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 الملخص 

األداء التدريسووي لموودرت التربيووا الرياضوويا بمحاف ووا اليجوول بجمهوريووا العوورا "   تقووويمي  يهدف البحث إلى "

استخدم الباحث الميهج الوصفي باألسلوب المسووحيو  كلووال لمهءمتووف ألهووداف البحووث   يتمبوو  عييووا البحووث فووى موودرت 

 للتربيووا رياضوويا ( مدرسووا  100م و  قوود بلووا قوامهووا  2015م /2014التربيووا الرياضوويا بموودارت محاف ووا اليجوول للعووام 

 أسفرت اليتائج ان أعلى مستوي اداء تدريسي لمدرت التربيا الرياضيا هو   اليشاط التعليمي في المقومووات التدريسوويا 

%( و أن اق  مستوي اداء تدريسي لموودرت التربيووا الرياضوويا 70.05 التدريسيا( حيث حص  علي نسبا مئويا قدرها   

(  ا صووي %59.45دريسيا  التدريسوويا ( حيووث حصوو  علووي نسووبا مئويووا قوودرها   هو   تقويم الدرت في المقومات الت

لتقوودير مسووتوي االداء التدريسووي للموودرت  االداء التدريسووي لموودرت التربيووا الرياضوويا مقيووات تقوووي الباحووث اسووتخدام

طوووير االداء اعووداد بوورامج تدريبيووا لتعوون نووواحي القوووع  ال ووعل فووي ادائهووم    المدرسووين لتوجيف المشرفون  استعانا

 التدريسي لدى مدرت التربيا الرياضيا بالعرا .
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

 مقدمة البحث:

 متعووددع تحديات العالم مستوي علي التربيا تواجف

 المعووارف فووي الهائلووا التغيوورات  كلال نتيجووا  متسارعا

 إلووى باإلضافا  ن م االتصالو التكيولوجيا    المعلومات

 الحوورو قتصووادالبقافووا  اال علووى القائما الي م د ر تعاظم

  التميووأ أهووم  الجووودع الميافسووا عياصوور موون جعوو  مما

   .العالم في القوع مقومات

 مراجعووا موواملا لمي ومووا التحووديات هوو    تتطلب

 باعتبارهووا  الياميا المتقدما العالم د ل مع م في التعليم

 التقوودم قوواطرع  باعتبارهووا د لا أي إنتاجيا أحد محددات

  قد للمجتمعو القومي ألمنا المجتمعيا  محور  التيميا

  تحديث لتطوير حديبا مداخ   آليات إيجاد إلي كلال أدي

 موودخهت علووى تحديوود الوود ل كوو  حرصوو  فقوود التعلوويمو

التيموووي  مرد دهووا لرفووع التعليميووا العمليووا  مخرجووات

 التيميووا موون أعلووي معوودالت تحقيوو  من المجتمع  تمكين

 األمور من بات فلقد  هك ا التيافس  القدرع علي  التقدم

 علووى التربوي بالشأن جميع المهتمين بين عليها المتف 

 بووين قوووي ثمووا ارتبوواط أن الفكريووا توجهوواتهم اخووتهف

 أداء المدرسين  نوعيا تعليمي ن ام أي في األداء نوعيا

 يمكوون ال أنووف :بووالقول التسووليم يمكييا حيث فيفو العاملين

 فومعلميوو  مسووتوى موون أعلووى يرتقي أن تعليمي ألي ن ام

 تحقيوو  فووي االرتكووا  محووور الموودرت يمبوو  ألن كلووال

  علووى الي ووام التعليمووي يتبياهووا التووي التربويووا األهووداف

التجديديووا   الوور ى األفكووار تحويوو  مسووئوليا تقووع عاتقووف

 خططووف   اضووعو الي ام ه ا على القائمون يطرحها التي

 صووورع فووي تتمبوو  تعليميا نواتج إلى  راسموا سياساتف

 .المتعلمين سلوك في تتبدى  اتجاهات مهارات  معارف

م(و الووووي أن 1996 يشووووير عبوووودالكريم عليووووان  

 و التعليمووي الي ووام فووي أساسوويا   مركووأا   يحتوو  الموودرت

 موون أصووب  لوو ا و تربوووي تطووور ألي هاما ركيأع  يعتبر

 متابعووا ثووم و الخدمووا قبوو  المدرسووين إعووداد ال وور ري

 أن معلووم يأل يمكن  ال و الخدما أثياء باستمرار تدريبهم

  عووي علووى كووان إكا إال األكموو  الوجووف علووى بد ر  يقوم

 يعموو  ال ي التربوي الي ام توجف التي التربويا بالفلسفا

 التي التعليميا المؤسسا بأهداف  اعيا   يكون  أن داخلف

 باليشوواط يهووتم تجعلووف  التووي فيهووا هامووا   ع وووا   يعتبوور

 شووكي ت في ألهميتف التعليميا؛ للمواد المصاحب المدرت

 كمووا  اتجاهاتووف و  قيمووف سوولوكف فووي الطووهب مخصيات

 برامجهووا تي وويم  في المدرسا إدارع في يشارك أن عليف

 (19-18: 9 خارجها.    المدرسا داخ  التربويا

 و أهوودافها تحقي  فى التربيا  سيلا المدرت  يعد

 و المجتمووع التربويووا فووى للسياسووات الفعلووى الُميفوو  ألنووف

 و القوويم ترجمووا فووى المباموورع يتفمسووئول إلووى باإلضووافا

 تشووم  سوولوكيا إجووراءات العاما إلى  األهداف و  المب 

 . إعداد  يراد ال ى الفرد من المطلوبا الخصائص

م(و Mc Tighe, J  1998 يصوول موواك توويج 

 علووى المبامر  تأثير  و للمدرت التدريسي األداء أهميا

 و حقووائ  موون ؛ المختلفووا الووتعلم الطهب لجوانب تحصي 

اهتموو   فقوود  غيرهووا و  تعميمووات و  مهارات و  مفاهيم

  األداء لهوو ا الوودقي  العلمووى بالتحليوو  التربويووا الدراسات

  قوود أمووارت و لتقويمووف مقييا معايير   ضع التدريسيو

 األداء لتقويم مقييا معايير توفير أن إلى الدراسات بعض

 هوو    أكوودت بوواألمر الهووينو لوويس للموودرت التدريسووي

 موحوود عملووى إطار على االتفا  المفيد من أنف تالدراسا

 و ال اتيووا لتفووادى  كلووال و إلووى المعلووم خهلووف موون يُي وور

 (  71:  16الموضوعي.    من أمكن كلما  االقتراب

م(  أن التقويم يعوود 2000 يرى محمد  ياد حمدان 

ركيا أساسا  من أركان العمليا التربويووا و كونووف  سوويلتها 

ويرو  هو عمليا ميهجيا ترمي إلووى للتجديد  سبيلها للتط

توفر معلومات تساعد على إصدار قرارات أ  أحكام حول 

المسوواعي  البوورامج التربويووا  موودى تحقيقهووا ل هووداف 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

201 

الموضوعا لهوواو  االحتكووام إلووى نتووائج هوو   العمليووا فووي 

تطوووير  تحسووين مووا يبووين قصووور  لهرتقوواء  بمسووتواها 

د را بار ا فووي   صوال إلى أف   المستوياتو فهو يؤدي

توجيف العمليا التربويا  اغيائها  رفع نوعيا مخرجاتهووا 

 7:12) 

م( إلووى إن عمليووا 2009 يشير مصووطفى السوواي   

التقويم تستلأم التطوير المسووتمر لمراقبووا جووودع العمليووا 

التعليميا  حتى يمكن اتخاك اإلجراءات التي تكف  الحد من 

قووص مهووارات تدنى مخرجووات الووتعلم التووي موون أسووبابها ن

التدريس للموودرت حيووث انووف المسووتفيد األ ل موون عمليووا 

التدريب الميداني و قد بات من ال ر ري مسوواعدتف إلووى 

أقصى حد ممكوون موون خووهل التقووويم المسووتمر  المتطووور 

 (201:13لتيميا المهارات التدريسيا لديف  

م (و حسن 2005 يف  ك  من أبو اليجا عأ الدين  

نقووهُ عوون صووهح الوودين عرفووا م ( 2001حسووين  يتووون  

محمود د.ت أن عمليا توودريس التربيووا الرياضوويا تحتووا  

إلى مدرت كوولء يوودرك أهميووا هوو   المووادع فووي االرتقوواء 

بسلوك الطالب  جعلف مواطيا  صالحا  قووادرا  علووى أن يفيوود 

نفسف  اآلخرين , ف ه عن إن المدرت يتعام  مووع عوودد 

ختلفووا ,  عليووف من الطهب ك ي القوودرات  المهووارات الم

إن يكون مدركا  لهوو   الفوور   الفرديووا  أسوواليب التعاموو  

معهوووا ,  بووو لال نجووود إن جميوووع المووودارت  االتجاهوووات 

التربويا المختلفا تتف  على أهميا المدرت ,  انووف أكبوور 

العياصر فاعليا  تأثيرا في عمليا التعليم  الووتعلم ,  هيووا 

ن الكفوواءع ت هر أهميا إن يتمتع المدرت بدرجا عاليا موو 

التدريسوويا األدائيووا لمهووام  ظيفتووف , موون خووهل أد ار  

المختلفوووا فوووي العمليوووا التربويوووا   االهتموووام بمهوووارات 

التدريس ظهوور كوورد فعوو  ل سوواليب التقليديووا التووي كانوو  

سائدع في كليات  معاهد إعداد المدرسووين ,  التووي كانوو  

تسووتيد إلووى المفهوووم التقليوودي إلعووداد الموودرت ,  الوو ي 

ؤدا  إن ابوور  خصووائص الموودرت الموواهر هووي اكتسووابف م

للمعلومات الي ريا المتعلقا بمهيا التدريس , بييما توورى 

االتجاهووات  األسوواليب الحديبووا فووي ن ووم  بوورامج إعووداد 

الموودرت إن ابوور  خصووائص الموودرت الموواهر هووي موودع 

تمكيف من مهارات التوودريس الخاصووا بووالموقل التعليمووي 

 يتطلووب د ر الموودرت فووي   تدريسووف لمووادع تخصصووف ,

العمليا التعليميا عديدا  من المهووارات , التووي تتكووون موون 

عدد كبير من األد ات المختلفا , تلال المهارات التووي تبوودأ 

قبووو  الموقووول التعليموووي بمهوووارات التخطوووي  للتووودريس 

 .155:4   )15:7) 

