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 الرياضيةبناء مقياس للكفايات التدريسية ملدرسي الرتبية 
 () أ.م.د. ماجدة محيد كمبش

 ملخص البحث

التعامل مع اجملموعات من الطلبة يف ومدرسوا التبية الرايضية هم املكلفون  ،حتقيق أهدافهايف بية ت أداة للهي املدرسة     

يذ ومتابعة املناهج ومن مث حتقيق فلك يعد املدرس املسئول عن تنفضال عن ذ ،ين يشكلون عينة خمتارة من اجملتمعذال

 .بوية بدرةة عاليةت األهداف التعليمية وال

وميثل املدرس املركز األول من حيث  ،اجملاليف أساسيا نه هناك مخسة عشر عامال أكثري من اخلرباء التبويون من أكد  لقد   

 .األمهية

تعليم املهارات احلركية يف يقوم أبعداد الدرس وحتضريه وتنظيمه فضال عن التدرج  الذيذلك الشخص واملدرس اجليد هو  

 .مع مراعاة الفروق الفردية

 الوقت احلاضريف اجملال املدرسي يف الرايضية من حيث الكفاايت التدريسية من األمور املهمة  قومي مدرس التبيةتوبعد   

 .املنهاج ذعملية تنفي لائج اليت حصل عليها خالرس من خالل النتدالتقومي يعكس عمل املإذ أن 

مي و قتالتقومي التبوي االعتماد على العلى الوقت وبشكل خاص يف جمال اإلشراف والتقومي التبوي االعتماد يف يالحظ 

ن ثري يف كثري من األحياتمما  ،الذايت يف إصدار قرارات حول أداء عمل مدرس التبية الرايضية يف اجملال املدرسي

يهدف حيث  .من يولد اإلحباط النفسي وبشكل خاص عند املدرسني اجلدد اتر اقر الاالعتاضات وعدم الرضا على هذه 

البحث إىل بناء مقياس الكفاايت التدريسية ملدرسي التبية الرايضية واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي واشتملت عينة 

 ( فرد كعينة لبناء املقياس011البحث على )
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Building a measurement for teaching Skills for physical educational teachers A 

research paper presented by : 

Dr. Majida Hameed 

College of Basic Education / Dayala University 

    The new concept of physical education is that it is developed and continuous process 

aims to offer a good environment that helps to form the humanistic personality of 

people .This offers them a chance to get social characteristics of development, and 

psychological , mental and physical balances according to the goals of the society . 

Getting such aims in education , we have to point out the school and particularly the 

teachers of the physical education who they deal directly with students whom they 

form a random sample of the society . Moreover, the teacher is the responsible to carry 

out the curriculums till he achieves the educational and learning goals . 

Many educational experts believe that there is fifteen basic factors in schooling fields 

in that teacher is the first and most important one . Thus, the physical educational 

teacher is considered the basic factor in the process of education and learning through 

directing the sport skills and arising the desire and stimulant for accurate and hard 

working to achieve educational goals . 

In fact, the good teacher is that one who prepares his lesson, makes good arrangements 

in learning the movement skills with much consideration to the social and individual 

differences of his students during lesson , and finally, does the good choice to the 

methods of teaching, the style and the variations . 

Accordingly, that teacher should have characteristics such as cleverness, good 

knowledge of his subject, and a desire to be in contact with the related modem studies 

of his field . On the other hand , this teacher must get a quite knowledge of personality 

for he deals daily with different people paying much attention to the individual 

differences and how to- deal with these differences according to the abilities of each 

student. He has to renew his information from time to time and be ideal to his students 

as a leader in building and developing personalities , in addition, to be a social pioneer 

who reflects the values, habits, and beliefs of his culture .He has also to hold the 

responsibility of non-class sporting and educational activities and supervise them 

directly in correspondence to students' attitudes . He is responsible to arise the thinking 
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of his students when he prepares a trusty condition that improve the teacher's 

confidence of himself on one side and the confidence between him and his students on 

the other side. 

This research paper tackles a problem of nowadays in the measurement and evaluation 

field . It points out how this measurement depends mainly on the subjective evaluation 

in taking decisions concerning the performance of physical educational teacher . This 

in turn results many decisions that are considered to be frustrated to the new teachers . 

So, the researchers of this paper thought of a way how to get rid of the subjective 

evaluation through depending on objective measurement for teachers using statistical 

evaluation. - 

The research paper aims to build a measurement for teaching skills for physical 

educational teachers . The paper tackles three aspects; first with human aspect that 

depends on the specialist sample as specialist supervisor , headmasters and vice 

headmasters of intermediate and secondary schools . While the second deals with 

placing aspect as the University of Dayala / The Education Institute in Dayala .The 

third is the timing aspect that occurred from 2nd, Jan, 2007 until 1st, Sept., 2007 . 

 التعريف بالبحث -1

 املقدمة وأمهية البحث: 1-1

شكيل تعلى  البيئة اليت تساعد ريىل توفإأهنا عملية مستمرة و متطورة و هتدف يف بية الرايضية ت النظرة احلديثة لل    

و التوازن ةسميا و عقليا  الشخصية اإلنسانية إلفراد اجملتمع و متكنهم من اكتساب الصفات االةتماعية من خالل النمو

 .و نفسيا وفقا لألهداف اليت حيددها اجملتمع

التعامل مع جمموعات من الطلبة يف ون فاملكلهم و مدرسو التبية الرايضية  ،حتقيق أهدافهايف للتبية أداة هي واملدرسة    

و متابعة املناهج ومن مث حتقيق  ذفيفضال عن ذلك يعد املدرس املسؤول عن تن ،ين يشكلون عينة عشوائية من اجملتمعذال

 .انتقرةة عالية من اإلدبوية بت ة و المياألهداف التعلي

و ميثل املدرس املركز األول  ،املدرسياجملال عشر عامال أساسيا يف مخسة من ان هناك اخلرباء التبويني كثري من كر  ذ لقد    

مل الرئيس يف عملية التبية و التعليم من حيث توةيبه األنشطة بية الرايضية العات و عليه يعد مدرس ال .من حيث األمهية
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 .و الدقيق من اةل حتقيق أهداف الوحدة التعليميةاجلاد الرايضية للطلبة و يبعث يف نفوسهم الرغبة والدافعية يف العمل 

تعليم املهارات  يفدرج تو املدرس اجليد هو ذلك الشخص الذي يقوم إبعداد الدرس و حتضريه و تنظيمه فضال عن ال 

ومن مث له القدرة على االختيار السليم لطرائق التدريس و أساليبها و  ،يذ الدرسنفروق الفردية إثناء تفاحلركية مع مراعاة ال

 .(1)حتقيق األهداف  اتمتطلبالتنوع يف استخدامها مبا يتناسب و 

ولديه الرغبة يف  ،اصة و الكافية ابملادة اليت يعلمهاو مدرس التبية الرايضية له خصائص عقلية كالذكاء و املعرفة اخل  

 .(2)االطالع املستمر ابملعرفة احلديثة ابلعلوم املتعلقة يف جمال ختصصه 

انه يتعامل مع اإلنسان الذي يعد أكثر املخلوقات تعقيدا و تنوعا إذ  ،ويعد مدرس التبية الرايضية ابحثا يف الشخصية  

