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  مقدمة البحث
 مدخل البحث:

يتصدر التعليم الجامعي قمة الهرم التعليميي ييي المجتميا يالجامعية عيي معفير الركير إلمركي  ا  يعا  
الثفايي بما تفدمه للمجتما من قإلي ب رية إلخبرات متنإلعة يي  تي الميادين، إلعديه اآلن عإل تكيإلين الميإلا ن 

 العلم إلالحياة إلالمجتما إلالثفاية العالمية.المتعلم المتخصص الإلاعي إلالمدرك لم كالت 

 عيئية أعضيا  مين جييدة مين عناصير الجامعية ييي يتيإلاير ميا ميد  علي  الجيامعي التعلييم إليعتميد
 تؤثر متعددة من أدإلار به يفإلم لما الجامعات، يي إلالمهم عاررال العنصر عيئة التدريس عضإل إليعد التدريس،

بالعمليية  االعتميام يعنيي بيه ياالعتميام إل يهرتها، الجامعية عليهيا ميمعة إلتتإلقي  التربإليية، العمليية نجيا  ييي
 .التربإلية

 البلد إمداد حيث من الحضاري، إلالتفدم األمم إلال عإلب نهضة يي إلحيإلًيا عاًما دإلًرا الجامعات إلتلعب
 إلالماديية الب يرية العناصير ضيإل  كايية ييي باحتياجاتيه إلت إلييد  المجتميا، إلخدمية المؤعلية، بيالكإلادر الب يرية

 أثمين يمثير الييي لتنميية ا نميان الإلميائر أعيم مين إلعيي إلالماديية، الحضيارية تعلي  اآلميار إلعليهيا المتاحية،
 من المجتمعات.  مجتما أي يي المإلارد

 إلغاياتهيا، أعيدايها لتحفيي  الجامعية لتنرييي إلظيائ  مهيام من التدريس عيئة أعضا  به يفإلم لما إلنظرا
عدادعم لت إليرعم اعتمامها جر تإللي الجامعة أن من يالبد  إلم يالبهم، احتياجاتهم الصحيح، إلتلبية ا عداد إلا 

 إدارة متابعية مين خيالر يليك إلييتم لهيم، المإلكإللية بإلاجبياتهم الفييام عين التيي تيإلاجههم الم يكالت عل  إلالتغلب
 تحميين إلت يإلير إلبالتيالي لهيم، المناميبة الحليإلر إلي  للإلصإلر التي تإلاجههم الم كالت عل  للتعر  الجامعة
 . ييها التدريس عيئة أعضا  أدا  ممتإليات

 أصيبحت الجامعية ييي التيدريس عيئية تإلاجيه أعضيا  التيي األكاديميية الم يكالت درامية يينن إللييلك
ضعا  ا بدا ، قتر أمباب من الم كالت ملحة، ألن ضرإلرة عاقة إلا   تديا إلربما األعدا ، تحفي  ا نتاج، إلا 
 مال مية األكثر البيئة المادية، إلتإليير الظرإل  تحمين إلرا  معيا البلد، خارج للهجرةالجامعات  أماتية بعض

جرا  التجارب، إلالبحث للتدريس   إلباحثيها. علمائها عفإلر األإل ان تخمر إلليلك إلا 

الثرإلة الب رية لمجتما ما ثرإلتيه الحفيفيية حييث يفياس تفيدم األميم بتفيدم  يعإلبها ، لييا تعتبير  تمثر كما
األمم المتفدمة أن األنمان عإل الهد  الحفيفي للتنميية إلإلمييلتها إليعتبير التعلييم إلمييلة المجتميا ييي عييا البنيا  

ب تيإلاير المعلييم الرعيار ، اليييي يتمتييا إليلعيب المعلييم دإلرا كبييرا يييي عييا البنييا  إللكيي يكييإلن عييا البنييا  يعياال يجيي
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الييييي يركييي  عليييي بمهيييارات ييييي الجانيييب األكييياديمي الييييي يركييي  عليييي التخصيييص، إلالجانيييب التربيييإلي إلالمهنيييي 
  االماليب التربإلية.