م ( ن ووورا 2002 ي ووويل فتحوووي يوسووول محمووود 

ي فووي التربيووا ألهميووا د ر الموودرت التربوووي الرياضوو 

المتكاملا لليشا بدنيا  عقليا  جووديا  اجتماعيووا لوو ا يجووب 

ان يتمتووع الموودرت بدرجووا عاليووا موون الكفايووا األدائيووا 

 الفييوووا تمكيوووف مووون القيوووام بمهاموووف  أد ار  المختلفوووا 

لتحقيوو  رسووالتف  ان يقوول بصووفا مسووتمرع علووى جميووع 

 التطورات الحديبا للطر   األساليب االتجاهيووا التربويووا

حتووى يكووون مياسووبا بمسووئولياتف  لعصوور   ان تت ووافر 

جهود جميع األجهأع اإلداريا  الفييووا فووي توووفير الميووا  

المياسب للمدرت إداريا  فييا  ماديا  نفسيا حرصا على 

 (13:11سهما األجيال  ضمان المستقب  . 

لوو داء  المسووتمر التقووويم ان فيووف مووال ال  ممووا

 رفووع علووى يعموو  يا التدريسووي لموودرت التربيووا الرياضوو 

 اكفووأ علووى المدرسووين  ي ووعهم أداء مسووتوى  تطوووير

 التربويووا أهوودافهم إلووى للوصووول  أقصوورها الطوور 

 عووه ع و الفيووي لتخصصوواتهم أدائهووم بمستوى  االرتقاء

 لوودى المطلوووب التحصووي  مسووتوى تحقيوو  ضوومان علووى

 العمليووا بوو لال ترتقووى   جوانبووف جميووع موون المتعلمووين

ا التعليميا التربويا  لهووا خط  ما  يتحق   إنتاجا   كيف ا كم 

 .أهداف من

 مشكلة البحث : 

 األما ثقافا  تقدم تيميا في الرياضيا تسهم التربيا

 علووي العموو  فووي التربيووا ألوان من بصفتها لونا  تساعد
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

 موون سلسوولا فووي فهووي حلقووا التربويووا األهووداف تحقيوو 

 تحقي  المبوو  علي تساعد التي  المؤثرع الكبيرع العوام 

 .المجتمع رسالا في  تسهم للد لا العليا

 فوو ن  المجتمووع الفرد تيميا في األهميا ه    رغم

 ن وورا   الكووافي االهتمووام يلقووى ال التربيووا الرياضوويا معلووم

 يختلل حيث األخرى المياهج الدراسيا بمعلمي لمقارنتف

 الرياضوويا تدريس التربيا فواجبات بفو يقوم ال ي الد ر

 تدرت داخ  التي المواد معطيات نع  جأئيا كليا تختلل

 األدائيووا الكفوواءع تختلوول  بالتووالي المغلقوواو الحجوورات

 االداء التدريسووي عوون الرياضيا التدريسيا لمعلم التربيا

 حيووث الخووتهف المعطيوواتو ن وورا   األخوورى المواد معلمي

 خطر التقيوويم في تجعلف  خارجيا داخليا مؤثرات تحيطف

 التربيووا القتصووار ن وورا   االعادلوو  غيوور  المقارنووا الخاطئ

  ال رياضوويا ألعابووا   كونهووا علووى الموودارت الرياضيا فووي

 لتيميووا مجتمعيووا  حاجووا نشاطا  أكاديميا   كونها إلى تمتد

  اتسامف أدائف إلى ضعل أدى مما  المواطياو الشخصيا

 تحكووم هوو   معووايير غيوواب حالووا فووي خاصووا بالعشوووائيا

 لها.  اضحا مقاييس  غياب االداءات

م( أن التقووويم هووو 2001أبو اليجا عأ الوودين   يري

عمليا مصاحبا لعمليا التعليم  التعلم  ال تيفصوو  عيهووا , 

بمعيووى أنهووا مسووتمرع طوووال العووام الدراسووي ,  التقووويم 

عمليووا مشووتركا يقوووم بهووا كوو  موون لووف صوولا بالعمليووا 

التعليميا ,  التقويم أي ا  عمليا ماملا تقوويس الفوورد موون 

قليا  اليفسوويا  البدنيووا  االجتماعيووا . جميع اليواحي الع

 134:3) 

 يُعووود مووودخ  تقوووويم االداء التدريسوووي مووون أهوووم 

ا  االتجاهات الحديبا فى إعداد المدرت؛ بوو   أكبوور موويوع 

ا فى األ ساط التدريسيا؛ حيث إنووف أصووب  يشووك    انتشار 

حركا تربويا تهوودف إلووى إعووداد الموودرت الكوولء القووادر 

ريعا فووى عصوور االنفجووار علووى مواجهووا التغيوورات السوو 

المعرفىو كمووا أن الموودرت بوودرجات عاليووا موون العواموو  

ا مهووم فووى قدرتووف علووى  الشخصوويا اإليجابيووا يلعووب د ر 

اليجاح فى العمليووا التعليميووا  إيصووالف المووادع التدريسوويا 

 تيسي  كفاءاتف التى يستطيع موون خهلهووا إنجووا  المهووام 

 الموكلا إليف. 

للتربيووا الرياضوويا  من خهل عم  الباحووث كموودرت

بجمهوريا العرا   اطهعف علي بعض الكتووب  المراجووع 

 الدراسات  علووي حوود علمووف الحووك أن هيوواك قصووور فووي 

األداء التدريسي لدى مدرسي التربيا الرياضيا بمحاف ووا 

 اليجل .

 ان   ارع التربيوووا  ضوووع  مووون خوووهل الخبوووراء 

مارع المعاملين في المديريا العانا للتربيا الرياضوويا اسووت

خاصا لتقويم االداء التدريسي لمدرت التربيووا الرياضوويا 

في بدايا سبعييات القرن الماضيو  علي ضوء ال وور ف 

التي كان  تعم  بها الو ارع  علي طبيعا  ظوور ف عموو  

مدرسووي التربيووا الرياضوويا آنوو اكو  علووي ضوووئها كانوو  

تجري عمليا التقووويمو  ن وورا  لموور ر فتوورع طويلووا علووي 

االسووتمارع  للتطووور الحاصوو  فووي العمليووا مفووردات تلووال 

 التعليميا .

 له ا يري الباحث ضوور رع اعووادع الي وور فووي تللووال 

االستمارع حتووي تووتهءم مووع التطووورات التووي حصوول  فووي 

العمليا التربويا  التدريسيا  فووي عمليووا التقووويم بصووفا 

 عاما.

مما دفع الباحث إلجراء الدراسا الحالياو من خووهل 

لووي ضوور رع التغلووب علووى القصووور فووي الحاجووا الماسووا ا

تقووويم  اقووع األداء التدريسووي للموودرت  كلووال موون خووهل 

تصميم بطاقا تقويميا ل داء التدريسووي لموودرت التربيووا 

الرياضوويا بمحاف ووا اليجوول بجمهوريووا العوورا  كووأداع 

تقييميف موضوعيا يستطيع فيهووا المشوورفين الحكووم علووى 

التطورات التي  أداء مدرت التربيا الرياضيا  تتهءم مع

حصوول  فووي العمليووا التربويووا و حيووث أن عمليووا التقيوويم 

تسووهم ايجابيووا  فيمووا بعوود فووي عمليووا التخطووي  لبوورامج 
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رياضيا كات فاعليا في الميدان .  موون جهووا أخوورى فقوود 

أراد الباحوووث تقوووويم األداء التدريسوووي لمووودرت التربيوووا 

الرياضوويا للوقوووف علووى الواقووع الفعلووي لوودرت التربيووا 

 ياضيا في محاف ا اليجل.الر

 أهمية البحث والحاجة إليه:

 تبر  أهميا ه ا البحث  الحاجا إليفو فيما يلى:

 اإلسهام فى تطوير مجال التربيا الرياضيا. .1

تصوووميم بطاقوووا لتقوووويم االداء التدريسوووي لمووودرت  .2

التربيا الرياضياو  التى تعد بمبابا محددات تقويميووا 

 يا.لتطوير أداء مدرت التربيا الرياض

 أهداف البحث : 

يهووودف البحوووث إلوووى " تقوووويمي األداء التدريسوووي 

لموودرت التربيووا الرياضوويا بمحاف ووا اليجوول بجمهوريووا 

 العرا "  كلال للتعرف علي:

المستوي  الشخصي  االخهقووي( لموودرت التربيووا  .1

الرياضوويا فووي المرحلووا االعداديووا فووي محاف ووا 

 اليجل.

تيفيووو   –المسوووتوي التدريسوووي  تخطوووي  الووودرت  .2

تقويم الدرت( لموودرت التربيووا الرياضوويا  -الدرت

 في المرحلا االعداديا في محاف ا اليجل.

