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 إىداء

         ي رحمة اهلل عليهمااأىدي ثمرة ىذا المجهود المتواضع لوالد
 العائلة  و أتسكنهما فسيح جناتو، و إلى كل العائلة عاللي و

قاتسمي و أخص بالذكر رفيقة الدرب الزوجة الغالية التي تساندتني 
           منذ بداية العمل حتى نهايتو و بناتنا الفضليات إكرام، ىبة اهلل 
           و فاطمة. و أىدي ثمرة ىذا العمل أيضا ألتستا ي الكريم 

ي و أتستا ي العزيز ديقو لص .هلل أحمد و عائلتو المحترمةعطاء ا
      قاتسمي بشير و أىلو و والديو، و قاتسمي تسيد أحمد و أىلو 

   و أختي الغالية حفيظة حفظها اهلل. و إلى كل األصدقاء و األحبة 
و إلى كل  .تساعدنا في إنجاز ىذا العمل و و إلى كل من تساىم

و عمال و طلبة معهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة   أتساتذة
 مستغانم
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 شكر و تقدير

 

أشكر اهلل عز و جل على نعمة التوفيق و إتمام ىذا العمل المتواضع                     
و الشكر موصول ألتستا ي المحترم عطاء اهلل أحمد الذي كان لو الفضل الكبير 

المذكرة و لم يبخل علينا بجهده و وقتو و أفكاره النيرة. كما أشكر في إنجاز ىذه 
المشرف المساعد األتستا  قاتسمي بشير على ما قدمو لنا من إعانات و توجيهات 

و أشكر كذلك أتستا ي المحترم بن قناب الحاج على تسعة صدره  و نصائح قيمة.
زوجتي و بناتي  و ال يفوتني شكر أىل بيتي .و كل التسهيالت التي قدمها لنا

اللواتي قدمن لي كل اإلعانات و صبرن على  لك. كما ال يفوتني  كر و شكر 
الزمالء األتساتذة و التالميذ الذين تساىموا و تساعدوا في طبع و توزيع و جمع 

)أداة الدراتسة( و قدموا لنا كل التسهيالت. كما أشكر صهري العزيز  االتستبيان
و أختي الصغرى  ن إعانة إلخراج المذكرة.قاتسمي تسيد أحمد و ما قدمو لنا م

و في األخير أتقدم بشكري  .و األتستا  بن عامر السعيد أتستا  الترجمة حفيظة،
الكبير لكل من تساعد من قريب أو من بعيد و لو بكلمة طيبة، جعلها اهلل لو صدقة 

 و دخرا.

 شكرا
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 63 ..................................................... خصائص التقؤف  - 5 - 6 - 7
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 :  مقدمة

يف ضوء ا١تتغَتات العا١تية ك اإلقليمية ك ما يواكبها من تغَتات يف ٚتيع النواحي ك اجملاالت، ك الذم َف 
تعد فيو ا١توارد الطبيعية ىي العمود الفقرم الوحيد للتنمية، بل جاء اقتصاد ا١تعرفة ليساىم ك بقسط كبَت يف خطط 

لتنمية ا١تستدامة، األمر الذم يتطلب منا تعليما متطورا التنمية ك التطوير، ك يأيت معو التعليم كأحد مقومات ا
يتسم ّتودة عالية حيث"  تواجو النظم التعليمية يف هناية التسعينات ٖتديا كبَتا، ىذا التحدم ىو ٖتسُت جودة 
 التعليم الذم تقدمو ا١تؤسسات التعليمية، ك ٢تذا فإف التحديات العلمية، ك التكنولوجية ك االقتصادية ك كذلك

ا١تطلب االجتماعي القوم من أجل ٖتقيق مدل كاسع ك كبَت للتعليم، أجربت الدكؿ ك اٟتكومات على 
السياسات التعليمية اٟتالية، ك كما أكدت الكثَت من ا١تؤ٘ترات الدكلية أف التحدم الرئيسي لنظم التعليم يف ىذه 

أف التعليم ٬تب أف يقدـ ّتودة عالية." ) ٤تمد األياـ ليس فقط تقدٔف التعليم لكل ا١تواطنُت، ك لكن التأكيد على 
 يفرض اٟتياة، جوانب ٥تتلف يف العاَف يشهده الذم التطوركما أف  (. 86، ص 2113عبد الرزاؽ إبراىيم، 

كاليت  الًتبوية، ا١تؤسسات ضمنها من ك ،األفضل إُف ٖتسينو ك اإلدارم ٪تطها تغيَت ا١ترافق ك ا١تؤسسات ٚتيع على
عليها مراجعة ما تقدمو حىت يؤدم إُف إعداد خر٬تُت على درجة عالية من اٞتودة ٘تكنهم من استيعاب تكنولوجيا 

 بنية يف مباشر بشكل تؤثر اليت التحديات من الكثَت يواجو اليـو فالعاَفالعصر شديدة التعقيد ك سريعة التغَت، 
. ك يؤكد ما سبق ريتشارد فرماف حينما يذكر " أف التعليم قد مناىجو ك اسًتاتيجياتو ك أىدافو ك بيئتو، ك التعليم

اٗتذ شكبل من أشكاؿ السوؽ، ك عندما تدخل ا١تنافسة يف السوؽ يصبح من الضركرم أف ٭تاكؿ موردكا 
ا٠تدمات البحث عن كسائل ٕتعل من خدماهتم شيئا متميزا عن خدمات غَتىم من ا١تنافسُت ك يسعوف ٨تو 

نافسية  ك قد ٭تاكؿ البعض ٖتقيق ذلك من خبلؿ كسائل متعددة ك لكن ال يصبح أماـ الغالبية من تقدٔف ميزات ت
  (. 16، ص 2113) ٤تمد عبد الرزاؽ إبراىيم، بديل سول ا١تنافسة على جودة التعليم. " 

" ك َف يعد التعليم قضية خدمات، بل أصبح قضية أمن قومي، ك استثمار يف البشر ترتبط بو تنمية 
قدرات الشعب اإلنتاجية ك االقتصادية ك العسكرية، ك عليو كذلك إعداد ك تأىيل شباب قادر مسلح بالعلم 

 خدمتو  ك قبل ذلك يف خدمة دينو كا١تعرفة ك التكنولوجيا، يربز قدراتو ك مهاراتو، ك ينمي إتاىاتو ك يوجهها يف
مبادئها ألكلوية االىتماـ  ضافة إُف احتبلؿ فلسفة إدارة اٞتودة الشاملة كإ(. 28ص  ،2117كأمتو )ىند الرببرم، 

اعتبار إدارة اٞتودة الشاملة أداة إلعادة النظر يف عمليات  ك يف جهود إعادة تشكيل التعليم يف الدكؿ ا١تتقدمة
من منظور العملية يعرؼ مفهـو اٞتودة ." إذ اسًتاتيجياتو رسم غاياتو ك تفاعبلتو ك عبلقاتو كطبيعة  التعليم ك
ا١تواصفات اليت ٬تب أف تتوفر يف العملية التعليمية لتلبية حاجات  على أنو ٣تموعة من الشركط كالتعليمية 
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ص  ،1999لنجار فريد راغب، )ا"إعداد ٥ترجات تتصف بالكفاءة لتلبية متطلبات اجملتمع ا١تستفيدين منها ك
73.)  

ما ٖتققو تطبيقات  الذم أثبتتو الدراسات، ك إف الدكر األساسي للسياسة التعليمية يف جودة التعليم ك
جدكل اقتصادية ثابتة يف ٕتارب تطوير الدكؿ ا١تتقدمة ألنظمتها التعليمية  إدارة اٞتودة الشاملة من ٧تاحات ك

حيث  "  ٕتارب ا١تؤسسات الًتبوية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، اليابآف، ك كمن ذلك ٕتربة النظاـ التعليمي
اتفقت ٚتيع الدراسات اليت تستعرض بالتحليل للعملية التعليمية من ٥تتلف زكاياىا على أف األثر ا١تباشر الذم 

 اقتصاديةتعليمية ػ عملية ٖتدثو يف كافة قطاعات اإلنتاج ك األنشطة ا١تتصلة بو يف اجملتمع ٬تعل من العملية ال
) ٚتاؿ ٤تمد أبو الوىف بالدرجة األكُف ٖتكمها قوانُت االستثمار ك االنتاج ك التوظيف االقتصادم األمثل " 

     ( 74، ص 2118

أعد إعدادا كامبل  أستاذاوجود بمؤثرة إال  كما ال ٯتكن للعملية التدريسية أف تكوف ذات فاعلية كبَتة ك
 ا١تتقدمة يف ٚتيع اجملاالت  افيف البلد ية يف بلده كعليماألحداث اليت ٘تر هبا العملية الت ملما بكل ا١تستجدات ك

 اٟتصوؿ يعٍت عاِف إتقافب ك عالية ّتودة رسالتو يبلغ ك على أحسن كجو، عملوب يقـو كفء أستاذ كجود إف ك
" ك لذلك فإف ا١تعلم ال  .يرقيو ك ٔتجتمعو ينهض اإلنتاج، على قادر ا١تسؤكلية، ٛتل على قادر صاٌف جيل على

يستطيع أف ٯتارس أدكاره ا١تنوطة بو، إال إذا ٘تكن من ٣تموعة الكفاءات األساسية، ك اليت بدكهنا ٯتكن أف ينحصر 
الدكاـ حيث إف ٪توه يف ا١تهنة دكره يف تلقُت ا١تعلومات، ك من مث فإف ا١تعلم مطالب بأف يكوف ناميا، متجددا على 

 (. 58،  ص 2113مرتبط ٘تاما ٔتسألة ٪توه العلمي ك ا١تهٍت "  ) ٤تمد عبد الرزاؽ إبراىيم، 

 إُف ىذا يعود ك ،ا١تدرسُت أداء يف الشاملة للجودة العا١تية ا١تعايَت تعدد إُف أيضا ىنا اإلشارة ٕتدر ك
        تطلعاتو ك أىدافو ٭تقق ك اجملتمع ذلك يناسب ٔتا ا١تعايَت كضع فيتم ٣تتمع، لكل الثقافات ك البيئات اختبلؼ

 بو األخذ ٬تب ستاذاأل أداء يف الشاملة اٞتودة معايَت ٣تاؿ يف بتطبيقو ىيكتف كاحد ٪توذج يوجد ال فإنو لذا ك
 ١تهنة ٦تارستو عند أدائو ّتودة للرقي تسعى ك ،مهاراتو ك عارفو١ت ستاذاأل تطوير ضركرة على تتفق لكنها ك غَته دكف

التبعية للغَت ٬تب أف يكوف حامبل لكفاءة عالية يف ا١تعارؼ العلمية  لكي يتحرر ا١تعلم من القيود ك " ك ،التدريس
  تبصر كما يكوف قادرا على ابتكار الظركؼ ا١تبلئمة لتعليم التلميذ  " ٯتارس التدريس بوعي ك البيداغوجية، ك ك
 الفاعلة العناصر أحد ستاذاأل من التعليم يف الشاملة اٞتودةلقد جعلت ك  .(134، ص 2115ىٍت، خَت الدين  )

         إتقاف ىي باألساس ستاذاأل أداء جودةيتفق أىل االختصاص على أف  ك جودتو ضماف ك متطلباهتا ٖتقيق يف
 كجو أكمل على بو ا١تنوطة التعليم ك الًتبية ٔتهاـ قيامو ك اجتماعيا، ك شخصيا ك مهنيا ك علميا، وئألدا ٖتسُت ك

         التبلميذ حاجات ٖتقيق مراعاة مع معينة، تربوية أىداؼ ٖتقيق إُف الوصوؿ هبدؼ ا١توضوعة للمعايَت كفقا
عميقة يف ٣تاؿ ٗتصصو، إُف جانب ٘تكنو من  " لذلك ٬تب أف تتوافر لدل ا١تدرس خلفية كاسعة ك  توقعاهتم ك
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ا١تعارؼ يف اجملاالت اٟتياتية األخرل، حىت يستطيع الطبلب من خبلؿ تفاعلهم معو أف حصيلة ال بأس هبا من 
 .( 11 ، ص2007،ابراىيم كامل زكية )  يدركوا عبلقات الًتابط بُت ٥تتلف اجملاالت العلمية"

 ك٢تذا للمجتمع العامة الًتبوية األىداؼ لتحقيق تسعى ا١تواد من كغَتىا الرياضية ك البدنية الًتبية مادة إف
 اليت الشاملة اٞتودة متطلبات ك ا١تعرفية، ك العلمية بتطوراتو العصر مسايرة ك األحداث، مواكبة من ٢تا البد الغرض
 جعل الذم اٟتد إُف االىتماـ من كبَت ّتانب األخَتة ىذه حظيت حيث اجملتمعات، على نفسها فرضت

 اإلصبلح ك الشاملة اٞتودة إُف ينظر العا١تي اجملتمع فأصبح اٞتودة، بعصر العصر ىذا على يطلقوف ا١تفكرين
الرياضية دكران أساسيان يف العملية التعليمية  البدنية ك الًتبية ستاذأل حيث أف.كاحدة لعملة كجهُت باعتبار٫تا الًتبوم

ُت حاجة درسيعد أكثر ا١تتأثَته ا١تباشر على سلوكهم، فإنو  ك تبلمذتولتعدد اتصاالتو القريبة بغالبية  الًتبوية ك ك
السلوكية  مهنيان، مع اتصافو ٔتجموعة االٕتاىات اإل٬تابية الًتبوية ك شخصيان ك إُف أف يكوف متوافقان اجتماعيان ك

دكر مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية ال يقل عن غَته من مدرسي ا١تواد  ك"  اليت تعينو على القياـ بدكره بنجاح.
األخ ك ا١تدرب ك ا١تريب بالنسبة للتلميذ، فهذا  البلعب ك الصديق ك أحيانا فهو ا١تدرس ك األخرل بل قد يتعداه

األخَت ال يتفاعل مع ا١تدرس يف ا١تدرسة فقط، بل يكوف قريبَا منو يف كثَت من ا١تناسبات داخل ك خارج ا١تدرسة 
من ىذا ا١تنطلق ال  عات الرياضية، كالقا سواء كانت يف األنشطة ا٠تارجية أك يف مسابقات كدية أك يف ا١تبلعب ك

خاصةن يف مرحلة التعليم الثانوم، حيث التبلميذ يف مرحلة حساسة من  يقتصر دكر األستاذ على التدريس فقط ك
            ىي مرحلة يكوف فيها الفرد ىائمان ال يعرؼ ما يسلك ك أم طريق، كثَت األحبلـ  ك اٟتياة  )مرحلة ا١تراىقة( 

ىنا يربز دكر مدرس الًتبية الرياضية يف اكتشاؼ  غَت مصقولة. ك طاقات ىائلة غَت مكتشفة كمتسلحَا ب ك
بناء شخصية متزنة كما  توجيو الطلبة ٨تو اجملاالت اليت يتمّيزكف هبا، كما يوجههم الحًتاـ الذات ك ا١تواىب ك

مَتفت علي خفاجة " ) هدشامن تصرفات  ك أمراض اجتماعية، يرشدىم إُف كيفية التغلب على ما يصادفهم من
 .(151ص 2008 ،مصطفى السايح ٤تمد ك

على قدر كبَت من التعلم زيادة على أف يكوف ملما بطبائع  األستاذمن أجل ذلك كجب أف ٭تصل ىذا 
ك كيفية معاملتهم ك طرؽ توصيل ا١تعلومات إليهم ك ىذا ٭تتم عليو أف يكوف مطلعا على أحدث ما   التبلميذ

ينشر يف ميداف الًتبية ك يف ٣تاؿ ٗتصصو، حىت ال يفقد مكانتو العلمية ك العملية بُت تبلميذه، ك زمبلئو ك ٤تيطو 
ا١تتمكن من ا١تهنة، ك ا١تقصود بالتمكن من  د كيعتمد ىذا األمر يف ا١تقاـ األكؿ توافر ا١تعلم اٞتي الًتبوم  " ك

ك مَتفت علي  ،" ) نواؿ إبراىيم شلتوت  ا١تهنة ىنا ىو كعيو بالكفاءات ا١تطلوبة يف ىذا اجملاؿ معرفة ك سلوكا
الًتبية الرياضية شخصان يساىم ٔتجهوده الشخصي فمهنتو َف تعد  أستاذهبذا يعد  ك (. 47ص 2007خفاجة، 
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الطبلب با١تعلومات ك اٟتقائق ، بل تعّدتو إُف أف أصبحت عملية تربوية شاملة ٞتميع جوانب  قاصرة على تزكيد
ك لقد بدأ  ,p 48) (Arnold, L. William, and Brown, H. Max, 1980"   ٪تو الشخصية.

الكفايات التدريسية   ات حوؿدراسال بدأتالكفايات اليت ٭تتاج أف ٯتتلكها عندما  ك  االىتماـ العا١تي با١تدرس
األْتاث  نتيجة لذلك مت القياـ بكثَت من الدراسات ك كإتاه تربوم سائد من خبلؿ برامج إعداد ا١تدرسُت، ك

ك جودة برامج إعداد " التعليمية الواجب توافرىا لدل ا١تدرس.  ا١تيدانية للتعرؼ على أىم الكفايات التدريسية ك
ال تستطيع أف تزكده ْتلوؿ لكل ا١تشكبلت اليت سوؼ تواجهو يف مواقع  ا١تعلم قبل ا٠تدمة مهما كانت فإهنا

العمل الفعلية ك من ناحية أخرل فمهما كانت مهارة ا١تعلم ك كفاءتو فإنو ال يستطيع مسايرة التطورات السريعة 
رة ك ما َف تزكده كاالنفجار ا١تعريف ك ثورة ا١تعلومات يف مادة ٗتصصو ما َف يلتحق ىذا ا١تعلم بربنامج تدريب مستم

  .( 14، ص 2111 ك أخركف، فؤاد علي العاجز، ىذه الربامج ٔتهارات التعلم الذايت" )

ك من ىذا كلو نسعى من خبلؿ ىذه الدراسة معرفة الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية 
 للتعليم الثانوم ك أثره على اٞتودة العملية التعليمية. 

  : البحث مشكلة

 العملية ٧تاح أجل من التدريس مهنة يف اٞتودة ٦تارسة يف األكرب العبء يقع عليو ك متُت أساس ستاذاأل
 األستاذ ٭تدثو الذم الواقع ك التدريب صاالت ك الدرس قاعات يف تتم اليت فاألنشطة أىدافها، ٖتقيق ك التعليمية

" ك ىكذا فإف كجود معايَت مهنية بات ٯتثل ضركرة ملحة يتطلبها تطبيق   حاٝتة متغَتات ٘تثل التعليم عمليةيف 
يف ٣تاؿ التعليم ْتسباف ذلك يساعد على مطابقة ا١تمارسات التعليمية   Accountabilityمبدأ احملاسبة 

ىذه ا١تمارسات ١تتطلبات ٖتقيق اٞتودة العالية ا١تطلوبة يف التعليم ك من مث ٕتسَت الفجوة بُت الواقع ك ا١تأموؿ من 
األمر الذم ينعكس بغَت شك على زيادة كفاءة ا١تربُت ا١تهنية ك على ضماف تكافؤ الفرص التعليمية ٞتميع األفراد 

 من الرياضية ك البدنية الًتبية ٔتادة اإل١تاـ إف ك (. 155، ص 2116 ،ك آخركف " ) حسن حسُت البيبلكم،
 الذم األكؿ ملاالع ىو للتبلميذ إيصا٢تا ك تقدٯتها مهارة ك ا١تيدانية ا٠تربة إُف باإلضافة العملية ك العلمية جوانبها

 تعيقو ٚتة مشاكل من كالرياضية البدنية الًتبية ألستاذ ا١تعاش للواقع ا١تبلحظ لدل فإف. ا١تدرسىذا  يف توافره ٬تب
الرياضية، مع اٟتجم  ا١تنشئات ك الوسائل يف قلة ك األقساـ، يف اكتظاظ من كجو، أحسن على ١تهامو أدائو يف

با١تادة من طرؼ بعض عماؿ اإلدارة، ك األكلياء              االىتماـالساعي الكبَت لدل البعض منهم ، ك نقص يف 
تقف حجرة عثر أماـ األداء  اليت ا١تشاكل من غَتىا ك ك البعض من التبلميذ ك حىت بعض األساتذة أنفسهم،
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 ١تادة التدريس ميداف يف طويلة ك عديدة سنوات خبلؿ من كَت ك متطلبات اٞتودة اٞتيد ٢تذا األستاذ كفق معاي
، ك ا١تناقشات مع التكوينية ا١تلتقيات ك الندكات حضور خبلؿ من ك الثانوم بالتعليم الرياضية ك البدنية الًتبية

ٕتديد ك تسارع يف ا١تيداف ا١تعريف بعض الزمبلء يف ا١تهنة ك كذلك بعد مزاكلتنا للتدريس باٞتامعة ك ما الحظناه من 
 ةالكفاء يف ا١تادة أساتذة بعض لدل التقهقر ك النقص بعض كجود نابال شغل ك ناانتباى شد ك التكنولوجي

 .االجتماعي ك النفسي أك ا١تعريف، ك العلمي بالتحصيل منها تعلق ما تدريسيةال
 حوؿ اٟتاج قناب بن األستاذ هبا قاـ اليت الدراسة باإلشكالية الشعور ىذا ك ا١تبلحظة ىذه عزز ما ك 

  ةبلحظم :إليها خلص اليت االستنتاجات بُت من كاف اليت ك ا١تتوسط، بالتعليم الرياضية ك البدنية الًتبية مدرسي
 أك كانت ٤تلية الرياضي اجملاؿ يف اٟتديثة ا١تعلومات أك الرياضة مستجدات عن غائبُت ا١تدرسُت من كبَتة نسبة

 قد ك صفية، أالَ  الرياضية األنشطة على اإلشراؼ عملية على للمدرسُت كلي شبو غياب ىناؾ كما كاف  ،خارجية
ضف  .بذلك يباِف ال منهم البعض أصبح حىت الرياضية، ا١تهرجانات ك الدكرات ك الندكات حىت الغياب ىذا مس

إُف ىذه الدراسة استنتاجات ك توصيات عدة ْتوث تطرقنا إليها خبلؿ قيامنا بالبحث اٟتاِف ك اليت أكدت تقهقر 
األداء لدل ىذا األستاذ " ك ا١تعلم طالب علم يف ا١تدرسة ال يتخرج منها أبدا إال بعد ٗترجو من ا١تهنة بالتقاعد أك 

دمو يف ٣تاؿ ٗتصصو األكادٯتي ك ما يستحدث يف ٣تاؿ الًتبية الوفاة ك ذلك ١تواكبة تطور العصر، ك ما يستخ
 علينا كجب ا١تطركحة البحث مشكلة حلللعمل على  ك(  278، ص1976أٛتد أحسن،  كعلم النفس" )عبيدة

 :  التالية التساؤالت طرح
 تتماشى مع متطلبات جودة العملية الرياضية ك البدنية الًتبيةالكفاءة التدريسية ألستاذ  ىل  :  العام السؤال

                                                                                                       ؟  تعليمية ال
 :      يلي ما نطرح العاـ السؤاؿ ٢تذا فرعية كأسئلة ك

 با٠تربة ا١تهنية ا١تكتسبة  ؟ترتبط  الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة ىل ػ 1

 ترتبط بنوع الشهادة ا١تكتسبة  ؟ الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة ىل -2

 ما ىو مستول جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ ؟ -3

 :  الدراتسة أىداف

إف كانت تتماشى مع متطلبات  الرياضية ك البدنية الًتبيةالتدريسية ألستاذ  عرؼ على الكفاءةتالالهدف العام:  
 تعليمية.ال جودة العملية
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  األىداف الجزئية : 
 ٢تا ارتباط با٠تربة ا١تهنية ا١تكتسبة الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة معرفة إف كانت  -
 ترتبط بنوع الشهادة ا١تكتسبة   الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ التعرؼ إف كانت كفاءة  -
 مستول جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ على التعرؼ   -

:   الدراتسة فرضيات  

: التالية سئلة الدراسة اٟتالية، قمنا بطرح  الفرضياتأك لئلجابة على   
ك ال  ا١تطلوب ا١تستولتقع يف ا١تستول ا١تتوسط ك دكف  الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ ةكفاء:  العامة الفرضية
 .تعليميةال العملية جودة متطلبات ك تتماشى

 :الجزئية الفرضيات
 .الرياضيةك  البدنية الًتبية أستاذ ا٠تربة ا١تهنية تؤثر بشكل إ٬تايب على كفاءة ػ 1

 .الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ على كفاءةالشهادة ا١تتحصل عليها ليس ٢تا تأثَتا  -2

يقع يف ا١تستول  مستول جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ -3
 ا١تتوسط.

 :األتساتسية للبحث  مصطلحاتالتعريف بال

الواضحة ك الصحيحة ١تا نسعى لضماف سهولة الفهم ١تضموف البحث ك قصد التمكن من إعطاء الفكرة  
 البحث عنو يف ْتثنا ىذا نضع بُت أيدم القارء تعاريف نظرية ك إجرائية للمصطلحات ا١تستخدمة يف الدراسة.

٣تموعة مد٣تة من ا١تعارؼ ك ا١تعلومات، ك من العواطف ك االنفعاالت، ك من ا١تهارات اٟتسية  " :الكفاءة 
   (Xavier, 2000, p 17ح بالتكيف ك حل ا١تشكبلت ك إ٧تاز ا١تشاريع"اٟتركية، ك من ا١تعارؼ الضركرية تسم

Roegier ( ٯتارسها  االٕتاىات اليت ٯتتلكها ك ا١تهارات ك ك يقصد بالكفاءة يف الدراسة اٟتالية بأهنا  ا١تعارؼ ك
 مسؤكلياتو بإتقاف.  أدكاره ك ٘تكنو من أداء عملو ك ك األستاذ

ف ا١تعلم ٯتتلكها ٔتا أاليت يفًتض  ا من مهارات، كما يرتبط هب من القدرات ك ٣تموعة" الكفاءة التدريسية : 
خصوصا من  مسؤكلياتو خَت أداء  ٦تا ينعكس على العملية التعليمية ككل، ك أدكاره ك ك ٯتكنو من أداء مهامو
          يق التخطيط قد يقـو ا١تعلم بذلك عن طر  ك .قدرتو على نقل ا١تعلومات إُف تبلميذه ناحية ٧تاح ا١تعلم ك
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عداد الفعلي للمعلم داخل اإل التطبيقية، ٦تا يتضح يف السلوؾ ك غَته من األنشطة اليومية ك عداد للدركس كاإل ك
. ك يف دراستنا ىذه ىي أف يكوف األستاذ ( 41 ، ص2011) مضر عبد الباقي ك آخركف، "  خارجو الصف ك

 مهامو ك كظيفتو على أحسن كجو.ما من شأنو مساعدتو على أداء ملما بكل 

" ىي ٣تموعة األنشطة ك ا١تهارات ك الفنوف ك أدكات تساعد على عملية التعليم  : الرياضية و البدنية التربية
حيث ٯتكن االعتماد على التجربة الشخصية ك ا١تمارسة الذاتية ك ىذا ما يقصد بعبارة النشاط أف يكتسب 

كضع يسمح لو با١تبلحظة ك النظر ك السماع ك االكتشاؼ ك الفهم ك االبتكار        اآلليات الضركرية اليت ٕتعلو يف 
جزء  ىي (. ك يف الدراسة اٟتالية 39، ص 1998 ٤تمد عبد الفتاح، ك التعبَت ك التبليغ. " ) أمُت أنور ا٠توِف،

لعقلية ك االنفعالية               متكامل من الًتبية العامة، هتدؼ إُف إعداد ا١تواطن البلئق يف اٞتوانب البدنية ك ا
 األلعاب ك النشاطات، ٥تتلف التلميذ فيها ٯتارس التعليمية األطوار لكل مقررة مادةك االجتماعية، ك ىي 

 . اٍف... رمي ك قفز ك جرم من الرياضية
إعداده ١تمارسة أدكار ىو أحد األفراد الذين هتدؼ ا١تؤسسات التعليمية إُف   : الرياضية و البدنية التربية أتستا 

كليات الًتبية الرياضية كمؤسسات تعليمية هتدؼ أساسان إُف إعداد الطبلب للعمل يف مهنة  معينة يف اجملتمع ك
 (. 17 ، ص2001أبو النجا عز الدين،  " ) معلم الًتبية الرياضية ىو أحد ىذه األضبلع التعليم ك

ٔتهاراهتم  االىتماـيقـو بتعليم ا١تهارات الرياضية للتبلميذ، مع أعد إعدادا بدنيا ك تربويا ك علميا لىو أستاذ  
 اٟتياتية، ك غرس ركح ا١تواطنة لديهم. 

