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 :الممخص 
تقويم األداء ىو من أىم اإلجراءات التي تتبعيا معظم الجامعات في الوقت الحاضر 

ىدف تطوير األداء األكاديمي واالرتقاء بمستواه لضمان جودة التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس فييا ب
 األداء مستوػ  عمى الى التعرفوفي ىذا اإلطار يأتي البحث الحالي الذؼ ييدف . األداء فييا 

 .  من وجية نظر الطمبةبجامعة دىوك  التربية الرياضيةسكولفي  التدريس ىيئة ألعضاء التدريسي
عمر والصف والخمفية الكشف عن داللة الفروق في تمك اآلراء تبعًا لمتغيرات الجنس والكذلك و

.  الدراسية
( 184) من  مكونة عينة يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي ، وذلك بتطبيق استبيان عمىو

-2013طالبًا وطالبة من المستمرين عمى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
2014 .

وتمت معالجة البيانات الواردة في البحث باستخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموم 
 سكولفي  التدريس ىيئة  ألعضاءفأظيرت النتائج أن مستوػ األداء التدريسي . (SPSS)االجتماعية 

 ىو عاِل ، وتبين وجود فروق دالة في األداء التدريسي من وجية نظر الطمبة يعزػ التربية الرياضية
لمتغيرات العمر والصف والخمفية الدراسية ، في حين لم تظير فروق دالة في ذلك تبعًا لمتغير 

 .وفي ضوء النتائج تم تقديم جممة من التوصيات والمقترحات . الجنس 
 . األداء التدريسي ، ىيئة التدريس ، التربية الرياضية ، الطمبة :الكممات الدالة 

 
 :مشكمة البحث.1-1

يعد استمرار أعضاء الييئة التدريسية عمى األسموب التقميدؼ في أساليب أدائيم التدريسي من 
أىم التحديات التي تواجو الجامعات نحو تنميتيم لالرتقاء بأساليب التدريس التقميدية إلى أساليب أكثر 

فاعمية إلثارة دواعي التفكير، إذ إن الدالئل تشير بما ال يدع مجااًل لمشك إلى زيادة مساحة تخمف 
صب المعمومات "األداء التدريسي الكيفي والنوعي واالكتفاء باستخدام أساليب تدريسية تعتمد عمى 

" النظرية في قوالب جامدة تعتمد عمى الحفع واالسترجاع وبعيدة كل البعد عن الناحية التطبيقية
 (.72، 1990عوض، )
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 في خاصة بالجامعات، األكاديمي األداء بتقويم متزايد اىتماما األخيرة الثالثة العقود ولقد شيدت

 منظومة أبعاد جميع التقويم ىذا شمل  وقد.التعميم مجال في الجودة وضمان االعتماد بنظام ظل األخذ

داريين وأنشطة تدريس ومناىج ىيئة وأعضاء طالب من التعميمية العممية  االىتمام أن بيد وغيرىم، وا 

 البعد يشكمون  أنيم اعتبار عمى التدريس ألعضاء ىيئة التدريسي األداء تقويم حول انصب األكبر

 الجامعة، أىداف لتحقيق بو يضطمعون  األىم الذػ الدور أساس وعمى المنظومة، ىذه فى الرئيسى

 التعميم نوع وأن بيا، التدريس ىيئة بكفاءة – حد كبير إلى – تقاس جامعية كمية أػ جودة أن إلى واستنادا

الناقة ، ).بيا التدريس ىيئة وأصالة وكفايات عمى صفات بعيد حد إلى يعتمد لطالبيا الكمية تقدمو الذػ
وتشير نتائج الدراسات الحديثة إلى أن قصور عضو ىيئة التدريس يعود إلى عدة . (45ص : 1999

عوامل تتصدرىا االفتقار إلى إعداد المحاضرة إعدادًا كافيًا ، وضعف أساليب التدريس ، وعدم 
استخدام التقنية الحديثة ، أو الخروج من مستوػ المحاضرة بمستوػ أعمى أو أدنى من مستوػ 

 (.29، 2002مايترو وآخرون، )الطالب 
وألىمية األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في تحقيق أىداف الجامعة وتحديدًا عممية إعداد 
وبناء مخرجات مؤىمة كفوءة تمبي حاجات المجتمع ومتطمباتو المختمفة، أدرك الباحثان مشكمة األداء 
جراءات تحسينو وما  التدريسي لعضو ىيئة التدريس في سكول التربية الرياضية بجامعة دىوك ، وا 

يحققو من انعكاسات عمى جودة مخرجات التعميم لذلك فان مشكمة البحث تتبمور في التساؤالت 
 :اآلتية
 كيف ينظر طمبة سكول التربية الرياضية إلى األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس الجامعي؟- 
ىل تختمف وجية نظر طمبة سكول التربية الرياضية إلى األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس - 

 باختالف العوامل الديمغرافية؟
 :أهمية البحث.1-2

إن عممية التدريس الجامعي ال يمكن إثبات فاعميتيا من دون عمميات فحص وتقويم لؤلداء 
التدريسي لعضو ىيئة التدريس، إذ تعد وظيفة التدريس الجامعي غاية في األىمية، ألنيا الوظيفة 
الرئيسة في اغمب الجامعات المرموقة في العالم، إذ تركز بشكل رئيس عمى إعداد الطمبة إعدادًا 

التبيتي )يمكنيم من مواجية التحديات الحاضرة والمستقبمية بكل ما تحممو من تطورات عممية وتقنية 
إذ تزودىم بالمعارف التخصصية ، واالتجاىات السموكية االيجابية والقيمية، . (74، 2003وحريرؼ، 

وكل الميارات العممية والعممية الالزمة ؛ لتأىيميم كي يصبحوا أعضاء فاعمين في خدمة المجتمع، 
ن مقياس تفوق الجامعة يعتمد عمى امتالكيا ألعضاء ىيئة تدريس مؤىمين تأىياًل عاليًا، متوفرة ليم  وا 
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جميع الظروف واإلمكانات، من جو أكاديمي مالئم وخدمات مختمفة تساىم في جودة العممية 
فروىوالد، )التعميمية كي تكون قادرة عمى تمبية حاجات التنمية الشاممة ومتطمبات العصر المتسارعة 

2003 ،135.) 
أن عممية تقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس الجامعي  (Miller, 1987)ويرػ ميممر 

تعد من أىم المجاالت ، التي ينبغي االىتمام بيا لما ليا من أىمية في تحسين مستوػ األداء ، 
 ,Validosat)وزيادة فاعميتو ، وفي تطوير المادة العممية ومحتواىا ومضمونيا ، ويؤكد فالدوست 

عمى أنو الوسيمة الوحيدة لمتحقق من ان األداء يتم عمى النحو المحقق لغرضو، ويمكن كل  (2001
القائمين بو والمطبق عمييم من الوقوف عمى مواطن القوة ليتم تعزيزىا، ومواطن الضعف ليتم 

فتقويم األداء التدريسي ضرورة ممحة لتحقيق التطور المستمر لعضو ىيئة التدريس والمنيج . تقويتيا
 .وكل الوسائل األخرػ التي تستخدم لتحقيق أىداف الجامعة ورسالتيا

 عمييا االعتماد يمكن التى المؤشرات بعض تناولت التى (1997)وقد أوصت دراسة دياب 

 مجال اإلدارة فى التدريس ىيئة أعضاء جيود جميع تقويم بضرورة التدريسى، األداء جودة لتحديد

جراء الطالب، عمى واإلشراف الجامعية  من أجل وتطبيقيا البحثية ، والمشاريع والدراسات البحوث وا 

 .( 20ص :1997دياب ، )بالجامعة والتعميمية التدريسية العممية تطوير
كما أن مواكبة التطورات والمستجدات العممية تتطمب دراسة األداء التدريسي ، وذلك لغرض 

وكذلك الكشف عن نواحي . تقييم مستوػ األداء لعضو ىيئة التدريس ومتابعة مستوػ التقدم في ذلك
مكانية نقميا لآلخرين عبر وسائل متعددة، وتحديد نقاط  القوة في األداء لتعزيزىا واالستفادة منيا وا 

