
 
   –س والعشرون العدد الخام

 م 2015سبتمبر 

 

 

261 

 تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية للطالب المعلم 

 بجمهورية العراق  - بكلية التربية الرياضية

 

 روس محمد قنديل أ.د/ مح
 استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالتربية الرياضية

 جامعة المنصورة  -كليه التربيه الرياضيه

 أ.م.د/ حمدي عبد الفتاح الجوهري 
 ناهج وطرق التدريس بالتربية الرياضية استاذ مساعد بقسم الم

 جامعة المنصوره -كلية التربيه الرياضيه 

 ياسر محسن عليوي /الباحث
 مشرف فنى بوزارة التربيه بجمهورية العراق

 

 الملخص

في كلية التربية الرياضية بجامعة ميسان بجمهورية العراق  يهدف البحث إلى تقويم مهارات التدريس للطالب المعلم

 175د إستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وتحليل المضمممون و وأيريممد الدراسممة علممى عينممة قوامهمما وق 

طالممب و تممم  195طالب من طالب المرحلة الرابعة بكلية التربية الرياضية يامعة ميسان بالعراق و حيث بلغ مجتمع البحث 

المقابلة الشخصية و وتحليل المضمون وإستمارات إسممتطالر رأ  طالب للدراسة األساسية و وإستخدم الباحث  20إستبعاد 

الخبراء كأدوات لجمع البيانات وأسفرت نتائج الدراسة عن أفضممل مسممتو  لممد  الطممالب كممان فممي مهممارات تنفيمم  الممدرس 

ريسممية أساليب التعزيز( كما أسممفرت عممن ضممعا المهممارات التد –التهيئة والتحفيز  –الجزء الختامي  –)الجزء التمهيدي 

للطالب المعلم في إستخدام الوسائل التعليمية في تنفي  الدرس و ويوصي الباحث بضممرورإ إسممتخدام إسممتمارإ التقممويم قيممد 

البحث بشكل دوري لتقويم المهارات التدريسية للطالب المعلم بكليات التربيممة الرياضممية و كممما أوصممى بابسترئمماد بنتممائج 

ج ومقررات إعداد الطالب المعلم بكلية التربية الرياضية بجامعممة ميسممان والجامعممات البحث الحالي في تعديل وتطوير مناه

 العراقية .
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 تقديم

يحظى مجال التعليم باهتمام كبير خاصة فى العصممر 

ال ي نعيشه لما فيه من تقدم علمي وتطور تكنولويي فى 

 ئتى مجاالت الحياإ وال سيما مجال التعليم .

كثيراً مممن المشممكالت التممي توايه العملية التعليمية 

أصممبحد محممور الدراسممة فممي مجممال التعلمميم حيممث يشممير 

م أن الجامعات تسعى إلى تلبية حايات 2002يينفر مون 

المجتمع في توفير المعلمين األكفاء القادرين علممى القيممام 

بالمهام األساسية لهم والمتمثلة في تربيممة الممنرء تربيممة 

المجتممممع متكاملمممة ومتوا نمممة وتنطلمممص ممممن خصمممائ  

العراقي، ول ا أنشئد كليات التربيممة الرياضممية فممي معظممم 

الجامعممات لبلمموا همم ا الهممدف مممن خممالل تمموفير البممرامج 

التدريبية المالئمممة بكسمماب الطممالب المعلمممين المهممارات 

التدريسية التي تمكنهم مممن تحقيممص األهممداف التربويممة. ) 

5 :93  ) 

د يوانب والتربية العملية )التدريب الميداني(هو أح

ابعممداد المهنممي للطالممب المعلممم وفقمما لممما أكدتممه عزيممزإ 

م  نقممال عمممن  الرابطممة األمريكيمممة 1979محمممود سمممالم 

للصحة والتربية البدنية والترويح ، حيث يعتبممر مممن أهممم 

المقررات الدراسية التي توليهمما الجامعممة اهتماممما خاصمما 

نظرا لما تجده من مناخا تربويا يتحقص مممن خاللممه الممرب  

بين المقممررات النظريممة والتطبيقيممة مممما يسمماعد الطممالب 

علي اكتساب مجموعة المهارات التدريسية التممى تسمماعد 

 (  117: 8 الطالب في الحياإ العملية بعد التخرج. ) 

وتشير الشبكة الدولية للمعلومات )الند( نقالً عممن  

vb.naqaae  فممب ناكمماي إلممى أنممه يتطلممب القيممام بعمليممة

ضممممرورإ تمكممممن الطالممممب المعلممممم مممممن  التممممدريس 

األساسممية التممي ت هلممه لتمموفير منمما   التممدريس مهممارات

عي وانفعممالي ييممد يمم دي إلممى تحقيممص أفضممل عائممد ايتما

ألنها مجموعة السلوكيات التدريسية التي  تعليمي تربوي

يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي بهدف تحقيممص أهممداف 

معينممة و وتظهممر همم ه السمملوكيات مممن خممالل الممارسممات 

التدريسية للمعلم في صورإ استجابات انفعالية أو حركيممة 

ناصمممر الدقمممة والسمممرعة فمممي األداء أو لفظيمممة تتميمممز بع

 ( . 21والتكيا مع ظروف الموقا التعليمي )

 :مشكلة البحث وأهميتة

إن تقمممويم الطالمممب المعلمممم يمممدخل ضممممن العمليمممه 

التربويممة التممي ال يمكممن تحقيممص أهممدافها إال عممن طريممص 

تقويم مهاراتة التدريسة التي تأخمم  بعممين االعتبممار ميممول 

 Jackson وي كد على ذلك وإمكانيات الطالب المعلمين 

Philip(علممى ان التقممويم يعممد 1992ياكسممون فليممب )م

ركناً أساسيماً في تقدم وتطور المهارات التدريسية ، حيث 

أنه يهدف إلى تحليممل األهممداف المنشمممودإ منهمما، وتقممويم 

 (1005: 17النتائج بالقياس إلى تلك األهداف . )

مممن وبممما أن الطالممب المعلممم هممو المسممتفيد األول 

التربية العملية )التدريب الميداني( ممما يسممتلزم مسمماعدته 

 من خالل التقويم المستمر والمتطور لمهارات التدريس .

وتكمن أهميممة البحممث فممي االهتمممام بطعممداد الطالممب 

المعلم ال ي يعد حجر الزاوية األساسية  للعملية التعليمية 

كمحاولة لوضممع األيممدي علممي نقمماط القمموإ والضممعا فممي 

التعليميممممة  ج إعممممداده و ومسممممايرإ للمسممممتجداتبممممرام

والتكنولوييممة فممي همم ا المجممال و وذلممك مممن خممالل تقممويم 

مهاراته التدريسية و وتحديممد أويممه القمموإ والقصممور فممي 

برامج إعداده و والوقوف على المشاكل التي توايه معلممم 

المستقبل لوضع الحلول المناسبة لهمما و مممن أيممل تطمموير 

 س لديه.وتحسين مهارات التدري

 Milerوقممد أكممدت علممى ذلممك نتممائج دراسممة )

&Siyn (  إلمممى أن القمممدر 19م )2000( ميلمممر وسممميون

المم ي تسممتطيع بممه كليممات التربيممة الرياضممية مممن إكسمماب 

التعليميممة و التدريسممية التممي  الطالب المعلمممين المهممارات

يحتايونهمما بقممدر ممما تطمممئن إلممى قممدراتهم علممى تحقيممص 

فمماعالً فممي ضمموء ممما تفرضممه األهممداف المريمموإ تحقيقمماً 

حايات المجتمع المتغيرإ والمتطممورإ والمتممأبرإ بالعصممر 

http://vb.naqaae.eg/naqaae3331/
http://vb.naqaae.eg/naqaae3331/
http://vb.naqaae.eg/naqaae3331/
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ال ي نعير فيه من تغيممرات إيتماعيممة وتنولوييممة تمم بر 

 (117:  19في كل من الفرد والمجتمع .)