  مرحلة من مراحل التعليم العاـ تتميز عن غَتىا من ا١تراحل بدخوؿ التبلميذ فيها سن ا١تراىقة  التعليم الثانوي :
 .٢تا استعداداا١ترحلة اليت تسبق ا١ترحلة اٞتامعية ك تعترب ىي  ك

اإلجراءات اليت يقـو هبا ا١تعلم مع التبلميذ  ا١تعارؼ إُف التبلميذ، ك " ىو فن توصيل ا١تعلومات ك: التدريس
. (115ص ، 2118 غادة جبلؿ عبد اٟتكيم،ك  )زينب علي عمر،لتحقيق أىداؼ ٤تددة " إل٧تاز مهاـ معينة ك

ك ا١تهارات              ا١تعارؼ إيصاؿ قصد تعليمي موقف يف ا١تدرس هبا يقـو اليت الطرائق ك األساليب ك األنشطة ٣تموع
 . وتلتبلمذ ك كل ا٠تربات

       أقل تكلفة " اٞتودة ىي درجة التميز الذم ٯتكن التنبؤ بو من خبلؿ استعماؿ معايَت أكثر مبلئمة ك : الجودة
  ا١تنتج النهائي يف نفس الوقت. " ك ينطبق ذلك ا١تبدأ على عملية اإلنتاج، ك .ك ىذه ا١تعايَت تشتق من ا١تستهلك ..

الوفاء ّتميع  ٖتقيق أفضل ا٠تدمات ك . ك يف دراستنا ىذه ىي(26، ص 2006 ك آخركف، )حسن حسُت البيبلكم،
 .أال ك ىو التلميذ ا١تتطلبات لنيل رضا ا١تتعامل
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النشاطات اليت ٖتدث داخل الفصل الدراسي ك اليت هتدؼ إُف إكساب جراءات ك اإل  العمليىة التعليمية :
        ا١تتعلمُت معرفة نظرية أك مهارة عملية أك إتاىات إ٬تابية، فهي نظاـ معريف يتكوف من مدخبلت ك معاٞتة

         تفسَتىاك ٥ترجات، فا١تدخبلت ىم ا١تتعلمُت ك ا١تعاٞتة ىي العملية التنسيقية لتنظيم ا١تعلومات ك فهمها ك 
العملية  ك ا٬تاد العبلقة بينها ك ربطها با١تعلومات السابقة، أما ا١تخرجات فتتمثل يف ٗتريج طلبة أكفاء متعلمُت.

سهيلة ٤تسن  الوجدانية ) ا١تهارية، ك العقلية، ك التعليمية هبدؼ إحداث عملية ٪تو ا١تتعلم يف اٞتوانب الشخصية، ك
 .(14ص 2003 ،الفتبلكم كاظم

٣تمل نشاطات األستاذ ك اإلجراءات اليت تتمثل يف نظاـ من األعماؿ ا١تخطط ٢تا ك يقصد هبا يف الدراسة اٟتالية، 
يقـو هبا ك تفاعبلتو مع التبلميذ داخل الفصل الدراسي ك خارجو ك ىذا قصد إكساهبم معرفة نظرية ك مهارات 

 حركية ك إتاىات إ٬تابية. 
 :  و المشابهة السابقة الدراتسات

تعترب الدراسات السابقة مدخبل كاقعيا ١تعرفة اٞتوانب ا١تختلفة ١توضوع الدراسة، كما تعترب األرضية ا٠تصبة اليت  
خبلؿ  ناطرقينطلق منها الباحث فهي منبع ىاـ تزكد الباحث برؤية كاقعية ك إ٬تابية حوؿ موضوع البحث، حيث ت

إُف البحث أكثر عن الدراسات ا١تشاهبة ٢تذه الدراسة ك اليت ٘تت إليها بصلة أكثر قصد إثراء  قيامنا هبذه الدراسة
البحث ك تثمينو ك اعتمدنا يف ىذا اٞتانب إُف نوعُت من الدراسات يتعلق النوع األكؿ بالدراسات تلك اليت 

اليت أجريت عن اٞتودة يف اجملاؿ  تناكلت يف مضموهنا الكفاءات التدريسية أما النوع الثآف فكانت عن الدراسات
 العملية التعليمية.

 دراتسات تعلقت بالكفاءة الالزمة ألتستا  التربية البدنية و الرياضية :  - 2
ٖتت عنواف الكفايات التدريسية  ( :2113)دراتسة ناصر ياتسر الرواحي و جمعة محمد الهنائي   - 2 – 2

 ها بأسباب اختيار مهنة التدريس.١تعلمي الرياضة ا١تدرسية بسلطنة عماف ك عبلقت
: ىدفت الدراسة إُف ٖتديد درجة امتبلؾ الكفايات التدريسية لدل معلمي ك معلمات  من الدراتسة هدفال

الرياضة ا١تدرسية بسلطنة عماف. ك معرفة الفركؽ اإلحصائية كفقا ١تتغَتات النوع ك ا٠تربة التدريسية ك ا١تنطقة 
ة ك سبب اختيار ا١تعلمُت ١تهنة التعليمية. كما ىدفت أيضا إُف معرفة العبلقة بُت درجة امتبلؾ الكفايات التدريسي

 تدريس الرياضة ا١تدرسية.
اعتمدت الدراسة ا١تنهج الوصفي أساسا ١تعرفة مدل امتبلؾ ٣تتمع الدراسة للكفايات  المنهج المستخدم :

 التدريسية.



9 
 

على استخدـ الباحثاف استبانة كأداة ٞتمع ا١تعلومات البلزمة لتحقيق أىداؼ الدراسة. اشتملت  أداة الدراتسة :
ثبلث مكونات. اٞتزء األكؿ على أسباب اختيار مهنة التدريس. ك اٞتزء الثآف على البيانات العامة للمفحوصُت  

كالنوع، ك ا١تنطقة التعليمية اليت ينتموف إليها، ك ا٠تربة التدريسية. أما اٞتزء الثالث مقياس الكفايات التدريسية       
 10تنفيذ الدرس ) -فقرات(.  6التخطيط للدرس ) -ت ىي : ( فقرة موزعة على ٜتسة ٣تاال33ك مشل )
 فقرات( 5ك كفايات التقؤف ) -فقرات(.  6ضبط الصف )  -فقرات(.  6ا١تهنية ك العلمية )  -فقرات(. 

 ( معلمة ١تادة الرياضة 168( معلما ك )  142مشلت عينة الدراسة )  عينة الدراتسة :
نتائج الدراسة إُف أف درجة امتبلؾ عينة الدراسة للكفايات التدريسية تراكحت بُت القليلة توصلت  أىم النتائج  :

ك ا١تتوسطة ك ا١ترتفعة، كما أشارت النتائج إُف عدـ كجود فركؽ إحصائية تعزل ١تتغَتات النوع ك ا١تنطقة التعليمية 
ت النتائج أف أكثر أسباب اختيار مهنة بينما أظهرت كجود فركؽ إحصائية طبقا لنوع ا٠تربة التدريسية. كما بين

تدريس الرياضة ا١تدرسية ىي حب الرياضة ك اٟتصوؿ على ٣تموع درجات قليلة يف دبلـو التعليم العاـ، ك كذلك 
 حب العمل يف ٣تاؿ التدريس.  

 أىم التوصيات  :  
٥تتلف األلعاب ك األنشطة الرياضة ا١تدرسية إلدارة ك تنظيم ك ٖتكيم  معلموعقد كرش تدريبية يشًتؾ فيها  -

 الرياضية. 
تطبيق ا١تبلحظة ك الزيارات الصفية ا١تباشرة للتأكد من مدل تطابق ما توصلت إليو نتائج الدراسة اٟتالية مع  -

 الواقع الفعلي الذم ٯتارسو ا١تعلموف للكفايات التدريسية ا١تختلفة.
مهنة التدريس ك عبلقتو باألداء التدريسي  االٕتاه ٨توٖتت عنواف  : (2012) محمد طيابدراتسة  – 1 - 2

 . لدل أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية. ٔترحلة التعليم الثانوم
         أساتذة الًتبية البدنية  إتاىاتىدؼ البحث التعرؼ على طبيعة العبلقة ا١توجودة بُت :  من الدراتسة هدفال

من  االٕتاىاتك الرياضية ٔترحلة التعليم الثانوم ٨تو مهنة التدريس ك األداء التدريسي من خبلؿ معرفة درجة ىذه 
 .حيث ىي إ٬تابية أـ سلبية

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي االرتباطي.  المنهج المستخدم :
            التدريس، ك كانت ٤تاكره  مهنة كما استخدـ الباحث أداتُت للقياس ٫تا مقياس االٕتاه ٨تو أداة الدراتسة :

) النظرة الشخصية ٨تو مهنة التدريس، النظرة ٨تو السمات الشخصية، التقييم الشخصي لقدراتو، مستقبل ا١تهنة 
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نظرة اجملتمع للمهنة (. ك مقياس األداء التدريسي ك كانت ٤تاكره ) التخطيط، إدارة الصف ك التنظيم، التنفيذ 
 .التقؤف (

( كاليات من 6( موزعُت على )250مت توزيع األداتُت على عينة عشوائية من األساتذة عددىم ) عينة الدراتسة :
 الوسط ك الغرب اٞتزائرم. 

ك كانت من أىم النتائج : إ٬تابية  إتاىات أساتذة الًتبية البدنية ٨تو مهنة التدريس، مستول  أىم النتائج  :
يتجو ٨تو اإل٬تاب بالنسبة ١تهارات تنفيذ الدركس ك إدارة ك تنظيم الصف األداء التدريسي لدل األساتذة 

 الدراسي، بينما يتجو ٨تو السلب يف جوانب التخطيط للدرس ك تنفيذ العملية التقوٯتية.
قد دكرات تكوينية ك تدريبية مكثفة ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ٔترحلة التعليم الثانوم عأىم التوصيات  :  

يف ٣تاِف التخطيط ك التقؤف. ضركرة تكثيف زيارات ا١تفتشُت ك ا١توجهُت لتزكيد األساتذة بكل جديد يف ٣تاؿ 
التخصص ك السهر على تقؤف فاعلية األداء. ضركرة النظر يف برامج التكوين اليت تنمي االٕتاه اإل٬تايب ٨تو مهنة 

 ج تدريبية لؤلساتذة سواء قبل أك أثناء ا٠تدمة.  التدريس. إجراء دراسات ٖتليلية ك ٕتريبية بتوظيف برام
ٖتت عنواف الكفايات التدريسية البلزمة إلعداد  : (1022) دراتسة أحمد يوتسف أحمد حمدان  - 3 - 2

 معلم الًتبية الرياضية من كجهة نظرىم. 
الًتبية الرياضية ىدفت الدراسة التعرؼ على الكفايات التدريسية البلزمة إلعداد معلم :  من الدراتسة هدفال

 بقطاع غزة، من أجل النهوض بو ك الوصوؿ با١تستويات القياسية ا١تثالية.
 استخدـ الباحث يف ذلك ا١تنهج الوصفي التحليلي.  المنهج المستخدم :

معلم ك معلمة ١تادة الًتبية البدنية ك الرياضية من أصل   111تكونت عينة الدراسة األصلية من  عينة الدراتسة : 
 مت اختيار العينة بطريقة عشوائية : 31معلم ، ك ىذا بنسبة   316 %

( فقرة تنتمي لؤلبعاد : الشخصية ك ا١تهنية ػػػ التخطيط 71مكونة من  ) استبانةاستخدـ الباحث   أداة الدراتسة :
 التقؤف.ك األداء اٞتيد للدرس ػػػ صياغة األىداؼ ػػػ إدارة الفصل ك العبلقات اإلنسانية ػػػ الرقابة ك 

جاءت النتائج بنسب متوسطة، ك من أىم االستنتاجات : ٬تب إعادة النظر يف إعداد معلم أىم النتائج  :  
 الًتبية الرياضية ْتيث ينسجم مع ا١تتطلبات الضركرية البلزمة ١تعلم الًتبية الرياضية العا١تية.

لى عناصر الدرس، استثمار ا١تعلم ك توزيع زمن اٟتصة ع استثمار زمن اٟتصة بشكل جيدأىم التوصيات : 
با١تستول ا١تهٍت، العمل على توفَت النظاـ         لبلرتقاءللفرص التدريبية ك اللقاءات ك الندكات العلمية ك ا١تهنية 
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ا٢تدكء يف الفصل بطريقة تربوية، بناء عملية التقؤف الذايت من قبل معلم الًتبية البدنية ١تستول أدائو كفقا  ك
 التعليمية البلزمة لو، العمل على توظيف قائمة الكفايات التعليمية البلزمة ك ا١تناسبة.للكفايات 

كمدرسات  الكفايات التعليمية ١تدرسي"  ٖتت عنواف : (1022)و آخرون  مـضر عبد الباقي دراتسة - 4 - 1
 "  الًتبية الرياضية يف ٤تافظات  الفرات األكسط

مدرسات الًتبية  اٟتالية إُف ٖتديد الكفايات التعليمية لدل مدرسي كىدفت الدراسة :  من الدراتسة هدفال
 .ٖتديد األ٫تية النسبية لكل منها الرياضية للمرحلة ا١تتوسطة ك

 .استخدـ الباحثوف ا١تنهج الوصفي باألسلوب ا١تسحي ١تبلئمتو طبيعة ا١تشكلة المنهج المستخدم :
مدرسات الًتبية الرياضية ١ترحلة الدراسة ا١تتوسطة يف  كقد ضم ٣تتمع الدراسة مدرسي  ك عينة الدراتسة : 

             ( مدرس120مت اختيار عينة عشوائية من اجملتمع األصلي للدراسة قوامها ) ٤تافظات الفرات األكسط، ك
 مدرسة للًتبية الرياضية يف احملافظات ا١تذكورة . ك

( 5( فقرة موزعة على )50تمثلة باالستبياف الذم احتول )قاـ الباحثوف ببناء أداة الدراسة ا١ت أداة الدراتسة :
٣تاالت ىي ) كفايات األىداؼ لدرس الًتبية الرياضية، كفايات التنظيم، كفايات التنفيذ، كفايات طرائق 

 .التدريس، كفايات التقؤف (
ف أاليت ٬تب  الرياضية كمدرسات الًتبية  الكفايات التعليمية األساسية ضركرية ١تدرسي ك من أىم النتائج  : 

كفايات األىداؼ لدرس الًتبية  - 1تستخدـ كمعيار للمعلم الكفء مت حصرىا يف ٜتس ٣تاالت ىي : 
 كفايات التقؤف.   - 5كفايات طرائق التدريس.  - 4كفايات التنفيذ.  - 3 كفايات التنظيم. - 2الرياضية. 

الكفايات التعليمية البلزمة للطلبة ا١تعلمُت "   عنوافٖتت ( : 1020) و الصواوينبدراتسة راشد أ - 5 - 2
 ٗتصص معلم صف يف كلية الًتبية ّتامعة األزىر من كجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إُف الكفايات البلزمة للطلبة ا١تعلمُت، ٗتصص معلم صف يف كلية :  من الدراتسة هدفال
 ىر بغزة من كجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية. الًتبية ّتامعة األز 

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي. المنهج المستخدم :
 ( طالب ك طالبة من ا١تستول الرابع.112تكونت عينة الدراسة من )  عينة الدراتسة :
استخدـ الباحث أداة ٞتمع البيانات ٘تثلت يف استبانة مكونة من ٙتاف ٣تاالت تفرعت منها     أداة الدراتسة :

 (كفاية فرعية.  71)
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ك قد أظهرت الدراسة ضركرة احتياجات عينة الدراسة لكفايات اجملاالت الثمانية ك بنسب  من أىم النتائج :
درس، مث الوسائل التعليمية، مث استثارة انتباه التبلميذ          متفاكتة، أك٢تا كفايات عرض الدرس، مث التقؤف، مث غلق ال

 ك هتيئتهم للدرس، مث التخطيط، مث إدارة الصف، ك أخَتا األىداؼ التدريسية. 
ٖتت عنواف   : (2010) دراتسة قاتسم محمد خزعلي و عبد اللطيف عبد الكريم مومني  - 6 – 1

        معلمات ا١ترحلة األساسية الدنيا يف ا١تدارس ا٠تاصة يف ضوء متغَتات ا١تؤىل العلمي لالكفايات التدريسية لد
 .ك سنوات ا٠تربة

معرفة مدل امتبلؾ معلمات ا١ترحلة األساسية الدنيا يف ا١تدارس ا٠تاصة التابعة لوزارة  الهدف من الدراتسة  : 
يات التدريسية من كجهة نظرىن يف ضوء متغَتات ا١تؤىل الًتبية ك التعليم ١تنطقة إربد األكُف يف األردف للكفا

 العلمي، ك سنوات ا٠تربة، ك التخصص. 

 استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي بالصورة ا١تسحية ا١تنسجمة مع طبيعة الدراسة المنهج المستخدم :

فظة إربد من ( مدرسة خاصة يف ٤تا31( معلمة يعملن يف )168تكونت عينة الدراسة من )  عينة الدراتسة :
 ( مدرسة خاصة. 94( معلمة يعملن يف )315أصل )

( كفاية تدريسية لقياس مدل امتبلكهن 38( تضمنت )إسبانوقاـ الباحثاف بتصميم أداة الدراسة ) أداة الدراتسة :
 فقرات(. 9فقرة( ك التقؤف   ) 14فقرة(، التنفيذ ) 15، موزعة على ثبلث فقرات ىي: التخطيط )للكفايات

كقت  استغبلؿأظهرت نتائج الدراسة أف أبرز الكفايات التدريسية اليت ٘تتلكها ا١تعلمات ىي  أىم النتائج  :من 
 اٟتصة بفاعلية، ك استخداـ األسلوب التدريسي ا١تبلئم للموقف التعليمي.

يسية تعزل درجة امتبلؾ ا١تعلمات للكفايات التدر  إحصائية يفكما بينت الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة    -
 ١تتغَتم ا١تؤىل العلمي ك التخصص. 

يف حُت كجدت الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف درجة امتبلؾ ا١تعلمات للكفايات التدريسية تعزل  -
 ( سنوات. 6لسنوات ا٠تربة التدريسية ك لصاٌف ا١تعلمات ذكات ا٠تربة اليت تزيد عن )

لمُت ذكم ا٠تربات العالية من حيث زيادة اٟتوافز ك الدعم أل٫تية عامل الًتكيز على ا١تع  -التوصيات :  من أىم
 ا٠تربة التعليمية يف ٖتقيق النجاح يف العملية التعليمية التعلمية.
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   التدريسية الكفايات من ٣تموعة ٦تارسة ك بامتبلؾ يتعلق فيما ا١تعلمُت كفايات ك مهارات تنمية على لعملا  -
 على الصف إدارة ك التدريسية ا١تهارات ك األساليب أفضل اختيار ك التعليمية الوسائل إنتاج ك بتصميم ا١تتعلقة ك

 .كجو أكمل
زيادة االىتماـ ك الًتكيز من قبل ا١تشرفُت الًتبويُت من خبلؿ عقد الدكرات التدريبية للمعلمُت اٞتدد فيما   -

 ٦تارستها.يتعلق بامتبلؾ ىؤالء ا١تعلمُت للكفايات التدريسية ك 

 حوؿ اٟتكومية ك ا٠تاصة ا١تدارس معلمات بُت كا١تقارنة التدريسية الكفايات حوؿ الدراسات من ا١تزيد إجراء -
 .امتبلكها

ا١تعوقات اليت تواجو تدريب معلمي الًتبية ٖتت عنواف  "  ( :1009) حاتم جبر أبو تسالم دراتسة - 7 - 1
 " الرياضية أثناء ا٠تدمة ٔتحافظات غزة

ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على ا١تعوقات اليت تواجو تدريب معلمي الًتبية الرياضية أثناء  الهدف من الدراتسة  :
ا١تعوقات اليت ك  "   اٞتنس، ا٠تربة، ا١تؤىل  ا٠تدمة، ك التحقق عما إذا كاف يوجد فركؽ يف بعض ا١تتغَتات "

 تواجو ا١تعلمُت أثناء تدريبهم يف ا٠تدمة
 استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي دم :المنهج المستخ
( 101بلغ حجم العينة ) تكونت عينة الدراسة من معلمي الًتبية الرياضية ٔتحافظات غزة ك عينة الدراتسة :

 ( معلمة من معلمي الًتبية الرياضية66) معلمان ك

ا١تعوقات اليت تواجو معلمي الًتبية الرياضية يف التدريب  استبانة ) استخدم الباحث أداة االستبانة أداة الدراتسة :
   .(أثناء ا٠تدمة

نو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ا١تعوقات اليت تواجو معلمي أكما أظهرت النتائج  من أىم النتائج :
          نس ك ا٠تربة ( تعزل ١تتغَتات اٞت  0.05الًتبية الرياضية يف التدريب أثناء ا٠تدمة عند مستول داللة )

 ا١تؤىل العلمي. ك

)التدريب ا١تيدآف( من خبلؿ  ا١تعلمُت التأكيد على أ٫تية الًتبية العملية بالنسبة للطلبة ك  - من أىم التوصيات :
 التقؤف الفعاؿ. ا١تتابعة ك

االعتبار أراء كل ا١تعلمُت يف ف تؤخذ يف عُت أ أف تعد برامج التدريب أثناء ا٠تدمة إعدادا شامبل متكامبل ك  -
 تقؤف ىذه الربامج. تنفيذ ك ٗتطيط ك



14 
 

ٖتت عنواف  "  كفايات معلم الصفوؼ األكُف يف ضوء الفكر  ( :1009)دراتسة ثامر السلمي  - 8 - 1
من كجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت ك مديرم ا١تدارس االبتدائية  الًتبوم اإلسبلمي ك مدل توفرىا لدل ا١تعلمُت

 ٔتحافظة جدة  " . 
ىدفت الدراسة التعرؼ على أىم الكفايات اليت ٬تب أف تتوفر يف معلم الصفوؼ األكُف  الهدف من الدراتسة  :

يرم ا١تدارس يف ضوء الفكر الًتبوم اإلسبلمي ك مدل توفرىا فيهم من كجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت ك مد
 االبتدائية ٔتحافظة جدة.
 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي.  المنهج المستخدم :

 ( مديرا. 227( مشرفا ك )  23تكونت عينة الدراسة من )   عينة الدراتسة :
مسحية مكونة من ٙتاف ٣تاالت ٘تثل الكفايات التدريسية               استبانةاستخدـ الباحث  : أداة الدراتسة

ك قد أظهرت الدراسة أف كفايات كل من التخطيط، العرض ك التنفيذ، ك إدارة الصف          من أىم النتائج :
لمُت من كجهة التعليم، ك التقؤف، درجة توفرىا قليلة لدل ا١تع مبادئك الوسائل التعليمية، ك األنشطة ك كفايات 

نظر ٣تتمع الدراسة ) ا١تفتشُت ك ا١تدراء (. ك كفايات االتصاؿ ك العبلقات اإلنسانية، ك كفايات أخبلقيات مهنة 
 التعليم تتوفر بدرجة متوسطة 

كما بينت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهة نظر كل من ا١تديرين ك ا١تشرفُت تعزل ١تتغَتات 
 لعمل، ا١تؤىل، ك سنوات ا٠تدمة (. الدراسة ) طبيعة ا

بعنواف تقدير كفايات ا١تعلم ا١تساند من كجهة نظر مديرم ا١تدارس  : (1009)دراتسة عمر دحالن   - 9 - 1
 ك ا١تشرفُت الًتبويُت. 

ىدفت الدراسة التعرؼ إُف آراء مدراء ا١تدارس ك ا١تفتشُت الًتبويُت، حوؿ مدل ما ٯتتلكو  الهدف من الدراتسة  :
ا١تعلم ا١تساند من كفايات تعليمية أساسية، ك بياف مدل تأثَت متغَتات ) نوع الوظيفة، ا١تؤىل الًتبوم، ك سنوات 

 ا٠تربة (. يف تقديرىم ١تدل توافر ىذه الكفايات.
 ك اتبع  الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي.   المنهج المستخدم :

( مفتشا تربويا.            29( مدير مدرسة ك )43لطبقية من )تكونت عينة الدراسة العشوائية ا  عينة الدراتسة :
( كفاية تعليمية ٖتدد مدل امتبلؾ ا١تعلم ا١تساند ٢تا 51تكوف من ) استبيافقاـ الباحث بتصميم  أداة الدراتسة :

 من كجهة نظر ا١تدراء ك ا١تفتشُت. 
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بعض الكفايات التعليمية، اليت تتعلق باجملاالت ك قد أظهرت الدراسة أف ا١تعلم ا١تساند ٯتتلك  من أىم النتائج  :
التالية : التخطيط اليومي، إثارة الدافعية، إدارة الصف ك ا١تركنة ك تقبل الطبلب. ك أنو يف حاجة لتطوير نفسو يف 
بعض الكفايات، اليت تتعلق بتنفيذ الدرس ك التقؤف، كما أظهرت الدراسة أنو ال توجد فركؽ فردية ذات داللة 

 ئية تعزل ١تتغَت نوع الوظيفة ك ا١تؤىل الًتبوم ك سنوات ا٠تربة.إحصا
الكفايات التدريسية ٖتت عنواف ( : 1009)دراتسة فؤاد أكرم تسليم و زمان صالح حسن  - 20 – 1

       .دىوؾ  -سليمانية   -أربيل  : مدرسات الًتبية الرياضية للمرحلة األساس يف مراكز ٤تافظات ١تدرسي ك
مدرسات الًتبية الرياضية للمرحلة االساس يف  بناء مقياس لكفايات التدريس ١تدرسي ك دراتسة  :الهدف من ال

مدرسات الًتبية الرياضية للكفايات  مدرسي ك امتبلؾالتعرؼ على مدل ، مركز ٤تافظات إقليم كوردستاف
. التدريسية من حيث اٞتنسالتعرؼ على الفركؽ يف الكفايات ، التدريسية يف مركز ٤تافظات إقليم كوردستاف

مدرسات الًتبية الرياضية بُت ٤تافظات إقليم كوردستاف  التعرؼ على الفركؽ يف الكفايات التدريسية ١تدرسي ك
 )أربيل ػ سليمانية ػ دىوؾ (.

 . سلوب ا١تسحيألاالباحثاف ا١تنهج الوصفي ب استخدـ المنهج المستخدم :
الباحث  اعتمد ، حيثمن أجل ٖتقيق أىداؼ البحث تطلب بناء مقياس للكفايات التدريسية أداة الدراتسة :

ساليب قياس أاليت تعد كاحدة من  الوصوؿ اُف أىداؼ البحث. ك على االستبياف بوصفو أداة ٞتمع ا١تعلومات ك
 .د أنو حقيقيىي تتطلب استجابة ا١تفحوص عما يعتق ك ا١تعركفة بالتقرير الذايت ك االنفعاِفالسلوؾ 

١تركز   ( 9-8 -7مدرسات  الًتبية الرياضية يف ا١ترحلة األساس) مدرسي ك اختيارمت  ك  عينة الدراتسة : 
مدرسة ليمثلوا عينة   ( مدرسان ك40) اختيار، إذ مت دىوؾ ( ليمثلوا ٣تتمع البحث -سليمانية -٤تافظات ) أربيل

 .البحث%( من ٣تتمع  35.40٘تثلت بنسبة )  البناء ك
مدرسات الًتبية  مدرسي ك متبلؾا ك ىي : ىم  االستنتاجاتأتوصل الباحثاف اُف  ك من أىم النتائج  : 

 %(.75البالغ ) الرياضية كفايات تدريسية لدرس الًتبية الرياضية أعلى من النسبة احملددة للمحك الفرضي ك
كفايات اإل١تاـ با١تادة  ٤تور كفايات تنفيذ الدرس، ك) تفوؽ مدرسي الًتبية الرياضية يف ٤تاكر الكفايات التدريسية

( على مدرسات الًتبية الرياضية حملافظات إقليم  ا٠تارجية ٤تور كفايات األنشطة الداخلية ك العلمية، ك الدراسية ك
)السليمانية  مدرسات ٤تافظيت مدرسات الًتبية الرياضية حملافظة أربيل على مدرسي ك تفوؽ مدرسي ك كوردستاف.

األساليب التدريسية ك ٤تور كفايات  استخداـ دىوؾ( يف ٤تاكر كفايات التدريس) كفايات تنفيذ الدرس ك ك
 التقؤف(.
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إدراج موضوع الكفايات التدريسية كمادة مستقلة يف مناىج  طرائق التدريس بكليات    - التوصيات : من أىم
  تدريسو بصورة مركزة. سليمانية ػ دىوؾ ( كالًتبية الرياضية يف ٤تافظات إقليم كوردستاف ) أربيل ػ 

الكشفي بالتنسيق مع عمادة كليات الًتبية الرياضية يف احملافظات بفتح  قياـ مديريات النشاط الرياضي ك -
 ا١تدرسات حوؿ الكفايات التدريسية. دكرات تطويرية ٗتصصية للمدرسُت ك

تدريبهم على ىذه الكفايات  درسات الًتبية الرياضية كم إعداد دليل بالكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي ك  -
 ثناء ا٠تدمة.أ

مدرسات الًتبية الرياضية من كجهة نظر  البلزمة ١تدرسي ك إجراء دراسات مستقبلية حوؿ الكفايات التدريسية  -
 مدراء ا١تدارس. ا١تدرسُت ك ك االختصاصيُتا١تشرفُت 

ٖتت عنواف تقؤف األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات  : (2009–2008)دراتسة حديد يوتسف  - 11 - 1
 يف التعليم الثانوم يف ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية. 