فضاًل عن اإلشادة باألداء المتميز لعضو ىيئة . الضعف لتالفييا ووضع الحمول المناسبة ليا 
التدريس، واستثمار ذلك في جوانب متعددة لخدمة المجتمع عبر بوابة البحث العممي واألنشطة 

كما إن دراسة األداء التدريسي تساعد في توفير قاعدة بيانات عن برامج . العممية والمجتمعية األخرػ 
الجامعة بكل تفصيالتيا تزود صانعي القرار بتغذية راجعة عن كل ما يريدون من معمومات تعتمد في 

ترشيد القرارات الجامعية ، وتعطي فكرة عن اإلمكانات والكفاءات المتاحة لالستفادة القصوػ من 
 .طاقاتيا وجيودىا في تحقيق ميام الجامعة

 :أهداف البحث.1-3
 :ييدف البحث الحالي إلى اآلتي

التعرف عمى مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في سكول التربية الرياضية من - 1
 .وجية نظر الطمبة بشكل عام



4 
 

الكشف عن داللة الفروق في مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في سكول - 2
 :التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة تبعًا لممتغيرات اآلتية 

 .الجنس  . أ

 .العمر  . ب

 .الصف  . ت

 .الخمفية الدراسية  . ث

 
 مجاالت البحث.1-4  

 .عينة من طمبة سكول التربية الرياضية في جامعة دىوك : المجال البشرؼ .1-4-1
 .م2013/2014يتمثل في الفصل الثاني من  العام الدراسي : المجال الزمني.1-4-2
 .القاعات الدراسية في سكول التربية الرياضية : المجال المكاني .1-4-3
 
 :تحديد المصطمحات.1-5
 :األداء التدريسي.1-5-1

وسيمة التعبير عن امتالك المدرس لمميارات التدريسية تعبيرًا "بأنو  (2004الفرا، )وعرفو 
 (.4، 2004الفرا، )" سموكياً 

وسيمة التعبير عن امتالك المدرس لمميارات التدريسية تعبيرًا "بأنو  (2004الفرا، )عرفو 
 (.4، 2004الفرا، )" سموكياً 

 –درجة قيام عضو ىيئة التدريس بتنفيذ الميام التعميمية "بأنو  (2006العمايرة، )عرفو 
" التعميمية المناطة بو وما يبذلو من ممارسات وأنشطة وسموكيات تتعمق بميامو المختمفة تعبيرًا سموكياً 

 (.103، 2006العمايرة، )
تمك السموكيات التي تصدر عن عضو ىيئة التدريس والمعبر عنو بأنشطة : ويعرفو الباحثان

 .وممارسات ، والتي تمكنو من أداء ميامو التعميمية والتربوية بما يحقق أىداف معدة مسبقاً 
الدرجة التي يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس من : أما التعريف اإلجرائي لؤلداء التدريسي

 .خالل اجابات الطالب عن الفقرات الواردة في أداة البحث 
ذلك الشخص الذؼ يمارس مينة التدريس في الجامعة من حممة : عضو هيئة التدريس.1-5-2

 .شيادة الدكتوراه أو الماجستير ويساىم في تحقيق أىداف الجامعة
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 :خمفية نظرية ودراسات مشابهة .2

 : خمفية نظرية .2-1
ىو  التدريس وأن ما، عمل إلتمام الفرد من يصدر سموك كل ىو األداء أن االعتبار في أخذنا إذا

 ينبغي أن التدريسي األداء تقويم وأن وطالبو، التدريس ىيئة عضو بين يجمع تعميمي نشاط أو موقف كل

 والرؤساء والخريجون  واألقران الطالب يحمميا التي الحسية والمدركات النظر وجيات طريق عن يتم

 : Hiltner, A & Loyland, M. ,1998) التدريس ىيئة أعضاء أداء بالفعل شيدوا ممن وغيرىم

P.370.) ىيئة عضو بو يقوم ما كل ىو التدريس ىيئة ألعضاء األداء التدريسي بأن القول يمكن فإنو 

 أقرانو ويراىا تعميمي، نشاط أو موقف أؼ في أو المحاضرات داخل قاعات ومسئوليات ميام من التدريس

 وتوقعات أىداف ضوء في وذلك طالبو شخصية في مرغوبة إلحداث تغيرات طالبو أو رؤساؤه أو

 .ومجتمعو جامعتو
وتفيد عممية البحث في األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس الجامعي في معرفة مدػ 

وليذا يعد تقويم األداء . الوصول أو تجاوز المستوػ أو المعيار لمتدريس الجيد أو اإلخفاق في تحقيقو
ضرورؼ لتعزيز مواقف المدرسين المتميزين من جية وتشخيص ضعيفي األداء من جية أخرػ 

لتحقيق احد أىم األىداف الرئيسة لمجامعة أال وىو التدريس وما يحققو ىذا اليدف من نتائج لتحقيق 
خفاقاتيم  األىداف األخرػ كذلك تسيم عممية التقويم في الكشف عن انجازات أعضاء ىيئة التدريس وا 
وتشجيعيم في تطوير كفاءتيم وكفايتيم التدريسية وفي استخدام طرائق وأساليب حديثة في التدريس 

ذلك ألن عممية تقويم األداء التدريسي ىي . فضاًل عن استخدام وسائل مختمفة في تقويم طمبتيم
عممية منظمة لجمع وتحميل المعمومات لتحديد مدػ تحقيق األىداف التعميمية من قبل المتعممين "

واتخاذ قرارات بشأنيا ويشير ىذا المفيوم ضمنًا إلى ضرورة صياغة األىداف المعرفية والميارية 
 (.23، 2005الجمبي، )" والوجدانية، كخطوة أولى في عممية التعميم ألنيا عممية مقصودة و ىادفة

من  ما مستوػ  إلى يشير فاإلنجاز  وىنا البد من التمييز بين مصطمحي األداء واالنجاز ،
أىداف  تحقيق سبيل فى سموك من الفرد عن يصدر ما بين نفرق  أن الميم فمن األداء، إلى وليس األداء
الذػ  القدر بحسب األداء ىذا مستوػ  وبين منيا، شيء يتحقق ال أو كميا أو بعضيا يتحقق قد معينة
تامًا  الشيء أداء يعنى فاإلنجاز إنجازا، األداء عد األىداف جميع تحققت فإذا األىداف، ىذه من يتحقق

 خمفية إلى مستندا الفرد عن يصدر سموك كل ىو األداء بأن القول يمكن ىنا  ومن.بنجاح منو االنتياء أو

 ذلك ضوء  وفي.وغايات أىداف من وظيفتو تقتضيو ما ضوء فى ما، عمل إلتمام معينة معرفية وقيمية

 بميامو ىيئة التدريس عضو قيام كيفية خالليا من تحدد التي الطريقة بأنو األكاديمي األداء يعرف
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 وتنميتو خدمتو خالل ومن التدريس، خالل من ونقميا البحث، خالل من المعرفة إثراء بيدف الجامعية

 (. 173ص : 1999سيد وشريف ، )لمجتمعو

 تعمق األمر إذا خاصة لمجدل، إثارة التدريس ىيئة عضو وظائف أكثر التدريس وظيفة وتعد

 - :أىميا من عوامل عدة  وربما يعود ذلك إلى .تقويمو بمسألة
التدريس نتيجة لمتطور التقني واالنفجار المعرفي  ىيئة عضو أدوار فى وشاممة عديدة تغيرات ثمة أن -

 والبيئات المجتمعات بتباين تتباين كما أنيا التدريسية، أدواره بينيا ومن الذؼ يشيده العالم اليوم ،

 .وأقساميا وتخصصاتيا والجامعات بل والثقافات،
نتائج  إلى تنتيي ما غالبا المجتمع خدمة في إسياماتو أو البحثية التدريس ىيئة عضو جيود أن- 

 تحديداً  محددة التدريس ليست األداء فنتائج التدريس لكن األمر يختمف بمسألة قياسيا، يمكن ممموسة

 األداء إلى واتجاىات وقيم معارف وميارات من الطالب يظيره ما تنسب أن بمكان الصعوبة فمن تاماً 

 .ذلك تتحكم في أخرػ  عوامل فثمة التدريس ىيئة لعضو التدريسي

 أعضاء ىيئة من كل رؤػ  باختالف يختمف التدريس ىيئة عضو من المتوقع التدريسي األداء  أن -