ولعممل تحديممد أهممم المهممارات التدريسممية الال مممة 

للطالب المعلم بكليات التربية الرياضية أمراً بالغ األهميممة 

ألن معرفتها تتيح وضممع ابسممتراتيجيات ورسممم الخطمموط 

العريضممة بعممداده إعممداداً ييممداً كمعلممم قبممل الخدمممه و 

ويضاف إلى ذلممك أن تحديممد المهممارات التدريسممية بعنايممة 

يمكننا من تقويم برامج إعداده كمعلممم قبممل الخدمممه و مممن 

يهممة وتقممويم أدائممه مممن يهممة أخممر  و لمم ا فممطن مممن 

إيجاد أسلوب علمي يمكن واضممعي الضروري العمل على 

إستراتيجيات التعليم والبرامج والمناهج الدراسية بكليات 

التربية الرياضية من التعرف والحكممم علممى مممد  سممالمة 

ممارسة وإمتالك الطالب المعلمممين للمهممارات التدريسممية 

نظرياً وعلمياً )تطبيقياً( بما يتناسب مع متطلبات المرحلة 

لمممي التقنممي وممما يصمماحبه مممن المعاصممرإ والتطممور الع

تغيممرات بدنيممة ونفسممية وعقليممة و إيتماعيممة ومعرفيممة 

لسالمة إعدادهم وتأهيلهم المهنممي كقممادإ تربممويين متفقمماً 

 Lucyبممم لك ممممع مممما أئمممارت إليمممه نتمممائج دراسمممة )

Vezzutu ( و إبممممراهيم 18م )1992( لوسممممي فيزوتممممو

 (  1م( )2013محمد أحمد اليماني )

مممن حايممة أحممد أعضمماء وقممد يمماءت فكممرإ البحممث 

الفريمممص البحثمممي العممماملين بابئمممراف الفنمممي للتربيمممة 

الرياضممية بممو ارإ التربيممة بجمهوريممة العممراق إليهمما فممي 

دراسمممته العلميمممة بكليمممة التربيمممة الرياضمممية بجامعمممة 

المنصمممورإ بجمهوريمممة مصمممر العربيمممة عمممن  تقمممويم 

المهمممارات التدريسمممية للطالمممب المعلمممم بكليمممة التربيمممة 

امعممة ميسممان بجمهوريممة العممراق  و ونظممراً الرياضية بج

لعدم ويود وسيلة قياس علمية لجمع البيانات التي يمكن 

مممن خاللهمما تقممويم المهممارات التدريسممية للطالممب المعلممم 

بكليات التربية الرياضية بالجامعات العراقية ممما إسممتدعى 

فريص العمل  الباحثين هنمما  للعمممل علممى تصممميم بطاقممة 

تدريسية للطالب المعلم بكليات التربيممة لتقويم المهارات ال

الرياضية ليسترئد بها عضو الفريص البحثممي فممي إيممراء 

بحثه المنشود لجمع البيانممات الخاصممة بتقممويم المهممارات 

التدريسممية بدراسممته و لتكممون عونمماً للعمماملين فممي مجممال 

منمماهج وطممرق تممدريس التربيممة الرياضممية بالجامعممات 

و وعلممى مممد  سممالمة العراقيممة للحكممم علممى فاعليتهمما 

ممارسة وإمتالك الطالب المعلمممين للمهممارات التدريسممية 

 من أيل تطويرها وتحسينها .  

 هدف البحث:

يهدف البحث إلي   تصميم إستمارإ تقممويم المهممارات  •

التدريسممية للطالممب المعلممم بكليممة التربيممة الرياضممية 

 بجمهورية العراق  من خالل التعرف على :

ية التدريسية الال مه التى يتم من خاللها  أهم المتطلبات المهن  -

تقممويم المهممارات التدريسممية للطالممب المعلممم بكليممة التربيممة  

 الرياضية بجمهورية العراق لتدريس التربية الرياضية . 

أهممم المتطلبممات المهنيممة الداعمممة )الشخصممية واألخالقيممة(   -

 للمهارات التدريسية . 

ريسممية للطالممب  الشكل المناسب لبطاقممة تقممويم المهممارات التد  -

المعلممم بكليممة التربيممة الرياضممية بجامعممة ميسممان بجمهوريممة  

 العراق لتدريس التربية الرياضية . 

 تساؤل البحث:

ما هي أهم المتطلبات المهنية التدريسية األساسية)المتطلبات   -

المهنية( والداعمة الوايب توافرها في تصميم بطاقممة تقممويم  

ي تممدريس التربيممة  المهممارات التدريسممية للطالممب المعلممم فمم 

الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة ميسممان بجمهوريممة  

 العراق ؟ 

ما هو الشممكل المناسممب لبطاقممة تقممويم المهممارات التدريسممية   -

للطالب المعلممم فممي تممدريس التربيممة الرياضممية بكليممة التربيممة  

 الرياضية بجامعة ميسان بجمهورية العراق ؟ 

 مصطلحات البحث:

 الطالب المعلم : 

  طالممب فممى م( بأنممه 2001يعرفممه حسممن  يتممون )

كليممة التربيممة الرياضممية تحممد ابعممداد ويتوقممع تخريممه 
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

ويكتسمممب بعممما المهمممارات التدريسمممية تحمممد إئمممراف 

وتوييممة مممن إدارإ الكليممة وتوييممه التربيممة الرياضممية 

 (22: 6بو ارإ التعليم العالى   . )

 السابقة : تالدراسا

بهممدف تقممويم (  م2008) محمممد صممادق مسممعد دراسممة   -

المهارإ التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمرحلة 

وقممد إسممتخدم  التعليم األساسي بمحافظممة الدقهليممة  

( 86العينممة ) الباحممث المممنهج المسممحي و وبلممغ عممدد

معلم بمرحلة التعليم األساسي و وائارت اهم النتائج 

 –الممى أن المهممارإ التدريسممية مممن )أهممداف الممدرس 

لد  المعلمين و يويممد قصممور فممي  وتخطي ( األفضل

الناحية العملية ) تنفي  الدرس ( و استخدام المعلمين 

لطرق تدريس مناسبة و مما لهمما تممأبير إيجممابي علممى 

استخدام الوسائل التعليميممة و  تنمية مهارات التدريس

الحديثمممممة ذات فاعليمممممة علمممممى تعلممممميم وتحسمممممين 

 (11). التدريس لد  المعلمين مهارات

م(  بهممدف تطمموير  2013اليمممانى)   محمممدإبممراهيم    دراسممة -

المهارإ التدريسية للطالب المعلم بكليه التربيممة الرياضممية فممى  

ضمموء األنشممطة الصممفية لتالميمم  الحلقممة الثانيممه مممن التعلمميم  

االساسي   . واستخدم الباحث المنهج الوصممفى بخطواتممه و  

واستنتج الباحث أن الطالب المعلم يستطيع توظيمما مكونممات  

روس التربيممة الرياضممية كممما أن الطالممب المعلممم ال  اللياقممة بممد 

 ( 1يستطيع تقديم المهارإ بطريقه سهله. ) 

 م( 2000دراسممة ميلممر فسممن وسمميلون بربكتممز) -

Miler Fsn And Siyn Practies (20)  بهدف

التعرف على أهم الكفمماءات االدائيممة للمعلممم الخاصممة 

بابعداد المهني وقممد تممم اسممتخدام المممنهج الوصممفي 

عينمممة ممممن المدرسمممين وأعضممماء هيئمممة  وتضممممند

التدريس بالجامعات وأسفرت نتائج الدراسة عممن ان 

التواصممل المم اتي  –أسلوب االتصال الفعممال  استخدام

أسممتخدام االسمماليب الفنيممة  –مممع الممنفس والمدرسممة 

المعرفممة الكاملممة  –لتعزيممز قممدرات التفكيممر النقممدي 

 وتفهم الموضوعات المتعلقة بالمادإ الدراسية .

 Harman And م2000هارمممان وينممي  راسممةد -

Anne (17)  بهدف التعممرف علممى االداء التدريسممي

للمدرسين بغرض االصالح في النظام التربمموي وقممد 

تم اسممتخدام المممنهج الوصممفي وقممد تممم تطبيممص علممى 

عينمممة ممممن  معلممممي التعلممميم االعمممدادي والثمممانوي 

بالمدارس األمريكية ، وأسفرت نتممائج الدراسممة عممن 

االهتمام بتطوير االداء التدريسي كممل فتممرإ انه يجب 

 وال ي يعد فرصة لتطوير أداء المدرسين.