من طرؼ أساتذة الرياضيات ك أىم  : ىدفت الدراسة التعرؼ على أكثر الكفايات ٦تارسةالهدف من الدراتسة  
 ا١تعوقات ا١تؤثرة على أدائهم التدريسي.

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ا١تسحي ١تبلئمتو ١توضوع الدراسة.  المنهج المستخدم :
م الثانوم بوالية ك أستاذة ١تادة الرياضيات ٔتؤسسات التعلي ا ( أستاذ122مشلت عينة الدراسة ) عينة الدراتسة :

 جيجل.
 قاـ الباحث ببناء مقياس تقؤف الكفايات التدريسية ك مقياس تقدير معوقات األداء التدريسي  أداة الدراتسة :

يف درجة ٦تارسة أساتذة الرياضيات لكفايات التدريس تبعا ١تتغَت اٞتنس فركؽ  عدـ كجود - من أىم النتائج  :
 باستثناء كفايات االتصاؿ ك التفاعل اإلنسآف ك االجتماعي لصاٌف الذكور. 

يف درجة ٦تارسة أساتذة الرياضيات لكفايات التدريس تبعا ١تتغَت ا٠تربة ا١تهنية باستثناء كفايات فركؽ  عدـ كجود -
 سنة(. 14تنفيذ الدرس، حيث كانت لصاٌف ذكم ا٠تربة ا١تهنية )تفوؽ 

مي باستثناء  يف درجة ٦تارسة أساتذة الرياضيات لكفايات التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤىل العلفركؽ  عدـ كجود -
 ، لصاٌف حاملي شهادة مهندس دكلة.االتصاؿكفايات تكنولوجيا اإلعبلـ ك 

 :  ك جاء من أىم التوصياتالتوصيات :  من أىم

عامة، ك قوائم لكفايات تدريس كل مادة دراسية بصفة خاصة  ةضركرة كضع قوائم لكفايات التدريس بصف
 لتشكل ىذه القوائم مرجعا لتقؤف األداء التدريسي لؤلساتذة.
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كضع معايَت علمية ك موضوعية للراغبُت يف ٦تارسة مهنة التعليم، من خبلؿ إخضاعهم الختبارات قبل  -
التدريسية، ك كذلك قياس إتاىاهتم ٨تو مهنة  التحاقهم بالوظيفة هتدؼ إُف قياس مدل امتبلكهم للكفايات

 التعليم.  
مستول ٦تارسة معلمي التعليم األساسي يف : ٖتت عنواف  (1008)دراتسة عبد الوىاب كويران  - 21 - 1

كادم حضر موت ك الصحراء باٞتمهورية اليمنية للكفايات التدريسية من كجهة نظر مديرم ا١تدارس ك ا١توجهُت 
 الًتبويُت.

ىدفت الدراسة التعرؼ إُف كجهة نظر مديرم ا١تدارس ك ا١توجهُت الًتبويُت حوؿ مستول   الهدف من الدراتسة  :
 ٦تارسة معلمي التعليم األساسي يف كادم حضرموت ك الصحراء باٞتمهورية اليمنية للكفايات التدريسية.

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي.   المنهج المستخدم : 
 ( موجها تربويا.42( مدير مدرسة ك )43تكونت عينة الدراسة من ) الدراتسة :عينة 

 ( كفاية تدريسية. 62متكونة من ) استبانةاستخدـ الباحث  أداة الدراتسة :
أظهرت الدراسة تدٓف مستول ٦تارسة معلمي التعليم األساسي للكفايات التدريسية. باإلضافة  من أىم النتائج  :

إُف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية يف متغَت الوظيفة لصاٌف ا١توجهُت، كما أظهرت الدراسة أف ىناؾ فركؽ 
من ٤تاكر الدراسة ك ىو إدارة  ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَتم ا١تؤىل الًتبوم ك ا١تؤىل العلمي يف ٤تور كاحد

 . يف حُت َف تظهر فركؽ إحصائية ١تتغَت سنوات ا٠تربة. البكالوريوسالصف، لصاٌف ا١تؤىلُت تربويا ك ٛتلة 
ٖتت عنواف ا١تلمح النموذجي للربنامج التدرييب  : (1008 - 1007)دراتسة بن جدو بو طالبي  - 23 - 1

  على أساس فلسفة ا١تقاربة بالكفاءات التدريسية. ١تريب الًتبية البدنية ك الرياضية ا١تبٍت
إعداد قوائم بالكفاءات التدريسية األساسية اليت يفًتض  - 1جاءت أىداؼ الدراسة :   الهدف من الدراتسة  :

منها يف ٖتقيق ا١توائمة بُت برامج معاىد إعداد ا١تربُت   االستفادةٖتققها يف ا١تربُت ) معايَت ١تهنة التدريس ( ٯتكن 
بناء أدكات لقياس مدل ٖتقق الكفاءات  - 2ك ا١تتطلبات األساسية لعملية التدريس يف ا١تؤسسات الًتبوية. 

ارات ا١تربُت ك ا١تفاضلة بينهم يف الًتقيات ك غَتىا من القر  اختياراألساسية لدل ا١تربُت ٯتكن استخداـ نتائجها يف 
 األخرل. 

استخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب ١تبلئمتو ك طبيعة الدراسة، إضافة إُف ا١تنهج الوصفي  المنهج المستخدم :
 التفسَتم.



18 
 

ك تألف ٣تتمع الدراسة من طلبة السنوات الثالثة ك الرابع ليسانس ١تعاىد ك أقساـ الًتبية البدنية   عينة الدراتسة :
 21طالب ك  431) طالب / مريب ( بينهم 451ئرية. حيث بلغت عينة الدراسة ك الرياضية باٞتامعات اٞتزا

 طالبة. 
       على عدة ْتوث  بعد االطبلعالباحث يف دراستو على بطاقة مبلحظة قاـ بإعدادىا  اعتمد أداة الدراتسة :

 ك قوائم ك شبكات مت تصميمها من قبل دكائر علمية ٥تتصة.
التدريب الفردم بطريقة التعيينات ك أثرىا يف إكساب الطالب/ ا١تريب الكفاءات ػػػ جدكل  من أىم النتائج :

التدريسية ا١تختلفة.  ػػػ إمكانية استخداـ العرض العملي لكونو طريقة تدريبية غَت مكلفة نسبيا، ك دكره يف إعداد 
إعداد ا١تريب فعالة لتحقيق أىداؼ الربامج مربوا الًتبية البدنية ك الرياضية يف معاىد التكوين. ػػػ الطريقة التقليدية يف 

 التدريبية للمربُت.
 التوصيات :  من أىم  
ك الثقافية الراىنة ك ا١تتوقعة كذلك بتضمُت برامج إعداد  االجتماعيةتبصَت ا١تريب ٔتهامو ك أدكاره ا١تهنية ك  ضركرة -

 ا١تتعددة.  ك تدريب ا١تربُت مسلحة من خريطتها التعليمية بتلك ا١تهاـ ك األدكار
ك ا١تهنية للمربُت     االجتماعيةك  االقتصاديةبالظركؼ  االىتماـ  -الرفع من مستول إعداد ك تدريب ا١تريب.  -

العمل على إقامة الدكرات التدريبية ١تريب الًتبية البدنية ك الرياضية أثناء ا٠تدمة   -ك ٖتسنب أ كضاعهم ا١تعيشية. 
النمو الشخصي ك ا١تهٍت للمربُت ك رفع كفاءاهتم األدائية ك إثراء  معارفهم ك تنمية ١تا للتدريب من أ٫تية يف ٖتقيق 
 أساليب التفاعل مع التبلميذ. 

ك عبلقتو بالكفاءة ا١تهنية  االنفعاِفالذكاء  ( :2007)دراتسة عمر بن عبد اهلل مصطفى مغربي   - 14 - 1
 لدل عينة من معلمي ا١ترحلة الثانوية يف مدينة مكة ا١تكرمة.

ك مكوناتو ك الكفاءة ا١تهنية  االنفعاِفىدفت الدراسة إُف التعرؼ على العبلقة بُت الذكاء   الهدف من الدراتسة  :
 ك أبعادىا لدل معلمي ا١ترحلة الثانوية يف مدينة مكة ا١تكرمة.

 . االرتباطياستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي   المستخدم :المنهج 
من الذين يدرسوف يف ا١تدارس الثانوية اٟتكومية             ( معلما146تألفت عينة الدراسة من ) عينة الدراتسة :

 .2007 – 2006ك األىلية يف التعليم العاـ ٔتدينة مكة ا١تكرمة، خبلؿ الفصل الدراسي 
( 2111للمعلمُت، من إعداد عثماف ك عبد السميع ) االنفعاِفمقياس الذكاء  استعمل الباحث  : أداة الدراتسة

 ك مقياس الكفاءة ا١تهنية عبارة عن بطاقة تقؤف لكفايات ا١تعلم من إعداد الباحث.
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الشخصية، يليها الكفاءة ا١تهنية توفرا لدل معلمي ا١ترحلة الثانوية ىي الكفايات أكثر أبعاد  من أىم النتائج :
توجد تأثَتات   -الكفايات االجتماعية، مث الكفايات ا١تهارية، فالكفايات ا١تعرفية، ك أقلها الكفايات اإلنتاجية. 

توجد تأثَتات  -دالة إحصائيا للتخصص األكادٯتي على الكفاءة اإلنتاجية كأحد أبعاد الكفاءة ا١تهنية للمعلم. 
كفاءة ا١تهنية للمعلم  ) ك عليو ٯتكن اٟتكم بأف الكفاءة ا١تهنية للمعلم تزداد دالة إحصائيا لسنوات ا٠تربة يف ال

ك ٯتكن  توجد تأثَتات دالة إحصائيا لسنوات ا٠تربة يف الكفاءة ا١تهارية للمعلم ) -بزيادة عدد سنوات ا٠تربة (.  
 اٟتكم أيضا بأف الكفاءة ا١تهارية للمعلم تزداد بزيادة عدد سنوات ا٠تربة (

يد من الدراسات اليت تبحث يف موضوع الكفاءة ا١تهنية للمعلمُت من جوانب ز إجراء ا١تالتوصيات :  أىم من  
ٖتسُت ك تطوير بطاقة تقؤف الكفاءة ا١تهنية ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة ك اليت قاـ الباحث بإعدادىا    - نفسية.

 ك استخدامها يف دراسات أخرل.
 الرياضية ك البدنية الًتبية مدرسي تدريس تقؤف  " عنواف ٖتت:  (1006) الحاج قناب بن دراتسة - 25 - 1

 " .  ا١تتوسط بالتعليم
            البدنية الًتبية مدرس تدريس لطريقة التلميذ ك ا١توجو، ا١تدرس، نظر كجهة معرفة - : إُف ىدفت الدراتسة

 .ا١تتوسطة ا١ترحلة يف الرياضية ك
 .ا١تبلحظة بطاقة خبلؿ من الرياضية ك البدنية الًتبية درس تنفيذ احًتاـ خطوات تتبع -
  .٢تا ا١توجو نظرة ك تدريسو طريقة تقؤف على ا١تدرس قدرة معرفة -
 .ا١تتوسط بالتعليم الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس هبا يدرس اليت للطريقة التبلميذ نظر كجهات ٥تتلف معرفة -
 .البدنية الناحية من التبلميذ مستول معرفة -
 الساحة تشهدىا اليت التغَتات ظل يف ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية لتدريس ا١تتبعة الطريقة معرفة -

 .الًتبوية
 .التدريس ٣تاؿ يف الراىنة للمستجدات ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس مواكبة معرفة -

 .الوصفي ا١تنهج دراستو يف الباحث استعمل  المنهج المستخدم :
 حُت يف ،% 66,77 بنسبة أم مدرس 113 أصل من مدرسا 81 من الدراسة عينة تكونت : عينة الدراتسة

  % ,63 88  بنسبة أم تلميذ 2161 أصل من 1381 من التبلميذ ةعين تكونت
 كأداة للدراسة. استبانة استخدـ الباحث أداة الدراتسة :
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 ال الذم يف الدرس كقت جل ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس يقضي - :  النتائج أىم من
 .األىداؼ صياغة ٭تسن ال ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس -. ينفع

 خبلؿ ا١تتاحة التعليمية الوسائل ك األساليب يستعمل ال ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس إف -
 ا١تدرس قبل من ا١تتوسط بالتعليم الرياضية ك البدنية الًتبية درس ١تمارسة كاضحة خطة رسم انعداـ  - .الدرس

 ا١تهارات ك ا١تناسبة التمرينات مادة اختيارات يف ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس لدل ضعف  -
 أثناء ا١تقننة العلمية االختبارات على ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس اعتماد عدـ  - .السهلة
مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية ال ٭تسن صياغة األىداؼ، مع عدـ اىتمامو بالتقؤف   – .التبلميذ مستول تقؤف

 خبلؿ ك بعد الدرس. 
األداء التدريسي ١تعلمي العلـو يف  تقؤف " بعنواف ( :2005)دراتسة ناصر بن صالح القرني  - 16 - 1

 ا١ترحلة الثانوية با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر الطلبة ك أكلياء أمورىم. "

ىدفت الدراسة إُف تقؤف األداء التدريسي ١تعلمي العلـو يف ا١ترحلة الثانوية من كجهة نظر  الهدف من الدراتسة  :
(. ك حاكلت الدراسة استقصاء أثر    %70ل األداء ك موازنتو ٔتعيار األداء ) الطلبة ك أكلياء األمور، ك ٖتديد مستو 

كل من التخصص، ك اٞتنس الطلبة ك ٖتصيلهم الدراسي، ك مستول عبلقاتو با١تعلمُت، ك مدل رغباهتم يف الدراسة 
 مع معلميهم أنفسهم مرة أخرل، ك جنسية ا١تعلم، ك نوع مؤىلو، ك خربتو التدريسية. 

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي لتبلؤمو كطبيعة الدراسة لمستخدم :المنهج ا
( طالبا ك طالبة ك أكلياء أمورىم، مت اختيارىم من ٜتس 3880تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراتسة :

 إدارات للًتبية ك التعليم بالطريقة العشوائية الطبقية.
( 62( فقرة، ك األخرل تضم )36ألكلياء األمور ك تضم )استعمل الباحث استبيانُت إحدا٫تا  أداة الدراتسة :

فقرة، موزعة على سبعة ٣تاالت ىي : ٣تاؿ تنفيذ الدركس ك اإل١تاـ با١تادة العلمية، ٣تاؿ استخداـ الوسائل 
التعليمية، ٣تاؿ التفاعل الصفي ك التواصل، ٣تاؿ إدارة الفصل، ك ٣تاؿ التقؤف، ك ٣تاؿ الصفات الشخصية          

 العبلقات اإلنسانية، ك اجملاؿ الوجدآف. ك
( لكل من 0.05عن كجود أثر ذم داللة إحصائية عند مستول الداللة ) كشفت الدراسة من أىم النتائج  :

التخصص، ك جنس الطلبة ك ٖتصيلهم الدراسي ك مستول عبلقاهتم با١تعلمُت ك مستول رغباهتم يف الدراسة مع 
. بينما َف ٕتد الدراسة معلميهم مرة أخرل، ك جنسية ا١ت علم ك خربتو التدريسية يف تقؤف الطلبة ألداء معلمي العلـو

.  ا١تعلمُت( لنوع مؤىل 0.05أثرا ذا داللة إحصائية عند مستول الداللة )  يف تقؤف الطلبة ألداء معلمي العلـو
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الكفايات التعليمية البلزمة " مدل أ٫تية  بعنواف :  (2001) اهلل محمد عسيري محمد بن عبد  - 17 - 1
 " ١تعلم الًتبية البدنية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة ٔتدينة الرياض

ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على مدل أ٫تية الكفايات التعليمية البلزمة ١تعلم الًتبية  الهدف من الدراتسة  :
 معلمي الًتبية البدنية ٔتدينة الرياض. مشريف ك البدنية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة من كجهة نظر أعضاء ىيئة تدريس ك

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي  المنهج المستخدم :
 كأداة للدراسة. استبانة استخدـ الباحث أداة الدراتسة :
البالغ عددىم  اعتمد الباحث كامل ٣تتمع الدراسة ىو عينة الدراسة نظران إلمكانية استيعاهبم ك:  عينة الدراتسة

 ( فردان.157)
( كفاية من الكفايات التعليمية اليت تضمنتها أداة الدراسة 83يرل أفراد عينة الدراسة أف ) : نتائج الدراتسةمن 

%( من ٣تموع الكفايات التعليمية، كما يرل 97٘تثل نسبة ) )االستبانة( مهمة بدرجة كبَتة ١تعلم الًتبية البدنية ك
َف ٖتصل أم   %( من ٣تموع الكفايات التعليمية، ك3ثل )٘ت ( كفايات مهمة بدرجة متوسطة ك3أفراد العينة أف )

كفاية من الكفايات التعليمية على درجة قليلة األ٫تية أك عدٯتة األ٫تية. كما رتب أفراد العينة ٤تاكر الكفايات 
لقة بالنمو التعليمية كفقان ١تدل أ٫تيتها كالتاِف: ٤تور الكفايات ا١تتعلقة بالعبلقات اإلنسانية، ٤تور الكفايات ا١تتع

ا١تهٍت، ٤تور الكفايات ا١تتعلقة بتنفيذ الدرس، ٤تور الكفايات ا١تتعلقة بإعداد الدرس، ٤تور الكفايات ا١تتعلقة 
بتقؤف الدرس. كما توصلت النتائج إُف عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لدل أفراد عينة الدراسة كفقان ١تتغَت 

 ما عدا ٤تور الكفايات ا١تتعلقة بإعداد الدرس.الوظيفة يف ٤تاكر الكفايات التعليمية 
أثر ا٠تربة ك ا١تؤىل يف الكفاءة ٖتت عنواف  "  ( :2990)دراتسة محمد عبد العزيز و آخرون   - 28 - 1  

 التدريسية لدل ا١تعلمُت ".
ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على ا١تستول ا١تعريف لبعض الكفاءات التدريسية األساسية  الهدف من الدراتسة : 

لدل عينة من ا١تعلمُت ك ا١تعلمات يف ا١ترحلتُت اإلعدادية ك الثانوية، مع الكشف عن أثر عاملي ا٠تربة ك ا١تؤىل 
 اٟتاصل عليو ا١تعلم.

 كاف ا١تنهج ا١تتبع ا١تنهج الوصفي   المنهج المستخدم :
 ( كفاءة. 111مكونة من سبع ٤تاكر ٖتتوم على ) استبانةكزعت   أداة الدراتسة  :
( 245اختَتت العينة من بُت معلمي ك معلمات ا١ترحلتُت من ٜتس ٤تافظات ٔتصر بلغ عددىا ) : عينة الدراتسة

 معلما ك معلمة. 
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ات التدريسية كاف أقل من حد ػػػػ إف مستول معرفة ا١تعلمُت ك ا١تعلمات ببعض الكفاء : نتائج الدراتسةمن 
من الدرجة العظمى يف كل حالة         %75الكفاءة على درجة االختبار ككل، ك على كل احملاكر السبعة ك ىو 

ػػػػ إف للخربة ا١تهنية أثر يف مستول معرفة ا١تعلمُت للكفاءات ك لكن ليست دائما لؤلكثر خربة.  ػػػػػػ أثبتت الدراسة 
ركؽ دالة بُت ا١تعلمُت ا١تؤىلُت تربويا ك غَت ا١تؤىلُت تربويا يف مستول معرفة الكفاءات أيضا أنو ال توجد ف

 التدريسية. 
 دراتسات تعلقت بجودة العملية التعليمية :  - 1
١تقياس معايَت  السيكو مًتيةا٠تصائص  استخراجبعنواف "  ( :1022)دراتسة حساني إتسماعيل  - 2 - 1

 جودة ا١تعلم على عينة من ا١تعلمُت بوالية الوادم. " 
١تقياس معايَت جودة ا١تعلم يف البيئة   السيكو مًتيةىدفت الدراسة إُف دراسة ا٠تصائص  الهدف من الدراتسة  :

َت مقياس يتمتع اٞتزائرية ك استخراج معايَت أداء ٘تكن من تفسَت نتائج الدرجات ا٠تاـ لؤلفراد، ك ذلك هبدؼ توف
 ك خصائص االختبار اٞتيد ك ٘تكن من ٖتديد مستول جودة ا١تعلم. تتبلءـ سيكو مًتيةٓتصائص 

 استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفي. المنهج المستخدم :
 ا١تقياس ا١تصمم يف البيئة ا١تصرية من طرؼ الصايف شحاتة اٞتهمي  أداة الدراتسة :
( معلم ك أستاذ من األطوار التعليمية الثبلث    145ك اليت تكونت من ) اختيار عينة الدراسةمت  : عينة الدراتسة

  بطريقة عشوائية طبقية من مناطق ٥تتلفة بالوالية اختيارىا، ا١تتوسط، الثانوم (، مت االبتدائي) 
ٯتكن القوؿ أف ا١تقياس احتفظ ٔتعامبلت ثبات مقبولة تسمح لنا بعد عرض نتائج الدراسة  :  النتائج أىم من

بتطبيقو على البيئة اٞتزائرية. ك يرجع ذلك إُف ٣تموعة من العوامل من بينها تقارب البيئة األصلية اليت بٍت فيها 
ناىج اإلمكانيات ا١تقياس ) مصر ( مع البيئة اليت طبق فيها، ك ذلك للتشابو يف ا١تنظومتُت الًتبويتُت، من حيث ا١ت

ا١تادية، األساليب الًتبوية ا١تتبعة. ٧تد أف ىناؾ بنودا حذفت نظرا لعدـ توفر الوسائل ا١تادية اليت يطبقها ا١تعلم ٦تا 
( أيضا ٧تد أف بعض البنود مت حذفها نظرا 18ك  ٬17تعلو يستجيب بشكل سليب على كل ما يف البنود )

 ل. لضعف خربة ا١تعلمُت يف تنظيم بيئة الفص
يف توفَت مسا٫تة يف ٣تاؿ القياس النفسي الذم يعرؼ نقصا فادحا  تبقى ىذه الدراسةالتوصيات :  من أىم

 دراسات هتتم بتقنُت االختبارات النفسية، ضف إُف ىذا تسليط الضوء أكثر حوؿ ىذا ا١توضوع. 
" معايَت اٞتودة يف توظيف أعضاء ىيئة  بعنواف ( :2012) د عبد المولى أبو خطوةيدراتسة الس  - 2 - 1

 التدريس للتعليم اإللكًتكٓف ". 
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    كضع إطار نظرم ١تعايَت اٞتودة يف توظيف أعضاء ىيئة التدريس للتعليم اإللكًتكٓف  - الهدف من الدراتسة  : 
 كضع قائمة ١تعايَت اٞتودة يف توظيف أعضاء ىيئة التدريس للتعليم اإللكًتكٓف. –

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ١تبلئمتو لطبيعة الدراسة. المستخدم :المنهج 
 ( معيارا.  93مكونة من سبعة ٣تاالت، ك )  استبانةمت كضع   أداة الدراتسة :
قائمة ا١تعايَت على ٣تموعة من أعضاء ىيئة التدريس يف ٣تاالت تكنولوجيا التعليم          عرضت  : عينة الدراتسة

التدريس ك اإلدارة الًتبوية ك علم النفس التعليمي، ك طلب منهم ٖتديد درجة األ٫تية لكل ك ا١تناىج ك طرؽ 
 معيار.

نتائج االستبانة، حظيت ٚتيع ا١تعايَت بدرجة أ٫تية عالية جدا تراكحت بناءا على نتائج تطبيق  : النتائج أىم من
مطلبا أساسيا ينبغي توفره لدل أعضاء ىيئة  اعتبارىا( ٦تا يدؿ على أ٫تيتها ك % 111ك  91نسبتها ا١تئوية بُت )

 التدريس ليتمكنوا من تعليم أجياؿ ا١تستقبل ك إعدادىم ٔتا يتناسب مع التطور ا١تعريف ك التكنولوجي ا١تعاصر.  
عضاء ىيئة التدريس يف أتستخدـ ا١تؤسسات التعليمية قائمة ا١تعايَت عند تقؤف أداء  أف  -التوصيات :  من أىم 

التعليم اإللكًتكٓف يف الربامج التدريبية اليت تعدىا ا١تؤسسات  مراعاة معايَت  -.  تعليم اإللكًتكٓفتوظيف ال
إنشاء ٞتنة للعمل على التحقق من توافر ىذه ا١تعايَت لدل   -التعليمية لتنمية مهارات أعضاء ىيئة التدريس. 

 يم اإللكًتكٓف.أعضاء ىيئة التدريس ك العمل على تنمية مهاراهتم يف ٣تاؿ التعل
" معايَت مقًتحة لتقؤف أداء معلم الًتبية الرياضية  بعنواف : (1021) دراتسة إيمان محمد رمضان - 3 - 1

 يف ضوء متطلبات اٞتودة ك االعتماد يف التعليم ".
ا١تعايَت اليت ٯتكن االعتماد عليها يف تقييم أداء معلم الًتبية  ىدفت الدراسة إُف اقًتاح الهدف من الدراتسة :

اليت ٯتكن أف ٖتقق كل معيار من ىذه  الرياضية يف ضوء متطلبات اٞتودة ك االعتماد يف التعليم، ك أىم ا١تؤشرات 
 .ا١تعايَت

 الدراسة.استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي التحليلي ١تبلئمتو طبيعة   المنهج المستخدم : 
استخدمت الباحثة أسلوب دلفام ّتوالتو الثبلث ك الذم يعتمد على االستمارة يف أخذ رأم  أداة الدراتسة :

 ا٠ترباء. 
( خبَت من أعضاء ىيئة التدريس القائمُت على إعداد معلم 58مشلت الدراسة استطبلع أراء ) : عينة الدراتسة

 ( من موجهي الًتبية الرياضية.58تعليم. ك كذلك )الًتبية الرياضية ٦تن لديهم خربة بنظم جودة ال
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عليها يف تقييم أداء معلم الًتبية الرياضية يف  االعتمادالتوصل إُف قائمة با١تعايَت اليت ٯتكن  - 1 : النتائج أىم من
أدل استخداـ أسلوب   - 2ضوء متطلبات اٞتودة ك االعتماد يف التعليم ك أىم ا١تؤشرات اليت ٯتكن أف ٖتققها. 

)دلفام( ّتوالتو الثبلث إُف صياغة ا١تعايَت بشكل أكثر مشولية ك كضوح، كما جعل ا١تؤشرات مصاغة بشكل 
اتفاؽ أراء موجهي الًتبية الرياضية على قابلية   - 3س. انة ك موضوعية ك إجرائية ك قابلية للقيأكضح ك أكثر مرك 

ٚتيع ا١تعايَت للتطبيق ك قدرة معلم الًتبية الرياضية على تطبيقها للنهوض بنفسو ك برنا٣تو ك أىدافو ك إف اختلفت 
ات ا١تعايَت ا١تقًتحة ك ذىب البعض منهم إُف دكافعهم يف تطبيقها كما كاف ٢تم العديد من اآلراء يف صلب مؤشر 

اقًتاح اآلليات اليت ٯتكن أف يقـو هبا معلم الًتبية الرياضية لدعم تطبيق ا١تعايَت ك إمكانية تتبع مؤشرات أداءاهتم  
اتفاؽ آراء كل من ا٠ترباء ك ا١توجهُت على أ٫تية كجود معايَت ١تعلم الًتبية الرياضية ك مؤشرات تسهم يف   - 4

 تقييم ك تقؤف أداء ا١تعلم أثناء ا٠تدمة سواء بواسطة اآلخرين أك ذاتيا.     
ا١تراجعة الدكرية على ا١تعايَت ا١تقًتحة ك عبلقتها بتحسن أداء معلم الًتبية الرياضية   - التوصيات : من أىم

١تعايَت ا١تهنية ك مؤشرات التمهيد ا١تناسب جملتمع معلمي الًتبية الرياضية بثقافة ا  -لتطويرىا بشكل مستمر.  
ٔتهارات التواصل  االىتماـتدريب ا١توجهُت ك ا١تعلمُت بشكل مستمر بناءا على احتياجاهتم التدريبية ك   -األداء. 