 .بالتعميم الجامعي  صمة ليم ممن وغيرىم ورؤسائيم وزمالئيم ، وطالبيم ، ، أنفسيم التدريس

 :(الفعال)الجيد  التدريسي مقومات األداء.2-1-2

 :لمتدريس االستعداد .أ

فإلى  التدريس، لعممية استعداده مدػ عمى التدريسي أدائو في التدريس ىيئة عضو نجاح يتوقف
أخرػ  مقومات لديو تتوفر أن يجب التدريس، ىيئة عضو لدػ العممية المقومات توافر ضرورة جانب

 (.19ص : 1991الشخيبي ، ) واجتماعية ومينية شخصية
التدريس  ىيئة عضو بيا يتحمى أن يجب وسمات خصائص عدة لمتدريس باالستعداد ويرتبط

 قدوة يكون  حتى الكريمة واألخالق بالمبادغ والتزامو وممبسو، بمظيره واىتمامو بمينتو، كاعتزازه

 ىيئة أعضاء فى معينة واجتماعية شخصية خصائص فتوافر. (67-57ص :1996األغبرؼ ، )لطالبو

 .طالبيم لدػ قبوليم فرص من وتزيد الطالب مع والتفاعل التواصل عمميات ليم وتسيل تيسر التدريس
 قدراتو وبين المعمم الجامعى، لشخصية الطالب تقويم بين قوػ  ارتباط وجود عديدة دراسات أظيرت وقد

 والمتوسط التدريس أعضاء ىيئة شخصية تقويم متوسط بين موجبة ارتباطية عالقة ووجود التدريسية،

 . ((Bachen,  et al.,1999: P.194التدريس لتقويم العام

 ممما المختمفة، تخصصو بفروعيا مادة من متمكنا يكون  أن التدريس ىيئة عضو عمى وينبغي 

 تدريسيا المراد المادة منيا لطبيعة المناسب اختيار يمكنو حتى أنواعيا بكافة التدريسية واألساليب بالطرق 
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 تكنولوجيا وسائل بأحدث وعى عمى يكون   وأن.طالبو وخصائص وطبيعة تحقيقيا، المراد واألىداف

اآللى،  الحاسب استخدام عمى القائمة التعميم خاصة تكنولوجيا استخداميا، عمى كبيرة مقدرة ولديو التعميم
 ه، لمحاضرات الجيد إعداده ضرورة عن فضال ألعداد الطالب، والمتزايد السريع النمو مع لتوافقيا وذلك 

 (. 162ص: 1999الناقة ، )طالبو يفيد فيما بوقتيا، واستثمارىا والتزامو
 :المقرر لدراسة الطالب تهيئة .ب

 تبصرىم بالموضوع عريضة خطوطا البداية في طالبو  أن يعطى التدريس ىيئة عضو يستطيع

 إلى شرح خاللو من طالبو يقود أن عمى تساعده العريضة الخطوط فيذه.  اكتشافو إلى يسعون  الذؼ

 ثم الخطوط األولى، ىذه أساس عمى المعرفة من كامل بناء ليكون  ببعض بعضيا أجزائو وربط الموضوع

 لكل والمناقشات يضع والمحاضرات المقاءات من مجموعة إلى العريض مخططو فيقسم يعود أن عميو

 كل متابعة إلى خطوة  خطوة الطالب يقود كما متابعتو، إلى طالبو خاللو من يوجو عريضا مخططا منيا

 (.165-164ص : 1999الناقة ، )مناقشة وكل محاضرة وكل لقاء
الطالب  فتييئة الفعال، لمتدريس األساسية المقومات من المقرر لدراسة الطالب تييئة تعتبر

 : Taylor, 1994)بدراستيا استمتاعا وأكثر الدراسية، بالمادة اىتماما أكثر تجعميم المقرر لدراسة

P.110) .المقرر بطبيعة الطالب بتعريف من خالل قيامو ذلك بموغ التدريس ىيئة عضو ويستطيع 

 حفظو ينبغي الذؼ وما مذاكرتو يمكن وكيف الطالب، يدرسيا التي األخرػ  بالمقررات وأىدافو وعالقاتو

 . (Holmes & Smith,2003 : P.318)العممية الحياة في يدرسونو ما تطبيق وسبل ؟ ولماذا أو فيمو
 ليم ويحدد التقويم ، في يستخدميا التي التقويم وأدوات أساليب بأىم طالبو تبصير يستطيع كما

 المقرر فيم عمى التي تعينيم المختمفة والمصادر المراجع بأسماء ويزودىم لممقرر، دراستيم أثناء أدوارىم

 ذلك ألن المادة، أستاذ أو الكتاب المقرر كان سواء لممعرفة واحد مصدر عمى االعتماد من بدالً  واستيعابو

عمى  تشجع التي واألساليب عمى الطرق  تؤكد والتي التعميم في الحديثة العالمية واالتجاىات ينسجم ال
 المكتبات صوب الطالب تقتضي توجيو والتي في الموقف، والبحث الذاتي والتعمم والحوار المناقشة

 واستخالص بأنفسيم إجراء بحوثيم من يمكنيم بما المختمفة، المعرفة ومصادر المعمومات وشبكات

 (.Fischer, 2000 : P.29-36)وتفسيرىا نتائجيا

 :التدريس أساليب.ج

 التدريسى األداء مقومات من أساسى مقوم المناسبة التدريس أساليب وتحديد اختيار يعتبر

 ىيئة عضو يحسن أن الميم من كان  فإذا.لو أدائو أثناء التدريس ىيئة عضو ميام من وميمة رئيسية

ذا لمتدريس، االستعداد التدريس  التييئة بتدريسيا يقوم التي المادة لدراسة طالبو أن يييئ الميم من كان وا 
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 حاجات تناسب التي التعميمية واألنشطة تنفيذ الخطط يستطيع أن أيضا الميم من فإنو المناسبة،

عابدين ، )لدييم الذاتي التعمم ميارات وتنمية وخبراتيم، بمعارفيم  لممشاركة الفرصة الطالب، وتتيح ليم
 متطورة تعميمية وسائل واستخدام التدريس، وأساليب طرق  يتطمب تنويع وىذا (.195ص : 1991

 العممية، المستجدات أحدث في الطالب ومناقشة واستفساراتيم، أسئمة الطالب عمى واإلجابة ومتنوعة،

 ,Taylor)معيم لمتواصل سميمة لغة واستخدام وبسيط، واضح بشكل النظريات والمصطمحات وتفسير

1994 : p. 116) .  

ال  المتميز التدريس ىيئة فعضو التدريس، عممية في كبير جيد بذلو ضرورة عن فضال ىذا
بمعايير  فييتم وحقيقيًا، حياً  دائما تدريسو يظل حتى العمل، في بالفتور وانتباىو وحماسو لنشاطو يسمح
 قوػ  ارتباط فثمة (.164ص : 1999الناقة ، )وانفعالية مممحية حركات من يصحبو ما خاصة اإللقاء

 أحد إليو توصل ما وىذا الطالب، تعمم ومستوػ  التدريسي أدائو في ىيئة التدريس عضو حماس بين

 أسموبو استخدم األولى المرة مرتين، عمى النفس عمم مقرر بتدريس قام التدريس، حينما ىيئة أعضاء

 مضيفا حيوية، أكثر تدريسو يكون  لكي كبيرا جيدا بذل الثانية المرة في التدريس، ولكنو في المعتاد

 المرة في الطالب تقديرات وارتفعت مذىمة نتائج عمى حصل وقد صوتو، نبرة ومغيرا باليد إيماءات

 .(Gray,2003 : P.46)الثانية

 :الطالب مع التفاعل .د

 عضو ىيئة تفاعل وضرورة أىمية عمى الفعال التدريس مجال في أجريت التي الدراسات تؤكد

 التدريس ىيئة  فينبغي أن يكون عضو.الفعال التدريس مقومات أىم أحد باعتباره طالبو، مع التدريس

 االعتماد يعودىم أن ومن الضرورؼ  . لذلك الذاتي وتوجيييم التعمم إلى جميعاً  طالبو حفز عمى قادرا

