 

، من خالل حساب   SPSSالربنامج اإلحصائي للعلوم إجتماعية  االتساق الداخلي بواسطةمت التحقق من صدق 
 .معامل االرتباط بريسون للمقياس وبني كل أبعادها 

 ( .الخاصة باألساتذة)يبين معامل الصدق الستمارة األداء التدريسي (40)جدول رقم 
 

 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 للتدريسالتخطيط  00991

 هتيئة الطالب لدراسة املقرر 00965

 تنفيذ الدرس 00236

 التفاعل مع الطالب 00209

  تقومي الطالب 00991

 االستمارة ككل 00922
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بني البعد األول حيث  0005وجود عالقة طردية قوية عند مستوى الداللة  (12)يتضح من اجلدول رقم          
والدرجة الكلية ( 26222)وبني البعد الثاين ( 26220)ب والدرجة الكلية للمقياس (26224)بلغ معامل االرتباط 

والدرجة الكلية ( 26229)والدرجة الكلية للمقياس ، وبني البعد الرابع ( 26232)للمقياس وبني البعد الثالث 
.والدرجة الكلية للمقياس ( 26294)للمقياس ، وبني البعد اخلامس 

   

( 0005)ومجيع عباراهتا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( 26220)االستمارة بأبعادها اخلمس وهكذا يتبني أن 
 .حيث يتمتع بصدق داخلي جتعل منه أداة صادقة ملا وضع من اجله 

 :الصدق الذاتي   –ج 
 :لتالية قام الطالب الباحث حبساب الصدق الذايت ، حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، وفق املعادلة ا

 
 =   الصدق الذايت 

 00904:  حيث ثبات املقياس 
  00932=                            =      ومنه صدق املقياس 

  .ومن خالل النتيجة يتبني أن األداة صادقة ملا وضعت من اجله 

 :ثبات المقياس 

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني  
 (152، صفحة 1223مقدم عبد احلفيظ ، )

 :ولغرض حساب ثبات املقياس استعملنا طريقتني 

 :معادلة ألفا كرونباخ  -أ

امالت ثبات االستمارة االستبيانية املوزعة لألساتذة  بأبعادها اخلمسة ، يعترب معامل ألفا كرونباخ من أهم حلساب مع
برنامج احلزم اإلحصائية ) SPSSأدوات االتساق الداخلي حيث مت حسابه بواسطة استخدام الربنامج اإلحصائي

 (.13)والنتائج يف اجلدول رقم  (للعلوم االجتماعية 
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-  

 : بالنسبة الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة  

 .يبين معامل الثبات الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة ( 43)جدول رقم 

 االستمارة وأبعادها معامل الفا كرونباخ

 التخطيط للتدريس 26220

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 26921

 تنفيذ الدرس 26229

 التفاعل مع الطالب 26222

26942 
 تقويم الطالب

 االستمارة ككل 26921

 
أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ سجلت يف البعد األول املتمثل يف التخطيط ( 13)نالحظ من اجلدول رقم 

، ويف بعد تنفيذ الدرس كانت قيمته 26921أما قيمته يف بعد هتيئة الطالب لدراسة املقرر  ،26220للتدريس 
، أما احملور األخري اخلاص بتقومي الطالب فبلغت قيمته 26222، أما بعد التفاعل مع الطالب كانت قيمته 26229
ويتضح من اجلدول ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ  26921، وبالنسبة للمقياس ككل كانت قيمته 26942

وهذا ما يؤكد على ( 00954 -00692)بني لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراوحت قيمته ما
، مما يدل على متتع كل  00904ارتفاع معامل الثبات الكلي لالستمارة االستبيانية املوزعة لألساتذة ، حيث بلغت 

بعد بدرجة عالية من الثبات وجتانس مفرداته ، إذ انه كلما كانت تلك املفردات متجانسة فيما تقيسه كان التناسق 
 .عاليا

   

 

 

 



           منهجية البحث وإجراءته الميدنية                                                                                                                                        ولاألالفصل 

109 

 

:التجزئة النصفية 

   

 الستمارة األداء التدريسي الموزعة لألساتذة( التجزئة النصفية)يبين معامل الثبات ( 41)جدول رقم 

 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 2823

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 2894

 تنفيذ الدرس 2823

 التفاعل مع الطالب 2822

 الطالبتقويم  2890

 االستمارة ككل 2894

مت حساب الثبات الكلي الستمارة األداء التدريسي اخلاصة باألساتذة وحماورها اخلمسة حبساب معامل االرتباط بني 
بريسون براون باستخدام "درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ، مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة 

،أما  93،0، حيث بلغت قيمته يف احملور األول ( 14)وهذا ما يوضحه اجلدول رقم   SPSSالربنامج اإلحصائي  
، ويف احملور ( 65،0)أما احملور الرابع ( 63،0)، يف حني بلغت قيمته يف احملور الثالث  (91،0)احملور الثاين فبلغت 

كما يشري الطالب الباحث انه ويف ( . 91،0)، أما قيمته يف املقياس ككل ( 92،0)اخلامس واألخري فكانت قيمته 
نفس الغرض مت وعلى طريقة براون جتزئة فقرات مقياس األداء التدريسي اخلاص باألساتذة إىل جزأين حيث اجلزء 
األول مشل الفقرات الفردية وبينما الثاين مشل الفقرات الزوجية ، وقد مت حساب معامل ارتباط بريسون بني النصفني 

 :، وبعد أن مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة سبريمان براون كالتايل   SPSSباستخدام  

   (99، صفحة 1221ثورندايك روبرت ، هيجن الزابيت، ) (ر+1/)ر2= معادلة سبريمان براون  

 .للمقياس شرط الثباتوهذا ما يؤكد توفر ( 0.2)ومنه بلغ معامل الصدق (  92،0)فوجد أهنا تساوي 
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:بالنسبة الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة 

   

 :لطلبة تمارة األداء التدريسي الخاصة باصدق اس

صدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من اجله فاالختبار أو املقياس الصادق 
 . (123، صفحة 1225حممد صبحي حسنني ، )هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها  

 :صدق المحكمين  -أ 
( 9)منهم( 10)الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على جمموعة من احملكمني البالغ عددهم قام 

علما انه قدم إليهم ملخص من البحث حيوي . حمكمني ختصص تربية بدنية ورياضية وحمكمني من معهد علم النفس 
  :د اإلجابة على األسئلة التاليةوذلك قص( مقدمة البحث ، أهداف البحث ، مشكلة البحث ، وفرضيات البحث ) 

 هل استمارة األداء التدريسي اخلاصة بالطلبة واضحة ؟
 هل عباراهتا هلا عالقة مبحاورها ؟

 هل استمارة األداء التدريسي ختدم موضوع البحث ؟
تعديلها أو  وطلب منهم تقدمي اقرتاحات للعبارات اليت يالحظون أهنا ال ختدم املوضوع وما هي العبارات اليت ينصح ب

 .إلغائها قصد تعويضها أو حذفها 
مت إلغاء أربع . وبعدما قام مجيع احملكمني باالطالع على االستمارات وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها 

ئة باملا 90، وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليه أكثر مناملوزعة على الطلبةاألداء التدريسي  عبارات من استمارة
 .من احملكمني 

 :صدق االتساق الداخلي  -ب
، من خالل حساب معامل االرتباط بريسون  SPSSمت التحقق من صدق االتساق الداخلي بواسطة برنامج 

الداخلي ، أن صدق االتساق (1229االغا احسان ، االستاذ حممود ، )للمقياس وبني كل أبعادها ، وهذا ما يؤكده 
هو قوة االرتباط بني درجات كل مستوى من مستويات األهداف ودرجات االختبار الكلية ، وكذلك درجة اختبار  

 :يوضح نتائج ذلك ( 15)كل فقرة من فقرات االختبار مبستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه واجلدول رقم 
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( .الخاصة بالطلبة )تدريسي يبين معامل الصدق الستمارة األداء ال(42)جدول رقم 

   

 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 2622

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 2624

 تنفيذ الدرس 2621

 التفاعل مع الطالب 2622

 تقويم الطالب 2629

 االستمارة ككل 2620

بني البعد األول حيث بلغ معامل  0005الداللة وجود عالقة طردية قوية عند مستوى (15)يتضح من اجلدول رقم 
    والدرجة الكلية للمقياس (2622)االرتباط 

والدرجة الكلية ( 2621)والدرجة الكلية للمقياس وبني البعد الثالث ( 2624)وبني البعد الثاين ( 2620)ب  
والدرجة الكلية ( 2629)اخلامس والدرجة الكلية للمقياس ، وبني البعد ( 2622)للمقياس ، وبني البعد الرابع 

 .للمقياس 

( 0005)ومجيع عباراهتا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( 2620)وهكذا يتبني أن االستمارة بأبعادها اخلمس 
 .حيث يتمتع بصدق داخلي جتعل منه أداة صادقة ملا وضع من اجله 

 :الصدق الذاتي  –ج 

 :حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، وفق املعادلة التالية  قام الطالب الباحث حبساب الصدق الذايت ،
 

 =الصدق الذايت           
 652،0:  حيث ثبات املقياس           
 01569=                                       = ومنه صدق املقياس -

 .ومن خالل النتيجة يتبني أن األداة صادقة ملا وضعت من اجله 
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:المقياس ثبات 

   

. يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 
 (152، صفحة 1223مقدم عبد احلفيظ ، )

 :ولغرض حساب ثبات املقياس استعملنا طريقتني 

 : معادلة ألفا كرونباخ -أ

بأبعادها اخلمسة ، يعترب معامل ألفا كرونباخ من  ى الطلبةلعحلساب معامالت ثبات االستمارة االستبيانية املوزعة 
احلزم اإلحصائية ) SPSSأهم أدوات االتساق الداخلي حيث مت حسابه بواسطة استخدام الربنامج اإلحصائي

 (.16)والنتائج يف اجلدول رقم  (للعلوم االجتماعية 

 .يبين معامل الثبات الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة  ( 42)رقم جدول 
 االستمارة وأبعادها معامل الفا كرونباخ

 التخطيط للتدريس 26212

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر 26239

 تنفيذ الدرس 26912

 التفاعل مع الطالب 26222

 تقويم الطالب 26292

 االستمارة ككل 26222

أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ سجلت يف البعد األول املتمثل يف التخطيط ( 16)نالحظ من اجلدول رقم 
، ويف بعد تنفيذ الدرس كانت قيمته 26239أما قيمته يف بعد هتيئة الطالب لدراسة املقرر  ،26212للتدريس 
األخري اخلاص بتقومي الطالب فبلغت قيمته  ، أما احملور26222، أما بعد التفاعل مع الطالب كانت قيمته 26912
 26222، وبالنسبة للمقياس ككل كانت قيمته 26292

ويتضح من اجلدول ارتفاع قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراوحت 
وهذا ما يؤكد على ارتفاع معامل الثبات الكلي لالستمارة االستبيانية املوزعة ( 00949 -00599)قيمته مابني 

عالية من الثبات وجتانس مفرداته ، إذ انه كلما   ، مما يدل على متتع كل بعد بدرجة 00652، حيث بلغت للطلبة
 .كانت تلك املفردات متجانسة فيما تقيسه كان التناسق عاليا 
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 :التجزئة النصفية  -ب

 .الستمارة األداء التدريسي الموزعة للطلبة ( التجزئة النصفية)يبين معامل الثبات ( 49)جدول رقم 
 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 التخطيط للتدريس 920،0

 هتيئة الطالب لدراسة املقرر 952،0

 تنفيذ الدرس 961،0

 التفاعل مع الطالب 554،0

 تقومي الطالب 593،0

 االستمارة ككل 01914

وحماورها اخلمسة حبساب معامل االرتباط بني  الطلبةحساب الثبات الكلي الستمارة األداء التدريسي اخلاصة بتم 
بريسون براون باستخدام "درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ، مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة 

أما  920،0، حيث بلغت قيمته يف احملور األول ( 19)وهذا ما يوضحه اجلدول رقم SPSS الربنامج اإلحصائي 
ويف ( 554،0)أما احملور الرابع ( 961،0)، يف حني بلغت قيمته يف احملور الثالث  (952،0)لغت احملور الثاين فب

كما يشري الطالب الباحث ( . 914،0)أما قيمته يف املقياس ككل ( 593،0)احملور اخلامس واألخري فكانت قيمته 
إىل جزأين حيث اجلزء بالطلبة انه ويف نفس الغرض مت وعلى طريقة براون جتزئة فقرات مقياس األداء التدريسي اخلاص 

األول مشل الفقرات الفردية وبينما الثاين مشل الفقرات الزوجية ، وقد مت حساب معامل ارتباط بريسون بني النصفني 
 :وبعد أن مت تصحيح معامل االرتباط مبعادة سبريمان براون كالتايل  ،  SPSSباستخدام  

   (99، صفحة 1221ثورندايك روبرت ، هيجن الزابيت، ) (ر+1/)ر2= معادلة سبريمان براون  

 .وهذا ما يؤكد توفر للمقياس شرط الثبات( 0021)ومنه بلغ معامل الصدق (  93،0)فوجد أهنا تساوي 

 :بالنسبة الستمارة الرضا الوظيفي الموزعة لألساتذة  -    

 :صدق استمارة الرضا الوظيفي 

صدق االختبار أو املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من اجله فاالختبار أو املقياس الصادق 
 .(123، صفحة 1225حممد صبحي حسنني ، )هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها  
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أ

-  

 :صدق المحكمين  
( 9)منهم( 10)قام الطالب الباحث بعرض االستمارات االستبيانية على جمموعة من احملكمني البالغ عددهم 

 وحمكمني من كلية علم النفس علما انه قدم إليهم ملخص من البحث حيوي.حمكمني ختصص تربية بدنية ورياضية 

قصد اإلجابة على األسئلة وذلك ( يات البحث مقدمة البحث ، أهداف البحث ، مشكلة البحث ، وفرض)  
 :التالية

 هل استمارة الرضا الوظيفي اخلاصة باألساتذة واضحة ؟
 هل عباراهتا هلا عالقة مبحاورها ؟

 هل استمارة الرضا الوظيفي  ختدم موضوع البحث ؟
بارات اليت ينصح بتعديلها أو  وطلب منهم تقدمي اقرتاحات للعبارات اليت يالحظون أهنا ال ختدم املوضوع وما هي الع

 .إلغائها قصد تعويضها أو حذفها 
سبع مت إلغاء . وبعدما قام مجيع احملكمني باالطالع على االستمارات وإبداء مجلة من التعليقات واملالحظات عليها 

 .ن احملكمني باملائة م 90، وتعديل بعضها ، بناء على ما اتفق عليه أكثر من الرضا الوظيفي عبارات من استمارة
 :صدق االتساق الداخلي  -ب

، من خالل حساب معامل االرتباط بريسون SPSSمت التحقق من صدق االتساق الداخلي بواسطة برنامج 
، أن صدق االتساق الداخلي (1229االغا احسان ، االستاذ حممود ، )للمقياس وبني كل أبعادها ، وهذا ما يؤكده 

وكذلك درجة اختبار كل األهداف ودرجات االختبار الكلية، هو قوة االرتباط بني درجات كل مستوى من مستويات
 :يوضح نتائج ذلك ( 19)فقرة من فقرات االختبار مبستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه واجلدول رقم 

 .  ساتذةباأليبين معامل الصدق الستمارة الرضا الوظيفي الخاصة (42)جدول رقم 

 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 طبيعة التدريس 0096

 اإلداريالنمط  0099

 مكان وبيئة العمل 0021

 االستمارة ككل 2622

     
بني البعد األول حيث بلغ معامل  0005وجود عالقة طردية قوية عند مستوى الداللة (19)يتضح من اجلدول رقم 

والدرجة الكلية للمقياس وبني ( 2629)وبني البعد الثاين ( 2622)الكلية للمقياس بوالدرجة  (2622)االرتباط 
ومجيع ( 26220)وهكذا يتبني أن االستمارة بأبعادها الثالث . والدرجة الكلية للمقياس( 2624)البعد الثالث 
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صادقة ملا وضع من  حيث يتمتع بصدق داخلي جتعل منه أداة( 0005)عباراهتا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
. اجله

   

 :الصدق الذاتي  –ج  

 :قام الطالب الباحث حبساب الصدق الذايت ، حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ، وفق املعادلة التالية 

                  = الصدق الذايت 

 9،0:  حيث ثبات املقياس 

 00926=             =    ومنه صدق املقياس
 .النتيجة يتبني أن األداة صادقة ملا وضعت من اجله ومن خالل 

 :ثبات المقياس 
يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو االستقرار فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني  

 :ثبات املقياس استعملنا طريقتني  ولغرض حساب ، (152، صفحة 1223مقدم عبد احلفيظ ، )

 :معادلة ألفا كرونباخ  -أ
، يعترب معامل ألفا  الثالثاملوزعة لألساتذة  بأبعادها  للرضا الوظيفي حلساب معامالت ثبات االستمارة االستبيانية

  SPSSكرونباخ من أهم أدوات االتساق الداخلي حيث مت حسابه بواسطة استخدام الربنامج اإلحصائي

 (.12)والنتائج يف اجلدول رقم  (احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

 .يبين معامل الثبات الستمارة الرضا الوظيفي   ( 42)جدول رقم 
 االستمارة وأبعادها معامل الفا كرونباخ

 طبيعة التدريس 26242

 النمط اإلداري 26292

 مكان وبيئة العمل 26942

 االستمارة ككل 2،2

أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ سجلت يف البعد األول املتمثل يف طبيعة التدريس ( 12)نالحظ من اجلدول رقم 
وبالنسبة  26942كانت قيمته ، ويف بعد مكان وبيئة العمل  26292أما قيمته يف بعد النمط اإلداري  ،26242

 262للمقياس ككل كانت قيمته 
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عامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستمارة االستبيانية حيث تراوحت ويتضح من اجلدول ارتفاع قيمة م
00916)قيمته مابني 

-  

للرضا  وهذا ما يؤكد على ارتفاع معامل الثبات الكلي لالستمارة االستبيانية( 00999 
 ات وجتانس مفرداته، مما يدل على متتع كل بعد بدرجة عالية من الثب 009املوزعة لألساتذة ، حيث بلغت  الوظيفي

 .إذ انه كلما كانت تلك املفردات متجانسة فيما تقيسه كان التناسق عاليا 
 :التجزئة النصفية  -ب

 .الستمارة الرضا الوظيفي ( التجزئة النصفية)يبين معامل الثبات ( 02)جدول رقم 
 االستمارة وأبعادها معامل االرتباط

 طبيعة التدريس 221،2

 اإلداريالنمط  202،2

 مكان وبيئة العمل 924،2

 االستمارة ككل 229،2

حبساب معامل االرتباط بني  الثالثاخلاصة باألساتذة وحماورها  الرضا الوظيفيحساب الثبات الكلي الستمارة تم 
بريسون براون باستخدام "درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية ، مت تصحيح معامل االرتباط مبعادلة 

 924،0، حيث بلغت قيمته يف احملور األول ( 20)وهذا ما يوضحه اجلدول رقم " SPSSالربنامج اإلحصائي 
، أما قيمته يف املقياس ككل ( 961،0)، يف حني بلغت قيمته يف احملور األخري  (226،0)،أما احملور الثاين فبلغت 

كما يشري الطالب الباحث انه ويف نفس الغرض مت وعلى طريقة براون جتزئة فقرات مقياس األداء ( . 959،0)
ل الفقرات الزوجية  وقد التدريسي اخلاص باألساتذة إىل جزأين حيث اجلزء األول مشل الفقرات الفردية وبينما الثاين مش

، وبعد أن مت تصحيح معامل االرتباط مبعادة  SPSSمت حساب معامل ارتباط بريسون بني النصفني باستخدام 
، صفحة 1221ثورندايك روبرت ، هيجن الزابيت، ) (ر+1/)ر2= معادلة سبريمان براون : سبريمان براون كالتايل

 .وهذا ما يؤكد توفر للمقياس شرط الثبات ( 0022)ومنه بلغ معامل الصدق (  22،0)فوجد أهنا تساوي  ، (99
 ويف ضوء ما سبق يرى الطالب الباحث أن الصدق والثبات قد حتققا بدرجة عالية يف االستمارات 

 (بالطلبة ، استمارة الرضا الوظيفياستمارة األداء التدريسي اخلاصة باألساتذة ، استمارة األداء التدريسي اخلاصة ) 
 .ميكن أن تطمئن الطالب الباحث لتطبيق االستبيان على عينة البحث 

 : الموضوعية 

يقصد باملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب ، وعدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكام 
كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار  (332، صفحة 2003عيسوي ، عبد الرمحن حممد )
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 (192، صفحة 200اخالص حممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسن باهي ، )وحساب الدرجات والنتائج اخلاصة 
: وترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل النقاط اآلتية 

   

 .مدى وضوح الفقرات اخلاصة باستمارايت األداء التدريسي واستمارة الرضا الوظيفي بعيدا عن الصعوبة أو الغموض  -
 .أما لغة التعامل يف إطار عرض وتوجيه املختربين فقد متيزت بالبساطة والوضوح ، وغري قابلة للتأويل  -
األساتذة احملكمني يف ضوء نتائج التجربة االستطالعية كذلك مت القيام بإجراء التعديالت الالزمة حسب توجيهات -

 .حىت يتحقق لالختبار شرط املوضوعية 
 :قام الطالب الباحث  بإتباع اخلطوات التالية إلعداد االستمارات  -

 : حتديد احملاور الالزمة الستطالع الرأي وذلك يف ضوء 
 .مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبضمون االستمارات  -
 ( الدراسات النظرية واملصادر واملراجع ذات الصلة بالبحث )مراجعة اإلطار النظري للدراسة احلالية  --

 .حمتوى االستمارات جذاب وقصري حبيث ال يأخذ وقت طويل يف اإلجابة - 
 .ارتبط كل سؤال يف االستمارات مبشكلة البحث وهذا يساعد على حتقيق أهداف البحث  -
 كما حرص الطالب الباحث على الصياغة الدقيقة لعبارات دون غموض أو تأويل ، حىت ال يشعر املبحوث باحلرج -
 .تفريغها واستخالص نتائجها  مت صياغة العبارات بطريقة يسهل -
 ، وبناءا على مالحظاهتم( صدق احملكمني )وبعد إعدادها يف شكلها األويل عرضت على بعض األساتذة احملكمني -

العلمية عدلت صياغة بعض العبارات إال أن أصبحت يف صورهتا النهائية  حيث وضعت عبارات مناسبة لكل حمور 
 . بشكل يتصف بالوضوح  وال حيتاج إىل تفسري أو شرح 

عن ترتيبها فقد مت بطريقة عشوائية ، ويف هذا الشأن ذكر األساتذة احملكمون أن االستمارة بصورة الراهنة تتضمن  أما-
صدق )مفردات ترتبط ارتباطا جوهريا باهلدف ، كما أن مفردات االستمارات حبالتها الراهنة صحيحة ودقيقة وشاملة 

 (احملتوى 
كما يشري الطالب الباحث أن التعديالت اليت مت إدخاهلا قد أثرهتا وأكدت سالمتها  وقدرهتا على قياس ملا وضع -

 .يقها على عينة من اجملتمع األصليوانه ميكن تطب لقياسه وهبذا كله تعترب االستمارة صادقة ،
واستنادا على كل اإلجراءات امليدانية واالعتبارات السالفة الذكر ، يستخلص الطالب الباحث أن أداة مجع  -

 .تتمتع مبوضوعية عالية ( االستمارات )املعلومات 
 : الوسائل اإلحصائية  -9
 : استعمل الطالب الباحث بعض األسس اإلحصائية ملعاجلة نتائج حبثه  -
  ."بريسون " معامل ارتباط -