 تساؤالت البحث : 

ما هو المستوي  الشخصي  االخهقي( لمدرت  .1

التربيا الرياضيا في المرحلا االعداديا في محاف ا 

 اليجل؟

تيفي   –ما هو المستوي التدريسي  تخطي  الدرت  .2

لمدرت التربيا الرياضيا تقويم الدرت(  -الدرت

 في المرحلا االعداديا في محاف ا اليجل؟

 

  مصطلحات البحث:

 التقويم :

هو "تلووال العمليووا التووي تجووري موون خهلهووا تحديوود 

 األهووداف الميوووي تحقيقهووا  موون ثووم دراسووا المعطيووات 

في إطار ظر فها كميا  نوعيا للتعرف على مدى اقترابها 

 ى األموور المقوووم موون األهووداف وثووم إصوودار الحكووم علوو 

 بيووان موودى مياسووبتف السووتخدام طوور   معووايير تصوول  

 (12:  1ل لال"   

 األداء التدريسي : 

القدرع على أداء سوولوك معووين يوورتب  بمهووام هو " 

معييا  يعبر عيف بمجموعا موون التصوورفات أ  الحركووات 

أ  األقووووال  تتكوووون مووون مجموعوووا مووون  المعوووارف 

تصوواال مباموورا  ببعوود  المهارات  االتجاهات التي تتصوو  ا

معين  تؤدى بمستوى معين موون اإلتقووان ي وومن تحقيوو  

 (18:  14األهداف بشك  فعال" .  

 الدراسات السابقة: 

  م(2003دراسا " فتحي يوسل محمد علي"   -1

قام  الباحث بأجراء دارسا بعيوان : تقويم الكفوواءع 

األدائيووا لمعلووم التربيووا الرياضوويا بالمرحلووا األ لووى موون 

 التووي هوودف  الووي  األساسي بمحاف ا اإلسووكيدريا التعليم

اقتووراح بطاقووا لتقووويم الكفوواءع األدائيووا لمعلووم التربيووا 

الرياضيا بالمرحلا األ لى من التعليم األساسووي  دراسووا 

العهقا بووين الكفوواءع األدائيووا  مسووتوى تحصووي  التهميوو  

للمهارات الحركيا  القدرات البدنيا المحددع  بين متغيوور 

عليم حكومي/خاص(  الجيس و  استخدم الباحووث نوع الت

(معلم 62الميهج الوصفي باألسلوب المسحي علي عييا  

(تلميوو  موون الصوول الخووامس بجميووع اإلدارات 1860  

 التووي أظهوورت اليتووائج  التعليميووا بمحاف ووا اإلسووكيدريا

التوص  لبطاقا تقويم الكفاءع األدائيا للمعلم  جود عهقا 

كفاءع األدائيا للمعلووم  مسووتوى أداء ارتباط ايجابيا بين ال
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

التهمي  للمهارات الحركيا  القدرات البدنيا المحووددع فووي 

مووك  عهقووا طرديا/توجوود عهقووا بووين الكفوواءع األدائيووا 

للمعلوووم  نووووع التعلووويم  حكومي/خاص(لصوووال  التعلووويم 

 (.11الخاص 

 Miles Bryant and Deدراسا "ميلأ  دي  -2

Ann Corrine  "1995)م 

باحث بأجراء دارسووا بعيوووان : تقووويم األداء قام  ال

التدريسي للمدرسن من مقيمين محوودثين  خبووراء  التووي 

هدف  الي التعوورف علووى األداء التدريسووي للمدرسوون موون 

مقيمووين محوودثين  خبووراءو  اسووتخدم الباحووث الموويهج 

الوصووفي علووي عييووا موون مدرسووي المرحلووا المتوسووطا 

المقيمووين ك ي  الجامعيا  التي اسفرت نتائجهووا عوون إن 

الخبرع تعاملوا مع التقويم باعتبووار  عمليووا مشووتركا موون 

بياء  تحلي   تفسير أنشطا الفص  الدراسي  لووم يكونوووا 

 (.18كالجدد 

 MILER Fan and Sly دراسا " ميلر  سلي -3

Practices "200)م 

قوووام  الباحوووث بوووأجراء دارسوووا بعيووووان : تقوووويم 

داد التدريسووي الكفوواءات األدائيووا للمعلووم الخاصووا باإلعوو 

 التووي هوودف  الووي التعوورف علووى أهووم الكفوواءات األدائيووا 

للمعلووم الخاصووا باإلعووداد التدريسوويو  اسووتخدم الباحووث 

الميهج الوصفي علي عييا من المدرسين  أع اء هيئووا 

التدريس بالجامعات  التي اسفرت نتائجها عوون اسووتخدام 

التواصوو  الوو اتي مووع الوويفس -أسوواليب االتصووال الفعووال

اسووتخدام األسووواليب الفييووا لتعأيووأ قووودرات -رسووا المد

المعرفووا الكاملووا  تفهووم الموضوووعات -التفكيوور اليقوودي

 (.17المتعلقا بالمادع الدراسيا 

 طرق وإجراءات البحث 

 منهج البحث 

اسوووتخدم الباحوووث المووويهج الوصوووفي باألسووولوب 

 المسحيو  كلال لمهءمتف ألهداف البحث.

 مجتمع وعينة البحث  

لبحث فى مدرسي التربيووا الرياضوويا يتمب  مجتمع ا

م و حيووث 2015م /2014بمدارت محاف ا اليجوول للعووام 

( موودرت تربيووا 230بلووا حجووم المجتمووع الكلووى للبحووث  

( مدرسا للمرحلا االعداديا 100رياضيا مو عين علي  

و  قد قام الباحث باختيار عييا البحث األساسيا بالطريقا 

سا  للتربيا رياضوويا ( مدر100العشوائيا  قد بلا عددها  

م 2015م /2014بمدارت محاف ا اليجل للعووام الدراسووي

( موودرت 230من اجمالي المجتمع البحبي البووالا عوودد   

( و  أختووار الباحووث عييووا %43.48 كلال بيسبا مئويا  

أخرى خار  عييا البحووث األساسوويا  موون نفووس مجتمووع 

البحووث األصوولي بهوودف إجووراء الدراسووات االسووتطهعيا 

( مووودرت تربيوووا رياضووويا  20بلوووا قوامهوووا  علووويهم  

بمدارت محاف ا اليجل بجمهوريا العرا  و  جد ل رقم 

( يوض  التوصيل اإلحصائي لمجتمووع  عييووا البحووث 1 

 األساسيا  االستطهعيا  اليسب المئويا لها.  
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 (1جدول )

 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واالستطالعية والنسب المئوية لها

 لمجموعة البحثيةا م
مجتمع 

 البحث

عدد  

 المدرس
 النسبة المئوية

 المجموعا االساسيا مدرسي التربيا رياضيا بمحاف ا اليجل -1

 مدرت230

 %43.48 مدرت100

 %8.69 مدرت20 المجموعا االستطهعيا  مدرسي التربيا رياضيا بمحاف ا -2

  المجموووووع 
120 

 مدرت
52.17% 

 ن إجمووووالى عييووووا ( و أ 1يت وووو  موووون جوووود ل  

 ( موودرت تربيووا رياضوويا  تشووتم  علووى 120البحووث  

 ( موووودرت تربيووووا رياضوووويا 20عييووووا اسووووتطهعيا  

 ( مدرت تربيا رياضيا كعييا أساسيا.100  

 أسباب اختيار عينة البحث:

سهولا االتصال بعييا البحث  لتواجدهم في ظوور ف  •

 دراسيا  احدع.

ا تفهوووم  موافقووووا إدارات المووودارت لتوووووفير كافوووو  •

 التسهيهت لتطبي  البحث. 

سهولا االتصال مع توووافر المسوواعدين موون الووأمهء  •

داخووو  المدرسوووا لمسووواعدع الباحوووث فوووي تو يوووع 

 االستمارات المتعلقا بعييا البحث. 

 مجاالت  البحث:

 تتحدد مجاالت البحث الحالى فيما يلوى: 

 * المجال البشرى:

م  يمب  مدرت التربيا الرياضيا فى مراحلووا التعلووي

  االعداديا(.  

 * المجال المكانى:

مدارت محاف ا اليجل بجمهوريا بمراحلا التعلوويم 

  االعداديا(. 

 * المجال الـزمـنى: 

تم إجراء ه ا البحث خهل الفترع موون يوووم األربعوواء 

م  حتوووى يووووم الخمووويس الموافووو  1/1/2014الموافووو  

 مو علي اليحو التالي:27/2/2014

األربعووواء الموافووو  الدراسوووا االسوووتطهعيا يووووم  -

إلووووووى يوووووووم البهثوووووواء الموافوووووو    1/1/2014

 م 14/1/2014

التجربوووا االساسووويا مووون يووووم األحووود الموافووو   -

م حتوووووووى الخمووووووويس الموافووووووو   19/1/2014

 م.27/2/2014

 أدوات جمع البيانات:

إعتموود الباحووث فووى جمووع البيانووات المتعلقووا بالبحووث 

 على مجموعا من الوسائ  هى:

رجعيا المرتبطووا بموضوووع الدراسات  البحوث الم -

 البحث الراهن.

المقابهت الشخصيا مع ك  موون عوودد موون الخبووراء  -

المتخصصين في الميوواهج  طوور  توودريس التربيووا 

 الرياضياو  
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بطاقووا تقويميووا لوو داء التدريسووي لموودرت التربيووا  -

 الرياضووويا بمحاف وووا اليجووول بجمهوريوووا العووورا  

 (. 5مرف    

 خطوات إعداد إلمقياس:

ف: يتمبوو  الهوودف فووى تقوووويم االداء تحديوود الهوود

التدريسووي لموودرت التربيووا الرياضوويا بمحاف ووا اليجوول 

 بجمهوريا العرا .