  :مشكلة البحث
 :الجامعية إلظيرية أن إلبميا .ييهيا التإلميا إلي  ظياعرة معظمها يعإلد متنإلعة، م كالت الجامعي للتعليم

 المميؤإللية يتحمير الجيامعي عيئية التيدريس عضيإل يينن .المحليي المجتميا إلخدمية العلميي، إلالبحيثالتيدريس، 
 التيدريس عيئية إعيداد عضيإل الجامعية إدارة تتيإلل  أن البيد المن لي  عييا إلمين عيي  المهيام، تنرييي ييي المبا يرة
 .قيامه بإلاجباته عند ههتإلاج التي الم كالت عل  إلالتغلب احتياجاته إلمت لباته، إلتلبية ييها، أدائه إلت إلير

إليعتبر التدريس الإلظيرة األمامية لجميا مؤممات التعليم العالي نظرًا ألنه ي غر قدرًا كبيرًا من إلقت 
عيئة التدريس إليكرعم إلله أثر  البالغ عل   الب الجامعة من حيث تكإلين  خصياتهم إلتنمية قيدراتهم  أعضا 

إلميييإلاعبهم، يضييياًل عييين إكميييابهم كثييييرًا مييين المعيييار  إلالمعلإلميييات إلالمهيييارات المهنيييية المتخصصييية مييين ناحيييية 
  أخر .

لتعليييم بمراحلييه إيا كييان ا م(9191م(، ومحمددد منيددر  9111محمددد ن ددر  يييري  المن ليي إلميين عيييا 
المختلرية عييإل الممييئإلر الرئيمييي عيين التنمييية الحضييارية، ييينن التعليييم الجييامعي أكثيير ممييئإللية يييي إعييداد عضييإل 
عيئييية تيييدريس عليييي درجييية عاليييية مييين الكريييا ة العلميييية إلالتربإليييية ليييه إميييهاماته الرعالييية تدريمييييًا إلبحثيييًا إلخدمييية 

هييإل أحييد المييدخالت الهاميية إلالرعاليية لعملييية التحييديث للمجتمييا، يهييإل يمثيير دعاميية أمامييية للتعليييم الجييامعي، ي
 إلالت إلير، يله دإلرة يي تإلصير المعلإلمات إلالمعرية إلي  البه، إلتأثير  يي بنا عم العلمي إليي  خصياتهم.         

إلميين أعيييم أميييباب الم ييكلة إلالتيييي ديعيييت الباحيييث إلييي تبنيييي يكيييرة االتجاعييات التربإليييية العضيييا  عيئييية 
ربيية الرياضيية إلعالقتهيا بيالتإلاي  المهنيي بيأن البيئية التربإليية إلاالجتماعيية التيي يتإلاجيد ييهيا التدريس بكليات الت

التييدريس بمؤممييات التعليييم العييالي، إلمييا يتييإلير ييهييا ميين عناصيير يعاليية إلمفإلمييات داعميية، تمثيير  عيئييةأعضييا  
عامال مهما من العإلامر التي تماعد تلك المؤممات عل  تأدية إلظائرها إلتحفي  أدإلارعا. يي الإلقت نرمه ينن 

معإلقييات إلالم ييكالت ال عضييإل عيئيية التييدريس دإلن اتجييا  تربييإلي أإل يييي بيئيية تربإلييية غييير مالئميية، تكثيير ييهييا ال
 ييك أنهييا تحييد ميين ممييتإل  أدائييه الييإلظيري إلتفليير ميين ياعليتييه إلدإلر  يييي بنييا  المجتيييييييييما إلتحفييي  التفييدم لييه ممييا 
يميييتإلجب التعييير  علييي  االتجاعيييات التربإلييييية ألعضيييا  عيئييية التيييدريس بكلييييات التربيييية الرياضيييية  ، إلعالقتهيييا 