 .املتوسط احلسايب  --
 .من أهم مقاييس التشتت وأكثرها استعماال : االحنراف املعياري  -
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-  

  .من أكثر الوسائل اإلحصائية استعماال : النسبة املئوية   
 معامل الفا كرونباخ   -
 طريقة التجزئة النصفية   -
 حتليل التباين  -
 للمقارنات البعدية ( LSD )  اختبار -
اعتبر الطالب الباحث أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لبعض جوانب األداء التدريسي بالنسبة لدرجة  -

 :ممارسة الجانب أو العبارة
 5إىل  402 إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أو العبارة من  :جدا كبيرة  -
 402إىل أقل من  304إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أو العبارة من :  كبيرة  -

 304إىل أقل من 206إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أو العبارة من  :متوسطة  -

 206إىل اقل من  109ن إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أو العبارة م :قليلة -
 109إىل اقل من  1إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أو العبارة من  :ضعيفة  -
 .متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 :صعوبات البحث  -2
 : لقد صادف الطالب الباحث خالل إجراء هذا البحث بعض الصعوبات نذكر منها   -
 .صعوبة اسرتجاع بعض االستمارات إال باإلحلاح وتدخل بعض الوسطاء من أساتذة وطلبة -
صعوبة احلصول على الدراسات املشاهبة خاصة املتعلقة األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألستاذ الرتبية البدنية  -
 .لرياضية يف اجلامعةوا
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 :الخاتمة 
تتطلب أي دراسة علمية منهجية وإجراءات ميدانية ، الن جوهر الدراسة يكمن يف كيفية ضبط حدود البحث 

 .الرئيسية وإجراءاته امليدانية 
وهذا ما حاول الطالب الباحث من خالل هذا الفصل جتسيده ، بوضع خطة حمددة األهداف والغايات وذلك عن  

واألدوات  بحث ، كما مت حتديد عينة الدراسة،طريق حتديد منهج مالئم لطبيعة الدراسة ، خيدم مشكلة وأهداف ال
فة إىل حتديد الوسائل اإلحصائية املالئمة  اليت تساعد املناسبة جلمع البيانات ، مع دراسة األسس العلمية هلا ، باإلضا

 .يف عرض وحتليل ومناقشة النتائج ، كما مت التطرق إىل الصعوبات والعراقيل اليت مت مواجهتها أثناء قيامه بالدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 
 دتمهي

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -
 استنتاجات -
 مناقشة الفرضيات -
 الخالصة العامة -
 اقتراحات أو فرضيات مستقبلية -

 خاتمة
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: تمهيد

   

تتطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ملناقشتها ، وعلى هذا األساس اقتضى األمر عرض وحتليل النتائج اليت 
للعلوم توصل إليها الطالب الباحث ، واليت أسفرت عنها هذه الدراسة حبيث مت استخدام الربنامج اإلحصائي 

ملناسبة وإعطاء الصورة العامة للنتائج حيث قام الطالب يف تفريغ البيانات وإجراء املعاجلات اإلحصائية ا االجتماعية
 .الباحث بعرض النتائج يف جداول ومتثيلها بيانيا 

 :عرض ومناقشة النتائج  0-4

مستوى ممارسة  ما "من اجل اإلجابة على السؤال األول والذي نصه  :عرض ومناقشة نتائج السؤال األول 
 "؟  بأدائهم التدريسي فيما يتعلق بأقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هي

 " :من وجهة نظر األساتذة أنفسهم"مستوى األداء التدريس  -أ 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة ( 04)جدول رقم 
 .والرياضية في الجامعة لألداء التدريسي من وجهة نظرهم  ممارسة أساتذة التربية البدنية 

 

التخطيط  المحاور                  
 للدرس

تهيئة 
 الطالب

تنفيذ 
 الدرس

التفاعل 
مع 

 الطالب

تقويم 
 الطالب

  أداة
 ككل

أراء أعضاء 
 هيئة

 التدريس
 002=4ن

 3632 362 3609 3630 363 3622 المتوسط الحسابي
 4263 3602 1629 1624 2624 3604 االنحراف المعياري

 
درجة 

الممارسة 
بالنسبة 
المئوية 

% 
 

 49622 02642 42620 42692 42692 02649 كبيرة جدا
 32624 30622 02 32602 02632 32623 كبيرة

 34692 02621 39602 30620 30624 02624 متوسطة

اقل من 
 المتوسطة

4461 42632 41619 42632 40602 43699 

 2634 269 2622 9619 9612 1632 ضعيفة
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(:04)من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 

   

 :التخطيط للتدريس من وجهة نضر األساتذة  -

ممارسة هذا احملور بالنسبة لألساتذة   درجة أي املتوسط فوق عموما  املستوى كان ،للتدريس التخطيط حملور بالنسبة -
 الكبري املستوى يف أستاذ 46و ،الكبري املستوى يف أستاذ 91 متركز خالل منمن وجهة نظرهم كان بدرجة كبرية ، 

بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب  املهارة هذه ميارسون  األساتذة من( %55) من أكثر أن معناه أي جدا
 هيئة عضو على يصعب حيث طبيعية النتيجة هذه أن الباحث الطالب ويرى ،3021باحنراف معياري  3055

 هذا ، اخل.... فيها اجلديد على واالطالع  بتدريسها يقوم اليت باملوضوعات اإلملام دون بعمله يقوم أن التدريس
 املختلفة، بأبعاده اإلحاطة وحياول ختصصه، جمال يف اهتمامه جل يصب التدريس هيئة عضو أن إىل باإلضافة
 وهذا .الدكتوراه على حصوله بعد ما وحىت باجلامعة، طالبا كان أن منذ العلمية، النظريات إليه توصلت ما وأحدث

ألعضاء هيئة  التدريسي لألداء كبري مستوى إىل النتائج أظهرت حيث (5002 تيم، حسن) دراسة مع يتفق ما
 الذي بالدور اجملتمع أطياف خمتلف عند أصبح الذي الكبري الوعي إىل تعود ورمبا التخطيط، جانب خاصة التدريس

 الطلبة حباجات التعليم أهداف يربط الذي هو الواعي فاألستاذ ، اجلامعي األستاذ خاصة الفرد حياة يف يلعبه
 الطلبة أن ذلك ، الطلبة لتناسب النشاطات يف التنويع على يساعده وهذا ، وظروفهم وميوهلم وقدراهتم وتطلعاهتم

 . (2005 البنا،) والثقافية املعرفية حصيلتهم زيادة إىل دائما يهدفون ولكنهم ، والتفكري الذكاء مستويات يف يتباينون
 احملاولة باب حتت جمهودات التدريس هيئة عضو يبذل حبيث البعض، يظن كما اجتهادية عملية التدريس ليس و

 ، علي راشد)    ومهارية ووجدانية معرفية علمية أصول على يستند ختطيط إىل حتتاج عملية التدريس بل واخلطأ،
 بعد والسيما فيه النظر وإعادة ختطيطه نظام تطوير إىل يسعى الذي هو الناجح فاألستاذ (22 صفحة ،1299

  ذلك يستوجب ظرف طرأ لو فيما أخرى وإضافة خمططه بنود بعض إللغاء األستاذ يضطر وقد النتائج ومعرفة التقومي
 على واالطالع التطوير إىل حباجة فهو ، اجليد والنتاج اخلربة على قائما ثابتا مسارا اختذ كان وان اجليد فالتخطيط ،

 بينما  (260 صفحة ،2009 احلريري،) األحسن حنو التخطيط يف منها واالستفادة والبحوث الرتبوية املستجدات
 ،املطلوب بالشكل ليس  ممارستها درجة أن أي ،عموما املتوسط حتت( %15) أكثر بنسبة أستاذ 36 مستوى كان
 الطلبة حاجات حسب التدريسية وأهدافهم خططهم يراجعون ال األساتذة من بعض أن إىل ذلك يرجع ورمبا

 .التعديل إىل حيتاج ما بتعديل ويقومون التقومي ونتائج اجلديدة واملتغريات
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" .تخطيط الدرس"يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور ( 2)تكراري رقم  مدرج

   

 

 
 

 :" من وجهة نضر األساتذة "تهيئة الطالب  -

ممارسة هذا احملور بالنسبة لألساتذة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،هتيئة الطالب حملور بالنسبة -
 هذه ميارسون  األساتذة من( %32)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 93)من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة ، ب

 هذه أن الباحث الطالب ويرى 5061باحنراف معياري  303بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  املهارة
فالبد أن يهيئ األستاذ طالبه للتلقي ، و  ، من املقومات األساسية للتدريس الفعال كوهنا بالغرض تفي ال النتيجة

 باملادة الدراسية، وأكثر استمتاعا بدراستهااهتماما  أن جيعلهم حاضر اجلسد والذهن  فتهيئة الطالب جتعلهم أكثر
 من انه على (195 صفحة ،1293 اميد،) ويرى .علم كوهنا إىل باإلضافة فن هي التدريس عملية أن حيث

 شد طريق عن وذلك ، للدرس تقدميه أثناء والتجاوب ، لالنتباه الطلبة أذهان هتيئة إىل األستاذ يعمد أن الضروري
 مع ،حيث تتفق هذه النتيجة لديهم االستطالع وحب الطلبة  النتباه مثرية عبارات و أسئلة طريق عن انتباههم

بدراسة  لتقومي  جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األقصى من   قام  (2003خالد، ) دراسة
ة التدريس من بينها مهارة ئوجهة نظر األساتذة أنفسهم وجد أن معظم املهارات التدريسية اليت يستعملها أعضاء هي

الوجدانية املتعلقة بتنمية هتيئة الطالب يف حدود املتوسط كما يوصي الباحث أساتذة اجلامعة باالهتمام باجلوانب 
 .ميول اجيابية حنو املادة اليت يدرسوهنا 
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 "تخطيط الدرس"االداء التدريسي 
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تهيئة الطالب "يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور ( 2)تكراري رقم  مدرج

   

 

 
 :"   من وجهة نضر األساتذة "تنفيذ الدرس   -

ممارسة هذا احملور من وجهة نظرهم    درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،تنفيذ الدرس حملور بالنسبة -
بدرجة  املهارة هذه ميارسون  األساتذة من (%32)تكرار، ونسبة مئوية قدرها ( 93)كان بدرجة متوسطة ب

 التعليم واقع ضوء يف ذلك تفسري وميكن  4021باحنراف معياري  3032متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب
 استخدام لدى املادية اإلمكانات وقصور الكبرية األعداد ظل يف التدريس هيئة عضو على فيه يصعب الذي اجلامعي
 التعلم فرص وإتاحة ، متعددة تعليمية وسائل واستخدام العلمية املستجدات يف الطالب مناقشة مثل كثرية أساليب

 النتائج أظهرت حيث (2010 الكبيسي، محيد الواحد عبد) دراسة مع النتائج هذه وتوافقت .  للطالب الذايت
 ستكون احملاضرة أن الباحث الطالب ويرى،  اجلامعة أساتذة نظر وجهة من الدرس تنفيذ جمال يف متوسط مستوى
 داخل مناسب جو بإجياد أهتم وإذا ، حماضرة كل يف تدريسه أساليب تنويع يف املقرر أستاذ جنح إذا وشيقة جذابة
وتتفق هذه  الطلبة على احملاضرة بعناصر مباشرة عالقة ذات أسئلة طرح خالله من يستطيع حيث الدراسة حجرة

 ظل يف  مرضية غري النتيجة هذهويرى الطالب الباحث أن . (2009اجلبوري حسني حممد، ) دراسة معالنتيجة 
 العملية مركبات ضمن اجملال هذا أمهية ورغم ، والعشرين احلادي القرن يف العايل التعليم تواجه اليت التحديات
 اليت  الرئيسية املهارات من جمموعة العملية هذه وتشتمل.  األستاذ هبا يقوم اليت العمليات أهم من وهي" ، التدريسية

 الطالب مستوى و التكوين نوعية على سلبا يؤثر ما وهذا (21 صفحة ،2005 حممد،) "إتقاهنا املعلم على جيب
   . التكوين جتويد قصد فعالة تدريسية مهارات األساتذة امتالك الضروري من أصبح ومنه
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"تنفيذ الدرس"يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور ( 42)تكراري رقم  مدرج 

   

   
 :"من وجهة نضر األساتذة " التفاعل مع الطالب -
ممارسة هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،التفاعل مع الطالب حملور بالنسبة -

  األساتذة من( %39029)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 95)لألساتذة  من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة ، ب
 النتيجة هذه و،   4099باحنراف معياري  3029بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  املهارة هذه ميارسون

 جديا يكون الذي هو اجليد األستاذ أن األساتذة بعض اعتقاد إىل هذه النتيجة الباحث الطالب ويرجع  مرضية غري
 سيطرهتم يفرضون الذين  اجلامعي التدريس جمال يف خربة لديهم ليس الذي اجلدد األساتذة خاصة احملاضرة أثناء

 إليه يتطلع الذي الناجح فاألستاذ  ، جيد بشكل الدرس إدارة يف التحكم قصد الطلبة على دكتاتوري بأسلوب
 بالتفاعل ذلك تتعدى بل ، للطالب الفكري اجلانب وإثراء بالتلقني تتعلق اليت املهمة تلك تعد مل مهمته اجملتمع
 اهلل عبد إبراهيم) دراسة مع الدراسة هذه وتتفق للطالب السوية الشخصية بناء إىل يهدف الذي البناء االجيايب

 وأساليب الطالب مع بالتفاعل املتعلقة التدريس هيئة أعضاء كفايات معظم أن إىل توصلت فقد (1224 الشامى،
 طالب من عينة نظر وجهة من وذلك التدريسي، أدائهم يف كافية بدرجة تتوفر مل الشخصية والصفات التدريس،
 الفئات أكثر هم اجلامعة طالب، ويرى الطالب الباحث أن   .باإلحساء فيصل امللك جبامعة التدريس هيئة وأعضاء
 دراسة أوضحت حيث .التدريس جودة الستقبال األول الزبون ألهنم التدريس بنوعية وتأثرياً  اهتماماً 

  (Centra J. R., 1971, p. 530) التدريس خالل من واألساتذة اجلامعة طالب بني اإلجيايب أن التفاعل 
هذا فضال عن أن احرتام الطالب وتشجيعهم وحثهم  . العلمي الطالب حتصيل مستوى على تأثري له كان الفعال

على مواصلة البحث والدراسة بات مطلبًا تفرضه املبادئ العامة األساسية حلقوق اإلنسان، وهذا االحرتام يتطلب 
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باولو فريري، )مراعاة ما لدى الطالب من معارف، واحرتام قدرهتم على النقد واإلبداع، بل واستثارة هذه القدرات 
105، الصفحات 2002

-  

 املستوى يتعدوا مل( %2102)قدرها بنسبة  أستاذ( 50) جند حني يف. ، (109
 واحلوار احلديث من الطلبة مانعا اللفظي وغري اللفظي حلديثه منربا الصفية البيئة من جيعل الذي فاألستاذ ،املتوسط

 املنفرد املهيمن املرسل هو واألستاذ سليب متلقي جمرد الطالب فيها  يكون صفية بيئة شك بال سيخلق ، واالستفهام
 من يهدف اليت الذكية األسئلة يطرح الذي فاألستاذ ، ذلك وبعكس ، مستحيال أمرا التفاعل جيعل مما باحلديث

 عملية التفاعل عملية فيها تكون فاعلة ثرية بيئة خيلق فانه واملشاركة التفاعل يف ورغبتهم طلبته تفكري إثارة ورائها
 نفوسهم يف خيلق ما وهذا والرتدد، والقلق اخلوف عن بعيدا وأفكارهم أرائهم عن التعبري على الطلبة يشجع مما مفتوحة

  .(264 صفحة ،2009 احلريري،) الدائمة املشاركة يف والرغبة الرضا

التفاعل مع "يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور ( 44)تكراري رقم  مدرج
"الطالب

 
 

 "  :من وجهة نضر األساتذة "تقويم الطالب -

ممارسة هذا احملور بالنسبة لألساتذة  درجة أي املتوسط فوق عموما  املستوى كان ،تقومي الطالب  حملور بالنسبة --
 الكبري املستوى يف أستاذ 46و ،الكبري املستوى يف أستاذ 95 متركز خالل منمن وجهة نظرهم كان بدرجة كبرية ، 

بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب  املهارة هذه ميارسون  األساتذة من( %52) من أكثر أن معناه أي جدا
 األمور من يعد الطالب تقومي طبيعية الن النتيجة هذه أن الباحث الطالب ويرى 3026باحنراف معياري  3050

 ما إىل إضافة واضحة بطريقة العملية هبذه يقم مل إذ وقانونيا إداريا عليها حياسب أن لألستاذ ميكن واليت امللموسة
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فالتقومي احد أهم خصائص األداء التدريس الفعال واحد " . التدريس عملية يف كبرية أمهية من التقومي عملية تشكله
أهم مقوماته ، فهو األساس يف عملية تطوير األداء التدريسي و هو األساس الذي ميكن االعتماد عليه يف احلكم 

 دراسة مع يتفق ما وهذا ،(9، صفحة 1924املنعم، )" على ما إذا كانت أهداف التدريس حتققت أم ال 
حيث أظهرت النتائج أن تقييم األساتذة ألنفسهم على جماالت الدراسة األربع  من بينها التقومي   (2006العمايرة، )

 يف متوسط مستوى النتائج أظهرت حيث  (2010الواحد محيد الكبيسي، عبد )ومل تتفق مع دراسة . كان مرتفعا 
.اجلامعة أساتذة نظر وجهة من الدرس  التقومي جمال

   

 "تقويم الطالب"يبين عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة األداء التدريسي لمحور ( 40)تكراري رقم  مدرج 

 
 :باألساتذةمقياس األداء التدريسي ككل الخاص بآراء   -

 إىل الكبري املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان  األداء التدريسي ككل اخلاص بآراء  األساتذةملستوى  بالنسبة -
أستاذ ونسبة مئوية قدرها ( 119)ممارسة األداء التدريسي بالنسبة لألساتذة قريبة من الكبري ، ب درجة أي
أستاذ ونسبة مئوية قدرها ( 110)بدرجة متوسطة ،و ب املهارة هذه ميارسون  األساتذة من( 51095%)
باحنراف معياري  3032بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب  املهارة هذه ميارسون  األساتذة من( 49025%)

 يشهده ما إىلويفسر الطالب الباحث هذه النتيجة إىل االختالف يف مستويات األساتذة فيما بينهم  إضافة  1903
 وأثناء(  النظري اجلانب) التدريس قاعات داخل الطالبية الكثافة وزيادة الطالب عدد يف تضخم من لعايلا التعليم

ونتيجة الظروف الغري مستقرة لألستاذ اليت   التعليم تكنولوجيا وسائل وندرة( التطبيقي اجلانب) العملية التدريبات
 .(2003خالد، ) دراسة مع يتفق ما وهذا تنعكس على أدائه ،
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"محاورها بجميع" ككل التدريسي األداء الستمارة األساتذة يبين أراء( 43)تكراري رقم  مدرج
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-  

 :من اجل اإلجابة على السؤال الثاين والذي نصه : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني  

 "؟ ة البدنية من وجهة نظر الطلبةفي أقسام ومعاهد التربي ما مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس"

 " :من وجهة نظر الطلبة"مستوى األداء التدريس ألساتذة التربية البدنية والرياضية في الجامعة  -أ 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية لدرجة ( 00)جدول 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 
 901=0ن

 0629 0621 0692 3643 3622 0629 المتوسط الحسابي 

 44624 0629 0600 4622 0620 0624 االنحراف المعياري 

 

أراء 
الطلبة 

بالنسبة 
المئوية 

% 

 

 43 40621 42623 42620 40621 40694 كبيرة جدا

 4260 42622 42629 0461 04 42639 كبيرة

 30620 33610 0269 33624 3369 3162 متوسطة

اقل من 
 المتوسطة

04620 04609 42621 02601 02622 04699 

 43622 41600 42622 42624 44642 40602 ضعيفة

 (:00)من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 

 ":من وجهة نضر الطلبة "التخطيط للتدريس -

ممارسة هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان،التخطيط للدرس حملور بالنسبة -
حيث   (%3409)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 252)لألساتذة  من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة ، ب
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، رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل قلة اإلعداد الرتبوي واألكادميي  2051باحنراف معياري 2029بلغ املتوسط احلسايب 
درج على هذه املهارة، و أن بعض األساتذة ال يعملون على إعداد احملاضرة لألستاذ اجلامعي خاصة يف ما بعد الت

إعدادًا كافيًا من حيث حتديد موضوع كل حماضرة وأهدافها ومصادر معلوماهتا والصعوبات املتوقعة والوسائل املطلوبة 
ياسني عبدالوّهاب , حممد عبود احلراحشة)و  دراسة   (2012حامت جاسم عزيز، )دراسة  وهذا ما يتفق مع .هلا

حيث أشارت النتائج إىل مستوى متوسط يف جمال ،(2009اجلبوري حسني حممد، )دراسة  و   (2012أمحد، 
 النتائج أظهرت حيث (2010 الكبيسي، محيد الواحد عبد)  دراسةالتخطيط واإلعداد والتحضري للمحاضرة ، و 

 بعض تكوين طبيعة إىل ذلك سبب وارجع اجلامعة أساتذة نظر وجهة من للدرس التخطيط جمال يف متوسط مستوى
ويرى الطالب الباحث يف هذا الشأن البد من  التدريس طرائق يف تكوين يتلقوا مل الذين العلمية الشعب يف األساتذة

يعين إضافة إىل التكوين  صاحب مشروع املاجستري والدكتورة أن يوضع مقياس خاص مبهارات التدريس اجلامعي
إضافة إىل ذلك البد على األستاذ . الديداكتيكي اجليد لألستاذ اجلامعي داغوجي ويالعلمي البد من التأهيل الب

استعدادًا تامًا للمحاضرة قبل وقتها من خالل اإلطالع على املراجع ذات العالقة املباشرة قدميها اجلامعي أن يستعد 
وحديثها حىت يتمكن من عرضها بطريقة جذابة ومشوقة للطلبة ، كما يتوجب عليه حتضري أسئلة عامة متهيداً 

.للمحاضرة بغية إثارة انتباه الطلبة

   

 " للدرس التخطيط" لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات عدديبين ( 41)تكراري رقم  مدرج
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-  

 " :من وجهة نضر الطلبة "تهيئة الطالب  

ممارسة هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،هتيئة الطالب  حملور بالنسبة -
حيث بلغ ( %3309)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 244)لألساتذة  من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة ، ب

وميكن تفسري ذلك استنادا إىل أن هذه املهام من اليسري ممارستها  ، 2052باحنراف معياري 3004املتوسط احلسايب 
وعدم إدراك األساتذة خاصة حديثي التعيني إىل مثل  .وسائل تكنولوجيا التعليم حىت يف ظل األعداد الكبرية، وندرة

 ويدعم،   هذه املهارات اليت من شاهنا أن متد الطالب بنظرة شاملة عن اخلطوط العريضة للموسم الدراسي اجلامعي
 كامل خمطط التدريس هيئة عضو تقدمي ضرورة على (165صفحة ، 1222حممود كامل الناقة، )  تأكيد ذلك

 ومراجعه وحمتواه وموضوعاته، وأبعاده، جلوانبه، شامال تصورا طالبه على فيه يعرض الدراسي، الفصل بداية يف للمقرر
 بيان مع العملية أو منها امليدانية وأحباثهم دراساهتم الطالب فيها سيكتب اليت باملوضوعات قائمة جيهز وأن وأهدافه،

 يتعامل سوف عما فكرة ويعطيهم لطالبه، األول اللقاء يف نفسه يقدم أن عليه جيب كذلك. وإجنازها إعدادها كيفية
 . وعيد أو هتديد دون وموضوعية حب يف وذلك معه به يتعاملوا أن جيب وعما معهم، به