 :إجراءات البحث

 منهج البحث:

 المسحى . استخدم المنهج الوصفى باالسلوب

 مجاالت البحث :

كلية التربيممة الرياضممية بجامعممة  المجال الجغرافي :

المنصممورإ بجمهوريمممة مصمممر العربيمممة و كليمممة التربيمممة 

 ية يامعة ميسان بجمهورية العراق .الرياض

م إلمممممى 16/2/2014ممممممن  المجاااااال ال:مناااااي :

 م 7/4/2014

 أدوات جمع البيانات :

تطبيص البطاقة قيد البحث على طالب الفرقممة الرابعممة  -

المعلمممين المشمممولين بالتربيممة العمليممة )التممدريب 

( طالباً أختيروا عمممدياً مممن 195الميداني( وعددهم )

بعة المشمممولين بممالتطبيص )التربيممة طالب الفرقة الرا

العمليممة( بكليممة التربيممة الرياضممية يامعممة ميسممان 

 بجمهورية العراق .

المقابلة الشخصممية لعممرض وتقيمميم محتممو  البطاقممة  -

( أستاذاً مممن أسممات إ المنمماهج وطممرق 25على عدد )

تدريس التربية الرياضية و واألسممات إ أعضمماء هيئممة 

لمعلمممين بكليممات التدريس المشممرفين علممى الطممالب ا

التربيممة الرياضممية بجمهوريممة مصممر العربيممة للعممام 

م( كخبممراء فممي 2013/2014الدراسممي الجممامعي )

للبطاقممة التقويميممة قيممد البحممث و  والمحتو التصميم 

 وقد أختيروا بالطريقة العشوائية .
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خطوات تصميم بطاقااة تقااويم مهااارات التاادريس  للطالااب 

 المعلم:

هج وطرق تممدريس التربيممة القراءات النظرية في منا -

الرياضية التي تناولد المهارات التدريسممية الوايممب 

توافرهممما فمممى الطالمممب المعلمممم وكممم لك الدراسمممات 

ومعلممم  المريعية التي تناولممد تقممويم الطالممب المعلممم

 الرياضية حيث : التربية

تم إستخدام تصنيا التقويم الموضوعي وفقاً لطممرق  -

بمممة المحممماور معالجمممة البيانمممات والتمممي تعتبمممر بمثا

المبدئيمممة لتقمممويم األداء التدريسمممي للطالمممب المعلمممم 

 )مهارات التدريس( .

( و 13م ( )2000نتائج دراسات مصممطفى الجبممالي ) -

( و إبمممراهيم اليمممماني 11م( )2008محممممد مسمممعد )

 Lucyم( 1992(و لوسمممي فيمممزو )1م( )2013)

Vezzu ( 2000و ميلممر) مMiler   هممارمن وأنممى

Harmen & Annw (2001)(16)  م 

عمممرض البطاقمممة المقترحمممة علمممى أعضممماء هيئمممة  -

/ب( للتعممرف علممي 1/أ و 1التدريس الخبراء مرفص )

يرائهمممممم نحمممممو المتطلبمممممات المهنيةالتدريسمممممية و 

والمتطلبممات الداعمممة للمهممارات التدريسممية الال مممة 

للطالممب المعلممم و والتعممديالت الوايممب إدخالهمما علممى 

إلممى  م16/2/2014محتو  البطاقممة فممي الفتممرإ مممن 

 م كالتالي :25/2/2014

تممم تحديممد المحاوراألساسممية لبطاقممة التقممويم بعممد  -

( خبممراء )مممن أعضمماء هيئممة 10عرضها على عدد )

/أ( حممول 1التممدريس ( بسممتطالر يرائهممم مرفممص )

المحاور المقترحة لبطاقة تقويم المهارات التدريسية 

للطالب المعلم و وقد تراوحممد النسممبة المئويممة  راء 

( وقممد %90 - %10للمحمماور ممما بممين )الخبممراء 

إرتضى الباحثيين المحاور التي حصمملد علممى نسممبة 

( فمممأكثر ممممن مجممممور يراء %80مئويمممة قمممدرها )

الخبممراء ولقممد أتفقممد تصممنيفها مممع تصممنيا حسممن 

م( ومع ما أئارت إلية نتممائج دراسممة 2001 يتون )

 (11(و)183:  6م( .)2008محمد مسعد )

/ب( 1بيممر مرفممص )( خ15بم تم عرضها علممى عممدد ) -

بيراء التعديالت المطلوبة للمحاور المقترحة حيممث 

تم التوصل إلى الصورإ النهائيممة لمحمماور ابسممتبيان 

 ( وتمثلد في المحاور التالية :2( و )1يدول )

* مجموعة المهارات المهنية للمهارات التدريسية وتشاام  

: 

 محور مهارات تخطي  الدرس -1

 محور مهارات تنفي  الدرس -2

 زء التمهيدي)التهيئة والتحفيز(.الج -أ

 الجزء الرئيسي )النشاط التعليمي والتطبيقي(. -ب

 أساليب وطرائص التدريس. -أسلوب العرض.       - 

 الوسائل التعليمية. -أساليب التعزيز.        - 

 الجزء الختامي.  -ج

محور مهارات تقويم الممدرس: )ويشمممل التقيمميم :  -3

تقممويم : تقممدير ممما هممو كممائن كخطمموإ أولممى و ال

التعديل والتحسين نتيجة للخطمموإ األولممى كخطمموإ 

 بانية( .

 

 

 

 

 * مجموعة المهارات الداعمة للمهارات التدريسية وهي : 
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 المتطلبات الشخصية واألخالقية :

 (1جدول )

 النسبة المئوية ألراء الخبراء حول مدى مناسبة المحاور المقترحة

 (10)ن=                            لتقويم مهارات التدريس للطالب المعلم   

 المحاور الرئيسية والفرعية لالستبيان
الصياغة بعد  الدمج مع محور اخر غير مناسب مناسب

 نسبة% العدد نسبة٪ العدد نسبة% العدد الدمج

 المتطلبات المهنية التدريسية:

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 مهارات تخطي  الدرس.

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 مهارات تنفي  الدرس.

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 الجزء التمهيدي)التهيئة والتحفيز(.

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 الجزء الرئيسي )النشاط التعليمي والتطبيقي(.

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 أسلوب العرض

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 أساليب وطرائص التدريس.

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 أساليب التعزيز. 

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 .   الوسائل التعليمية

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 الجزء الختامي. 

 - - - ٪ 10 1 ٪ 90 9 مهارات تقويم الدرس.

 -المتطلبات التي تدعم المهارات التدريسية

المتطلبات  ٪ 80 8 ٪ 10 1 ٪ 90 9 المتطلبات الشخصية  

الشخصية 

 واالخالقية
 ٪ 80 8 ٪ 10 1 ٪ 90 9 المتطلبات االخالقية

 - - - ٪ 90 9 ٪ 10 1 الفنيةالمتطلبات 

 - - - ٪ 90 9 ٪ 10 1 المتطلبات التعليمية وابدارية

( أن النسممبة المئويممة 1يتضممح مممن الجممدول رقممم )

 راء الخبممراء حممول مممد  مناسممبة المحمماور المقترحممة 

لتقممويم مهممارات التممدريس للطالممب المعلممم فممي التربيممة 

حد الرياضية بجامعة ميسان بجمهورية العراق وقد تراو

( وقممد حممدد الباحممث المحمماور التممي ٪90 - ٪10ممما بممين )

( فممأكثر مممن  %80حصمملد علممى نسممبة مئويممة قممدرها )

مجمور اراء الخبراء وفي ضوء ذالك تم االتفاق علممى ان 

المحاور الرئيسية والفرعية لالستبيان تتمثل في مهارات 

التخطممي  والتنفيمم  والتقممويم بابضممافة إلممى المتطلبممات 

ات التمممدريس المتطلبمممات الشخصمممية الداعممممة لمهمممار

 والمتطلبات االخالقية مع دمجهم .