 تنمية عمى ويحرص ، العممي وتقدميم بمشاعرىم ومشكالتيم وييتم دائما ويتابعيم ، أنفسيم عمى

 طمبيا في والسعي المعرفة وحب الذىني والتفتح العممية واألمانة كالموضوعية عندىم، العممية االتجاىات

 (. 28ص : 1991 ؛ الخميمي ، 12ص: 1991الشخيبي ، )وغيرىا األحكام إصدار في والتروؼ 
بأسموب يتميز بالحكمة واليدوء واالتزان والبشاشة ، وىو  الدراسة حجرة ويعمل عمى ضبط

 وتوجيو طالبو سموك ضبط عمى القدرة إلى يحتاج ما بقدر وفرض السيطرة، الصرامة إلى يحتاج لذلك ال

 في وبذلك يحرص عمى مشاركتيم. الغموض أو الشرود عن بعيدا واالحتفاظ بالمناقشة تفكيرىم، حركة

 فرص والمعايشة المشاركة ىذه ففي ومسابقاتيم، ورحالتيم وندواتيم وحفالتيم لقاءاتيم معايشا أنشطتيم

 : 1999الناقة ، )طالبو تربية في كبيرا دورا القدوة أسموب فيو يمعب الذؼ والتعمم لمتدريس ذىبية
 (.165-164ص
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 :الطالب تعميم تقويم .ه

 متنوعة ومالئمة تقويم وأساليب طرقا يستخدموا أن التدريس ىيئة أعضاء عمى ينبغي

 التدريسي األداء خصائص أىم أحد الطالب تقدم تقويم ، إذ يعتبر (Taylor, 1994: P.116)وعادلة

 يمكن الذؼ األساس وىو التدريسي األداء تطوير عممية في فيو األساس مقوماتو، أىم وأحد الفعال

  .ال أم تحققت قد التدريس أىداف إذا كانت ما عمى الحكم في عميو االعتماد
بين  الفردية الفروق  تراعى وأن لممقرر، األساسية الجوانب االختبارات تشمل ومن الضرورؼ أن

توجيو  تم بما أو بالمحاضرات مباشرا ارتباطا ترتبط وأن ليا، المخصص الوقت تناسب وأن الطالب،
  (..Holmes & Smith, 2003: P. 318)ومصادر كتب من إليو الطالب

 
 :دراسات مشابهة . 2-2
نظر  وجية من الجامعة في التدريس ىيأة أعضاء أداء تقويم: (2012)دراسة عزيز .2-2-1

 .(ديالى جامعة في ميدانية دراسة)الطمبة
 نظر وجية من ديالى جامعة في التدريس ىيأة أعضاء أداء لتقويم أداة بناء الىدراسة ال تىدف

 فقرة(٤٢)تضم مجاالت خمسة من تكونت التي األداة تمك خالل من أدائيم وتقويم ،العميا الدراسات طمبة

 في العميا الدراسات طمبةطالبًا وطالبة من  (75) من تكونت التي البحث عينة، والتي تم تطبيقيا عمى 

 أداء في واضح ضعف تسجيل ىو أىميا من النتائج من مجموعة الىت الدراسة وتوصل .ديالى جامعة

 لصالح سجمت التي الفقرات بعض بأستثناء اال كافة المجاالت وفي الطمبة نظر وجية من التدريسيين

 ىذا من يتحقق فمم المحاضرة أداء مجال في ضعف ىنالك أن البحث خالل من تبين اذ التدريسيين

 فيو تناصفت والتحضير اإلعداد مجال أن كما متوسط بمستوػ  كان بعضيا فقرات أربعة اال المجال

 فقرتان اال الدرجات وا عطاء لالمتحانات اإلعداد مجال في يتحقق ولم ، غيرىا من المتحققة الفقرات

 ميام مجال أما واحده فقرة اال الشخصية السمات مجال في يتحقق لم حين في متوسط بمستوػ  وكانتا

 االستثنائية الظروف الى الضعف ىذا الباحث واوعز فقرات اربعة منو تحققت فقد التدريس ىيأة عضو

 .التدريسي أداء عمى سمباً  أنعكس مما ديالى محافظة وخاصتاً  البمد بيا يمر التي
 مؤسسات في ىيئة التدريس أعضاء أداء جودة تقويم : (2008)دراسة أبو الرب وقدادة .2-2-2

 .العالي التعميم
 التعميم مؤسسات في التدريسية الييئة أعضاء أداء لتقويم نموذج إطار تقديم الى ىدفت الدراسة

 وبحث تدريس من التدريس ىيئة عضو واجبات كافة يغطي ألنو بالشمول اإلطار ويمتاز ىذا العالي،
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 منيا تنبثق التي المؤسسة ألىداف تبًعا تكييفو يمكن ألنو بالمرونة كما يمتاز لممجتمع، وخدمة عممي

 ومحددة واضحة رقمية معايير استخدام من خالل بالوضوح ويمتاز ، التدريس ىيئة عضو واجبات

 العممية في المعنيين واسعة من شريحة إشراك خالل من والمشاركة الموضوعية الى إضافة مسبًقا،

 ىيئة التدريس لعضو الذاتي التقويم عمى التقويم، عممية في المقترح النموذج إطار  ويعتمد .التدريسية

 زمالئو تقويم عمى يعتمد كما خاص، نموذج خالل من المجتمع وخدمة والبحثي التدريسي لنشاطو نفسو

 من أيًضا ويتحقق رأيو يضع الذؼ القسم رئيس رأؼ يعتمد ثم لمزميل، الزميل تقويم نموذج خالل لو من

 نموذج خالل من الطمبة ورأؼ العميد، ورأؼ التدريس، ىيئة عضو قبل من عبئت المعمومات التي صحة

 عمى الجودة ضمان وحدة قبل من بموضوعية لو النيائي التقدير وضع وأخيًرا يتم .التدريسية العممية تقويم

 .حصل عمييا التي النقاط عمى بناًءا المؤسسة مستوػ 
 ىيئة ألعضاء األكاديمي األداء جوانب بعض تقويم: (2004)دراسة الدىشان والسيسي . 2-2-3

 .آرائيم خالل من المنوفية التدريس بجامعة
 يتعمق بدرجة فيما المنوفية بجامعة التدريس ىيئة أعضاء آراء عمى التعرف إلى الدراسة سعت

 ممارستيم ودرجة – منو التدريسي خاصة – األكاديمي األداء جوانب بعض عمى يخمعونيا التي األىمية

 أىداف تحقيق في األداء، والمساىمة ىذا لتطوير المقترحات من مجموعة وتقديم أدائيم تقويم بغية ليا

بجامعة  التدريس ىيئة أعضاء آراء بمسح مستعينة الوصفي المنيج عمى الدراسة واعتمدت. الجامعة 
التدريسي ،  األداء جوانب لبعض التدريس ىيئة أعضاء ممارسة ودرجة أىمية بدرجة يتعمق فيما المنوفية
 لجمع كأداة االستبانة عمى الباحثان  اعتمد.الشخصية خصائصيم لبعض وفقا آرائيم وتحميل ومقارنة

 .تدريسيًا من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة المنوفية  (320)الدراسة ، وتألفت العينة من  بيانات
 جدا كبيرة درجة الدراسة عمى تناولتيا التي التدريس جوانب كل أن يرون  العينة أفراد أظيرت النتائج أن

 كان كما (2,9 - 2,65)بين  التدريسي األداء لجوانب النسبية المتوسطات تراوحت حيث األىمية، من

 .األىمية من جدا كبيرة عمى درجة أنيا عمى تدل قيمة وىى (2,8) الجوانب تمك لمجموع النسبي المتوسط

النسبي  المتوسط بمغ حيث متوسطة بدرجة الجوانب ىذه معظم يمارسون  أنيم إلى النتائج وتشير
،  (1,93)،  (1,96)التدريس وأساليب الطالب، مع والتفاعل المقرر، لدراسة الطالب تييئة لجوانب

 (2,16)و (1,93)بدرجة الطالب وتقويم لمتدريس، االستعداد جانبي ويمارسون  الترتيب، عمى (1,96)
 أفراد أن عمى تدل قيمة وىى (2,07)لمجموع تمك الجوانب  النسبي المتوسط بمغ بينما الترتيب، عمى