 التدريس هيئة أعضاء أن إىل (1229 إبراهيم، الباسط عبد مسري عوض، حممد الرمحن عبد)وهذا ما يتفق مع دراسة 
 من وذلك متوسطة، بدرجة الوقت وإدارة الطالب مع والتفاعل التدريس وأسلوب الطالب، هتيئة مهارات ميارسون

 مهمة املهارات هذه أن على الطالب عينة اتفقت فقد نفسه الوقت وىف. األزهر جامعة طالب من عينة نظر وجهة
هتيئة املناخ التدريسي للتعلم،  على ضرورة  (113، صفحة 2000هند اخلثيلة ، )ويف هذا الشأن تشري .كبرية بدرجة

وخلق اإلثارة العقلية لدى طالبه، والتواصل اإلجيايب فيما بينه وبينهم، باإلضافة إىل طبيعة العالقات اليت قد تساعد 
مهمهم يف سبيل التحصيل العلمي املتميز، والذي  نلديهم من قدرات وشح يف استثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما

 .، ومدى اجيابية تفاعلهملى مستوى عطائهمبدوره سوف ينعكس ع
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"تهيئة الطالب" لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات يبين عدد( 42)تكراري رقم  مدرج

   

 

 
 

 "  :من وجهة نضر الطلبة "تنفيذ الدرس  -

ممارسة هذا احملور بالنسبة لألساتذة   درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،تنفيذ الدرس  حملور بالنسبة -
حيث بلغ املتوسط ( %33001)تكرار ونسبة مئوية قدرها( 232)ب من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة ،

ميكن تفسري هذه النتائج استنادا إىل قصور اإلمكانات املادية باجلامعة واليت  1022باحنراف معياري 3013احلسايب 
 تعتمد على التكنولوجيا احلديثة اليتخاصة  ،حتول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس لبعض أساليب التدريس

 اليت تكفى مجيع الطالبالغالب غري جمهزان بالتكنولوجيا احلديثة، وال توجد األجهزة  يففالقاعات واملركب الرياضي 
حفيظ بن حممد خافظ املزروعي، )  (2005االمسر، )ودراسة (2012حامت جاسم عزيز، )وهذا ما يتفق مع دراسة 

أول من يتأثر باألستاذ هم الطلبة  وهذه النتيجة غري مرضية الن (2009حسني حممد، اجلبوري )دراسة   (2010
و إذا كان عضو هيئة التدريس عنصر فاعل يف أداء . يف الصف وهذا ما ينعكس على التكوين وجودة املخرجات 

نوعية التعليم وجودته ويشري  اجلامعة ملهامها، فأن أي خلل يف عملية إعداده ينعكس سلباً على أدائه التدريسي وعلى
تقرير التنمية اإلنسانية العربية حول التعليم اجلامعي وأساليب التدريس فيه، إىل تدين مؤشرات جودة التعليم لدى 

وفقًا للمعايري املعمول هبا، وكان نقص األداء التدريسي ألعضاء هيئة %( 60) -غالبية اجلامعات العربية إىل دون ال
 .(2002 اجلنايب، شنني الرزاق عبد)وامل الرئيسة يف تدين جودة التعليم العايل التدريس احد الع
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" تنفيذ الدرس" لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات يبين عدد( 42)تكراري رقم  مدرج

   

 

 
 

 ":من وجهة نضر الطلبة "التفاعل مع الطالب  -

ممارسة هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،التفاعل مع  الطالب  حملور بالنسبة -
حيث بلغ ( %2209)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 215)لألساتذة  من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة ، ب

النتيجة إىل نشاط األستاذ اجلدي ،ويرى الطالب الباحث هذه  2026باحنراف معياري 2099املتوسط احلسايب 
بصفة دائمة يؤدي إىل عدم انسجام الطلبة معه وعدم الراحة حملاضرته ، وهذا يتطلب أخذ األمور ببساطة ، وأن 

 حيث يوصي بعدم (2003حممد ابراهيم الغريوات، ) يكون األستاذ مرحًا مع طلبته من وقت ألخر  ويدعم ذلك
وهذا ما يتفق مع  ،التعامل مع الطلبة بفوقية واستعالء مما خيلق فجوة يف العالقات الشخصية بني األساتذة وطالهبم

  األساسيةواقع الكفايات حيث جاءت نتائج دراسة   (2009هشام امحد غراب ــ اسعد حسني عطوان ، ) دراسة
فوق املتوسط بقليل يف جمال التفاعل والعالقات  اجملتمع املهنية  وعالقتها باجتاه الطلبة حنوهملالزمة ملعلمي كليات ا

حفيظ بن حممد خافظ )  ودراسة(2002مىن بنت امحد السبيعي، )  دراسة نتائج معكذلك  تفقاالجتماعية ، و ت
 ملهاراتا أداء مستوى يف اخنفاض إىل منتائجه أشارت اليت (2010حممود داود الربيعي، ) (2010املزروعي، 
 يعمل ال التدريس هيئة عضو أن إىل النتيجة تلك الباحث الطالب ويرى.  التفاعل مهارات ضمنها ومن  التدريسية

 فقط العلمية املادة يف اهتمامه التدريس هيئة عضو حلصر وذلك ، الطلبة مع والتفاعل االتصال مهارات تفعيل على
 عالقات إىل يؤدي"   الذي احليوي ودوره الطالب مع والتفاعل االتصال أمهية إدراك وعدم ،  للطلبة إيصاهلا وكيفية
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 يف املعنوية الروح ورفع البناء، وللتعاون ، للعمل دافعيتهم وزيادة ،األفراد نفوس يف الثقة زرع على تعمل إجيابية إنسانية
.(265 صفحة ،2009 احلريري،). "  واالجتماعية النفسية احتياجاهتم وإشباع ،اجملموعة بني العمل بيئة

   

التفاعل مع " لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات يبين عدد( 49)تكراري رقم  مدرج
 "الطالب 

 

 
 " :من وجهة نضر الطلبة "تقويم الطالب  -

ممارسة هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،تقومي  الطالب  حملور بالنسبة -
حيث ( %33042)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 242)لألساتذة  من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة ، ب

وميكن تفسري ذلك استنادا إىل أن ممارسة تلك العبارات تتطلب  1،92باحنراف معياري2024بلغ املتوسط احلسايب 
جهدا ووقتا كبريين قد ال تتوافر لكثري من األساتذة  يف ظل ما تتطلبه تلك املمارسة من وقت و إجراءات  وخربة 

فة إىل عدم وجود درجات معيارية خاصة لطلبة اجلامعة يف وتدريب ، وكذلك يف ظل األعداد الكبرية للطالب إضا
يف شك عن عملية راق االختبار تبقي الطالب دائما أقسام ومعاهد الرتبية البدنية يف اجلانب التطبيقي وعدم إعادة أو 

     (2002مىن بنت امحد السبيعي، ) و  (2010حممود داود الربيعي، )دراسة  وهذا ما يتفق مع دراسة  .التقومي 
 مسري عوض، حممد الرمحن عبد)ودراسة  (2005االمسر، )، ودراسة  (2010حفيظ بن حممد خافظ املزروعي، ) 

 -بليغ محيد الشوك ) ، (2002صالح امحد ناقة، / حازم زكي عيسى ) ودراسة (1229 إبراهيم، الباسط عبد
 .  (2010رجاء عبد السالم العجيل، 
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وكانت درجة ممارستها يف حدود حيث أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مهارة التقومي مل تكن بالشكل املطلوب  
إىل عدم توافر املصادر  سبب هذه النتائج يرجع أنويرى الطالب الباحث كذلك   املتوسط من وجهة نظر الطلبة ،

ليبه احلديثة املتنوعة، و كذلك حصر وظيفة التقومي يف النطاق واملتابعة ملا يستجد يف جمال التقومي وأسا ،البشرية املؤهلة 
.التقليدي الضيق الذي حيدد التقومي يف االختبارات التحصيلية فقط

   

" تقويم الطالب"لمحور التدريسي األداء الستمارة الطلبة أراء تكرارات يبين عدد( 42)تكراري رقم  مدرج  

 

 
 
فيما يخص األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام ومعاهد األداة ككل الخاصة بآراء الطلبة  -

 .التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية 
األداء التدريسي ألعضاء هيئة ممارسة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،األداة ككل حملور بالنسبة

من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة متوسطة   والرياضية يف اجلامعة اجلزائريةالتدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية 
 11021باحنراف معياري 2029حيث بلغ املتوسط احلسايب ( %32022)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 239)ب

 هيئة أعضاء أداء دون حتول اليت واملعوقات املشكالت من عديد جودويفسر الطالب الباحث هذه النتيجة إىل 
وهذا ما  .ألدوارهم ممارستهم درجة على سليب بشكل يؤثر  ما املنشود،وهذا الوجه على التدريسية ألدوارهم التدريس

 حيث توصلت الدراسة إلى (2009خبوش، دور الرضا يف حتقيق أهداف املؤسسة اجلامعية، )يتفق مع دراسة 
جاءت درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة : اآلتية ةجيالنت

 .بدرجة متوسطة
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آراء الطلبة فيما يخص األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام يبين  ( 42)تكراري رقم  مدرج
 .الجزائرية ومعاهد التربية البدنية والرياضية في الجامعة 
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 :من اجل اإلجابة على السؤال الثالث والذي نصه : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث  -

 " ؟ بأقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئعضاء هيمستوى الرضا الوظيفي أل ما   " 
 " :من وجهة نظر األساتذة أنفسهم"مستوى الرضا الوظيفي  -أ  

راء أعضاء يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعدد التكرارات والنسب المئوية أل( 03)جدول رقم 
 . فيما يتعلق برضاهم الوظيفي بأقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئهي
 

طبيعة  المحاور                                
 التدريس

النمط 
 اإلداري

مكان وبيئة 
 العمل

  األداة
 ككل

أراء أعضاء 
ة ئهي

 التدريس
 002=4ن

 3630 3630 3602 3632 المتوسط الحسابي 
 4062 2622 1622 0622 االنحراف المعياري 

 
درجة 
الرضا 

الوظيفي  
بالنسبة 
المئوية 

% 

 41692 41619 40690 49642 راض بدرجة كبيرة جدا
 02622 34641 02630 02632 راض بدرجة كبيرة 

 33699 30620 39690 34622 راض بدرجة متوسطة

 42610 42603 02624 42610 راض بدرجة اقل من المتوسطة
 1622 2641 0623 3624 غير راض 

 (.03)من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

 :"نضر األساتذة من وجهة " طبيعة التدريس -
رضا هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،طبيعة التدريس  حملور بالنسبة -

حيث بلغ ( %31059)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 92)لألساتذة  من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة ، ب
  (5002الزيودي، )،(5002خبوش، )وهذا ما يتفق مع دراسة .2092باحنراف معياري  3039املتوسط احلسايب 

 تعرتض مشكالت عدة إىل ذلكا وارجعة لديهم رضا جزئي ، ذحيث أشارت نتائج هذه الدراسات ، أن األسات
حمتوى أن الطالب الباحث بضرورة الرفع من مستواه ، ويرى  وأوصى ،اجلامعة يف مستوى الرضا الوظيفي تقدم

الوظيفة وطبيعة التدريس من العوامل اليت تلعب دورا مهما يف حتديد الرضا الوظيفي وذلك من حيث  عدد الطلبة يف 
والرياضية يف  املقررات اليت يقوم بتدريسها ،  وأخالق الطلبة ، واألمن واالستقرار، وما تتيحه ألستاذ الرتبية البدنية
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مما يؤدي إىل ( النظري ، التطبيقي)اجلامعة من اجل إظهار قدراته ، وإبداعاته وخرباته وإمكانياته على الصعيدين 
 ,Kouloubandi) ودراسة (2010جميد مصطفى منصور ، ) دراسة وهذا ما يتفق مع  ،حتقيق رضا عايل 

حيث بينت نتائج الدراسة إىل أن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس كان متوسطا يف جمال  ،   (1993
.التدريس

   

طبيعة "يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور ( 02)تكراري رقم  مدرج
 "التدريس

 

 
 :"األساتذة من وجهة نضر " النمط اإلداري -

رضا هذا احملور بالنسبة لألساتذة   درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،النمط اإلداري  حملور بالنسبة -
حيث بلغ املتوسط ( %39092)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 96)من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة ، ب

 يوصي الباحث بضرورةحيث   (2009غنيم، )وهذا ما يتفق مع دراسة . 4062باحنراف معياري  3026احلسايب 
والقوانني  يف تسيري األمور اجلامعة بدال  األنظمةإعادة النظر يف النظام اإلداري السائد يف اجلامعة مع االعتماد على 

فالسلوك القيادي والعالقات االجتماعية القائمة على االحرتام   (2010ابومسرة، )، ودراسة  عالقات الشخصيةمن ال
املتبادل والتعاون والثقة بني اإلداريني واألساتذة يؤدي إىل حتقيق مستوى عال من الرضا الوظيفي لدى األساتذة وهذا 

 أن السلوك اإلنساين وقد توصل املهتمون و الباحثون إىل. بدوره يؤدي إىل تشجيعهم وبالتايل إىل الزيادة يف األداء 
داخل املؤسسات ميثل اهتماما مشرتكا بني علوم اإلدارة من ناحية والعلوم اإلنسانية من ناحية أخرى ، فالرتكيز على 
جانب واحد ال يكفي لفهم السلوك اإلنساين ومعرفة مدى الرضا الوظيفي   فالرضا الوظيفي  ما هو إال جتميع 
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لبيئية اليت حتيط عالقة املوظف بزمالئه ورؤسائه وتتوافق مع شخصيته واليت جتعله للظروف النفسية والفسيولوجية وا
فكلما كانت العالقة جيدة  بني الرئيس والزمالء واملشرفني ، كلما   (2009البديوي، )يقول بصدق أنا سعيد بعملي 

شاويش، )تلعب دورا مهما يف الرفع من  درجة الرضا للعاملني  زاد مستوى الرضا للفرد ،  وعليه ميكن لإلدارة أن 
حيث كان مضمون إجابات أعضاء  (2011الطاهر امحد حممد علي، )، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (2004

 الباحث التدريس على هذه الفقرات يشري إىل عدم الرضا عن السياسة املتبعة يف اجلانب اإلداري و أوصى هيئة
اإلجراءات واليت هلا عالقة مباشرة برضا األستاذ اجلامعي اليت حتتاج إىل مراجعة موضوعية وواعية  بضرورة النظر يف تلك

يرى ري لدى هذه املؤسسات األكادميية  ، يف هذا الصدد للكشف عن أسباب عدم حتقيق هذا الرضا يف اجلهاز اإلدا
انه على اإلدارة أن حتسس كل أستاذ مهما كان دوره على انه أهم عضو يف هذه املؤسسة وان عمله  الطالب الباحث

.هو أهم األعمال ، وإذا متكن هذا الشعور من األساتذة فكلهم يف غرية على أداء عمله على أحسن وجه 

   

ألن  
هيئة التدريس يستمدون رضاهم الوظيفي من خالل املعاملة احلسنة والتقدير الذي يتلقونه من اإلداريني الذين أعضاء 

 .يتعاملون معهم 
 

النمط "يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور ( 04)تكراري رقم  مدرج 
 "اإلداري
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 :"نضر األساتذة من وجهة " مكان وبيئة العمل  

رضا هذا احملور بالنسبة  درجة أي املتوسطيف حدود  عموما  املستوى كان ،مكان وبيئة العمل  حملور بالنسبة -
حيث بلغ ( %32002)تكرار ونسبة مئوية قدرها ( 93)لألساتذة  من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة ، ب

عبده احمد محمد حسن ، ) ، تتفق هذه النتيجة  مع دراسة  6052باحنراف معياري  3032املتوسط احلسايب 
0222)   (Okpara,J, 2005)   حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إىل تدين درجة    (2001راتب، )، و

 .الرضا يف جمال مكان وطبيعة التدريس والعالقات مع الزمالء   

أنه من الضروري العمل من جانب املسؤولني على هتيئة ظروف عمل مناسبة مما يسهم يف رفع   الطالب الباحثفريى 
الرضا الوظيفي هو أن  Graenمعدالت اإلنتاج عالوة على زيادة رضا األستاذ  عن عمله  ، حيث أفاد جرين  

حقيق الذات يف إطار نظام العمل بني حاجات الفرد اليت تعززها دوافع احلاجة لت التوافق أو التكيف الفعال ما حمصلة
فبإمكان االستدالل على تأقلم املوظف مع وظيفته  من خالل معرفة مدى التوافق بني شخصية املوظف يف عمله 

عمل  مجاعات فيما بينهم يكونون العاملني أن الطالب الباحثوبالتايل يرى  .  (1291العديلي، )وبيئة عمله 
 وقيمهم أعضائها واجتاهاهتم تفكري الكبري على أثرها اجلماعات وهلذه فيه، يلتئمون الرمسي الذي غري التنظيم تكون

 مما إنتاجيتهم، على النهاية يف ينعكس األمر الذي ومع اإلدارة بعضهم مع وعالقاهتم وسلوكهم على دوافعهم وبالتايل

 .منفصلني  أفراد ال اتمجاع على أهنم معهم اإلدارة التعامل من يتطلب

 هلم حيقق بأن كفيل املوظفني معاملة يف الدميقراطي االجتاه على أن (41، صفحة 1299فرسوين، )ويدعم ذلك 

 املعنوية الروح وارتفاع يشعرون بالرضا جيعلهم مما والتقدير الذات الحرتام حاجاهتم تشبع حيث املالئم للعمل، املناخ

 اإلنتاجية زيادة يفضي إىل الذي األمر
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مكان وبيئة "يبين درج عدد تكرارات أراء األساتذة الستمارة الرضا الوظيفي لمحور ( 00)تكراري رقم  مدرج
"العمل

   

 
 

 مقياس الرضا الوظيفي ككل الخاص بآراء  األساتذة -

( 99)ب  املتوسطيف حدود  عموما املستوى كان األساتذةالرضا الوظيفي ككل اخلاص بآراء ملستوى  بالنسبة -
لديهم رضا وظيفي بدرجة متوسطة ، حيث بلغ املتوسط   األساتذة من( %33099)أستاذ ونسبة مئوية قدرها 

 .1206باحنراف معياري  3032احلسايب 

منط إداري  )البدنية والرياضية منويرى الطالب الباحث هذه النتيجة داللة على الوضع الوظيفي احلايل ألساتذة الرتبية 
أي انه كلما تصور األساتذة  أن عملهم حيقق . ومستوى توافقه من ناحية أخرى ( وطبيعة املهنة ، مكان وبيئة العمل 

مجيد مصطفى ) كلما كانت مشاعرهم حنو ذلك العمل اجيابية  وهذا ما يتفق مع دراسة    مإشباعا كبريا حلاجاهت مهل
املستوى العام للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة أن ، حيث أظهرت النتائج  (0242منصور ، 

بضرورة املوضوعية عند تقييم عمل األساتذة والتعامل معهم بعدل  الباحثأوصى  ترتاوح من درجة قليلة إىل متوسطة
 .الكفاية يف الرتقية بعيدا عن احملاباة والوساطة  ةمراعاومساواة ، وضبط عدد الطلبة يف الشعب ، 
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آراء األساتذة في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية في الجامعة الجزائرية  يبين ( 03)تكراري رقم  مدرج
"االستمارة ككل"فيما يخص درجة رضاهم الوظيفي 

   

 

 
 
 :اإلجابة على السؤال والذي نصه من اجل و  :  الرابععرض ومناقشة نتائج السؤال  -

هل يختلف مستوى ممارسة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية 
 ؟(المؤهل العلمي ، والخبرة المهنية )تعزى لمتغير 

أفراد الدراسة للمتغريات  كما  لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتصورات -
 (.31)، (24)هو مبني يف اجلدول رقمي 
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االستمارة "فيما يخص رضاهم الوظيفي 
 "  ككل
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 المؤهل العلمييبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى األساتذة تبعا لمتغير ( 01)جدول رقم 

 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألداء التدريسي لدى أعضاء الهيئة يبين (02)جدول رقم 
 .المؤهل العلميالتدريسية في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير 

   

متوسط  (ف) قيمة
 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 التخطيط  بين المجموعات 42644 0 36212 226233

 داخل المجموعات 96022 002 26290

 المجموع 03614 009

 التهيئة بين المجموعات 20621 0 026304 3436034

 داخل المجموعات 42622 002 26221

 المجموع 94621 009

 التنفيذ بين المجموعات 13622 0 096999 1396022

 داخل المجموعات 4460 002 2622

 المجموع 21692 009

 التفاعل بين المجموعات 02629 0 406232 4236232

 داخل المجموعات 02623 002 26402

 المجموع 23624 009

 التقويم بين المجموعات 0621 0 46092 436422

 داخل المجموعات 04692 002 2629

 المجموع 01631 009

 األداة ككل بين المجموعات 046322 0 426222 0226132

 داخل المجموعات 26231 002 2621

 المجموع 326134 009

 (.   3012)اجلدولية ( ف) وقيمة( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *

 المحاور     التخطيط التهيئة التنفيذ التفاعل التقويم األداة ككل
 الشهادة

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف

 بروفيسور 3624 2631 3692 2622 164 2624 369 2622 3612 2642 3693 2644

 دكتورة 3699 260 362 2643 3623 2602 3622 2609 3623 2642 3699 2642

 ماجستير 361 2602 0624 2632 0629 2649 3622 261 3614 2632 3641 2601
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اجلدولية لألداء التدريسي أي انه توجد (ف)احملسوبة اكرب من القيمة ( ف)السابق أن قيمة  من اجلدوليتضح  
 .فروق ذات داللة إحصائية

للمقارنات البعدية بني اجملموعات  )  ( LSD وللتعرف لصاحل من تعود الفروق استخدم الطالب الباحث اختبار -
 :تبني ذلك(26)ونتائج اجلدول 

 المؤهل العلميلمتغير   للمقارنات البعدية تبعا لمحور التخطيط)  ( LSD ختباريوضح ا( 02)جدول رقم 
 المؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- 2642 2604

 دكتورة  ---------- *2639

 ماجستير   -------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت  -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -

 المؤهل العلمي لمتغيرللمقارنات البعدية تبعا لمحور التهيئة )  ( LSD يوضح اختبار(09)رقم  جدول
 المؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- 2643 *2622

 دكتورة  --------- *2622

 ماجستير   ---------

 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت 
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور)-
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري -دكتوره )-

المؤهل لمتغير  البعدية تبعا لمحور تنفيذ الدرسللمقارنات )  ( LSD يوضح اختبار( 02)جدول رقم 
 . العلمي

 المؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- *2602 *4643

 دكتورة  -------- *2629

 ماجستير   -------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت   -
 .لصاحل الربوفيسور( دكتوره -بروفيسور) -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور) -
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 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره )  
 المؤهل العلميلمتغير  التفاعلللمقارنات البعدية تبعا لمحور )  ( LSD يوضح اختبار( 02)رقم جدول 

 المؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- 2640 *269

 دكتورة  ------------ *2622

 ماجستير   ----------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت   -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور)  -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -
 المؤهل العلميلمتغير  للمقارنات البعدية تبعا لمحور التقويم)  ( LSD يوضح اختبار( 32)جدول رقم   -

 املؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- 0019 0004

 دكتورة  ---------- *0022

 ماجستير   ---------

 ( .2.25)دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت  -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره )

 لمتغيرتبعا ( األداء التدريسي)لألداة ككل للمقارنات البعدية )  ( LSD يوضح اختبار( 34)جدول رقم 
 المؤهل العلمي