الفعاؿ مع عدـ إغفاؿ دكر كليات الًتبية الرياضية يف كضع اآلليات ا١تناسبة ٢تذه التدريبات باإلتفاؽ مع قطاعات 
 ية.توجيو الًتبية الرياض

تقؤف كفايات تدريسي كلية الًتبية الرياضية  ٖتت عنواف " ( :1020) محمود داود الربيعي دراتسة - 2 - 1
 "  من كجهة نظر طلبتهم اٞتودةجامعو بابل كفق منظور إدارة 

يف  الرياضيةتعد ىذه الدراسة ٤تاكلة لتقؤف الكفايات التدريسية ألساتذة كلية الًتبية   : الهدف من الدراتسة 
 ة.دارة اٞتودة الشاملة اليت اعتمدهتا اٞتامعإمعايَت  جامعة بابل كفق منظور ك

امعو بابل كفق منظور ّتتقؤف الكفايات التدريسية للتدريسي اٞتامعي يف كلية الًتبية الرياضية  ستمارةاإعداد  - 1
 منظور إدارة اٞتودة من كجهة نظر طلبتهمػ تقؤف كفايات تدريسي كلية الًتبية الرياضية كفق  - 2 إدارة اٞتودة .

 مت اختيار ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي ١تبلئمتو مثل ىذه الدراسة.  المنهج المستخدم :
مت ٖتديد عينة  ( ، ك152البالغ عددىم ) مثل ٣تتمع البحث طلبة ا١ترحلة الدراسية الرابعة ك عينة الدراتسة :
 ستماراتاطالبة( من ٣تتمع البحث األصلي بناءا على استبلـ  20طالب ك 100( )120البحث البالغة )

  .لطلبةا االستبياف من
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الرياضية كفق منظور إدارة  الًتبيةتقؤف كفايات تدريسي كلية  ستبيافا ستمارةاقاـ الباحث بإعداد  أداة الدراتسة :
 . الشاملة اٞتودة

قد حصلت  ك .الدفاع عن كجهة نظره من الفشل كعدـ ا٠توؼ  يف اٗتاذ القرار ك الشجاعة من أىم النتائج  :
عن طريق الدراسات التحليلية يف ضوء  ا١تعرفةفيما نالت فقرة نقد  ،على نسبة مئوية من كجهة نظر الطبلبأعلى 

٠تطوات  كذلك من التوصيات التقؤف ا١تستمر على نسبة مئوية من كجهة نظر الطالبات كأ اٟتديثةالنظريات 
 البحث العلمي. (  يف التعليم العاِف كiso 9001تطبيق اٞتودة )

العمل على ٖتقيق جودة أفضل  التقؤف ا١تستمر ٠تطوات تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ك  - من أىم التوصيات :
الًتبوية لتدريسي  يف ٥تتلف النواحي ا١تهنية ك ةإعداد برامج تدريبي  - يف ٣تاؿ عمل ا١تؤسسات الرياضية.

 تطوير الكفاءة التدريسية لؤلستاذ اٞتامعي بشكل مهٍت ٦تا يقلل من نسب ا٢تدر الًتبوم.  -  اٞتامعات.
ٖتت عنواف  " كاقع ا١تهارات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس  : (1009)دراتسة منى السبيعي  - 5 - 1

 رل ".بكلية العلـو التطبيقية يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر طالبات جامعة أـ الق
ىدفت الدراسة التعرؼ على كاقع ٦تارسة عضوات ىيئة التدريس ١تهارات تدريس العلـو يف  :الهدف من الدراتسة 

من كجهة نظر طالبات كلية العلـو التطبيقية ) الكيمياء / األحياء / الفيزياء ( ّتامعة  ضوء معايَت اٞتودة الشاملة
 أـ القرل. 

 ا١تنهج الوصفي ا١تسحي ١تبلئمتو طبيعة الدراسة. استخدمت الباحثة المنهج المستخدم :
اشتملت على أربع ٤تاكر احملور األكؿ ارتبط بطرؽ التدريس         استبانةقامت الباحثة بتصميم  أداة الدراتسة :

 ك اسًتاتيجياتو، ك الثآف ارتبط بوسائل التعليم ك تقنياتو، ك الثالث ارتبط بالتفاعل ك االتصاؿ، أما الرابع فقد
 ارتبط بالتقؤف.  

 (طالبة 189قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على عينة من الطالبات قوامها ) : عينة الدراتسة
أداء عضوات ىيئة التدريس يف أقساـ العلـو يف ا١تهارات التدريسية ا٩تفض عن مستول مستول  : النتائج أىم من

 .الضعيفة ك ا١تتوسطة الدرجة بُت االتصاؿ ك بالتفاعل ا١ترتبطة ا١تعايَت توافر درجة تراكحت -اٞتودة الشاملة.  
 التدريسية ا١تعايَت معظم  - .الضعيفة ك ا١تتوسطة الدرجة بُت بالتقؤف ا١ترتبطة ا١تعايَت توافر درجة تراكحت  -

  .ضعيفة بدرجة بأقساـ العلـو التدريس ىيئة عضوات تطبقها تقنياتو ك التعليم بوسائل ا١ترتبطة
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نشر ثقافة اٞتودة بُت عضوات ىيئة التدريس، ك توعيتهن بأ٫تية الدكرات التدريبية يف  –من أىم التوصيات :  
عقد دكرات تدريبية ك كرش عمل لتطوير الكفايات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس  -صقل مهارهتن التدريسية. 

 باٞتامعة.  
مدل تقبل ا١تعلمُت ١تعايَت "  عنواف ٖتت : (2005) الورثانعدنان بن أحمد بن راشد   دراتسة  - 6 - 1

 راسة ميدانية ٔتحافظة األحساء. د  "  اٞتودة الشاملة يف التعليم
التعرؼ على مدل تقبل ا١تعلمُت ١تعايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم  :  ىدفت الدراسة إُفالهدف من الدراتسة  

ك العوامل اليت تشجعهم على تقبل معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم، ك ا١تعوقات اليت ٖتد من  ٔتحافظة األحساء ،
ا١تقًتحات اليت تفعل تقبلهم للمعايَت، معرفة مدل تقبل ا١تعلمُت ١تعايَت اٞتودة الشاملة يف  ، كتقبلهم ٢تذه ١تعايَت 

  .التعليم من ا٠تطوات الضركرية يف ٖتقيق اٞتودة الشاملة
ا١تنهج الوصفي الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع  الباحث استخدـ المنهج المستخدم :

 .كيفيان  يعرب عنها تعبَتان كميان ك كيهتم بوصفها كصفان دقيقان ك
ىم كعدد األىلي ٔتحافظة األحساء كوف ٣تتمع الدراسة من ا١تعلمُت يف التعليم العاـ اٟتكومي كت : عينة الدراتسة

مت .نوعية ا١تؤىبلت اختبلؼ سنوات ا٠تربة ك كالتخصصات العلمية  ( معلم يف ٚتيع ا١تراحل الدراسية ك6795)
على اختبلؼ  ك % 13بنسبة  ،( معلم886يبلغ عددىم ) تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من ا١تعلمُت

 . التخصصات العلمية ا١تراحل الدراسية ك
تساؤالهتا، بعد أف اطلع  أىدافها ك يف ضوء مشكلة الدراسة ك االستبانةقاـ الباحث بتصميم   أداة الدراتسة :

 لحتو كما ا ،األجنبية ا١تتصلة ٔتوضوع الدراسة البحوث العربية ك الدراسات ك على عدد من األدبيات ك
ثبلثة  ،مل القسم الثآف علىبيانات أكلية عن أفراد عينة الدراسة، بينما أشت، على قسمُت القسم األكؿ االستبياف

العوامل اليت تشجع ا١تعلمُت   - 2 معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم ا١تتعلقة با١تعلم.  - 1 :  ٤تاكر رئيسية ىي
ا١تعوقات اليت ٖتد من تقبل ا١تعلمُت ١تعايَت اٞتودة الشاملة يف   -  3 على تقبل معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم.

 التعليم.
حظيت ٚتيع معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم   -قد انتهت الدراسة بالنتائج التالية :  ك نتائج الدراتسة  : أىم

ال توجد   -. التعليم ٔتحافظة األحساء ا١تتعلقة با١تعلم على تقبل بدرجة  كبَتة من قبل ا١تعلمُت بإدارة الًتبية ك
َت اٞتودة الشاملة يف التعليم يف ٚتيع متغَتات الدراسة )ا١تؤىل فركؽ ذات داللة إحصائية بُت تقبل ا١تعلمُت ١تعاي

حظيت ٚتيع العوامل اليت تشجع ا١تعلمُت على   - .ا١ترحلة الدراسية ( –الدراسي، نوعو، مدة ا٠تربة يف التدريس 
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إلنسآف يف حصل عامل / االىتماـ باٞتانب ا تقبل معايَت اٞتودة الشاملة بدرجة تقبل كبَتة من قبل ا١تعلمُت، ك
 العمل على أعلى درجة يف ا١تتوسط اٟتسايب من كجهة نظر أفراد العينة.

 :   تعـقيب و نقد
 الدراتسات التي تعلقت بالكفاءة :تعليق على 

يتضح لنا من خبلؿ الدراسات اليت سبق ذكرىا ك اليت تناكلت الكفاءات التدريسية لؤلستاذ، ك اليت ٢تا 
ارتباط قوم بالدراسة اليت ٨تن بصدد القياـ هبا. ك ٧تد أهنا تتفق يف معظمها يف أكجو عديدة رغم اختبلفها يف 

في ١تبلئمتو لطبيعة ىذه الدراسات أكجو أخرل فمن حيث ا١تنهج استخدمت كل الدراسات ىذه ا١تنهج الوص
الشيء الذم جعل الباحثُت ك من خبلؿ ىذه الدراسات يصفوف اٟتالة ا١تدركسة على ما ىي عليو دكف ا٠توض 

يف التجريب عدا دراسة بن جدك بو طاليب الذم استخدـ ا١تنهج التجرييب، إضافة إُف ا١تنهج الوصفي التفسَتم         
ختلف عند بعضهم فمنهم من اعتمد األسلوب ا١تسحي ك منهم من اعتمد األسلوب كما ٧تد أف األسلوب قد ا

. أما عن العينة فجلها أيضا ٧تدىا اختارت عينة من األساتذة        االرتباطي اعتمداالتحليلي، ك اثنُت  آخرين 
ٮتص األداة ا١تستعملة يف ك ا١تعلمُت سواءا ١تادة الًتبية البدنية ك الرياضية أك غَتىا من ا١تواد. ك كذلك فيما 

يف ٚتعها للبيانات ك ا١تعلومات، ك ٧تد أف   االستبانةالدراسات ىذه فكاف غالبيتها إف َف نقل كلها تعتمد على 
كل باحث اعتمد على دراسات ك ْتوث سبقتو مع خلفية نظرية لديو ك ىذا يف بناء أداة الدراسة لديو. أما فيما 

أنو كاف ىناؾ شبو اتفاؽ حوؿ ضركرة امتبلؾ األستاذ ١تختلف الكفاءات          ٮتص النتائج ا١تتوصل إليها فنجد
ك اٟتاجة ا١تلحة ٢تا ليتوفق ىذا األستاذ يف مهامو ك كظيفتو التعليمية. ك إف اختلف الباحثوف حوؿ معظم احملاكر  

كما ٧تد أف أغلب ىذه ك درجتها، ك عدد الفقرات ا١تكونة ٢تا، إال أننا ٧تدىم اتفقوا يف جوىرىا ك لبها.  
الدراسات أكدت على أ٫تية ا٠تربة ا١تهنية لؤلستاذ فيما اختلفت البعض منها حوؿ نوع الشهادة ك ا١تؤىل العلمي  

كما أف معظم الدراسات أكدت يف توصياهتا على ضركرة توفر ىذه الكفاءات لدل األستاذ، مع ضركرة القياـ    
تذة مع ضركرة اىتماـ ىذه الدكرات التكوينية على الكفاءات البلزمة ١تهنة ك التكثيف من الدكرات التكوينية لؤلسا

 التدريس. 
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  بمعايير جودة األتستا  وفق جودة العملية التعليمية :  الدراتسات التي تعلقتتعليق على 
 كفق جودة العملية معايَت جودة األستاذ يتضح لنا من خبلؿ الدراسات اليت سبق ذكرىا ك اليت تناكلت

ك اليت ٢تا صلة كطيدة بالدراسة اٟتالية. ٧تد ىذه الدراسات ٢تا أكجو شبو كبَتة ك عديدة رغم كجود   التعليمية
، لكن يف جوىرىا ٧تدىا تتفق يف كثَت من األمور. فمن حيث ا١تنهج ٧تد أهنا أك كلها االختبلؼبعض 

 األسلوبيف األسلوب فمنها من اعتمد استخدمت ا١تنهج الوصفي ١تبلئمتو طبيعة ىذه الدراسات ك إف اختلفت 
 االختبلؼا١تسحي يف حُت اعتمدت دراسات أخرل األسلوب التحليلي. ك فيما ٮتص العينة فكاف ىناؾ بعض 

فمنها من اعتمدت على أراء الطلبة، ك أخرل اعتمدت على أراء ا٠ترباء من أعضاء ىيئة التدريس، يف حُت 
اتذة. ك كذلك فيما ٮتص األداة ا١تستعملة يف الدراسة فقد استخدـ كل اعتمدت أخرل على أراء ا١تعلمُت ك األس

٧تد أف أغلبية الباحثُت ىنا كوسيلة ٞتمع ا١تعلومات ك البيانات. كما   االستبانةالباحثُت يف الدراسات اآلنفة الذكر 
اليت األجنبية  العربية كالبحوث  الدراسات ك على عدد من األدبيات ك همعطبلابعد  االستبانةقد أسسوا فقرات 

التوصل إُف اقًتاح ك إعداد قوائم  -سبقتهم يف ذلك. أما يف ما ٮتص النتائج ا١تتوصل إليها يف ىذه البحوث : 
حوؿ ضركرة ك أ٫تية كجود معايَت ١تعلم الًتبية  االتفاؽ –عليها يف تقييم أداء األستاذ.  االعتمادبا١تعايَت اليت ٯتكن 

تسهم يف تقييم أداء ىذا األستاذ. كما جاءت أغلب التوصيات كذلك العمل على تنمية البدنية ك الرياضية 
مهارات أعضاء ىيئة التدريس من خبلؿ التكوين ك التدريب ا١تستمر، مع ا١تراجعة الدكرية للمعايَت ا١تقًتحة. مع 

  نشر ثقافة اٞتودة بُت أعضاء ىيئة التدريس.

 الدراتسات السابقة  : نقد
الدراسات السابقة اليت كظفناىا يف ْتثنا ىذا تدخل ضمن الًتاث النظرم، ك قد أفادتنا يف ٖتليل ٧تد أف ىذه 

الكثَت من التصورات ك األفكار حوؿ قضية الكفاءات التدريسية البلزمة لؤلستاذ لضماف جودة العملية التعليمية  
النظرية، ك فحص العديد من أدبيات ىذه  ك بعد استعراضنا ٢تذه الدراسات ك االطبلع على ٤تتوياهتا ا١تنهجية ك

الدراسات، اتضحت لنا الضركرة ا١تلحة ك القناعة التامة ١تثل ىذه الدراسة اليت ٧تريها حاليا ك اعتبارىا مكملة              
ك مثرية للموضوع ك بعد التدقيق يف النتائج ك كذلك مشكبلت الدراسات ىذه ك تساؤالهتا اليت انطلق منها 

ا ك ما كاجهوه بالبحث ك التحليل. توصلوا إُف نتائج تعكس صدؽ الفرضيات ك التساؤالت اليت تبنوىا   أصحاهب
 فيما يلي : االستفادةك اليت أصبحت حقائق ٗتدـ دراستنا اٟتالية ك كانت 

 بناء اإلطارين النظرم ك العملي للدراسة. -
 أدكاهتا.ساعدتنا يف صياغة مشكلة الدراسة، ك إعداد فركضها ك   -
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 ساعدت كذلك يف ٖتديد نا ك اختيارنا ١تنهج الدراسة اٟتالية.  -
 أعطت صورة كاضحة عن كيفية بناء قائمة الكفاءات البلزمة ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية.  -
 أتاحت الفرصة للتعرؼ إُف األدكات البحثية ك ا٠تطوات الواجب اتباعها عند إعداد أدكات الدراسة.  -
 بياف اٞتوانب اليت مت البحث فيها يف ٣تاؿ الكفاءة ك اٞتودة.  -
 منها.  االستفادةالتعرؼ إُف األساليب اإلحصائية ا١تستخدمة ك  -
التعرؼ على طبيعة ا١تتغَتات ا١تهمة يف شخصية أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك ٖتديد نوعها سواءا كانت  -

 هنية.، أك ماجتماعيةعقلية أك كجدانية أك 
إجراء الدراسة ا١تيدانية ك طريقة اختيار العينة ا١تناسبة، ك ٖتديد حجمها يف الظركؼ ا١تكانية ك الزمانية، مع   -

 نوعية األداة ا١تستخدمة.
 أثناء إجراء الدراسة اٟتالية. االعتبارألخذىا بعُت  سبقوناالتعرؼ على الصعوبات اليت كاجهت الباحثُت الذين  -
تائج تلك الدراسات يف عقد ا١تقارنات إلثبات صحة الفركض أك رفضها باعتبارىا شواىد اثبات  بن االستعانة -

 أك نفي ألم نتيجة من النتائج. 
بالكفاءات البلزمة  االىتماـك يف األخَت ٧تد أف ٚتيع الدراسات السالفة الذكر قد سعت إُف ىدؼ جلي ك ىو 

ر ىذه الكفاءات ك ٖتسينها على اعتبار أف األستاذ الركن األساس لؤلستاذ لتأدية مهامو التدريسية ك ضركرة تطوي
يف العملية التعليمية، ك لن تنجح ىذه ا١تنظومة الًتبوية ك التعليمية إال باألستاذ ا١تتمكن ك الكفء. ك عليو فقد 

لنا يف منحتنا ىذه الدراسات ك البحوث التصور ا١توضوعي ١توضوع الدراسة، كما كانت بعض نتائجها منطلقا 
  اٗتاذ بعض اإلجراءات ك األدكات البحثية اليت نتطرؽ إليها يف دراستنا ىذه.
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 خالصة  :

على اٞتوانب ا١تتعددة اليت ٭تتويها ىذا البحث حاكلنا توضيح معاَف ىذه  االطبلعمن أجل تسهيل 
الدراسة من خبلؿ ىذا الفصل التمهيدم ا١تتمثل يف التعريف بالبحث، حيث تطرقنا فيو إُف عرض مشكلو البحث 

ث كأ٫تيتو ك اليت ٨تن بصدد دراستها، ك كضحنا دكاعي القياـ هبذه الدراسة من خبلؿ توضيح أىداؼ القياـ بالبح
 اصطبلحيالعلمية ك العملية. كما قمنا بتقدٔف تعاريف للمصطلحات الواردة يف البحث، ْتيث كاف ىناؾ تعريف 

ك آخر إجرائي، ك ىذا قصد توضيح الرؤية للقارئ ٦تا نصبو إليو. بعدىا تعرضنا للدراسات السابقة كا١تشاهبة، اليت 
از ىذه الدراسة من خبلؿ النتائج ا١تتوصل إليها كاألدكات ا١تستعملة من شأهنا توضيح الرؤيا لنا ك مساعدتنا يف إ٧ت

مع ا١تعلومات ك البيانات، ك ا١تنهج ا١تستعمل ك العينة ا١تأخوذة ك غَتىا من ا١تعلومات اليت تعيننا يف ىذه الدراسة 
.باإلضافة إُف معرفة الصعوبات اليت كاجهها أصحاب ىذه الدراسات حملاكلة تفاديها ك ٕتنبها



 
 

 

 الباب األكؿ

 الدراسة النظرية
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 :مدخل الباب األول 
الدراسات العلمية إف َف نقل كلها، يتطرؽ الباحث إلجراء دراسة نظرية تساعده يف  يف معظم البحوث ك

ىذا كوف ىذه الدراسات يف حد  إ٧تاز ْتثو، يتناكؿ فيها كل ما لو عبلقة من قريب أك من بعيد ٔتوضوع دراستو. ك
تعززه  ترتبط ىذه الدراسة النظرية باٞتانب التطبيقي للبحث فتثريو ك ٙتار ما توصل إليو منجزكىا. ك نتاج ك ذاهتا

وضوع ٔت طيدة البد ٢تذه الدراسة أف تكوف ٢تا عبلقة ك أىل التجربة ك االختصاص. ك آراء لعلماء ك ٔتقوالت ك
تلف ا١تصطلحات الواردة يف دراستو ك أىم ا١تفاىيم ، حيث يقـو الباحث بتقدٔف التعاريف ١تخالبحث فبل ٖتيد عنو

  الواردة يف ذلك لتقريب القارئ من ا١تراد من إ٧تازه من البحث. 
 تاذسذا األالبلزمة ٢ت يةالكفاءة التدريس فصوؿ، كاف أك٢تا عن ثبلثةيف ىذه الدراسة على  نالذا اعتمد 

كاجباتو. أما  ك صفاتو الرياضية مكانتو الًتبية البدنية ك أستاذنا فيو تناكلالذم  . مث الفصل الثآفأ٫تيتها ك أنواعها
، األىداؼ ك أ٫تيتها           يف الفصل الثالث فت طرقنا فيو إُف اٞتودة عامة ك جودة العملية التعليمية خاصة، ا١تفهـو

 .ك غَت ذلك من العناصر ا١تهمة يف اجملاؿ
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 كؿالفصل األ

 الكفاءة التدريسية
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 تمهيد : 

 ا١تقـو ك ،ا١تنفذ ك ا١تخطط ىو أصبح بل س،ك الدر  شرح ك ا١تعرفة نقل على مقتصرا ألستاذا دكر يعد َف
 تعليمية خربات من ٢تم يوفر ما خبلؿ من التعليمية ا١تواقف يف لطبلبو ا١توجو ك ا١ترشد ىو ك التعليمية، للعملية

 مع. ك ٔتهنتو تتعلق ضركرية ك متنوعة اتءلكفا امتبلكو خبلؿ من إال يتأتى ال ىذا كل  .فعالة ك كمؤثرة. مربية
 ىو الكفء ا١تعلم أف مفادىا ةيكاقع حقيقة أماـ ألستاذا  أصبح العلمي ك التكنولوجي ك ىذا التسارع التطور ىذا

 كىي اتءالكفا أساس على القائمة ا١تعلمُت تربية حركة ظهرت لذا التعليم، مهنة ألداء البلزمة ا١تهارة ٯتتلك الذم
 أف احتماؿ زادألستاذ ا أتقنها إذا اليت اتءالكفا من ٣تموعة إُف ٖتليلها ٯتكن الفعاؿ التدريس عملية أف على تركز

 أساليب ك ٔتفاىيم يةعليمالت العملية زكدت اٟتديثة التكنولوجيا أحدثتها اليت ناجحا. فالتغيَتات أستاذا يصبح
 تكنولوجيا منجزات إحدل ىي اتءالكفا حركة أف القوؿ أمكن حىت ات،ءالكفا حركة رفع يف سا٫تت كأدكات
مع  اٟتديثة التعليمية التقنيات استخداـ على تدريبهم كألساتذة ا إعداد إُف ماسة اٟتاجة أصبحت لذلك التعليم،

تبلميذ ال تشويق على القدرة ك الدراسية ا١تادة من التمكن تشمل اتءالكفا ىذه التمكن من الكفاءات،
ك غَت  ا١تناسبة األمثلة استخداـ ك  الشرح يف الوضوح ك اٟتديثة التدريس طرؽ استخداـ ك األداء يف كالتحمس

 ذلك ٦تا سنتطرؽ إليو من خبلؿ عرضنا ٢تذا الفصل.
 
 ـ تعريف الكفاءة : 2 
 :  التعريف اللغوي - 2 - 2  

(. ك التكافؤ التساكم. 4 اآلية" الكفء ا١تثل، قاؿ اهلل تعاُف ' ك َف يكن لو كفؤا أحد ' )اإلخبلص، 
، ص 1997قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : ) ا١تسلموف تتكافأ دماؤىم ( أم تتساكل " )بن زكريا، 

ك الكفؤ  على فعل ك فعوؿ (. ك يقوؿ ابن منظور عن الكفاءة  " ك الكفيء : النظَت. ك كذلك الكفء 931
كا١تصدر الكفاءة بالفتح ك ا١تد. ك منو الكفاءة يف النكاح، ك ىو أف يكوف الزكج مساكيا للمرأة يف حسبها ك دينها 

 (.139، ص 1989ك نسبها ك بيتها ك غَت ذلك. " )ابن منظور، 
ما تعٍت كذلك كفء ك تعٍت القادر ك القوم على العمل، ك  " مشتقة من ا١تصدرك يف تعريف آخر 

حسن األداء ك تعٍت النظَت فيقاؿ: ليس لو نظَت، تعٍت كذلك ا١تماثلة ك ا١تساكاة يف القوة، الشرؼ ك القدرة على 
الرجل تعٍت قدرتو ك أىليتو ك منزلتو إذ يقاؿ : الرجل أىل لذلك ا١تنصب أك العمل.  ةاألداء ك اإل٧تاز، ك كفاء

 (.99 ، ص2111")قاموس ا١تعتمد 
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 التعريف االصطالحي :  - 1 - 2  
من  Competencyلقد تعددت تعريفات الباحثُت ١تصطلح الكفاءة، حيث يعد مفهـو الكفاية 

ا١تفاىيم ا١تركبة متعددة الدالالت، ك يرجع ذلك إُف أف كل باحث ينظر إُف الكفاية من زاكية ٗتتلف عن غَته ٔتا 
أكثر من كونو    Descriptiveيتناسب مع دراستو، ٦تا دعا البعض إُف القوؿ بأف الكفاية تعد مفهوما كصفيا 

 الكفأ : تعٍت )( ك من ىذه التعريفات نذكر " 394، ص 1994)أٛتد الرفاعي،   Normativeمفهوما معياريا 
 1991، مكاـر حلمي أبو ىرجو ك آخركف)األىلية "  حسن القياـ بو، اٞتدارة ك الكفاء : القدرة على العمل ك

ك تعرؼ ٓتش ىالة الكفاءة بقو٢تا " ىي القدرة على أداء سلوؾ معُت يرتبط ٔتهاـ معينة ك يعرب عنها  (. 843ص 
١تعارؼ ك ا١تهارات ك االٕتاىات، اليت تتصل اتصاال مباشرا ٔتجاؿ معُت ك تؤدل ٔتستول معُت من ٔتجموعة من ا

أف الكفاية ىي   Good(. ك يرل 32، ص 1987اإلتقاف يضمن ٖتقيق األىداؼ بشكل فعاؿ " )ٓتش ىالة 
 p 3   (Good,1973,القدرة على إ٧تاز النتائج ا١ترغوب فيها مع االقتصاد يف الوقت ك اٞتهد ك النفقات.)