تحديد المحا ر: قام الباحث باإلطهع على المراجووع 

العلميا  الدراسات  البحوث السابقا فى طوور  التوودريس 

(وأحمد محموود مصووطفي 11م  2003فتحي يوسل محمد 

( و  14م  2009محمووود  (و هووودي نوووور الووودين6م  2009

( و بهوودف تحديوود الشووك  2م 2013ابووراهيم محموود أحموود 

المبدئى لمحا ر تقووويم االداء التدريسووي لموودرت التربيووا 

الرياضووويا و حيوووث قوووام الباحوووث أ ال  بتحديووود المحوووا ر 

الرئيسا من خهل المراجع العلميا  الدراسووات  البحوووث 

 ر السووابقا فووى مجووال طوور  التوودريس ثووم تحديوود المحووا

 الفرعيا.

 كالتالي:أهم المحاور الرئيسة هي وقد تبين من خالل الدراسات والبحوث أن 

 المحاور م

 المقومات التدريسيا/الشخصيا . 1

 المقومات التدريسيا/ األخهقيا. 2

 المقومات التدريسيا/ التدريسيا.   3

 مهارات تقويم الدرت. -           مهارات تيفي  الدرت. -مهارات تخطي  الدرت.          ب -أ

 اليشاط الخارجي(. -األنشطا الرياضيا المدرسا  اليشاط الداخلي 4

 تووووم عرضووووها علووووى مجموعووووا موووون الخبووووراء  

 موون أع وواء هيئووا التوودريس بكليووات التربيووا الرياضوويا 

 (و  كلووال إلبووداء الوورأى 1مرفوو   –فووى طوور  التوودريس 

حووول موودى مياسووبا  صووهحيا محووا ر االداء التدريسووي 

( يوضوو  2(و  جوود ل 2مدرت التربيا الرياضيا مرف  ل

اليسووووبا المئويووووا االداء التدريسووووي لموووودرت التربيووووا 

 الرياضيا.
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 ( 2جدول)

 (14النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء للمحاور االداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية)ن=

 م
المحاور الرئيسة والفرعية  

 لالستبيان

 بغير مناس يعدل مناسب
الدمج مع محور 

 أخر
الصياغة  

  بعد التعديل

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  أو الدمج 

1 
المقوموووووووووووووووووووووووووووات 

 التدريسيا/الشخصيا.
14 100 - - - - - - - 

2 

المقوموووووات التدريسووووويا/ 

 التدريسيا. 

مهووووارات تخطووووي   .1

 الدرت.

مهووووووارات تيفيوووووو   .2

 الدرت.

مهوووووارات تقوووووويم  .3

 الدرت.

14 100 - - - - - - - 

3 
المقوموووووات التدريسووووويا/ 

 األخهقيا.
1 7.1%  -   13 92.8% 

دمووووج مووووع 

المحووووووووور 

 اال ل

4 

األنشوووووووطا الرياضووووووويا 

المدرسووووووووا  اليشوووووووواط 

اليشوووووووواط  -الووووووووداخلي

 الخارجي(.

7 50% 1 7.3 5 42.9 - - - 

(  أن اليسووبا المئويووا ألراء 2يت وو  موون  جوود ل 

السوووادع الخبوووراء حوووول مووودى مياسوووبا محوووا ر االداء 

لموودرت التربيووا الرياضوويا ترا حوو  مووا بووين التدريسووي 

%(  قوود ارت ووى الباحووث المحووا ر التووى 100 -% 7.1 

%  فووأكبر موون 75حصوول  علووى نسووبا مئويووا قوودرها  

مجموع أراء الخبراءو  فى ضوء كلال تم االتفا  على أن 

 -محوووا ر المقيوووات المياسوووبا ألراء السوووادع الخبوووراء 

 (.3مرف  

احووث فووى ضوووء قووام الب المقيووات: صياغا عبووارات

المراجوووع  الدراسوووات  البحووووث العلميوووا فوووى  طووور  

( 2التوودريس بصووياغا محووا ر المقيووات  البووالا عوودد   

 ( محا ر فرعيا.3محا ر رئيسيا   
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

حدد الباحث مجموعا من العبارات التي تعبر عن محا ر المقياتو   من خهل المراجع الي ريا  الدراسات السابقا 

 درج  تح  ك  محور على اليحو التالي:( عبارع  أ115للمقيات  ت المكونا  به ا بلغ  عدد العبارا

 عدد العبارات المحاور م

 عبارع 17 المقومات التدريسيا/الشخصيا  االخهقيا. 1

 عبارع 98 المقومات التدريسيا/ التدريسيا. 2

 عبارع 23 تخطي  الدرت 1

 تيفي  الدرت 2

 عبارع 14 التهيئا  التحفيأ

 عبارع 29 اط التعليمياليش

 عبارات 6 الختامي

 عبارع 26 تقويم الدرت 3

 عبارع 115 المجموع

 توووم عوووري المقيوووات بصوووورتها األ ليوووا علوووي 

تلال الممارسووات الخبراءو  كلال للتعرف على آرائهم حول 

 التعوووديهت   مووودى مياسوووبتها للمحوووا ر الخاصوووا بهوووا

 ف ال ووور ريا اله موووا مووون إضوووافا أ  تعووودي  أ  حووو 

 (.4مرف    -

 وقد أسفرت النتائج عن:

اتفووووا  الخبووووراء علووووي أن هيوووواك بعووووض االداءت  -

التدريسيا التي يجب تعووديلها حتووى يمكوون مهح تهووا 

 بالتالي يمكن قياسها في مختلوول محووا ر المقيووات, 

كما أن هياك بعض الممارسات التي يجب حوو فها فووي 

بعض محا ر المقيات بسبب صعوبا مهح تها  من 

 م استطاعا قياسها.ثم عد

تم مراعاع جميووع المهح ووات التووي أبووداها الخبووراء 

عبووارع مو عووا علووي محووا ر ) (82 التووى أسووفرت عوون 

٪ موون أراء 100 -٪ 75المقيوواتو بيسووبا ترا حوو  بووين 

 (.5مرف   -الخبراء 

(  إلووى اليسووبا المئويووا ألهميووا محووا ر 3 يشير الجد ل 

 .االداء التدريسي لمدرت التربيا الرياضيا



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 ( 3جدول) 

 األهمية النسبية للمحاور الرئيسية لالداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية 

 النسبة المئوية لألهمية المحاور  م
عدد الممارسات قبل  

 التعديل

 عدد الممارسات 

 بعد التعديل

 عبارات 10 عبارع  17 % 100 المقومات التدريسيا/الشخصيا  االخهقيا. 1

 عبارع  72 عبارع  98 % 100 ا/ التدريسيا.المقومات التدريسي 4

 عبارع  14 عبارع  23 % 100 تخطي  الدرت 1

 تيفي  الدرت 2

 عبارات  10 عبارع  14 % 100 التهيئا  التحفيأ

 عبارع  24 عبارع  29 % 100 اليشاط التعليمي

 عبارات  5 عبارات  6 % 100 الختامي

 عبارع 19 عبارع  26 % 100 تقويم الدرت 3

 عبارع  82 عبارع  115 المجموع

( أن اليسووبا المئويووا 3يت وو  موون الجوود ل رقووم  

ل هميوووا اليسوووبيا للمحوووا ر الرئيسووويا لمقيوووات االداء 

التدريسي لمدرت التربيا الرياضوويا  كوو لال مفووردات كوو  

(و  هوو ا مووا يشووير ٪100 - ٪80محور قد ترا حوو  بووين 

 إلي أنها تحق  الهدف ال ي  ضع  من اجلف. 

 تقنين المقياس:

معامهت العلميا لمقيات االداء التدريسي لمدرت ال

 التربيا الرياضيا:  

 أوالً : الصدق 

قام الباحث بحساب المعووامهت العلميووا علووى اليحووو 

 التالى :

 

 

 

 حساب معامل الصدق:  -1

إسووتعان الباحووث بطريقووا االتسووا  الووداخلي لحسوواب 

 معام  صد  المقيات:

 صدق اإلتساق الداخلى. -

  عبارات المقيات المسووتخدم للتحق  من مدى تمبي

للتعرف علي االداء التدريسي لموودرت التربيووا الرياضوويا  

و قووام البوواح بحسوواب صوود  اإلتسووا  الووداخلى للمقيوواتو 

حيث قام  الباحث بحساب معام  اإلرتباط بين درجا كوو  

عبارع  مجموووع المحووور الخوواص بهووا  كلووال علووى عييووا 

يا ( مووودرت تربيوووا الرياضووو 20إسوووتطهعيا قوامهوووا  

بمحاف ووا اليجوول بمراحلووا التعلوويم المتوسوو  موون خووار  

العييا األساسيا  لكيها ممبلا للمجتمع األصوولي للدراسووا 

 لهووا نفووس مواصووفات العييووا األساسوويا  كلووال موون يوووم 

إلووى يوووم البهثوواء الموافوو    1/1/2014األربعاء المواف  

 .( 4م  يت   كلال من خهل جد ل رقم    14/1/2014
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

 ( 4 جدول )

 (20صدق االتساق الداخلى لمحاور االداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية )ن=

 محور المقومات التدريسية/الشخصية واالخالقية.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات 

 

 0.77* 0.88* 0.97* 0.84* 0.88* 0.80* 0.91* 0.97* 0.93* 0.82* االرتباط

 :) تخطيط الدرس(محور المقومات التدريسية/ التدريسية

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات 

 0.79* 0.77* 0.90* 0.82* 0.95* 0.78* 0.77* 0.77* 0.84* 0.75* 0.76* 0.60* 0.80* 0.76* االرتباط

 تنفيذ الدرس) التهيئة والتحفيز(

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات 

 