 المؤهل العلمي بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- 2623 *2622

 دكتورة  ---------- *2623

 ماجستير   ----------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت   -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور) -
 . لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -
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يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى األساتذة الستمارة األداء التدريسي ( 30)جدول رقم 
 ( :سنة 42أكثر من  -سنة 42الى2من  -سنوات  2اقل من )تبعا لمتغير الخبرة المهنية 

 

المحاور                                    التخطيط التهيئة التنفيذ  التفاعل التقويم األداة ككل
 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط نحرافا الخبرة المهنية

 42سنة  من  أكثر 3.92 2.24 3623 2622 162 2621 3622 2642 3620 2640 3623 2621

 سنة  42الى2 من 3.92 2.03 3693 2634 3.24 2.13 3613 2631 3621 2642 3620 2.42

 سنوات 2من اقل  363 2.00 0692 2601 0621 2642 0692 2611 3633 2632 3.32 2632

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لألداء التدريسي لدى األساتذة تبعا  يبين( 33)جدول رقم  
 .المهنية  لمتغير الخبرة

مجموع مربعات  درجة الحرية متوسط االنحراف (ف) قيمة
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 التخطيط بين المجموعات 406424 0 2622 404620

 داخل المجموعات 446012 002 2622

 المجموع 03614 009

 التهيئة بين المجموعات 226222 0 096992 3206402

 داخل المجموعات 426224 002 26294

 المجموع 94621 009

 التنفيذ بين المجموعات 336303 0 426220 4916222

 داخل المجموعات 046132 002 26222

 المجموع 21692 009

 التفاعل بين المجموعات 046322 0 4269 916213

 داخل المجموعات 306243 002 26412

 المجموع 23624 009

 التقويم بين المجموعات 2602 0 06212 346012

 داخل المجموعات 42622 002 26222

 المجموع 01631 009

 ككلاألداة   بين المجموعات 046022 0 426212 0206332

 داخل المجموعات 26433 002 26214

 المجموع 326134 009

 (.3642)الجدولية ( ف) وقيمة( 2622)دال إحصائيا عند مستوى الداللة  *
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اجلدولية لألداء التدريسي أي انه توجد (ف)احملسوبة اكرب من القيمة ( ف)يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  
 .فروق ذات داللة إحصائية

للمقارنات البعدية بني اجملموعات  )  ( LSD وللتعرف لصاحل من تعود الفروق استخدم الطالب الباحث اختبار  -
 :تبني ذلك(34)ونتائج اجلدول 

 . للمقارنات البعدية تبعا لمحور التخطيط لمتغير الخبرة المهنيةLSD)  (اختباريوضح  (31)رقم  جدول
 الخبرة المهنية سنة 42من  أكثر سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  -------- 26243 *2612

 سنة 42إلى  2من   --------- *2612

 سنوات 2اقل من    -------

  ( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت   -

 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من )  -

 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من ) -

 .لمتغير الخبرة المهنية  التهيئةللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (يوضح اختبار( 32)جدول رقم  
 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  --------- 2622 *4622

 سنة 42إلى  2من   ---------- *2612

 سنوات 2اقل من    -------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت  - 
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) -
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من ) -
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..لمتغير الخبرة المهنية  التنفيذللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (يوضح اختبار( 32)جدول رقم 

   

 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  ---------- *2622 *4643

 سنة 42إلى  2من   ----------- *2.29

 سنوات 2اقل من    ---------

 ( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت  - 
 .سنة 16لصاحل اكثر من  ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من ) -
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) -
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من ) -

 .للمقارنات البعدية تبعا لمحور التفاعل لمتغير الخبرة المهنية LSD)  (يوضح اختبار( 39)جدول رقم 
 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  ---------- *2612 *2622

 سنة 42إلى  2من   --------- *2612

 سنوات 2اقل من    ---------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت  -
 .سنة 16لصاحل اكثر من  ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من ) -
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) -
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من ) -

 .لمتغير الخبرة المهنية  التقويمللمقارنات البعدية تبعا لمحور LSD)  (يوضح اختبار( 32)جدول رقم 
 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  -------- 2620 *2602

 سنة 42إلى  2من   ---------- *2634

 سنوات 2اقل من    --------

 ( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت   -
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) - 
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من ) -
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لألداة ككل للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الخبرة المهنية LSD)  (يوضح اختبار( 32)جدول رقم 

   

 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42إلى  2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  ---------- *2604 *2699

 سنة 42إلى  2من   ---------- *2622

 سنوات 2اقل من    ----------

  ( .2.25)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت   -
 .سنة 16لصاحل من اكثر من ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من ) -
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) -
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9من اقل  -سنة  16 – 9من ) -
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس   

هل يختلف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تعزى  "
 " ؟(المؤهل العلمي ، والخبرة المهنية )لمتغير 

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتصورات أفراد الدراسة للمتغريات  كما  -
 (.46)، (40)هو مبني يف اجلدولني رقمي

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن األداء ( 12)جدول رقم
  . المؤهل العلمي التدريسي حسب متغير  

مكان وبيئة  األداة ككل
 العمل

 المحاور طبيعة التدريس النمط اإلداري
 

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف  المؤهل العلمي 

 بروفيسور  3623 2643 160 26224 1622 2642 1642 26212

 دكتورة 362 2641 3694 263 3624 2630 3694 260

 ماجستير 363 2633 3602 2612 0622 2610 3623 2602
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة يبين ( 14)جدول رقم 
. المؤهل العلمي التدريسية في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير 

   

متوسط  (ف) قيمة
 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 طبيعة التدريس بين المجموعات 426923 0 46443 41622

 داخل المجموعات 06002 002 26291

 المجموع 426202 009

 النمط اإلداري بين المجموعات 326922 0 426292 13269

 داخل المجموعات 426022 002 26212

 المجموع 226204 009

مكان وبيئة  بين المجموعات 216213 0 306300 0436322
 داخل المجموعات 316221 002 26420 العمل

 المجموع 226939 009

 األداة ككل بين المجموعات 096200 0 436244 0226232

 داخل المجموعات 406011 002 26221

 المجموع 126222 009

 (.3012)اجلدولية ( ف) وقيمة( 0005)الداللة دال إحصائيا عند مستوى *
اجلدولية لألداء التدريسي أي انه توجد (ف)احملسوبة اكرب من القيمة ( ف)يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  -

 .فروق ذات داللة إحصائية
اجملموعات  للمقارنات البعدية بني )  ( LSD وللتعرف لصاحل من تعود الفروق استخدم الطالب الباحث اختبار  -

 :تبني ذلك)(ونتائج اجلدول 
 المؤهل العلمي ؟للمقارنات البعدية تبعا لمحور طبيعة التدريس لمتغير  (LSD)ختبار يوضح ا(10)جدول 

  المؤهل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ------------ 26233 *2603

 دكتورة  ------------ *26422

 ماجستير   ----------

 ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت  -
 لصاحل الربوفيسور( بروفيسور، ماجستري) -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -



 ومناقشة النتائج                                                    عرض وتحليل                                                                         ثانيالالفصل 

150 

 

.المؤهل العلمي لمتغير  اإلداريالنمط للمقارنات البعدية تبعا لمحور  (LSD)يوضح اختبار (13)جدول 

   

  المؤهل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور --------- *2619 *4609

 دكتورة  -------- *2622

 ماجستير   ----------

 ( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت   -
 .لصاحل الربوفيسور( دكتوره -بروفيسور) -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور) -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -

  المؤهل العلمي لمتغير   لعملمكان وبيئة ا للمقارنات البعدية تبعا لمحور (LSD)يوضح اختبار (11)جدول 
  المؤهل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور ---------- *2629 *4622

 دكتورة  ------- *4620

 ماجستير   ----------

 ( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاآليت   -
 .لصاحل الربوفيسور( دكتوره -بروفيسور) -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور) -
 .لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -
الرضا )لألداة ككل المؤهل العلمي للمقارنات البعدية تبعا لمتغير  (LSD)يوضح اختبار (12)جدول   

 .(  الوظيفي
  المؤهل العلمي  بروفيسور دكتورة ماجستير

 بروفيسور -------- *2632 *4622

 دكتورة  ------ *2629

 ماجستير   ------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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-  

 :اجملموعات كاآليتيتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني  
 لصاحل الربوفيسور( دكتوره -بروفيسور) -
 .لصاحل الربوفيسور( ماجستري -بروفيسور) -
 . لصاحل الدكتوره( ماجستري-دكتوره ) -

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن األداء ( 12)جدول رقم
 : ية التدريسي حسب متغير  الخبرة المهن

 المحاور          طبيعة التدريس النمط اإلداري مكان وبيئة العمل األداة ككل
 

 الخبرة

 متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف

 سنة 42من  أكثر 3622 26221 1629 26222 1609 2600 3622 264

 سنة 42-2من  3613 2642 3612 2602 3629 2632 3623 2603

 سنوات 2اقل من  3602 2632 0623 2643 0612 2632 0622 2603

 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة يبين ( 19)جدول رقم 

 . التدريسية في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تبعا لمتغير الخبرة المهنية عليها 
متوسط  (ف) قيمة

 االنحراف

درجة 
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

 المتغيرات مصدر التباين

 طبيعة التدريس بين المجموعات 42644 0 26201 406422

 داخل المجموعات 96022 002 26292

 المجموع 03614 009

 النمط اإلداري بين المجموعات 20621 0 026222 2326212

 داخل المجموعات 42622 002 26232

 المجموع 94621 009

مكان وبيئة  بين المجموعات 13622 0 316222 0926422
 داخل المجموعات 4460 002 26402 العمل

 المجموع 21692 009

 األداة ككل بين المجموعات 02629 0 416112 0226229

 داخل المجموعات 02623 002 2622

 المجموع 23624 009

     (.3.19)الجدولية ( ف) وقيمة( 1.19)الداللة دال إحصائيا عند مستوى *
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-  

اجلدولية للرضا الوظيفي أي انه توجد فروق (ف)احملسوبة اكرب من القيمة ( ف)يتضح من اجلدول السابق أن قيمة  
 .ذات داللة إحصائية

جملموعات  للمقارنات البعدية بني ا)  ( LSD وللتعرف لصاحل من تعود الفروق استخدم الطالب الباحث اختبار
 :تبني ذلك(49)ونتائج اجلدول 

للمقارنات البعدية تبعا لمحور طبيعة التدريس لمتغير الخبرة (LSD)يوضح اختبار ( 12)رقم  جدول -
 .المهنية

 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  ------- 2644 *2602

 سنة 42-2من   -------- *2641

 سنوات 2اقل من    ------

 ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت 

 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من ) 
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من )

 .لمتغير الخبرة المهنية للمقارنات البعدية تبعا لمحور النمط اإلداري(LSD)يوضح اختبار ( 12)رقم  جدول
 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  -------- *2622 *4601

 سنة 42-2من   -------- *2622

 سنوات 2اقل من    ------

  ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت 

 .سنة 16لصاحل اكثر من  ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من )
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من )
 سنة 16 – 9لصاحل من  (سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من )
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للمقارنات البعدية تبعا لمحور مكان وبيئة العمل لمتغير الخبرة (LSD)يوضح اختبار ( 22)رقم  جدول
 .المهنية

   

 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  -------- *262 *4620

 سنة 42-2من   --------- *2624

 سنوات 2اقل من    -----

 .( 0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت 

 .سنة 16لصاحل اكثر من  ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من 
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من )
 سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من )

الرضا )لألداة ككل  .للمقارنات البعدية تبعا لمتغير الخبرة المهنية(LSD)يوضح اختبار ( 24)رقم  جدول
 (  .الوظيفي

 الخبرة المهنية سنة 42أكثر من  سنة 42-2من  سنوات 2اقل من 

 سنة 42أكثر من  ------------ *2613 *4

 سنة 42-2من   ------------ *2629

 سنوات 2اقل من    -------------

 ( .0005)دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 :يتضح من اجلدول السابق انه توجد فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات كاأليت 

 .سنة 16لصاحل أكثر من  ( سنة 16 – 9من  -سنة  16أكثر من )
 .سنة 16لصاحل أكثر من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16أكثر من )
 .سنة 16 – 9لصاحل من ( سنوات 9اقل من  -سنة  16 – 9من )
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-  

 :من اجل اإلجابة على السؤال السادس والذي نصه : عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس  
بأقسام ومعاهد  التدريس ةئتدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيبين األداء ال الموجودة ما طبيعة العالقة  " 

 .، استخدمنا معامل ارتباط بريسون  " ؟ التربية البدنية والرياضية
يمثل معامالت ارتباط بيرسون بين محاور األداء التدريسي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ( 20)جدول رقم 

 .التدريس في أقسام ومعاهد 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
26321 26222 26229 26242 

 :المحور الثاني 
 تهيئة الطالب

26140 26292 26922 26232 

 :المحور الثلث 
 تنفيذ الدرس

26149 26224 26224 26292 

 :المحور الرابع 
التفاعل مع 

 الطالب

26229 26222 26220 26202 

 :المحور الخامس 
 تقويم الطالب

26222 26344 26224 26222 

الدرجة الكلية 
لمحاور األداء 

 التدريسي

26220 26213 26243 26204 

 

 :ما يلي ( 20)يتضح من الجدول رقم 
بني التخطيط للدرس وكل من النمط اإلداري و مكان وبيئة العمل  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  -

و طبيعة التدريس واجملموع الكلي للرضا الوظيفي ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل أن مهنة التدريس مهنة شاقة ومتعبة 
طريق التخطيط والتحضري اليومي للدروس ، فريى تتطلب جمهودات وقدرات متميزة من االستعداد للتدريس عن 

وبيئة العمل ، ال تعكس جمهوداهتم ، ومسؤولياهتم الكبرية لذا   األساتذة أن النمط اإلداري و طبيعة التدريس و مكان
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حيث أكد أن العامل يشعر  (0222العبودي فاتح، )كانت هناك عالقة ارتباط بني هذه األبعاد وهذا ما يؤكده 
 .بالسعادة واالطمئنان إذا توفر له عالقات طيبة مع العمال والرؤساء وظروف العمل املالئمة

-  

بني تنفيذ الدرس وكل من النمط اإلداري و مكان وبيئة العمل و  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  
و الطالب الباحث هذا إىل أمهية العالقات االجيابية يف معاهد طبيعة التدريس واجملموع الكلي للرضا الوظيفي  ويعز 

الرتبية البدنية والرياضية  الن طبيعة مهنة التدريس تفرض تعامالت من نوع خاص يف إطار العمل باالحتكاك بني 
زمة يف قاعات األساتذة  والتنسيق فيما بينهم والطاقم اإلداري يف إطار التعامالت اإلدارية مثل توفري التجهيزات الال

التدريس واملركب الرياضي ، وعن كيفية تقدير االجنازات يف التدريس وظروف العمل ، وتعلق واضح بالرتقية كل هذا 
على ضرورة العمل من جانب املسؤولني على  (29، صفحة 4220طه فرج، )جعل ذلك االرتباط جليا   ويؤكد 

 عمل مناسبة اليت بدورها تسهم يف الرفع من معدالت اإلنتاج  عالوة على زيادة رضا العامل عن عمله هتيئة ظروف
بني التقومي وكل من النمط اإلداري و مكان وبيئة العمل و طبيعة  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  -

التدريس واجملموع الكلي للرضا الوظيفي ويعزو الطالب الباحث هذا إىل أن عملية التقومي تعد من األمور امللموسة 
قوانني يف تسيري األمور واليت تتأثر بكثرة الطلبة و أسلوب لألستاذ واليت حياسب عليها إداريا من حيث األنظمة وال

 .      اإلدارة يف تطبيق تلك األنظمة والقوانني
بني هتيئة الطالب والتفاعل مع الطالب وكل من النمط اإلداري و  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  -

 التعليم يعانيهمكان وبيئة العمل و طبيعة التدريس واجملموع الكلي للرضا الوظيفي ويعزو الطالب الباحث هذا إىل ما 
وعدد الطلبة ، وعدد احملاضرات اليت يقوم   خالق الطلبةالن هتيئة الطالب تتأثر مبستوى أ مشكالت من اجلامعي

  .بتدريسها 
 .يبين معامالت االرتباط لبيرسون بين االداء التدريسي والرضا الوظيفي ( 23)جدول رقم 

الدرجة الكلية لمحاور  العدد المقياس
 الرضا الوظيفي

الدرجة الكلية لمحاور 
 األداء التدريسي

 مستوى الداللة

الكلية لمحاور الدرجة 
 األداء التدريسي

002 2620 / 2624 

الدرجة الكلية لمحاور 
 الرضا الوظيفي

002 / 2620 2624 

 ( :23)يتضح من الجدول رقم 
بني األداء التدريسي والرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  -

والرياضية باجلامعة اجلزائرية ، مما يوحي بوجود ارتباط ذو عالقة اجيابية بينهما  حيث بلغ معامل ارتباط بريسون 
ويعزو الطالب الباحث ذلك إىل ارتباط الرضا باألداء كون أن  (استمارة األساتذة ، استمارة الرضا الوظيفي ) 0022

 مرتبطة بضرورة حتقيق مستوى معني من ( قيد البحث  )األستاذ إذا شعر أن حصوله على عناصر الرضا الوظيفي 
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األداء ، فسيعمل على حتقيق مستوى عال من األداء والعكس ، ويدعم هذا االجتاه جتارب وأحباث هورثون يف 
الثينات حيث مت الرتكيز على العالقات اإلنسانية وزيادة االهتمام بالعاملني من خالل مساع شكواهم وحل الث

و تشجيع العاملني للمشاركة يف اإلدارة وكان اهلدف من ذلك هو رفع  ،مشكالهتم وإشباع حاجاهتم املادية واملعنوية 
وقد أظهرت نتائج التجارب أن اإلنتاجية ارتفعت وأن العوامل  روحهم املعنوية اليت بدورها تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ، 
.(152، صفحة 1225امحد، )اليت مت إدخاهلا يف العمل أدت إىل زيادة الدافعية للعمل 
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 :االستنتاجات
إليه نتائج التحليل اإلحصائي ، وعلى ضوء مناقشة النتائج أمكن يف ضوء أهداف البحث وفروضه ، ووفقا ملا أشارت 

 :الطالب الباحث التوصل إىل االستنتاجات اآلتية  

 دائهم التدريسيألفيما يتعلق بدرجة ممارستهم  بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيمستوى 
 .يف حدود املتوسط 

 .بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضيةة التدريس ئهي عضاءدرجة رضا متوسطة أل -

مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية من وجهة نظر الطلبة يف حدود  -
 . املتوسط 

الرتبية البدنية والرياضية عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد أل األداء التدريسي يف درجة ممارسة اختالف وجدي -
 .سنة خربة مهنية16لصاحل محلة الدكتوره واألكثر من ، (، واخلربة املهنية  املؤهل العلمي)تعزى ملتغري 

عضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى أل الوظيفي رضااليف درجة  اختالف وجدي -
 .سنة خربة مهنية16لصاحل أساتذة التعليم العايل واألكثر من ، (ة املهنية ، واخلرب  املؤهل العلمي)ملتغري 

بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية ة التدريس ئبني األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هي ارتباطيهتوجد عالقة  -
 .والرياضية
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:مناقشة النتائج بالفرضيات 

   

فيما يتعلق  بأقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيمستوى  : مناقشة الفرضية األولى
 .في حدود المتوسط  ألدائهم التدريسيبدرجة ممارستهم 

 مبتوسط أن أفراد العينة ميارسون معظم عبارات األداء التدريسي بدرجة متوسطة( 21)يتضح من اجلدول السابق رقم 
 :ويفسر الطالب الباحث هذه النتيجة إىل  3032قدره  حسايب

  البحثي اجلانب حول تتمركز اليت يف مرحلة ما قبل التدريس اجلامعي، اجلامعة أساتذة وتكوين إعداد طبيعة -
 الكافية املرتدة التغذية التدريس هيئة أعضاء يتلقى أن ودون الالزم، باإلعداد التدريسي اجلانب حيظى أن دون

 يذكر ما وفق، التدريس هيئة ألعضاء التدريسية املمارسات تزال فال. األداء من اجلانب هذا وحتسني لتنمية واملناسبة
 القصور أوجه عن للكشف املوضوعية التقوميية املعاجلات عن بعيدة(312 صفحة ،2003 اخلميسي، سالمة السيد)

 .وعالجها

خاصة انه ال ينظر إليه  اجلامعيالتعليم  يف التدريسياجلانب  يفعند عضو هيئة التدريس ضعف الدافعية  -
املعيار املتداول يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية يف اجلامعة  الن ، اجلامعة يفالرتقية عمليه  يفبصوره جديه 

  على الوظيفة الثانية األساسية البحث العلمي أساسية بصفة يركز الذي التدريس هيئة عضو أداء تقومي عنداجلزائرية 
 زاهر، الدين ضياء)  يذكر ما وفق ،اجلامعة أن من الرغم على هذا ،مع إمهال الوظيفة األساسية األوىل التدريس 

 لديه خيلق وهذا حبوثه، أساس على تقيمه مث يدرس، يلك التدريس هيئة عضو تستخدم (230 صفحة ،1299
 أحباثه جيرى أن عليه أن كما التدريسية، باملهام يقوم بأن جامعته جتاه التزاماته يلىب بأن مطالب فهو الصراع، من نوعا

 . الرتقية على حيصل حىت وينشرها

اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باحلوافز املادية والرواتب وهذا ما يلزم  -
،إضافة  ألعضاء هيئة التدريس زيادة أعمال إضافية قصد احلصول على مردود مادي، وبالتايل كثرة األعباء التدريسية

 امللتحقني الطالب أعداد يف والكبرية املطردة الزيادة يف ثلةواملتم اجلامعي التعليم منها يعاىن اليت الظروف إىل
 وكذلك التدريس هيئة أعضاء على عبئاً  يشكل ما وهو املتاحة، واملادية البشرية واإلمكانات يتناسب ال مبا باجلامعات

 (160 صفحة ،2001 نصار، الرءوف عبد على) التدريسي األداء درجة اخنفاض مث ومن املتاحة اإلمكانات على
 أساتذة بعض أن إىل التدين هذا سبب يعزي وقد  (2010 الكبيسي، محيد الواحد عبد)وهذا ما يتفق مع دراسة 

 بعض تربز تربوية تدريبية بدورات القيام بضرورة الباحث ويوصي ، كافيا  تربويا إعدادا يتلقوا مل العلمية الشعب
حيث أظهرت  (0244خالد احمد الصرايرة، )يف حني مل يتفق مع دراسة  . الفعال اجلامعي التدريس متطلبات

مستوى  األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية  يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء  أن النتائج
 . األقسام  فيها كان مرتفعا
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-  

ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية األولى يتبين صحة هذا الفرض والذي يشير إلى أن  
 .مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريسي  في حدود المتوسط من وجهة نظر األساتذة أنفسهم  

ومعاهد التربية البدنية من  مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام:  مناقشة الفرضية الثانية
 . وجهة نظر الطلبة في حدود المتوسط 

  أن أفراد العينة ميارسون معظم عبارات األداء التدريسي بدرجة متوسطة( 22)يتضح من اجلدول السابق رقم 
ما حتمله مهنة التدريس من متاعب وصعوبات  إىل هذا ويرجع  الطلبة نظر وجهة من  2029 قدره حسايب مبتوسط

الطلبة ، الطاقم )يف ظل الظروف اليت يواجهوهنا األساتذة من نقص يف اإلمكانات وعالقات مضطربة مع 
و كثرة أعداد الطالب داخل قاعات احملاضرات واملركب الرياضي، وطبيعة املهنة اليت وما حتتاجه من ....( اإلداري

باملشكالت األكادميية  (1224عايش زيتون ، وعبد اهلل نيزل ، ) هذا ما يعرب عنه و  .تكيف خاص لألوضاع 
 .  التدريسية واإلدارية 

