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ملخص البحث
تطرق البحث الحالي الى اهمية االداء لدى تدريسي اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة لما تعتبره
مؤسسات التعليم الجامعي اعلى قمة تعليمية في كل دول العالم ولهذا االهمية اهمية خاصة ألنها تعتبر
المؤسسة االعلى قيمه تعليمية وتربوية في هرم التعلم من رياض االطفال الى التعليم الجامعي .
وتبرز مشكلة البحث الحالي في مدى توافر معايير الجودة لدى تدريسي قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة وقد تم وضع هدفي للبحث الحالي وتمثل في تحديد قائمة بالمعايير الالزمة لتقويم االداء لتدريسي
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة .ومعرفة مدى توافر معايير الجودة االداء لتدريسي قسم التربية البدنية
وعلوم الرياضة  .وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي باعتباره األنسب للدراسة في ضوء أهداف البحث
وتوصلت النتائج الى توصيات منها رفع مستوى التدريسين من قبل الجامعة او الكلية عن طريق إشراكهم
في الدورات والبرامج التطويرية ألداء التدريسي .وضرورة تبني القسم معايير الجودة الشاملة لجميع
المواد الدراسية  .ووضع جوائز ومكافأة تشجيعية لمدرسي المتفوقين والمتميزين بتطوير ادائهم في ضوء
معايير الجودة واالعتماد الجامعي.

الكلمة المفتاحيية  :دراسة تقوميية DEMING .

 1-1ألمقدمة وأهمية البحث :
تعتبر مؤسسات التعليم الجامعي اعلى قمة تعليمية في كل دول العالم ولهذا االهمية اهمية خاصة
ألنها تعتبر المؤسسة االعلى قيمه تعليمية وتربوية في هرم التعلم من رياض االطفال الى التعليم الجامعي .
حيث ان للتعليم الجامعي وظائف رئيسية تعتمد علية في نظامها ولعل التدريس احد اهم تلك الوظائف
الرئيسية في سلم التعليم ولألهمية الكبيرة للتدريس الجامعي فان التدريس يحتاج الى اشخاص يمتلكون
الكفاءة التدريسية بدرجة كبيره تميزهم عن باقي المؤسسات التعليمية االق من التعليم الجامعي ولهذا فان
من السهل اعداد الهياة التدريسية في الجامعات والكليات ولكن من الصعب تأهيل تلك الكوادر التعليمية
بأداء اعمالهم بالشكل المتميز .وبما ان العضو التدريسي الجامعي  ،العنصر األساس في العملية التعليمية
ألنه يقود العمل التربوي والتعليمي ،ويتعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر في تكوينهم العلمي واالجتماعي،
ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها وحمل أعباء رسالتها العلمية والعملية في خدمة المجتمع وتحقيق
أهدافه  ،وفي ضوء ذلك يجب االهتمام باألستاذ الجامعي من حيث التطوير والتقويم ،ليواكب المستجدات
العلمية في حقل تخصصه والجوانب التربوية وتكنولوجيا التعليم
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ولهذا فان كفاءة االداء التدريسي لألعضاء هيئة التدريس في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة تعد
اهم متطلبات الجودة الشاملة التي باتت مطلب اساسي في كل دول العالم المتقدمة من خالل تحسين االداء
التدريسي ليكون مواكب للمتطلبات الجودة الشاملة التي من اهم عناصرها هو جودة االداء الفعال .ولهذا
فان تقويم األستاذ الجامعي المستمر من قبل الجهات العليا يعمل على تطوير قدراتهم والوقوف على نقاط
الضعف ومعالجتها وتقوية نقاط القوة والتشجيع عليها لذلك يعتبر تقويم االستاذ الجامعي عن طريق طالبه
يعتبر هذا األسلوب من أصدق المحكات وأكثرها ثباتا ً في تقويم عمل األستاذ الجامعي ومهاراته المهنية
والفنية  .ومن هذا المنطلق فان البحث الحالي يقوم تقويم جودة االداء للهياة التدريسية في قسم التربية البدنية
وعلوم الرياضة وفق معايير الجودة من أجل تطوير العمل في مجال التدريس الجامعي من وجهه نظر
الطلبة .