على أهنا "  توظيف ا١تهارات ك ا٠تربات من أجل القياـ بعمل ما (    Andrée Gettetك يعرفها )
كتكوف مرتبطة با٠تربة السابقة ك تظهر كنتاج لذلك العمل بعد إجراء عملية تقوٯتية لنتيجة ذلك األداء "                

(1998, p 19  Andrée Gettet,   ك ىي .)ك من العواطف  ك ا١تعلومات ة من ا١تعارؼ٣تموعة مد٣ت "كذلك
ركرية تسمح بالتكيف ك حل ا١تشكبلت ك إ٧تاز ضمن ا١تعارؼ ال االنفعاالت، ك من ا١تهارات اٟتسية اٟتركية، ك ك

 ٣تموعة من ا١تعارؼ كك الكفاءة عند عمر الفدا ىي "   (Roegier Xavier, 2000, p 17 )"  ا١تشاريع
تساعده يف أداء عملو داخل اجملموعة  االٕتاىات، اليت توجو سلوؾ التدريس لدل ا١تعلم، ك ا١تهارات كا١تفاىيم ك 

، 1999أك القسم أك الفصل ك خارجو، ٔتستول معُت من التمكن يف األداء ٯتكن قياسو. " )عبد اهلل عمر الفدا، 
41   ) 
 مفهوم الكفاءة : - 2 – 1

يقوؿ الفَتكز أبادم " كافأه مكافأة ك كفاّء : جازاه، ك كافأه فبلنا : ماثلو ك راقبو، ك اٟتمد هلل كفاء 
: الكفاءة ك الكفاء بفتحها ك مدىا. ك ىذا كفاءه ك كفأتو ك كفيتو  االسمالواجب أم ما يكوف مكافئا لو. ك 

كثَتة ىي   (. ك63، ص 1986ككفؤه ك كفؤه ك كفؤه ك كفوؤه : مثلو ك اٞتميع أكفاء ك كفاء " )الفَتكز أبادم، 
الدراسات اليت تناكلت موضوع الكفاءة إال أف ٖتديد مصطلح الكفاءة َف يعرؼ اتفاقا كلي من طرؼ ىؤالء 
الباحثُت، ك إ٪تا كاف ٖتديد ىذا ا١تصطلح ٮتتلف من باحث ألخر تبعا ٢تدؼ الدراسة ك الغرض منها، إذ يعمد 
الباحث يف تعريفو ٢تا مستفيدا من تعريفات الباحثُت الذين سبقوه ك ما أٚتعوا عليو من مدلوؿ يتماشى كانتماءاهتم 



36 
 

بلحا تعٍت ٥تتلف أشكاؿ األداء اليت ٘تثل اٟتد األقصى ك معتقداهتم. ك " الكفاءة يف اللغة تعٍت ا١تثيل، ك اصط
درجة اليت ٕتعل صاحبها ٦تاثبل لؤل٪توذج ارتفاع مستول األداء إُف الالذم يلـز لتحقيق ىدؼ ما، إهنا بعبارة أخرل 

 (.  39، ص 2111ا١تعيارم الذم يعتد بو ك ٭تتكم إليو عند تقييم مستول األداء " ) ٤تمد السيد علي، 
ا١تتكاملة اليت تشمل ٣تمل مفردات ا١تعرفة ك ا١تهارات             قدرة" ىي ا١تالفتبلكم يف ىذا الصدد  ك تضيف

ك االٕتاىات البلزمة ألداء مهمة ما أك عدة مهاـ مًتابطة بنجاح ك فاعلية، ك ىي قدرة ا١تعلم على إ٧تاز النتائج 
( ك يذىب عمر الفدا 21، ص 2113لة الفتبلكم، )سهي ا١ترغوب فيها مع اقتصاد اٞتهد ك الوقت ك النفقات "

االٕتاىات اليت توجو سلوؾ التدريس  ١تفاىيم ك ا١تهارات ك الكفاءة ىي ٣تموعة من ا١تعارؼ كا إُف القوؿ أيضا أف
تساعده يف أداء عملو داخل اجملموعة أك القسم أك الفصل ك خارجو ٔتستول معُت من التمكن يف  لدل ا١تعلم، ك

كما يعرفها خطابية  . (41 ص ،1999 ،ك عبد الرٛتاف السبلـ ٚتاؿ قياسو " )عبد اهلل عمر الفدا، األداء ٯتكن
ا١تعلم الكفء ىو من يؤدم دكره بكفاءة ... ك  إتقاف سرعة ك قدرة ا١تعلم على القياـ بعملو ٔتهارة ك بأهنا  "

 ،")خطابية الذم يشجع على التعلماالجتماعي  النفسي ك ك يكوف قادرَا على توفَت ا١تناخ ا١تادم ك عالية
ك ىي كذلك حسب ميشاؿ سبيكتور " مقدار ٤تدد من تأىيل الفرد ) ا١تعلم (  (138 -137 ص ،2002

ألداء أنشطة ك مهاـ عملو، ك يكوف الفرد كفئا عندما ٭تقق قدرا من الكفاية اليت ٯتكن إدراكها ك قياسها يف 
 . ( spector, M, 2001, p 15 ) ٣تتمع ما "

  الكفاية :مفهوم   - 1  – 1 
يقوؿ الفَتكز أبادم : " كفاه مؤكنتو يكفيو كفاية، ك كفاؾ الشيء ك اكتفيت بو، ك استكفيتو الشيء 

(. ك يقصد هبا لغة   71، ص 1986فكفانيو  ك رجل كاؼ ك كفي، ك اٞتمع كفايات. " ) الفَتكز أبادم، 
" )ٝتارة كواؼ أٛتد،  االستغناء، ك كلمة كفاية تعٍت كذلك " ذلك الشيء الذم ال غٌت عنو ك يكفي ما سواه

(. ك يضيف ٤تمد السيد علي على أهنا "٥تتلف أشكاؿ األداء  اليت ٘تثل اٟتد األدْف الذم يلـز 135ص  2117
لتحقيق ىدؼ ما، إهنا بعبارة أخرل ٣تموع االٕتاىات ك أشكاؿ الفهم ك ا١تهارات اليت من شأهنا أف تيسر للعملية 

ك تعرؼ  (.38ص  2111، ك الوجدانية ")٤تمد السيد علي، ةالتعليمية ٖتقيق أىدافها ا١تعرفية، ك النفس حركي
سهيلة الفتبلكم الكفايات " على أهنا قدرات نعرب عنها بعبارات سلوكية تشمل ٣تموعة مهاـ معرفية، مهارية          

ل معُت مرضي من ناحية الفاعلية ك اليت ٯتكن مبلحظتها      ك كجدانية. تكوف األداء النهائي ا١تتوقع إ٧تازه ٔتستو 
 طعيمة رشدم ك يضيف إُف ىذا (.29، ص 2113ك  تقوٯتها بوسائل ا١تبلحظة ا١تختلفة " )سهيلة الفتبلكم، 

 عبارة فهي ما، ىدؼ لتحقيق يلـز الذم األدْف اٟتد ٘تثل اليت األداء أشكاؿ ٥تتلف تعٌت الكفاية أف "موضحا  
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 العقلية أىدافها ٖتقيق التعليمية للعملية تيسر أف شأهنا من اليت ا١تهارات ك الفهم أشكاؿ ك االٕتاىات ٣تموع عن
  (. 25، ص 1999 طعيمة، أٛتد رشدم" ) حركية النفس ك الوجدانية ك
 الفرق بين الكفاءة و الكفاية : - 3 – 2

ا١تماثلة ك الندية ك ا١تساكاة، أما  تعٍتكثَتا ما ٭تدث خلط بُت الكفاءة ك الكفاية، فالكفاءة كما تقدـ   
الكفاية من الفعل كفا ك كفى حسب قوؿ بن زكريا " كفا: الكاؼ ك الفاء ك اٟترؼ ا١تعتدؿ أصل صحيح يدؿ 

  1997فاية إذا قاـ باألمر ")بن زكريا على اٟتسب الذم ال مستزاد فيو، يقاؿ كفاؾ الشيء يكفيك، ك قد كفى ك
(، ك ا١تعٌت  هبذا لكلمة الكفاية، القياـ باألمر ك سد اٟتاجة. ك تزيد سهيلة الفتبلكم كضوحا لؤلمر 929ص 

بقو٢تا " األكُف ىي كفأ تدؿ على الكفء يف القدرة ك ا١تنزلة ك ا١تساكاة، ك الثانية ىي كلمة كفى تدؿ على كفاية 
(. ك رغم كفرة 27ص  2113ية أم : سد حاجتو ك جعلو غٍت عن غَته " )سهيلة الفتبلكم، الشيء يكفيو كفا

الدراسات العربية ك األجنبية اليت تناكلت موضوع الكفاءة، ك الكفاية إال أهنا َف ٖتدد مصطلح الكفاءة ك الكفاية 
باحث ألخر تبعا ٢تدؼ ك َف يكن ىناؾ اتفاؽ عاـ ٢تما، ك إ٪تا كاف ٖتديد ىاذاف ا١تصطلحاف ٮتتلف من 

 .الدراسة، إذ يعتمد كل باحث على تعريفها إجرائيا مستفيدا من تعريفات الباحثُت الذين تناكلوا ىذا ا١توضوع قبلو
" ك ال تفرؽ الكثَت من الدراسات بُت لفظي الكفاية ك الكفاءة رغم أف الكفاية ٘تثل اٟتد األدْف الذم ينبغي 

ص  1986طعيمو،  أٛتد رشدماءة ٘تثل اٟتد األقصى لؤلداء يف عمل ما " )توفره كشرط لقبولو، بينما الكف
. ك من ىنا ال ٯتكننا تصور ٖتقق الكفاءة بدكف كجود الكفاية يف الوقت الذم ٯتكن أف ٨تدد فيو كفاية ما (215

 ١تفهـو التعريفات من كبَتة جملموعة ٖتليلو ك استعراضو بعد زياد بركات يرلك إف َف تتحقق كفاءة ىذا الشيء. ك 
 للوصوؿ  (Performance)األداء ك (Effectiveness) الفاعلية ٔتفهومي عبلقتها ك الكفاءة ك الكفاية

 ا٠تربات من جملموعة ا١تعلم امتبلؾ يف تتمثل التدريس يف الكفاية مفهـو فأ يتبُت الفعاؿ، بالتدريس يسمى ما إُف
 الكفاءة مفهـو بينما. التعليم ك  التعلم عملية خبلؿ ا١تهٍت سلوكو أ٪تاط يف تظهر اليت ك ا١تعارؼ ك ا١تهارات ك

 اليت ك الفاعلية فإف ا١تعٌت ذاك هب       ٖتقيقها ك إ٧تازىا ك ا١تنشودة األىداؼ أداء على القدرة ك الفاعلية إُف يشَت
 لكنها للفعالية كافيا شرطا ليست الكفاية ك الكفاية، مفهـو من مشلأ ك أعم تعترب الكفاءة، على مؤشر ىي

 كاف فإذا الكفاءة، ك الكفاية مفهومي استخداـ ٭تدد الذم ىو الدراسة ىدؼ فإف لذا، .٢تا ضركرم مطلب
 الكفاية مفهـو استخداـ يفضل ٢تا اكتساهبم مدل معرفة ك ا١تعلمُت لدل التدريسية ا١تهارات استقصاء ا٢تدؼ

 يفضل الصف، غرفة يف أدائها ك التدريسية ا١تهارات ىذه ٦تارسة مدل على التعرؼ ا٢تدؼ كاف إذا ينماب
 (.8، ص 2005)زياد بركات،   الكفاءة مفهـو استخداـ

 مفهوم الكفاءة المتعلقة باألتستا  : - 3
اليت ٭تتاجها ا١تعلم  االٕتاىاتيعرفها األٛتد " بأهنا ٣تموعة من ا١تعارؼ ك ا١تهارات ك اإلجراءات ك 

  للقياـ بعملو بأقل قدر من الكلفة  ك اٞتهد ك الوقت ك اليت ال يستطيع بدكهنا أف يؤدم كاجبو بالشكل ا١تطلوب
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تعرفها بًتيسيا " أهنا  (. ك242، ص 2115، خالد )األٛتد ك من مث يعد توافرىا لديو شرطا إلجازتو يف العمل "
، تصف ٚتيع ا١تعارؼ ك ا١تهارات ك االٕتاىات اليت يعتقد أهنا ضركرية للمعلم أىداؼ سلوكية ٤تددة ٖتديدا دقيقا
الكفايات  ٣تموعة من   ك تعد  p  (Kay, Patricia, 1975,293) "إذا أردنا أف يعلم تعليما فعاال 

                               ك االٕتاىات اليت ٘تكن ا١تعلم من التحضر للموقف التعليمي ك ا١تهارات  ا١تعلومات
p 294) .(Medly, Donald M. &Patricia R. Cook 1980,   يف حُت ٧تد تعريف آخر على أهنا القدرة

  على أداء عمل ما ٔتستول معُت من ا١تهارة، أم أف مفهـو الكفاية يتضمن ارتباط الكفاية بأدكار أك مهاـ ا١تعلم
هارات ك االٕتاىات البلزمة لعمل ا١تعلم ك ارتباط الكفاية بالنتائج اليت تظهر يف ك ارتباط الكفاية با١تعلومات ك ا١ت

 (.13، ص 1985سلوؾ ا١تتعلمُت بعد أداء ا١تعلم لدكره. )سهيلة أبو السميد، 
ك بالنظر ك التمعن يف ما مت عرضو من تعريفات للكفاءة ك الكفاية ٧تد أهنا تتفق يف عدة نقاط نذكر 

 منها :
ىي قدرة ا١تدرس على أداء عملو ك ٖتقيق أىدافو، ك كفاءة ا١تدرس تشمل ٥تتلف قدراتو ا١ترتبطة بأداء الكفاية  -

 مهنة التدريس.
ترتبط ىذه الكفاءة بكل أعماؿ ا١تدرس إف داخل أسوار ا١تدرسة ك خرجها، كما أهنا مرتبطة بكل ا١تهاـ ا١تتصلة  -

 ٔتهنة التدريس.   
رؼ ك ا١تهارات ك االٕتاىات ك بالتاِف ٯتكن التكلم عن كفايات معرفية             تشمل كفايات التدريس، ا١تعا -

 ك كفايات أدائية ك كليهما قابل لبلكتساب ك القياس.
 ٢تا تأثَتا مباشرا يف نتائج التعلم لدل التبلميذ.   -

األداء اٞتيد  مكن كك من ىذه التعريفات كلها ٯتكننا ا٠تركج ْتوصلة ْتيث نرل يف الكفاءة على أهنا، الت
ذلك يف  القياـ بالوظيفة كفق ما ىو مطلوب مع ٖتدم ا١تشاكل ك الصعاب اليت تعًتض الطريق ا١تهٍت ك للمهنة ك

 أقل جهد ٦تكن. أقصر كقت ك
  أىمية الكفاءات التدريسية لألتستا  :  - 2

َف يعد دكر األستاذ مقتصرا على نقل ا١تعرفة ك تلقُت ا١تعارؼ للتبلميذ، ك شرح الدركس. بل تعدل ذلك 
بكثَت حيث أصبحت مهامو باإلضافة إُف كونو ىو ا١تخطط، ك ا١تنفذ، ك ا١تقـو للعملية التعليمية، أصبح مرشدا         

٢تم من خربات تعليمية ك مهارات حياتية مؤثرة ك فعالة  ك موجها للتبلميذ يف ا١تواقف التعليمية من خبلؿ ما يوفره
ك لن يتأتى ىذا إال بامتبلؾ ىذا األستاذ لكفاءة تؤىلو ك تعينو على ذلك. ك مع التطورات اليت حلت بالعملية 
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التعليمية، ك با١تنظومة التعليمية ككل َف يعد يعوؿ على الشهادة لوحدىا ك على ا١تعرفة ك ا١تعلومات اليت قد 
تحصل عليها األستاذ أثناء تواجده بالتكوين اٞتامعي بل أصبح ضركرة ملحة امتبلكو جملموعة من الكفاءات ي

التدريسية يستطيع هبا توصيل ىذه ا١تعرفة ك كيفية التعامل ك التكيف مع كل موقف تدريسي ك كيفية القياـ 
 (111، ص2013ي:)بواب رضواف، بالتقؤف. ك تتمثل جوانب أ٫تية الكفاءات بالنسبة لؤلستاذ يف ما يل

 التحوؿ من االعتماد على مفهـو الشهادة أك ا١تؤىل العلمي إُف االعتماد على فكرة الكفاية ك ا١تهارة -
 اتساقها مع مفهـو الًتبية ا١تستمرة ك قيامها ٔتعاٞتة أكجو القصور يف الربامج التقليدية لًتبية ا١تعلم -
 هبا ا١تعلم، ٦تا يتطلب قدرا من الكفايات اليت ٬تب أف يلم هبا تعدد األدكار اليت ينبغي أف يقـو -
تطور مهنة التعليم ذاهتا، فقد تفرعت العلـو الًتبوية ك النفسية ك اتسعت ٣تاالهتا، ك ترتب على ذلك أف أصبح  -

 التعليم مهنة معقدة تضم كثَت من العناصر ا١تتشابكة اليت ٖتتاج إُف مهارات عديدة
جديدة تساعد على ٖتقيق تعلم أفضل بأسرع كقت ك أقل تكلفة، ك ىذا فرض على ا١تعلم  اكتشاؼ تقنيات -

 أدكارا جديدة تتطلب قدرات ك كفايات تعليمية معينة منها الكفايات التكنولوجية ...إٍف. 
 الخصائص العامة لتطوير كفاءات أداء األتستا  : - 5

 ١تمارسة تدريبهم ك إعدادىم ك ا١تعلمُت أداء كفايات تطوير عملية أف إُف كاظم سهيلة الفتبلكم تشَت
 (36 – 35ص  ،2003سهيلة الفتبلكم، ) : ىي ٓتصائص مهنتهم ٘تتاز

بشكل  تنميتها ك تطويرىا ك عليها الوقوؼ من البد لذا عملهم، يتطلبها اليت الكفايات يعرفوف ا١تعلموف فأ  -
 .التدريسية العملية ٢تم يسهل

 .مهامو ك ا١تعلم لوظائف خاص ٖتليل على عتماداا الكفايات ٖتديد يتم  -
 .قياسها ك مبلحظتها ٯتكن سلوكية أىداؼ صورة يف توضع ما دائما كفايات -
 .تعليمية ميزات إُف ترٚتتها يسهل ٣تموعات يف نتظاـاال ك بالتدرج الربنامج يف التعليمية الكفايات ٘تتاز  -
 معايَت كفق مهاراتو ك قدراتو يوافق الذم تقدمو ك سرعتو على بناء الكفايات اكتساب يف ا١تعلم تقدـ عتمدي -

 .اٞتميع من عليها متفق ك موضوعة
 ١تهنة تؤىلهم كفايات على للحصوؿ ا١تعلمُت إعداد عمليات يف التعليمية ك الًتبوية التقنيات على االعتماد  -

 .التعليم
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 تتحوؿ حيث التطبيقي، ك النظرم بُت اجملالُت الًتابط بإحكاـ ذلك ك التطبيق ك التنظَت بُت الفجوة تضييق  -
         ذلك تظهر خبلؿ من عملو ك ا١تعلم، أداء يف أثرىا يظهر تدريسية كفايات إُف العلمية األسس ك النظريات

 .تعديلها ك تكوينها إعادة ٬تب اليت السلوؾ أ٪تاط تبلحظ ك
 .ا١تصادر ٥تتلف من الراجعة التغذية من االستفادة  -
 .ا١تعلمُت لدل معلومة ك كاضحة تكوف التقؤف معايَت  -
           منظمة معلومات على للحصوؿ ٕتميعي ك بنائي ك تشخيصي بُت ما التقؤف من أنواع لعدة ستخداـاال -
 .مستمرة ك

 .عليو القائمُت من ا١تتابعة طريق عن العملي ك النظرم األداء خبلؿ من يتم التقؤف  -
                  للكفايات أمثل لتطوير ا١تعاصرة النفسية ك االجتماعية الًتبوية االٕتاىات من العديد على الًتكيز - 
 .ا١ترجوة لؤلىداؼ ٖتقيقا الًتبوية ا١تستحدثات معظم من االستفادة ك
 .التدريسية ا١تواقف يف ستؤدل اليت الكفايات إكساب عملية لتسهيل ا١تيدآف بالعمل العناية  -  
من شأهنا أف تساعد األساتذة يف تطوير قدراهتم      االختصاصىذه ا٠تصائص ك غَتىا ٦تا كتبو الباحثوف ك أىل  

ين ك التدريب ك اإلعداد ك من ٙتة الرفع       و ك كفاءاهتم التدريسية ك التعليمية، كما من شأنو تزكيد مؤسسات التك
 ك ٖتقيق النوعية يف مستول ا٠تر٬تُت. 

 أنواع الكفاءات و تصنيفها : -6
تتعدد أنواع الكفاءة بتعدد النظرة إليها ك ذلك حسب فلسفات التعليم ك نظريات التدريس ك حاجات 
اجملتمع  ك أكدت الكثَت من البحوث ك الدراسات على تنوع الكفاءات ك ىذا حسب مكوناهتا فمنهم من 

إُف سبعة أك ٙتانية ك منهم من ذىب إُف أكثر من ذلك.  قسمها إُف ثبلثة أك أربعة أنواع ك منهم من قسمها
 كنستعرض ىنا بعضا من ىذه التصنيفات :

 (111، ص 2013)بواب رضواف،  : ك منهم  بلـو  الذم صنفها إُف تصنيف بلوم :  - 2 - 6
ك تتمثل يف أنواع ا١تعارؼ ك ا١تعلومات ك ا١تفاىيم البلزمة للمعلم، سواء حوؿ ا١تادة أك البيئة  كفايات معرفية :  –أ 

 احمليطة أك الطالب.
ك تتمثل يف ا١تهارات األدائية اليت تلـز ا١تعلم يف ٥تتلف أكجو النشاط الًتبوم  كفايات نفس حركية :   –ب 

 للعملية التعليمية.
 ك القيم اليت يتبناىا ا١تعلم ك يؤمن هبا. االٕتاىاتك تتمثل يف  كفايات وجدانية  :   -ج 
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 إُف ثبلثة (51، ص 2118، ك آخركف عزت،جرادات )ك قد صنفها  : تصنيف جرادات و آخرون – 1 – 6
 : أنواع ىي

ال تقتصر الكفايات ا١تعرفية على ا١تعلومات ك اٟتقائق، بل ٘تتد إُف امتبلؾ كفايات التعلم  كفايات معرفية :  –أ 
ا١تستمد ك استخداـ أدكات ا١تعرفة، ك معرفة طرؽ استخداـ ىذه ا١تعرفة يف ا١تيادين العملية ك تنقسم الكفايات 

 تول ) ٤تتول ا١تادة الدراسية (.ا١تعرفية إُف فرعُت ٫تا كفايات العمليات ) طرؽ التدريس (، ك كفايات احمل
ك تشمل ىذه الكفايات قدرة ا١تعلم على إظهار سلوؾ كاضح يف ا١تواقف الصفية            الكفايات األدائية :  –ب 

 أف يكوف ا١تعلم قادر على استخداـ أدكات التقؤف. -ك الدراسية، ك مثاؿ ذلك : 
 يف سلوكات ٤تددة.  أف يضع خطة يومية فيها أىداؼ متنوعة ك يصيغها -

أف ٯتتلك ا١تعلم كفاية القدرة على إحداث التغيَتات يف سلوؾ  كفايات اإلنجاز أو كفايات النتائج :   -ج  
ا١تتعلمُت ك قد ٯتتلك ا١تعلم ٚتيع ا١تعارؼ قادرا على أداء مهارات التعليم دكف أف يكوف فاعبل يف إحداث النتائج 

 از أك النتائج، ك من أمثلتها :    ا١تتوقعة أك ما يسمى بكفايات اإل٧ت
 أف يكوف ا١تعلم قادرا على االٕتاىات العلمية يف ٖتليل ا١تشكبلت.  -
 أف يكوف ا١تعلم قادرا على زيادة سرعة الطبلب يف التعلم ك القراءة. -
كما تطرقت يسرل السيد مصطفى إُف أف ىناؾ أربعة أنواع من   تصنيف يسرى السيد مصطفى : - 3 - 6

 الكفاءات يف ىذا اجملاؿ ك ىي : 
الفرد ا١تعلم ك ميولو ك إتاىاتو ك قيمو ك معتقداتو. ىذه  استعداداتك تشَت إُف  الكفاءات الوجدانية : -أ 

 ٨تو مهنة التعليم.الكفاءات تغطي جوانب متعددة مثل حساسية ا١تعلم ك ثقتو بنفسو ك إتاىاتو 
 ك تشَت إُف كفاءات األداء اليت يظهرىا الفرد ا١تعلم ك تتضمن ا١تهارات النفس حركية الكفاءات األدائية : -ب 

 كتوظيف كسائل تعليمية، ك أداء ىذه ا١تهارات يعتمد على ما حصلو ا١تعلم سابقا من كفاءات معرفية.
ك ا١تهارات العلمية الضركرية ألداء ا١تعلم يف شىت ٣تاالت عملو  ك تشَت إُف ا١تعلومات الكفاءات المعرفية : -ج 

 التعليمي التعلمي.
ك تشَت إُف أثر أداء ا١تعلم للكفاءات السابقة يف ميداف التعليم أم أثر كفاءات ا١تعلم  ات اإلنتاجية :ءالكفا -د 

 (.114، ص 2013. )بواب رضواف، مهنهميف ا١تتعلمُت ك مدل تكيفهم يف تعلمهم ا١تستقبلي أك 
 يلخص العصيمي الكفاءات يف ثبلث كفاءات ىي :  تصنيف العصيمي :  –  2 - 6
  علمية ك معرفية صلبة ك ذات اتساع ك عمق معريفلقاعدة  ك تشمل امتبلؾ ا١تعلمكفاءات معرفية  :   – أ
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يشمل كفايات التمكن من مهارات استخداـ اٟتاسب اآلِف ك األنًتنت       ككفايات تعليمية و مهنية :   –ب 
ك مهارات االتصاؿ ك التواصل الشفهي ك الكتايب، ك تدريب التبلميذ على التعامل مع عاَف ا١تعلومات             

 ية.ك االتصاالت عن طريق اٟتاسب اآلِف ك األنًتنت ك توظيفها ٚتيعا يف اٟتياة العلمية ك العمل
فيها يوصف ا١تعلم بالدٯتقراطي، ك ىي كفايات تشمل ٘تثل ا١تعلم اٟترية  كفايات ثقافية و اجتماعية :  –ج 

بالصاٌف العاـ ك لديو طموحات يف  االلتزاـكسلوؾ ك ٦تارسة كاعية يف العملية التعليمية كفق الضوابط ك  األكادٯتية
 رسم مستقبل ٨تو الدٯتقراطية ك إحياء منظومة قيمية ك أخبلقية ٖتكم أداءاتو.

 الكفاءات إُف اآليت : تصنيفإُف   كما يذىب بن جدك بوطاليب تصنيف بن جدو : – 5 - 6
كفاءات تنفيذ الدرس.    – 2كفاءات إعداد ك ٗتطيط الدرس.   – 1ك تنقسم إُف :  الكفاءات الوظيفية : -أ 
 كفاءات التقؤف  – 3

كفاءات االتصاؿ ك التفاعل   – 2كفاءات إدارة الصف.   – 1ك تنقسم إُف :  الكفاءات العالئقية : -ب 
 الصفي

كفاءات العبلقات البينية   – 2الكفاءات الشخصية للمريب.  – 1ك تنقسم إُف :  الكفاءات الشخصية : -ج 
 مع ٣تتمع الدراسة

كما كضع بواب رضواف تصنيفا لدراستو يف موضوع الكفاءات ك اليت جاءت    تصنيف بواب رضوان : – 6 - 6
 كالتاِف : 

 األداء يف التحمس ك الطلبة تشويق على القدرة ك الدراسية ا١تادة من التمكن تشمل الكفاءات التدريسية : -أ 
 ىذا ينقسم بدكره ك إٍف،...ا١تناسبة األمثلة استخداـ ك الشرح يف الوضوح ك اٟتديثة التدريس طرؽ استخداـ ك

.  التدريس تقؤف كفايات -. التدريس تنفيذ كفايات -. التدريس ٗتطيط كفايات - : إُف الكفايات من النوع
 .العبلقات يف التفاعل كفايات -. الصفية اإلدارة كفايات -

 إنسانيتو ٖتقق ك الطالب بذات االىتماـ على تساعد اليت ا١تهارات القدرات ك كل: الكفاءات اإلنسانية –ب 
 ا١تؤسسة كضعتها اليت التعليمية األىداؼ ٖتقق مدل تقييم إُف نصل بواسطتها الكفاءات التقويمية : –ج 

 التعليمية
 تكنولوجيا ٣تاالت يف ٦تارستها على يقدر ك األستاذ ٯتتلكها اليت القدرات ىي ك الكفاءات التكنولوجية : –د 

 .ا١تختلفة التعليم
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 الرياضية : التربية البدنية و ة التدريسية ألتستا كفاءال - 7
ال يوجد اختبلؼ بُت أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك غَته من ا١تدرسُت يف ٚتيع ا٠تصائص عموما إال 

ا٠تصائص أف طبيعة ا١تادة ٢تا بعض ا٠تصوصيات، منها ا١تهارة يف أداء األنشطة الرياضية ا١تختلفة ك كذلك 
اٞتسمانية حيث ٬تب على أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية أف يكوف خاليا من العيوب ك التشوىات القوامية 

إف اتفقت  كاألستاذ  ا١تفاىيم حوؿ الصفات اليت من الواجب أف تتوفر يف ك لقد تعددت األقواؿ ك كالعاىات.
مقصودة، هتدؼ إُف  الرياضية عملية ٥تططة ك ك البدنيةإف تدريس مادة الًتبية " حيث غالبيتها يف اٞتوىر

يف تفكَته  اجتماعية ( يف سلوؾ ا١تتعلم ك نفسية ك ،حركية ،إحداث تغَتات إ٬تابية مرغوبة )تربوية، معرفية
٦تا  البيداغوجية ا١تهنية ك ىذا يتطلب من األستاذ أف يكوف معدا إعدادا متميزا من الناحية ا١تعرفية ك ككجدانو ك

 اإلبداع التكيف ك التعليمي، لبناء شخصية ا١تتعلم القادر على التفكَت ك سمح لو بتطوير العمل الًتبوم كي
، اللجنة الوطنية للمناىج " )مواجهة كل التغَتات. مستجداتو، ك االنسجاـ مع متطلباتو ك ك كالعيش يف ٣تتمعو

 (. 19ص  2005
١تفهـو الكفاءة التدريسية  االختصاصكما  ٧تد أنو قد تعددت التعريفات من قبل الباحثُت ك أىل   

لؤلستاذ  ك إف اتفقت يف مضموهنا ك تشاهبت حيث يشَت الكثَت منهم إُف أهنا عبارة عن ا١تهارات ك القدرات اليت 
تحقيق تعلم أكثر فاعلية. حيث يعرفها كل ٯتتلكها ا١تعلموف يف ٣تاؿ تصميم الدرس ك تنفيذه، مع تقوٯتو ك ىذا ل

من يوب ٥تتار ك يوب نادية على أهنا " قدرة األساتذة على أداء التدريس بكفاءة ك فعالية يف ضوء ما ٯتتلكونو 
من معارؼ ك مهارات ك قدرات مرتبطة ٔتجاالت االتصاؿ البيداغوجي، ك تقدٔف ا١تادة العلمية ك طرائق التدريس 

( ك يعرفها عبد اهلل آؿ 39، ص2013مية ك التقؤف ك معرفة خصائص ا١تتعلم " )بواب رضاكف، ك الوسيلة التعلي
قصود بأهنا " أىداؼ سلوكية إجرائية يؤديها ا١تعلموف بدرجة عالية من اإلتقاف ك ا١تهارة يف اجملاالت الًتبوية 

بوية ذات قيمة تعليمية عالية " )عبد اهلل كالتعليمية ا١تختلفة لتحقيق تعلم أفضل ك لتصبح العملية التعليمية ك الًت 
 (. 48، ص ٤2002تمد منصور، 

"ك الكفايات التعليمية للمعلم شأهنا شأف الكفايات يف أم مهنة دقيقة، ال ٯتكن الوصوؿ إُف ىذه 
الكفايات إال عرب إعداد متكامل ك متناسق ك متجانس ك متوافق من خبلؿ استيعاب ٤تتويات ا١تواد العلمية 

افية ك ا١تهنية ك االىتماـ باٞتوانب ا١تختلفة للمادة العلمية ك مهارات التدريس ك الدافعية الشخصية كالقدرات كالثق
ا١تختلفة يف استخداـ اسًتاتيجيات ك أساليب حديثة يف عرض ا١تادة العلمية ك القدرة على التعامل مع الطبلب 

 (.14، ص 2111قليلهم ك كثَتىم. "  )عبد اهلل اٞتواد، 
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 ا١تعلم الكفء ا١تقتدر حسب ٤تمد جاسم العبيدم يقـو من أجل التبلميذ ٔتا يلي :  ك
 ك األساسيات النفسية يف التعليم. ا١تبادئػ يستعمل 

 ػ يستعمل مبادئ ٪تو الطفل ك تطويرىا.
 مناخ بناء يف الفصل. يهيئػ 

 ػ يستعمل طرؽ تدريس ٥تتلفة.
 يستعمل إجراءات ٖتليلية ك عبلجية بفاعلية.

