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 المستخلص:

الكفايات التدريسية ال نها احدى الجوانب الرئيسة لتقويم  تضمن البحث مقدمة تناولت   

أداء معلمي التربية الرياضية ، أذ تظهر لنا مؤشرات إمكانية تقويم غير مباشر لبرامج 

إعدادهم ، ويعد المشرفون العلميون والمدرسون األوائل أصحاب الخبرة الميدانية في 

 على تطويرهم . إبراز الكفايات التدريسية لدى المعلمين والعمل

الوصفي  المنهج اناما اجراءات البحث الميدانية الميدانية فتضمنت استعمال الباحث   

 عن الحالة وصف على العتماده باألسلوب المسحي لمالءمته وحل مشكلة البحث

تكون مجتمع البحث من معلمي ومعلمات التربية . والدراسة مجتمع استجابات طريق

والبنات للمرحلة االبتدائية في محافظة ديالى للعام الدراسي  الرياضية لمدارس البنين

( معلمة 69( معلما و ) 81( معلماً ومعلمة منهم ) 150والبالغ عددهم ) 1022/1027

، معهد إعداد المعلمين، كلية التربية بكالوريوس) ومصنفين إلى ثالثة مؤهالت علمية

مدرسي ومدرسات التربية الرياضية متالك أ انالرياضية( ومن خالل هذا استنتج الباحث

 كفايات تدريسية في درس التربية الرياضية.
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A Comparative Study in the Teaching Competencies Level 

between Males and Females in Terms of the Academic 

Achievements of the Sport Education Teachers 

 

Assist. Prof. Sinan Abbass Ali (PhD). 

Abdul- Rahman Yosif Bakir 

 

Abstract : 

 The study deals with teaching competencies as it is one of 

the main aspects to evaluate the performance of sport education 

teachers. Indicators show the possibility of indirect evaluation of 

teachers' preparation program. Scientific supervisors and top 

teachers are considered as the field experts who contribute in 

raising teaching competencies of teachers and in developing 

them. 

 As for the procedures, the researcher uses the descriptive 

method with survey manner for its suitability in solving the 

problem of the study as it adopts the description of the situation 

depending on the responses of the sample of the study. The 

sample is composed of (150) sport teachers of primary schools of 

Diyala governorate for the academic years 2016/2017. They are 

(81) male and (69) female teachers. The academic qualifications 

of the sample are classified into three types (Bachelor degree, 

teachers training institute, college of sport education). The 

researcher concludes that sport teachers have teaching 

competencies.          
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 الباب االول

 التعريف بالبحث: -0

 المقدمة واهمية البحث 0-0

تهدف العملية التربوية إلى رفع المستوى العلمي فكراً وتطبيقاً ومنهجاً ألن    

العناية بالعلم وباالتجاه الصحيح يضعنا على طريق التقدم في بناء المجتمع الذي نطمح 

إليه كما أن التعليم إذا أحسنت تعبئته وتوجيهه كماً وكيفاً يصبح قوة فاعلة في إحداث 

الجتماعي والسياسي فضالً عن دوره الفاعل في إعداد المواطن التغيير االقتصادي وا

  القادر على تطوير نفسه. 

 

لهذا تستمر الحاجة الى التقويم في شتى نواحي الحياة فاذا ما اردنا ان نتعرف   

على المستقبل وان نتحكم فيه فأننا بحاجة الى التقويم والحصول على المعلومات التي 

على اساسها توضع الخطط وترسم السياسات التي يجب ان تهدف بدورها الى مساعدة 

 ياسات رشيدة.صانع القرار على اتخاذ قرارات وس

 

وتعد الكفايات التدريسية احد الجوانب الرئيسة لتقويم أداء معلمي التربية الرياضية ،    

أذ تظهر لنا مؤشرات إمكانية تقويم غير مباشر لبرامج إعدادهم ، ويعد المشرفون 

العلميون والمدرسون األوائل أصحاب الخبرة الميدانية في إبراز الكفايات التدريسية 

ويتمثل معلم التربية الرياضية في تنمية المهارات ,معلمين والعمل على تطويرهم لدى ال

بناء شخصية متزنة ليرشد التالميذ والطالب، الحركية والبدنية لطالبه فضال عن 

يلقى آذاناً صاغية بما اذ الشخصيات المحبوبة لدى الطلبة والمؤثرة فيهم  نوباعتباره م