 .كبيرة التدريسي بدرجة أدائيم جوانب يمارسون  العينة
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جراءات البحث .3  :منهجية وا 
منهج البحث  .3-1

ا عمى المنيج الوصفي ، إذ يعد ىذا المنيج من أكثر طرق البحث م في بحثواناعتمد الباحث
شيوعًا نظرًا لما يزودنا بو من معمومات عممية تمدنا بالحقائق التي يمكن أن تبنى عمييا مستويات 

والمنيج الوصفي يعتمد عمى دراسة  . ( ٣٣٤ ، ص ٢٠٠٣فان دالين ،  )جيدة من الفيم العممي 
الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع ، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو 

ان الدراسة الوصفية ىي أحد أشكال التحميل و ( . ٩٥ ، ص ٢٠٠٢عبيدات و أبو السميد ، )كمياً 
  . ( ٣٧٠ ، ص ٢٠٠٥ممحم ،  ) والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة

مجتمع البحث  .3-2
سكول التربية الرياضية لغرض اختيار عينة البحث تم تحديد مجتمع البحث المتمثل بطمبة 

طالبًا وطالبة  (455) ، وقد بمغ حجم مجتمع البحث(2014-2013)لمعام الدراسيفي جامعة دىوك 
 . يوضح ذلك  ( ١ )، والجدول طالبة  (92)طالبًا و (363)حسب الجنس بواقع موزعين 

                                     
 ( ١ )جدول 

 والجنس صفتوزيع أفراد مجتمع البحث تبعًا لل
المجموع الجنس  الصف

أنثى ذكر 
 119 23 106 األول
 123 23 100 الثاني
 105 20 85 الثالث
 108 26 82 الرابع

 455 92 363المجموع 

عينة البحث  .3-3
فالعينة ىي ذلك الجزء من المجتمع الذؼ .  إختيار العينة من الخطوات الميمة لمبحث يعد

بغية اختيار عينة و ( . ٢٠ ، ص ٢٠٠٣الجادرؼ ،  )تتمثل فيو خصائص المجتمع األصمي كافة 
، وبذلك تألفت العينة من بأسموب الطبقية العشوائية  باختيار العينة انقام الباحث ممثمة لمجتمع البحث
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 خصائص العينةيوضح  ( ٢ )، والجدول من المجتمع  (%30,9)يمثمون نسبة طالبًا وطالبة  (141)
  .

 ( ٢ )جدول 
 خصائص عينة البحث

 النسبة المئوية التكرار الخاصية
 :الجنس 

 ذكر
 أنثى

 
77 
64 

 
54,6% 
45,4% 

 :العمر
  سنة19-21
  سنة22-24
  سنة25-27

 
28 
87 
26 

 
19,9% 
61,7% 
18,4% 

 :الصف 
 األول 
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 
24 
43 
40 
34 

 
17,0% 
30,5% 
28,4% 
24,1% 

 :الخمفية الدراسية
 عممي
 أدبي

 
48 
93 

 
34% 
66% 

 
 البحث  ةأدا.3-4

 فقد تطمب داء التدريسي لدػ أعضاء الييئة التدريسيةنظرًا لعدم توفر أداة محمية لقياس األ
، وعميو قام الباحثان بإعداد استبيان ليذا الغرض ، وتألف االستبيان غرض ىذا ال لأداة توفيراألمر 

 (.1الممحق)فقرة ، وأمام كل فقرة خمسة بدائل لالجابة  (28)بصيغتو النيائية من 
وبعد ذلك قام الباحثان بالتحقق من الصدق الظاىرؼ لؤلداة وذلك من خالل عرض المقياس 

إلستخراج الصدق والمتخصصين في المجال الرياضي وطرائق التدريس  مجموعة من الخبراء عمى
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وقد أجمعت اآلراء عمى . بين الخبراء معيارًا لقبول الفقرة  (%80)نسبة اتفاق واعتمد الظاىرؼ ، 
. صالحية األداة لمقياس 

يعد الثبات من الخصائص الضرورية التي كذلك تم حساب معامل الثبات ألداة البحث ، إذ و
يعرف الثبات بأنو ؛ إذ  ، ألن الثبات يعطي مؤشرا عمى دقة المقياس وسيمة القياسيجب توافرىا في 

عباس وآخرون  )اتساق في نتائج المقياس ، فالمقياس الثابت ىو المقياس الذؼ يمكن االعتماد عميو 
 ان اعتمد الباحثداة التي تم إعدادىا لمبحث الحالي، ولمتحقق من ثبات األ ( ٢٦٦ ، ص ٢٠٠٧، 

طالبًا وطالبة موزعين  (4٠)طريقة التجزئة النصفية ، وعميو طبقت األداة عمى عينة تكونت من عمى 
 إلى تبيانتم تجزئة فقرات االسو عمى الصفوف األربعة من سكول التربية الرياضية ،بالتساوؼ 

 تمنصفين أحدىما يضم الفقرات ذات األرقام الفردية واآلخر يضم الفقرات ذات األرقام الزوجية ، و
براون تبين أن معامل -  ، وبعد تعديمو بمعادلة سبيرمان  بين نصفي األداة معامل الثباتحساب

يتمتع بدرجة عالية من االتساق االستبيان ، ويشير ذلك إلى أن  (0,86) يساوؼ ستبيانالثبات لال
 .  داةالداخمي لفقراتو ، ويعد ذلك مؤشرًا عمى ثبات األ

:  الوسائل اإلحصائية .3-5
لغرض معالجة البيانات إحصائيًا استعان الباحثان ببرنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية   
(SPSS) باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية و معالجة البيانات الواردة في البحث إحصائيًا في  :
 . التكرارات والنسب المئوية -١
 .الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ -٢
 .لعينة واحدة ( t-test )االختبار التائي - 3
 .لعينتين مستقمتين ( t-test ) االختبار التائي -4
 .تحميل التباين األحادؼ - 5
 . البعدؼ  LSDاختبار - 6
 
 :نتائج البحث ومناقشتها .4
 : اآلتي النحو وعمى البحث في الواردة األىداف وفق النتائج عرض سيتم 
التعرف عمى مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في سكول ) :الهدف األول -4-1

 .(التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة بشكل عام
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درجة  (106,52) تبين من تحميل البيانات أن متوسط درجات األداء المتحقق يساوؼ 
درجة باستخدام  (84)، وعند مقارنتيا مع المتوسط الفرضي  (13,29)وبانحراف معيارؼ قدرُه 

االختبار التائي لعينة واحدة ، تبين وجود فرق دال إحصائيًا بين الوسطين ، إذ كانت القيمة التائية 
ودرجة حرية  (0,05)وىي ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة  (20,121)المحسوبة تساوؼ 

 .يوضح ذلك  (3)، والجدول  (140)
 (3)الجدول 

 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي
ألداء التدريسيوالمتوسط الفرضي ل  

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارؼ 

المتوسط 
 الفرضي 

 القيمة التائية
 المحسوبة

 مستوػ الداللة
0.05 

األداء 
 التدريسي

 دال 20,121 84 13,29 106,52 141

 وتدل ىذه النتيجة عمى أن مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في سكول 
 .التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة بشكل عام ىو عاِل 

الكشف عن داللة الفروق في مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة ): الهدف الثاني -4-2
التدريسية في سكول التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغيرات الجنس ، والعمر ، 

 .(والصف ، والخمفية الدراسية 

 : ولتحقيق ىذا اليدف تمت معالجة البيانات وعمى النحو اآلتي 
 :الفروق في األداء التدريسي تبعًا لمتغير الجنس -4-2-1

 نتائج  عولجت البيانات إحصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين ، فأظيرت
استبيان األداء التدريسي  عمى العينة أفراد من الذكور لدرجات الحسابي المتوسط أن التحميل
 الحسابي المتوسط كان حين في . درجة (13,21)انحراف معيارؼ وب درجة (106,53)يساوؼ 
 وعند . درجة (13,49)انحراف معيارؼ وب درجة (106,52)يبمغ العينة أفراد من اإلناث لدرجات
 لعينتين التائي االختبار باستخدام والذكور اإلناث درجات متوسطي بين الفرق  معنوية اختبار