في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي :
ما مدى توافر معايير الجودة لدى تدريسي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة :
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :
 .1ما المعايير الالزمة لتطوير االداء التدريسيين اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في كليات
التربية االساسية (المستنصرية  ,ديالى ) من وجهه نظر الطلبة .
 .2ما مدى توافر معايير الجودة الالزمة لتطوير االداء لتدريسي اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة
في كليات التربية االساسية (المستنصرية  ,ديالى ) من وجهه نظر الطلبة .

 3-1أهداف البحث :
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي :
 .1تحديد قائمة بالمعايير الالزمة لتقويم االداء لتدريسي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 .2معرفة مدى توافر معايير الجودة االداء لتدريسي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة .

 4-1مجاالت البحث :

 1-4-1المجال البشري

 :طلبة اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 2112/2112

في كليات التربية االساسية (المستنصرية ,ديالى).

 2-4-1المجال

الزماني :للفترة من . 2112/4/12 – 2112/2/11

 3-4-1المجال

المكانية  :القاعات الدراسية في أقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة .

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية:
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 1-3إجـ ـراءات البحث:
تتناول الباحث في هذا الجزء مناقشة اإلجراءات الميدانية للدراسة وتشمل مناقشة منهج البحث
ومجتمعها ،وأداتها ،واألساليب اإلحصائية لتحليل نتائجها.

 2-3منه ــج الد ارسـ ـة :
استخدم الباحث المنهج الوصفي باعتباره األنسب للدراسة في ضوء أهداف وتساؤالتها(
محجوب .)121 ،2112:ومن خالل هذا المنهج تعرف الباحث على جودة االداء لتدريسي اقسام التربية
البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية

 3-3مجتمع الدراسة وعينته :
تمثل مجتمع الدراسة في جميع طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية /
الجامعة المستنصرية .
ولمعرفة خصائص مجتمع الدراسة ،انظر الجدول رقم ( .) 1
جدول رقم ( ) 1

يوضح خصائص مجتمع الدراسة
ت

كلية التربية االساسية

العدد الكلي

عينة
البحث

عدد االستمارات
المسلمة

عدد االستمارات
المستلمة

النسبة المئوية

1

قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة المستنصرية
قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة ديالى

421

151

111

222

555

222

241

221

211

155

221

521

551

422

215

2

المجموع

 4-3أداة الد ارس ــة :
استخدم الباحث االستبانة أداة للبحث الحالي  ،على جودة االداء لتدريسي اقسام التربية البدنية وعلوم
الرياضة في كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية من وجهة نظر الطلبة .
وقد اعتمد الباحث في تحديد محاور االستبانة على مراجعة أدبيات اإلدارة التربوية ،واالطالع على
الدراسات السابقة في المجال ،ومن ثم تمكنت من تصميم األداة وتحديد أبعادها والتي تمثلت في.
مجاالت تقيم جودة االداء لتدريسي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة واشتمل على المجاالت التالية..
انظر الجدول ()2

جدول رقم ( ) 2
يشمل مجاالت تقويم االداء لتدريسي
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المجال

عدد فقرات

مجال تقويم االداء

1

التمكن من المادة العلمية

2

التخطيط للدرس

1

االهتمام باألنشطة التعليمية االبداعية

4

بيئة التعلم

5

إعطاء المادة الدراسية بطريقة ابداعية
المجمــــوع

5
5
4
4
4
22

 5-3المعالجات العلمية لالستبانة
 1-5-3صــدق االستبانة :