ودور  ،وهذا يعين وةود فروق فردية كثرية ، من السماتثريانه خيتلف عن غريه يف كإذ  ،وعهفاإلنسان وحيد و فريد يف ن

 .(3)ته اناسب مع إمكانياته و قدر تمتعلم مكاان مناسبا حبيث ي لكلاملدرس هو تذويب هذه الفروق حبيث يوفر 

نه مثل أعلى لطلبته من او  ،لطلبتهكونه أداة للتجديد لنفسه و  بية الرايضية من حيثت وهنالك مسات مهمة ملدرس ال 

دات تقافة اجملتمع لطلبته عن العادات و القيم و املعثقيقدم  ا  اةتماعي ا  خالل دوره القيادي يف بناء الشخصيات و يعد رائد

ناسب مع تية و اإلشراف عليها و طريقة اختيارها مبا يفرايضية الالصلفضال عن تنظيم النشاطات التبوية و ا ،الراسخة

أو ابلعكس أو  هاملتعلم بنفسقة ثقوي تاليت البيئة  فكري الطلبة من خالل هتيئةتإاثرة يول الطلبة و اجتاهاهتم. ويعمل على م

يف رفع الروح املعنوية و اإلبداع ومن مث يفتح اجملال للتحصيل و االجناز على وكذلك له القدرة  .تدمريهاسببا يف قد يكون 

 .(4)امليدان التبوي و التعليمي 

الوقت احلاضر يف اجملال املدرسي يف ومي مدرس التبية الرايضية من حيث الكفاايت التدريسية من األمور املهمة تقويعد   

عليها قومي يعكس عمل املدرس من خالل النتائج اليت حصل تالإذ إن  ،ذ للمنهاج املدرسيفابعتباره احملرك األول واملن

 .حتقيق األهداف املرسومة من قبلهيف املنهاج فقرات  ذفينتعملية خالل 

                                            

 .02ص  0222 ،1 ط يوسف قطامي و آخرون، تصميم التدريس، دار الفكر العريب،(1)
 .43، ص ١٩٩١جامعة بغداد، ريسية يف طرائق تدريس الرتبية الرايضية،عباس امحد السامرائي، عبد الكرمي حممود السامرائي، كفاايت التد(2)
 .02، ص ١٩٩٩ميم التعليمي نظرية و ممارسة، دار املسرية، عمان تصخرون، الآحممد حممود احليلة و (3)
 .66ص  ،٢٠٠٢، ٢ ط تصميم التعليم نظرية و ممارسة، دار املسرية، د حممود احليله، حممد ذيبان الغزاوي،محم(4)
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اخل( ولكن  ... زمالء املدرس، الطلبة، اإلدارة )اإلشراف، ومي مدرس التبية الرايضيةتقيف متعددة نشارك أطراف وهنالك   

 .اضرحلالوقت ايف ومي االشراف التبوي هو األسلوب السائد و الطريقة الوحيدة املتبقية تقيبقى 

 ذاء و املوضوعات و ابلتايل اختايإليه املعنيون يف اجملال التبوي هو يف إصدار قرارات على تنمية األش ومي الذي يهدفتقفال 

 وميكن أن نلخص .. ةل حتقيق األهداف التعليمية و التبويةااألخطاء من القرارات من حيث تعزيز اجليد منها أو تعديل 

ألهنم يعدون  ،ية لدى مدرس التبية الرايضيةتديرات الذاتقعيده عن القومي الكفاايت التدريسية يتم بطرق موضوعية بتأمهية 

 .من العناصر األكثر فاعلية يف حتقيق األهداف يف اجملال املدرسي

 -:البحثمشكلة  ٢-١

قومي الذايت يف تومي التبوي االعتماد على التقو الاإلشراف جمال يف الوقت احلاضر و بشكل خاص يف يالحظ       

 من األحيان االعتاضات و عدم ثري يف كثريمما ي ،اجملال املدرسييف ارات حول أداء عمل مدرس التبية الرايضية دار قر صإ

 .ني اجلددحباط نفسي و بشكل خاص عند املدرسالرضا على هذه القرارات مما يولد إ

تعطي  ،دريسيةتضوعي للكفاايت القومي الذايت من خالل بناء مقياس مو توسيلة تبتعد عن ال دوعليه فكرت الباحثة إبجيا 

 مي رقميا يبعد الشك يف حساب درةات التقوميو تق

 :هدف البحث ٢-١

 التبية الرايضيةملدرسي مقياس للكفاايت التدريسية بناء    

 :جماالت البحث ٤-١

دارس  املبية الرايضية، مشريف االختصاص مديري و معاوينت عينة من ذوي االختصاص يف ال :اجملال البشري 0-4-0

 .املتوسطة و الثانوية

 ةامعة دايىل. /اجملال املكاين: املديرية العامة للتبية حمافظة دايىل  ٢-٤-١

 0/9/9101ولغاية  0/01/9112ن ملزماين: للمدة أاجملال  ٣-٤-١
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 منهج البحث وإجراءاته امليدانية -2

 :املنهج املستخدم ١-٢

 يقة املسحية ملالءمته طبيعة املشكلةاستخدمته الباحثة املنهج الوصفي ابلطر   

 :عينة البحث ٢-٢

 .أدانهيف ميثلون حجم العينة املوزعة حسب اجلدول فرد ( 011) علىاشتملت عينة البحث 

 (١رقم )جدول 

 أفرادهاعدد نوع العينة و 

 احلجم العينة ت

 01 دكتوراه/ماةستري -0

 91 مشرفون اختصاص يف التبية الرايضية -9

 01 ومعاونيهم مدراء -0

 011 اجملموع

 أدوات البحث: 0-4

 املالحظة -

 املقابلة -

 االختبارات والقياس. -

 -:خطوات بناء املقياس 0-3

 .قياسحتليل حمتوى مفردات امل -أ

 من ثريكعلى  اطلعت الباحثة  ،صل ابلكفاايت موضوع القياستتكرب عدد ممكن من العبارات اليت أةل مجع امن    

ومت التوصل  ،ومي التبوي و غريها من األساليبتقجمال اإلشراف و اليف و األحاديث اليومية  ،التالكتب و اجمل ،املصادر
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 ،ومن مث متت مراةعتها مرة اثنية ،اجلمل و العبارات بشكلها األويلإىل جمموعة من العبارات و مت حتليلها للوصول إىل 

 .اضحة و قصريةشكل مجل مفيدة وو لتأخذ فضال عن الصياغة اللغوية للعبارات 

( حمكم و يكون واةبهم 011جمموعة من احملكمني و البالغ عددهم )على عرضت هذه اجملموعة من العبارات  -ب

 ثراألكهي اليت تعرب عن الكفاايت ( ١١)رب اجملموعة تعشرة جمموعة تعيف أحدى تصنيف هذه العبارات يف  ا  منحصر 

إىل  الفقرات احملايدة وصوال  متثل اجملموعة السادسة واليت إىل يصل حىت ا عنها اجيابية وهكذل تقاجيابية واجملموعة التاسعة 