 ػ يدير الفصل بفاعلية.
 ػ ا١تعلم الكفء يرشد ك يوجو التبلميذ بعقبلنية. 

 األساسية ا١تتعلقة بالنمو ك التطور. ا١تبادئػ يستعمل 
 .اآلباءػ يبٍت عبلقات فعالة مع 

 ػ ٬تمع ك يستعمل ا١تعلومات اإلرشادية ا٢تامة.
 ػ ا١تعلم الكفء يشارؾ بفاعلية يف األنشطة ا١تدرسية.

 ئل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية.ػ ٮتطط كسا
 ػ يفًتض أف لو دكرا يف ا١تسؤكلية.

 ػ يقيم عبلقات كدية شخصية بزمبلئو.
 ػ ا١تعلم الكفء يساعد يف إ٬تاد عبلقات جيدة بُت ا١تدرسة ك اجملتمع احمللي.

 يف أنشطة الفصل. اآلباءػ ٭تصل على تعاكف 
 ػ ا١تساعدة يف ٖتديد ك حل مشاكل اجملتمع احمللي.

 (.378، ص 2119)٤تمد جاسم العبيدم،  بلحظ األخبلقيات ا١تهنية يف مناقشة ا١تشاكل ا١تدرسية.ػ ي
 قائمة عدادذلك من إ يف نااستفدك ٨تن يف ْتثنا ىذا ك بعد تفحصنا لعدد من البحوث ك الدراسات،    

           قبوالن  القى قد تءاالكفا ٣تاؿ أف خاصة اتيدلتوفرت  اليت الدراسات ك البحوث من العديد من اتءالكفا
يف  االستطبلعيةك بعد قيامنا بالدراسة  م.تدريبه ك األساتذة إعداد ٣تاؿ يف ا١تتخصصُت ك ا١تهتمُت بُت ذيوعان  ك 

من أجل ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من ىذا الصدد ك بناءا على ما سبق ذكره من تصنيفات ك أنواع للكفاءات، ك 
٣تموعة من أستاذ  مادة الًتبية البدنية ك الرياضية الرياضية، كاف لزاما أف تتوافر يف  كتدريس مادة الًتبية البدنية 

 :    الكفاءات ٯتكن إٚتا٢تا كما يلي
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 :الكفاءة العلمية و المعرفية  - 2 - 7
العلـو يف التخصص الذم يعمل فيو باإلضافة  كم من ا١تعرفة ك  األستاذالكفاءة العلمية أف يكوف لدل 

  خاصة تلك اليت ٢تا صلة ٔتادتو ا١تواد األخرل، ك التعليم ك فة كاسعة تشمل كل ما يدكر حوؿ الًتبية كإُف ثقا
بُت تبلمذتو ك زمبلئو  ثقافتوكمادة العلـو الطبيعية ك الفيزياء ك الرياضيات ك غَتىا من ا١تواد اليت تربز مكانتو ك 

الذم فرض نفسو،  ٭تتم  ـ العلمي ك التكنولوجي ا١توجود كالتقد فهذا االنفجار ا١تعريف ك أساتذة ا١تواد األخرل.
       التعليم عامة مهارات يف ميادين الًتبية ك طرؽ ك عليو أف يكوف مطلعا على كل ما يستجد من معلومات ك

اٟتديث يف ٣تالو ك يكتسب بذلك  ىذا حىت يقدـ دائما اٞتديد ك الرياضية خاصة، ك الًتبية البدنية كميداف  ك
" إف ا٠تربات التعليمية الًتاكمية اليت ٯتر هبا ا١تعلم ال تضمن  الطاقم الًتبوم الذم يعمل معو احًتاـ تبلمذتو ك

ٖتسُت تعليمو فا١تعلم الذم ال ينمو مهنيا ال يطور ٦تارساتو السلوكية، من خبلؿ معايَت ك ٤تكات تربوية ىو معلم 
اءت صحف التقؤف الذايت لتسهم يف سد الثغرة ْتيث ال يكتفي قد يًتاجع ك يتقهقر يف عطائو التعليمي. ك قد ج

ا١تعلم ٓتربات زمنية يكرر فيها ٦تارساتو من سنة إُف أخرل، فهي تزكده باألدكات البلزمة لنموه ا١تهٍت ا١تستمر        
لعلمية  يقوؿ عن الكفاءات ا ك ( 121 ص ،2117ك الدائم يف اجملاالت اليت تتناك٢تا  " )٤تمد صاٌف خطاب، 

القدرات  العمليات ك مصطفى السايح ٤تمد أهنا  " عبارة عن ٣تموعة من ا١تعلومات ك ٤تمد سعد زغلوؿ ك
العقلية ك ا١تهارية ، الفكرية الضركرية ألداء الفرد ١تهامو يف شىت اجملاالت ك األنشطة ا١تتصلة هبذه ا١تهاـ " )٤تمد 

 : من ىذه الكفاءات نذكر (. ك63ص  ،2114سعد زغلوؿ، مصطفى السايح ٤تمد، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        أف يكوف حاصبل على ا١تؤىل الًتبوم.                                                                                             -1 

 على الكتب ك الدكريات العلمية يف ٣تاؿ التخصص. االطبلع ك  ىتماـاال -2 

 أف يستند يف أرائو إُف دراسات علمية.  -3

 ا١تلتقيات ا١ترب٣تة من طرؼ ا١تشرفُت.  حضور الندكات ك -4

 باألخص اللغة.  االستعماؿ اٞتيد لوسيلة االتصاؿ ك -5

 كاسع األفق، ذك ثقافة عالية. -6
 كسائل ٖتقيقها. طرؽ ك يسًتشد بدليل علمي يعرفو بكل جديد من أىداؼ ك -7
 يكوف لديو إتاه يقظ كاع ٨تو جوانب التقدـ يف ا١تعرفة اإلنسانية. - 8
 يكوف مبتكرا مبدعا على التجريب العملي. - 9
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 التدريس و اتستثارت الدافعية  :  - 1 - 7
  :(teaching)التدريس:    - 2  - 1 - 7

أساليب خبلؿ  ٦تارسات ك إجراءات، مع أنشطة، ك التدريس ىو كل ما يقـو بو ا١تعلم من ٗتطيط ك
 غايات ا١تنهاج.  ٖتقيق أىداؼ ك ا١تتعلم ك الدرس أك خارجو، كل ىذا بغرض التغَتات ا١تطلوبة يف سلوؾ

 ك ىناؾ عدة تعريفات للتدريس  نذكر منها :   

اإلجراءات اليت يقـو هبا ا١تعلم مع التبلميذ إل٧تاز مهاـ  ا١تعارؼ إُف التبلميذ، ك " ىو فن توصيل ا١تعلومات ك 
 ( .115ص ، 2118 ،غادة جبلؿ عبد اٟتكيم )زينب علي عمر،"    لتحقيق أىداؼ ٤تددة معينة ك

          إُف خربة يتفاعل معها التلميذ " التدريس نشاط مقصود يهدؼ إُف ترٚتة ا٢تدؼ التعليمي إُف موقف ك
 (.96، ص 1999)حسن شحاتة، يكتسب من نتائجها السلوؾ ا١تنشود  "  ك

اإلجراءات اليت  معُت ك" التدريس يقصد بو كافة الظركؼ ك اإلمكانات اليت يوفرىا ا١تعلم يف موقف تدريسي 
آخركف  ك كامل  إبراىيم)زكية يتخذىا يف سبيل مساعدة تبلميذه على ٖتقيق األىداؼ احملددة لذلك ا١توقف "  

 .(12ص  ،2117
األنشطة ا١تمارسة  من خبلؿ ىذه التعريفات كلها ٯتكننا استخبلص أف التدريس ىو ٣تموع األساليب ك

ىذه العملية اليت هتدؼ إُف  .تقؤف نتائجها تنفيذىا، ك عملية التعليمية كاليت يقـو هبا ا١تدرس يف ٗتطيطو لل
تطوير قدراتو  القيم، ك االٕتاىات ك ا١تهارات ك ا١تبادئ ك ا١تفاىيم ك إكساب ا١تتعلم ٣تموعة من ا١تعارؼ ك

  النفسية ك البدنية.  ك العقلية،
 مهنة التدريس:   - 2 - 2 - 1 - 7

أنشئت ا١تدارس كما يتعلم،   اإلنسافُ يعلم ك أرقاىا، فمنذ القدـ ك أقدـ ا١تهن كتعد مهنة التدريس من 
       اإلنساف  لتكوين األجياؿ منذ قركف إف َف نقل آالؼ السنُت، فهي تعد من أنبل ا١تهن ألهنا تعمل على تكوين

مهنة التدريس مهنة ركتينية  " ك َف تعد.، ٭تافظ عليو ك يعمل على ترقيتوهتيئتو ليكوف مواطن صاٌف يف ٣تتمعو ك
يومية يتخذىا البعض لسد حاجيات مادية معينة، بل أصبح فنا ك علما يف آف كاحد، حيث يرجع ىذا ا١تفهـو 

( عندما دخلت على الًتبية عموما ك التدريس خصوصا 19ك  18الشامل للتدريس كعلم ك فن إُف القرنُت )
رئيسيُت أك٢تما فلسفي إنسآف يتلخص يف أف الطفل ٥تلوؽ ذا حقوؽ ك قيم          اعتبارينتعديبلت جذرية نتيجة 

ك تنمية الشخصية  إال إذا كاف ا٢تدؼ من جرائو رعاية قيمة خلقية ك ٬تب أف ال يستعمل معو أم أسلوب تعليمي
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من عوامل ك أنشطة ٥تتلفة من  اإلنسانية ا١تتكاملة، أما الثآف فهو ذا طبيعة نفسية تقيم عملية التعليم ك ما ٖتتويها
زاكية مدل تأثَتىا النفسي على سلوؾ التلميذ ك ذاتو، ك مبلءمتها لقدراتو ك طاقاتو، ك صلتها ْتياتو " )٤تمد زياد 

 ( 24، ص 1986ٛتداف، 
 متطلبات مهنة التدريس :   - 1 - 2 - 1 - 7

على اجملتمعات البشرية أيا كاف نوعها  ا٢تامة اليت فرضت نفسها " إف مهنة التدريس من ا١تهن الرئيسية ك
من أجل ذلك فإف ىذه ا١تهنة تتطلب فيمن ٯتارسها الكثَت، فا١تدرس يف حاجة ماسة إُف إعداد أك تأىيل تربوم  ك

ضركرم يف العملية التعليمية  حىت يتمكن من القياـ بأداء عملو باعتبار أف ىذا اإلعداد أك التأىيل عامل ىاـ ك
  ك ٔتا أف ا٢تدؼ ىو مساعدة التلميذ على التعلم ( 11ص  ،2117ك آخركف  كامل،  إبراىيمكية ز )الًتبوية " 

ما تتضمنو العملية التعليمية اليت تأخذ  فمن ا١تفيد أف يكوف لدل ا١تدرسُت فكرة كاضحة عن كيف يتعلم ىؤالء، ك
تفاؽ عاـ حوؿ تفاصيلها فيمكن ال يوجد ىناؾ ا ال ٯتكن مبلحظتها بشكل مباشر، ك مكاهنا بداخل ا١تتعلم، ك

ىذا صحيح خاصة يف أنواع التعلم ا١تختلفة اليت تأخذ مكاهنا يف  أف تؤدم التجارب ا١تختلفة إُف نتائج ٥تتلفة، ك
العمل اٞتاد يف سبيل  هبذا فإف مهنة التدريس تتطلب من القائمُت عليها الكفاءة ا١تهنية ك . كبرامج التعليم الرٝتي

ليس ٣ترد  وحات ىذه ا١تهنة. ك يف ىذا يقوؿ حسُت البيبلكم "  التدريس تفاعل بُت اثنُت كطم ٖتقيق غايات ك
ال إذا كاف ا١تعلم مدفوعا لكي يعلم، ك كاف إعمل يؤديو ا١تعلم ٔتساعدة تكنولوجيا التعليم، ك ال يتم التفاعل 

اجبا مفركضا عليو، ك ال ١تعلم ال يشعر التلميذ أيضا راغبا يف التعلم، ال يستجيب التلميذ ١تعلم يشعر بأنو يؤدم ك 
 (.   172 ص ،2116 ك آخركف، حسُت البيبلكم، حسن)"  بقيمة ما يعلمو

   قواعد عامة للتدريس :  - 3 - 2 - 1 - 7
ٯتارسها يف  اٟتقائق اليت ٬تب أف يعرفها ا١تعلم ك " يقصد بالقواعد العامة للتدريس ٣تموعة من ا١تبادئ ك

النمائية  ك ٕتارب علم النفس اليت توضح ا٠تصائص العقلية مشتقة من األْتاث الًتبوية ك ىي تعليم تبلميذه ك
ٖتدد ا١تمارسات  الًتتيب السيكولوجي للمادة اليت يراد تعليمها، ك تؤكد على البنية ا١تنطقية ك للمتعلم، ك

كليد أٛتد )م مادة دراسية " ٤تققا لؤلىداؼ اليت يراد بلوغها يف أ الصحيحة للمعلم كي يكوف التعلم فعاال، ك
 (33 ص ،2119آخركف،  جابر ك

 العديد من الًتبويُت:    رأم من القواعد العامة اليت ٬تب أف يراعيها ا١تعلم عند التدريس حسبك 
 اٞتسمية للتبلميذ.      أف تكوف الطرائق اليت ٮتتارىا مبلئمة للمستويات العقلية ك -1
 أعمق إذا توصل التلميذ إليو بنفسو.    أف التعلم يكوف أبعد أثرا ك - 2
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 الًتديد الشكلي.   أف التعلم ال يتأثر إال عن طريق الفهم، ال عن طريق التلقُت ك -3
 أبا لكل تلميذ. أف يكوف كاسع الصدر، أخا ك أف يبتعد ا١تعلم يف تعاملو مع التبلميذ عن القسوة ك احملاباة، ك -4
 ذ يف ا١تواقف التعليمية ا١تختلفة.  أدكار التبلمي أف يوزع دكره ك -5 
 تسلوك التدريس: - 2 - 2 - 1 - 7

غَتىا من التصرفات داخل ا١تؤسسة أك خارجها  إٯتاءات ك أفعاؿ ك إف كل ما يقـو بو ا١تدرس من أقواؿ ك
يعرب عنو سلوكو  ك عليو االنتباه لذلك، فهو قبل كل شيء مريب ىو يف الواقع عمل تربوم ك مع تبلمذتو أك غَتىم،

 االبتكاريةيضيف ىوِف إُف ىذا قائبل  " فالتدريس فن ألف ا١تعلم ٯتكن أف يظهر من خبللو قدراتو  يؤخذ منو، ك ك
  (  Hawely , H , 1981, p 1 التعامل اإلنسآف " ) اٟتركة التعبَتية ك اللغة ك اٞتمالية يف التفكَت ك ك
على إعطاء اإلجابة  استفسارات التبلميذ ك االستجابة ألسئلة كيتضح سلوؾ التدريس يف مقدرة ا١تعلم على  ك

على إعطاء اآلراء اإل٬تابية أك السلبية لذا ٬تب على ا١تدرس اإل١تاـ بقواعد  التغذية الراجعة البلزمة، ك الصحيحة ك
توظيفها  ك ئل٭تسن استغبلؿ الوسا أف يعرؼ الطريقة ا١تثلى للتطبيق، ك للمادة ك التدريس ا١تناسبة للتبلميذ ك

ٯتلك  فا١تدرس الكفء ىو الذم يستطيع أف يقدـ اٞتديد باستمرار، كما يستطيع أف يثبت لتبلميذه أنو يعرؼ ك
 الكثَت من ا١تداخل لتدريس ٗتصصو.

 :   التدريس تستراتيجيةا - 5 - 2 - 1 - 7
تساعده  سًتاتيجياتا بإمكانات كإ١تامو بكل عناصر العملية الًتبوية التعليمية تزكده  إف كفاءة األستاذ ك

عن ىذا تقوؿ عفاؼ عثماف "ىي مقدرة ا١تعلم  ّتهد قليل. ك على إ٧تاز مهامو الًتبوية التعليمية ٔتستول عاؿ ك
من كسائل التقؤف ْتيث تساعد التلميذ  خربات ا١تمارسة ك على إعداد ٣تموعة ٥تتلفة من الوسائل التعليمية ك

التدريس تتضمن ا١تقدرة على استخداـ ٣تموعة من الطرائق مثل  فاسًتاتيجيةلبدنية، على ٖتقيق أىداؼ الًتبية ا
  األفبلـ البحث من خبلؿ استخداـ العديد من الوسائل التعليمية كالكتب ك االستماع، ك القراءة ك ا١تبلحظة ك

أيضا تضيف  يف نفس السياؽ  ( ك64 ص ،2118عفاؼ عثماف عثماف، )الكمبيوتر ...اٍف  "  الفيديو ك ك
٤تسن ٤تمد ٛتص " أما اسًتاتيجيات التدريس فهي ٣تموعة من اإلجراءات اإلرشادية اليت  نواؿ إبراىيم شلتوت ك

توجو مسار عمل ا١تعلم للوصوؿ إُف ٥ترجات أك نواتج تعلم ٤تددة منها ما ىو عقلي معريف أك كجدآف أك  ٖتدد ك
متداخلة يف خطوات متتابعة كل خطوة تتأثر ٔتا قبلها  ابطة كنفسي حركي. فالتدريس عملية معقدة، عناصرىا مًت 

 .(117 ص ، 2117، 2116تؤثر فيما بعدىا " )نواؿ إبراىيم شلتوت، حسن ٤تمد ٛتص   ك
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 : مهارات التدريس - 6 - 2 - 1 - 7
   ا١تهنيةاالسًتاتيجيات ا١تختلفة اليت ٯتكن للمدرسُت استخدامها جزءا من أدكاهتم  " تشكل ا١تهارات ك

لعل التجربة تدؿ على أف  كما ىو اٟتاؿ مع أية أدكات، فإف الفاعلية تعتمد على االستخداـ ا١تناسب، ك ك
تطبيقها على  ا١تدرسُت األكفاء ىم من يتمكنوف من االعتماد على نطاؽ كاسع من اسًتاتيجيات التدريس ك

خبلؿ التجارب أف ا١تدرس اٞتيد ىو  قد اتضح من ( ك126 ص ،2113 سياقات مناسبة " )ريتشارد يبلي،
أ٪تاط التدريس، فضبل عن ذلك فإنو من الضركرم أف  الذم بإمكانو االعتماد على ٣تموعة كبَتة من مهارات ك

       ك ا١تهارم يقـو أم مدرس حديث عهد بعملية التدريس ببذؿ كل جهد ٦تكن يف سبيل تطوير رصيده ا١تعريف
معارؼ رياضية معينة لدل التبلميذ، فمن احملتمل أف يبتهجوا ١تمارسة  تنمية مهارات ك ك بالتاِف ا١تهٍت " عندما تتم

      خارج ا١تدرسة. فا١تباريات تكوف مبهجة عندما يكوف لدل التبلميذ ا١تهارات الرياضة يف الًتبية البدنية داخل ك
 ( 92 ص ، 2115 ،عبد الكرٔفالقدرات للفوز بعض الوقت على األقل ٔتا يكسبهم الثقة بالنفس " )عفاؼ  ك

خبلصة القوؿ أنو كلما كانت ا١تهارات اليت يتمتع هبا ا١تدرس أكثر تنوعا، كانت قدرتو على التعامل مع  
 استفادة تبلميذه منو أكثر. التحديات ا١تختلفة اليت قد تنشأ يف حصص الًتبية الرياضية أكرب، ك

 اتستثارة الدافعية للتعلم  :  - 1  - 1 - 7
ٍت قدرة األستاذ يف استخداـ ك توظيف ٥تتلف الطرؽ ك األساليب اليت تؤدم إُف استثارة الدافعية ك تع

            لدل التبلميذ ك ٖتفيز ىم على التعلم، مع التشجيع على ا١تشاركة اإل٬تابية ك الفعالة يف العملية التعليمية التعلمية
 بو يوجو أك يفعلو أك ا١تعلم بو يقـو ما كل"  أهنا على لتعلمااستثارة الدافعية  زيتوف حسُت حسن يعرؼ ك

         عقلينا الطبلب إعداد بغرض الدرس عناصر نقاط إحدل تعلم أك جديد درس ٤تتول تعلم بدء قبل الطبلب
 حسن" ) للتعلم االستعداد قوامها حالة يف جعلهم ك نقاطو إلحدل أك الدرس ىذا لتعلم جسمينا ك كجدانينا ك

فالتلميذ أحيانا يكوف يائسا أك متكاسبل أك غَت ذلك من األمور اليت تبعده عن (. 73 ص ، 2004زيتوف، حسُت
ك تشويقهم  استيعاب الدركس ك اإلقباؿ عليها، ك من ىنا تأيت كفاءة األستاذ يف استقطاب ك جلب انتباه تبلمذتو

ك يف ىذا  فظة على تركيز  التبلميذ يف اٟتصة.للدرس  مع العمل على التنوع ك اإلبداع يف العرض ك اإللقاء للمحا
الصدد يقوؿ حسُت البيبلكم " ك ا١تعلم ا١تهٍت مسؤكؿ عن ابتكار أكضاع تعليمية ٖتافظ على ميوؿ تبلميذه، كما 
ك أنو يتقن مدل كاسع ك متنوع من األساليب ك اإلسًتاتيجيات التعليمية ا١تناسبة، ك لديو من ا١تعرفة ك ا١تهارة ما 

من التوظيف الفعاؿ ٢تا يف الوقت ا١تناسب إلستثارة دكافع التبلميذ للتعلم ك د٣تهم فرادل ك ٚتاعات يف  ٯتكنو
أنشطة ك خربات تعليمية ثرية، ك يستخدـ طرؽ ك أساليب عديدة ١تراقبة تعلم التبلميذ ك قياس ٪توىم ك شرح 

 (. 153، ص 2116كتفسَت أداء التلميذ لوالديو.")حسن حسُت البيبلكم، ك آخركف، 
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 : مفهوم الكفاءات التدريسية  و اتستثارت الدافعية  - 3  - 1 - 7
ا١تهارات أثناء ا١توقف التعليمي  اليت تشمل ا١تعارؼ ك سلوؾ معلم الًتبية ك يقصد هبا " ٣تمل تصرفات ك

( كما تعرؼ 83ص  ،2111 )مصطفى السايح ٤تمد ، األداء " يتسم ىذا السلوؾ ٔتستول عاؿ من الدقة ك ك
ا١تهارات عند قيامو بأداء عمل  االٕتاىات ك اليت تشمل ا١تعارؼ ك سلوؾ ا١تعلم ك على أهنا  " ٣تمل تصرفات ك

تضيف نواؿ  ( ك216ص ، 2118الفاعلية " )مَتفت علي خفاجة ، مصطفى السايح ٤تمد  يتسم بالكفاءة ك
 متميز من السلوكات اليت ٯتكن التعرؼ عليها مَتفت علي خفاجة يف ىذا ا١توضوع "ىي نسق  إبراىيم شلتوت ك

)نواؿ إبراىيم شلتوت التوجيو عندما ٯتارس ا١تعلم مهاـ عملو"  اليت يؤثر هبا ا١تعلم يف ا١تتعلم عن طريق التدعيم ك ك
 (47ص ، 2117ك مَتفت علي خفاجة ،

ا١تعلم مدرسا ماىرا لن يصبح  حقائق، ك تقوؿ عفاؼ عثماف يف ىذا الصدد " ىو ٣تموعة نظريات ك ك
كسلوكو  اسًتاتيجيتواٟتقائق العلمية، لذا ٬تب أف يعد ا١تعلم للتدريس من حيث  إال إذا استطاع تطبيق النظريات ك

 (.64ص  ،2118 عثماف ، عفاؼ عثماف)" تطبيقيا نظريا ك
يتحرر ا١تعلم لكي  ضركرة اكتسابو ٢تا يقوؿ خَت الدين ىٍت  " ك ك أل٫تية ىذه الكفاءات لدل األستاذ ك

ٯتارس التدريس  البيداغوجية، ك التبعية للغَت ٬تب أف يكوف حامبل لكفاءة عالية يف ا١تعارؼ العلمية ك من القيود ك
( 65ص  2115 تبصر كما يكوف قادرا على ابتكار الظركؼ ا١تبلئمة لتعليم التلميذ " )خَت الدين ىٍت، بوعي ك

" إف السبب الرئيسي يف ا٩تفاض مستول التعليم ىو أساليب التدريس يؤكد ىذه الضركرة فاخر عاقل يف قولو   ك
ال سيما يف الصفوؼ ا١تكتظة بالطبلب "  إصبلحات جذرية ك اليت ٖتتاج إُف تطوير كبَت ك اليت يتبعها ا١تدرسوف ك

 من ىنا ٯتكننا القوؿ أف الكفاءات التدريسية ىي أف يكوف األستاذ على (. ك288ص  ،1981 )فاخر عاقل،
الطرائق اليت يعتمد عليها يف إيصاؿ ىذه ا١تعرفة  كعي تاـ با١تعرفة اليت يقدمها لتبلميذه مع إتقاف لؤلساليب ك

 ألذىاف ىؤالء التبلميذ حىت يتمكنوا من استيعاهبا . 
 الرياضية  ىي كالتاِف : ك ىناؾ شبو إٚتاع للمربُت على أف الكفاءات التدريسية ١تدرسي الًتبية البدنية ك

 القدرة على عرض ا١تهارة اٟتركية بطريقة سليمة. -
 إتقاف. طرائق التدريس ا١تختلفة بتحكم ك القدرة على استخداـ أساليب ك -
 القدرة على إثارة دافعية التبلميذ إتاه موضوع الدرس. -
 القدرة على استخداـ الوسائل التعليمية اٟتديثة. -
 مراعاة حاجات التبلميذ. -
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 رة النشاط الداخلي ك ا٠تارجي با١تدرسة.القدرة على إدا -