 بتإلايفهم المهني.
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 اليه :همية البحث والحاجة أ
من خالر ا ال  الباحث الحيظ الباحيث نيدرة الدراميات المرتب ية الخاصية باعضيا  عيئية التيدريس ب يكر عيام 

 إلالدرامات المرتب ة باالتجاعات التربإلية إلالتإلاي  المهني ب كر خاص :ييي

 ويمكن أنجاز أهمية البحث في النقاط التالية:
البحيإلث إلالدراميات التيي تناإلليت مإلضيإل  االتجاعيات التربإليية العضيا  عيئية التيدريس بكلييات التربيية  ندرة -1

الرياضية إلعالقتها بالتإلاي  المهني بالجامعة يجعر لها دإلرا عاما يي التأكيد عل  أعمييه اليدإلر المنيإل  بيه 
 أعضا  التدريس يي تحفي  إلظيرة الجامعة.

الباحييث ل لفييياس االتجاعييات التربإلييية العضييا  عيئيية التييدريس بكليييات  اضيياية اداة قييياس جديييدة د اعييداد -2
 .التربية الرياضية 

اضاية اداة قياس جدييدة د اعيداد الباحيث ل لفيياس التإلايي  المهنيي العضيا  عيئية التيدريس بكلييات التربيية  -3
 .الرياضية 

 هدف البحث :
 يهدف البحث الي:

 بكليات التربية الرياضية عن االتجاعات التربإلية .التعر  علي امتجابات أعضا  عيئة التدريس  -1
 التعر  علي امتجابات أعضا  عيئة التدريس بكليات التربية الرياضية عن التإلاي  المهني . -2
التعييير  عليييي العالقييية االرتبا يييية بييييند االتجاعيييات التربإليييية ، إلالتإلايييي  المهنييييل العضيييا  عيئييية التيييدريس  -3

 بكليات التربية الرياضية .

 ت البحث:تساؤال
 ماعي امتجابات اعضا  عيئة التدريس بكليات التربية الرياضية عن االتجاعات التربإلية ؟ -1
 ماعي امتجابات اعضا  عيئة التدريس بكليات التربية الرياضية عن التإلاي  المهني  ؟ -2
العضيا  عيئية التيدريس بكلييات  عر يإلجد عالقة ارتبا ية بيين د االتجاعيات التربإليية ، إلالتإلايي  المهنيي ل -3

 التربية الرياضية 
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 إجراءات البحث 

 منهج البحث : 
 إمتخدم الباحث المنهج الإلصر  بأملإلبه الممح  إليلك لمال مته ما  بيعية البحث .     

 مجتمع وعينة البحث 
 مجتمع البحث :

يتحدد مجتما البحث يي اعضا  عيئة التدريس بكليات التربية الرياضية بجمهإلرية مصر العربية إلقد بلغ      
 ل عضإل عيئة تدريس .2122بإلاقا د ل كلية  23عدد الكليات د 
 عينة البحث 

 :عينة التقنين  

االصلي للبحث إلمن ل عضإل عيئة تدريس تم اختيارعم ع إلائيا من المجتما  33عينة التفنين قإلامها د       
 .  خارج العينة االمامية للبحث
 : العينة االساسية للبحث

ل عضإل عيئة تدريس بكليات التربية الرياضية بجمهإلرية  233ا تملت عينة البحث االمامية علي د    
ل يإلضح 4الع إلائية من المجتما االصلي للبحث ، إلجدإلر د  مصر العربية ، تم اختيارعم بال ريفة العمدية

 تإلصي  العينة االمامية .
 أدوات جمع البيانات :

 مقياس االتجاهات التربوية ألعضاء هيئة التدريس " من اعداد الباحث "  -

 مقياس التوافق المهني ألعضاء هيئة التدريس " من اعداد الباحث " -

 الدراسدة األساسيدة
لمفيييياس االتجاعيييات التربإليييية قيييام الباحيييث بت بيييي  الدرامييية األماميييية بعيييد حمييياب المعيييامالت العلميييية 