 .. ذلكيوضح ( ١)رقم مللحق ا سلبية حنو املوضوع واألكثر اجملموعة متثل اليت ( ١)الفقرة 

على وم قنالتالية  ةلذا فان اخلطو  ،ةفللجمل اخلاصة ابلكفاايت املختل تصنيفهميف من الطبيعي ال يتفق احملكمون  -ةــــ

ابلقيمة عنها يسية وهو ما يعرب تدر متصل الكفاايت العلى ديرات احملكمني لكل عبارة لتحديد موقعها تقحساب 

 .(1)ارات بة للعميالتحك

إحدى عشر يف تصنيف العبارات أساس على األداء مستوى على ضوء مقياس الدرةات للحكم يف يتم مجع الدرةات -د

 .وفر لدى املدرستتأن كم واليت ميكن ه الوسيط للفقرات اليت اختارها احملجمموعة ومن خالهلا يستخرج في

 :االختبار النهائي للعبارات 9-0

رةات القبول و الرفض دمتثل فضال عن أهنا  من وضوح العباراتالتأكد مت  ،أن مت حساب القيمة التكميليةبعد         

 .يتضمنها املقياساليت 

 -معامل االتساق الداخلي: 0-6

اق الداخلي تسومعامل اال (2)جتانس الفقرات على استخدمت الباحثة معامل االتساق الداخلي إذ انه يقدم لنا الدليل    

وقد استخدمت الباحثة معامل االتساق الداخلي  (3) درةات كل فقرة والدرةة الكلية للمقياس"بني هو معامل االرتباط "

طريق عن قياس ابستخدام احملك الداخلي )الدرةة الكلية للمقياس( يف حتليل فقرات املقياس أي حساب صدق فقرات امل

                                            

 .403، ص ١٩٩٠سوراي،  دمشق، دمشق،منشورات جامعة  بية احلديثة،الرت يف ومي تقالقياس وال ل،ئيأمطانيوس ميخا(1)
 .٩٩ص( ٢٠٠١)كلية الرتبية الرايضية جامعة بغداد،  أطروحة دكتوراه، كرة اليد:العيب  نينه لدى تقات و ذصور؛ بناء مقياس ملفهوم النحازم علوان م(2)
بييية ابييت ربييد، جامعيية بغييداد، رت العييراق، أطروحيية دكتييوراه، كلييية اليف م؛ بنيياء مقييياس مقيينت لسييمات بخصييية طلبيية املرحليية ا عدادييية كييا مهييدي  علييي (3)

 .600 ص ١٩٩٤
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 .باط البسيط لربسونتوقد استخدم قانون معامل االر  .أجياد العالقة االرتباطية بني درةة كل فقرة والدرةة الكلية للمقياس

وبني الدرةة الكلية للمقياس   كل فقرةعلى  مدرسني ( ١١)بني درةات أفراد العينة البالغة  ةباطيتالر أالستخراج العالقة 

  وكانت مجيع الفقرات مميزة حتت هذا املستوى.(. ١)كما يف اجلدول رقم 

 (.01و44و47و46و40و06و00و92و97و02و7و6و0و9) الفقراتعدى 

 (.٢) اجلدول رقمكما يف فقرة والدرةة الكلية للمحور  كل درةة  بني الداخلي اق تسمعامل االاستخراج مث مت   

املعاجلة السابقة. يف قد سقطت  (01و44و47و46و40و06و00و92و97و02و7و6و0و9)لفقرات إن اومبا 

 (٣٣و٣٣و٢٢و٤و١)الفقرات فقط هذه املعاجلة يف سقطت 

 (١جدول )

 درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياسبني معامل االرتباط يبني 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مج ص س تسلسل الفقرات

 دالة 1.626006 44.74 40.64 .0

 غري دالة 1.46249 44.74 09.00 .9

 دالة  1.41049 44.74 6.99 .0

 دالة 1.206010 44.74 44.00 .4

 غري دالة 1.401770 44.74 60.24 .0

 غري دالة  1.401770 44.74 61.9 .6

 غري دالة 1.006466 44.74 00.64 .7

 دالة 1.206010 44.74 44.29 .4

 دالة 1.206010 44.74 70.94 .2

 دالة 1.41049 44.74 0.96 .01
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 مستوى الداللة معامل االرتباط مج ص س تسلسل الفقرات

 دالة 1.41049 44.74 4.44 .00

 دالة 1.41049 44.74 00.04 .09

 دالة 1.41049 44.74 0.66 .00

 دالة 1.00660 44.74 90.4 .04

 دالة 1.626006 44.74 62.09 .00

 دالة 1.647129 44.74 40.14 .06

 دالة 1.206010 44.74 44.19 .07

 دالة 1.206010 44.74 42.10 .04

 غري دالة 1.007944 44.74 70.94 .02

 دالة 1.206010 44.74 41.4 .91

 دالة 1.206010 44.74 44.16 .90

 دالة 1.206010 44.74 40.09 .99

 دالة 1.2060 44.74 0.10 .90

 دالة 1.2060 44.74 0.10 .94

 دالة 1.67002 44.74 01.24 .90

 دالة 1.64712 44.74 4.74 .96

 غري دالة  1.007944 44.74 67.14 .97

 دالة 1.206010 44.74 46.00 .94

 غري دالة 1.47200 44.74 00.0 .92
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 مستوى الداللة معامل االرتباط مج ص س تسلسل الفقرات

 دالة 1.206010 44.74 20.99 .01

 غري دالة 1.47200 44.74 04.90 .00

 دالة 1.206010 44.74 40.09 .09

 دالة 1.206010 44.74 41.0 .00

 دالة 1.2060 44.74 0.04 .04

 دالة 1.206010 44.74 40.04 .00

 غري دالة 1.044404 44.74 02.74 .06

 دالة 1.626006 44.74 74.26 .07

 دالة 1.6900 44.74 91.70 .04

 دالة 1.064007 44.74 04.66 .02

 دالة 1.410406 44.74 71.06 .41

 دالة 1.69949 44.74 7.0 .40

 دالة 1.2060 44.74 9.40 .49

 دالة 1.2060 44.74 0.22 .40

 دالة 1.2060 44.74 9.74 .44

 غري دالة 1.97974 44.74 67.00 .40

 غري دالة 1.97974 44.74 00.26 .46

 غري دالة 1.094797 44.74 09.70 .47

 غري دالة 1.094797 44.74 04.00 .44
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 مستوى الداللة معامل االرتباط مج ص س تسلسل الفقرات

 دالة 1.410406 44.74 76.64 .42

 الةغري د 1.06446 44.74 01.64 .01

 دالة 1.20270 44.74 0.90 .00

 دالة 1.62606 44.74 9.4 .09

 دالة 1.62606 44.74 0.4 .00

 1.04=  4 ( ودرةة حرية1.10مستوى ) تقيمة )ر( اجلدولية حت

 (٢)اجلدول 

 والدرجة الكلية للمحورفقرة يبني معامل االرتباط البسيط )بريسون( بني درجة كل 

 الداللة تسبةاحمل -ر  رقم الفرتة احملور

 غري دالة 1.060 .0 األهداف التبوية

 دالة 1.26 .9

 دالة 1.79 .0

 غري دالة 1.440 .4

 (0اجلدول )