  اإل١تاـ ّتوانب ا١ترحلة التعليمية اليت يقـو بالتدريس ٢تا.-

 : إدارة الصف الفعال واالتصال   - 3 - 7
 : االتصال  - 1 - 3 - 7

حجر الزاكية يف التعامل ك الًتابط ك ا١تشاركة يف اجملتمع البشرم. ك ىو تبادؿ الرسائل بُت فردين أك  ىو  
ألف الرسائل قد يشوهبا تشوش أك فهم بطريقة  االتصاالت٣تموعة من األفراد، ك ليس بالضركرة أف تنجح كل 

يف إرساؿ ا١تعلومات ك تباد٢تا ك تفهمها. ك يعرفها ا٢تاركف  االتصاؿعكسية من طرؼ ا١تستقبل. ك تتلخص عملية 
و " نقل فهم ا١تعلومات ضمانا لوحدة الفهم بُت ا١ترسل ك ا١تستقبل للمعلومات، كما أهنا عملية يتم عن طريقها نبأ

إيصاؿ معلومات أك توجيهات من طرؼ ا٢تيكل التنظيمي إُف طرؼ آخر بقصد إحداث تغَت أك تعديل يف 
 (.    75، ص 1985، مساعدة أك احملتول أك السلوؾ أك األداء "  ) ا٢تاركف الطريق
  :  الفعالاالتصال   - 2  - 3 - 7

" التواصل أساسي للنجاح يف أية مهنة تتطلب تفاعبل بُت الناس. ك داخل ا١تؤسسة، تتطلب كظيفة ا١تعلم 
تعبَتا كاضحا عن التوقعات ك التشجيع ك العناية، باإلضافة إُف معرفة ا١تادة العلمية، كما أف التواصل ا١تتعلق 

" (  47، ص 2117) ٤تمد صاٌف خطاب،  باحملتول يف التعليم أكثر بكثَت من ٣ترد التحدث عن األىداؼ "
كا١تدرس الفعاؿ ىو األكثر ثقة يف نفسو ك األكثر كفاءة يف مهنتو، ك ىو الذم يدير التبلميذ دكف إكراه أك إجبار         

ك كظيفتو تسهيل األمور باستمرار ك التحدث إُف التبلميذ ك االستماع إُف كجهة نظرىم إزاء طريقة احملافظة على 
يضيف إُف ىذا  ك (553، ص 2118)ٚتاؿ ٤تمد أبو الوىف، ف حجرة الدراسة مكانا صاٟتا للتعلم " أف تكو 

       جورج ىاربر فيقوؿ " ىذا ما يرشحهم كذلك أف يكونوا على علم بكيفية التأقلم مع ٚتيع اٟتاالت ا١تناخية 
 (   (George Herbert, 1993, p 13السيما مع اإلمكانيات اليت ْتوزهتم أثناء تأدية كاجبهم التعليمي" ك

الفعاؿ ٯتّكن األستاذ من بلوغ ا٢تدؼ بإيصالو للمعلومات ك ا١تعارؼ  االتصاؿك من ىنا ٯتكننا أف نقوؿ أف 
لتبلمذتو، فإصغائهم لو ك فهمهم ١تا يريد قولو ك فعلو، يسهل عليو تبليغ رسالتو ك ىذا حسب إمكانات التبلميذ 

 العقلية ك مستواىم الفكرم ك ا١تهارم.
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 إدارة الصف :  - 3  - 3 - 7 
عند الباحثُت ك أىل اإلختصاص فمنهم من يعرفها على أهنا  الصف ك مدلوالهتاتعددت مفاىيم إدارة    

٣تموع النشاطات اليت يقـو هبا األستاذ لتأمُت النظاـ يف غرفة الصف ك احملافظة عليو، ك منهم من يرل أهنا ٣تموع 
ُت يذىب آخركف إُف النشاطات اليت يؤكد فيها األستاذ على ترؾ حرية التفاعل للتبلميذ يف غرفة الصف، يف ح

القوؿ بأهنا ٣تموع النشاطات اليت يسعى األستاذ من خبل٢تا إُف خلق ك توفَت جو صفي تسوده العبلقات 
االجتماعية  اإل٬تابية بُت األستاذ ك تبلمذتو ك بُت التبلميذ أنفسهم داخل غرفة الدرس. "  فا١تعلم القدير ىو 

ا١توقف التعليمي، فيلجأ إُف اإللقاء ك عرض ا١تادة، ك ينتقل الذم ينوع طريقة العرض حسب ٣تريات ك طبيعة 
أحيانا إُف االستفهاـ ك السؤاؿ، فيسأؿ حُت ٭تسن السؤاؿ. ك أف يكوف ماىرا يف صياغة ك طرح األسئلة اٞتيدة 

     ا١تتعلقة بعناصر الدرس الرئيسية، ك استخداـ األسئلة يف التوقيت ا١تناسب ْتيث تكوف كاضحة ك ٥تتصرة      
ك صحيحة الًتكيب اللغوم، ك مناسبة ١تستول الطلبة، ك متنوعة من حيث ا١تستويات الفكرية، ك أف توزع األسئلة 

 (.  199، ص 2003على معظم طبلب الفصل. "  ) ٤تمد جاف، 

 : التهيء و اإلثارة  - 4  - 3 - 7
من السلوكيات ) األداءات ( التدريسية  أهنا ٣تموعة"  للتعلم  ك هتيئة التبلميذ يقصد ٔتهارة إثارة الدافعية

رض إثارة رغبة غبقدرة على التكيف مع معطيات ا١تواقف التدريسية، ب دقة ك اليت يقـو هبا االستاذ بسرعة ك
االستمرار فيها حىت تتحقق أىداؼ  ٖتفيزىم على القياـ بأنشطة تعليمية تتعلق بو ك الطبلب لتعلم موضوع ما، ك

٘تكن األستاذ من مادتو الدراسية  يدفع ، ك (336 ، ص2005 ،زيتوف عبد اٟتميد كماؿ)" ذلك ا١توضوع. 
التبلميذ إُف بدؿ ٣تهود أكرب للتعلم، ك حسن استعمالو للوسائل التعليمية، ك طرؽ التدريس تزيد من إثارة الدافعية 

الدرس ك التشوؽ  الستقباؿاٞتيد للتبلميذ  للتهيؤلدل التبلميذ. فحسن تقدٔف ىذا األستاذ للمادة الدراسية يدفع 
١تتابعة ما فيو من معلومات ك معارؼ "  ك ٯتكن للمعلم أف ٭تقق ىذا القدر من الدافعية عند بدء درسو بإثارة 
الطبلب فكريا ١توضوع الدرس إذا بدأ ٔتقدمة جيدة مناسبة ك ىذه ا٠تطوة األكُف اليت يستعد هبا ا١تعلم للدرس 

بو للموضوع اٞتديد، ك يثَت أذىاهنم ك يدفعهم للتفكَت فيما سيعرض عليهم من موضوعات. أذىاف طبل كيهيئ
التبلميذ ك هتيئتهم لتقبل  انتباهكيف ٬تلب  (. فعلى األستاذ معرفة70، ص 2011العجرمي،  )باسم مصطفى

يها دكف تردد كاستعماؿ الدرس ك اإلقباؿ عليو بشغف، ك ىذا بتقدٯتو للدرس يف صورة ٭تبها التبلميذ ك يقبلوف عل
 الصور أك القصص أك غَتىا من الطرؽ ك األساليب اليت تدفعهم لئلقباؿ على ا١تادة العلمية بكل راحة.     
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 :  األتسئلة تستخداما - 5  - 3 - 7
، فهي فرصة انتباىهمتخدـ األستاذ األسئلة غالبا إلثارة الدافعية لدل التبلميذ، ك العمل على جذب يس

لتنمية القدرة على التفكَت، مع زيادة الثقة يف النفس. " كما تزيد من فاعلية النشاط التعليمي، ك تفيد ا١تعلم يف 
معرفة ا١تستول التعليمي للتبلميذ قبل بداية الدرس، كما تفيده يف تشخيص نقاط الضعف إضافة إُف أهنا توفر لو 

ك على ىذا ٬تب على األستاذ حسن استعماؿ  (83، ص 1996)حسُت ا٠تليفة، تغذية راجعة مستمرة " 
األسئلة ك مراعاة األكقات ا١تناسبة ك درجة صعوبتها ك مبلءمتها ك قدرات التبلميذ " ك ا١تعلم اٞتيد ىو الذم يكثر 
من األسئلة ا١توجهة للتبلميذ شرط أف تكوف صياغتها كاضحة ك مفهومة ك أف تكوف األسئلة مناسبة لقدرات 

ميذ ك أعمارىم ك أف تتميز بالعمق ك الدقة، ك أف ال يكوف ٢تا أكثر من جواب، كما ٬تب أف تثَت األسئلة التبل
تفكَت التلميذ ك تشجع لديو الربط ك التحليل ك النقد ك التعليل ك اإلبداع ك االكتشاؼ، ك من الضركرم أف 

تحدم أك القسر ك أف يبتعد كل البعد عن يطرح ا١تعلم أسئلتو على تبلميذه بأسلوب شيق خاؿ من التهكم أك ال
إحراج التبلميذ أك إرغامهم على اإلجابة ك ذلك مراعاة لصحتهم النفسية ك تباين القدرات فيما بينهم " ) رافدة 

 (.    201ص  2011اٟتريرم 
 ك يذكر كل من كبلرؾ ك ستار أربعة معايَت أساسية للحكم على جودة السؤاؿ ك ىي أف يكوف 

 غَت معقد ك يستطيع أف يفهمو ا١تتعلم.كاضحا   -
 مثَتا للتفكَت.  -
 متوافقا مع عمر ك قدرات ك اىتمامات ا١تتعلمُت.  -
مناسبا للهدؼ، ك ا١تعلم اٞتيد يعرؼ مىت ك كيف يستخدـ كل نوع من أنواع أسئلة اجملاؿ ا١تعريف. ) باسم   -

 (.    71، ص 2011، العجرمي  مصطفى

 :  لدى المعلمالحيوية   - 6  - 3 - 7
يقصد ْتيوية األستاذ نشاطو ك ٖتركاتو  إل٧تازه مهامو التدريسية ك التعليمية إف داخل الصف أك خارجو " 
ك من األمور اليت ينبغي للمعلم أف يراعيها ىي مناسبة سرعة األداء، فا١تعلم الذم يتكلم ك يشرح بسرعة عالية ال 

طلبة فهم ك استيعاب كل ما يقولو ألف السرعة الزائدة يعطي لطلبتو التفكَت ك التمعن فيما يقوؿ، ك ال يستطيع ال
(. فحيوية األستاذ ىي اليت تدفع 209 ص ،2003يف اٟتديث تتعب الذىن ك تشتت االنتباه. )٤تمد جاف، 

ك التعلم           لبلكتشاؼبالتبلميذ إُف حب ا١تادة ك التحفيز على العمل أكثر، مع التحفيز على بدؿ اجملهودات 
 ىذا ٤تمد عبد الباقي أٛتد قائبل " على ا١تعلم أف يكوف كاعيا  ذكيا أثناء استخدامو للوسيلة حيث يضيف إُف ك
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أف يهتم أيضا باالرتداد أك الرجع الذم يساعده يف تغيَت  ردكد فعلهم أثناء عرضها ك يتابع انتباه الدارسُت ك
       الربط بُت النقاط السابقة  رموزىا الغامضة كالطريقة اليت يشرح هبا، أك تغيَت سرعتو يف عرض الوسيلة، أك شرح 

البلحقة ... ٬تب على ا١تعلم الناجح أف يتيح الفرصة لتبلميذه كي يعربكا عما يف أنفسهم ك التعليق على ما  ك
شاىدكه أك ٝتعوه، ك ٬تيب على أسئلتهم لكي يساعدىم على إدراؾ العبلقة بُت أجزاء الدرس ك ا٠تربات السابقة  

   (.93 ، 92 ص ،2113 ٤تمد عبد الباقي أٛتد،)" 

 : إدارة الصف الفعال واالتصال  مفهوم  كفاءات - 7  - 3 - 7
ىذا يعٍت ضركرة اتصاؼ ا١تعلم با١تركنة  متغَتة، ك يقوؿ كليد أٛتد جابر " للمدرس أدكار متعددة، ك

ا١تعرفة، ك من طبيعة الطلبة الذين ٗتتلف تطور  ىذه ا١تركنة متأتية من تغَت ك كعدـ الثبات عند حد أك نقطة، ك
لكن أىم دكر  عدـ ٛتاسهم لغَته، ك إقبا٢تم على دراسة ٤تتول معُت ك ميو٢تم ك استعداداهتم ك قدراهتم ك

ك ٢تذا كجب  (86 ص ،2119األنشطة الصفية " )كليد أٛتد جابر،  للمدرس ىو أنو صاحب القرار يف الصف ك
على األستاذ أف يكوف بارعا يف عرضو للدرس ماىرا يف تعليم تبلمذتو، ملما بطرائق التدريس ا١تختلفة ك األساليب 
ك الوسائل التعليمية، مع اختيار األنسب لكل موقف تعليمي حسب مستول التبلميذ، ك قدراهتم ك استعداداهتم 

ُف ذلك استعمالو للغة سهلة ك مفهومة تتماشى ك مستول التبلميذ ٔتا يتفق مع األىداؼ ا١تطلوبة التنفيذ، ضف إ
ك من الباحثُت من كضع بعض النقاط ا٢تامة إلدارة الصف  مع كضوح يف الصوت، ك مسموع لدل كل التبلميذ.

 نلخصها يف اآليت : 
يع أف يعزل ٖتليل ا١توقف الواحد إُف أجزاء مناسبة حىت ٯتكن معرفة ك حل ا١تشكلة األساسية، أم يستط -

 مشكبلت ضبط الفصل إُف أسباهبا اٟتقيقية.
 السيطرة على ا١توقف التعليمي دكف اٟتاجة الستخداـ العنف.  -
ٔتا ال ٮتل با١توقف  التأثَتاتالعوامل ا٠تارجية على قدرة الطبلب ك استيعاب ىذه  تأثَتقدرتو يف إدراؾ   -

 التعليمي.
 ك اقًتاح اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا.التعرؼ على مشكبلت الطلبة ك ٖتديدىا   -
 توفَت بدائل متنوعة ١تعاٞتة القضايا ك ا١تشكبلت اليت تواجهو يف الفصل.   -
 قدرتو على جعل الطبلب ٭تًـت بعضهم بعضا.  -
 ( 71، ص 1999طعيمة،  أٛتد رشدم .)٬تب اف ٭تسن التصرؼ يف ا١تواقف اليت تغضبو من بعض الطبلب -
 ٤تدثا لبقا، ك متكلما بارعا، ك أف يكوف قادرا على ا١تناقشة ك اٟتوار.٬تب أف يكوف األستاذ   -
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عدـ التكفل بسرد الدرس ك إلقائو من طرؼ األستاذ لوحده ك إ٪تا إشراؾ التبلميذ يف ذلك مع استنتاج   -
 ا١تعلومات من الدرس ك التوصل إليها بأنفسهم.

 حيث يقسم التبلميذ إُف ٣تموعات تتنافس فيما بينها.إثارة ركح التنافس اٞتماعي الشريف بُت التبلميذ،   -
    مراعاة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ.     -
 التخطيط  :  - 4 - 7

تعد مرحلة التخطيط للدركس من أىم ا١تراحل يف العملية التعليمية، حيث يتوقف عليها ٧تاح ا١تدرس يف 
اىيم الًتبوية يصعب الوصوؿ إُف تعريف جامع ك كامل لو عملو أك إخفاقو، ك التخطيط شأنو شأف الكثَت من ا١تف

ك ىذا بسبب اختبلؼ ا١تداخل ك األ٪تاط ك األساليب اليت تستخدمو، ك نوع التخصص. ك من بُت التعاريف اليت 
. " ىو قدرة ا١تعلم على كضع األىداؼ العامة للدرس ك أىدافو ا٠تاصة ك األفكار ك تسلسلها  تناكلت ىذا ا١تفهـو

علومات ا١تطلوبة ك اليت توجو ا١تعلم خبلؿ استعراضو ك شرحو للدرس منذ بدايتو ك حىت اكتمالو. " )عبد ك ا١ت
(.يف حُت عرفو عبد الرٛتن صائغ بأنو " العملية ا١تقصودة ا١تبنية على الدراسة العلمية 43، ص 1998الرٛتن يس، 

مية معينة سبق ٖتديدىا يف ضوء احتياجات ك التفكَت ك التدبَت، ك اليت هتدؼ للوصوؿ إُف ٖتقيق أىداؼ تن
يعرفو آخركف بأنو تلك العملية اليت تتضمن  ك(. 3ص ، 2002ا١تستقبل ك إمكانات اٟتاضر.")عبد الرٛتن صائغ، 

ٔتا يشملو من  ستاذ لتحقيق األىداؼ الًتبوية ككجود تصور ذىٍت مسبق للمواقف التعليمية اليت يهيئها األ
جراءات اليت تؤدم اإل األساليب ك اختيار ٖتديد ٤تتول ىذه األىداؼ، ك ك األىداؼ الًتبويةعمليات تقـو على 

           ا١تكانية ٖتديد األبعاد الزمنية، ك األدكات التقوٯتية ا١تناسبة، ك ك اختيار األساليب ك ىداؼٖتقيق ىذه األ إُف
ك إذ يقصد بالتخطيط كما يراه كليد (. 52 ص، 5102ازدىار ٤تمد ،  ) ت البلزمة لتنفيذ الدرس.التسهيبل ك

اشتقاؽ األىداؼ الًتبوية يف اجملاالت الثبلثة من  آخركف " دراسة احملتول الذم يريد ا١تعلم تدريسو ك أٛتد جابر ك
اإلجراءات اليت تراعي مستويات الطلبة العقلية  ك ٖتديد األنشطة الوسائل البلزمة لدرسو ك هتيئة ا١تواد ك خبللو، ك

ك التخطيط بالنسبة للعملية التعليمية من أىم  (89ص  ، 2119آخركف ،  كليد أٛتد جابر ك) النمائية " ك
الركائز اليت هبا تنجح ا١تنظومة الًتبوية أك يصيبها اإلخفاؽ، حيث يبدأ با١تنهاج ك األىداؼ ا١تسطرة للعملية 

درسية، ك انتهاءا باألستاذ داخل القسم. فالكل يسَت كفق التعليمية منذ البداية، مركرا ٔتديريات الًتبية ك اإلدارة ا١ت
 ٥تطط أعد قبل أف ٬تلس التلميذ على كرسي التعليم.
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 أىمية التخطيط :  - 1  - 4 - 7
يعترب التخطيط ا١تدرسي ا١تدخل الرئيسي ٞتميع الفعاليات ك األنشطة ا١تدرسية، كما يعترب التخطيط 

عن  اال٨تراؼمرحلة التفكَت اليت تسبق أم عمل، ك ىو يساعد يف البعد عن التخبط ك الوقوع يف األخطاء أك 
ية التدريسية يف قولو " إف دكر التخطيط للعمل يف حُت يرل ٤تمد صاٌف خطاب أ٫تية ك األىداؼ ا١ترغوبة

 يف أثنائها التخطيط الواضح لوحدة دراسية ما، مع االستهداؼ لتوظيف اسًتاتيجيات ٤تددة قبل الوحدة ك
)٤تمد صاٌف "  األىم من ذلك كلو أهنا تعزز التحصيل الطبليب تعليمو، ك كبعدىا، يرفع مستول ٗتطيط ا١تعلم ك

 .(219 ص ،2117خطاب، 
 : يلي فيما تظهر كبَتة بأ٫تية ٭تظى ا١تدرسي التخطيطك 
 التنفيذ أثناء للعاملُت كموجو تعمل للعمل كاضحة أىداؼ كضع يف ا١تدرسي التخطيط يساعد -
 للعمل الطريق معاَف ٖتديد خبلؿ من العشوائية ك التخبط ا١تدرسة مدير التخطيط ٬تنب -
 ا١تدرسة يف ٣تموعة أك فرد كل من ا١تطلوبة ا١تسئوليات ك العمل إطار ٖتديد التخطيط خبلؿ من يتم -
 ٢تا التوظيف طرؽ ك ماديان، ك بشريان  ا١تتاحة اإلمكانات إُف التعرؼ التخطيط خبلؿ من يتم -
 خبلؿ من  ذلك ك التسرب، أك الرسوب عن الناتج التعليمي ا٢تدر حدة من التخفيف على التخطيط يعمل -

  ا١تدرسي العمل كفاية مستول رفع
 ا١تشكبلت حل يف يساعد ٦تا ا١تدرسي العمل تعًتض اليت ا١تخاطر ك ا١تشاكل ٖتديد يف التخطيط يساعد -

 علمية بصورة ا١تدرسية
 مصطفى باسم) ا١تدرسي للعمل التقؤف ك الرقابة ك التوجيو من نظاـ كضع يف السليم التخطيط يسهم -

 (.68، ص 2011، العجرمي
 للدرس :عمليات التخطيط   - 2  - 4 - 7

لى األستاذ أف يتمتع بقدرات ك مهارات كبَتة من حيث صياغة أىداؼ كل درس بطريقة إجرائية ع٬تب 
 ٖتدد بوضوح أ٪تاط السلوؾ ا١ترغوبة، ك بطريقة كاقعية ك مناسبة ١تستول التبلميذ ك قدراهتم ك احتياجاهتم

من ا١تعلومات لتحديد األىداؼ "كالتخطيط للدرس شأنو شأف أم عملية ٗتطيطية تقتضي توفر قدر كبَت 
كالغايات ا١تراد ٖتقيقها من ا١تشركع ك كضع السياسات ك األدكات اليت تكفل ٖتقيق تلك األىداؼ ك كذلك 
ٗتطيط الدرس يستلـز توفر قدرا من ا١تعلومات الغزيرة عن الدرس لدل ا١تعلم ك أف يكوف ملما بأىداؼ الدرس 

يصاؿ قدر من ا١تعارؼ أك ا١تعلومات إُف الطبلب أك الغايات ا١تهارية كإكساب كغاياتو ك مراميو سواء ا١تعرفية أم إ
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الطبلب مهارات معينة ك القدرة على ٖتقيق البعد الوجدآف للدرس ك التأثَت يف الطبلب ك جذهبم للدرس 
  (.  66، ص 2011،  العجرمي كتشويقهم لو ك إثارة دكافعهم " )باسم مصطفى

 و صياغة األىداف : كفاءات التخطيطمفهوم    - 3  - 4 - 7
              ٔتا أف عملية التدريس تقع مباشرة على عاتق ا١تدرس الذم تؤكؿ إليو ٧تاح ىذه العملية أك فشلها  

كايف ٞتميع اٞتوانب اليت تتعلق  ك بنسبة كبَتة جدا، كاف من الضركرم بل من الواجب القياـ بتخطيط كايف ك
يتم فيها كضع إطار شامل للخطوات ك اإلجراءات ك األساليب اليت ٯتكن استخدامها  اليت" ك هبذه العملية 

أىداؼ الدرس ا١تتطلبات  : لتحقيق أىداؼ ٤تددة خبلؿ فًتة زمنية معينة. ك تتطلب ىذه العملية ٖتديدا لكل من
 ص ،2111سيد علي " )٤تمد ال ك مواده ا١تساعدة، أساليب التقؤف ،األساسية للتعلم، اسًتاتيجيات التدريس

 ك يرل الكثَت من الباحثُت أف كفاءات التخطيط لدل األستاذ تكمن يف :  (71
 مراعاة ٥تتلف ا١تستويات ا١تعرفية ك الوجدانية ك اٟتركية عند صياغة األىداؼ.  -
 كضع تصورا عاما ٠تطة تدريس ا١تنهج خبلؿ العاـ الدراسي.  -
لدرس ك الربط بينها لتكوين كحدة متكاملة ك ىذا من خبلؿ التخطيط معرفة العبلقة بُت األجزاء ا١تختلفة ل -

 اٞتيد.
 منها. االستفادةمعرفة ا١تصادر اليت ينبغي الرجوع إليها عند إعداده للدركس ك معرفة كيفية   -
 ٖتديد األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها ٖتديدا دقيقا ك دكف ا٠تركج عن ا١تقرر الدراسي.  -
 لعناصر ا١تختلفة للوحدة الدراسية مع ترتيبها كما ىو مسطر يف ا١تنهاج.إدراؾ العبلقة بُت ا  -
 مراعات ميوؿ ك رغبات التبلميذ ك الفركقات الفردية بينهم عند كضع خطة الدرس.  -
 منها ألكرب درجة. االستفادةمراعات الوسائل ك اإلمكانيات ا١تتوفرة يف ا١تؤسسة الًتبوية ك ٤تاكلة   -
 كضع خطة الدرس كفق الوقت ا١تخصص ٢تا دكف تكديس أك نقصاف.   -
 الكفاءات الشخصية و القيادية : - 5 - 7

من ا١تعلـو أف ا٠تصائص ا١تعرفية أك ا١تهنية كاالنفعالية كٝتات الشخصية لعضو ىيئة التدريس تؤدم دكران 
أكثر فاعلية ككفاءة يف العملية التعليمية، كالذم يشكل أحد ا١تداخل الًتبوية ا٢تامة اليت تؤثر يف النتاج التحصيلي 

أحد العناصر ا١تستهدفة يف العملية التعليمية، كا١تستفيد  للطالب يف تنمية فهم الذات األكادٯتي لديو. باعتباره
تعترب مهنة كما . (16 ص ،2004 ،إبراىيم اٟتسن )اٟتكمياألكؿ ١تا يقدمو لو معلمو من معرفة كقدكة ك٪توذج. 