ل  5/4/2312العضا  عيئية التيدريس بكلييات التربيية الرياضيية إلعالقتهيا بيالتإلاي  المهنيي مين خيالر الرتيرة د 
 ل عضإل عيئة تدريس.233لعل  عينة امامية إلقإلامها د  7/2/2312الي الرترة د 

 أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات 

 من هذا البحث وفقًا لألساليب اإلح ائية التالية :تم تحليل البيانات المستخل ة 
الإل ن   -األعمية النمبية -النمبة المئإلية  -معامر االرتبا  -االنحرا  المعياري -المتإلم  الحمابي(

 )النمبي
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اتدددددداالستخال   

 الي االملإلب االمثر لال ال  علي كر ما عإل جديد . يرتفرإلناعضا  عيئة التدريس  -1
 حفإل  الملكية الركرية إلاالمانة العلمية . يلت مإلن إليحترمإلناعضا  عيئة التدريس  -2
 ضع  التحف  من حدإلث التغير يي ملإلك ال الب عن  ري  التعلم . -3
 .ة التدريس يي ن ا  الحرم الجامعيالحراظ علي المظاعر العامة إلالملإلكيات العضا  عيئ -4
 جتماعي .جا  ضع  رضا اعضا  عيئة التدريس عن الإلضا اال -5
 إلجإلد عالقات يمإلدعا االحترام المتبادر بين ال الب إلاعضا  عيئة التدريس . -2
 انخراض يي تفدير االخرين لعضإل عيئة التدريس . -7
 تدريس يبعث لدي اعضا  عيئة التدريس بالملر . -8
العلميية انخراض الرإلاتب ال هرية بالمفارنة بالمت لبات التي يلت م بها اعضا  عيئة التدريس من الناحية  -9

 من مراجا إلدإلرات تدريبية .
 يحرص عضإل عيئة التدريس علي الراتب ال خص باملإلب منتظم . -13
 عدم تفديم اماليب جديدة لل الب اثنا  العملية التعلمية . -11
 العضا  عيئة التدريس بالكليةتإليير بعض الكليات الخدمات البحثية من علي  بكة المعلإلمات الدإللية  -12
 إلضا العالقات ال يبة من قبر اعضا  عيئة التدريس من الرؤما  .االلت ام يي التعامر إل  -13
 الت ام ال الب باالملإلب اليي يتمي  باللباقة يي الحديث تجا  اعضا  عيئة التدريس . -14
 انخراض معظم الثفة المنبعثة العضا  عيئة التدريس من العملية التدريمية . -15
 بر اعضا  عيئة التدريس .االلت ام باالداب إلاالخالقيات الخاصة بالمهنة من ق -12
ضييع  االنتفييار الييي الكليييات المنيياظرة إلالتييي تميياعد علييي الراحيية لعضييإل عيئيية التييدريس حمييب الظييرإل   -17

 االمرية .
 تإلير الإلظيرة النظام العالجي العضا  عيئة التدريس . -18
 انخراض التفدير الياتي العضا  عيئة التدريس . -19
  اليي يفدمه عضإل عيئة التدريس .انخراض التفدير المجتمعي للخدمات إلالمجهإلد  -23

ات ددددددالتو ي  
 عمر دإلرات تدريبية العضا  عيئة التدريس لكيرية البحث علي المإلاقا الدإللية إلالمكتبات العالمية . -1
تإليير مإلاقيا بحثيية عالميية العضيا  عيئية التيدريس للممياعدة عليي اال يال  عليي كير ميا عيإل جدييد ييي  -2

 لمي إلالتكنإللإلجي .مجار التخصص إلمإلاكبة التفدم الع
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 إلضا معايير مكتإلبة لفياس الملإلك ال البي إلكيرية العفاب علي الملإلك الغير الئ  . -3
 .من ال الب إلمدي التحمن يي الملإلكإلضا اخصائي نرمي يتابا الملإلكيات الغير الئفة  -4
عمير ملرييات خاصيية بكيير  الييب ي لييا عليهييا اعضييا  عيئيية التييدريس ميين حيييث الم ييكالت التييي قييام بهييا  -5