 .(252،ص 1000ينصحههم به" ) ميرفت امين :

 

ومن خالل ما تقدم تبرز اهمية البحث في مقارنة الكفايات التدريسية بين    

المعلمين والمعلمات في محافظة ديالى ألهمية وفاعلية المعلم في تحقيق االهداف 

 في الفعال األثر لها يكون أن يمكن التي النتائج إلى للوصول التعليمية والتربوية وذلك

 والتربوية. التعليمية العملية مستوى رفع

 

 مشكلة البحث: 0-2

دراسة مقارنة الكفايات التدريسية  والتعرف عليها من خالل تقويم تكمن في   

الن األمر يتطلب المشرفين في محافظة ديالى لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية 

 تحسين مستوى أداء المعلم، وتطوير نوعية إعداده ومساعدته في رفع كفايته والتي

 يتضح اثرها في العملية التعليمية. 
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 هدف البحث: 0-3

التعرف على الفروق في الكفايات التدريسية بين معلمي ومعلمات التربية  -

 الرياضية.

 

 فرض البحث: 0-4

 وجود فروق ذات داللة معنوية في محاور كفايات التدريس من حيث الجنس  -

 )معلمين ، معلمات( .

 

 مجاالت البحث: 0-5

المجال البشري : عينة من معلمي ومعلمات التربية البدنية وعلوم الرياضة في  2ـ 5ـ 2

 محافظة ديالى.

 (.3/1027/ 20ولغاية  9/1022/ 10المجال الزماني : )  1ـ  5ـ 2

 المجال المكاني : مدارس بعقوبة المركز في محافظة ديالى.  3ـ 5ـ 2

 

 الباب الثاني

 المشابهة:الدراسات النظرية والدراسات  -2

 الدراسات النظرية: 2-0

 الكفايات التدريسية :  1-2-2

"مجموعة من القدرات وما يرتبط بتا منن مهنارات ، والتني يفتنر  إن المعلنم   

يمتلكهننا بمننا يمكنننه مننن أداء مهامننه وأدواره ومسننؤولياته خيننر أداء  ممننا ينننعكس علننى 

، وقدرتنننه علنننى نقنننل العملينننة التعليمينننة ككنننل ، وخصوصنننا منننن ناحينننة نجنننا  المعلنننم 

المعلومات إلى تالمينذه وقند يقنوم المعلنم بنذلك عنن طرينق التخطنيط واألعنداد للندروس 

وغيره من األنشطة اليومية والتطبيقية ، مما يتضح في السنلوك واألعنداد الفعلني للمعلنم 

 (. 32، 1023داخل الصف وخارجه") بسام المسلم :

 

الحنين واألخنر منن اجنل تطنويره عنن يحتاج النظام التعليمي إلنى مراجعنة بنين   

طرينق تحسنين كفاياتنه الداخلينة باختينار مندخالت أفضنل وتنظنيم أفضنل بخبنرات أكثننر 

مالئمة مع الواقع لكي يأتي مخرجات هذا النظام على مستوى الطموحات التني يتوقعهنا 

 المجتمع مع النظام التربوي . 

 

"ان مفهوم الكفاية في مجنال التربينة كمنا عرفهنا القناموس الموسنوعي للتندريب  

والتكوين، بأنها الخاصية االيجابية للفرد والتي تشهد بقدرته علنى انجناز بعنل المهنام، 

ويقرر بأن الكفايات شديدة التنوع فهناك الكفايات العامة والكفايات القابلة للتحويل والتي 
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ة ومتنوعة وهناك الكفايات الخاصة او النوعية والتني ال توفنف تسهل انجاز مهام عديد

اال فنني مهننام خاصننة جننداً او محنندودة وان هننناك كفايننات تسننهل الننتعلم وحننل المشنناكل 

الجدينندة، فنني حننين تعمننل كفايننات اخننرى تسننهيل العالقننات االجتماعيننة والتفنناهم بننين 

رهننا معرفننة األشننخاص وان هننناك بعننل الكفايننات تمننس المعننارف فنني حننين تخنن  غي

 (.02،  1000األداء او معرفة حسن السلوك والكينونة" ) محمد الدريج : 

 

وقنند سننلك المسننؤولون لغننر  تحقيننق تلننك الطرائننق المختلفننة فقنناموا بأعننداد   

المعلمنين فني أول األمننر علنى افتنرا  أكنناديمي مفناده ، إن إعنداد المعلمننين يقنوم علننى 