 0.72* 0.78* 0.87* 0.77* 0.88* 0.88* 0.85* 0.85* 0.92* 0.79* االرتباط

 النشاط التعليمي

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات 

 0.81* 0.82* 0.92* 0.93* 0.87* 0.84* 0.77* 0.84* 0.77* 0.74* 0.71* 0.75* 0.80* 0.68* االرتباط

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 العبارات 

 

 0.73* 0.70* 0.85* 0.87* 0.89* 0.71* 0.82* 0.71* 0.85* 0.73* االرتباط

 الختامي

 5 4 3 2 1 العبارات 

 

 0.79* 0.77* 0.70* 0.84* 0.80* االرتباط

 تقويم الدرس

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات 

 0.78* 0.79* 0.80* 0.82* 0.88* 0.74* 0.88* 0.71* 0.77* 0.83* 0.89* 0.88* 0.71* 0.82* االرتباط

 19 18 17 16 15 العبارات 

 

 0.78* 0.80* 0.79* 0.83* 0.79* االرتباط

 دال*         0.444= 0.05قيما معام  االرتباط الجد ليا عيد مستوى معيويا 

(  جود عهقا ارتباطيف دالا إحصائيا بين  درجات عبارات المقيات   الدرجووا الكليووا للمحووا ر  4يت   من جد ل  

 مما يدل على صد  االتسا  الدخلى لعبارات محا ر المقيات. 0.05معيويا  عيد مستوى



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 ( 5جدول ) 

 20صدق االتساق الداخلى لمقياس االداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية  ن=

 معامل االرتباط المحاور  م

 * 729. المقومات التدريسيا/الشخصيا  االخهقيا. 1

 * 971. .المقومات التدريسيا/ التدريسيا 2

 * 937. تخطي  الدرت 1

 تيفي  الدرت 2

 * 871. التهيئا  التحفيأ

 0.983* اليشاط التعليمي

 * 875. الختامي

 * 951. تقويم الدرت 3

 دال*         0.444=  0.05قيما معام  االرتباط الجد ليا عيد مستوى معيويا 

(  جود عهقووا ارتباطيووف دالووا  5يت   من جد ل  

بين  درجات محا ر مقيات االساسيا  الفرعيووا إحصائيا 

لهداء التدريسي لمدرت التربيا الرياضيا  بووين الدرجووا 

مما يدل على  0.05الكليا  للمقيات عيد مستوى معيويا 

 صد  االتسا  الدخلى للمقيات  .

 

 

 

 

 

 الثبات

 التدريسي لمدرس التربية الرياضيةمقياس االداء 

اليصووفيا لسووبيرمان استخدم الباحث ثبووات التجأئووا 

برا ن  طريقا جتمووان   طريوو  الفووا كرنبووا  للتأكوود موون 

ثبات مقيات االداء التدريسي لموودرت التربيووا الرياضوويا 

مووون خوووهل تطبيووو  المقيوووات علوووى عييوووا الدراسوووا 

موودرت للتربيووا  20االسووتطهعيا   الوو ى بلووا عووددهم 

الرياضيا بمحاف ا اليجل بجمهوريا العرا   موون نفووس 

 ث و  كان  اليتائج كما يلى:  مجتمع البح
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

 (6جدول )

 (20ثبات التجزئة لمقياس االداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية  )ن=

 المحاور م
معامل 

 االرتباط

 معامل الثبات

 الفا كرنباخ جتمان سبيرمان براون

 955.* 962.* 963.* 928.* المقومات التدريسيا/الشخصيا  االخهقيا. 1

 989.* 880.* 886.* 795.* ت التدريسيا/ التدريسيا.المقوما 2

 961.* 957.* 913.* 857.* تخطي  الدرت 1

 تيفي  الدرت 2

 949.* 940.* 941.* 888.* التهيئا  التحفيأ

 942.* 916.* 916.* 846.* اليشاط التعليمي

 838.* 749.* 796.* 653.* الختامي

 965.* 806.* 814.* 686.* تقويم الدرت 3

 972.* 925.* 901.* 826.* المقيات كك 

 دال*                  0.444= 0.05قيما معام  االرتباط الجد ليا عيد مستوى معيويا 

(  جود عهقا ارتباطيف دالووا  6يت   من جد ل  

إحصووائيا بووين  العبووارات الفرديووا  العبووارات الأ جيووا 

لمحوووا ر مقيوووات االداء التدريسوووي لمووودرت التربيوووا 

مما يدل على ثبووات  0.05الرياضيا عيد مستوى معيويا 

محا ر المقيات حيث ترا حوو  قوويم الببووات بطريقووا الفووا 

هووى معووامهت مرتفعووا   0.989:  0.838كرنبووا  بووين 

 للببات.

 (: 5مرفق )  المقياس فى صورته النهائية

يتكوووون المقيوووات فوووى صوووورتف اليهائيوووا مووون 

( محا ر رئيسوويا  ييوودر   2(عبارع مو عا على   82 

تح  ك  محور مجموعا من العبارات يووتم اإلجابووا علووى 

تلووال العبووارات ب عطوواء إجابووا  احوودع لكوو  عبووارع موون 

مووا  أ  غالبووا  أ  أحيانووا  أ  نووادرا  أ  عبارات المقيووات  دائ

( للعبووارات 1-2-3–4–5إطهقا ( و مع تو يع الدرجات   

 لك  محور من محا ر المقيات.

 

 

 إجراء الدراسة اإلستطالعية: 

 قام الباحث ب جراء أكبر من دراسا استطهعيا بهدف : 

التعوورف علووى الصووعوبات التووى تيشووأ عيوود تطبيوو   -1

حلوووول مياسوووبا لتلوووال  المقيوووات  محا لوووا ايجووواد

 الصعوبات.

 حساب المعامهت العلميا للمقيات  البباتو الصد (. -2

 التأكد من قدرع المساعدين على أجراء التطبي . -3

 إجراء الدراسة األساسية )تطبيق المقياس(:

الببووات(  -بعد التأكد من المعامهت العلميا  الصوود  

إلسووتمارع المقيووات قيوود البحووث و قووام الباحووث بتو يووع 

 تطبي  مقيووات تقووويم االداء التدريسووي لموودرت التربيووا 

الرياضوويا  مرفوو    ( و علووى جميووع أفووراد عييووا البحووث 

( موودرت تربيووا رياضوويا 100األساسيا  البووالا قوامهووا  

بمحاف ا اليجل بمحافك العرا   بمراحلا التعليم المتوس  

م حتى الخموويس 19/1/2014فترع من األحد المواف  فى ال

م  توووم جموووع اليتوووائج  تحليلهوووا 27/2/2014الموافووو  



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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إحصائياو  التوص  الي تقويم االداء التدريسووي لموودرت 

 التربيا الرياضيا بمحاف ا اليجل بجمهوريا العرا .

 المعالجات اإلحصائية:

عد إجراء الدراسا األساسيا قام  الباحبا بتفريووا 

اليتووائج  اسووتخدام برنووامج الحأمووا االحصووائى للعلوووم 

( لحسووواب المعلموووهت االحصوووائيا spss االجتماعيوووا 

المسوووتخدما بالبحوووث   ضوووعها فوووى جووودا ل يسوووه  

معالجتهاو  استخدم الباحبووا لمعالجووا البيانووات إحصووائيا  

 ما يلى:

معامووو  االرتبووواط البسووووي   -المتوسووو  الحسوووابى .   -

 سبيرمان برا ن  -لبيرسون . 

معاموو  ثبووات   -معام  ثبات جتمان بالطريقووا العامووا.    -

 اليسبا المئويا . -كر  نبا .    الفا 

 اليسبا الترجيحيا  -( .   2اختبار مربع كاى  كا -

 عرض ومناقشة النتائج:

فووي ضوووء هوودف البحووث  موويهج البحووث  مجتمووع 

 عييا البحثو يستعري الباحث نتائج أداع جمووع البيانووات 

  فقا  لتسا الت البحث:

 اوالً: التساؤل االول:

 ( 7جدول ) 

 لتدريسي لمدرس التربية الرياضية في المرحلة االعدادية في محافظة النجفمستوي االداء ا

 النسب  التقديرية انحراف متوسط محاور المقياس م

 69.86% 3.16 28.04 المقومات التدريسيا/الشخصيا  االخهقيا. 1

 66.27% 10.67 216.84 المقومات التدريسيا/ التدريسيا. 2

2 

در
لت
 ا
ا/
سي
ري
تد
ال
ت 
ما
و
مق
ال

ا.
سي
ي

 
 67.91% 4.57 47.15 تخطي  الدرت

 67.99% 10.14 102.48 تيفي  الدرت

ت
در
ال
  
في
تي

 

 63.94% 4.00 35.27 التهيئا  التحفيأ

 70.05% 8.31 53.44 اليشاط التعليمي

 70.00% 1.81 13.77 الختامي

 59.45% 5.09 67.21 تقويم الدرت

اء ( ان مسوووووتوي االد 7يت وووو  مووووون جوووود ل   

التدريسوووي لمووودرت التربيوووا الرياضووويا تووور ح بوووين 

%(  كانوووو  أعلووووى مسووووتوي اداء 05..%7 : 59.45 

تدريسووي   اليشوواط التعليمووي فووي المقومووات التدريسوويا 

  التدريسيا( حيث حص  علي نسووبا نسووبا مئويووا قوودرها

%( و  جاء اق  مستوي اداء تدريسووي   تقووويم 70.05  

دريسوويا ( حيووث الوودرت فووي المقومووات التدريسوويا  الت

 (.%59.45حص  علي نسبا نسبا مئويا قدرها   

 يعووأ  الباحووث هوو   اليتيجووا إلووى أهميا اليشوواط 

التعليمي في المقومات التدريسوويا  التدريسوويا( العتبووار 

اليشوواط التعليمووي هووو اسووتخدام االسوواليب العلميووا  هووو 

اإلطووار المووي م الوو ى يسووير علووى نهجووف الموودرت فووى 

إنجووا   بشووك  دقيوو  يعووأ  مووا التوودريس  يحوورص علووى 

 يهدف إليف من فعاليا  نجاح التدريس. 