 يبني معامل االرتباط البسيط )بريسون( بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور

 الداللة احملتسبة -ر  رقم الفقرة احملور

 دالة غري 1.060 .0 األهداف التبوية

 دالة 1.26 .9

 دالة 1.79 .0
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 الداللة احملتسبة -ر  رقم الفقرة احملور

 غري دالة 1.440 .4

 غري دالة 1.010 .0 التخطيط للدرس

 غري دالة 1.010 .6

 غري دالة 1.14 .7

 دالة 1.297 .4

 دالة 1.297 .2

 دالة 1.47 .01

 دالة 1.47 .00

 دالة 1.47 .09

 دالة 1.47 .00

 دالة 1.6 .04

 دالة 1.664 .00 عرض الدرس

 دالة 1.622 .06

 دالة 1.224 07

 دالة 1.224 .04

 دالة 1.600 .02

 دالة 1.644 .91

 دالة 1.224 .90

 دالة 1.224 .99
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 الداللة احملتسبة -ر  رقم الفقرة احملور

 دالة 0 .90

 دالة 0 .94

 غري دالة 1.00 .90

 دالة 1.7 .96 إدارة الصف

 دالةغري  1.407 .97

 دالة 1.460 .94

 دالة 1.79 .92

 دالة 1.460 .01

 دالة 1.79 .00

 دالة 1.460 .09

 دالة 1.460 .00

 دالة 1.46 .04

 دالة 1.227 .00 إاثرة الدافعية

 غري دالة 1.420 .06

 دالة 0 .07

 غري دالة 1.09 .04

 غري دالة 1.407 .02

 دالة 1.640 .41

 دالة 1.70 .40
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 الداللة احملتسبة -ر  رقم الفقرة احملور

 دالة 0 .49

 دالة 0 .40

 دالة 0 .44

 دالة 1.70 .40 مسات الشخصية

 غري دالة 1.02 .46

 دالة 1.074 .47

 دالة 1.074 .44

 دالة 1.220 .42

 غري دالة 1.00 .01

 دالة 1.22 .00

 دالة 1.40 .09

 دالة 1.40 .00

 1.04=  4( ودرةة حرية 1.10قيمة )ر( اجلدولية حتت مستوى )

 -موعات املتطرفة(:القوة التمييزية للمقياس )اجمل ٧-٢

التمييز بني املفحوصني كي على قدرة فقرات املقياس على يعد التمييز من اخلصائص السايكومتية )القياسية( اليت تدل    

 .(0) يأساسا القياس النفسعليها بني األفراد يف السمة املقاسة اليت يقوم  الفروق الفرديةعن يتمكن املقياس من الكشف 

ين حيصلون ذاألفراد العن الفقرات كلها  اتقيسهاليت سمة لعة يف اتفدرةات مر على ين حيصلون ذاألفراد الألهنا متيز بني 

 .درةات منخفضةعلى 

إذ قسمني إىل غري املميزة مت جتزئة العينة  سقرات واستخراج القوة التمييزية لفقرات املقيافلل اإلحصائي ولغرض التحليل  

 رسني.مد (01) تكونت العينة من
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ولغرض الكشف عن القوة  .قراتفحساب القوة التمييزية لليف  املتطرفتني تنيثة أسلوب اجملموعحاعتمدت الباإذ   

ة لكل استمارة من ومت حتديد الدرةة الكلي .التمييزية لفقرات املقياس مت تفريغ إةاابت مجيع عينة التجربة االستطالعية

( الستخراج القوة t) بارتدرةة مث مت استخدام اخأوطأ من أعلى درةة إىل  استمارات املدرسني ورتبت االستمارات تنازليا  

( 0.461غة )الجلدولية والباوعند مقارنتها مع قيمة )ت(  (2.12 -1بة )تس( احملtاوحت قيمة )تر التمييزية للمقياس وقد 

الفقرات  عدى ى.و ستملاا ذوكانت مجيع الفقرات مميزة حتت ه .(٣) ودرةة حرية. (1) () (1.10حتت مستوى )

 (.00و09و00و01و٤٢و٤٤و٤٣و٤٢و٤١و٣٣و٣٢و٣٤و٢٢و٢٢و٢٢و٢٤و٢٣و02و١٤و١٣و١٢و١١و١)

يبني مقياس إذ ( ٤( فقرة وكما مبني يف امللحق )١٣(. وبذلك يكون املقياس تكون من )٣وكما مبني يف اجلدول )

 .تاح التصحيحفريسية مع متدالكفاايت ال

 (٢) اجلدول

 تمييزية ملقياس الكفاايت التدريسيةيبني نتائج القوة ال

 مستوى الداللة قيمة )ت( احملتسبة رقم الفقرة

 غري دالة 1 .0

 دالة 0.79 .9

 دالة 0.24 .0

 دالة 0.60 .4

 دالة 2.12 .0

 دالة 4.00 .6

 دالة 0.24 .7

                                            

()( عند مستوى122القيمة التائية اجلدولية بدرجة حرية ) ( 2024داللة) (1046) تساوي 
 للطباعية والنشير، تي ، املوصيل، دار الكحبوث الرتبية الرايضيية يفصائية واستخدامات احلاسوب ؛ التطبيقات ا حعبدحممد وحست حممد  ايسنيوديع (1)

 .٤٤٠ص ، ١٩٩٩
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 مستوى الداللة قيمة )ت( احملتسبة رقم الفقرة

 دالة 0.66 .4

 دالة 4.44 .2

 دالة 9.66 .01

 غري دالة  1 .00

 غري دالة 1 .09

 غري دالة 1 .00

 غري دالة 1 .04

 دالة 4.40 .00

 دالة 0.22 .06

 دالة 7.04 07

 دالة 7.69 .04

 غري دالة 1 .02

 دالة 0.41 .91

 دالة 7.04 .90

 دالة 7.01 .99

 غري دالة 1.10 .90

 غري دالة 1.10 .94

 غري دالة 1.100 .90

 غري دالة 1.12 .96
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 مستوى الداللة قيمة )ت( احملتسبة رقم الفقرة

 غري دالة 1 .97

 دالة 7.07 .94

 دالة 6.49 .92

 دالة 4.02 .01

 دالة 7.00 .00

 دالة 7.01 .09

 دالة 6.44 .00

 غري دالة 1.14 .04

 دالة 6.29 .00

 دالة 0.46 .06

 غري دالة 1 .07

 غري دالة 1.10 .04

 دالة 4.94 .02

 دالة 0.10 .41

 غري دالة 1 .40

 غري دالة 1.100 .49

 غري دالة 1.10 .40

 ري دالةغ 1.006 .44

 دالة 0.69 .40
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 مستوى الداللة قيمة )ت( احملتسبة رقم الفقرة

 غري دالة 1 .46

 دالة 0.12 .47

 دالة 0.06 .44

 دالة 0.01 .42

 غري دالة 1 .01

 غري دالة 1.10 .00

 غري دالة 1 .09

 غري دالة 1 .00

 0.46=  4( ودرةة حرية 1.10قيمة )ت( اجلدولية حتت مستوى )