اسنية ، ولكنن هنذا النمنوذج فنل قاصنرا أمنام تقديم نمنوذج معرفني يتفنق منع المنواد الدر

المسننؤولية الحقيقيننة ، للمعلننم ، فأضننافوا إلننى االفتننرا  األول مجموعننة مننن المسنناقات 

النظرية في موضوعات تربوية ونفسية ولكن هنذه البنرامج فلنت غينر فعالنة فني أعنداد 

لينة ، معلمين أكفاء ، فتطور االفترا  إلى تقديم نموذج معرفني ومسناقات نظرينة وعم

ولكننن هننذه البننرامج بقيننت ليسننت هنني األفضننل فنني إعننداد المعلمننين وتننأهيلهم ، فننادركوا 

أهمية تعرف المتغيرات الرئيسة المؤثرة في تربية المعلمنين ، وأخينرا تنبنه المسنؤولون 

التربويون إلى أهمية أتباع أسلوب التدريب وتحليل المهنارات األساسنية المكوننة للمهننة 

م إلننى وجننود بننرامج جدينندة لتنندريب المعلمننين يقننوم علننى الكفايننات وهكنذا وجننب االهتمننا

( "إن األدبينات 70، 1002األساسية الالزمة لمهننة التعلنيم ، وينذكر ) سنعادة وإبنراهيم 

واألبحنناث التنني تمننت فنني أطننار الكفايننات أخننذت أربننع جوانننب لغننر  تحدينند الكفايننات 

 الالزمة ألداء تدريس فعال وهي : 

الننظم واسنتخدام تقنياتنه فني تحلينل نظنام العملينة التعليمينة منحى أسنلوب تحلينل  -2

 الستخالص الكفايات الالزمة . 

منحننى مالحظننة سننلوك مجموعننة مننن المعلمننين الننناجحين فنني عمليننة التنندريس  -1

 الفعال الشتقاق الكفايات التعليمية ألعداد المعلمين .  

أو العوامننل منحنى البحننوث التربويننة التني مننن شننأنها أن تكشنف عننن المتغيننرات  -3

التي تؤثر في عملية التعليم بصورة ايجابية الشتقاق الكفايات التعليمية المطلوبة إلعنداد 

 المعلم الناجح . 

منحننى التعننرف علننى أراء ووجهننات نظننر التربننويين المشننتغلين بأعننداد وتأهيننل  -4

 المعلمين لتحديد الكفايات التعليمية. 

والمهنننارات التننني يمتلكهنننا المننندرس  تمثنننل الكفاينننات التعليمينننة مجموعنننة منننن القننندرات

ويمارسها في الموقف التعليمي لتمكنه من القيام بمهامه التعليمينة بفاعلينة وإتقنان القندرة 

على تنفيذ النشاط التعليمي ، الذي يستند إلى مجموعنة منن الحقنائق والمفناهيم والتعناميم 

 المهارة .  والمبادئ التي تتضح من خالل السلوك التعليمي الذي يصل إلى درجة
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ويشننير التربويننون إلننى ضننرورة متابعننة وتقننويم جميننع العنناملين فنني المجننال التربننوي 

وبصورة مستمرة وذلك من اجل تأكيد القابليات والمهارات المعرفي لديهم وتدعيم نقناط 

 القوة ومعالجة وتحقق عملية تقويم المعلم أهدافا متعددة منها: 

رفننع الكفايننات التدريسننية لنندى المعلننم وإحساسننه بالثقننة بننالنفس والتأكنند مننن نمننوه  -2

 العلمي في مجال تخصصه . 

تقويم أعمال المعلمين : وتوجيههم بالمقارنة مع المعلمين اآلخنرين فني المندارس  -1

 األخرى ، والعاملين في األجهزة والدورات التدريبية المختلفة . 

ى االرتفننناع بمسنننتوى تدريسنننه بالمقارننننة وضنننع معنننايير تسننناعد المننندرس علننن -3

بالتغيرات التي تحندث فني المجتمنع ، وضنرورة مواكبنة المدرسنة الحتياجنات الطلبنة ، 

 والمجتمع والعصر الذي يعيشون فيه . 

القدرة على الحكم لتأهيل المعلم لمراكز تربوية أعلى للترقية في الميدان التربوي  -4

، ويتمثل تقويم كفاية المعلم بناءاً على سلوك المعلم ، وتعددت معايير تقويم كفاية المعلم 

في مالحظة السلوك الظاهري للمعلم ، بمعنى مالحظة المهارات التدريسية للمعلم داخل 

 الصف . 