بعد أن أنها الباحث إعداد الصيغة األولية لتقيم جودة االداء لتدريسي قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة قام بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء وعضوات
هيئة التدريس في قسم اإلدارة والتخطيط ،وقسم المناهج وطرق التدريس ،وقسم علم النفس ،في الجامعات
العراقية ،وبلغ عددهم ( )5خبير وذلك للحكم على مدى ارتباط األداة بطبيعة الدراسة ومدى مناسبة
عباراتها ألهداف الدراسة ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومناسبتها للمحاور المندرجة تحتها.
وبعد أن تم إعادة االستبانة من الخبراء ومراجعتها ،أجرئ الباحث التعديالت التي أوصى بها المحكمين،
ومن ثم بناء األداة في صورتها النهائية.

 2-5-3ثب ــات األداة :
للتحقق من ثبات األداة استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات كل مجال من مجاالت
االستبانة ،ولقد بلغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل ( .)1725كما في جدول ()1

جدول()3
قيم معامل الثبات
أعادة االختبار

الفاكرونباخ

ت

المجـــــــــــــــــــــــاالت

1

التمكن من المادة العلمية

1722

1722

2

التخطيط للدرس

1722

1721

1

االهتمام باألنشطة التعليمية االبداعية

1722

1722

4
5

بيئة التعلم
إعطاء المادة الدراسية بطريقة ابداعية

1722
1725

1722
1721

المجموع

17255

17225
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 6-3الوسائل االحصائية:
استخدم الباحث الحقيبة االحصائية

spss

 -4عرض ومناقشة النتائج
اوال :مجال التمكن من المادة العلمية :
وقد قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب كل فقرة حسب
المجال واالهمية النسبية  .كما في الجدول ()4
جدول()4

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والترتيب لمجال التمكن من المادة العلمية
الوسط
الحسابي

االنحرا
ف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1

يستخدم المصطلحات العلمية الحديثة

2722

17145

22712

1

2

يستخدم مصادر التعلم الحديثة والمتطورة

2722

17221

22714

4

1

يفهم المادة التدريسية وله القدرة على االقناع

2721

17522

21712

1

4

يربط بين المادة العلمية والتفكير العلمي

2722

17215

22745

5

2722

17141

22741

2

27212

17212

22752

ت

5

الفقرات

يربط بين الدرس ويتدرج من السهل الى
الصعب
المجموع

بالنسبة للمجال االول (التمكن من المادة العلمية) بلغت النسبة المئوية لهذا المجال ( )22752وهذا يدل
على ان النسبة مرتفعة .
اما بالنسبة لفقرات مجال(التمكن من المادة العلمية) فكانت كاالتي :
الفقرة (يستخدم المصطلحات العلمية الحديثة) جاءت بالمرتبة االولى  .بينما الفقرة (يربط بين الدرس
ويتدرج من السهل الى الصعب) جاءت بالترتيب الثاني وهذا يدل على ان التدريسي يكون قليل الربط بين
مواد الدرس ويكون قليل االهتمام بالتدرج من السهل الى الصعب وهذا ما تؤكده الفقرة التي احتلت المرتبة
الخامسة (يربط بين المادة العلمية والتفكير العلمي) حيث ان التدريسي قليل االطالع على التطور العلمي
للمناهج وطرق التدريس(حنتوش,2112:ص.)21
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ثانيا :مجال التخطيط للدرس
وقد قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب كل فقرة حسب
المجال واالهمية النسبية  .كما في الجدول ()5
جدول()5

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والترتيب لمجال التخطيط للدرس
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1