جاءت : اآلتية ةجيالنت حيث توصلت الدراسة إلى (2002مىن بنت امحد السبيعي، )وهذا ما يتفق مع دراسة 
ودراسة  درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة

رجاء عبد السالم  -بليغ حميد الشوك )،ودراسة   (0222االسمر، ) و دراسة (2010حممود داود الربيعي، )
 أوصىمستوى متوسط إىل مقبول يف جماالت األداء اخلمس  ،كما  النتائج أظهرتحيث  (0242العجيل، 

. ضرورة اطالع  األساتذة اجلامعيني على نواحي القصور يف أدائهم ، مع ضرورة التنويع يف طرق التدريس  انالباحث
أداء تدريسي متوسط ألعضاء هيئة التدريس  النتائج وأظهرت (2010حفيظ بن حممد خافظ املزروعي، ) ودراسة 

من وجهة نظر طالب الدكتورة ألقسام كلية الرتبية جبامعة ام القرى  ،كما يوصي الباحث بزيادة الدراسات يف جمال 
 النتائج أن أظهرتحيث (8002هشام احمد غراب ــ اسعد حسين عطوان ، ) ودراسة.تقومي األداء التدريسي 

 الباحث أوصىكما    الكفايات األساسية ملعلمي كليات اجملتمع املهنية  من وجهة نظر الطلبة يف حدود املتوسط
محمد ) ودراسة.بالطالب أستاذ الغد  تنمية تلك الكفايات األساسية اليت هلا عالقة وطيدة ل عقد دورات  بضرورة

مستوى  متوسط للكفايات التدريسية والتقوميية و اإلنسانية لدى النتائج  أظهرتحيث  (0223ابراهيم الغريوات، 
 .أعضاء هيئة التدريس

التعبري للطلبة لإلدالء بآرائهم  ويوصي الباحث بعدم التعصب يف الرأي من قبل أعضاء هيئة التدريس  وإعطاء حرية
 .لتنمية مهارة املشاركة الفعالة

جاء معدل مجيع املهارات حيث  (2002مىن بنت امحد السبيعي، )يف حني مل تتفق هذه الدراسة مع دراسة  
نشر ثقافة اجلودة بني عضوات هيئة  وتوصي الباحثة التدريسية اليت متارسها عضوات هيئة التدريس بدرجة ضعيفة

، يف حني مل تتفق كذلك مع دراسة  وتوعيتهن بأمهية الدورات التدريبية يف صقل مهاراهتن التدريسية ،التدريس 
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مستوى أراء طلبة الدراسات العليا يف األداء التدريسي ألعضاء  أن  النتائج أظهرت حيث (0222حسن تيم، )
. التدريس يف كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية عال على العموم هيئة

   

ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الثانية يتبين صحة هذا الفرض والذي يشير إلى أن  -
 .مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس  في حدود المتوسط من وجهة نظر الطلبة 

بية البدنية بأقسام ومعاهد التر ة التدريس ئعضاء هيدرجة رضا وظيفي متوسطة أل :مناقشة الفرضية الثالثة 
 .والرياضية

يف  عموما املستوى كان الرضا الوظيفي ككل اخلاص بآراء األساتذةمستوى أن ( 23)يتضح من اجلدول السابق رقم 
ويرى الطالب الباحث هذه النتيجة داللة على الوضع الوظيفي    ، 3032 قدره حسايب مبتوسط،  املتوسطحدود 

ومستوى توافقه من ( منط إداري ، وطبيعة املهنة ، مكان وبيئة العمل )والرياضية مناحلايل ألساتذة الرتبية البدنية 
أي انه كلما تصور األساتذة  أن عملهم حيقق له إشباعا كبريا حلاجاته كلما كانت مشاعرهم حنو ذلك . ناحية أخرى 
ملناخ الذي يهيئ هلا الظروف ، فالكفاءات اجليدة إذا توفرت ، ال تستطيع أن تعمل عن معزل عن ا العمل اجيابية

عبد )دراسة    مع الدراسةاتفقت هذه  حيثاإلنتاجية املواتية للتعبري عن طاقاهتا والوصول هبا إىل أعلى مستويات 
وكان   (1222مسري، )و دراسة   (2001 راتب،)  ودراسة (2006الفتاح صاحل خليفات ، مىن خلف املالمحة، 

  :من  نتائج الدراسة

نبأ عبد الحسن ، مي )ة التدريس باجلامعات موضع الدراسة يعترب متوسطا ودراسة مستوى الرضا العام ألعضاء هيئ
 قانون مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة اجلامعة العراقية حولحيث أشارت نتائجها إىل (0242نوري محي، 

الكردي )هذا ما يتفق مع دراسة  ووجود رضا وظيفي عن القانون بشكل عام  باإلجيابيةاجلامعية تتصف  اخلدمة
يف النشاط الرياضي كانت حيث أسفرت النتائج على أن درجة الرضا الوظيفي لدى العاملني  (1226عصمت ، 

متوسطة يف جمال طبيعة العمل ، العالقات االجتماعية ، وكانت متدنية يف جمال التفاعل مع الطالب ، وطبيعة النمط 
 يتفق مع دراسة اإلداري السائد وهذا ما

 (Liacqu Joseph, 1996, pp. 8-49)  حيث وجد من بني العوامل اليت تؤدي إىل عدم الرضا ألعضاء
هيئة التدريس ترتبط بسياسة املنظمة والعالقات الشخصية ، وظروف العمل ، والعالقة مع الرؤساء كما توصل 

إىل اخنفاض املستوى العام للرضا الوظيفي لدى أساتذة اجلامعة يف جامعة   (4222الحربي محمود صالح ، )
 .امللك سعود 

ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الثالثة يتبين صحة هذا الفرض والذي يشير إلى أن  -
 .مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في حدود المتوسط
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وجد اختالف في درجة ممارسة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام ي :مناقشة الفرضية الرابعة
( .المؤهل العلمي ، والخبرة المهنية )ومعاهد التربية البدنية والرياضية تعزى لمتغير 

   

من / سنوات9اقل من )وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء فئات العينة  (33)يتضح من اجلدول السابق رقم 
  سنة خربة مهنية16أكثر من حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي لصاحل ( سنة 16أكثر من / سنة 16 - 9

وميكن تفسري ذلك استنادا إىل اختالف اخلربة التدريسية لدى هذه الفئات الثالث، فكلما زادت خربة عضو هيئة 
 الفعال، كنتيجة ملروره مبواقف تدريسية متعددة التدريس يف التدريس اجلامعي، زاد وعيه بضروريات األداء التدريسي

 .وهذا بدوره يزيد من وعيه بأمهية اكتساب املهارات التدريسية 

ذوي اخلربة ميلكون القدرة على معاجلة املواقف املعقدة  األساتذةأن  (Kauchak, 1998, p. 126)ويرى 
 شيحة، التواب عبد اجمليد عبد)  ذكره ما ذلك ويدعم داخل الفصل وأن لديهم قدرة على معاجلة مادة التعلم 

 من أكثر بالبحث معنيون - صغارهم وخباصة - التدريس هيئة أعضاء أن من (125-123 الصفحات ،1295
وهذا ما  بالتدريس عنايتهم من أكثر بالبحث عنايتهم يف كبريا دخال ترقيتهم لنظام أن الظن وكبري بالتدريس عنايتهم

 (1229حممود حامد املقدادي ، سامح حمافظة، )يتفق مع دراسة 

ا مبهارات و زودت، بأن أعضاء هيئة التدريس الذين يلتحقون بالتدريس اجلامعي مل ي(1293عدس، ) يدعم ذلكو 
مثلة يف فلسفة التعليم وأهدافه، وكيفية التعامل مع الطالب وكيفية التحضري للمقررات الدراسية، وكتابة تالتدريس امل

مصادر املعرفة، واستخدام التقنيات احلديثة يف  االمتحانات وتدقيقها، وأسلوب املناقشة الصفية، وتوجيه الطالب حنو
جمال التدريس من خالل برامج اإلعداد قبل اخلدمة التعليمية ملؤسسات إعداد األستاذ اجلامعي اليت تركز بشكل مطلق 

صول على اجلانب العملي مع إمهال اجلانب املهين، فإن الكثري منهم غالبًا ما يلجأ إىل أسلوب احملاولة واخلطأ يف الو 
وأشارت دراسة أخرى إىل  .(92، صفحة 1293عدس، ). إىل األفضل يف تقدمي احملاضرات والتعامل مع طالهبم

جمموعة أخرى من خصائص التدريس اجلامعي النموذجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات 
 .(Ballantyne, P. et al. , 1999, p. 244) . من ذوي اخلربات املتميزةوجود مدرسني: األسرتالية مثل

وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 25)، فقد أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم   املؤهل العلميأما بالنسبة ملتغري 
ويرى الطالب الباحث هذه النتيجة   املؤهل العلمييف مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغري 

إىل أن عضو هيئة التدريس كلما زاد مستواه األكادميي كلما زادت خربته يف جمال التدريس واختلفت نظرته و 
اخلثيلة ماجد هند، )  دراسةوهذا ما يتفق مع ،يث مع الوقت يكتسب ممارسة أكثر سلوكياته ومعامالته ، ح

واليت أشارت إىل ضرورة تنظيم وبناء احملاضرة على حتديد العمق املناسب للمادة املعطاة من حيث العرض  (2000
 .والشرح والوقت واالهتمام بالتغذية الراجعة 
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وأرجعت ذلك . أيضًا أن األستاذ اجلامعي ال يصل يف مستوى أدائه إىل درجة الكفاية املتوقعة منهأوضحت حيث  
إىل حاجة األساليب التدريسية املهنية إىل تطوير يف كثري من املهارات اليت تؤدي إىل حتسني العطاء األكادميي وزيادة 

 :وتوصلت النتائج إىل حيث  (0223خالد، ) ودراسة  .احلاجة إىل التحصيل العلمي يف سبيل رفع مستوى األداء

   

بني متوسطات التقديرات التقوميية جلودة مهارات  0105وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
و دراسة .  الدكتوراهرهم وفقا ملتغري املؤهل لصاحل محلة ظى أساتذة جامعة األقصى من وجهة نالتدريس اجلامعي لد

حيث أظهرت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات   (0222 عليمات، ناصر صالح) 
أعضاء هيئة التدريس يف الكليات العلمية واإلنسانية يف الفقرات املشرتكة بينهم عند مقارنتها حبسب األلقاب 

 .الكفايات كما أظهرها االختبار النهائي لصاحل محلة الدكتورهالعلمية يف بعض 

وجود  ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية الرابعة يتبين صحة هذا الفرض والذي يشير إلى
في مستوى األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة ( 2622)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لصالح ( ، الخبرة المهنية المؤهل العلمي)معاهد التربية البدنية والرياضية تعزي لمتغير التدريس في أقسام و 
 .سنة خبرة مهنية42حملة الدكتوره واألكثر من 

يوجد اختالف في درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام   :مناقشة الفرضية الخامسة 
 . (المؤهل العلمي ، والخبرة المهنية )ومعاهد التربية البدنية والرياضية تعزى لمتغير 

إىل وجود فرق يف مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ( 41)أشارت النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
، وتعكس هذه النتيجة إىل أن معظم أعضاء هيئة (أساتذة التعليم العايل ) ولصاحل  املؤهل العلمي تعزي ملتغري

التدريس ممن يتقلدون الرتب األكادميية العليا يظهرون مستويات عالية من الرضا الوظيفي ، وذلك الن اجلامعة اليت 
عنوية وفرص الرتقية والنمو املهين، من خالل املشاركة يعملون هبا قد حققت هلم فرص االستفادة من احلوافز املادية وامل

يف الدورات واملؤمترات العلمية واملشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بعملهم  مما يزيد من مستوى الرضا الوظيفي هلم  
األكادميية  اليت أشارت إىل وجود اثر ملتغري الرتبة( 2000خليفات ، )واتفقت هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة 

إىل وجود فروق ذات  (1220طناش سالمة، )يف مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس، ويؤكد ذلك 
الحربي محمود )داللة إحصائية لدى أساتذة اجلامعة األردنية تعزى ملتغري الرتبة األكادميية  وتتفق كذلك مع دراسة 

، أما بالنسبة ملتغري  املؤهل العلميحيث أظهرت النتائج إىل هناك اثر ذو داللة إحصائية ملتغري  (4222صالح ، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا ( 46)اخلربة املهنية ، فقد أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

أن األساتذة  الطالب الباحثسنة ويرى  16الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس تعزي ملتغري اخلربة املهنية األكثر من 
ين األكثر خربة يستمدون رضاهم الوظيفي من خالل املعاملة احلسنة والتقدير الذين يتلقونه من اإلداريني والطلبة الذ

يتعاملون معهم ، وبفضل خربة السنني اليت اكتسبوها استطاعوا أن يتغلبوا ويتكيفوا مع املعوقات اليت تعرتض رضاهم 
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حيث أوضحت دراسته فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن  (1222حيي، )وهذا ما يتفق مع دراسة  . الوظيفي 
حيث أظهرت النتائج  (4222الحربي محمود صالح ، )وتتفق كذلك مع دراسة . العمل تعزى ملتغري سنوات اخلربة 

.إىل هناك اثر ذو داللة إحصائية ملتغري اخلربة املهنية 

   

 دوجو  لمناقشة نتائج الفرضية الرابعة يتبين صحة هذا الفرض والذي يشير إلىومن خالل العرض السابق 
في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ( 2622)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لصالح ( ،الخبرة المهنية  المؤهل العلمي)التدريس في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تعزي لمتغير 
 .سنة خبرة مهنية42أساتذة التعليم العالي واألكثر من 

بأقسام  ة التدريسئبين األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هي يوجد عالقة ارتباطيه :الفرضية السادسة 
 ؟ ومعاهد التربية البدنية والرياضية

 (53)يتضح من اجلدول رقم 
بني األداء التدريسي والرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية  0001وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  -

والرياضية باجلامعة اجلزائرية ، مما يوحي بوجود ارتباط ذو عالقة اجيابية بينهما ، حيث بلغ معامل ارتباط بريسون 
0022 

والعطاء الفكري والعلمي لعضو هيئة ، امعي تدريسًا فعااًل لكي يكون التدريس اجلحيث يرى الطالب الباحث 
البد أن تتوافر يف احمليط اجلامعي بيئة تعليمية ذات مقومات تساعد على ، التدريس يف قاعات الدراسة عطاء كبريًا 

طموحاهتا العلمية فانه من الالزم أن تتوفر هلا األجواء املالئمة لتحقيق  تنمية اإلبداع الفكري والنمو املعريف للطالب
 .العلمية  ةوحتقيق معدالت مرتفعة من األداء واإلنتاجي

حيث  (2005سناء امحد كمال عبد السالم، )ودراسة   (2004علي بن حيي الشهري، )وهذا ما يتفق مع دراسة 
أشارت النتائج إىل وجود عالقة بني مستوى الرضا الوظيفي واألداء التدريسي أي كلما زاد مستوى الرضا زاد مستوى 

ة التدريس فيم خيص األداء تنمية مهارات وكفاءة  عضو هيئ بضرورة الباحث حيث أوصى. األداء التدريسي 
حيث دلت نتائجها على وجود عالقة ذات  (LAMB .D.S, 1993)وهذا ما يتفق مع دراسة. التدريسي

 .داللة إحصائية بني إدراك املعلم للنمط القيادي لإلدارة ورضاه عن العمل

إىل أن األفراد الذين يتمتعون مبستوى مرتفع من الشعور بالرضا تكون   (2000مجال زكي ابو مرق ، ) كما يشري
درجة اإلنتاجية يف العمل أفضل من األفراد الذين يتصفون مبستوى منخفض من الرضا  وهذا ما عزز أمهية العالقة 

حيث  (2010خوان، ) وهذا ما يتفق مع دراسة   . االرتباطية بني الشعور املرتفع بالرضا واألداء املتميز يف العمل 
نتائج جمموعة من املوظفني أن مكان العمل والنمط اإلداري السائد يف املؤسسة  يؤثر على األداء ، إضافة إىل  وجدت
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وتتفق يف دراسته إىل أن الشعور بالرضا لدى الفرد عن العمل يزيد من اإلنتاج  (2009عبد اهلل عثمان ، )ذلك أشار 
حيث دلت النتائج إىل أن املشاكل اليت يتلقاها  (1229بن صديق عيسى وخياطي عبد القادر ، )مع دراسة  

وتعيق نشاطه ، ومل حيظ األستاذ اجلامعي حسب  هاألستاذ يف تأدية مهمته باملؤسسات اجلامعية تؤثر على مردوديت
 .هذه الدراسة بالعناية الكافية والالزمة اليت جتعله يعمل بارتياح ، ويبذل قصارى جهده وإمكانياته خدمة للعلم واملعرفة

عدم وجود عالقة حيث أظهرت النتائج  (2006عبده امحد حممد حسن ، ) دراسةومل تتفق هذه الدراسة مع 
. ارتباطيه بني مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة عدن

   

 صحة هذا الفرض والذي يشير إلى  ومن خالل العرض السابق لمناقشة نتائج الفرضية السادسة يتبين -
 .وجود عالقة ارتباطيه بين األداء التدريسي والرضا الوظيفي 
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:الخالصة العامة 

   

 يدعو الذي األمر   املعلوماتية للثورة نتيجة وذلك ؛ احلياة جماالت شىت يف ومتالحقاً  سريعاً  تطوراً  احلايل العصر يشهد
 لذلك.  التغريات تلك ملقتضى تستجيب حىت وجتويدها وحتديثها التعليم منظومة عناصر مجيع تطوير عملية إىل

  العامل أحناء مجيع يف الكبري االهتمام على العايل التعليم خاصة مراحله مجيع يف التعليم إصالح عمليات حازت
 والتدريسية التعليمية العملية جمريات على واملؤثر الفاعل ودوره مبسؤوليته منها إميانا لألستاذ األكرب االهتمام وأعطت

 والبحث التدريس،  األساسية وظائفه طريق عن وتربوية، علمية أهداف من إليه تسعى وما اجلامعية املؤسسة داخل
 . اجملتمع وخدمة العلمي

 مستوى رفع يف  مباشرة عالقة من له ملا منه التدريسي األداء خاصة والرياضية البدنية الرتبية أستاذ وظائف وألمهية
لكي يكون التدريس  و، املختلفة ومؤسساهتا مبجتمعاهتا النهوض على تعمل بشرية كوادر من املؤسسة هذه خمرجات

البد أن ، والعطاء الفكري والعلمي لعضو هيئة التدريس يف قاعات الدراسة عطاء كبريًا ، اجلامعي تدريسًا فعااًل 
 تساعد على تنمية اإلبداع الفكري والنمو املعريف للطالبتتوافر يف احمليط اجلامعي بيئة تعليمية ذات مقومات 

بوضوح، وحىت يتوصلوا إىل  هاوجيب وضع مشكالت عضو هيئة التدريس حتت الفحص الدقيق كي يرو ولألستاذ 
هيئة التدريس الذين  فأعضاء اجلامعيحلول عملية هلا يف املستقبل القريب، وحىت ال يستمر اخنفاض مستوى التعليم 

باإلحباط يف وظائفهم ينتاهبم شعور من التوتر والضيق واإلحساس بالعجز خاصة لعدم توافر اإلمكانات يشعرون 
 .  والتسهيالت مما ينعكس على رضاهم الوظيفي وبالتايل على أدائهم

 ؤثري ما وهذا ةتذااألس عند التدريسي للرضا الوظيفي واألداء  متوسط مستوى هناك أن إىل تشري النتائج أغلبيةحيث 
  اجلديدة اإلصالحات ظل يف وحنن مرضية غري النتائج وهذه ، الطالب على وبالتايل التكوين نوعية على

   اجلديد بالنظام باألخذ خاصة التعليمية بالعملية االرتقاء اجل من اجلزائرية الدولة سخرهتا اليت املعتربة واإلمكانات
 ( .د م ل)

 طالبه وعن عنا خريا اهلل جزي . أخرى لبحوث متهيدا يكون حىت البحث هذا يف وفقنا قد نكون أن نأمل األخري ويف
 وتأديب تعليم يف سببا وكان والعمل والعلم األخالق يف قدوة وكان أمانته يف أخلص أستاذ كل وأمته بالده وعن

 . والعباد البالد ختدم اجملتمع يف صاحلة لبنة ليكونوا اجليل، بعد اجليل وتوجيه
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:أو فرضيات مستقبلية اقتراحات 

   

    قد دورات تدريبية وحلقات حبثية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية  حول التدريس اجلامعي ع  -  

االستفادة من خربات املتخصصني واملهتمني بقضايا التدريس اجلامعي، يف زيادة معارف ومهارات  األساتذة  حول  -
 .جوانب األداء التدريسي 

 األداء يف األول األستاذ يسمى أن وميكن التدريسي أدائهم يف املتميزين لألساتذة ومعنوية مادية حوافز تقدمي -
 التدريسي األداء يف التميز إىل للوصول اآلخرين سيدفع ذلك ،الن معهد كل يف مث ومن قسم، كل يف التدريسي

 .العايل التعليم جودة حتقيق يف ذلك ويسهم

 . التدريس هيئة  ألعضاء التدريسي األداء ملراقبة خمتصة جلنة وضع  -

 . والرتقية التثبيت متطلبات ضمن التدريسي األداء إدراج  -

 :ضرورة مساعدة إدارة اجلامعة ألعضاء اهليئة التدريسية باجلوانب اآلتية  -

 ضبط عدد الطلبة يف الشعب  -

 توضيح األنظمة والقوانني املعمول هبا يف اجلامعة  -

 .مراعاة املوضوعية يف تقييم عمل عضو هيئة التدريس -

 .إعادة النظر يف سلم الرواتب  -

 .ضرورة تشجيع تقوية العالقات االجتماعية بني أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة  -

 



 

 

 
 
 

 
 راجعالمصادر والم

 



 

 

 المصادر والمراجع
 :باللغة العربية : أوال

اجمللة الرتبوية )ة التدريس يف جامعة الريموك لكفايات التعليمية الداء اعضاء هيئا(. 2006. )صاحل ناصر عليمات -
 .السعودية .190 -151ص( 99، العدد 20اجمللد 

يفي لدى اعضاء قته بالرضا الوظالوالء التنظيمي وعال(. 2002. )عبد الفتاح صاحل خليفات ، مىن خلف املالمحة -
قسم االصول واالدارة الرتبوية ، جامعة مؤتة ، جملة جامعة : االردن .االردنية ة التدريس يف اجلامعات اخلاصة هيئ

 .4-3، العدد 25دمشق ، اجمللد 

تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام كلية الرتبية (. 2010. )حفيظ بن حممد خافظ املزروعي -
  .1، العدد2اجمللد.تورة مرحلة الدك جبامعة أم القرى من وجهة نظر طالب وطالبات

تقومي كفايات تدريسي كلية الرتبية الرياضية جامعه بابل وفق منظور إدارة أجلوده (. 2010. )حممود داود الربيعي -
  .من وجهة نظر طلبتهم

وواقع أدائها كما يدركها الطالب  ،بعض مهام أعضاء هيئة التدريس(. 1224. ) إبراهيم عبد اهلل الشامى -
 قطر (.6)، العدد (3)جامعة قطر، السنة  –جبامعة امللك فيصل باإلحساء، جملة مركز البحوث الرتبوية واألعضاء 

 .جامعة قطر –جملة مركز البحوث الرتبوية 

 .مصر، 1ط .التقومي النفسي، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية(. 1295. )أبو حطب، فؤاد عثمان، سيد أمحد -