 (2جدول )
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 األهمية النسبية للمحاور الرئيسية للطالب المعلم 

 عدد الممارسات بعد التعدي  النسبة المئوية لألهمية المحاور الرئيسية

 17 %80 المتطلبات الشخصية واألخالقية -1

 29 %90 مهارإ تخطي  الدرس -2

 15 % 100 التمهيدي )التهيئة والتحفيز( الجزء -أ

   الجزء الرئيسي -ب

 النشاط التعليمي والتطبيقي   -

 أسلوب العرض -

 أساليب وطرائص التدريس -

 أساليب التعزيز -

 الوسائل التعليمية   -

100 ٪ 

29 

22 

7 

9 

21 

 6 ٪ 90 الجزء الختامي: -ج 

 22 ٪ 100 مهارإ تقويم الدرس.   -3

 177 ٪ 100-80 تإيمالي عدد الممارسا

( النسبة المئوية لألهمية 2يتضح من الجدول رقم )

النسممبية للمحمماور الرئيسممية السممتمارإ تقممويم المهممارات 

التدريسمميةو وكمم لك نسممبة مفممردات كممل محممورو وأنممه قممد 

(، وهمم ا ٪100 - ٪80تراوحممد األهميممة النسممبية بممين)

يشير إلممي أنهمما تحقممص الهممدف المم ي وضممعد مممن ايلممه و 

 ورإ النهائية لمحاور البطاقة .وتبين الص

ثانياً : تحديد الممارسات )المفردات( التدريسية ومناساابتها 

 للمحاور الخاصة بالبطاقة :

بعممد إعممداد وتصممميم البطاقممة التقويميممة المقترحممة 

وبعممد إيممراء التعممديالت عليهمما و وبعممد تحديممد محاورهمما 

( بممم عرضممها علممى الخبممراء )عينممة البحممث( 2مرفممص )

( عضمممواً للتعمممرف علمممى يرائهمممم حمممول 15وعمممددهم )

الممارسمممات )المفمممردات( المقترحمممة وممممد  مناسمممبتها 

للمحاور الخاصة بها والتعديالت الضممرورية الال مممة لهمما 

( ممارسة )مفردإ( مو عة على 177والتي أسفرت عن )

محاور البطاقة و بممم تممم تو يعهمما مممرإ يخممر  علممى نفممس 

تممي أبممدوها أول الخبراء للتأكد من مراعمماإ ابصممالحات ال

مممرإ وقممد وافممص يميممع الخبممراء علممى محتويممات البطاقممة 

( %100-%90بصورتها النهائية بنسبة تراوحد مممن )

وهممي نسممبة عاليممة ت كممد صممدق محتممو  محمماور بطاقممة 

التقممويم ممممن الممارسممات )المفمممردات( ومناسممبتها لمممما 

وضممعد مممن أيلممه و وظهممرت النسممبة المئويممة لألهميممة 

يسية للبطاقة و ونسممبة مفممردات كممل النسبية للمحاور الرئ

( مممما يشممير إلممى %100-%80محور قد تراوحد بين )

 ( .2أنها تحقص الهدف ال ي وضعد من أيله يدول )

 : الثبات( -المعامالت العلمية لبطاقة التقويم )الصدق 

تمممد المعالجممات ابحصممائية للبيانممات بطسممتخدام 

 :والمعامالت التالية  Spss16الحزمة ابحصائية 

 التكرارات -معامل ابرتباط البسي  لبيرسون        -
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 األهمية النسبية -          النسبة المئوية                 -

  2كا -النسبة الترييحية                           -

 عرض ومناقشة النتائج

حساب صدق بطاقة تقويم المهارات التدريسية للطالممب  -

 قيد البحث: المعلم

 خدام صممدق االتسمماق الممداخلي يممدول مممن تممم اسممت

(3-15.) 

 (3جدول )

 صدق االتساق الداخلي بين ممارسات )مفردات( المتطلبات الداعمة)الشخصية واألخالقية(  

 (175)ن=   وبين محور المهارات التدريسية

 معام  االرتباط المهارات الشخصية واألخالقية م

 987و0 م المهنية.يهتم بمظهرإ الشخصي الجيد في إطار القي 1

 886و0 يلتزم بالز  الرياضي مرتدياً المالبس المالئمة لطبيعته المهنية. 2

 970و0 قدرته على ضب  النفس والتمسك بالسلوك التربوي القويم. 3

 904و0 قدرته علي التكيا مع ذاته ومع ا خرين في ضوء وضعه المهني الجديد كطالب معلم. 4

 938و0 حسنة يقتدي به التالمي .يكون مثاال للقدوإ ال 5

 954و0 يعتز بشخصيته وينسجم مع سماته المهنية. 6

 971و0 يلتزم با داب العامة وأخالقيات المهنة التي يجب أن يتحلى بها أبناء أدائه المهني. 7

 984و0 قبوله للنصح وابرئاد والنقد واالستفادإ منه. 8

 987و0 م تناول األمور بصرامة ئديدإ.يتحلى بالصبر والثبات االنفعالي وعد 9

 984و0 يتسم بحسن الخلص واالستقامة فى السلوك واحترام قيم المجتمع. 10

 970و0 يكون ودودا ذات عالقة ييدإ بتالمي  المدرسة. 11

 946و0 يقيم عالقة ييدإ بزمالئه قائمة على االحترام المتبادل والتعاون المثمر. 12

 893و0 ن بينه وبين معلمي التربية الرياضية.يوفر يو من التعاو 13

 931و0 عالقته الجيدإ بطدارإ المدرسة وتعاونه معها. 14

 987و0 المختلفة. التعاون الكامل مع مشرفي التدريب الميداني، والتجاوب مع توييهاتهم 15

 877و0 الخاطئة. يعمل على غرس العادات الصحية والقوامية السليمة للتالمي  للوقاية من العادات 16

 987و0 قدرته علي تبادل وتقييم األفكار مع  مالئه وتعديل اتجاهاته من ايل التكيا الشخصي وااليتماعي. 17

 (0.378(= )0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستو  دالله إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطية دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )3يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .

 (4جدول )

 صدق االتساق الداخلي بين ممارسات )مفردات( مهارة تخطيط الدرس وبين المحور
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 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 983و0 يكون ملًما إلماماً تاماً بأهداف تدريس الوحدإ الدراسية. 1

 887و0 هداف بوضوح لكل يزء من أيزاء الدرس لتكون مالئمة لطبيعة المتعلمين ومستواهم وخصائ  نموهم.يحدد األ 2

 965و0 مهارية(. -ويدانية -يراعي توا ن األهداف وتكاملها بما يحقص التوا ن بين مختلا مجاالت األهداف التعليمية )معرفية 3

 907و0 ها.يصيغ أهداف الدرس بصورإ سلوكية حتى يمكن قياس  4

 944و0 يصيغ األهداف صياغة مترابطة مع بعضها البعا ومرتبة ترتيب منطقي. 5

 961و0 يحدد األهداف بصورإ واقعية حتى يسهل تحقيقها علي أن تتحد  القدرات الفعلية للمتعلمين. 6

 975و0 تريمة األهداف إلى محتو  ذا مهام وظيفية وايتماعية في حياإ المتعلم. 7

 983و0 االحتيايات التعليمية للتالمي  ومد  مطابقتها لمحتو  المنهج وأهدافه.يحدد  8

 983و0 يكون على دراية تامة باألنشطة االبرائية الال مة والتي يمكن أن تقدم قبل الشرور في التدريس أو أبنائه. 9

 983و0 . ةمعرفته للمرايع العلمية والتربوية التي تخدم تدريس موضوعات الوحدإ الدراسي 10

 965و0 يحلل محتو  المنهج الدراسي للتعرف على المهارات المراد إكسابها للتالمي  . 11

 936و0 يخط  للدرس مستندا إلى وبيقة المنهج ودليل المعلم. 12

 877و0 يعد  الدرس ييداً في دفتر التحضير طبقاً للمنهج الموضورو واألهداف المحددإ. 13

 917و0 ي للدرس و أيزاءه المختلفة عند تحضير الدروس.يراعي الجدول الزمن 14

 983و0 يٌعد خطة الدروس اليومية لتنفي ها في ضوء الخطة العامة. 15

 857و0 يخط  للدرس في ضوء األماكن الطبيعية المويودإ في الملعب وتوظيفها بصورإ ييدإ. 16

 983و0 و معرفة مد  تقدمهم في التعلم يضع خطة لالهتمام والمالحظة لجميع التالمي  أبناء الدرس 17

 983و0 يخط  لمواقا تعليمية تثير دافعية التالمي  واهتماماتهم وتدفعهم للمشاركة فيها بايجابية. 18

 887و0 يراعي عند  صياغة األهداف الفروق الفردية بين الطالب. 19

 965و0 يلتزم بالبرنامج الزمني المحدد لتو يع محتو  المادإ. 20

 977و0 يعدل في الخطة الزمنية، بما يناسب وقدرات المتعلمين. 21

 944و0 .الفصلية يحدد أساليب وطرائص التدريس المناسبة لموضوعات المقرر الدراسي ويدولتها ضمن الخطة 22

 961و0 يحدد النموذج األمثل لألداء و خطوات تدرج األداء للمهارإ وطريقة ئرحها. 23

 975و0 ن وسائل تعليمية وأدوات مساعدإ الال مة لعملية التدريس.يحدد ما يحتايه م 24

 983و0 يراعي إعداد وتجهيز الملعب واألدوات قبل الدرس بوقد كاف. 25

 983و0 التأكد من سالمة األدوات واأليهزإ قبل استخدامها. 26

 983و0 تخطي  الملعب وتوظيفه أبناء التدريس بطريقة نموذيية. 27

 965و0 يم و االتجاهات وأساليب التفكير وإيجاد األساليب والوسائل التي تساعد على تحقيص ذلك.يحدد الق 28

 936و0 يحدد األيهزإ واألدوات المستخدمة للدرس وتوفير البدائل في حالة ندرتها أو عدم ويودها. 29

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05ويود عالقة إرتباطيممة دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية ) (4يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .

 (5جدول )

 صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية 



 

 

 

 

  

 

 

270 

تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 الج:ء التمهيدي –لمحور تنفيذ الدرس 

 معام  االرتباط الممارسات المهنية م

 928و0 بيئة تعليمية مشجعة وي ابة في بداية الدرس ستهو  رغبة التالمي  في التعلم.يجهز  1

 984و0 يوضح الهدف من الدرس للمتعلمين ببارإ دوافعهم نحو التعلم. 2

 877و0 يٌجري إحماًء  مشوقاً ومتنوعاً تتضح من خالله أهداف الدرس بصورإ يلية. 3

 984و0 الستثارإ دافعية التعلم ومشاركتهم في المواقا التعليمية التالية.يهيئ التالمي  للدرس بطريقة ييدإ  4

 984و0 يستخدم أساليب وفنيات ابحماء المبدئي لتهيئة التالمي  بطريقة مناسبة. 5

 890و0 اختيار انسب التشكيالت التي توفر الجهد والوقد وتحقص الغرض من ابحماء. 6

 971و0 دقائص . 7-5ء وال ي يتراوح ما بين االلتزام بالوقد المخص  لإلحما 7

 949و0 ينور في محتو  ابحماء ليحقص التهيئة الشاملة من الناحية النفسية والجسمية والفسيولويية. 8

9 
اختيمار محتممو  ابحمماء المم ي يثيمر دوافممع التلميمم  نحمو الممتعلم وينممي اتجاهمماتهم نحمو ممارسممة األنشممطة 

 الرياضية.
 945و0

 962و0 ئة تعليمية مشجعة وي ابة في بداية الدرس تستهو  رغبة التالمي  في التعلم.يجهز بي 10

 974و0 يوضح الهدف من الدرس للمتعلمين ببارإ دوافعهم نحو التعلم. 11

 983و0 يٌجري إحماًء  مشوقاً ومتنوعاً تتضح من خالله أهداف الدرس بصورإ يلية. 12

 984و0 إ الستثارإ دافعية التعلم ومشاركتهم في المواقا التعليمية التالية.يهيئ التالمي  للدرس بطريقة ييد 13

 983و0 يحقص اعلي استفادإ من المساحة المتاحة لتنفي  يزء ابحماء. 14

15 
يعمل على المعادلة بين ميل التالمي  للعب  والشمعور بمالمرح والسمعادإ وبمين رغبتمه فمي تحقيمص األهمداف 

 التربوية المرغوبة.
 971و0

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطيممة دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )5يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .



 
   –س والعشرون العدد الخام

 م 2015سبتمبر 
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 (6جدول)

 لمحور تنفيذ الدرس صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية 

 الج:ء الرئيسي النشاط التعليمي والتطبيقي

 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 977و0 التنور في تمرينات ابعداد البدنى العام. 1

 908و0 يميز بين األوضار والحركات الصحيحة بغرض المحافظة علي القوام الجيد للتالمي . 2

 963و0 لبدنى الخاص بالمهارإ المراد تدريسها.التنور في تمرينات ابعداد ا 3

4 
تو يع الزمن المخص  لإلعداد البدنى بشكل متساوي علمى التمرينمات المختمارإ بمما يتناسمب وطبيعمة كمل تممرين وطريقمة 

 أدائه.
 926و0

 952و0 التسلسل المنطقي لعناصر اللياقة البدنية. 5

 843و0 سالمة النداء على التمرينات. 6

 979و0 بتصحيح أوضار التالمي  الخاطئة في ممارستهم للتمرينات المختلفة وتشجيعهم على األداء الجيد.يهتم  7

 982و0 يهتم بالجوانب النفسية و االيتماعية للتالمي  عند ممارسة النشاط الرياضي 8

 977و0 االستخدام األمثل لمساحة الملعب واألدوات المتاحة بما ال يهدر وقد الدرس. 9

 982و0 الشرح اللفظي للخطوات الفنية للمهارإ المراد تدريسها. 10

 847و0 يراعي الخطوات التعليمية المناسبة لطبيعة وخصائ  المرحلة السنية. 11

 942و0 .يتميز بقدرته على رب  أيزاء المهارات الحركية وفقاً للترتيب المنطقي للتعلم 12

 864و0 الحركيةو أي من السهل للصعب ومن البسي  إلي المركب . يتدرج بأسلوب منطقي في تعليم المهارات 13

 899و0 يمتلك كفاية األداء السليم )حد ادني( لنموذج المهارإ. 14

 957و0 يتدرج بطريقة صحيحة في الخطوات التعليمية. 15

 916و0 يتيح الفرصة للتالمي  بأداء المهارإ أكثر من مرإ. 16

 982و0 يح استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة مثل تعليم األقران والتعلم التعاوني والتعلم ال اتي..يستخدم أنشطة تعليمية تت 17

 887و0 يستخدم األنشطة التعليمية التي تحقص األهداف الموضوعة للوصول ألقصى دريات التحصيل الدراسي المأمول. 18

 806و0 لتعظيم  من التعلم الفعلي. يصمم أنشطة 19

 955و0 خدم أنشطة تربوية إبرائية تحقص نواتج التعلم المستهدفة.يست 20

 806و0 يكتشا األخطاء فور حدوبها ويعمل علي تصحيحها في الوقد المناسب. 21

 926و0 ينور في التشكيالت التي تحقص عوامل األمن والسالمة. 22

 944و0 عملية التدريس وخاريها. يتفهم عوامل األمن والسالمة في استخدام األيهزإ واألدوات أبناء  23

 955و0 يوايه المواقا التعليمية المختلفة بأسلوب علمي ومهارإ. 24

 961و0 يلتزم بالزمن المخص  لكل يزء من أيزاء الدرس بما ال يتجاو  الزمن الفعلي للدرس. 25

 960و0 اضية لدي التالمي .يعمل على تنمية الثقافة الرياضية وابحساس بالجمال الحركي و رفع الروح الري 26

 884و0 يتيح الفرصة للتالمي  للتدريب على القيادإ والتبعية وتنمية الثقة بالنفس. 27

 870و0 يراعي الفروق الفردية بين التالمي  والعمل على تنويع المهام والتكليفات بينهم. 28

 863و0 تهم الضرورية للمشاركة بكفاءإ في األنشطة التعليمية.ينمي طاقات وقدرات التالمي  البدنية والمهارية لمقابلة احتيايا 29

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطية دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )6يتضح من يدول )

 ور .والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمح
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 (7جدول )

 صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تنفيذ الدرس 

 الج:ء الرئيسي )أسلوب العرض(

 معام  االرتباط الممارسات المهنية م

 968و0 يقدم ويعرض الدرس بطريقة مشوقة وي ابة. 1

 914و0 يتخ  مكاناً مناسباً خالل الدرس ليراه يميع التالمي  ويسمعون صوته بوضوح. 2

 959و0 يتميز بالقدرإ على توصيل المعلومات للتالمي  بسهولة وعدم استخدام الرمو  و الصيغ المجردإ. 3