أن التقويم يجنري كعملينة تشخيصنية فنكذا كنان تقنويم المعلنم منخفظناً فنان النتنائج  -5

 مله. تشير إلى ما يعرقل أداء المعلم ، أو إخفاقه في ع

إن أنشننطة التقننويم منظمننة بأسننلوب زمننني دقيننق ، ومالئننم لتقننويم أداء المعلننم ،  -2

ويختلف التربويون في تحديند الكفاينات ثنم الطريقنة التني ينتم منن خاللهنا تحلينل العملينة 

التدريسننية ، أال أن هننذا ليعننني عنندم فاعليتهننا ، إلفهننار مسننتوى أداء المعلننم وقدراتننه 

قوة والضعف في أساليب المعلم الذي يطبق الكفايات . وتعكس التدريسية ومن ثم نقاط ال

مجاالت الكفايات المحاور الرئيسة للعملية التربوية على الرغم من االختالف في تسمية 

 هذه المجاالت". 

 

 الدراسات المشابهة: 2-2

 (.2100دراسة فاضل علوان جبار) 2-0-

 ة الرياضية وعالقتها في عنوان الدراسة: الكفايات التدريسية لمدرسي التربي

 اكتساب بعض المهارات الحركية للطلبة في المدارس المتوسطة

  :أهداف الدراسة 

  التعرف ميدانياً على الكفايات التدريسية لدى مدرسي التربية الرياضية في المرحلة

 المتوسطة وعالقتها في اكتساب بعل المهارات الحركية لدى طلبتهم.

  الفروق في الكفايات التدريسية لدى مدرسي ومدرسات التربية التعرف ميدانياً على

 الرياضية في المدارس المتوسطة.
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      :إجراءات البحث 

تم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحث بالتعاون مع مديرية التخطيط  

 التربوي بموجب كتاب تسهيل المهمة وهي كاالتي:

 (. 30لي للمدارس )المدارس المتوسطة، بلغ العدد الك 

 ( 192مدرسو ومدرسات التربية الرياضية ، اذ بلغ عددهم.)) 

 ( 20720طلبة المدارس المتوسطة في قضاء بعقوبة المركز ، بلغ العدد الكلي.) 

 ( 30المديرون ، بلغ مديرو المدارس المتوسطة والثانوية. ) 

 ( 4المشرفون االختصاص ، بلغ عدد المشرفي) 

  والتوصيات.االستنتاجات 

 :االستنتاجات 

  إن المدرسين الذين يتمتعون بكفايات تدريسية جيدة لديهم قدرة أفضل في تعليم الطلبة

 المهارات الحركية.

  للكفايات عالقة فاعلة في التخطيط للدرس واإلعداد واإلخراج الهادف في تحقيق

 األهداف التربوية التعليمية.

 :التوصيات 

 ل اليها الباحث في الدراسة الحالية يوصي بما يأتي.ومن خالل النتائج التي توص

  اإلفادة من مقياس الكفايات التدريسية الذي استعمل في هذه الدراسة من قبل المعنيين

 في أداء وتقويم مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في المدارس المتوسطة.

 يرية اقامة دورات نموذجية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية من قبل مد

اإلشراف االختصاص وبالتعاون مع مديرية النشاط الرياضي برفع كفائة مدرسي 

 ومدرسات التربية الرياضية.

 

 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية :      -3

 منهج البحث: 3-0

المسحي لمالءمته حل مشكلة  الوصفي باألسلوب المنهج اناستعمل الباحث  

 الدراسة. مجتمع استجابات طريق عن الحالة وصف على العتماده البحث

 

 مجتمع الدراسة : 3-0-0

تكون مجتمع البحث من معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمدارس البنين 

والبالغ  1022/1027والبنات للمرحلة االبتدائية في محافظة ديالى للعام الدراسي 

ت المجموعة االولى معلم ( معلماً ومعلمة مقسمين الى اربع مجموعا 150عددهم ) 
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( معلم 31( معلمة جامعية و )37( معلم دبلوم وكانت االناث )42( و )40جامعي عدد )

 دبلوم.  