 يشووير الباحووث إلووى أن تيميووف قوودرات الموودرت 

ليسووتوعب االنفجووار التكيولوووجى  المعلومووات الحاصوو  

 ليستطيع نقلف إلى التلمي و يستوجب هوو ا تيميووا قدراتووف 
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

علووي تيفيوو  الوودرتو حيووث أن اليشوواط التعليمووي هووو 

 المعييووا  الوور   الوسووائ  التعليميووا استخدام ك  السب 

عري الوودرت  التووي تووؤدي إلووى تحقيوو   أثياء للمدرت

 الهدف المطلوب.

الوو ين لووديهم القوودرع  المدرسووين  يوورى الباحووث أن

 حيووث موون استخدام  اسووتغهل اإلمكانووات المحوود دع على

 تطويعها   موادها التعليميا  األجهأع التعليميا الوسائ 

 اختيووارهم ل سوولوب التدريسووي  لخدمووا تيفيوو  الوودرتو

 يمتلكون كفاءع تدريسيا عليا.

م 2002 تؤكد  دراسا ك  من  فتحي يوسل رميد

( علووى أن  5م   2009(و  احمد عبد الكووريم مطوور  11  

محور الجأء الرئيسي  اليشاط التعليمي  التطبيقووي( موون 

أهم المحا ر األساسيا التي يجووب إدراجووف ضوومن محووا ر 

 دريسي للمعلم تقويم االداء الت

 به ا تتم االجابا علي التسا ل اال ل  ال ي يوويص 

علوووي موووا مسوووتوي االداء التدريسوووي لمووودرت التربيوووا 

 الرياضيا في المرحلا االعداديا في محاف ا اليجل؟

 التساؤل الثاني : 

 (8جدول ) 

 خالقية" المتطلبات التدريسية " الشخصية واالآلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 العبارات
 الدرجة  أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 التقديرية

 النسبة

 التقديرية 
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 10 %10 22 %22 27 %27 29 %29 12 %12 289 %57.80 14.9 

2 20 %20 35 %35 23 %23 12 %12 10 %10 343 %68.60 19.9 

3 25 %25 35 %35 25 %25 10 %10 5 %5 365 %73.00 30 

4 23 %23 44 %44 16 %16 14 %14 3 %3 370 %74.00 46.3 

5 25 %25 24 %24 32 %32 16 %16 3 %3 352 %70.40 24.5 

6 23 %23 38 %38 19 %19 16 %16 4 %4 360 %72.00 30.3 

7 33 %33 22 %22 20 %20 19 %19 6 %6 357 %71.40 18.5 

8 22 %22 41 %41 21 %21 9 %9 7 %7 362 %72.40 36.8 

9 19 %19 42 %42 18 %18 11 %11 10 %10 349 %69.80 33.5 

10 32 %32 23 %23 17 %17 15 %15 13 %13 346 %69.20 11.8 

 11.07=  0.05عيد  2قيما كا

( 2( أنووف بمقارنووا  كووا8يت وو  موون جوود ل رقووم   

لجد ليووا  التووي تقوودر ( ا2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 عبارات ه ا المحور .

كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا البحث علووى 

عبارات(  كان  أعلووى نسووبا  10 المحور  عدد عباراتف 

لتي تيص على (  ا4( للعبارع رقم  %74مئويا قدرها   

" قبولووف لليصوو   االرموواد  اليقوود  العموو  علووى تعوودي  

( ثوواني اعلووي العبووارات 3مسار  "  جاءت العبارع رقووم  

(  التووي نصوو  علووي " يخلووص فووي %73بيسبا قدرها  

 عملف  يتفانى في تقديم الخدما التعليميا للطهب". 

 يعوووأ  الباحوووث هووو   اليتيجوووا الوووي أهميوووا تلوووال 

ا " الشخصيا  االخهقيووا" حيووث أن المتطلبات التدريسي

كفوواءع الم هوور الشخصووي هووي التووي تميووأ الموودرت عوون 

 غيرع.
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  يتفوو  هوو ا مووع مووا ككرتووف كوو  موون  ييووب علووى 

 م أن نجووواح2008عمووور  غوووادع جوووهل عبووود الحكووويم 

 برنووامج التربيووا الرياضوويا المدرسووي يتوقوول إلووى حوود 

 بعيوود علووى مخصوويا الموودرت  كفاءتووف  هووو مووا نعيووى 

  مووعور   سوولوكف  م هوور  كانسووان قووادرا  بووف تفكيوور 

علووى التجووا ب مووع المواقوول المختلفووا  القوويم العديوودع 

 ( 68- 67:  8المتباييا.  

م نقووه عوون أدمونوود 1998 يشير على محموود  كووى 

علوووى أن المتطلبوووات  Edmond C.Shortموووورتى 

الشخصيا  األخهقيا هي الخصائص التووي يمكوون قياسووها 

 (  89:10محددع.  بياء على معايير  مقاييس

 يتفووو  هووو ا موووع دراسوووا احمووود عبووود الكوووريم 

( علوووووى أن المتطلبوووووات التدريسووووويا 5م 2009مطووووور

  الشخصيا  األخهقيا( احد محا ر تقويم المدرت. 

 به ا تتم االجابا علي التسا ل الباني  ال ي ييص 

علووي مووا هووو المسووتوي الشخصووي  االخهقووي لموودرت 

داديووا فووي محاف ووا التربيووا الرياضوويا فووي المرحلووا االع

 اليجل؟

 التساؤل الثالث:

 (9جدول )

 المتطلبات التدريسية آلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 " التدريسية مهارات تخطيط الدرس"

 راتاالعبـ
 أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 2كا النسبة التقديرية الدرجة التقديرية
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 25 %25 41 %41 19 %19 10 %10 5 %5 371 %74.20 39.6 

2 20 %20 39 %39 24 %24 12 %12 5 %5 357 %71.40 33.3 

3 19 %19 28 %28 34 %34 13 %13 6 %6 341 %68.20 25.3 

4 18 %18 24 %24 36 %36 15 %15 7 %7 331 %66.20 23.5 

5 19 %19 40 %40 21 %21 16 %16 4 %4 354 %70.80 33.7 

6 24 %24 39 %39 28 %28 8 %8 1 %1 377 %75.40 47.3 

7 16 %16 35 %35 39 %39 9 %9 1 %1 356 %71.20 54.2 

8 15 %15 26 %26 39 %39 10 %10 10 %10 326 %65.20 31.1 

9 19 %19 42 %42 18 %18 12 %12 9 %9 350 %70.00 33.7 

10 10 %10 32 %32 41 %41 9 %9 8 %8 327 %65.40 47.5 

11 19 %19 39 %39 26 %26 10 %10 6 %6 355 %71.00 34.7 

12 10 %10 38 %38 21 %21 21 %21 10 %10 317 %63.40 26.3 

13 9 %9 25 %25 41 %41 13 %13 12 %12 306 %61.20 35 

14 7 %7 18 %18 42 %42 20 %20 13 %13 286 %57.20 35.3 

 11.07=  0.05 عيد 2قيما كا
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

( 2( أنووف بمقارنووا  كووا 9يت وو  موون جوود ل رقووم    

( الجد ليووا  التووي تقوودر 2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 عبارات ه ا المحور .

 كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا البحث علووى

عبووارع(  كانوو  أعلووى نسووبا  14 المحور  عدد عباراتووف 

(  التووي توويص 6( للعبووارع رقووم  %75.4مئويا قوودرها   

علووى " يراعووي توووا ن االهووداف  تكاملهووا بمووا يحقوو  

التوا ن بين مختلل مجاالت االهووداف التعليميا معرفيووا, 

( ثاني اعلي 1 جدانيا , مهاريا( "  جاءت العبارع رقم  

(  التووي نصوو  علووي " %74.2قوودرها   العبارات بيسبا

يكون ملما الماما تاما باهداف الدرت "  جوواءت العبووارع 

( اقوو  العبووارات  التووي %57.2( بيسبا قوودرها  14رقم  

نصوو  علووي " يصوومم مخطوو  ل ختبووارات  قيووات موودى 

 تحق  األهداف ".

 يعوووأ  الباحوووث هووو   اليتيجوووا الوووي أن جميوووع 

ا هووي إال مجموعووا الممارسات المرتبطا بهوو ا المحووور موو 

من اإلجراءات  الخطوات المي ما  المترابطووا  ال هييووا 

 المكتوبا, التي ي عها  المدرت ليجاح عمليا التوودريس 

  تحقيقا  ل هداف التي يسعى إليها.