 933و0 يتميز بقدرته علي ي ب انتباه المتعلمين وإبارإ تفكيرهم لموضور الدرس. 4

5 
زيد من قدرإ المتعلممين علمى يعز  أهمية التواصل بينه وبين الطلبة وك لك الطلبة مع بعضهم البعا األمر ال ي ي

 العمل الجماعي المويه
 939و0

 839و0 .يستخدم الوقد بما يضمن االنتقال والتقدم السلس من مرحلة إلى أخر   6

 964و0 يستخدم صوته بفاعلية وينور في نبراته وحركاته التعبيرية ببارإ الدافعية لألداء. 7

 973و0 الدرس السابص.يرب  بصورإ ييدإ بين محتو  الدرس الجديد و 8

 968و0 يقوم بتكرار األداء بطريقة مشوقة تج ب التالمي  وتحقص المستويات األدائية المرغوبة. 9

 973و0 تجنب وقوف التالمي  فى أوضار صعبة أبناء عرض وتقديم المهارإ. 10

 839و0 يراعى تغيير اتجاهات الحركة ومداها الستغالل الفراا والمسافات بشكل ييد. 11

 929و0 يتمكن من المادإ التعليمية من )مفاهيم ومصطلحات ومحتوي( وتوظيفها توظيفاً سليماً. 12

 848و0 يهتم بزيادإ الحصيلة المعرفية للطالب ويعمل علي تطبيقها أبناء التدريس. 13

 892و0 تقديم الرسالة التعليمية في أئكال متعددإ  ببارإ التالمي  وحفزهم للتعلم. 14

 946و0 .التعليمية مراعاإ التسلسل المنطقي في عرض المادإ 15

16 
يسمممح لتالميمم ه بالمشمماركة فممي اتخمماذ القممرارات وإعطممائهم الفرصممة للحمموار والمناقشممة حممول الصممعوبات التممي 

 يوايهونها أبناء التعلم.
 908و0

 968و0 .ناقدإ يشجع التالمي  على طرح أسئلة 17

 881و0 تعاون بين التالمي  وحب الجماعة.يعمل على تنمية وبث روح ال 18

 787و0 ألتحصيلي. التالمي  على ب ل مزيد من الجهد لتحسين مستواهم تشجيع 19

 942و0 تو يع اهتماماته على التالمي  أبناء تنفي هم للمهارإ بشكل متساوي. 20

 787و0 دابة والسهولة.يرب  األداء  التعليمي بما هو يديدو األمر ال ي يجعله أمرا في غاية الح 21

 923و0 يعمل على  يادإ رغبة التالمي  وميولهم ودافعيتهم للتعلم واالستحواذ على انتباههم 22

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

ممارسممات ( بممين ال0.05( ويود عالقة إرتباطية دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )7يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .



 
   –س والعشرون العدد الخام

 م 2015سبتمبر 
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 (8جدول )

 الج:ء الرئيسي –صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تنفيذ الدرس

 )أساليب وطرائق التدريس(

 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 901و0 هارتها لجميع التالمي  بسهولة ويسر.يستخدم استراتيجيات متنوعة لشرح مفاهيم المادإ الدراسية وم 1

 836و0 ينور االستراتيجيات التعليمية لزيادإ المشاركة النشطة للتالمي  في التعلم. 2

 910و0 امتالكه للعديد من أساليب وطرائص التدريس المتنوعة وتوظيفها بما يتناسب مع كل موقا تعليمي يعيشه مع تالمي ه. 3

 815و0 المناسبة لقدرات التالمي  وخصائصهم والتي تساعد علي تحقيص األهداف الموضوعة .يحدد طرق التدريس  4

 813و0 استخدام أساليب وطرائص التدريس التي تطور وتنمي القو  العقلية والنفسية والجسمية للتالمي . 5

 895و0 استخدام أساليب وطرائص التدريس التي تخلص يو من األلفة بين المعلم والتالمي . 6

 816و0 استخدام أساليب وطرائص التدريس التي تتسم بالمرونة والقابلية للتغيير والتعديل. 7

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطيممة دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )8يتضح من يدول )

 ما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .والمحور م

 (9جدول )

 الج:ء الرئيسي –صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تنفيذ الدرس

 )أساليب التع:ي:(

 معام  االرتباط الممارسات المهنية م

 909و0 الحرص على التعزيز خالل أيزاء الدرس المختلفة. 1

 883و0 رإ عن طريص استخدام أنماط مختلفة من التعزيز.يعز  أداء الطالب بصفة مستم 2

 970و0 استخدام األقران فى تعزيز أداء المتعلم. 3

 947و0 .إبداء ابعجاب والتقدير بنجا ات الطالب أمام  مالئهم 4

 967و0 .الدعم المعنوي أو المادي بنجا ات الطالب الجيدإ 5

 971و0 و وليس  تصيد األخطاء ."حاتالعمل مع الطالب وفص مبدأ  تصيد النجا 6

 797و0 استخدام التحفيز بأنواعه المختلفة أبناء التدريس وعدم االقتصار على يزء من الدرس دون غيره. 7

 906و0 يساعد التالمي  عل اكتساب صفات الشجاعة و الجرأإ الال مة للمشاركة الفعالة في األنشطة المختلفة. 8

9 
التالمي  ابيجابية بطيحاءات عن طريص الكلمة أو التعبيرات الويهيمة وكم لك الشمهادات التمي يعز  أداءات ومبادرات 

 تقدم من ئكر وتقدير.
 890و0

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

لممارسممات ( بممين ا0.05( ويود عالقة إرتباطيممة دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )9يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 (10جدول )

 صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تنفيذ الدرس 

 الج:ء الرئيسي )الوسائ  التعليمية(

 معام  االرتباط الممارسات المهنية م

 849و0 ا و استخدامها والعناية بها.يكون على دراية كاملة بأنوار الوسائل التعليمية وطرق إعداده 1

2 
قدرته علي تحديد أنسب  الوسائل التعليمية المالئمة لطبيعة وخصائ  المرحلة السنية للتالمي  والمحققة لألهمداف 

 التعليمية المرغوبة.
 816و0

 912و0 يتميز بقدرته علي استغالل حواس التالمي  بشكل تجميعي تكاملي. 3

 936و0 ليمية المختارإ قبل عرضها بوقد كاف لمعرفة مدي صالحيتها.تجربة الوسيلة التع 4

 917و0 يحدد للتالمي  الهدف من استخدامه ه ه الوسيلة . 5

6 
يحقص الراحة النفسية و الجسمية للتالمي  أبناء عرض الوسيلة التعليمية حتي يكون تركيزهم علي ما بها ممن ممادإ 

 تعليمية.
 977و0

 729و0 والتعلم. المعينة المناسبة من أدوات وأيهزإ  وتوظيفها في عمليتي التعليماستخدام الوسائل  7

 923و0 .استخدام وسائل مبتكرإ وي ابة تعكس صورإ صادقة لما يراد تعليمه للتالمي  8

 795و0 ة.التنور في استخدام الوسائل التوضيحية في الدرس بما تجعل التالمي  ينخرطون فى العملية التعليمية بفاعلي 9

 844و0 اختيار الوسائل التعليمية األكثر تشويقاً والتي تعمل على توفير الوقد والجهد والتكاليا. 10

 901و0 اختيار الوسائل التعليمية الواضحة المفهومة الخالية من التعقيد. 11

 855و0 ضوء ابمكانات المتاحة. استخدام الوسائل التعليمية التي يمكن تنفي ها لعرض المادإ العلمية بشكل مميز فى 12

 934و0 االستخدام األمثل للوسيلة التعليمية للعمل على تنمية القدرإ اببداعية واالبتكارية لديهم. 13

14 
إتاحممة الفرصممة أمممام التالميمم  للعمممل بفاعليممة لتحسممين مسممتو  أدائهممم، واالسممتجابات المتفاعلممة مممن خممالل تنممور 

 المثيرات.
0.982 

15 
ي توييمه التغ يمة الرايعمة الخاصمة بمأداء الممتعلم نحمو المخريمات المقصمودإ فمي ضموء اسمتجابة ذكيمة قدرته عل

 محدد. للمتعلم ومقصد
 805و0

16 
قدرته علي إكساب المتعلمين مهارات التفكير العليا باستخدام أساليب التعلم الفردي، والوسائ  المتعمددإ، وأسماليب 