 .اسيالشروط العلمية للمق 0-8

 ( فقرة مثلت مقياس الكفاايت١٣للمقياس مت التوصل إىل )التمييزية والقوة الداخلي االتساق معامل  جبعد استخرا    

 يلي.وكما مث قامت الباحثة ابستخراج األسس العلمية للمقياس . (0) يف امللحق رقمكما البحث   عالتدريسية موضو 

دريسيني و تات التكميلية لعينة من القدير تريق استخدام الطالباحثة )الصدق التجرييب( وذلك عن  استخدمت -:الصدق

( و هذا معامل ارتباط 1.74فوةد معامل االرتباط ) ،نفسها العينةعلى بيق املقياس طتمث مت من  و( ١١)البالغ عددهم 

 .ةيد

 نفسهاتكرر تإن املالحظة ال ميكن أن ومبا املالحظة املباشرة لألداء على املقياس تعتمد درةة حتديد إن طبيعة مبا  :الثبات

حمللني اثنني لعينة قوامها درةات ات من خالل إجياد معامل ارتباط بني ثبلذا أوةدت الباحثة معامل ال ،يف املرة الثانية

 ةيد.امل ثبات عاحملللني و هو مدرةات بني  (1.40وقد بلغ معامل االرتباط )ني يتدريس( ١١)

خري من شروط صالحية املقياس من حيث النفقات و لث و األمتثل القابلية لالستعمال الشرط الثا :القابلية لالستعمال

ومن األمور املهمة أيضا و اليت تقلل القابلية  ،نتائج صادقة و اثبتةعلى الوقت للحصول حساب اجلهد فضال عن 
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 .وبذلك توفرت الشروط العلمية للمقياس .و حمدودةبسيطة كوهنا حيث  لالستعمال وضوح التعليمات من 

 يق املقياس وحساب الدرجة.طريقة تطب ٩-٢

تاح التقديرات التحكيمية فيوضح ذلك بدون م( ٢)وامللحق رقم ( فقرة 04يستعمل املقياس عند تطبيقه واملتكون من ) 

ابلكفاايت التدريسية  ةالعبارات اخلاص ومي املعىن يوضح عالمة )صح( أمامتقابملقياس على  حبيث التعليمات اخلاصة

ديرات التحكيمية على العبارات املختارة. ويتم تقحملكم عدم توفرها ومن مث يتم وضع الااليت يعتقد العبارات وترك للمدرس 

قديرات نستطيع تقومي مستوى تأساس جمموع ال وعلى ضوء مقياس الدرةات على مستوى األداءيف مجع الدرةات 

الدرةة على ني حنصل ثنمة الناتج على اضوء الدرةات الكلية للمقياس وبعد قسيف الكفاايت التدريسية لدى املدرسني 

االجتاه يف قل من الوسط فيكون أاالجتاه االجيايب أما يف ا كانت أعال من الوسط يكون إذوتقارن مع منتصف الدرةة 

 .السليب

 :الوسائل ا حصائية ١٠-0

 .t-test معامل ارتباط برسون و ،الوسيط

 -النتائج ومناقشتها:عرض  -3

مجعتها الفقرات اليت عدد  معاجلات إحصائية إذ كانبعد عدة كفاايت التدريسية لمقياس لناء إىل بتوصلت الباحثة    

للمقياس من خالل استخراج  استخراج االتساق الداخلي هيمعاجلة أول ( فقرة مثلت مخسة حماور وكانت ٢٣الباحثة )

 مبرحلتني. )بريسون(معامل االرتباط البسيط 

 .اسيدرةة كل فقرة و الدرةة الكلية للمق بنيمعامل االرتباط  -0

يف ( 02فت )ذأن حبعد فقرة  (٣٤)استبقيت إذ ة كل فقرة و الدرةة الكلية للمحور درةبني معامل االرتباط  -9

 .(01و٤٣و٤٢و٤٢و40و٣٣وو٣٣و٣٢و٣١و٢٣و90و٢٢و02و ٢و ٢و0و٢و٤و١) املعاجلتني والفقرات هي

بني اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا  (T-testللمقياس من خالل تطبيق قانون )ة القوة التمييزي الباحثة ابستخراجمث قامت   

املعاجلات يف وفة ذحمهي الفقرات بعض فقرة ومبا إن  (٢٣فت )ذاملعاجلة حهذه )اجملموعتني املتطرفتني( ومن خالل 

 الفقراتوهي فقرة وقد مثلت مقياس الكفاايت التدريسية ( ١٣)سوى  يتبقى مل السابقة
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 (٢١و٤٣و41و٣٢و٣٣و٣٢و٣١و٢٣و٢٢و٢١و٢١و١٣و١٢و١٢و00و٣و٣و٣)

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 3-1

 .الذايت ديرتققليل االعتماد على التيف دور فاعل املقتح كان له املقياس  -0

 العلمية التجربة خبصوص إجياد األسس عليها عند إةراء رضى املقومني على درةات التقومي اليت حصلوا -9

 .اسللمقي

 التوصيات 3-0

 .بية الرايضيةت المبدرس  الكفاايت اخلاصةومي تقموضوعي يف كأسلوب  حقت املعتماد املقياس ا -0

قومي تو الاإلشراف بية، ةهاز ت املديرايت العامة للمجيع على تعميم املقياس اخلاص ابلكفاايت التدريسية  -9

 .ربية رايضيةتاختصاص 

 املصادر

 .0221 ،سوراي ،دمشقمنشورات  ،التبية احلديثةيف ومي تقوالالقياس  ،امطانيوس ميخائيل-

 ،ةامعة بغداد ،طرائق تدريس التبية الرايضية -يف كفاايت التدريسية   ،الكرمي حممودعبد  ،امحد السامرائيعباس  -

 .١٣٣١ ،العراق

 .١٣٣٣ عمان ،امليسرةدار  ،نظرية ممارسةالتعليمي التصميم  ،مود احليلة و خخرونحمحممد  -

 .٢١١٤عمان ، ٢ ط ،املسريةدار  ،التصميم التعليم نظرية و ممارسة ،بان العزاويذيحممد  ،حممد حممود احليلة -

 .9111عمان  ،١ط  ،العريبالفكر دار  ،التدريستصميم  ،و خخرونامي طيوسف ق -

بية ت كلية ال) ،وراهتدكأطروحة  :كرة اليدالعيب  ات وتقنينه لدى ذملفهوم ال مقياس بناء؛ علوان منصورحازم  -

 .9110 ،الرايضية ةامعة بغداد

أطروحة دكتوراه، كلية  ،العراقيف مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة املرحلة اإلعدادية بناء كاظم؛ مهدي  علي  -

 .0224بية ابن رشد، ةامعة بغداد، ت ال
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 ،بية الرايضيةىف حبوث الت  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات احلاسوب؛ ايسني حممد وحسن حممد عبدوديع  -

 .١٣٣٣ ،املوصل، دار الكتب للطباعة والنشر

 (0امللحق رقم )

 بسم هللا الرمحت الرحيم

 م/ استبيان أراء اخلرباء

 األستاذ الفاضل ............ احملتم.