أن  (2004   ي ووويل  يعقووووب حسوووين نشووووان

التخطي  عمليا ميهجيا مي ما تهدف إلى تغير أ  تعوودي  

ي أ  المؤسسووا التربويووا طبقووا أ  تطوووير الواقووع التربووو

للتغيرات االجتماعيووا  السياسوويا  البقافيووا  االقتصوواديا 

المتوقعووا ليصوووب  هووو ا الواقووع التربووووي أ  المؤسسوووا 

التربويا قادرا على تحقيوو  أهووداف التربيووا فووي المجتمووع 

 كلال من خهل توظيل كافا اإلمكانات الماديووا  البشووريا 

 (.  39: 15المتوافرع  

 (10جدول )

 المتطلبات التدريسيةآلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 " التدريسية مهارات تنفيذ الدرس" الجزء التمهيدي " التهيئة والتحفيز""

 رات االعبـ
 الدرجة   أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 التقديرية

 النسبة  

 التقديرية
 2كا

 نسبة عدد بةنس عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 16 %16 32 %32 39 %39 10 %10 3 %3 348 %69.60 45.5 

2 10 %10 35 %35 27 %27 15 %15 13 %13 314 %62.80 22.4 

3 11 %11 45 %45 26 %26 10 %10 8 %8 341 %68.20 49.3 

4 18 %18 36 %36 19 %19 17 %17 10 %10 335 %67.00 18.5 

5 11 %11 29 %29 33 %33 19 %19 8 %8 316 %63.20 23.8 

6 12 %12 24 %24 36 %36 16 %16 12 %12 308 %61.60 20.8 

7 10 %10 26 %26 38 %38 13 %13 13 %13 307 %61.40 27.9 

8 9 %9 25 %25 32 %32 22 %22 12 %12 297 %59.40 17.9 

9 14 %14 36 %36 21 %21 21 %21 8 %8 327 %65.40 21.9 

10 12 %12 31 %31 20 %20 23 %23 14 %14 304 %60.80 11.5 

 11.07=  0.05عيد  2قيما كا
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( 2( أنووف بمقارنووا  كووا10يت وو  موون جوود ل رقووم   

( الجد ليووا  التووي تقوودر 2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 عبارات ه ا المحور .

كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا البحث علووى 

عبووارع(  كانوو  أعلووى نسووبا  10 المحور  عدد عباراتووف 

(  التووي توويص 1( للعبووارع رقووم  %69.6مئويا قوودرها   

علووى " يجهووأ بيئووا تعليميووا مشووجعا  ج ابووا فووي بدايووا 

الوودرت الثووارع د افووع الطووهب نحووو الووتعلم "  جوواءت 

ي العبووارات بيسووبا قوودرها ( ثوواني اعلوو 3العبووارع رقووم  

%(  التي نص  علي " يتخ  مكانا مياسووبا ليوورا  68.2 

جميووع الطووهب  يسوومعون صوووتف بوضوووح "  جوواءت 

( اقوو  العبووارات %56.4( بيسووبا قوودرها  8العبارع رقووم  

 التي نصوو  علووي " يبيوور الحاجووات ال هييووا  السوولوكيا 

 ".طا المحببا لديف التعبيريا من خهل التدريبات  االنش

 يعوووأ  الباحوووث هووو   اليتيجوووا الوووي أهميوووا تلوووال 

الممارسووات الرتباطهووا الشووديد بمهووارع التيفيوو   لمووا لهووا 

أهميا في إظهار قدرات المدرت في طريقا عرضف أثيوواء 

عمليف التدريس مسووتخدما فووي اختيووار أنسووب التشووكيهت 

التي توفر الجهد  الوقوو  و التيوووع فووي محتوووى االحموواء 

الشوواملا موون الياحيووا اليفسوويا  الوو ي يحقوو  التهيئووا 

 الجسوووميا  الفسووويولوجياو خلووو  ر ح التيوووافس بوووين 

الطووهب عوون طريوو  مجموعووا موون االنشووطا التيافسوويا 

المحببا لديهمو االلتأام بالوق  المخصص لجأء االحموواء 

 حتى اليطغى على االجأاء االخرى.

 استعانا المدرت بالتشكيهت المختلفا   المياسبا 

ييا للتهميوو   موودي مهءمتهووا للمواقوول مع المرحلووا السوو 

التعليميوووا المختلفوووا  التوووي تحقووو  األهوووداف التعليميوووا 

 للدرت.

التربيووا  تيفيوو  درت  يووري الباحووث أن كفوواءع 

 أمووام موضوووع الوودرت إلقوواء علووى تقتصوور لووم الرياضيا

فقوو  و  إنمووا قوودرع الموودرت علووي اسووتغهل  التهميوو 

هووا فووي تيفيوو  الموودارت  تطويع فووي المياسووبا اإلمكانووات

 الفصوو    ضووب    إدارع قوودرتهم فووي كوو لال درسووفو  

 فووي المياسووبا التعأيووأ أسوواليب توظيوول علووى قوودرتهم

 المبادرات ل اتيووا تعأيأ خاصا التربيا الرياضيا تدريس

  للمتعلمين

 ( 11جدول )

 المتطلبات التدريسية " التدريسية آلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 تنفيذ الدرس" الجزء التمهيدي " النشاط التعليمي والتطبيقي""  مهارات

 العبارات 
 الدرجة   أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 التقديرية

 النسبة  

 التقديرية
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 26 %26 35 %35 22 %22 10 %10 7 %7 363 %72.60 26.7 

2 21 %21 34 %34 20 %20 21 %21 4 %4 347 %69.40 22.7 

3 19 %19 23 %23 35 %35 19 %19 4 %4 334 %66.80 24.6 

4 24 %24 35 %35 19 %19 16 %16 6 %6 355 %71.00 22.7 

5 16 %16 19 %19 39 %39 22 %22 4 %4 321 %64.20 31.9 

6 31 %31 32 %32 26 %26 8 %8 3 %3 380 %76.00 36.7 

 11.07=  0.05عيد  2كاقيما 
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ى لمدرس التربية تقويم االداء التدريس

 ..................  الرياضية

( 2( أنووف بمقارنووا  كووا11يت وو  موون جوود ل رقووم   

( الجد ليووا  التووي تقوودر 2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 عبارات ه ا المحور .

حث علووى كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا الب

عبووارع(  كانوو  أعلووى نسووبا  6 المحووور  عوودد عباراتووف 

(  التي تيص على 6( للعبارع رقم  %76مئويا قدرها   

" العموو  مووع الطووهب  فوو  مبوودأ المووتعلم إلكسووابف البقووا 

( بيسوووبا قووودرها 5بووواليفس "  جووواءت العبوووارع رقوووم  

%( اقوو  العبووارات  التووي نصوو  علووي " يسووتخدم 64.2 

 داء المتعلم الكسابف البقا باليفس ".االقران في تعأيأ ا

 يعأ  الباحث هوو   اليتيجووا الووي أن تعأيووأ أداءات 

 مبادرات التهمي  اإليجابيا ب يحاءات عن طريوو  الكلمووا 

أ  التعبيرات الوجهيووا  كوو لال الشووهادات التووي تقوودم موون 

مكر  تقدير العم  مع الطهب  ف  مبدأ المووتعلم إلكسووابف 

فاءع المعلووم التدريسوويا  االدائيووا البقا باليفس يأيد من ك

  يأيد من قدراتف علي التأثير في نفوت التهمي .

 يوووري الباحوووث أن اسوووتعانا المووودرت بأسووواليب 

التعأيووأ المختلفووا مووع التهميوو  خووهل أجووأاء الوودرت 

المختلفا  التي تؤدى إلووى تببيوو  االسووتجابات الصووحيحا 

  تأكيد التعلم.

م 2002رميد تؤكد  دراسا ك  من  فتحي يوسل 

 م2009(و  احمووووووود عبووووووود الكوووووووريم مطوووووووور 11  

( على أن محووور الجووأء الرئيسووي  اليشوواط التعليمووي 5  

 التطبيقي( من أهم المحا ر األساسيا التي يجب إدراجووف 

 ضمن محا ر تقويم االداء التدريسي للمعلم.  

 (12جدول )

 ية " التدريسيةالمتطلبات التدريسآلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 مهارات تنفيذ الدرس" الجزء الختامي"

 رات االعب
 الدرجة   أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 التقديرية

 النسبة  

 التقديرية
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 31 %31 42 %42 16 %16 6 %6 5 %5 388 %77.60 52.1 

2 16 %16 40 %40 23 %23 14 %14 7 %7 344 %68.80 31.5 

3 18 %18 20 %20 39 %39 18 %18 5 %5 328 %65.60 29.7 

4 16 %16 21 %21 45 %45 12 %12 6 %6 329 %65.80 45.1 

5 20 %20 45 %45 18 %18 11 %11 6 %6 362 %72.40 45.3 

 11.07=  0.05عيد  2قيما كا

( 2ا( أنووف بمقارنووا  كوو  12يت   من جوود ل رقووم    

( الجد ليووا  التووي تقوودر 2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 عبارات ه ا المحور .

كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا البحووث علووى 

عبووارات(  كانوو  أعلووى نسووبا  5 المحور  عدد عباراتووف 

(  التووي توويص 1( للعبووارع رقووم  %77.6قوودرها    مئويا

علووى " يحوورص علووى  قوو  الوودرت  انهائووف فووي الوقوو  

( بيسوووبا قووودرها 3المحووودد "  جووواءت العبوووارع رقوووم  

%( اقوو  العبووارات  التووي نصوو  علووي " يختووار 65.6 
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مجموعا من االنشطا السهلا في العري  التيفي  بمووا ال 

 يخ  بالوق  المخصص له ا الجأء ".

  الباحث كلال إلى أهميا تلووال الممارسووات فووى  يعأ

تقووويم االداء التدريسووي للموودرت حيووث ت هوور أداء تلووال 

الممارسووات قوودرع  كفوواءع الموودرت علووى إنهوواء الوودرت 

 بطريقا صحيحا.

 ه ا يتف  مع ما ككرتف كوو  موون  ييووب علووى عموور 

م علووى أهميووف الجووأء 2008 غووادع جووهل عبوود الحكوويم 

درت بصووورع سووليما حيووث الختووامي باليسووبا إلنهوواء الوو 

يشم  علي تمرييات التهدئا  تمرييات االسترخاء بهوودف 

إعادع الجسم إلي حالتف الطبيعيا  تي وويم عمليووا التوويفس, 

ف ووه عوون أهميتووف التربويووا الكبيوورع عوون طريوو  إعطوواء 

بعووض التوجيهووات الصووحيا  التربويووا موون االغتسووال 

  تغيير المهبس  العودع إلي الفصووول فووي هوود ء حرصووا  

 علي إخووهء الملعووب موون األد ات  األجهووأع المسووتخدما.