 تعدد االتجاهات...الخ.التقويم ال اتي وأسلوب االتصال الم
 939و0

17 
عدم ابفراط في االستعمال غير الضروري للرسوم البيانية والمقماطع المرئيمة )فيمديو( أو الصموتية الغيمر مرتبطمة 

 بموضور الدرس حتى ال تستغرق الوقد أو يتسرب الملل لدي التالمي .
 805و0

18 
ض وليس على بعضهم المتوايدين أماممه لتحقيمص التفاعمل قدرته علي التركيز على يميع الطالب أبناء عملية العر

 في الدرس.
 938و0

 916و0 يشجع الطالب على إيجاد األدوات البديلة وإتاحة فرص االبتكار . 19

 959و0 يٌشجع التالمي  لتقديم استفساراتهم حول موضور الدرس أبناء عملية العرض . 20

 924و0 خدامها في ضوء ما حققته من أهداف.يقوم بتقويم الوسيلة التعليمية بعد است 21

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )10يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .
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 (11جدول )

 الج:ء الختامي –دق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تنفيذ الدرسص

 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 791و0 يحرص على وقد الدرس وإنهائه في الوقد المحدد. 1

 823و0 يهتم بطعطاء مجموعه من تمرينات التهدئة واالسترخاء بغرض الريور للحالة الطبيعية. 2

 928و0 جموعة من األنشطة السهلة في العرض والتنفي  بما ال يخل بالوقد المخص  له ا الجزء.يختار م 3

 904و0 يراعى إيراء بعا التنظيمات ابدارية التي تضمن عودإ الطالب إلى فصولهم بما ال يخل بنظام المدرسة. 4

 777و0 التأكد من إعادإ وتخزين األدوات واأليهزإ المستخدمة بصورإ سليمة. 5

 850و0 متابعة انصراف التالمي  إلى فصولهم بصورإ تكسب سلوكهم مزيد من االنضباط وااللتزام. 6

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

( بممين الممارسممات 0.05( ويود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )11يتضح من يدول )

 مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور . والمحور

 (12جدول )

 صدق االتساق الداخلي للمهارات التدريسية لمحور تقويم الدرس

 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 915و0 امتالكه لمهارإ التقويم ألدائه المهني من حيث فن الحركة ومستوي أداء التالمي . 1

 949و0 ء نواتج التعلم المستهدفة.يحدد أهداف التقويم في ضو 2

 877و0 يحدد االسس والمعايير الدقيقة في عملية التقويم. 3

 785و0 يحدد أهداف الجزء ال ي ستتم عملية التقويم فيه. 4

 901و0 يختيار أسلوب التقويم المناسب وتحديد أدواته الال مة. 5

 871و0 مهارية(. -ويدانية -معرفيةالقيام بالتقويم الشامل في ضوء األهداف التعليمية ) 6

 928و0 مهارية(. -ويدانية -بعد انتهاء الدرس( في ضوء األهداف التعليمية)معرفية -أبناء-يخط  ألسئلة تقويم متنوعة)قبل 7

 890و0 إيراء اختبارات ئفوية وتطبيقية مرتبطة بمهارات الدرس لتحديد مد  تقدم التالمي  في بلوا األهداف 8

9 
كتابة تقارير( لرصد وفهم مستويات التالميم  التحصميلية -بطاقات التسجيل -م أساليب تقويم متنوعة )المالحظةاستخدا
 وفهمها.

 915و0

 890و0 تقويم أداء التالمي  بعد االنتهاء من كل يزء من أيزاء الدرس. 10

 877و0 يحرص على تقويم األنشطة التعليمية وإئراك التالمي  في تقويمها. 11

 839و0 يجري اختبارات دورية لمعرفة مدي تقدم التالمي . 12

 868و0 يحفظ التقارير الخاصة بالتالمي  في سجالت واالستعانة بها عند الحاية إليها. 13

 812و0 استخدام أساليب التقويم المناسبة للمرحلة السنية. 14

 915و0 .إتاحة الفرص للتالمي  للتقويم ال اتي والمشترك وتشجيعهم عليه 15

 821و0 يتعرف علي نقاط القوإ والضعا في التدريس. 16

 894و0 القدرإ على اتخاذ بعا ابيراءات لمعالجة نقاط الضعا في التدريس. 17
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

 الممارسات المهنية م
معام  

 االرتباط

 902و0 يستفيد من نتائج االختبارات كتغ ية رايعة لتحسين أساليب التدريس. 18

 831و0 .التالمي  نواحي الضعا لد  قدرته علي تحليل نتائج التقويم وتشخي  نقاط القوإ و 19

20 
يٌطلمع التالميم  علممى نتمائج االختبمارات لتزويممدهم بالتغ يمة الرايعمة حممول أدائهمم الشخصمي التعليمممي بغمرض التقيمميم 

 والتوييه ال اتي.
 869و0

 857و0 التقويم.التخطي  لدروس المرايعة عقب عملية التقويم فى ضوء نتائج التعلم المستهدفة وما أسفرت عنه نتائج  21

 845و0 قدرته علي معالجة القصور فى األداء لد  المتعلمين مستخدماً استراتيجيات تدريس يديدإ. 22

 (0.378(= )0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة إحصائية )

مارسممات ( بممين الم0.05( ويود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً عنممد مسممتو  داللممة إحصممائية )12يتضح من يدول )

 والمحور مما يدل على صدق ابتساق الداخلى للمحور .

 (13جدول )

 والبطاقة التقويمية  قيد البحث   معام  االرتباط  بين المحاور

 البطاقة التقويمية/معام  االرتباط المحاور 

 0.782 المتطلبات الشخصية واألخالقية الداعمة لمهارإ التدريس

المهمممممممارات 

 التدريسية

 0.854 رستخطي  الد

 0.909 تنفي  الدرس)الجزء التمهيدي التهيئة والتحفيز(

 0.894 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) النشاط التعليمي والتطبيقي  (

 0.881 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي)أسلوب العرض (

 0.832 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) أساليب وطرائص التدريس (

 0.797 ئيسي) اساليب التعزيز (تنفي  الدرس الجزء الر

 0.826 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) الوسائل التعليمية(

 0.850 تنفي  الدرس الجزء الختامي

 0.853 تقويم الدرس

 (  0.378(= ) 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية)

( بممين المحممور 0.05لممة إحصممائية )( ويممود عالقممة إرتباطيممة دالممة إحصممائياً عنممد مسممتو  دال13يتضح من يممدول )

 – 0.782والبطاقة التقويمية مما ببات بطاقممة تقممويم الطالممب المعلممم بطريقممة بيرسممون حيممث تممراوح معامممل الثبممات بممين )

 ( مما يشير برتفار معامل ببات بطاقة تقويم الطالب المعلم .0.909
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 (14جدول )

 ثبات بطاقة تقويم الطالب المعلم

 المحاور 
التقويمية /   البطاقة

 )ر( 

المهمممممممممممارات 

 التدريسية

 0.958 تخطي  الدرس

 0.932 تنفي  الدرس)الجزء التمهيدي التهيئة والتحفيز(

 0.962 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) النشاط التعليمي والتطبيقي  (

 0.863 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي)أسلوب العرض (

 0.958 وطرائص التدريس ( تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) أساليب

 0.843 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي) أساليب التعزيز (

 0.804 تنفي  الدرس الجزء الرئيسي)الوسائل التعليمية(

 0.758 تنفي  الدرس الجزء الختامي

 0.856 تقويم الدرس

 0.923 الدرية الكلية للبطاقة التقويمية

 (0.378(= ) 0.05إحصائية ) قيمة )ر( الجدولية عند مستو  داللة

( ببات بطاقممة تقممويم الطالممب 14يتضح من يدول )

المعلم حيث تممراوح معامممل ببممات محمماور بطاقممة التقممويم 

( مممما 0.958،  758و0بطريقممة سممبيرمان بممراون بممين )

يشير الرتفار معامل ببات بطاقة التقممويم للطالممب المعلممم 

 قيد البحث .