 (0الجدول )

 يبين معامل االلتواء لدرجات المقياس الكلي لجميع افراد العينة

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

 معامل االلتواء الوسيط

194.5533 38.26586 211 -1.43229 

 

 أداة الدراسة : 3-0-2

اتبع البحث المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة ومشكلة البحث ،، لذلك فقد اختار 

لجمع البيانات ، وهي أكثر أدوات البحث  كأداة *مقياس الكفايات التدريسية  انالباحث

 :االستبانة وفق اإلجراء االتي  استعماال في مثل هذه البحوث ، وقد تم اعداد

مراجعة األدبيات التي عنت بالكفايات التدريسية والبحوث والدوريات   -

التربية الرياضية  ذات العالقة التي تناولت كفايات معلم والنشرات والدراسات المرتبطة

 بشكل خاص واالستفادة منها في اعداد أداة الدراسة .

 

 ث :وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة في البح 3-2

 وسائل جمع المعلومات :  3-2-0
 . المصادر العربية واألجنبية 

 .الدراسات والبحوث 

  .)الشبكة الدولية للمعلومات) االنترنت 

 

 األدوات البحثية: 3-2-2

 .مقياس الكفايات التدريسية 

 مقياس الكفايات التدريسية: 3-3

( مجاالت وهي 5فقرة ( موزعة على ) 54ضمت االستبانة بصورتها على )   

 -كاالتي:

 %(. 10المجال االول : كفايات المظهر العام والشخصية ) -

 %(. 10كفايات المناهج الدراسية والمعرفية والمهنية )  -

 %(.10كفايات التخطيط والتنظيم واالدارة وتقويم الدرس ) -

                                                             
*
 (2الملحق ) 
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%( ، كفايات العالقات االنسانية 10الرياضية )كفايات اهداف درس التربية  -

 %(.21والتربوية )

المئوية االتية في تفسير وبناًء على مراجعة الدراسات السابقة ، تم اعتماد النسب 

 : النتائج

 % فما فوق ) درجة كفاية كبيرة جداً ( . 00 -2

 % درجة كفاية كبيرة . 79 – 70 -1

 % درجة كفاية متوسطة . 29 – 20 -3

 درجة كفاية قليلة . % 59 – 50 -4

 % درجة كفاية قليلة جداً .50اقل من  -5

 

 :اجراءات البحث الميدانية 3-4

بتوزيع مقياس الكفايات التدريسية على عينة البحث والتي اشتملت على  انقام الباحث  

 –معلمات ( حسب التحصيل الدراسي ) دبلوم  –معلمي التربية الرياضية ) معلمين 

بكالوريوس ( في مدارس بعقوبة المركز ومن خالل جمع االستمارات وتفريغها تم 

    .20/1/1027استخراج النتائج وذلك في يوم الثالثاء 

 

 الوسائل اإلحصائية: 3-5

 لمعالجة البيانات.  spssالحقيبة االحصائية  اناستعمل الباحث

 

 الباب الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها: -4

 عرض النتائج: 4-0

بجمع البيانات  وابجمع نتائج مقياس الكفايات التدريسية قام انبعد ان قام الباحث    

وتحليلها احصائيا و في هذا الباب قام بعر  النتائج ومناقشتها طبقا ألهداف وفرو  

 بحثه.                                                                              
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 (2الجدول )

 الكفايات التدريسية    يبين الوصف االحصائي لنتائج 

 150 العينةعدد افراد 

 194.5533 المتوسط الحسابي

 211.0000 الوسيط

 217.00 القيمة االكثر تكرارا

 38.26586 االنحراف المعياري

 1.432- معامل االلتواء

 162.00 المدى

 81.00 اقل قيمة

 243.00 اكبر قيمة

 29183.00 المجموع

 

 (3الجدول)

 التدريسيةيبين الفروق بين مجموعات البحث في الكفايات 

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الفروق

نسبة 

 الخطا
 الداللة

بين 

 المجموعات
2334.119 3 778.040 

0.526 

 

 

0.665 

 

 

غير 

 معنوي
داخل 

 المجموعات
215842.955 146 1478.376 

  149 218177.073 المجموع

 

 مناقشة النتائج: 4-2

التوصل اليها يمكن القول بعدم وجود فروق معنوية فني من خالل النتائج التي تم 

الكفايات التدريسية وذلك ال وجه التشابه بين معلمي ومعلمنات التربينة الرياضنية فضنال 

عن الثقافات والبيئة المتشابهة وتحصيلهم الدراسي من خالل دراسنتهم فني معهند اعنداد 

خبنرات والمعنارف وهنذا منا المعلمين والنهم يتمتعون بنفس الصنفات ويمتلكنون نفنس ال