 مستوػ  عندىي غير دالة إحصائيًا و (0,007)تساوؼ  المحسوبة التائية القيمة بأن وجد ، مستقمتين
، مما يدل عمى عدم وجود فرق في األداء التدريسي من وجية نظر  (139)حرية ودرجة (0,05)داللة

  .ذلك يوضح( 4 )والجدول. الجنسين
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( 4 )الجدول
 لمجنس تبعاً  األداء التدريسي درجات متوسطي بين الفرق  لداللة التائي االختبار نتائج

حجم  الجنس
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعيارؼ 

درجة 
 مستوػ  القيمة التائية الحرية

 0.05الداللة 
 13,21 106,53 77 ذكر

 غير دال 0,007 139
 13,49 106,52 64 أنثى

 :الفروق في األداء التدريسي تبعًا لمتغير العمر -4-2-2
 وألجل الكشف عن داللة الفروق عمى وفق أعمار أفراد العينة ، تم تقسيميم إلى ثالث 

( 28)سنة وعددىم  (21-19)مجموعات عمرية ، تألفت األولى من األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين 
-22)طالبًا وطالبة ممن تراوحت أعمارىم بين  (87)طالبًا وطالبة ، وتكونت المجموعة الثانية من 

( 27-25)طالبًا وطالبة ممن كانت أعمارىم بين  (26)سنة ، في حين ضمت المجموعة الثالثة  (24
 وجود التحميل نتائج سنة ، وعولجت البيانات إحصائيًا باستخدام تحميل التباين األحادؼ ، فأظيرت

 يوضح( 5 )والجدول ، (138)و (2)حرية اتودرج (0,05)داللة مستوػ  عندفروق دالة إحصائيًا 
  .ذلك

 (5)الجدول 

 نتائج تحميل التباين األحادؼ لداللة الفرق في األداء التدريسي تبعًا لمعمر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوػ الداللة القيمة الفائية

 0.05 5,688 942,082 2 1884,163 بين المجموعات
 165.616 138 22855,00 داخل المجموعات

  140 24739,163 الكمي
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ولما كانت النتيجة تشير إلى وجود فروق دالة ، عميو تطمب األمر استخدام اختبار بعدؼ 
فأظيرت النتائج وجود فرق . لتوضيح موقع الفروق ، وليذا استخدم الباحثان اختبار شيفيو البعدؼ 

 .يوضح ذلك  (6)بين المجموعة األولى والمجموعة الثالثة ، والجدول 

 (6)الجدول 

 نتائج اختبار شيفيو لممقارنات المزدوجة في األداء التدريسي تبعًا لمتغير العمر

الفرق بين  متوسط الدرجات العدد المجموعة
 الوسطين

مستوػ الداللة 
0,05 

 األولى
 الثانية

28 
87 

111,82 
106,75 

 غير دال 5,062

 األولى
 الثالثة

28 
26 

111,82 
100,03 

 دال 11,782

 الثانية
 الثالثة 

87 
26 

106,75 
100,03 

 غير دال 6,720

وتشير ىذه النتائج إلى وجود فرق دال في مقارنة واحدة تمك التي تتمثل بالمقارنة بين المجموعة 
األولى والثالثة ، إذ كان الفرق دال ولصالح المجموعة األولى  ، في حين لم تظير فروق في بقية 

 .المقارنات 

 :الفروق في األداء التدريسي تبعًا لمتغير الصف الدراسي -4-2-3
 وألجل الكشف عن داللة الفروق عمى وفق الصف ، تم تقسيم أفراد العينة إلى أربع 

طالبًا  (24)مجموعات حسب الصف الدراسي ، تألفت األولى من طمبة الصف األول والبالغ عددىم 
طالبًا وطالبة في الصف الثاني ، في حين ضمت  (43)وطالبة ، ، وتكونت المجموعة الثانية من 

طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثالث ، أما المجموعة الرابعة فتألفت من  (40)المجموعة الثالثة 
وعولجت البيانات إحصائيًا باستخدام تحميل . طالبًا وطالبة تم اختيارىم من الصف الرابع  (34)
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 (0,05)داللة مستوػ  عند وجود فروق دالة إحصائيًا التحميل نتائج التباين األحادؼ ، فأظيرت
  .ذلك يوضح( 7 )والجدول ، (137)و (3)حرية اتودرج

 (7)الجدول 

 نتائج تحميل التباين األحادؼ لداللة الفرق في األداء التدريسي تبعًا لمصف الدراسي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوػ الداللة القيمة الفائية

 0.05 3,319 558,766 3 1676,298 بين المجموعات
 168,342 137 23062,865 داخل المجموعات

  140 24739,163 الكمي
  

ولما كانت النتيجة تشير إلى وجود فروق دالة ، عميو لجأ الباحثان إلى استخدام اختبار شيفيو البعدؼ 
 : فأظيرت النتائج اآلتي . لمكشف عن مواقع الفروق 

 الصف الثالث ، وكان وجود فرق دال بين متوسط درجات طمبة الصف األول ومتوسط درجات.1
 . الفرق لصالح طمبة الصف األول 

 الصف الثالث ، وكان  وجود فرق دال بين متوسط درجات طمبة الصف الثاني ومتوسط درجات.2
 .الفرق لصالح طمبة الصف الثاني 

 .يوضح ذلك  (8)لم تظير فروق دالة إحصائيًا في بقية المقارنات ، والجدول .3
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 (8)الجدول 

 نتائج اختبار شيفيو لممقارنات المزدوجة في األداء التدريسي تبعًا لمتغير الصف الدراسي

الفرق بين  متوسط الدرجات العدد الصف
 الوسطين

مستوػ الداللة 
0,05 

 األول
 الثاني

24 
43 

110,625 
109,581 

 غير دال 1,043

 األول
 الثالث

24 
40 

110,625 
102,075 

 دال 8,550

 األول
 الرابع 

24 
34 

110,625 
105 

 غير دال 5,625

 الثاني
 الثالث

43 
40 

109,581 
102,075 

 دال 7,506

 الثاني
 الرابع

43 
34 

109,561 
105 

 غير دال 4,581

 الثالث
 الرابع

40 
34 

102,075 
105 

 غير دال 2,925-

 :الفروق في األداء التدريسي تبعًا لمتغير الخمفية الدراسية -4-2-4
 نتائج  تمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين ، فأظيرت

استبيان  عمى العينة أفراد منفي التخصص العممي  الطمبة لدرجات الحسابي المتوسط أن التحميل
 كان حين في . درجة (15,927)انحراف معيارؼ وب درجة (101,98)يساوؼ األداء التدريسي 

 درجة (108,87)يبمغ العينة أفراد من طمبة في التخصص األدبيال لدرجات الحسابي المتوسط
مجموعتين ال درجات متوسطي بين الفرق  معنوية اختبار وعند . درجة (11,088)انحراف معيارؼ وب

ىي و (2,999)تساوؼ  المحسوبة التائية القيمة بأن وجد ، مستقمتين لعينتين التائي االختبار باستخدام
، مما يدل عمى وجود فرق في األداء  (139)حرية ودرجة (0,05)داللة مستوػ  عنددالة إحصائيًا 

. التدريسي من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير الخمفية الدراسية ولصالح مجموعة الفرع األدبي 
  .ذلك يوضح( 9 )والجدول
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( 9 )الجدول
 خمفية الدراسيةلل تبعاً  األداء التدريسي درجات متوسطي بين الفرق  لداللة التائي االختبار نتائج

خمفية ال
 الدراسية

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعيارؼ 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 التائية

 مستوػ 
 0.05الداللة 

 15,927 101,98 48 عممي
  دال 2,999 139

 11,088 108,87 93 أدبي
 : مناقشة النتائج - 4-3

عمى أن مستوػ األداء التدريسي ألعضاء الييئة  (3) دلت النتائج المعروضة في الجدول 
التدريسية في سكول التربية الرياضية بجامعة دىوك ىو عاِل من وجية نظر الطمبة ، ويمكن تفسير 
ىذه النتيجة في أن طبيعة المواد المقررة في ىذا السكول تتطمب النشاط والحيوية والعالقات الجيدة 
مع الطمبة أثناء التفاعل الصفي ، كل ذلك من شأنو أن يؤدؼ إلى االرتقاء بمستوػ األداء التدريسي 