يراعي الفروق الفردية بين الطلبة

2722

17522

21752

1

2

يحضر الدرس مسبقا ويعمل على اثارة الطلبة

2722

17212

22741

5

1

يهتم للوقت المحدد للدرس دون التجاوز علية

2722

17222

22721

2

4

يعمل على تحقيق االهداف الموضوعة بجدية

2721

17451

22741

1

5

يعمل على حل المشاكل التي تواجها الدرس

2722

17212

22721

4

2722

17221

227252

ت

الفقرات

المجموع

بالنسبة للمجال الثاني (التخطيط للدرس) بلغت النسبة المئوية لهذا المجال ( )227252وهذا يدل على ان
النسبة مرتفعة  .اما بالنسبة لفقرات مجال(التخطيط للدرس) فكانت كاالتي :
الفقرة (يعمل على تحقيق االهداف الموضوعة بجدية )جاءت بالمرتبة االولى  .بينما الفقرة (يهتم للوقت
المحدد للدرس دون التجاوز علية) جاءت بالترتيب الثاني وهذا يدل على ان التدريسي يكون قليل االهتمام
بوقت المحاضرة و وهذا ما تؤكده الفقرة التي احتلت المرتبة الخامسة (يحضر الدرس مسبقا ويعمل على
اثارة الطلبة) حيث ان التدريسي قليل االهتمام بالمحاضرة وعدم التحضير المسبق لها مما يسبب هدر
الوقت في كالم خارج المحاضرة(عالية,2112:ص .)22

ثالثا :االهتمام باألنشطة التعليمية االبداعية:
وقد قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب كل فقرة حسب
المجال واالهمية النسبية  .كما في الجدول ()2

جدول()6

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والترتيب لمجال االهتمام باألنشطة التعليمية

مجلة الرياضة المعاصرة

المجلد  19العدد  1عام 0202

االبداعية
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1

يعمل على اثارة التفكير االبداعي لدى الطلبة

2722

17222

22752

1

2

يهتم باألنشطة الدراسية التي تثير الطلبة

2722

17141

22751

4

1

يهتم باألنشطة وميول ورغبات الطلبة

2721

17221

22722

1

4

يعمل على توفير الوسائل التي تثير الطلبة

2722

17541

21741

27214

17252

217122

الفقرات

ت

المجموع

2

بالنسبة للمجال الثالث (االهتمام باألنشطة التعليمية االبداعية) بلغت النسبة المئوية لهذا المجال ()217122
وهذا يدل على ان النسبة مرتفعة .
اما بالنسبة لفقرات مجال(االهتمام باألنشطة التعليمية االبداعية) فكانت كاالتي :
الفقرة (يهتم باألنشطة وميول ورغبات الطلبة)جاءت بالمرتبة االولى  .بينما الفقرة (يعمل على توفير
الوسائل التي تثير الطلبة) جاءت بالترتيب الثاني وهذا يدل على ان التدريسي يكون قليل االهتمام بوقت
المحاضرة و وهذا ما تؤكده الفقرة التي احتلت المرتبة الخامسة (يهتم باألنشطة الدراسية التي تثير الطلبة)
حيث ان ا لتدريسي قليل االهتمام باألنشطة التي من شأنها ان تثير الطلبة وتحفزهم وذلك اللتزامه بحدود
المحاضرة (العمري.1222:ص) .21

رابعا :بيئة التعلم :
وقد قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب كل فقرة حسب
المجال واالهمية النسبية  .كما في الجدول ()2
جدول()7

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والترتيب لمجال بيئة التعلم
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1

يثير مستوى الطلبة عن طريق االسئلة المباشرة

2722

17212

22722

1

2

يحترم وقت المحاضرة بدون تجاوز عليه

2722

17222

22751

4

1

يعمل على تنمية االتجاهات والميول االيجابية

2725

17221

21712

2

4

يوفر البيئة الصفية المالئمة للتعلم داخل الصف

2722

17221

22721

المجموع

27215

17212

227212

ت

الفقرات

1

بالنسبة للمجال الرابع (بيئة التعلم) بلغت النسبة المئوية لهذا المجال ( )227212وهذا يدل على ان النسبة
مرتفعة .
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اما بالنسبة لفقرات مجال(بيئة التعلم) فكانت كاالتي :
الفقرة (يوفر البيئة الصفية المالئمة للتعلم داخل الصف)جاءت بالمرتبة االولى  .بينما الفقرة (يعمل على
تنمية االتجاهات والميول االيجابية) جاءت بالترتيب الثاني وهذا يدل على ان التدريسي يكون قليل االهتمام
بوقت المحاضرة و وهذا ما تؤكده الفقرة التي احتلت المرتبة الخامسة (يحترم وقت المحاضرة بدون
تجاوز عليه) حيث ان التدريسي قليل االهتمام بوقت المحاضرة وعد مراعاة الدروس التي تأتي بعد
محاضرة (خالد  ,2112:ص.)122