 ،حتية طيبة وبعد

 حثة أبعداد فقرات مقياسولغرض إمتام هذا العمل قامت البا .بناء مقياس الكفاايت التدريسية"" بــــوم الباحثة تق   

وما تتمتعون به من روح  ،ربة يف هذا اجملالخ إىل ما عرفتم به من ا  الكفاايت التدريسية. حسب طريقة ))ثرستون(( ونظر 

 .ومي فقرات املقياستقارة آبرائكم يف نالباحثة تود االست نعاونية فإت

( 00)الرقم  ثل( إذ مي00ىل رقم )إ( ١)رقم  مدرج منعلى جمموعات موزعة ثالث من خالل تصنيف الفقرات إىل   

 .( الذي ميثل الفقرات احملايدة٢ابلرقم ) ا  ل أقصى السلبية مرور ثمي( 0والرقم )ة ةة إجيابير أقصى د

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

 التوقيع:

 :االسم واللق  العلمي

 االختصاص:

 كان العملم

 الباحثة                                                                                            

 أ.م.د ماجدة محيد كمبش
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

 

التعامل مع 

األهداف 

 التبوية

حيتاج إىل التعرف على -0

األهداف العامة للتبية 

 الرايضية.

           

أكثر ما حيتاج التعرف -9

األهداف العامة  عليه من

 للتبية الرايضية هو ما خيص

           

غري ملم ابألهداف -0

 العامة للتبية الرايضية

           

ن اإلملام يشعر اب-4

ابألهداف العامة للتبية 

 .الرايضية مهم ةدا

           

التخطيط 

 للدرس

خيطط املالعب اخلاصة -0

 ابألنشطة

           

ت واألةهزة األدوا يئيه-6

الرايضية والتقنيات التعليمية 

 للدرس.

           

حيدد املهارات -7

والفعاليات اليت سيتم 

 تنفيذها خالل الدرس.
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

يهتم إبعداد خطط -4

تعليمية والعمل على 

 تطبيقها

           

خيرج الدرس مراعيا وفق -2

 .أةزائه بشكل متسلسل

           

ختطيط  يعتقد إن-01

املالعب ليس مهما بدرةة 

 كبرية.

           

يستغين عن األدوات -00

واألةهزة الرايضية يف 

 الدرس.

           

يفضل أن يبدأ الدرس -09

مث يدخل الفعاليات 

 والتمارين حسب احلاةة

           

ال يرى من الضروري -00

 إعداد خطط تعليمية

           

الوقت ال يراعي توزيع -04

 حسب اخلطة

           

           عرض املهارة بشكل -00عرض 
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

 .منظم ومتسلسل الدرس

يشرح املهارات -06

بشكل مبسط ويتجنب 

 الراتبة يف عرض الدرس

           

أيخذ دور املوةه -07

واملرشد خالل أداء الطلبة 

 املهارات يف الدرس.

           

حيرص دائما على -04

يف  للمهارةرسم صورة 

 أذهان الطلبة.

           

يستثمر البيئة احمللية -02

ملواقف ترتبط مبادة الدرس 

 .لغرض اإلدراك احلسي

           

يشجع التالميذ على -91

 .األداء

           

حيرص على استخدام -90

 التقنيات التعليمية

           

حيرص على اكتشاف -99

 األخطاء وتعديلها
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

ال يعرض املهارة على -90

 الطلبة

           

ال يشرح املهارة -94

 للطلبة بصورة ةيدة

           

يتكل على الطلبة يف -90

 .قيادة الدرس

           

على مدار وقت -96

الدرس يوبخ ويعاقب الطلبة 

على األخطاء دون أن 

 .حيددها

           

ى حيرص دائما عل-97 إدارة الصف

تعزيز املواقف التعليمية 

 .الناةحة

           

حيافظ على النظام -94

 يف املواقف احلرةة

           

يتجاهل السلوك غري -92

الصحيح دون اإلخالل 

 ابلنظام

           

           يتجنب السخرية -01
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

 والتهكم جتاه الطلبة.

خيتار التشكيل -00

 املناسب للفعاليات

           

يشجع على العمل -09

 التعاوين يف الدرس

           

ينمي قدرة القيادة -00

 لدى الطلبة

           

ال يعزز املواقف -04

 التعليمية الناةحة للطلبة

           

يضع الطلبة يف -00 إاثرة الدافعية

 .مواقف تشعرهم ابلتفاعل

           

يزود التالميذ بتعزيز -06

 هممستمر ألدائ

           

حيفز التالميذ على -07

 األداء اجليد

           

يشجع الطلبة على -04

املشاركة يف اختاذ بعض 

 .القرارات

           

           يستخدم مواقف -02
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

تعليمية متنوعة أثناء تعلم 

 .املهارات

            .حيتم مشاعر الطلبة-41

يف معظم األوقات -40

فاعل الطلبة مع يقلل من ت

 .الدرس

           

ال يعري أمهية لألداء -49

 .اجليد

           

يصر دائما على -40

تعليمي معني أثناء  موقف

 تعلم املهارات وال يغريه

           

جيعل الطلبة عبارة -44

عن خالت ميكن حتريكها 

 حسب احلاةة

           

مسات 

 الشخصية

 حيث الطلبة حنو تعلم-40

 .املهارات

           

يكون متعاوان -46

 .وعادال

           

            .مظهره مميز وةيد-47
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 11 12 0 8 7 6 4 3 4 0 1 الفقرات احملور

حيتم النظام وحريص -44

 .على الوقت

           

يلم يف جمال ختصيصه -42

 .عمليا ونظراي

           

يوفر للطلبة تغذية -01

 .راةعة ومستمرة

           

الطلبة ال يبايل بتعلم -00

 .للمهارات

           

التعاون مع الطلبة هو -09

أخر ما يفكر به أثناء 

 .الدرس

           

            .ال يهتم مبظهره-00

 

 (9ملحق رقم )

 أمساء احملكمني

 االختصاص االسم 

 إرشاد تربوي محد.د ليث كرمي ا-0

 تعلم حركي .د نبيل حممود شاكرا-9

 اد تربويإرش سامي مهدي .دا-0
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 االختصاص االسم 

 طرائق تدريس .د عدانن ةوادا-4

 اختبارات .د مؤيد عبد هللاا-0

 تدريس طرائق .د فاطمة اهلامشيا-6

 اختبارات .د ثراي جنما-7

 اختبارات .د اثئر داوودا-4

 اختبارات طائرة .د نوري الشوكا-2

 طرائق تدريس .د عفاف الكاتبا-01

 علم تدريب / يد .د نوال العبيديا-00

 تعلم حركي .د عايدة عليا-09

 رائق تدريس التبية الفنيةط . عالء شاكرا -00

 علم النفس الرايضي د ساهرة عبد الرزاقا.-04

 علم النفس الرايضي .د خالدة إبراهيما-00

 طرائق تدريس يا.د نز هان العاص-06

 علم تدريب .م.د إايد محيدا-07

 علم نفس العام .د مازن عبد الرمحنا-04

 طرائق تدريس .م.د مهند عبد الستارا-02

 طرائق تدريس .م.د عبد الرزاق عبد هللاا-91

 طرائق تدريس .م.د فائق فاضلا-90

 تدريسالطرائق  ميع.م.د مثىن اجلشا -99
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 االختصاص االسم 