 يتصنف أن يجنب الرياضنية التربينة فمعلنم ذلنك ( "علنى1002يراه )طارق عبد الحميد،

 يكنون أن قبنل مربينا ولكوننه مهنتنه تحتاجهنا التني القيادينة والخصنائ  السمات ببعل

 هني الخصائ  وتلك السمات هذه فضال عن المختلفة وفعالياتها الرياضة لفنون ممرننا

 موهبننة هنني وإنمننا مكتسننبة خبننرات أو معلومننات فحنن  هنني وال رغبننة مجننرد ليسننت
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( "ان علننوم تصننميم المننناهج 1002واسننتعداد وهننذا مننا أشننار إليننه) يوسننف قطننامي ، 

بتوضيح مباديء التعلم الى طرائق تمكن المعلم من تنظيم مواد التدريس والنظم المتبعة 

 الدرس وبسياقات".وتحويلها الى ادوات ذهنية وادائية حركية ضمن فروف 

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات:-5

 االستنتاجات: 5-0

للكفايات التدريسية لمعلم التربية الرياضية عالقة وثيقة في تخطيط درس التربية  -

 الرياضية واإلعداد واإلخراج الهادف في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية.

 

 التوصيات: 5-2

خاصة بمعلمي التربية الرياضية من قبل مديرية  اقامة دورات وورش عمل  -

اإلشراف االختصاص وبالتعاون مع مديرية النشاط الرياضي برفع كفاءة مدرسي 

 ومدرسات التربية الرياضية.

 

 المصادر:

  : كفايات معلمي المرحلة االبتدائية في الكويت ) دراسة مقارنة (بسام المسلم 

 .32، ص  1023مجلة التربية والتنمية ، السنة الثانية ،

  الكفايات التدريسية لمدرسي التربية الرياضية وعالقتها في  فاضل علوان جبار؛
، رسالة ماجستير ،  اكتساب بعل المهارات الحركية للطلبة في المدارس المتوسطة

 .1022جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية ، 

  : عمان  تنظيمات المنهج وتخطيطها وتطويرهاجودت سعادة وإبراهيم عبد هللا ،

 .70،ص  1002، األردن ، دار الشرق للنشر والتوزيع ، 

 األردن ،  :التربوي  األشراف في تطبيقات ومفاهيمالحميد البدري؛  طارق عبد

 .231، ص 1002مطبعة عمان ،

  ،تأسيس علمي للمنهاج المندمج الكفايات في التعليم، من اجلمحمد الدريج   ،

 .02(،ص1000منشورات رمسيس، سلسلة المعرفة للجميع،)

  المدخل الى طرائق تدريس الربية ميرفت على خفاجة ومصطفى السايح محمد؛
 .252، ص 1000 : اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،2ط  الرياضية،
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 (1الملحق )

 الكفايات التدريسيةيبين استبيان و مقياس 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة ديالى               

 كلية التربية االساسية         

 قسم التربية الرياضية        

 الدراسات العليا / الماجستير     

 

 م/ استبيان

 

 تحية طيبة 

 

 المحترم               ................................................األستاذ المشرف .

 تحية طيبة :

بننين ايننديكم اسننتمارة مقينناس تقننويم معلمنني التربيننة الرياضننية يرجننى التفضننل بملننيء   

الحقول بما يناسبها حسب وجهة نظركم وخبرتكم فني مجنال عملكنم ، علمنا ان المقيناس 

 هو ألغرا  البحث العلمي .

 شاكرين تعاونكم معنا

 

 انثى )    ( ذكر )     (           الجنس

 دبلوم )    (  بكالوريوس )     (  الشهادة

 

 انالباحث                                                                                 

 ......................اسم المشرف .