 ل الب يي االربا منإلات .ا
تحميييين الإلضيييا االجتمييياعي مييين خيييالر التإلعيييية االعالميييية إلتحميييين مميييتإلي الخيييدمات المفدمييية ليييه ييييي  -2

 المؤممات الحكإلمية .
التإلعييية ميين جانييب الدإلليية بمكانيية عضييإل عيئيية التييدريس إلتإلميييا ن ييا  مييل ات عضييإل عيئيية التييدريس  -7

 بالمؤممات الحكإلمية .
الحكإلمية بالتعامر ما اعضيا  عيئية التيدريس ب ريفية مال مية لإلضيعهم  تإلعية المإلظرين يي المؤممات -8

 االجتماعي كما بعض الإلظائ  االخري د محامين ، قضاة ، جيش ،  ر ة ل .
الت إلير من العملية التعلمية إلادخار اماليب حديثة للتدريس باختال  االملإلب التفليدي ضمن المحتإلي  -9

، د الرييييديإل الترييياعلي، العييييرض التإلضييييحي، الميييبإلرة اليكييييية ر بالملييير مثييييرالعلميييي للمنييياعج اليييييي ي يييع
 الهيبرميديا ، ......... ل

 ريا رإلاتب اعضا  عيئة التدريس لتإليير االحتياجات العلمية من دإلرات إلمراجا علمية إلابحاث . -13
 تإليير الدعم علي المراجا العلمية العضا  عيئة التدريس بالجامعات المصرية . -11
 إللإلجية التي تماعد اعضا  عيئة التدريس علي االبتكار إلت إلير العملية التعلمية .تإليير الإلمائر التكن -12
تييإليير دإلرات تدريبييية ميين قبيير إلحييدات الجييإلدة ب يير  البحييث يييي المجييالت العلمييية االجنبييية ميين علييي  -13

  بكة المعلإلمات الدإللية إلكيرية التعامر ما المإلاقا البحثية إلالمكتبات الرقمية المحلية إلالعالمية .
امييترجا  ممييابفات ال الييب المثييالي علييي ممييتإلي الكلييية إلتدعيمييه ماديييا إلمعنإليييا لتحرييي  ال ييالب علييي  -14

 االلت ام إلاالحترام داخر إلخارج الحرم الجامعي .
تميييلي  الضيييإل  االعالميييي عليييي مهنييية اعضيييا  عيئييية التيييدريس لرييييا اليييرإل  المعنإليييية إلالمكانييية التفديريييية  -15

 المهنية .الكماب اعضا  عيئة التدريس الثفة 
 .رة يتنامب ما المكانة االجتماعيةتإليير نظام عالجي خاص العضا  عيئة التدريس إللالم -12
عمييير ممت يييريات خاصييية العضيييا  عيئييية التيييدريس إليصييير التأمينيييات الخاصييية بعضيييإل عيئييية التيييدريس  -17

 للتأمينات العامة لمإل  الخدمة ال بية المفدمة .
 تربين عن المنا   المجاإلرة لإلظائرهم .تإليير إلمائر االتصار المنامبة خاصة لمن عم مغ -18
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تإليير الدرجة المالية المنامبة لعضإل عيئة التيدريس لالنتفيار مين كليية الخيري لتيإليير الراحية بيالفرب مين  -19
 المن فة االمرية . 

تحمين الإلضا االجتماعي العضا  عيئة التدريس من خالر تإليير مإلا نة ماليية خاصية العضيا  عيئية  -23
لعلمييية إلإلضييا قييإلانين لكيرييية التعاميير مييا عضييإل عيئيية التييدريس يييي الهيئييات العليييا التييدريس للمت لبييات ا

 مثر د المحاكم ي اقمام ال ر ة ل لريا عيبة المكانة الإلظيرية .
 