  .دار القلم: قياس وتقومي التحصيل الدراسي، الكويت(. م1299. )أبو عالم، رجاء حممود -

مبادئ القياس النفسي والتقييم الرتبوي، مجعية عمال املطابع التعاونية الطبعة (. 1226. )أبو لبده، سبع حممد -
  .عمان .الرابعة

 . عمان .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: مانع. قواعد التدريس يف اجلامعة(. 1229. )أبو مغلي، وآخرون  -

معهد علوم وتقنيات ،دروس يف اداة مالحضة التدريس يف طور الدكتوراه غري منشورة(. 2010. )امحد عطاء اهلل -
 .، اجلزائر مستغامن -جامعة عبد احلميد بن باديس -االنشطة البدنية والرياضية 

املؤمتر القومي السنوي احلادي .إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل(. 2004. )امحد فارق حمفوظ -
.جامعة عني الشمس.كلية الرتبية  .اجلزء االول( التعليم اجلامعي العريب افاق االصالح والتطوير.)عشر



 

 

العلمي والتحليل االحصائي يف طرق البحث (. 2004. )اخالص حممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسن باهي  -
  .اجملاالت الرتبوية والنفسية والرياضية ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، مصر 

يفي للقوة البشرية العاملة يف اململكة العربية الرضا الوظ(. 1294. )اسعد حمسن اسعد ،رسالن نبيل امساعيل -
 .امعة امللك عبد العزيز ج: جدة .السعودية مركز البحوث والتنمية كلية االقتصاد

ورقة عمل حول مشروع خطة مقرتحة لتطبيق نضام اجلودة يف اجملال (. 1229. )إمساعيل حممد دياب -
 .جامعة الزقازيق ( .إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير التعليم اجلامعي.)املؤمتر العلمي الثاين.التعليمي

  .م املدرسي ،عمان ،دار الشروقوالتقيياالسئلة التعليمية (. 2005. )افنان نضري دروزة  -

  .دار الفكر العريب: علم النفس الرتبوي للمعلمني، بريوت(. 2000. )األزرق عبد الرمحن صاحل -

، مطبعة الرنتيسي غزة  1ط(النظري والتطبيقي )تصميم البحث الرتبوي (. 1229. )حممود االغا احسان  -
  .فلسطني 

دراسة حتليلية نقدية، رسالة وظيفة أساسية من وظائف اجلامعة، التدريس ك(. 1226. )الثبييت مليحان معيض -
 .والنفسية، العدد السابع، الرياض الرتبية وعلم النفس، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية

عهد البحوث العلمية مركز اجلامعة ، م لالعمإعادة اهلندسة الكلية الشاملة (. ه1424. )الثبييت هاشم بكر -
 .مصر .البحوث الرتبوية والنفسية ، جامعة أم القري 

 .1، ع6م اجتاهات ومعايري يف تقومي املعلم، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية(. 1223. )اجلامع، حسن -
 .مصر

ة والصفات الشخصية  جملة تقومي أداء األستاذ اجلامعي يف ضوء الكفايات املهني(. 2009. )اجلبوري حسني حممد -
  .2، العدد 15جامعة بابل لعلوم االنسانية ، اجمللد 

تقومي الطالب لعضو هيئة التدريس يف جامعة العلوم (. 2010. )خالد عمر خان ،احلدايب داود عبد املالك -
اجلامعي اجمللد االول ، العدد والتكنولوجيا اليمنية يف بعض الكفايات التدريسية، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم 

 .94-63 الثاين

الرضا الوظيفي وعالقته باالنتاجية العلمية لدى اعضاء هيئة التدريس جبامعة (. 1226. )احلريب حممود صاحل  -
 . 59جملة رسالة اخلليج العريب ، العدد  -رسالة ماجستري  -امللك سعود 



 

 

الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها (. م2004. )براهيم احلسناحلكمي إ -
اململكة العربية  –جملة رسالة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض : السعودية .ببعض املتغريات

 .السعودية، العدد التسعون، السنة الرابعة والعشرون

جملة رسالة اخلليج : السعودية /.-ه1424ملكة العربية السعودية، العدد التسعون، السنة الرابعة والعشرون، امل –
 .العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض 

ة التدريس يف كلية الرتبية يلية للرظا الوظيفي لدى اعضاء هيئدراسة حتل(. 2000. )احلنيطي ، اميان حممد علي -
 .اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا ،االردن .الرياضية يف اجلامعات االردنية رسالة ماجستري غري منشورة

الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع (. 2005. )احليدر، عبد احملسن بن صاحل وابراهيم عمر بن طالب -
 .ياض معهد االدارة العامة الر  ،السعودية .الصحي يف مدينة الرياض 

دراسة )نظام تقومي كفاية املعلم أثناء اخلدمة يف وزارة الرتبية بدولة الكويت (. 1226. )اخلياط عبد الكرمي ذياب -
 .99-26ص ،اجمللة الرتبوية، العدد الثامن والثالثون، اجمللد العاشر ،(تقوميية

يف االجهزة االمنية رسالة ماجستري  مفهوم الذات وعالقته بالرظا الوظيفي(. 1229. )الرشودي، حممد عبد اهلل -
 .اكادميية نيف العربية للعلوم االمنية  ،الرياض .غري منشورة

دار النشر : القاهرة. سيكولوجية التعلم بني املنظور اإلرتباطي واملنظور املعريف(. 1226. )الزيات فتحي مصطفى -
 مصر .للجامعات

 .مكتبة االقصى ،عمان  . منظور كمي ادارة االفراد يف(. 1229. )السامل ، سامل حممد -

الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األهلية األردنية، جملة (. 2001. )السعود راتب -
 .االردن .641-615ص 3، ع  19سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جملد  –أحباث الريموك 

كتاب األدب الرتبوي العريب ، مالحظات وتساؤالت يف  األداء اجلامعيتقومي (. 2003. )السيد سالمة اخلميسي -
 .لوفاء لدنيا الطباعة والنشربعض قضايا التنظيم والبحث واملمارسة، اإلسكندرية، دار ا

 .مصر .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. خصائص املعلم الناجح(. 1225. )الشامي إبراهيم عبد اهلل  -

.الشركة العربية للنشر والتوزيع : االسكندرية .ادارة االفراد والعالقات االنسانية(. 1222. )الشنواين صالح -



 

 

قياس الرضا الوظيفي ملنسويب اجلمارك واثره على االداء بالتطبيق على مجرك (. ه1413. )الصبحي ، امحد رابح -
 .معهد االدارة: الرياض .لعزيز الدويل حبث مقدم للحصول على درجة دبلوم االدارة اجلمركية مطار امللك عبد ا

ة التدريس يف اجلامعات احلكومية السودانية ، كلية الرظا الوظيفي العضاء هيئ(. 2011. )الطاهر امحد حممد علي -
 ( .2)12، اجمللد  الدراسات التجارية ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، جملة العلوم

  .اجلزائر  الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي ، جامعة منتوري ، قسنطينة(. 2009. )العبودي فاتح -

عالقة بعض املتغريات الشخصية بالرظا الوظيفي دراسة مقارنة بني العمالة الوطنية (. 1225. )العتييب،ادم غازي -
 .96جملة االدارة العامة العدد : لكويتا .والعمالة الوافدة يف القطاع احلكومي 

 .معهد االدارة العامة ،الرياض .السلوك االنساين والتنظيمي(. 1225. )العديلي ،ناصر، حممد -

 العبيكان للطباعة والنشر : بريوت ،لبنان .املدخل للبحث يف العلوم السلوكية (. 1292. )العساف صالح حممد -

ة التدريس جبامعة اإلسراء اخلاصة للمهام التعليمية املناطة هبم من تقدير أعضاء هيئ(. 2006. )العمايرةحممدحسن -
 .العدد الثالث.اجمللدالسابع.جملة العلوم الرتبوية النفسية : االردن .وجهة نظر طلبتهم

املعلمني االحتياجات التدريبية الرتبوية ألعضاء هيئة التدريس يف كليات (. 2003. )الغامدي امحد محدان  -
 .الرياض ( .20)باململكة العربية السعودية رسالة الرتبية، علم النفس، ع

كلية   ،الرياضالثقافة التنظيمية وعالقتها بالرظا الوظيفي يف االجهزة االمنية (. 2001. )الفاحل ، نايف بن سليمان -
 .الدراسات العليا 

رسالة . املعدل الرتاكمي كما يراها الطالب اجلامعيونالعوامل املؤثرة يف (. 1299. )القاضي صبحي عبداحلفيظ -
 .االردن .اخلليج العريب، العدد الثاين والعشرون، السنة السابعة

نتاجية يف العمل رسالة العالقة بني مستوى التدين والرضا الوظيفي واال(. 1229. )القحطاين سليمان حممد علي -
 .ية كلية العلوم االجتماع،الرياض .دكتورة منشورة 

رسلة  .اثار التدريب الوظيفي على الرظا الوظيفي يف اململكة العربية السعودية(. 1291. )القيالن، يوسف حممد -
.معهد االدارة العامة  .الرياض  .ماجستري غري منشورة 



 

 

ياضي يف اجلامعات االردنية الرمسية الرضا الوظيفي لدى العاملني يف النشاط الر (. 1226. )الكردي عصمت 
 .االردن .331-313-2، العدد 23 اجمللد واالهلية دراسات العلوم الرتبوي

القاهرة  .معجم املصطلحات الرتبوية املعروفة يف املناهج وطرق التدريس(. 1222. )اللقاين امحد حسني اجلمل -
 .عامل الكتب، 2ط

مطبوعات  الكويت .وى الوطنية العاملة يف الكويت الوظيفي لدى القالرضا (. 1223. )املسلم، بسامة خالد -
 .كلية الرتبية  . جامعة الكويت

التعليم العايل يف االردن ، رؤية مستقبلية ، رؤية مقدمة لرؤية مستقبلية للتعليم يف االردن  (. 2002. )املعاين وليد -
  .2002ايلول  16-15املنعقد بعمان يف

جامعة : جامعة امللك عبد العزيز جدة .أنظمة ولوائح جامعة امللك عبد العزيز(. 1405. )معةامللك عبد العزيز جا
 .امللك عبد العزيز

 .تصور الطالب خلصائص األستاذ اجلامعي يف العملية الرتبوية(. 1226. )املنعم خليفة، عبد اللطيف شحاته -
 .مكتبة األجنلو املصرية .القاهرة .حبوث املؤمتر الثامن لعلم النفس

القاهرة الشركة العربية  .ادارة االفراد والعالقات االنسانية (. 1222. )النجار نبيل احلسني وراغب مدحت مصطفى
 .للنشر والتوزيع

دراسة الجتاهات طالب كليات الرتبية واآلداب : التعليم العايل والتدريس اجلامعي(. 1221. )باطوم رأفت -
  .42 - 35( 4) 4. جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس. ية، جامعة املنياوالدراسات العرب

األخالق، الدميقراطية، الشجاعة املدنية، ترمجة امحد عطية أمحد، تقدمي : تربية احلرية(. 2002. )باولو فريري -
  . القاهرة .مصر .حامد عمار، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،

 .دار القلم للنشر والتوزيع .القاهرة .السلوك التظيمي(. 1225. )بدر ، حامد امحد -

ة التدريس يف جامعة مؤتة من وجهة ييم الفاعلية التدريسية العضاء هيئتق(. 1222. )بطاح امحد ، السعود راتب -
 .االردن .492-492ص( ، العدد الثاين 23جملة الدراسات ، العلوم الرتبوية ، اجمللد )نظر طلبتهم 

تقومي اداء االستاذ اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة (. 2010. )رجاء عبد السالم العجيل -بليغ محيد الشوك  -
.طرابلس .الشاملة ، حبث مقدم اىل املؤمتر العريب حول التعليم العايل وسوق العمل 



 

 

جلامعي والعايل نظرة إىل املستقبل، جملة العلوم الرتبوية، اجمللد التعليم ا"(. 1223. )هباء الدين، حسني كامل -
 .جملة العلوم الرتبوية .األول، العدد األول

مستوى رضا األستاذ اجلامعي وأثره على مردوده باملؤسسة اجلامعية  ( 1229)بن صديق عيسى وخياطي عبد القادر 
 651-631، ص1229، 2منشورات جامعة اجلزائر ، ج

 .مكتبة النهضة .عمان .حتليل العملية التعليمية التعلمية(. 1223. )توق -

القياس والتقومي يف علم النفس والرتبية ترمجة عبداهلل الكالين وعبد (. 1221. )ثورندايك روبرت ، هيجن الزابيت -
 .االردن .الرمحن عدس ، مركز الكتب االردين ، عمان 

ة التدريس يف بعض اجلامعات الفلسطينية الوظيفي لدى اعضاء هيئ الرضا(. 2000. )مجال زكي ابو مرق  -
( واقع ، حتديات ، خيارات)يف الظفة الغربية وقطاع غزة ، مقدم ملؤمتر التعليم العايل يف فلسطني ( احلكومية ، االهلية)

 .فلسطني .2000فرباير  20-21

اجلامعة من وجهة نظر الطلبة  كلية الرتبية  التدريس يف مي اداء اعضاء هيئةتقو (. 2012. )حامت جاسم عزيز -
 . 133-103،  50االساسية ، جامعة ديايل ، جملة الفتح ، 

تقومي الكفاءات املهنية اليت ميتلكها اعضاء هيأة التدريس يف كلية الرتبية باجلامعة (. 2002. )حازم زكي عيسى
دور التعليم العايل يف التنمية الشاملة "لرتبوي الثالث االسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق معايري اجلودة ، املؤمتر ا

 .فلسطني .غزة"

 .الرياض.مكتبة الرشد: السعودية .التعليم يف العربية السعودية رؤية احلاضر وإشراف املستقبل(. 2004. )حامد -

 .قطر  .يفي واثره على االداء الوظيفي الرضا الوظ(. 2010. )حبيب مسيح خوان -

العدد  6اجتاهات ومعايري يف تقومي املعلم، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية اجمللد (. م1223. )حسن اجلامع -
 .مصر .1

 .داري، شركة مطابع العيد الدمامالسلوك اال(. م 1223. )حسن الشيخ  -

ة التدريس يف كليات اراء طلية الدراسات العليا ملستوى االداء التدريسي العضاء هيئ(. 2009. )حسن تيم -
  .الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية 

 .عامل الكتب: القاهرة .رؤية يف تنفيذ التدريس/ مهارات التدريس (. 2006. )حسن حسني زيتون -



 

    

 

التعليم اجلامعي والتقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق،مصر،مكتبة الدار العربية (. 2001. )حسن شحاتة -
  .للكتاب

التقومي الذايت ألعضاء وقيادات كليات البنات باململكة العربية السعودية (. 2002. )حسن شحاته وهيا املزروع -
مدخل لتطوير األداء اجلامعي ، مطبوعات ندوة تطوير املعلم اجلامعي ، جامعة امللك سعود ، مركزالدراسات اجلامعية 

 .السعودية  . .للبنات ، مركز البحوث

بناء وجتريب مقياس للتقومي الذايت لعمل معلم العلوم وفق مفهوم األداء،كلية (. 1294. )عبد املنعمحسنني حممد  -
 .جامعة أسيوط .مصر .الرتبية

التخطيط والرقابة أساس جناح اإلدارة، القاهرة، اجملموعة االستشارية (. م1226. )حسني عبد الفتاح دياب -
 .مصر .العربية، الطبعة الثانية

جملة العلوم الرتبوية، اجمللد األول  .التعليم اجلامعي والعايل نظرة إىل املستقبل(. 1223. )مل هباءالدينحسني كا -
 .العدد األول

 . الردنا الصحة النفسية، دار الفكر، عمان(. 2000. )حنان عبد احلميد العناين -

ة يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسي(. 2011. )خالد امحد الصرايرة -
 .651-601 ،2-1، العدد 29نظر رؤساء األقسام ، جملة جامعة دمشق ، اجمللد 

  .دار القلم: التقومي الرتبوي، ديب.(. م1299. )، فخري رشيدةخضر  -

 عمان .السلوك التنضيمي -برنامج االدارة والرياضة (. 1225. )خضرة ، بشري ومروة امحد واخرون
 .،جامعةالقدس املفتوحة1ط

مشكالت التدريس اجلامعة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ىف جامعة (. 1221. )خليل يوسف اخلليلي  -
 .دراسات تربوية : مصر اهرة، رابطة الرتبية احلديثة، ، الق(35)الريموك، دراسات تربوية، اجمللد السادس، اجلزء 

تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى اساتذة جامعة االقصى جملة احتاد . (2003. )مخيس السر خالد -
 .فاسطني .اجلامعات العربية

الرضا الوظيفي وعالقتة ببعض املتغريات  جملة اجلامعة (. 2009. )جواد حممد الشيخ خليل ، عزيزة عبداهلل شرير
  .الول، العدد ا16، اجمللد ( سلسلة الدراسات االنسانية)االسالمية 



 

    

 

 .السعودية  .دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة: جدة. اجلامعة والتدريس اجلامعي(. 1299. )راشد علي  -

  .التقومي الرتبوي ،اململكة االردنية اهلامشية ،دار املناهج ، دائرة املكتبة الوطنية (. 2009. )رافدة احلريري  -

التجارب يف البحوث النفسية والرتبوية ، مكتبة االجنلو املصرية  االحصاء وتصميم(. 1225. )زكريا الشربيين  -
  .القاهرة ، مصر

تقومي فعالية التدريس يف قسم احملاسبة باجلامعة اإلسالمية وذلك من وجهة نضر (. 2003. )سامل عبداهلل حلس -
  .154-132االول ، العدد 13، اجمللد ( سلسلة الدراسات النسانية )الطلبة ،جملة اجلامعة االسالمية 

  .العوامل األكادميية املرتبطة بالرضا الوظيفي ألستاذ اجلامعة(. 2005. )سناء امحد كمال عبد السالم -

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: رام اهلل فلسطني .كفايات التدريس(. 2003. )سهيلة خمسن كاضم ، الفتالوي -

 .التقومي الرتبوي للمنظومة الرتبوية ، بريوت ، مكتبة الرشد (. 2005. )امحد حممد. علي امحدو سامل. سيد  -
  .لبنان

 .االحصاء النفسي ، دار الفكر العريب القاهرة ، مصر (. 1229. )سيد حممد خريي  -

 .مكتبة غريب: القاهرة  .السلوك القيادي وفاعلية االدارة (. 1223. )شوقي طريف 

م النفس الرتبوي، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة اخلامسة عل(. 1295. . )صادق آمال وأبو حطب فؤاد -
 .مصر .

حتديات وخيارات، الكتاب السنوى ىف الرتبية وعلم : مستقبل اجلامعة ىف مصر(. 1299. )ضياء الدين زاهر -
 .مصر .، القاهرة دار الفكر العرىب،(13)النفس، اجمللد 

  .لدى اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة االردنية الرضا عن العمل (. 1220. )طناش سالمة -

 .جامعة امللك عبد العزيز جدة .اإلعداد املهين والتقين ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني(. 1295. )طه النعيمي -
 . وقائع الندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومديري اجلامعات يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

  .، دار املعارف ، مصر 9علم النفس الصناعي والتنظيمي ، ط(. 1222. )طه فرج -

تاثري تدريس باسلويب التدرييب والتباديل يف درس الرتبية الرياضية ملهارات كرة (. 2006. )عبد اجلبار سعيد ،حمسن -
 .مل متغرياملؤمتر العلمي الدويل اخلامس ، علوم الرياضة يف عا: عمان االردن .السلة للطالب



 

 

الرظا الوظيفي بني قوة العمل الوافدة يف القطاع احلكومي واثره على انتاجية (. 1292. )عبد اخلالق ، ناصف -
 . جامعة الكويت .الكويت .قتصادالعمل حبث مقدم للمؤمتر السنوي لبحوث كلية التجارة واال

واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس جبامعة األزهر (. 1229. )عبد الرمحن حممد عوض، مسري عبد الباسط إبراهيم -
 .، أغسطس(64)جامعة األزهر، العدد  –الرتبية، جملة كلية الرتبية . ملهارات التدريس وأمهيتها ىف ضوء آراء الطالب

 .مصر

  .واملقاييس النفسية منشاة املعارف االسكندرية مصر االختبارات (. 2003. )عبد الرمحن حممد عيسوي  -

جامعة امللك  .الرياض ريس يف اجلامعات العربية املنعقدة يفندوة عضو هيئة التد)(. 1293. )عبد الرمحن، عدس -
 .سعود

يف  تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وانعكاساته(. 2002. )عبد الرزاق شنني اجلنايب -
كلية الرتبية : العراق .كلية الرتبية للبنات / جودة التعليم العايل ، حبث مقدم اىل مؤمتر اجلودة يف جامعة الكوفة 

 .جامعة الكوفة/ للبنات

الصفات الواجب توافرها يف عضو هيئة التدريس كما يراها أقرانه وطالب (. 1226. )عبد الصمد قائد األغربي -
 مصر .، القاهرة رابطة الرتبية احلديثة(44)، العدد (13)صنعاء، دراسات تربوية، السنة جامعة  –كلية الرتبية 

الء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى اعضاء الو (. 2006. )عبد الفتاح صاحل خليفات ، مىن خلف املالمحة -
امعة مؤتة ، جملة جامعة دمشق ، اجمللد جقسم االصول واالدارة الرتبوية . ة التدريس يف اجلامعات اخلاصة االردنية هيئ

 .340- 292،  3، العدد 25

جملة علم .بعض اخلصائص املدركة واملأمولة لشخصية األستاذ اجلامعي(. 1224. )عبد الفتاح يوسف  -
 .مصر .اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة( 31)النفس،العدد 

املوظفني االداريني جبامعة اخلرطوم ، رسالة دكتورة غري منشورة  الرضا الوظيفي لدى(. 2009. )عبد اهلل عثمان  -
  .جامعة اخلرطوم ، السودان 

مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي املواد االجتماعية يف املرحلة (. 1225. )عبد اهلل حمسن اهلزيل -
 .194-145امس والثالثني، امللجد التاسع اجمللة الرتبوية، العدد اخل .االبتدائية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني



 

 

دراسة آلراء الطلبة وأعضاء هيئة  .الدور املهىن لألستاذ اجلامعى(. 1295. )عبد اجمليد عبد التواب شيحة -
 .مصر، (3)، الرتبية املعاصرة، العدد التدريس

" تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وهياكلها التنظيمية بالبالد العربية مراكز(. 1229. )عبد املقصود، حممد السعيد -
إدارة الرتبية، املنظمة العربية للرتبية  دراسة جدوى وإمكانية تطوير برامج وأساليب التدريب أثناء اخلدمة بالبالد العربية

 .مصر .والثقافة والعلوم، القاهرة

ة التدريس اجلامعي وسبل االرتقاء به ، جامعة االنبار ، جملة واقع جود(. 2010. )عبد الواحد محيد الكبيسي -
 .االنبار للعلوم االنسانية، عدد خاص 

مكتبة : القاهرة .ادارة االفراد والعالقات االنسانية (. 1223. )عبد الوهاب ، علي حممد وعايدة سيد اخلطاب -
 .عني الشمس

ة التدريس السعوديني باجلامعات السعودية ألعضاء هيئالرضا الوظيفي (. 1222. )عبد هلل ،نصر الدين مسري -
 .جامعة امللك عبد العزيز  السعودية ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االقتصاد واملعرفة 

ة التدريس وعالقته بانتاجياهتم العلمية يف جامعة الرضا الوظيفي العضاء هيئ(. 2006. )عبده امحد حممد حسن  -
  .عدن 

الفائض والعجز يف أعضاء هيئة التدريس، دورية اجملالس القومية املتخصصة،العدد (. 1299) .عسكر مجال -
 .القاهرة .األول

دار : االسكندرية .دراسات ومقاييس يف جمال الرتبية البدنية والرياضية(. 2009. )عصام الدين املتويل عبداهلل -
 .202ص،1ط.الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

تقييم درس طرائق تدريس من وجهة نظر طالبات يف معهد إعداد املعلمات (. 2006. )عقار سعد، خالد اسود -
  .26-99، جملة علوم الرتبية الرياضية ، جامعة بابل ،العدد الثاين ، اجمللد اخلامس 

 .السعودية  .التقومي يف املنظومة الرتبوية ،السعودية ،مكتبة الرشد(. 2005. )علي امحد -

دراسة : الصور املفضلة والواقعية ألستاذ اجلامعة كما يراها طالبه املعلمون(. 1221. )على السيد الشخييب -
البحرين " بعض قضايا التعليم اجلامعي وحتديات العصر"ميدانية، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية، جامعة البحرين، 

(9-2.) 