 طرائق تدريس عريب .م.د أمساء كاظما-90

 تعلم حركي .م.د فرات ةبارا-94

 قياس وتقومي .م.د عدانن املهداويا-90

 تعلم حركي صاحل ا.م.د مها حممد-96

 مجناستك .م.د عبد الستار ةاسما-97

 علم حركي .م.د ةاسم حممد ضيفا-94

 علم النفس الرايضي محد رمضانا.م.د ا-92

 طرائق تدريس التبية الفنية ه.م.د إبراهيم نعما-01

 علم النفس الرايضي .م.د صاحل مهديا-00

 بويإرشاد تر  .م.د سامل نوريا-09

 أتهيل / ساحة وميدان .م.د سعاد عبد احلسنيا-00

 طرائق تدريس .م.د عادل عبد الرمحنا-04

 علم النفس الرايضي م.د مها صربي-00

علم التدريب / ساحة  .م.د أمساء محيد كمبشا-06

 وميدان

 علم احلركة .م.د رافد مهديا-07

 تعلم حركي / ساحة وميدان .م.د أسيل ةليلا-04

 علم النفس العام . بشرى عنادد -02

 علم االةتماع م.د فخري صربي -41
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 االختصاص االسم 

 طرائق تدريس  د. هناء عبد الكرمي -41

 طرائق تدريس  د. سلمى جميد -40

 طرائق تدريس  م.م ةنان حسني -49

 طرائق تدريس م.م سنان ةوير -40

 طرائق تدريس م.م بشائر محيد -44

 دريسطرائق ت يسار صباح-40            

 طرائق تدريس م.م رشوان حممد -46

 طرائق تدريس م.م سحر حر -47

 طرائق تدريس م.م حيدر صبحي -44

 طرائق تدريس م.م وفاء انةي -42

 مدير معهد إعداد املعلمني نبيل حممود -01

 اثنوية املطورة ابسم لطفي -00

 متوسطة شهداء اإلسالم حسن عبد اهلادي -09

 اعداية الشريف الرضي خليل إمساعيل -00

 اثنوية أمنه ةنان نوروز -04

 اإلعدادية املركزية محد نعمانا -00

 اثنوية أول حزيران زيد عبد الكرمي -06

 اثنوية احلرية زهراء نوري -07

 اثنوية أم سلمه سعاد ةرب -04
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 االختصاص االسم 

 مدرس رايضة اثمر سلمان -02

 مدرسة رايضة شذى علي -61

 ضةراي مدرس عباس عاشور -60

 رايضة مدرس عصام هبجت -69

 رايضة مدرس وليد كمال -60

 رايضة مدرس علو كرميةبار   -64

 رايضة مدرس علي عبيس -60

 مدرسة رايضة أمل رشيد-66      

 رايضة مدرس يوسف منصور -67

 رايضة مدرس رعد رمضان -64

 مدرسة رايضة وفاء هادي -62

 رايضة مدرس ةعفر حسن -71

 طرائق تدريس               علي مهديم.م  -70

 طرائق تدريس م.م ظاهر غناوي -79

 طرائق تدريس م.م شهاب عكاب -70

 طرائق تدريس محد مهديم.م ا -74

 طرائق تدريس م.م رفيعة عيسى -70

 طرائق تدريس م.م فراس نبيل -76

 طرائق تدريس م.م يسرى عبد الوهاب -77
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 االختصاص االسم 

 دريسطرائق ت م.م  عمار فاضل -74

 طرائق تدريس م.م إسراء عاكف -72

 طرائق تدريس م.م مسا إبراهيم -41

 طرائق تدريس م.م فاضل ابقر -40

 طرائق تدريس م.م عادل عباس -49

 طرائق تدريس م.م حيدر فاضل -40

 تدريب / سلة م.م حترير علوان -44

 فسلجة / طائرة م.م أمال صبيح -40

 قدمتدريب /  م.م حممد جميد -46

 املديرية العامة للتبية                      

 مين فائق                             مدير النشاط الرايضي-74

 النشاط الرايضي         مجال خليل -44

 النشاط الرايضي ابسم محيد -42

 النشاط الرايضي هاشم مجال -21

 مدرس تربية رايضية طارق لطفي -20

 مدرس تربية رايضية دنصري محي -29

 مدرس تربية رايضية ابسم ةبار -20

 مدرس تربية رايضية وسام خليل -24

 مدرس تربية رايضية ظافر انموس -20
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 االختصاص االسم 

 مدرس تربية رايضية فراس منعم -26

 مدرس تربية رايضية غسان علوان -27

 مدرس تربية رايضية ةاسم حممد -24

 مدرس تربية رايضية عامر مطر -22

 مدرس تربية رايضية ابسم لطفي -011

 (4امللحق رقم )

 يبني مقياس الكفاايت التدريسية بصورته األولية مع مفتاح التصحيح

 الفقرات قيمة الفقرة

 حيتاج إىل التعرف على األهداف العامة للتبية الرايضية.-١ 01.90

 ضية هو ما خيصأكثر ما حيتاج التعرف عليه من األهداف العامة للتبية الراي-٢ 6.40

 غري ملم ابألهداف العامة للتبية الرايضية -٣ 0.00

 م ابألهداف العامة للتبية الرايضية مهم ةدا.اإلملايشعر ابن -٤ 2.00

 اخلاصة ابألنشطة بطط املالعخي -٢ 2.04

 .ة للدرسيميات التعلقنية و التيضايهزة الر ةاألدوات و األ يئهي -٢ 4.6 ي

 .سيتم تنفيذها خالل الدرس اليتهارات والفعاليات حيدد امل -٢ 7.20

 .يهتم إبعداد خطط تعليمية و العمل على تطبيقها -٣ 2.44

 .لسلتسخيرج الدرس مراعيا وفق أةزائه بشكل م -٣ 4.06

 ة.ري بة كةدر بس مهما يل بط املالعين ختطإد تقعي -١١ 9.60

 الدرس. يفة يضايالر  األةهزةستغىن عن األدوات و ي -١١ 4.99
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 الفقرات قيمة الفقرة

 يفضل أن يبدأ الدرس مث يدخل الفعاليات والتمارين حسب احلاةة. -09 0.62

 .ةيميعداد خطط تعلإ يرى من الضرور يال  -١٣ 0.40

 

 

 