 ......................مكان العمل 

 ..............................التوقيع
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 *انموذج تقويم كفايات مدرسي ومعلمي التربية الرياضية

الكفايات  ت

 التدريسية

 5 4 3 2 1 الفقرات 

كفايات  2

المظهر العام 

 والشخصية 

20% 

      يهتم بمظهره العام 2

      يحسن استخدام الصافرة 1

      ينطق بوضو  االيعازات الصحيحة 3

موضوعي في الثناء واعطاء التغذية  4

 الراجعة

     

      يستخدم الفافا سليمة 5

      يعر  درسه بلغة واضحة ومفهومة 2

يتحلى بصفة القيادة وقدرته على اتخاذ  7

 القرار

     

      انفعاالته متزنة مع الطلبة  0

      رو  الدعابة والمر يمتلك  9

يتمتع بشخصية قوية بين الطالب  20

 وزمالئه

     

كفايات  1

المناهج 

الدراسية 

والمعرفية 

 والمهنية

20% 

المامه بتخصصه المهني وبخطط  2

 االلعاب الرياضية

     

      قرته عل تحليل مكونات الدرس 1

قرته على التنوع في استخدام طراق  3

 التدريس

     

      مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة 4

يرتبط برنامجه التربوي والتدريسي  5

على اساس فلسفته العلمية والتربوية 

 والتعليمية في الدولة

     

ملما بالمناهج الدراسية في التربية  2

 الرياضية

     

      ملما بالمصطلحات الرياضية 7

والقوانين الخاصة يعرف القواعد  0

باأللعاب والرياضات المقررة في 

 المناهج المدرسية وكيفية شرحها للطلبة

     

يعرف االسعافات االولية لإلصابات  9

 الرياضية

     

ملما باختيار التمارين البدنية المناسبة  20

 للمهارة لتأدية الدرس

     

                                                             
*
 .210.ص 1022: االردن، عمان ، مطبعة يافا ، التدريس علم وفنمحمود داوود الربيعي ؛  
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كفايات التخطيط  3

والتنظيم 

واإلدارة وتقويم 

 الدرس

 

28%  

اهتمامه بالتخطيط لدرس التربية  0

 الرياضية وتحديد االهداف بوضوح

     

يحدد اجراءات مناسبة لتحقيق  2

 اهداف درس التربية الرياضية

     

ضبط الوقت المخصص لدرس  3

التربية الرياضية بالشكل االمثل 

 والجيد

     

      يحسن وضع الخطط التدريسية  4

مراعاة التدرج في تعليم المهارات  5

 والتمرينات الرياضية

     

      التزامه في تنفيذ خطة الدرس 6

اهتمامه بتطبيق التعليمات وتقبله  2

 للتوجيهات وتنفيذها

     

يراعي حجم الطالب في الصف عند  8

 وضع خطة الدرس وتطبيقاها 

     

االستفادة من االمكانيات المتاحة  9

بالمدرسة من مالعب واجهزة 

 وادوات عند اعداده ألداء الدرس

     

اعتماده على بعض االختبارات  01

المهارية والبدنية المناسبة في 

 التقويم

     

      ادراته الصف الدراسي 00

قدرته على اكتشاف االخطاء  02

 وتصحيحها

     

يعطي معلومات اضافية لزيادة  03

 توضيح الدرس

     

      يضع اسس مناسبة لتقويم اداء طلبته 04

كفايات اهداف  4

درس التربية 

 الرياضية

20% 

ملما بمفهوم واهداف التربية  0

 الرياضية

     

تناسب االهداف مع امكانيات الطلبة  2

 البدنية والمهارية

     

مالمة الوسائل التعليمة لتحقيق  3

 اهداف درس التربية الرياضية

     

      وضوح اهداف الدرس للطالب 4

      تطوير الصفات البدنية لطلبته 5

ارتباط االهداف العامة مع اهداف  6

درس التربية الرياضية ) االهداف 

 االجرائية(
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اكساب الطلبة حب العمل والتعاون  2

 فيما بينهم

     

   

الطلبة اثارة التفكير العلمي لدى  8

 وربط الجانب العقلي بالجانب البدني

     

تطوير القدرات العقلية والمهارية  9

 للطلبة

     

يبدأ دروسه بمقدمة قصيرة لتشويق  01

 الطلبة واثارة اهتمامه بالدرس

     

كفاية العالقات  5

االنسانية 

 والتربوية

12% 

قدرته على اقامة عالقات انسانية  0

 بطلبتهتربوية جيدة 

     

قدرته على اقامة عالقات انسانية  2

 تربوية جيدة بأداء المدارس

     

قدرته على اقامة عالقات جيدة  3

بزمالئه المدرسية والمعلمين في 

 المدرسة 

     

عالقاته مع المشرفين واالختصاصين  4

 التربويين

     

يحسن توجيه روح التنافس الرياضي  5

 الشريف بين الطالب 

     

قدرته على استخدام مبداء الثواب  6

 والعقاب

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