 أن يجب الجيد التدريسى األداء أن عمى(Bachen. et al, 1999) وآخرون  دراسة باتشن ، إذ أكدت

 الطالب، مع والتفاعل الدراسة، حجرة ضبط عمى والقدرة العممية، المادة من بالتمكن صاحبو يتصف

 .والمرح الدعابة بروح والتحمى
إلى عدم وجود فروق في األداء التدريسي من  (4) وأشارت النتيجة المعروضة في الجدول 

وجية نظر الطمبة يعزػ إلى متغير جنس الطالب ، وتنسجم ىذه النتيجة مع ما توصمت إلييا دراسة 
والتي أشارت إلى عدم وجود اختالف في وجيات نظر كال الجنسين إزاء  (2003برقعان والربيع ، )

 . الممارسات التدريسية ألعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بالمكال 
والتي  (2005عيد ، )بينما تختمف ىذه النتيجة مع تمك النتائج التي انتيت إلييا دراسة 

أشارت إلى وجود اختالف في تقويم أداء المعمم يعزػ إلى جنس الطالب ، ويرػ الباحث أن ىذا 
التباين بين نتيجة البحث الحالي وتمك الدراسة ربما يعود إلى اختالف العينات وأدوات التقويم ، ذلك 

 .ألن تمك الدراسة تناولت وجية نظر الطمبة حول األداء التدريسي لمعمم الثانوية  
وجود فروق دالة في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة  (6)و (5)وبينت النتائج في الجدولين 

ويمكن تفسير . التدريس في سكول التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة يعزػ إلى متغير العمر 
ىذه النتيجة في أن تقدم الطالب في العمر يؤدؼ إلى زيادة خبراتو العممية والحياتية وىذا ينعكس عمى 

 . وجية نظره إزاء كل األمور بما في ذلك وجية نظره حول أداء التدريسيين ممن يتفاعل معيم 
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وجود فروق دالة إحصائيًا في األداء  (8)و (7)وأظيرت النتائج المعروضة في الجدولين 
التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في سكول التربية الرياضية من وجية نظر الطمبة يعزػ إلى متغير 

ويرػ الباحثان أن الصف الدراسي لو تأثير عمى وجية نظر الطالب لؤلداء . الصف الدراسي 
التدريسي ألن انتقال الطالب من صف إلى أخر وتقدمو في الدراسة يعني اطالعو عمى المزيد من 

 .أساليب التدريس والخبرات المنوعة مما يؤدؼ إلى اختالف وجية نظره ألداء الييئة التدريسية  
وأخيرًا ، أشارت نتائج المقارنة في وجيات نظر الطمبة حول األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 

إلى وجود فرق دال يعزػ لمتغير الخمفية الدراسية ولصالح  (9)التدريس ، والمعروضة في الجدول 
وربما كان السبب في ذلك راجع إلى تباين خبرات الطمبة نتيجة اختالف الطرائق . الفرع األدبي 

 . واألساليب المستخدمة في التدريس التي تتالئم مع المقررات الدراسية في كل فرع 
 :التوصيات - 5-1

 :في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية 
توعية الطمبة بأىمية وجدوػ وجيات نظرىم في تقويم األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية .1

 .في الكمية ، لما لذلك من مردود ايجابي في تطوير األداء األكاديمي في الجامعة 
االىتمام بدورة طرائق التدريس ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعة لتنمية طرائق وأساليب األداء .2

مكانتيا  كونيا الوظيفة الرئيسة التي تحدد بموجبيا سمعة الجامعة العممية وصفة مستمرةالتدريسي ب
 .األكاديمية

 التدريسي تقديم حوافز مادية ومعنوية ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي المتميزين في أدائيم .3
  .دفع اآلخرين لموصول إلى التميز في األداء التدريسيلمحفاظ عمى المستوػ الجيد ، وألجل 

 ضرورة اعتماد الجامعة عمى وسائل وأساليب تقويم متنوعة وعدم االقتصار عمى أسموب واحد في .4
 .عضو ىيئة التدريس لضمان تحقيق متطمبات الجودة في التعميم العالي

 :المقترحات -5-2
 :واستكمااًل لمفائدة المتوخاة من البحث يقترح الباحثان إجراء المزيد من البحوث في ىذا المجال ومنيا

إجراء دراسة مقارنة بين وجية نظر الطمبة ووجية نظر الزمالء حول األداء التدريسي ألعضاء .1
 .الييئة التدريسية في سكول التربية الرياضية 

دراسة مقارنة لؤلداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في سكول التربية الرياضية والكميات .2
 .األخرػ في الجامعة 

دراسة الحاجات التدريبية لتطوير األداء التدريسي لدػ أعضاء الييئة التدريسية في سكول التربية .3
 .الرياضية 
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 :المصادر 
 في مؤسسات ىيئة التدريس أعضاء أداء جودة تقويم: (2008)وقدادة، عيسى  أبو الرب ، عماد 

 (.1) ، العدد العالي التعميم جودة لضمان العربية المجمةالعالي ،  التعميم

 أقرانو  يراىا كما التدريس ىيئة عضو في توافرىا الواجب الصفات (:1996)قائد الصمد األغبرؼ ، عبد
 رابطة القاىرة، ،(٤٤ )، العدد(13)السنة ، تربوية دراسات صنعاء، جامعة – التربية كمية وطالب

 .الحديثة  التربية

 من التربوية لممقررات التدريسية الممارسات تقويم (:2003) أحمد عميالربيع ، و دمحم أحمد ، برقعان 

 . الرابع العدد ، الثالثة السنة ، والبحوث لمدراسات حضرموت الطالب، نظر وجية

  االحصاء الوصفي في العموم التربوية ، الطبعة األولى ،  ( ٢٠٠٣ )الجادرؼ ، عدنان حسين ،
 .األردن – دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 

 األكاديمي األداء جوانب بعض تقويم (:2004)أحمد والسيسي ، جمال عمى الدىشان ، جمال 

 كمية .والتربوية  النفسية البحوث آرائيم، مجمة خالل من المنوفية التدريس بجامعة ىيئة ألعضاء

 .الثالث العدد – عشر التاسعة السنة – المنوفية جامعة – التربية

 المجال  فى الجودة نظام لتطبيق مقترحة خطة مشروع حول عمل ورقة (:1997)دمحم دياب ، إسماعيل
التربية  رابطة القاىرة، " والمستقبل الحاضر بين الثانوػ  التعميم" الحديثة التربية لرابطة السادس
 .الحديثة 

 وعالقتو الطالب يدركو كما الجامعى األداء (:1999) الدين وشريف ، صالح ، مصطفى سيد ، إمام 

لمركز  السادس السنوػ  المؤتمر . التدريس ىيئة أعضاء لدػ النفسية المتغيرات وبعض بالنمو المينى
  .المعموماتية عصر فى الجامعة ألستاذ المينية التنمية" الجامعى التعميم تطوير

 المعممون  طالبو يراىا كما الجامعة ألستاذ والواقعية المفضمة الصور:(1991)السيد الشخيبي ، عمى: 
 التعميم الجامعي قضايا بعض" البحرين، جامعة التربية، لكمية الثاني العممي المؤتمر ميدانية، دراسة

 .، البحرين "العصر وتحديات

 العممى  المؤتمر تحميمية، دراسة : والتطبيق الفكر بين الذاتى التعمم (:1991)عباس عابدين ، محمود
التجارة  كمية " الجامعى التعميم تطوير فى الشاممة الجودة إدارة" الثانى العممى المؤتمر التعميمى،

 .الزقازيق جامعة ببنيا،

  (٢٠٠٧)دمحم خميل ونوفل ، دمحم بكر والعبسي ، دمحم مصطفى وأبوعواد ، فريال دمحم، عباس  ،
مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، الطبعة األولى ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 

 .األردن – والطباعة ، عمان 

  البحث العممي البحث النوعي والبحث الكمي ،  ( ٢٠٠٢ )ذوقان و ابوالسميد ، سييمة ، عبيدات ،
 .األردن – الطبعة األولى ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، عمان 
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  نظر  وجية من الجامعة في التدريس ىيأة أعضاء أداء تقويم: (2012)عزيز ، حاتم جاسم
 (.50)، مجمة الفتح ، العدد (ديالى جامعة في ميدانية دراسة)الطمبة