  8   :35 ) 

 (  13جدول )

 المتطلبات التدريسيةآلراء عينة البحث في  2النسـبة المئـويـة وكـا

 " التدريسية مهارات تقويم الدرس" 

 العبارات 
 الدرجة  أحياناً  أحياناً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 التقديرية

 النسبة

 التقديرية
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 12 %12 34 %34 25 %25 19 %19 10 %10 319 %63.80 19.3 

2 13 %13 26 %26 32 %32 21 %21 8 %8 315 %63.00 18.7 

3 10 %10 16 %16 32 %32 31 %31 11 %11 283 %56.60 23.1 

4 9 %9 36 %36 31 %31 22 %22 2 %2 328 %65.60 41.3 

5 12 %12 40 %40 23 %23 21 %21 4 %4 335 %67.00 36.5 

6 16 %16 42 %42 21 %21 19 %19 2 %2 351 %70.20 41.3 

7 12 %12 32 %32 26 %26 18 %18 12 %12 314 %62.80 15.6 

8 12 %12 16 %16 38 %38 32 %32 2 %2 304 %60.80 43.6 

9 12 %12 19 %19 31 %31 34 %34 4 %4 301 %60.20 31.9 

10 10 %10 31 %31 32 %32 20 %20 7 %7 317 %63.40 26.7 

11 13 %13 20 %20 25 %25 32 %32 10 %10 294 %58.80 15.9 

12 15 %15 16 %16 19 %19 35 %35 15 %15 281 %56.20 14.6 

13 10 %10 14 %14 39 %39 9 %9 28 %28 269 %53.80 34.1 

14 10 %10 13 %13 35 %35 11 %11 31 %31 260 %52.00 28.8 

15 8 %8 14 %14 36 %36 22 %22 20 %20 268 %53.60 22 

16 9 %9 13 %13 40 %40 10 %10 28 %28 265 %53.00 36.7 

17 10 %10 16 %16 36 %36 9 %9 29 %29 269 %53.80 28.7 

18 12 %12 10 %10 19 %19 40 %40 19 %19 256 %51.20 28.3 

19 9 %9 12 %12 16 %16 39 %39 24 %24 319 %63.80 28.9 

 11.07=  0.05عيد  2قيما كا
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( 2( أنووف بمقارنووا  كووا 13يت وو  موون جوود ل رقووم  

( الجد ليووا  التووي تقوودر 2المحسوووبا لكوو  عبووارع بووو  كووا

(  جووود  0.05( عيوود مسووتوى معيويووا  5.99بيسووبا  

فوور   بووين آراء  اسووتجابات عييووا البحووث فووي جميووع 

 .عبارات ه ا المحور 

كما تشير اليسب التقديريا آلراء عييا البحث علووى 

عبارات(  كان  أعلووى نسووبا  19 المحور  عدد عباراتف 

(  التووي توويص 6( للعبووارع رقووم  %70.2مئويا قوودرها   

على " التخطي  السووئلا التقووويم المتيوعووا  قبوو و اثيوواء, 

 بعوود انتهوواء الوودرت( فووي االضووواء التعليميا معرفيووا 

( بيسووبا 18ا( "  جوواءت العبووارع رقووم  , جدانيا ,مهاري

( اقوو  العبووارات  التووي نصوو  علووي " %51.2قوودرها  

 التخطووي  لوودر ت المراجعووا عقووب عمليووا التقووويم فووي 

ضوء نتووائج الووتعلم المسووتهدفا  مووا اسووفرت عيووف نتووائج 

 التقويم ".

 يعووأ  الباحووث كلووال إلووى أن قوودرع الموودرت علووى 

تلفووا لتحديوود موودى استخدام أساليب التقويم بأنواعها المخ

تقدم التهمي  فى بلوغ األهداف التعليميا  موودى تخطيطووف 

لدر ت المراجعووا لمعالجووا القصووور فووى أداء المتعلمووين 

 مدي المامف باساليب التقويم المتيوعف في تقويم الطلبووا 

موون خووهل المهح ووف  المقووابهت الفرديووا  االختبووارات 

افف الووى الموضوووعيا  كتابووا التقووارير حووول كلووال باالضوو 

قدرتوووف باسوووتخدام االختبوووارات التشخيصووويف  التكويييوووا 

 الختاميا بفاعليف  يحدد تلال االختبووارات  كوو لال اتخوواك  

بي ر االعتبار اراء المعلمين  ا ليوواء امووور الطلبووف بهوو ا 

الجانووب موون االمووور الهامووف  المووؤثر فووي اداء الموودرت 

 التدريسيا.

عوود أن التقووويم يم 2000يوورى محموود  يوواد حموودان 

ركيا أساسا  من أركان العمليا التربويووا و كونووف  سوويلتها 

للتجديد  سبيلها للتطويرو  هو عمليا ميهجيا ترمي إلووى 

توفر معلومات تساعد على إصدار قرارات أ  أحكام حول 

المسوواعي  البوورامج التربويووا  موودى تحقيقهووا ل هووداف 

الموضوعا لهوواو  االحتكووام إلووى نتووائج هوو   العمليووا فووي 

ر  تحسووين مووا يبووين قصووور  لهرتقوواء  بمسووتواها تطوووي

 صوال إلى أف   المستوياتو فهو يؤدي د را بار ا فووي 

توجيف العمليا التربويا  إغيائها  رفع نوعيا مخرجاتهووا 

 7:12. ) 

 به ا تتم االجابا علي التسا ل اال ل  ال ي يوويص 

 -تيفيوو  –علووي مووا هووو المسووتوي التدريسووي   تخطووي  

موودرت التربيووا الرياضوويا فووي محاف ووا ( الوودرت لمتقوووي

 اليجل؟

 إستخالصات البحث:

إنطهق وووا مووون اليتوووائج التوووي توصووول  إليهوووا هووو   

 الدراسوووواو  فووووى ضوووووء الموووويهج المسووووتخدمو  فووووى 

 حوود د العييووا  أد ات جمووع البيانووات؛ يسووتيتج الباحووث 

 ما يلى:

ان أعلووى مسووتوي اداء تدريسووي لموودرت التربيووا  -1

عليمووي فووي المقومووات الرياضوويا هووو   اليشوواط الت

التدريسيا  التدريسيا( حيث حص  علي نسبا نسبا 

 ( .%70.05مئويا قدرها   

أن اقووو  مسوووتوي اداء تدريسوووي لمووودرت التربيوووا  -2

الرياضووويا هوووو   تقوووويم الووودرت فوووي المقوموووات 

التدريسوويا  التدريسوويا ( حيووث حصوو  علووي نسووبا 

 (.%59.45نسبا مئويا قدرها   

 ليووا التوودريس قبوو  ضووعل "االعووداد  التجهيووأ لعم -3

 البووودء بوقووو  كوووافي" حيوووث حصووول  علوووي نسوووبا 

(  قوووودرع الموووودرت علووووس " %57.4قوووودرها  

المساهما بفاعليا في تي يم  ادارع اليشوواط الووداخلي 

 الخوووارجي " حيوووث حصووول  علوووي نسوووبا قووودرها 

 75.11.)% 
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كان  قوع االداء التدريسي لمدرت في تيفي  الوودرت  -4

ا  ج ابووا فووي ترجع الي يجهأ بيئووا تعليميووا مشووجع

بدايووا الوودرت ألثووارع  د افووع الطووهب نحووو الووتعلم   

العم  مع الطهب  فوو  مبوودأ المووتعلم إلكسووابف البقووا 

باليفس امتهكف للعديد من اساليب  طرائ  التدريس 

المتيوعووا  توظيفهووا بمووا يتياسووب مووع كوو  موقوول 

 تعليمي .

 توصيات البحث:

فووى ضوووء نتووائج الدراسووا التووى تووم التوصوو   موون 

هل طوورح  عووري اإلسووتيتاجات التووى أسووفرت عيهووا خوو 

 الدارساو يوصى الباحث بما يلى:

االداء التدريسووي لموودرت  مقيووات تقووويم اسووتخدام  -1

لتقوودير مسووتوي االداء التدريسووي  التربيووا الرياضوويا

عن  المدرسين لتوجيف المشرفون للمدرت  استعانا

 نواحي القوع  ال عل في ادائهم.

طوووير االداء التدريسووي لوودى اعداد برامج تدريبيووا لت -2

 مدرسى التربيا الرياضيا بالعرا .
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The research aims to "teaching performance of a teacher of physical education in 

Najaf governorate Republic of Iraq calendar" and researcher used descriptive survey 

manner, so as to suitability of the objectives of the research and is a sample search of a 

teacher of physical education in schools Najaf province for the year 2014/2015, has 

reached the strong (100) teacher Sports Educational outcomes and resulted in the 

highest performance level teaching teacher of Physical Education is the (educational 

activity in the fundamentals of teaching and teaching), where he received a percentage 

of (70.05%), the lowest level performance of teaching to a teacher of physical education 

is (Lesson calendar in the fundamentals of teaching and teaching), where got a 

percentage of (59.45%) and the researcher recommended the use of a measure 

strengthens the teaching performance of the teacher of Physical Education to estimate 

the level of teaching performance of teachers and hiring supervisors to guide teachers 

about the strengths and weaknesses in the performance and development of training 

programs for the development of teaching performance at the Physical Education in 

Iraq teacher. 

 