 الدراسة األساسية :

 -لمعممامالت العلميممة للبطاقممة )الصممدق بعد إيراء ا

( طالبمماً 195الثبات( تم إيراء دراسة على عينة قوامها )

هممم المجتمممع المنشممود بالبطاقممة )طممالب الفرقممة الرابعممة 

المشمممولين بممالتطبيص )التربيممة العمليممة( بكليممة التربيممة 

الرياضية بجامعة ميسان بجمهورية العراق( فممي الفتممرإ 

( و بهدف التعرف علممى مممد  م 7/4/2014إلى 1/4من )

مناسمممبة ومالئممممة المحممماور و وصمممياغة الممارسمممات 

)المفرادات( و والتعرف علممى صممعوبات عمليممة التطبيممص 

على المجتمع األصلي )الطممالب المعلمممين بكليممة التربيممة 

 الرياضية بجامعة ميسان(.

وقممد أظهممرت نتممائج الدراسممة األساسممية وضمموح 

ات و ومناسبة المحمماور التعليمات الخاصة بأداإ يمع البي

و والممارسمممات )المفمممردات( وصمممياغة عباراتهممما فمممي 

المجتمع المنشود و لتصل للصورإ النهائية لبطاقة تقممويم 

المهمممارات التدريسمممية للطالمممب المعلمممم بكليمممة التربيمممة 

 (.3الرياضية لتدريس التربية الرياضية مرفص )

وقد إستخدم ميممزان التقممدير الثالبممي لإليابممة علممى 

ت البطاقمممة التقويميمممة فمممي صمممورتها التطبيقيمممة مفمممردا

النهائيمممة لتقمممويم األداء المهنمممي للمهمممارات التدريسمممية 

 للطالب المعلم على النحو التالي : 

 دائماً وتقدر بثالبة دريات -أ

 غالباً وتقدر بدريتين   -ب

 أحياناً وتقدر بدرية واحدإ -ج

وت كد تلك النتائج مع ما ائارت الية مكارم حلمممي 

م( المممى أن 2000مممد سممعد  غلممول )أبممو هريممةو ومح
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تصميم بطاقة تقويم المهارات التدريسية 

 للطالب  ..................

التربية العملية )التدريب الميممداني( يشممكل مرحلممة بالغممة 

األهمية في برامج إعداد المعلممم وتأهيلممه و و مممع  أئممار 

 Edword &Canler إليممه كممل مممن ادوارد ووكممانلر

م إلممى ضممرورإ إتاحممة الفرصممة لممه للتأكممد مممن 1997

ده مممن صالحية ومالئمة يميع ما تعلمه في بممرامج إعممدا

أفكمممار و نظريمممات وخلفيمممة علميمممة وطمممرق و أسممماليب 

(  ممممما يتطلمممب 83-75:15( )12،11:14التمممدريس . )

 ابستناد على وسيلة علمية لتقييم ذلك .

وت كد تلك النتائج ما أئارت إليه  وأبو النجا احمد 

م، وفتحي الكردانى ، ومصطفى السممايح 2001عز الدين 

يم الطالممب المعلممم م على ضرورإ أن يتم تقو2009محمد 

فى ضمموء اسممتخدامه ألسمماليب وطرائممص التممدريس أبنمماء 

 (7:48( )55،54:9) (157،156:2عملية التدريس. )

وتتفممص ممما إئممتملته محتويممات البطاقممة المقترحممة 

لتقممويم المهممارات التدريسممية للطالممب المعلممم لتممدريس 

التربية الرياضية مع ما ذكره كل من أبو النجا احمد عممز 

م(، و فتحممي الكردانممى ومصممطفى السممايح 2001الممدين )

م( أن تممدرج 2009م(، ومصطفى السايح محمد )2002)

الوسائل التعليمية ضمن المتطلبممات األساسممية التممي يممتم 

 (55:2فمممممى ضممممموئها تقمممممويم الطالمممممب المعلمممممم. )

(194:9()7:12) 

وعليمممه فمممطن هممم ه ابيمممراءات التمممي تعبمممر عمممن 

د األهممداف مجموعة الممارسات التي تتلوا مرحلممة تحديمم 

في ه ا المحور الهممام والتممي تعبممر عنهمما كممل مممن  ينممب 

م( فممي إختيممار أنسممب 2008عمممر وغممادإ عبممد الحكمميم )

المواقمما التعليميممة وكمم لك طممرق التممدريس المناسممبة 

وإختيممار أنسممب األدوات واأليهممزإ والوسممائل التعليميممة 

التممي تتناسممب مممع طبيعممة وخصممائ  المرحلممة السممنية 

مناسبة و فضالً عن تحديد ما يجممب أن وأساليب التقويم ال

يكون عليه الملعب مممن إعممداد وتخطممي  وتنظمميم هممي ممما 

يعبر عنها بباقي الممارسات و كل ذلك مستنداً إلى وبيقممة 

المممنهج ودليممل المعلممم حيممث يحتمموي علممى المهممارات 

واألنشممطة المممراد إكسممابها للتالميمم  فممي مراحممل التعلمميم 

طالب المعلم ابلتزام بممه المختلفة و وهو ما يستلزم من ال

في تخطي  دروسه حتى يتم تدريبه على كيفية ابستعانة 

به عند ئغله وظيفة مممدرس وهمم ا ممما ي كممده أبممو النجمما 

م( علممى أنممه يجممب علممى الطالممب 2001احمد عز الممدين )

المعلم عند تخطيطه لممدرس التربيممة الرياضممية أن يكممون 

ويممتم تقممويم مستنداً إلى وبيقة المممنهج أو دليممل المعلممم و 

الطالب المعلم في ضوء بعا الممارسممات التممي توضممح 

كفاءته ومهاراته فممي عممرض المممادإ التعليميممة بأسمملوب 

 (.83 -82:  2( )31:  7متميز . )

وي كمممد البممماحثين علمممى أهميمممة تلمممك المحممماور 

والممارسات )المفردات( في تقويم أداء الطالب المعلممم و 

تحي يوسمما رئمميد وه ا ما ت كده نتائج دراسة كل من ف 

 .(3( )2009أحمد عبد الكريم مطر ) ( و10( )2002)

 التوصيات :

العمممل علممى إسممتخدام إسممتمارإ التقيمميم قيممد البحممث  -

بشممكل دوري لتقيمميم المهممارات التدريسممية للطالممب 

بجمهوريمممة  –ربيمممة الرياضمممية المعلمممم بكليمممات الت

 .العراق

ابسترئمماد بنتممائج همم ا البحممث فممي تعممديل وتطمموير  -

ومقررات إعداد الطالب المعلم بكليات التربية  مناهج

الرياضممية بجامعممة ميسممان وبالجامعممات العراقيممة و 

 والجامعات العربية ا خر  .

العمممل علممى إمممتالك الطالممب المعلممم بكليممات التربيممة  -

الرياضية للمهارات المهنية التدريسية و والمهممارات 

 المهنية الداعمة للمهارات التدريسية .

إحتممواء وئمممول البممرامج والمنمماهج العمممل علممى  -

التعليميمممة علمممى إسمممتراتيجيات وأسممماليب التقمممويم 

والقيمماس ووسممائلها العلميممة ضمممن بممرامج ومنمماهج 

إعمممداد الطالمممب المعلمممم بكليمممات التربيمممة الرياضمممية 
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وويود يلية للتأكد من إمتالكممه وإيادتممه لهمما بكفمماءه 
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Abstract 

Determination of the Evaluation of Teaching skills Question are for the student's 

teacher in faculty of sports education in Masan University in the Republic of Iraq 

 

Dr Prof. Mahrouss. Mbhamed. Kandil 

DR. Professor In the curriculum and teaching 

methods department Faculty of sports Education, 

Mansoura University 

Assis Prof.DR. Hamdi. Abdel Fattah Eel G-ohary 

Ass. Prof. in the curriculum and teaching methods 

department Faculty of sports Education, 

 Mansoura University 

Tec.Projecting: Yasser Mohsen EJewy" 

Tecnecal.Projecting in Ministry of Education in the Republic of Iraq 

 

The research aims to Determynation Of The evaluation of teaching skills 

Questionnaire for the student's teacher in faculty of sports education in maysan 

University in the Republic of Iraq 

The researchers has used the descriptive method with a survey manner and content 

analysis, the research was Questionnaire by(25)Dr Professor in the curriculum and 

teaching methods in Egyptians sports Education University and (T95) students from the 

fourth stage at the Faculty of sports Education, University of Maysan, Iraq, a, personal 

interview , content analysis and questionnaires, also the experts as a tool to gather data 

has used. The study results were showed the Questionnaire how wonted Determination 

from the research. 

 