 لمتقويم مقارنة دراسة" الكويت بدولة الثانوية المرحمة معممي اداء تقويم :(2005)خالد غاده ، عيد 

 .الكويت ، ٧٦ العدد ، التربوية ،المجمة "العممي القسم رئيس وتقويم ، الطالب وتقويم ، الذاتي

  مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ترجمة دمحم نبيل نوفل  ( ٢٠٠٣ )فان دالين ، ديوبولد ب ،
 .، مكتبة األنجمو المصرية لمنشر والطباعة 

  مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، الطبعة الثالثة ، دار  ( ٢٠٠٥ )ممحم ، سامي دمحم ،
 .األردن – المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 

 الجامعة، ألستاذ المينية لمتنمية الفقرؼ  العمود – الجامعي التدريس: "(1999)كامل الناقة ، محمود 

في  الجامعة ألستاذ المينية التنمية" الجامعي التعميم تطوير لمركز السادس السنوؼ  المؤتمر القومي
 .شمس  عين جامعة التربية، كمية "المعموماتية عصر

 Hiltner, A & Loyland, M. (1998):The Effectiveness of Annual of Faculty 

Evaluation. Accounting Faculty Perceptions, Journal of Education for 

Business, Vol. 73, Issue. 6, Jul- Aug 1998, p. 370. 

 Bachen, C. et al. (1999): Assessing the Role of Gender in College Students' 

Evaluation of Faculty Communication Education, Vol. 48. 

 Taylor, L. (1994):Reflecting on Teaching: The Benefits of Self Evaluation, 

Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 19, Issue. 2, pp. 109-

120. 

 Fischer, J. (2000): Action Research Rationale and Planning Developing A 

Framework for their Inquiry., in Burnafor, G et al (eds). Teachers Doing  
Research, the Power of Action Through Inquiry, New Gersey, Publishers  
Mahawah. 

 Holmes, L & Smith, L. (2003):Student Evaluations of Faclty Grading 

Methods,Journal of Education for Business,Vol. 78. 

 Gray, M.(2003): Student Teaching Evaluations, Academic Search Premier, 

Vol. 89, Issue. 5. 
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Teaching performance of Staff members in Physical Education School 

from view of the students 

Assist. Prof.      Assist. Lecture 

 Dr. Ahmed Qasim Mohammed Hamy  Jamel  Ahmed Huseen 

Abstract:  

 One of the most important procedures followed by most universities at 

the present time is to evaluate teaching performance of faculty members in 

order to develop the academic performance and upgrade its level to ensure 

the quality of performance in those universities. In this context comes the 

present research, which aims to identify the level of teaching performance of 

the faculty members in the School of Physical Education at the University of 

Duhok from the perspective of its students. As well as the identification of  

the significance of differences in those views depending on the variables of 

gender, age, grade level and educational background.  

 The research depends on the descriptive approach through applying a 

questionnaire on a sample of (184) students (males and females) of those 

who are studying  the second semester of the academic year 2013-2014.  

 The research data were processed using the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). The results revealed a high level of teaching 

performance of the faculty members in the School of Physical Education, 

and  showed the existence of significant differences in teaching performance 

from the perspective of students due to the variables of age, grade level and 

educational background, while did not show any significant differences  

depending on the variable sex. In light of the results, a set of 

recommendations and proposals were presented.  

Key words: teaching performance, faculty, physical education, students. 
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( 1)ممحق 
 أنموذج أداة البحث

جامعة دىوك 
فاكمتي العموم التربوية 

 
عزيزتي الطالبة / عزيزؼ الطالب 

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في سكول التربية  ))يروم الباحثان اجراء البحث الموسوم 
((. الرياضية من وجهة نظر الطمبة

وبما انك احد طمبة سكول التربية الرياضية لذا نرجو تعاونك معنا من خالل االجابة عمى الواردة في 
تحت البديل الذؼ يعبر عن رأيك امام كل فقرة و بما  (   )وذلك بوضع عالمة , االستبانة المرفقة 

عمما بانو ال توجد اجابات صحيحة . ينطبق عمى وجية نظركممتدريسين في سكول التربية الرياضية 
.. بل ان الجواب الصحيح ىو الذؼ يعبر عن رأيك بدقة , او اجابات خاطئة 

. شاكرين تعاونكم الجاد خدمة لحركة البحث العممي في اقميم كوردستان العراق 
جميل احمد :                      المدرس المساعد  حمياحمد قاسم دمحم:     االستاذ المساعد 

 حسين
 

المعمومات المطموبة  
: العمر 
: الجنس 

: المرحمة الدراسية 
 (      )ادبي  (     )عممي : الخمفية العممية 
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موافق الفقرة ت 
غير محايد موافق بشدة 

موافق 
غير 
موافق 
اطالقًا 

     . يعتمد عضو ىيئة التدريس عمى خطة دراسية  1

تتضمن الخطة الموضوعة من قبل التدريسي اليدف من  2
     .  التدريس و مفردات المادة 

     يحدد التدريسي التوزيع الزمني لمفردات المادة   3

      يحدد التدريسي قائمة بأسماء المصادر  و المرجع االساسية لممادة 4

      ينوع التدريسي في كل فصل دراسي الموضوعات الفرعية واالمثمة 5

يحدث عضو ىيئة التدريس باستمرار المصادر و المرجع  6
     المعتمدة في مادتو 

       عضو ىيئة التدريس مع احدث اساليب التدريس و التقويمليتواص 7

     . يعزز التدريسي قدرة الطالب عمى تحميل المعرفة  8

يوجو التدريسي طمبتو لالستفادة من وسائل االتصال الحديثة  9
     . وشبكة المعمومات الدولية 

يخصص التدريسي لنفسو موقعا عمى شبكة االنترنيت يتضمن  10
     . محاضراتو و بحوثو المنجزة

يحرص عضو ىيئة التدريس عمى الربط الموضوعي بين  11
     محتويات المادة الدراسية 

يقوم التدريسي بتوضيح اهمية ومبررات دراسة المادة التي يقوم  12
      بتدريسها

يحرص عضو ىيئة التدريس عمى االطالع في ما يكتب عن  13
     موضوع اختصاصو بالمغات االخرة 

يخصص عضو ىيئة التدريس  جزًأ من درجات التقويم لطمبتو  14
      البحث العممي ػعل

     يحرص التدريسي عمى ادارة الوقت بشكل دقيق   15
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موافق الفقرة ت 
غير محايد موافق بشدة 

موافق 
غير 
موافق 
اطالقًا 

يعتمد التدريسي مقدار المشاركة و النقاش الصفي محورا من  16
     . محاور التقويم ألداء الطالب 

      .يحرص عضو ىيئة التدريس عمى اقامة عالقات جيدة مع الطمبة  17

يحث عضو ىيئة التدريس طمبتو في جميع المراحل الدراسية  18
     عمى حضور الحمقات النقاشية  

يستضيف عضو ىيئة التدريس بعض المتخصصين من خارج  19
     . الجامعة في احدػ المحاضرات الصفية 

     القاء التدريسي واضح و بطيء وبمغة مفيومة  20

      يراعي عضو ىيئة التدريس الفروق الفردية بين الطمبة عند شرح الدرس 21

يتعامل التدريسي مع كل طالب عمى انو حالة مفردة تستحق  22
     . العناية و االىتمام 

يعتمد التدريسي عمى التنويع في نبرات الصوت و مستوياتو وال  23
     . يستمر عمى وتيرة و احدة 

     . يراعي التدريسي االتصال البصرؼ المباشر مع كل طالب  24

     . يتحرك التدريسي حول الطمبة بحكمة و نشاط  25

يتيح التدريسي لطمبتو استنتاج و استخالص النتائج و االفكار  26
     . و التعميمات من خالل الحوار  و المناقشة 

يحرص التدريسي عمى توزيع درجات المقرر عمة اساس عدة  27
     عوامل متنوعة 

     يتميز التدريسي بكونو عادال ومنصفا في تعاممو مع الطمبة  28
 