 

 

الرضا الوظيفي وعالقته باالنتاجية ، رسالة مقدمة استكماال لنيل شهادة (. 2004. )علي بن حيي الشهري -
 .السعودية  .املاجستري يف العلوم االدارية

  .قضية التحديث يف التعليم العايل يف مصر العربية (. 2003. )علي حسن علي -

األستاذ اجلامعي التدريسي، دراسة قدمت لندوة تنمية طرق وأساليب تنمية أداء (. 2005. )علي سعد القرين -
 .كلية الرتبية: جامعة امللك سعود  (.التحديات والتطوير ) أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل

رسالة دكتوراه، غري   معوقات أداء أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية(. 2001. )على عبد الرءوف نصار -
 .مصر كلية الرتبية، جامعة األزهر،منشورة،  

برنامج مقرتح لتحسني األداء التدريسي ملعلمي (. 1229. )علي حميي الدين ومىن عبد اهلادي سعودي راشد -
جملة اجلمعية : القاهرة مصر .املؤمتر الثاين إلعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين ،" العلوم يف املرحلة اإلعدادية

 .جامعة عني مشس القاهرة ،ية العلمية املصرية للرتب

خمرب  .دور الرضا يف حتقيق اهداف املؤسسة اجلامعية،جامعة خنشلة،اجلزائر(. 2009. )عمر محداوي ، امحد خبوش
 .تطوير املمارسات النفسية والرتبوية

تبة املنار الزرقاء مك: الكويت .اساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االسالمية (. 1299. )عودة ملكاوي -
 .5ط

 ، دارالفكر العريب القاهرة ، مصر 3علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ،ط(. 1292. )فؤاد البهمي السيد 

العدد االول ، اجمللد  مكتبة االدارةدراسة الرضا الوظيفي يف املكتبات، مكتبة االدارة،(. 1299. )فؤاد رزق فرسوين -
14. 

مكتبة : مصر .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، ترمجة حممد نبيل نوفل واخرون(. 1295. )فان دالني -
 .االجنلو املصرية

  (.رافدة احلريري مرتجم )دور املعلم داخل حجرة الدراسة(. 1293. )اميد. فالندرس نيد و اميدون -

اجية يف املؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستري ، معهد الرضا عن العمل وأثره على اإلنت( 1225)فريدة بوطاجني  -
 305- 225ص  1229العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة اجلزائر 



 

 

مؤشرات اجلودة يف التعليم العايل حبث مقدم اىل املؤمتر (. 2004. )خممد ابو ملوح ،فوزي حرب ابو عودة  -
  املنعقد يف كلية الرتبية يف اجلامعة االسالمية يف الفرتة املمتدة" الوضعالرتبية يف فلسطني وتغريات "الرتبوي االول 

23-24/11 /2004.  

 .لبنان .،بريوت2علم النفس الصناعي ، دار الكتب العلمية، ط (. 1226. )كامل حممد عويضة -

  .امعة القاهرة ة التدريس جبيئدراسة حتليلية للرضا الوظيفي العضاء ه(. 1220. )كامل مصطفى وسونيا البكري-
 .01، العدد 23جملة االدارة ،اجمللد 

اجمللد االول الطبعة االوىل : ليبيا .علم النفس الصناعي والتنظيمي احلديث(. 1225. )كشرود عماد الدين -
 .بنغازي

درجة الرضا الوظيفي العضاء هياة التدريس يف جامعة النجاح الوطنية يف (. 2010. )جميد مصطفى منصور  -
  .1، العدد 12فلسطني ، جملة جامعة االزهر بغزة ، سلسلة العلوم االنسانية اجمللد 

ة التدريسية يف كلية العلوم الرتبوية كفايات التدريسية لدى أعضاء اهليئتقومي ال(. 2003. )حممد ابراهيم الغريوات -
  .2، العدد 22كلية الرتبية ، اجمللد   ر طلبة الدراسات االجتماعية، جامعة االمارات،جملةمؤتة من وجهة نظجبامعة 

 1العلم و اإلميان، ط ةكيف تكون معلما ناجحا للرتبية البدنية و الرياضية، مكتب(. 1229. )حممد الشحات -
1229.  

ة التدريس جبامعة االسراء باالردن للمهام املناطة هبم من وجهة تقدير أعضاء هيئ(. 2006. )حممد حسن العمايرة -
  .122-26طالهبم ، جملة العلوم الرتبوية والنفسية ، اجمللد السابع ، العدد الثالث ص نظرهم ونظر

بناء وجتريب مقياس للتقومي الذايت لعمل معلم العلوم وفق مفهوم األداء  (. 1294. )حممد حسنني ، عبد املنعم -
 .مصر .كلية الرتبية، جامعة أسيوط

ة دى معلمي الرتبية اخلاصة يف حمافظالنفسية واالحرتاق النفسي ل مصادر الضغوط(. 2009. )حممد محزة الزيودي -
 .جملة جامعة دمشق .، دمشق سوريا02، العدد 23الكرك وعالقتها ببعض املتغريات،اجمللد 

القاهرة مصر الشركة العربية  .الرتبية الرياضية وطرائق تدريسها(. 2002. )نايف سعادة.حممد مخيس ابو منرة ، ا
 .ويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحةاملتحدة للتس

جامعة  .العوامل املؤثرة على االلتزام التنظيمي لدى طالب كلية الرتبية،(. 2001. )حممد شحاتة امحد حسن -
 .األمانة للطباعة.جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، اجمللد اخلامس عشر، العدد األول  .املنيا



 

 

الرضا عن العمل لدى اعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك جملة احتاد (. 1222. )حممد شديفات حيي -
  .35اجلامعات العربية ، العدد 

 .،دار الفكر العريب ، القاهرة 2القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرياضية ، ط(. 1225. )حممد صبحي حسنني  -
 مصر

ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف (. 2012. )ياسني عبدالوّهاب أمحد ،حممد عبود احلراحشة -
  جملة ضمان جودة التعليم العايل .ضوء معايري إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية جبامعة الباحة

  .اجمللد السدس ، العدد الرابع 

 .ق الرتبية البدنية ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرنظريات وطر (. 1222. )حممد عوض بسيوين -

 ة التدريس من خالل ارائهمشروط التقومي املوضوعي العضاء هيئمتطلبات و (. 2006. )حممد منصور الشافعي -
السنوي الرياض ، اللقاء  –جامعة امللك سعود  –، كلية الرتبية ( جسنت ) اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

 .326-256(جسنت ) اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  .الثالث عشر

" مراكز تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وهياكلها التنظيمية بالبالد العربية(. 1229. )حممدالسعيد عبد املقصود -
القاهرة إدارة الرتبية، املنظمة العربية  .العربيةدراسة جدوى وإمكانية تطوير برامج وأساليب التدريب أثناء اخلدمة بالبالد 

 .للرتبية والثقافة والعلوم

  .ة التدريس جامعة القدس كما يقدرها اعضاء هيئمستوى املمارسات االدارية يف (. 2010. )حممود امحد ابومسرة -

 .الرضا الوظيفي والقيادة الفاعلة ، جملة عامل السعودية(. 2009. )حممود البديوي -

املشكالت االكادميية اليت يواجهوهنا اعضاء هيئة التدريس يف (. 1229. )حممود حامد املقدادي ، سامح حمافظة -
  .45-5،ص 23جامعة الريموك ، جملة احتاد اجملالت العربية العدد 

 تقومي كفايات تدريس كلية الرتبية الرياضية من وجهة نظر طلبتهم (. 2010. )حممود داود الربيعي  -

دراسة حتليلية، املؤمتر العلمى السادس لرابطة : التعلم الذاتى بني الفكر والتطبيق(. 1221. )حممود عباس عابدين -
 .مصر .1221يوليو ( 9-6)القاهرة، رابطة الرتبية احلديثة، " التعليم الثانوى بني احلاضر واملستقبل"الرتبية احلديثة 

املؤمتر القومي  العمود الفقري للتنمية املهنية ألستاذ اجلامعة –معي التدريس اجلا(. 1222. )حممود كامل الناقة -
كلية الرتبية، جامعة " التنمية املهنية ألستاذ اجلامعة يف عصر املعلوماتية"السنوي السادس ملركز تطوير التعليم اجلامعي 

  .رمص .1222نوفمرب ( 24 - 23)عني مشس، 



 

 

ضمن حبوث ندوة عضو هيئة التدريس يف اجلامعات )مشكالت عضو هيئة التدريس (. 1293. )مروان كمال -
 .جامعة امللك سعود: الرياض (.م1293مارس  –، فرباير -ه1403العربية ربيع األول 

ية من مشكالت التدريس يف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعود(. 2005. )مساعد بن عبداهلل النوح -
 .السعودية  .وجهة نضر االساتذة 

 .االردن .، دار الشروق ، عمان 3، ط" ادارة االفراد"ادارة املوارد البشرية (. 2004. )مصطفى شاويش -

 .اجلزائر 1ملؤسسة الوطنية للكتاب،طأسس علم النفس الصناعي التنظيمي، ا(. 1222. )مصطفى عشوي -

ديوان املطبوعات  .ع مناذج من املقاييس واالختباراتوالقياس النفسي م االحصاء(. 1223. )مقدم عبد احلفيظ  -
 .اجلزائر  .اجلامعية ، بن عكنون 

واقع املهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية يف (. 2002. )مىن بنت امحد السبيعي -
. األبعاد والتطلعات: القرى، ندوة التعليم العايل للفتاةضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم 

  . 599-546اململكة العربية السعودية . جامعة طيبة

وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري اجلامعات يف الدول األعضاء (. 1299. )مهدي صاحل ، السامرائي -
 .ث الرتبوية والنفسيةجامعة بغداد، مركز البحو : العراق .1299أبريل  20-19من 

اجتاهات ومواقف موظفي االجهزة احلكومية يف مدينة الرياض باململكة العربية (. 1291. )العديلي حممد ناصر -
 .السعودية  .السعودية معهد االدارة العامة رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس االداري 

  .الرياض .لتنظيمي يف االدار ة، معهد االدارةالسلوك االنساين وا(. 1295. )ناصر حممد العديلي -

يفي لدى تدريسي اجلامعة حول قانون اخلدمة اجلامعية الرضا الوظ(. 2010. )نبأ عبد احلسن ، مي نوري حمي -
  .224-126، 31جملة البحوث الرتبوية والنفسية ، العدد 

 .والعالقات العامة والتسويقهتامة لإلعالن .جدة  .أفكار تربوية(. 1291. )نتو، إبراهيم عباس -

ة تقومي أداء وضيفي فاعل ألعضاء هيئحنو تطوير منوذج (. 2009. )هدى بنت حممد بن عبد اهلل الشهري -
 .جامعة امللك سعود -التدريس باجلامعات السعودية ،رسالة ماجستري يف قسم اإلدارة بكلية إدارة األعمال 

 .السعودية



 

 

واقع الكفايات االساسية الالزمة ملعلمي كليات اجملتمع (. 2009. )اسعد حسني عطوان  --هشام امحد غراب 
 مؤمتر التعليم التقين واملهين يف فلسطني:املهنية وعالقتها باجتاه الطلبة حنوهم مقدم اىل 

 .سطنيفل.غزة  (.طموحات -حتديات  -واقع )  

جملة جامعة . املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة يف جامعة امللك سعود(. 2000. )هند اخلثيلة  -
  .123 -109أم القرى للعلوم الرتبوية واإلجتماعية واالنسانية، اجمللد الثاين عشر، العدد الثاين 

جملة جامعة امللك .السعودية .ا العاملون يف التعليم اجلامعيمصادر ضغوط العمل كما يدركه(. 2000. )هند اخلثيلة
 .2اجمللد .العلوم الرتبوية، الدراسات اإلسالميةسعود، 

  .ادارة الصف وبيئة التعلم ، الكويت ،اجلامعة العربية املفتوحة(. 2005)واخرون بنا  -

ايات العلمية يف اجلامعات الفلسطينية نظرة أعضاء هيئة التدريس يف الكف(. 1292. )واخرونعبد الرمحن زعرب  -
ملدى اكتمال عناصر اخللفية العلمية واملهنية لعضو هيئة التدريس والنشاطات اليت تقوم هبا اجمللة العربية لبحوث التعليم 

 .51-33املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم العدد التاسع، : فلسطني .العايل

جملة كلية الرتبية  .مصر .برنامج تدرييب مقرتح إلعداد املعلم اجلامعي (. 1223. )سليمان سعيد حممد فتحية -
 .292 – 220جامعة اإلسكندرية، اجمللد السادس، العدد األول، 

ة التدريس يف جامعة النجاح ي والوالء التنظيمي عند اعضاء هيئالعالقة بني الرضا الوظيف(. 2009. )يوسف غنيم -
  .66-33  2، العدد 2زهر ، غزة ، سلسلة العلوم االنسانية ، اجمللد الوطنية ،جملة جامعة اال
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 الموزعة على الطلبة( األداء التدريسي)استمارة 
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 التخطيط للتدريس: األولالبعد     
يحسن إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط له وفي وقته     

 المناسب
 المحاضرةداخل ما يفعله لجيدًا  يخطط    
 يعتبر المدرس متمكن من المقياس    
 الموضوعات ذات صلة بالمقياس ومفيدة في الحيات العملية    
 المقياس مشوق ومثير ذهنيا    
 يشعر الطلبة بالفائدة من المقرر    
 حجم المادة المطلوبة يتناسب ومتطلبات المقياس    
 عند الضرورة إالالمدرس يركز على المادة المطلوبة وال يخرج عنها     
 ينهي المقرر في وقته المحدد من الفصل    
 قام المدرس بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة    
 يقدم مقررات دراسية حديثة ومتجددة    
 تبسيط تدريس المقرر للطلبة بالرغم من صعوبته    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تهيئة الطالب:البعد الثاني     
 األخرىتوضيح العالقة بين المقرر والمقررات     
 تعريف الطالب بطبيعة المقرر    
 من الفصل األول األسبوعيسلم الطلبة خطة المقرر في     
 يحدد المراجع والكتب المقررة المناسبة للمادة التعليمية    
 يبدي اهتمامات لتعلم الطلبة المادة المطلوبةكان المدرس     
 لديه القدرة لتشويق الطلبة لدراسة المقرر    
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث    
 (.نظري،تطبيقي)يبلغ الطلبة بوقت ومكان الدرس     
 يفعل دور المكتبة في البحث    
 العمليقام المدرس بربط مواضيع المادة بالجانب     

 ةنص الفقر  موافق يحذف يعدل التعديل
 التنفيذ: البعد الثالث    
 بذل جهد كبير في التدريس    



 

 

 التحلي بروح الدعابة والمرح    
 ينوع في طرائق التدريس في محاضراته    
 جيد في عرض وتحليل المادة العلمية أسلوبالمدرس لديه     
 كان المدرس متحمسا ومتشوقا للمادة التي يدرسها    
 المدرس للتفكير في المادة وموضوعاتها أثارني    
 تخدم لغة فصيحة في شرح المقياسيس    
 يوفر وسائل تعليمية مناسبة في قاعة المحاضرة    
 يشجع الطلبة على القيام ببحوث مشتركة    
 تطوير قدراتهم المميزةيساعد الطلبة الموهوبين على     

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع    
 وتوجيه الطالب إلرشادتخصيص جزء من وقتهم     
 والمناقشة األسئلةيشجع المدرس الطلبة على     
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في     
 مع هذا المدرس أخرارغب في دراسة مقياس     
 يطور محاضراته عن طريق التغذية العكسية من الطلبة    
 المحاضرة أثناءالطلبة ويناديهم بها  أسماءفظ يح    
 يشعر الطلبة باالرتياح في محاضراته    
 يراعي المساواة في تعامله مع طلبته دون محاباة    
 قدوة حسنة بأنهيشعر الطلبة     
 يبني عالقته مع الطلبة على الصراحة والوضوح    
 المدرسين الذين درسوني أفضلهذا المدرس احد     
 .يمتدح اإلنجازات الالئقة من طالبه ويحمسهم للمزيد منها    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تقويم الطالب :البعد الخامس    
 عادلةاالمتحانات كانت     
المدرس بالنسبة لالمتحانات والواجبات تم الحصول عليها  مالحظات    

 ة وجيزةخالل فتر 
 يلتزم بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة    
 اختباراته شاملة متنوعة    
 االختبارات لطلبته بعد تصحيحها أوراقيعيد     
 ينوع في وسائل التقويم    
 التفكير لدى الطلبة بإثارة أسئلتهتتصف     



 

 

 االختبارات أوراققدم تغذية عكسية على     
 الخطأنوع  ينشر التصحيح عقب االنتهاء من االختبار  لمعرفة الطلبة    
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض     

 

 التدريسي الموزعة على األساتذةاستمارة األداء 

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 التخطيط للتدريس:  األولالبعد     
 .الجيد للموضوعات التي يدرسونها  اإللمام    
 االطالع على الجديد في مادة التخصص    
 الجيد للمحاضرات اإلعداد    
 .االلتزام بمواعيد المحاضرات    
 استثمار وقت المحاضرة فيما هو مفيد    
 االعتزاز بالمهنة إظهار    
 والملبس بالمظهراالهتمام     
في مجال  واألكثر أهميةالضرورية  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 موعدها بوقت كاف أقوم    
 عنها لإلجابةنفسي  وأجهزالطلبة  أسئلة أتوقع    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تهيئة الطالب لدراسة المقرر:البعد الثاني    
 المقرر أهدافتوضيح     
 ضيح عالقة المقرر ببعض جوانب الحياةتو     
 مصادر المعلومة إلىالطالب  إرشاد    
 المطلوبة من كل طالب األدوارتحديد     
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب     
 توضيح االرتباط بين موضوعات المقرر    
 ة المقررتبصير الطالب بكيفية مذاكر     
 يدرسونه الطالب على تطبيق مامساعدة     
 كمقدمة للمحاضرة الجديدة استخدم الخبرات السابقة المكتسبة    



 

 

 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطلبة وحب االستطالع لديهم أبدا    
 اربط موضوعات المحاضرة بخبرات الطلبة    
 المقياسختم المحاضرة بمراجعة أ    
 .اختم المحاضرة بقضية مثيرة تتعلق بموضوع المحاضرة القادم     

 
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 التنفيذ: البعد الثالث     
 مناقشة الطالب في المستجدات العلمية    
 على استفسارات الطالب اإلجابة    
 استخدام وسائل تعليمية متنوعة    
 التدريس تنويع طرق    
 لغة سليمة للتواصل مع الطالب استخدام    
 الفرصة للطالب للمشاركة إتاحة    
 فرص التعلم الذاتي إتاحة    
 والمصطلحات العلمية النظرياتتفسير     
 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة    
 أهدافالتدريس المتوقع استخدامها في ضوء  أساليباحدد     

 المقياس
 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل

 التفاعل مع الطالب.البعد الرابع    
 االجتماعية مشكالتهممساعدة الطالب في حل بعض     
 الطالب أراءاحترام     
 تشجيع وتحفيز الطالب    
 .المخالفة اآلراءتقبل     
 بين الطالب األلفة إشاعة    
 هابعض الرحالت والمشاركة في تنظيم    
 تقبل تقويم الطالب لتدريسهم    
 الشرح أثناءتوفير الهدوء     
 طالبي أسماءاحرص على معرفة     
 بلقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب    
 مشاعر الطلبة أتفهم    

 نص الفقرة موافق يحذف يعدل التعديل
 تقويم الطالب :الخامس البعد    



 

 

 استخدم طرق تقويم متنوعة    
 تدني درجاتهم أسبابابحث مع الطلبة     
 التي وقعوا فيها األخطاء أنماطالطلبة واحلل  إجاباتبدراسة  أقوم    
 التدريس أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل     
 عرض نتائج التقويم على الطالب    
 شمول االختبارات لجوانب المقرر    
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسه    
 االختبارات للوقت المخصص أسئلةمناسبة     
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب    
 نتائج الطلبة في االمتحانات وأفسراحلل     
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئلةاهتم     

 



 

 

 
 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 عمله 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     

 اقتناعه 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 هيئة     

 البرامج والخطط التطويرية للجامعة
 تظهر اإلدارة نمطا قياديا ايجابيا    
 تتصف القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس الجامعة بالمرونة    
 يتفهم رئيس الجامعة حاجات األساتذة ومشاعرهم    
يعتمد التوظيف في الجامعة على قاعدة وضع الرجل المناسب     

 المكان المناسبفي 
 هناك صراع بين اإلداريين واألساتذة    

تشرك إدارة الجامعة  أعضاء هيئة 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     

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 (02)الملحق رقم 

 استمارات البحث

 بعد التعديل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 (ة) أخي األستاذ
 .....السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي  ألساتذة يقوم الطالب الباحث بإجراء دراسة حول 
وذلك في إطار  التربية البدنية والرياضية في بعض  أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية

 .( ل،م،د)دكتوره  في التربية البدنية والرياضية نظام التحضير رسالة 
وهذا لما في ذلك من أهمية في . نرجو منك إعطاء رأيك في كل عبارة  حسب ما تشعر به 

 .نتائج البحث 
، مع العلم أن هذه أمام االختيار الذي تعتقد انه ينطبق عليك عند كل عبارة ( ×)ضع عالمة 

 .البحث العلمي فقط  المعلومات لن تستخدم إال لغرض
 
 
 

 شكرا على تعاونكم
 
 

 :الطالب الباحث 
 غزالي رشيد

 

 

 (ة) معلومات خاصة بالمستجوب

 :الذي تنتمي إليه ( القسم)المعهد 

 : المؤهل العلمي

 :عدد سنوات التدريس في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية 

 



 

 

 

 التدريسي الموزعة على األساتذةاستمارة األداء 

 
 التخطيط للتدريس:  األولالبعد  درجة الممارسة

 ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 نص الفقرة     
 .الجيد للموضوعات التي يدرسونها  اإللمام     
 االطالع على الجديد في مادة التخصص     
 الجيد للمحاضرات اإلعداد     
 .االلتزام بمواعيد المحاضرات     
 استثمار وقت المحاضرة فيما هو مفيد     
 االعتزاز بالمهنة إظهار     
في مجال  واألكثر أهميةالضرورية  المقياس اختار موضوعات     

 التخصص
 تعديل إلىيحتاج  خطة المقياس باستمرار واعدل ما أراجع     
بجمع المادة الخبرية حول موضوع المحاضرة من مراجع  أقوم     

 متعددة
 عنها لإلجابةنفسي  وأجهزالطلبة  أسئلة أتوقع     

 تهيئة الطالب لدراسة المقرر:البعد الثاني درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 الرنامج أهدافتوضيح      
 ببعض جوانب الحياة الرنامجضيح عالقة تو      
 مصادر المعلومة إلىالطالب  إرشاد     
 المطلوبة من كل طالب األدوارتحديد      
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب      
 البرنامجتوضيح االرتباط بين موضوعات      
 يدرسونه تطبيق ما و ةتبصير الطالب بكيفية مذاكر      
 كمقدمة للمحاضرة الجديدة استخدم الخبرات السابقة المكتسبة     
 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطلبة وحب االستطالع لديهم أبدا     
تتعلق بموضوع  قضية ةمع ثار  ختم المحاضرة بمراجعة المقياسأ     