خامسا :إعطاء المادة الدراسية بطريقة ابداعية
وقد قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب كل فقرة حسب
المجال واالهمية النسبية  .كما في الجدول ()2
جدول()8

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والترتيب لمجال إعطاء المادة الدراسية بطريقة
ابداعية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

1

يقوم المعلم بإعطاء اسئلة عصف ذهني

2722

17221

22724

1

2

يعمل على جذب مختصين لعمل دورات داخل الدرس

2722

17221

22721

4

1

يقوم بعمل بعض الحركات الرياضية لغرض تثبيت
الدرس لدى الطلبة

2721

17221

24711

1

4

يستخدم البور بوينت في عرض محاضرة

2725

17222

22721

27252

17224

217212

ت

الفقرات

المجموع

2

بالنسبة للمجال الخامس (إعطاء المادة الدراسية بطريقة ابداعية) بلغت النسبة المئوية لهذا المجال
( )217212وهذا يدل على ان النسبة مرتفعة .
اما بالنسبة لفقرات مجال(إعطاء المادة الدراسية بطريقة ابداعية) فكانت كاالتي :
الفقرة (يقوم بعمل بعض الحركات الرياضية لغرض تثبيت الدرس لدى الطلبة)جاءت بالمرتبة االولى .
بينما الفقرة (يستخدم البور بوينت في عرض محاضرة) جاءت بالترتيب الثاني وهذا يدل على ان
التدريسي يكون قليل االهتمام بعرض المحاضرة بطريقة علمية مشوقة للطلبة و وهذا ما تؤكده الفقرة التي
احتلت المرتبة الخامسة (يعمل على جذب مختصين لعمل دورات داخل الدرس) حيث ان التدريسي قليل
االهتمام بالتطور وقليل االهتمام بجذب ذو الخبرة واالختصاص في اعطاء محاضرات نوعية للطلبة.

الفصل الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات
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 1-5االستنتاجات :
من خالل النتائج التي اتضحت للباحث والتي تنص .
 .1ابرزت النتائج ان التدريسي قليل االهتمام بالجوانب العلمية الحديثة المتطورة في المحاضرة وهذا
ما يؤثر سلبا على مستويات الطلبة .
 .2اتضح من خالل النتائج المجال الرابع ان التدريسي قليل االهتمام بالوقت المخصص للدرس مما
يؤثر سلبا على الدروس التي تلحق الدرس
 .1اتضح من خالل نتائج المجال الثالث ان التدريسي قليل االهتمام بميول ورغبات الطلبة وعدم
القدرة على اثارتهم بشكل صحيح .
 .4اتضح من خالل نتائج المجال الثاني ان التدريسي قليل االهتمام بالمحاضرة وعدم التحضير
المسبق للمحاضرة مما يؤثر سلبا على مدركات الطلبة وهدر الوقت .

 2-5التوصيات :
.1
.2
.1
.4

رفع مستوى التدريسين من قبل الجامعة او الكلية عن طريق إشراكهم في الدورات والبرامج
التطويرية ألداء التدريسي.
ضرورة تبني القسم معايير الجودة الشاملة لجميع المواد الدراسية .
وضع جوائز ومكافأة تشجيعية لمدرسي المتفوقين والمتميزين بتطوير ادائهم في ضوء معايير
الجودة واالعتماد الجامعي.
االستفادة من نتائج البحث الحالي وتوظيفها لتقويم للقيادات اإلدارية في مؤسسات التعليم
العالي.
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