 .ال يراعي توزيع الوقت حسب اخلطة -04 6.00

 لسل.ستعرض املهارة بشكل منظم و م -00 4.64

 عرض الدرس.ىف راتبة يشرح املهارات بشكل مبسط و يتجنب ال -١٢ 01.04

 أيخذ دور املوةه و املرشد خالل أداء الطلبة املهارات ىف الدرس. -١٢ 2.74

 .هان الطلبةذأيف حيرص دائما على رسم صورة للمهارة  -١٣ 2.42

 .رتبط مبادة الدرس لغرض اإلدراك احلسىتيستثمر البيئة احمللية ملواقف  -١٣ 4.20

 .األداءعلى  ذالميتشجع الي -٢١ 01.10

 يميةالتعلات يرص على استخدام التقنحي -٢١ 2.04

 .حيرص على اكتشاف األخطاء و تعديلها -٢٢ 2.44

 ال يعرض املهارة على الطلبة. -٢٣ 0.10

 ال يشرح املهارة للطلبة بصورة ةيدة. -94 0.10

 يتكل على الطلبة ىف قيادة الدرس. -٢٢ 0.66

 خ و يعاقب الطلبة على األخطاء دون ان حيددها.على مدار وقت الدرس يوب -٢٢ 9.07

 .حةةة النايمعليواقف التملا يزرص دائما على تعز حي -97 4.04

 املواقف احلرةة.يف حيافظ على النظام  -٢٣ 2.07

 خالل ابلنظامح دون اإلي الصحرياهل السلوك غجتي -٢٣ 7.16
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 الفقرات قيمة الفقرة

 .يتجنب السخرية والتهكم جتاه الطلبة -01 01.04

 شكيل املناسب للفعاليات.تخيتار ال -٣١ 7.60

 ىف الدرس التعاوينيشجع على العمل  -٣٢ 2.44

 ينمى قدرة القيادة لدى الطلبة. -٣٣ 4.2

 ةبحة للطلةة النايميواقف التعلعزز امليال  -٣٤ 0.04

 .لتفاعلم ابف تشعرهقيضع الطلبة ىف موا -٣٢ 2.19

 ..ائهميزود التالميذ بتعزيز مستمر ألد -٣٢ 4.04

 حيفز التالميذ على األداء اجليد. -٣٢ 2.47

 بعض القرارات. ذيشجع الطلبة على املشاركة يف اختا -٣٣ 6.20

 .ة متنوعة أثناء تعلم املهاراتليميستخدم مواقف تعي -٣٣ 2.00

 .حيتم مشاعر الطلبة -٤١ 4.77

 عظم األوقات يقلل من تفاعل الطلبة مع الدرس.ميف  -٤١ 0.00

 داء اجليد.ألال يعري أمهية ل -49 9.40

 اء تعلم املهارات وال يغريه.نيصر دائما على موقف تعليمي معني أث -٤٣ 0.22

 جيعل الطلبة عبارة عن خالت ميكن حتريكها حسب احلاةة. -٤٤ 9.74

 .حيث الطلبة حنو تعلم املهارات -٤٢ 2.60

 .يكون متعاوان و عادال -٤٢ 4.66

 .مميز و ةيد مظهره -٤٢ 01.00
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 الفقرات قيمة الفقرة

 حيتم النظام و حريص على الوقت. -٤٣ 01.20

 .ايا و نظر يه عمليال ختصصلم يف جمي -٤٣ 2.04

 .عة و مستمرةةة راية تغذبوفر للطلي -٢ ١ 4.44

 ال يبايل بتعلم الطلبة للمهارات. -00 0.90

 اء الدرس.نالتعاون مع الطلبة هو أخر ما يفكر به أث -٢٢ 0.9

 يهتم مبظهره.ال  -٢٣ 9.2

 

 (3امللحق رقم )

 يبني مقياس الكفاايت التدريسية بصورته النهائية مع مفتاح التصحيح

 رقم الفقرة الفقرة القيمة

 .0 غري ملم ابألهداف العامة للتبية الرايضية 0.00

 .9 .هاتطبيقة و العمل على عليميعداد خطط تهتم إبي -٣ 2.44

 .لسلتسشكل مبه ئزاةأا وفق يرج الدرس مراعخي -٣ 4.06

١ 

0. 

 .4 لسل.تسعرض املهارة بشكل منظم و م -١٢ 4.64

 الراتبة ىف عرض الدرس. يتجنبسط و مبشرح املهارات بشكل ي-١٢ 01.04

١ 

0. 

 .6 أيخذ دور املوةه و املرشد خالل أداء الطلبة املهارات ىف الدرس. -١٢ 2.74

 .7 .الطلبةهان ذأ على رسم صورة للمهارة يف دائما حيرص -١٣ 2.42

 .4 .يشجع التالميذ على األداء -91 01.10

 .2 ةليميات التعياستخدام التقنعلى رص حي -٢١ 2.04

 .01 .هايلرص على اكتشاف األخطاء و تعدحي -٢٢ 2.44
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 رقم الفقرة الفقرة القيمة

 .00 حيافظ على النظام ىف املواقف احلرةة. -٢٣ 2.07

 .09 .اه الطلبةة و التهكم جتيالسخر  يتجنب -01 01.04

 00 ىف الدرس يشجع على العمل التعاوين -٣٢ 2.44

 .04 ى قدرة القيادة لدى الطلبة.مين -٣٣ 4.2

 .00 اعل.تفشعرهم ابلتيضع الطلبة ىف مواقف  -٣٢ 2.19

 .06 .م مشاعر الطلبةت حي - 41 4.77

 .07 .ايا و نظر يه عمليال ختصصلم ىف جمي -٤٣ 2.04

 .04 للمهارات. ال يباىل بتعلم الطلبة -٢١ 0.90

 (٩امللحق رقم )

 هائيةلنورته اصيبني مقياس الكفاايت التدريسية ب

 بسم هللا الرمحت الرحيم

 .شريأتابقي العبارات بدون ك تر وأ فقطعليها توافق ( أمام العبارات اليت √)ضع عالمة  .مبجموعة من العباراتأدانه قائمة 

 :االسم

 املدرسة:

  الفقرات ت

 0.00 ألهداف العامة للتبية الرايضيةابغري ملم  .0

 2.44 يهتم إبعداد خطط تعليمية والعمل على تطبيقها .9

 4.06 خيرج الدرس مراعيا وفق أةزائه بشكل متسلسل .0

 4.64 عرض املهارة بشكل منظم ومتسلسل .4

 01.04 يشرح املهارات بشكل مبسط ويتجنب الراتبة يف عرض الدرس .0
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  الفقرات ت

 2.74 ةه واملرشد خالل أداء الطلبة املهارات يف الدرساملو أيخذ دور  .6

 2.42 حيرص دائما على رسم صورة للمهارة يف أذهان الطلبة .7

 01.10 يشجع التالميذ على األداء .4

 2.04 حيرص على استخدام التقنيات التعليمية .2

 2.44 حيرص على اكتشاف األخطاء وتعديلها .01

 2.07 املواقف احلرةةحيافظ على النظام يف  .00

 01.04 يتجنب السخرية والتهكم جتاه الطلبة .09

 2.44 يشجع على العمل التعاوين يف الدرس .00

 4.2 ينمي قدرة القيادة لدى الطلبة .04

 2.19 .يضع الطلبة يف مواقف تشعرهم ابلتفاعل .00

 4.77 .حيتم مشاعر الطلبة .06

 2.04 .راييلم يف جمال ختصصيه عمليا ونظ .07

 0.90 .ال يبايل بتعلم الطلبة للمهارات .04
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