 . المحاضرة القادم
 التنفيذ: البعد الثالث  درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة



 

 

 مناقشة الطالب في المستجدات العلمية     
 على استفسارات الطالب اإلجابة     
 م وسائل تعليمية متنوعةاستخد     
 طرق التدريس أساليب و تنويع     
 لغة سليمة للتواصل مع الطالب ماستخد     
 الفرصة للطالب للمشاركة إتاحة     
 فرص التعلم الذاتي إتاحة     
 والمصطلحات العلمية النظرياتتفسير      
 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة     
 أهدافالتدريس المتوقع استخدامها في ضوء  وطرق أساليباحدد      

 المقياس
 التفاعل مع الطالب.البعد الرابع درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة
 االجتماعية مشكالتهممساعدة الطالب في حل بعض      
 الطالب أراءاحترام      
 تشجيع وتحفيز الطالب     
 .المخالفة اآلراءتقبل      
 بين الطالب األلفة إشاعة     
 تقبل تقويم الطالب لتدريسهم     
 الشرح أثناءتوفير الهدوء      
 طالبي أسماءاحرص على معرفة      
 بلقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب     
 مشاعر الطلبة أتفهم     

 تقويم الطالب :الخامس البعد درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 استخدم طرق تقويم متنوعة     
 تدني درجاتهم أسبابابحث مع الطلبة      
 التي وقعوا فيها األخطاء أنماطالطلبة واحلل  إجاباتبدراسة  أقوم     
 التدريسوطرق   أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل      
 بعد عرض اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط  نتائجالعرض      
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئلةاهتم      
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسه     
 االختبارات للوقت المخصص أسئلةمناسبة      
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب     
 شمول االختبارات لجوانب المقرر     



 

 

 استمارة الرضا الوظيفي
 طبيعة التدريس:البعد 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 عمله باألسلوب الذي      

 يختاره
 واستقرار في العمليوجد امن      
يتصف العمل في مهنة تدريس التربية البدنية      

 والرياضية بالنمطية وعدم التجديد
 النمط اإلداري:البعد الثاني  درجة الرضا

راض 
بدرجة 
 كبيرة

راض 
بدرجة  

 كبيرة جدا

راض بدرجة 
 متوسطة

راض بدرجة 
اقل من 

 المتوسطة

غير 
 راض

 نص الفقرة

هي 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 هيئة  لمعهدتحرص إدارة ا     
 للمعهدالتدريس على البرامج والخطط التطويرية 

أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ  المعهدتشرك إدارة      
 القرارات اإلدارية

 تظهر اإلدارة نمطا قياديا ايجابيا     
 إدارة المعهدتتصف القرارات اإلدارية الصادرة عن      

 بالمرونة
 حاجات األساتذة ومشاعرهم المعهدإدارة تفهم ت     

 وتعاملهم بالمساواة

تمد التوظيف في معاهد التربية البدنية والرياضية على يع     
 قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 مكان وبيئة العمل:البعد 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     
 ونشاطاته المعهد أخبارتوجد نشرات دورية حول      
 يتواجد مكان التدريس بالقرب من منزلي     

 لألساتذةتوجد مكاتب      



 

 

 

 (ة)الطالب أخي   
 .....السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي  ألساتذة يقوم الطالب الباحث بإجراء دراسة حول 
وذلك في إطار  التربية البدنية والرياضية في بعض  أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية

 .( ل،م،د)دكتوره  في التربية البدنية والرياضية نظام  تحضير رسالة 
وهذا لما في ذلك من أهمية في . نرجو منك إعطاء رأيك في كل عبارة  حسب ما تشعر به 

 .نتائج البحث 
، مع العلم أن هذه أمام االختيار الذي تعتقد انه ينطبق عليك عند كل عبارة ( ×)ضع عالمة 

 .البحث العلمي فقط  المعلومات لن تستخدم إال لغرض
 
 
 

 شكرا على تعاونكم
 
 

 :الطالب الباحث 
 غزالي رشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الموزعة على الطلبة( األداء التدريسي)استمارة 
 التخطيط للتدريس: األولالبعد  درجة الممارسة

 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة
إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط له وفي  األستاذ يحسن     

 وقته المناسب
 المحاضرةداخل ما يفعله لجيدًا  األستاذ يخطط     
 متمكن من المقياس األستاذيعتبر      
 الموضوعات ذات صلة بالمقياس ومفيدة في الحياة العملية     
 الطلبة بالفائدة من المقرر األستاذ يشعر     
 حجم المادة المطلوبة يتناسب ومتطلبات المقياس     
 عند الضرورة إالالمدرس يركز على المادة المطلوبة وال يخرج عنها      
 المقرر في وقته المحدد من الفصل األستاذ ينهي     
 بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة األستاذقام      
 مقررات دراسية حديثة ومتجددة األستاذ يقدم     
 تهيئة الطالب:البعد الثاني      

 نص الفقرة درجة الممارسة
 األخرىوالمقررات  الذي يدرسه العالقة بين المقرر األستاذ حوضي ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 تعريف الطالب بطبيعة المقرريقوم األستاذ ب     
 من الفصل األول األسبوعالطلبة خطة المقرر في  األستاذ يسلم     
 المراجع والكتب المناسبة للمادة التعليمية األستاذ يحدد     
 كان المدرس يبدي اهتمامات لتعلم الطلبة المادة المطلوبة     
 لديه القدرة لتشويق الطلبة لدراسة المقرر     
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث     

 يبلغ األستاذ الطلبة بوقت ومكان الدرس     
 دور المكتبة في البحث األستاذ يفعل     
 بربط مواضيع المادة بالجانب العملي األستاذقام      

 التنفيذ: البعد الثالث درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 جهد كبير في التدريس األستاذ بذل     
 بروح الدعابة والمرح األستاذ التحلي     
 ق التدريس في محاضراتهطر أساليب و في األستاذ ينوع     
 جيد في عرض وتحليل المادة العلمية أسلوبلديه  األستاذ     
 متحمسا ومتشوقا للمادة التي يدرسها األستاذكان      
 للتفكير في المادة وموضوعاتها األستاذ أثارني     



 

 

 لغة فصيحة في شرح المقياس األستاذ  تخدميس     
 وسائل تعليمية مناسبة في قاعة المحاضرة األستاذ يوفر     
 الطلبة على القيام ببحوث مشتركة األستاذ يشجع     
 الطلبة الموهوبين على تطوير قدراتهم المميزة األستاذ يساعد     

 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع درجة الممارسة
 نص الفقرة ضعيفة اقل من المتوسطة متوسطة كبيرة جدا كبيرة

 وتوجيه الطالب إلرشاد الوقتجزء من  األستاذ تخصيص     
 والمناقشة األسئلةيشجع المدرس الطلبة على      
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في      
 يطور محاضراته عن طريق التغذية العكسية من الطلبة     
 المحاضرة أثناءالطلبة ويناديهم بها  أسماءفظ يح     
 يشعر الطلبة باالرتياح في محاضراته     
 المساواة في تعامله مع طلبته دون محاباة األستاذ  يراعي     
 قدوة حسنة بأنهالطلبة  األستاذ يشعر     
 عالقته مع الطلبة على الصراحة والوضوح األستاذ يبني     
 .اإلنجازات الالئقة من طالبه ويحمسهم للمزيد منها 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 عليها  األستاذ مالحظات     

 ة وجيزةخالل فتر 
 بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة األستاذ  يلتزم     
 شاملة متنوعة كانت اختباراته     
 االختبارات لطلبته بعد تصحيحها أوراق األستاذ يعيد     
 في وسائل التقويم األستاذ ينوع     
 التفكير لدى الطلبة بإثارة أسئلتهتتصف      
 االختبارات أوراقتغذية عكسية على  األستاذ قدم     
 عقب االنتهاء من االختبار  لمعرفة الطلبة النموذجي ينشر التصحيح     

 الخطأنوع 
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض      

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (03)الملحق رقم 
 وثائق إدارية

 



 

 



 

 

 



 

    

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 معهد التربية البدنية والرياضية

 
 شهادة تحكيم

 
( استمارة أسئلة)الدكاترة المحترمون ، أن الطالب الباحث غزالي رشيد ، قد حكم أداة بحثه  يشهد السادة

الموجهة إلى أساتذة التربية البدنية والرياضية وأساتذة وخبراء في التخصص ، والتي تندرج ضمن متطلبات 
 :انجاز رسالة الدكتوره ، تحت عنوان 

يس في أقسام ومعاهد التربية البدنية والرياضية تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدر "
بالمالحظات الموجهة إليه ، تعتبر األداة صادقة فيما  وعليه وبعد التزامه" وعالقته بالرضا الوظيفي

 .(صدق المحكمين)وضعت لقياسه 
 -قائمة األساتذة المحكمين  -

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم ولقب األستاذ
 التواتياحمد 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 مخلوف. د
 بوبكر بن عبد الكريم.د

 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ" أستاذ محاضر

 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 
 "أ"أستاذ محاضر 

 (جامعة مستغانم)معهد التربية البدنية والرياضية
 (جامعة مستغانم)معهد التربية البدنية والرياضية
 (جامعة مستغانم)معهد التربية البدنية والرياضية
 (جامعة مستغانم)معهد التربية البدنية والرياضية

  (جامعة مستغانم)عهد التربية البدنية والرياضيةم
 (جامعة مستغانم)معهد التربية البدنية والرياضية

 (جامعة مستغانم)قسم علم النفس 
 (جامعة مستغانم)قسم علم النفس 

 ( امعة شلفج)  معهد التربية البدنية والرياضية
 (تونس)امعة نوبةج معهد التربية البدنية والرياضية

 
 
 
 



 

 

 

 
 (21)الملحق رقم 

 نتائج البحث
 

 
 

 



 

 

 استمارة األداء التدريسي الموزعة على األساتذةنتائج 
 التخطيط للتدريس:  األولالبعد  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 .الجيد للموضوعات التي يدرسونها  اإللمام 3.4912 1.05984
 االطالع على الجديد في مادة التخصص 3.7368 1.01141
 الجيد للمحاضرات اإلعداد 3.3289 1.18047
 .االلتزام بمواعيد المحاضرات 3.5219 99976.
 استثمار وقت المحاضرة فيما هو مفيد 3.6491 1.00205
 االعتزاز بالمهنة إظهار 3.4737 1.17019
 في مجال التخصص واألكثر أهميةالضرورية  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.
 عنها لإلجابةنفسي  وأجهزالطلبة  أسئلة أتوقع 3.3772 1.09376

 (التخطيط)المحور ككل  3622 2630
 تهيئة الطالب لدراسة المقرر:البعد الثاني المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري 

 الرنامج أهدافتوضيح  3.3158 1.14049
 ببعض جوانب الحياة الرنامجضيح عالقة تو  3.0746 1.18309
 مصادر المعلومة إلىالطالب  إرشاد 3.1711 1.02034
 المطلوبة من كل طالب األدوارتحديد  3.4956 1.03463
 التقويم المستخدمة بأساليبتعريف الطالب  3.6009 1.05086
 البرنامجتوضيح االرتباط بين موضوعات  3.5614 88587.
 يدرسونه تطبيق ما و ةتبصير الطالب بكيفية مذاكر  3.1053 1.22290
 كمقدمة للمحاضرة الجديدة الخبرات السابقة المكتسبة استخدم 3.4649 1.11600
 المحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطلبة وحب االستطالع لديهم أبدا 3.0658 1.11461

1.32357 3.1667 

 تتعلق بموضوع المحاضرة القادم قضية ةمع ثار  ختم المحاضرة بمراجعة المقياسأ
. 

 (الطالبتهيئة )المحور ككل 3.3022 56142.
 التنفيذ: البعد الثالث  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 مناقشة الطالب في المستجدات العلمية 2.9693 1.24310
 على استفسارات الطالب اإلجابة 3.1491 1.11246
 م وسائل تعليمية متنوعةاستخد 3.0877 1.24215
 طرق التدريس أساليب و تنويع 3.6404 1.09566
 لغة سليمة للتواصل مع الطالب ماستخد 4.1579 36544.
 الفرصة للطالب للمشاركة إتاحة 3.1184 1.02352
 فرص التعلم الذاتي إتاحة 3.0702 1.27476
 والمصطلحات العلمية النظرياتتفسير  3.7237 1.01006



 

 

 ابدي حماس وحيوية في المحاضرة 3.3333 1.11590
 المقياس أهدافالتدريس المتوقع استخدامها في ضوء  وطرق أساليباحدد  2.9605 1.05498
 (تنفيذ الدرس)المحور ككل  3.3211 49115.
 التفاعل مع الطالب.البعد الرابع المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 االجتماعية مشكالتهممساعدة 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 لتدريسهم 3.0439 1.05271
 الشرح أثناءتوفير الهدوء  3.6228 1.03158
 طالبي أسماءاحرص على معرفة  3.2851 1.10360
 بلقاء طالبي خارج وقت المحاضرة أرحب 3.5219 1.16651
 مشاعر الطلبة أتفهم 2.9649 1.06137
 (التفاعل مع الطالب )المحور ككل  3.2746 48734.
 تقويم الطالب :الخامس البعد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 استخدم طرق تقويم متنوعة 3.6930 1.11953
 تدني درجاتهم أسبابابحث مع الطلبة  2.5307 1.15873
 التي وقعوا فيها األخطاء أنماطالطلبة واحلل  إجاباتبدراسة  أقوم 3.1404 1.03572
 التدريسوطرق   أساليباالستفادة من نتائج التقويم لتعديل  3.3553 1.16525
 التنقيطبعد عرض اإلجابة النموذجية وسلم   نتائجالعرض  3.1974 1.32764
 لبااالختبارات التي ترتقي بتفكير الط بأسئلةاهتم  3.3904 1.06663
 ارتباط محتوى التقويم بما يتم تدريسه 3.8246 83688.
 االختبارات للوقت المخصص أسئلةمناسبة  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 التدريس:البعد 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 عمله 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 التدريس)المحور ككل 3.3811 28877.
المتوسط  االنجراف المعياري

 الحسابي
 النمط اإلداري:البعد الثاني 

 هي 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 هيئة التدريس على البرامج  لمعهدتحرص إدارة ا
 للمعهدوالخطط التطويرية 

 أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات اإلدارية 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 ومشاعرهم إدارة المعهدتفهم ت 3.9693 68587.

.82604 2.8114 

على قاعدة وضع الرجل  معاهد التربية البدنية والرياضيةيعتمد التوظيف في 
 المناسب في المكان المناسب



 

 

 (النمط اإلداري)المحور ككل  3.2561 46942.
المتوسط  االنجراف المعياري

 الحسابي
 مكان وبيئة العمل:البعد 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.
 ونشاطاته 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 العمل)المحور ككل 3.3167 65952.

 ( الرضا الوظيفي)األداة ككل  3.3180 42012.
 

 
 

 



 

 

 الموزعة على الطلبة( األداء التدريسي)استمارة نتائج 
 التخطيط للتدريس: األولالبعد  االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي

إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط له وفي وقته  األستاذ يحسن 1.067 3.28
 المناسب

 المحاضرةداخل ما يفعله لجيدًا  األستاذ يخطط 1.374 3.02
 متمكن من المقياس األستاذيعتبر  940. 3.67
 الموضوعات ذات صلة بالمقياس ومفيدة في الحياة العملية 1.065 3.46
 الطلبة بالفائدة من المقرر األستاذ يشعر 1.173 3.08
 حجم المادة المطلوبة يتناسب ومتطلبات المقياس 965. 2.41
 عند الضرورة إالالمدرس يركز على المادة المطلوبة وال يخرج عنها  1.010 2.50
 المقرر في وقته المحدد من الفصل األستاذ ينهي 950. 2.38
 بعرض المادة بطريقة واضحة ومنضمة األستاذقام  1.093 2.83
 مقررات دراسية حديثة ومتجددة األستاذ يقدم 1.330 3.10
 (التخطيط للتدريس)المحور ككل  2.51 2.97

 تهيئة الطالب:البعد الثاني  االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 األخرىوالمقررات  الذي يدرسه العالقة بين المقرر األستاذ حوضي 1.163 2.97
 تعريف الطالب بطبيعة المقرريقوم األستاذ ب 1.063 3.22
 من الفصل األول األسبوعالطلبة خطة المقرر في  األستاذ يسلم 1.090 3.09
 المراجع والكتب المناسبة للمادة التعليمية األستاذ يحدد 1.153 2.93
 المطلوبةكان المدرس يبدي اهتمامات لتعلم الطلبة المادة  1.270 2.99
 لديه القدرة لتشويق الطلبة لدراسة المقرر 1.202 2.46
 كانت مفيدة البيتيةو الواجبات  األبحاث 1.144 2.83
 يبلغ األستاذ الطلبة بوقت ومكان الدرس 1.075 3.45
 دور المكتبة في البحث األستاذ يفعل 1.307 2.98
 بربط مواضيع المادة بالجانب العملي األستاذقام  1.087 3.55
 (تهيئة الطالب)المحور ككل  2.52 3.05

 التنفيذ: البعد الثالث االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 جهد كبير في التدريس األستاذ بذل 1.137 3.55
 بروح الدعابة والمرح األستاذ التحلي 1.189 2.46
 ق التدريس في محاضراتهطر أساليب و في األستاذ ينوع 1.152 3.25
 جيد في عرض وتحليل المادة العلمية أسلوبلديه  األستاذ 1.142 3.13
 متحمسا ومتشوقا للمادة التي يدرسها األستاذكان  1.176 3.07
 للتفكير في المادة وموضوعاتها األستاذ أثارني 1.282 3.10
 لغة فصيحة في شرح المقياس األستاذ  تخدميس 1.026 3.80
 وسائل تعليمية مناسبة في قاعة المحاضرة األستاذ يوفر 1.073 2.96



 

 

 الطلبة على القيام ببحوث مشتركة األستاذ يشجع 1.190 3.47
 الطلبة الموهوبين على تطوير قدراتهم المميزة األستاذ يساعد 1.011 2.52
 (التنفيذ)المحور ككل  1.99 3.13

 التفاعل مع الطالب:البعد الرابع االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي
 وتوجيه الطالب إلرشاد الوقتجزء من  األستاذ تخصيص 1.127 2.79
 والمناقشة األسئلةيشجع المدرس الطلبة على  1.153 3.41
 مناسبة خارج ساعات المحاضرة أوقاتكان المدرس متواجدا في  1.180 2.43
 يطور محاضراته عن طريق التغذية العكسية من الطلبة 1.055 2.53
 المحاضرة أثناءالطلبة ويناديهم بها  أسماءفظ يح 1.129 2.36
 يشعر الطلبة باالرتياح في محاضراته 1.042 2.40
 المساواة في تعامله مع طلبته دون محاباة األستاذ  يراعي 1.377 2.90
 قدوة حسنة بأنهالطلبة  األستاذ يشعر 1.156 3.49
 عالقته مع الطلبة على الصراحة والوضوح األستاذ يبني 1.076 3.06
 .اإلنجازات الالئقة من طالبه ويحمسهم للمزيد منها األستاذ يمتدح 1.087 2.36
 (الطالب التفاعل مع)المحور 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 عليها خالل فتر  األستاذ مالحظات 1.053 2.43

 وجيزة
 بفترة االختبارات المحددة من طرف الجامعة األستاذ  يلتزم 1.096 3.42
 شاملة متنوعة كانت اختباراته 1.063 3.48
 االختبارات لطلبته بعد تصحيحها أوراق األستاذ يعيد 1.092 2.32
 في وسائل التقويم األستاذ ينوع 1.421 3.01
 التفكير لدى الطلبة بإثارة أسئلتهتتصف  1.023 2.51
 االختبارات أوراقتغذية عكسية على  األستاذ قدم 1.084 2.55
 الخطأنوع  عقب االنتهاء من االختبار  لمعرفة الطلبة النموذجي ينشر التصحيح 1.105 3.24
 اإلجابةمدة االمتحان كانت كافية لغرض  1.155 3.52
 (تقويم الطالب)المحور ككل 2.67 2.94
 (من وجهة نظر الطلبة مستوى األداء التدريسي)األداة ككل  11.91 2.97

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Correlations 

 محور 

 خطيطتال 

 محور

 لتهيئةا

 محور

  لتنفيذا

 محور

 لتفاعلا

 محور

 تقويمال

 األداة ككل

األداء  

 التدريسي

 محور

 بيعةط

 التدريس

 محور

 لنمطا 

 دارياإل

محور 

 ملالع يئةب

األداة ككل 

الرضا )

 (الوظيفي

 محور

 خطيطتال 

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 

 لتهيئةا 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 

 لتنفيذا 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 

 تقويمال 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 التدريسي 

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

 التدريس بيعةط 

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 يئةمحور 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 

الرضا )األداة ككل 

 (الوظيفي

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). 
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 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
 

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 والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية  هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى األداء
،ومعرفة طبيعة العالقة املوجودة بينهما ، يف ظل الظروف اليت مير هبا قطاع التعليم العايل ، باإلضافة إىل طبيعة املهنة وهذا نظرا 

 لة ، يف إعداد أجيال املستقبل من أساتذة ومدربني يف خمتلف التخصصاتلألهداف السامية اليت حتملها هذه الرسالة النبي
وجود  مع، املتوسط ففرض الطالب الباحث أن مستوى األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف حدود 

 : عالقة ارتباطية بينهما وهذا لإلجابة على التساؤل التايل
التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية  وما طبيعة العالقة ما مستوى األداء 

طالب سنة ثانية ماسرت ، من بعض أقسام ومعاهد الرتبية البدنية  924أستاذ و  229املوجودة بينهما ، مستعينا بعينة قدرت ب
استماريت الرضا الوظيفي و األداء :) بالطريقة العشوائية ، حيث استخدم ثالث استمارات  اختريوا ، اجلزائريوالرياضية يف الوطن 

ملالئمته بأسلوب عالئقي واستمارة األداء التدريسي املوجهة للطلبة ، كما استخدم املنهج الوصفي ( التدريسي املوزعة على األساتذة 
 اليةلطبيعة موضوع الدراسة ، واستعان بالوسائل اإلحصائية الت

 .احلسابيةاملتوسطات  -
 .النسب املئوية  -
 .املعياريةالحنرافات  -
 .التباينحتليل  -
  .للمقارنات البعدية)  ( LSD اختبار -

 :حيث حتصل على النتائج التالية   متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية -
يف حدود  ألدائهم التدريسيفيما يتعلق بدرجة ممارستهم  بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية ة التدريسئأعضاء هيمستوى  -

 .املتوسط 

 .بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضيةة التدريس ئعضاء هيدرجة رضا متوسطة أل -
 . مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية من وجهة نظر الطلبة يف حدود املتوسط  -
يوجد اختالف يف درجة ممارسة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري  -
 سنة خربة مهنية 16واألكثر من  محلة الدكتورهلصاحل ، ( املهنية  املؤهل العلمي ، واخلربة)

املؤهل )يوجد اختالف يف درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية تعزى ملتغري  -
 خربة مهنيةسنة  16لصاحل أساتذة التعليم العايل واألكثر من  ، (العلمي ، واخلربة املهنية 

 .بأقسام ومعاهد الرتبية البدنية والرياضيةة التدريس ئبني األداء التدريسي والرضا الوظيفي ألعضاء هي ارتباطيهتوجد عالقة  -
 :الكلمات المفتاحية 

.أساتذة اجلامعة  -الرضا الوظيفي  -األداء التدريسي  -التقومي 



 

 

 