إتقاف  "حيث التبلميذ ْتاجة إُف تعلم ك  سعيا كراء السمات الشخصية التعليم من أكثر ا١تهن طلبا ك الًتبية ك
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حب ا٠تَت  التقبل الذايت ك ك القدرة على اٗتاذ القرار ك الثقة بالنفس اٞترأة ك منها الشجاعة ك ك مهارات متعددة
األستاذ  ٔتا أف ك  (291، ص 2119عبد اللطيف حسُت فرج ) اكتساب األخبلؽ الفاضلة " كره الشر ك ك

 بد لو أف يكوف ىو األكؿ يتمتع بذلك ففاقد يعمل على غرس األخبلؽ اٟتميدة ك الًتبية ا٢تادفة اإل٬تابية، فبل
الكثَت من الدراسات أف السمات الشخصية اإل٬تابية للمعلمُت انطبعت على  وأكدت ىذا ما ك الشيء ال يعطيو

 إرشاد النشء الصاعد. كاف ٢تا األثر الكبَت يف توجيو ك تبلمذهتم ك
 شخصية األتستا   :  - 2 – 5 - 7

ك باحمليط الذم يعيش فيو، كما أف ظركفو ا١تعيشية ٢تا ثر باألفراد الذين يتعامل معهم أيتك   األستاذيؤثر 
األثر األكرب يف حياتو ا١تهنية ك على عبلقتو بالتبلميذ الذين يدرسهم، فحبو ١تهنة التدريس ك مادة الًتبية البدنية             

ت ك ا١تاؿ من أجل ٖتقيق الغاية من التدريس ك إيصاؿ ك الرياضية، يدفعو لبذؿ ا١تزيد من اٞتهد ك التضحية بالوق
تبلمذتو لرب األماف. ك قوة شخصيتو نابعة يف أصلها من قوة إٯتانو برسالتو ك كظيفتو الًتبوية ك التعليمية، ك مهنة 
الًتبية ك التدريس تفرض عليو الظهور قدر ا١تستطاع با١تظهر البلئق ىنداما ك تصرفا، فكل تصرفاتو ٤تل نظر 
تبلمذتو ك مبلحظاهتم، فهو بالنسبة ٢تم مثاال يقتدل بو، ك ىذا ما أثبتتو بعض التجارب ك الدراسات األمريكية 

ثل العليا لطبلبو ك ك"  بأف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يعترب أقرب شخص بالنسبة للتبلميذ.
ُ
ىو  ا١تعلم يبث ا١ت

          معوض سيد يقلدكنو )حسن منهم من يتأثركف بشخصيتو ك على ىديو يسَت الكثَتكف ك القدكة أمامهم ك
لتعدد اتصاالتو  الًتبوية ك حيث أف ١تعلم الًتبية الرياضية دكران أساسيان يف العملية التعليمية ك ك"  .(4 ، ص1982

  متوافقان اجتماعيان  تأثَته ا١تباشر على سلوكهم، فإنو يعد أكثر ا١تعلمُت حاجة إُف أف يكوف القريبة بغالبية طبلبو ك
السلوكية اليت تعينو على القياـ بدكره  مهنيان، مع اتصافو ٔتجموعة االٕتاىات اإل٬تابية الًتبوية ك شخصيان ك ك

القدرة على التفكَت  ا١تثل ا٠تلقية ك الًتبية الرياضية بأكجو نشاطاهتا ا١تتعددة تتناكؿ اٟتياة االجتماعية ك بنجاح. ك
          ىي تعد من أقول أسلحة الدكؿ لًتبية أبنائو  ك األعضاء اٟتيوية، فأثرىا لذلك عميقان قويان ّتانب سبلمة 

      (. 5 ص، 1982معوض،  سيد )حسن . "إعدادىم ٟتياة سعيدة متدفقة ك
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 : مفهوم القيادة    - 1 – 5 - 7
تعترب القيادة عملية إ٢تاـ األفراد ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج ا١ترجوة، ك تتعلق بتوجيو األفراد 

السليم، ك اٟتصوؿ على التزامهم، مع ٖتفيزىم لتحقيق األىداؼ ا١تسطرة. ك من التعريفات اليت  االٕتاهللتحرؾ يف 
شخص أك ٣تموعة من األشخاص ك توجيههم ك إرشادىم من قيلت عن القيادة " أهنا قدرة الفرد يف التأثَت على 

أجل كسب تعاكهنم ك حفزىم على العمل بأعلى درجة من الكفاية يف سبيل ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة. " )كامل 
(. ك تعرؼ بأهنا " دكر اجتماعي رئيسي يقـو بو الفرد ) القائد ( أثناء تفاعلو 163، ص 1995 ك أخركفا١تغريب 

مع غَته من أفراد اٞتماعة ) األتباع ( ك يتسم ىذا الدكر بأف من يقـو بو لو القدرة على التأثَت يف األخرين كتوجيو 
 (. 81، ص 1994سلوكهم يف سبيل بلوغ ىدؼ اٞتماعة. "  )شفيق رضواف، 

 أىمية القيادة  :   - 3 – 5 - 7
٬تب على كل قائد أف يتميز بصفات ك مهارات تساعده على التأثَت يف سلوؾ تابعيو ك ٖتقيق األىداؼ 
اليت سطرىا، فسلوؾ الفرد من الصعب التنبؤ بو نظرا للتغَتات ا١تستمرة يف مشاعره ك عواطفو، كذلك الظركؼ 

ا١تشركع ككل. لذل كجب على القائد التمتع با١تركنة  احمليطة اليت من شأهنا التدخل ك إحداث تغيَتات يف
كاٟتكمة للسيطرة على ا١تستجدات، ك للدفع باجملموعة إُف بلوغ الغايات. ك تكمن أ٫تية القيادة يف توحيد الرأم 

متبادؿ ك هبذا  باحًتاـكالعمل بتعليمات القائد، ضف إُف ذلك يسود النظاـ أفراد اجملموعة يف العمل ك التعامل 
 تمكن القائد الواعي ك احملنك من إيصاؿ اجملموعة إُف بر األماف ك ٖتقيق نسبة عالية من األىداؼ ا١تعلنة. ي
 الكفاءات الشخصية و القيادية : مفهوم  - 2 – 5 - 7 

األمانة ا١تلقاة على عاتقو على  ءباإلخبلص ك الوفاء يف أداء عملو، ك أدا االتساـعلى ا١تدرس الكفء 
        العمل اٞتاد  ك اٟتماس لقد أكد أغلب ا١تربوف أف أفضل ا١تدرسُت ٬تب أف ٬تمعوا بُت ا١توىبة ك ، كأكمل كجو

        رغبة يف العمل، إضافة إُف ذلك ينبغي أف يقـو ىؤالء ا١تدرسُت برفع ا١تستول الالشخصية القوية مع ا١تثابرة ك  ك
هبذا ٯتكننا  األخذ بنصائح اآلخرين مع التفكَت السليم اإلبداع ك إدخاؿ التحسينات باالعتماد على البحث ك ك

يف ىذا السياؽ يؤكد ٤تمد سعد زغلوؿ  ك القوؿ أف الشخصية القوية للمعلم تؤثر ال ٤تالة على نفسيات التبلميذ،
يتوقف ٧تاح الدرس على  على أف  الشخصية ىي" إحدل العوامل ا١تؤثرة يف مدل ٧تاح معلم الًتبية الرياضية ك

كفاءتو، ك بالرغم من صعوبة حصر ا٠تصائص ا١ترغوبة يف شخصية ا١تعلم إال أنو اتفق الكثَت من  شخصية ا١تعلم ك
             سعد خرباء الًتبية الرياضية على أف ىناؾ خصائص عامة ٬تب أف يتصف هبا معلم الًتبية الرياضية " )٤تمد

حىت مع اختبلؼ ا١تناىج اليت ال يتناك٢تا التطوير أك  فا١تعلم اٞتيد (111 ص ،2114 ،زغلوؿ، مصطفى السايح
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التعديل بالشكل الذم يتمشى مع طبيعة العصر ٯتكن أف ٭تدث أثران أيضا يف تبلميذه حيث أنو يعمل على تنمية 
طرؽ تفكَتىم  معرفة حاجاهتم ك ا١تهارات ا١تختلفة لدل ا١تتعلمُت عن طريق تنظيم العملية التعليمية ك ك القدرات

تقدمو عن طريق  يساىم يف تطوير اجملتمع ك جتماعياا باإلضافة إُف الدكر الريادم الذم يلعبو كقائد رياضي ىذ
تربية النشء تربية صحيحة تتسم ْتب الوطن، كما أنو يعمل على تسليح تبلميذه بطرؽ العمل الذايت اليت ٘تكنهم 

             غرس القيم ا٠تلقية  ا١تهارات ا١تختلفة كاكتساب  تكوين القدرات ك اكتساب ا١تعارؼ ك من متابعة ك
السمات  ك من بُت ا٠تصاؿ ك (.35 ، ص2001 ٤تمد، اٞتمالية يف أنفسهم )مصطفى السايح االجتماعية ك ك

 الًتبويوف نذكر :  الكثَت من الشخصية اليت تعزز للمدرس كفاءتو الشخصية من كجهة نظر 

.اٟت الصرب ك التحلي بالذكاء، ك -1  ـز

 حسن التصرؼ . القدرة على ضبط النفس ك -2

                                                                                                                                تصرفا تو أثناء التدريس .                                                                                                      يضبط سلوكو ك يراقب ك -3

 احًتاـ القرارات ا٠تاصة بالعمل. -4

 احًتاـ مهنة التدريس. حب ا١تهنة ك -5
 أف يكوف أبا قبل أف يكوف معلما. -6
 خلقا. مثاؿ للمواطن الصاٌف علما ك -7

 باحًتاـ .  ( طاقم تربوم تبلميذ ك مواجهة اآلخرين ) -8

 االمتياز بصفة القيادة. -9

 قوم الشخصية -11
 بية للتوجيهات ك النقد.أف يبدم استجابة إ٬تا -11

 أف يتصف باللباقة يف اٟتديث. -12
 أف يتميز ْتيوية بدنية عالية. -13
 ػ القدرة على التحكم يف انفعاالتو عند التعامل مع اآلخرين. 14
 سلوكو. ػ يكوف قدكة يف صفاتو ك 15
 ػ يقيم عبلقة سليمة بُت التبلميذ بعضهم كبعض . 16
 مقًتحاهتم.  ػ ٭تًـت أراء  اٞتماعة ك 17
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 التقويم :     - 6 - 7
نتائج التقؤف ىي  توِف ا١تدارس اٟتديثة أ٫تية كبَتة للتقؤف ك تعده جزءا أساسيا من العملية التعليمية، ك

بواسطتو يستطيع أف  اليت توجو ا١تدرس ٨تو اختيار األىداؼ الًتبوية ك ٨تو ٖتقيقها على مستويات معينة، ك
يعترب كسيلة ىامة ٭تكم هبا على مدل النجاح الذم ٖتقق من  ىو يف ٖتقيق أىدافو، كيتعرؼ إُف أم مدل كصل 

        األساليب اليت اختارىا ا١تعلم لتنفيذ مفردات ا١تنهج ك ،كراء العملية التعليمية كلها : ا١تنهاج، ٤تتواه، الطريقة
 تعليمية.إتاىات نتيجة مركره با١تواقف ال مهارات ك ك مدل ما أ٧تز من معارؼ ك

 : تعريف التقويم - 2 - 6 - 7
 ىناؾ عدة تعريفات للتقؤف نذكر من بينها :

" يقصد بو ٣تموعة اإلجراءات العلمية اليت هتدؼ إُف تقدير ما يبذؿ من جهود لتحقيق أىداؼ معينة يف 
ضوء ما اتفق عليو من معايَت ك ما ك ضع من ٗتطيط مسبق، ك اٟتكم على مدل فاعلية ىذه اٞتهود ك ما 

ءة اإلنتاجية ٔتا يساعد على يصادفها من عقبات ك صعوبات يف التنفيذ، بقصد ٖتسُت األداء ك رفع درجة الكفا
       .( 397، ص 2119)٤تمد جاسم العبيدم، ٖتقيق األىداؼ. " 

" العملية ا١تنهجية اليت تتضمن ٚتع ا١تعلومات عن ٝتة معينة ) بالقياس الكمي أك غَته ( مث استخداـ 
ىذه ا١تعلومات يف إصدار حكم على ىذه السمة يف ضوء أىداؼ ٤تددة لنعرؼ مدل كفايتها ك إجراء ما يلـز من 

    ( 18، ص 2115تعديل ك تصحيح يف العمل الًتبوم. ) ٝتارة عزيز، 
مقدار نفعو  غادة جبلؿ عبد اٟتكيم أنو " تقدير الشيء ْتسب قيمتو ك عرفو زينب علي عمر كت ك

ىو كسيلة تستخدـ للحصوؿ على معلومات متعلقة ّتميع العمليات األساسية  كاٞتهد ا١تبذكؿ يف ٖتقيقو ك
منحو درجة يف امتحاف، قد تكوف ىذه ا١تعلومات إما كيفية كوصف سلوؾ التلميذ أك كمية ك للعملية التعليمية، ك

 (229 ص ،2118غادة جبلؿ عبد اٟتكيم  ،)زينب علي عمر التطوير" أم أف ا٢تدؼ من التقؤف ىو التجديد ك
األستاذ ١تعرفة ا١تستول الذم كصل إليو التبلميذ جراء  يستعملهاك من ىنا ٯتكننا استخبلص أف التقؤف ىو أداة 

  مركرىم بفًتة تعليمية ما ك ما ٖتصلوا عليو من معرفة ك مهارات مع ٤تاكلة التصحيح ك التوجيو لؤلفضل.
 مفهوم التقويم : - 1 - 6 - 7

خطوة من  يبلـز ىذه العملية يف كل التقؤف كما نرل يشمل ٚتيع أطراؼ العملية التعليمية، ك " ك
بذلك يزكد ىذه  األحواؿ اليت ٖتدث فيها عملية التعلم، ك السلبية للظركؼ ك ٬تابية كخطواهتا ك يعكس اآلثار اإل
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األطراؼ باألدكات اليت ٭تكم هبا على النجاح أك اإلخفاؽ ليصار إُف إعادة النظر يف مسَتة التعلم، بغية ٖتقيق 
      (389 ص ،2119آخركف،  أٛتد جابر ك كليد)األىداؼ  ا١تنشودة من ىذه العملية " 

 ، ك ىوعملية منهجية ٖتدد مدل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية من قبل التبلميذ والقوؿ بأن نامن ىنا ٯتكن ك
التلميذ على حد السواء  فهو يوفر لؤلكؿ معرفة مدل ٧تاحو يف تطبيقو حملتول ا١تنهاج  كسيلة  متاحة للمدرس ك

 إ٧تازاهتم كما يسمح للثآف بتحديد موقعو من التدرج البيداغوجي ك مستول تبلميذهمعرفة  كٖتقيق أىدافو، ك
 .لمعرفة ك ا١تهارات اٟتياتيةكمعرفة مدل ٖتصيلو ل

 أىمية التقويم  :     - 3 – 6 - 7

ترجع أ٫تية التقؤف بالنسبة لؤلستاذ ك التبلميذ ك حىت اجملتمع، للخدمات اليت يقدمها ٢تؤالء من ٕتنب 
كتشَت  للعثرات ك تقليل للنفقات ك توفَت للجهد ك الوقت، حيث يتم بواسطتو تغيَت يف ا١تسار ك تصحيحا للعيوب

ترتبط با١تهارة بشكل أكرب  األْتاث إُف أف ا١تدرسُت الذين ىم أكثر معرفة، يقدموف تقارير تقييميو أكثر ٖتديدا ك
       يات التقؤف" تقدـ فرصة لدراسة ا١تمارسة بأمانة ف عملأ ٯتكن القوؿا نمن ىك  ،حىت يتم تصحيح األخطاء

من  البحث عن طرؽ أفضل للعمل يف ا١تستقبل ك نقاط الضعف، ك بشكل بناء، مع االعًتاؼ ٔتواطن القوة ك ك
ا١تعلموف توفر تقارير تقييميو تشتمل على قدر   اٞتدير بالذكر أف عمليات التقييم اليت يقـو هبا ا١تدرسوف األكائل ك

 (.51 ص ، 2113كبَت من ا٠تربة فيما يتعلق ٔتجموعة من أمور التدريس " )ريتشارد يبلي،
 أىداف التقويم :  - 2 - 6 - 7   

" إف تقؤف ٪تو التبلميذ ىو األساس يف العمل الًتبوم كلو. ك ا١تقصود بتقؤف التلميذ ىو قياس مدل ٧تاح 
ا١تدرسة يف تعديل سلوؾ التلميذ ك إحداث التغَتات ا١ترغوب فيها يف شخصيتو ْتيث تتكوف لديو مهارات مناسبة 

اليت يتعلمها، ك تتكوف لديو القدرة على ا١تفاضلة للقياـ بأعماؿ معينة، ك ْتيث يتحسن فهمو للمدركات ك ا١تعآف 
بُت ما يصادفو من مواقف تتطلب ا١تقارنة. ك ْتيث تتكوف لديو ميوؿ ك إتاىات نفسية ك صفات مزاجية كخلقية 
تساعده على ٖتسُت تعاملو مع الغَت ك تكيفو بطريقة أفضل مع البيئة اليت يعيش فيها." )٤تمد جاسم العبيدم 

التقؤف كسيلة تربوية يستعملها ا١تدرس قصد معرفة إ٧تازاتو مع تبلمذتو، ٧تاحو أك إخفاقو (. ك 411 ص ،2119
 كمن بُت أىداؼ التقؤف ٯتكننا ذكر ما يلي : 

 .ٖتديد مدل ما ٖتقق فعبل من األىداؼ الًتبوية  -
 مساعدة األستاذ ك التلميذ يف اٗتاذ قرارات عما ٬تب عملو.  -
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 يس ك فيو يتم إقرار ما إذا كانت فعالة أـ ال.تقييم طرائق التدر  -
 يساعد التقؤف على معرفة مدل استجابة التبلميذ لعملية التعلم ا١تدرسي.  -
 تزكيد ا١ترشد الًتبوم ك النفسي ٔتعلومات تساعد يف إرشاد التبلميذ ك توجيههم.  -
 ٞتديد.تقييم ا٠تلفية ا١تعرفية للتبلميذ ك ذلك قبل الشركع يف التعليم ا  -
 يعترب التقؤف من أىم الوسائل اليت تدفع التبلميذ ك تساعدىم على التحصيل ك التذكر. -

 ٖتسُت ا١تنهج الًتبوم .  -
 اإلرشاد الفردم للتبلميذ . ا١تسا٫تة يف عملية التوجيو ك  -
 التعرؼ على مدل ٧تاح ا١تدرسة يف ٖتقيق رسالتها الًتبوية.  -
 : خصائص التقويم  - 5 - 6 - 7

ينبغي للتقؤف أف يتسم ٓتصائص ٕتعل منو قادرا على أداء أدكاره ا١تختلفة بكفاءة ك كاقعية تعزز الثقة بنتائجو 
 كٕتعلو يؤدم أغراضو ك الوظائف ا١تنوطة بو ٔتصداقية عالية. ك من بُت ىذه ا٠تصائص :    

 د نواحي ٪تو ا١تتعلم أك تغَت سلوكو معرفيا٭تد فهو ،ال يتناكؿ التقؤف جانبا كاحدا من جوانب التلميذ الشمولية :
   ، كل معا ك كذلك ٚتيع مكونات ا١تنهاج.كجدانيا ك مهاريا، ك

فعملية التقؤف ال تنتهي  فهو عملية مستمرة تسَت جنبا إُف جنب مع الفعاليات التعليمية التعلمية.:  االتستمرارية 
 عند حد معُت ك أف التقؤف يف هناية اٟتصة ىو ٔتثابة تقؤف لبداية مرحلة جديدة. 

" ك يقصد بو  الذاتية فيأخذ بآراء ٚتيع من ٢تم عبلقة بالعملية الًتبوية أف يكوف بعيدا عن التحيز ك الموضوعية :
ج من يقـو بالتقؤف، أك حالتو النفسية أك تعبو إٍف .." )٤تمد بالعوامل الذاتية مثل مزا  االختبارعدـ تأثر نتائج 
 (.  399، ص 2119جاسم العبيدم، 

      عدـ التعقيد يف كضع السؤاؿ  كضوح أىداؼ عملية التقؤف ٕتعل من عملية التقؤف أسهل باإلضافة إُف السهولة :
   اٟتصوؿ على النتائج. تصحيحو ك ك

 . ( 53ص ، 2119،  )سحر أمُت كاتوتإظهار الفركؽ الفردية .   بات كالث تشمل الصدؽ ك ك العلمية:
يكوف ثابتا إذا  االختبارك يقصد بو أف تعطي الوسيلة نتائج ثابتة نسبيا عند تكرار استخدامها، أم أف  الثبات :

مشابو لو. ")٤تمد جاسم العبيدم  اختبارأك  االختبارأعطى نفس النتائج يف كل مرة يأخذ التبلميذ فيها نفس 
 (. 399 ص ،2119
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 أىداف ضبط جودة التقويم في العملية التعليمية :  - 6 – 6 - 7
 تطوير نوعية تقؤف العملية التعليمية. -
 زيادة ثقة أكلياء أمور الطبلب، ك ا١تسؤكلُت بالشهادات اليت ٘تنح للطبلب. -
 اليت يتم ٦تارستها يف ا١تدارس.زيادة ا١توضوعية يف عمليات التقؤف  -
 توظيف عمليات التقؤف بفعالية لتحسُت ا١تخرجات. -
 (.  33، ص 2117، بن ٤تمد داغستآف تطبيق إجراءات تقؤف موحدة ك متوافقة بُت ا١تدارس. ) ٤تمد بن كامل -

 : أنواع التقويم  - 7 - 6 - 7
 : التقويم القبلي - 2  - 7 - 6 - 7

يبدم  ،لتبلميذستعداد ااتشخيص ل العمل ك ىذا ىذا ألنو يكوف يف بداية ك، ا١تبدئيأك التشخيصي أك 
فيو ا١تعلم أحكاما على ا١تتعلمُت للوقوؼ على مستواىم يف جانب معُت، كأف يرغب يف معرفة مدل ٘تكن 

١تعلم من نتائج فيد استي كالتبلميذ من إحدل  ا١تهارات اٟتركية أك معرفة مستواىم يف إحدل األلعاب اٞتماعية  
. " يتم تنفيذ ىذا استعداداهتم ك تنظيمها ٔتا يتبلءـ مع حاجات التبلميذ، ىذا التقؤف يف ٗتطيط خربات التعلم ك

النوع من التقؤف قبل تقدٔف الدرس اٞتديد، ك ذلك بغرض ٖتديد مستول التبلميذ األكِف أم ٖتديد ا١تعلومات 
ميذ، ك اليت ٬تب أف يبدأ من عندىا التعلم، كما يهدؼ ىذا النوع من كا١تهارات كاالٕتاىات السابقة لدل التبل

التقؤف أيضا إُف ٖتديد مدل اكتساب التبلميذ لؤلىداؼ ا١توضوعة للوحدة أك الدرس اٞتديد قبل دراستو ٦تا 
يساعد ا١تعلم على ٖتديد نقطة بداية صحيحة لدرسو، كما يساعد على التخطيط اٞتيد لذلك الدرس ) سفياف 

 (.   81، ص 2118العثامنة، 
 : التقويم التكويني - 1  - 7 - 6 - 7

كفاية العملية التعليمية التعلمية يف  العملية اليت ٭تصل هبا ا١تعلم على ا١تعلومات البلزمة لزيادة فاعلية ك
عن التقؤف التكويٍت فهو يزكد األستاذ بالتغذية الراجعة حوؿ  االستغناءك ال ٯتكن  ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة.

مستول تبلمذتو ك حوؿ أخطائهم، ك يوفر لديو بيانات عن معدؿ تقدمهم، ك ىو يعمل كذلك على ٖتديد 
مواطن القوة ك العمل على تعزيزىا ك مواطن الضعف ك العمل على معاٞتتها. " إف ىذا التقؤف مستمر ك يكوف 

لية التعليم ك التعلم، ك التقؤف التكويٍت يتم خبلؿ مراحل التكوين، لذا فإف لو أكثر من كظيفة من مصاحبا لعم
حيث تصحيح مسار العملية التعليمية ك من أ٫تها ٖتسُت عملية التعليم ك التعلم قبل تفاقم األخطاء اليت يصعب 

عنو رافدة اٟتريرم "  ىو ذلك التقؤف  (. ك تقوؿ 81، ص 2118التخلص منها فيما بعد. " ) سفياف العثامنة، 
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الذم يتم أثناء عملية التعليم  ك التعلم، ك يهدؼ لتقدٔف تغذية راجعة من خبلؿ ا١تعلومات اليت يستند إليها يف 
مراجعة مكونات الربامج التعليمية أثناء تنفيذىا ك ٖتسُت ا١تمارسات الًتبوية. ك يقدـ التقؤف التكويٍت معلومات 

ك ا١تنفذين لعملية التقؤف حوؿ كيفية تطوير ك ٖتسُت الربامج التعليمية ك بشكل مستمر") رافدة للمخططُت 
 (.      138ص  2111اٟتريرم، 

 التقويم الختامي :  - 3  - 7 - 6 - 7
يأخذ مكانو يف هناية الوحدة الدراسية، أك هناية فًتات  التقؤف النهائي أك التجميعي، يضاأك يطلق عليو 

من ٣تموعة من األنشطة  االنتهاءأم أنو عادة ما يستخدـ بعد  .ككل  الدراسية، أك يف هناية الربنامج السنة
التعليمية ك يهدؼ ىذا التقؤف عادة إُف تصنيف التبلميذ ك ٖتديد مستوياهتم كما يهدؼ إُف اٗتاذ قرارات بصدد 

تامية، ك يهدؼ ١تعرفة مدل ٖتقيق برنامج ترفيع التبلميذ أك ترسيبهم. " ك ىو يهتم بدرجة أكرب بالنواتج ا٠ت
من تنفيذه. فالتقؤف ا٠تتامي يركز على التقؤف اإلٚتاِف ٞتودة  االنتهاءتعليمي معُت ألىدافو احملددة ك ذلك بعد 

حتسابية ) ا١تسؤكلية ( ك كضع سياسة الكتأثَت الربنامج ك مدل ٖتقيقو لؤلىداؼ ا١ترسومة لو، ك ذلك ألغراض ا
 (.      138، ص 2111درسية. "  ) رافدة اٟتريرم، ا١تؤسسة ا١ت

 التقويم الذاتي : - 2  - 7 - 6 - 7
مواطن القصور يف ٖتصيلو  يتم يف إطار التعلم الذم ٯتارسو ا١تتعلم ٤تاكال التعرؼ على مواطن التفوؽ ك

. ك ىو اٟتكم الذم يصدره (471 - 469 ص ،2119 نايف سعادة، أبو ٪ترة، ٜتيس )٤تمد لؤلىداؼ ا١تقررة.
 الفرد استنادا إُف تقديره الشخصي، ْتيث يصدر األستاذ أحكامو نتيجة انطباعو بعد عقد مقاببلت مع ا١تتعلمُت. 

 التقويم الموضوعي  :   - 5  - 7 - 6 - 7
 إُف التقدير الشخصي، فاألستاذ يعتمد يف استناداك ىو عكس التقؤف الذايت الذم يرتكز على اٟتكم 

تقوٯتو لتبلمذتو ىنا على أدكات قياس دقيقة ك اختبارات ك قياسات. ك يقوؿ عنو مركاف أبو حويج " ىو ذلك 
التقؤف الذم يستند فيو الباحث أك ا١تعلم على أدكات القياس الدقيقة كاالختبارات ك االستبيانات بقصد ٚتع 

 يف ذلك مث يًتجم ىذه البيانات يف صورة البيانات عن الظاىرة موضوع الدراسة دكف أف تكوف لذاتيتو تأثَت
معلومات كمية لتفسَت الظاىرة ك عبلج ما تسفر عنو من جوانب ضعف بغرض ٖتسُت أداء ا١تفحوصُت أك 

 (.   22، ص 2112ا١تتعلمُت"  ) مركاف أبو حويج ك أخركف 
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 : كفاءات التقويم    - 8 - 6 - 7
 معرفة ميدانية يف كيفية مبلحظة تبلمذتو تكوف لديو خربة ك الرياضية أف الًتبية البدنية ك ألستاذال بد 

نتائج التقؤف مهمة  ما أ٧تز. ك ا١تعلومات دكف معرفة ما ٖتقق منها ك كتقوٯتهم، فبل ينفع إعطاء ا١تعارؼ ك
اليت توضح لو نقاط القوة  ٖتقيقها عند مستويات معينة، ك للمدرس فهي اليت توجهو ٨تو اختيار أىداؼ ٤تددة ك

تساعده يف إجراء عمليات التغذية الراجعة. فما الفائدة من إعطاء الدركس  الضعف يف إجراءاتو التدريسية ك ك
معرفة  تقوٯتهم ك ك تكليفهم بالواجبات إف كاف ا١تدرس ال ٭تسن تقييم تبلمذتو كعرض ا١تهارات أماـ التبلميذ ك

٭تتل التقؤف مكانة مهمة بكافة  " ك ميذ ٢تاإُف أم مدل ٧تح يف إيصاؿ ا١تعارؼ ك كم كاف استيعاب التبل
من صف آلخر ال يتم إال من خبلؿ التقؤف كما  جوانبها، فانتقاؿ الطالب من موضوع آلخر يف ا١تادة الدراسية، ك

اختيار التخصص ىي قرارات  ك  بالتاِف توجهاتو يف االنسحاب من ا١تدرسة أك مواصلتها أف ٧تاحو أك رسوبو، ك
" ) فتحي يونس  من ىنا نستشف مدل خطورة ٦تارسة التقؤف على الطالب قؤف بالدرجة األكُف، كمبنية على الت

) نواؿ إبراىيم شلتوت كمَتفت (. ك من األداءات التدريسية ا١ترتبطة بالتقؤف ما يلي " 148ص  2114آخركف،  ك
 (. 59 ص ،2117علي خفاجة 

 العمل على تصحيحها.  التعرؼ على األخطاء األكثر شيوعا ك  - 1
 التقؤف اٞتيد ألىداؼ الدرس.                                                                                                   يراعي  - 2
 ا١تهارية  .    يستطيع تقؤف ٚتيع جوانب شخصية التبلميذ ا١تعرفية االنفعالية ك  - 3
 خاصة بنتائج االختبارات.تصميم سجبلت   - 4
 اختيار اختبارات تتناسب مع قدرات التبلميذ.   - 5
 طرح أسئلة تثَت تفكَت التبلميذ.  - 6
 تشجيعهم. إطبلع التبلميذ على نتائج تقدمهم ك  - 7
 القدرة على نقد الزمبلء بطريقة موضوعية .  - 8
 التأكد من فهم التبلميذ للدرس عن طريق طرح األسئلة.  - 9

 ا١تتفوؽ معا  توسط كذلك بتنوع األسئلة حىت تتاح الفرصة للتلميذ ا١ت مراعاة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ ك  - 11
 ٖتديد االجابات ا١تطلوبة.  الوضوح يف صياغة األسئلة، ك ػ إتباع الدقة ك 11
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 التنمية المهنية :  - 7 - 7

            قدرات الفرد يف إطار مهنتو، هبدؼ زيادة فعالية أدائوعامة تطوير كفايات ك صفة يقصد بالتنمية ا١تهنية ب
يطلق مفهـو التدريب على تلك العمليات اإل٪تائية اليت  ك"  ك ٖتسُت ظركؼ عملو، ك رفع مستول اإلنتاجية لديو

ئق التعليم نتيجة طرا العلمي الذم يطرأ على ا١تنهج ك سيلقاىا ا١تعلم أثناء ا٠تدمة لضماف موالية االنفجار ا١تعريف ك
مهاراتو  هبذا ا١تعٌت يصبح التدريب عملية تنمية مستمرة ٔتفاىيم ا١تعلم ك التقٍت ا١تستمر ك التطور االجتماعي ك

               تطوير أساليب تعليمية جديدة قدراتو يف إطار ٤تتول تربوم فلسفي فكرم ك تنمية ١تعلوماتو ك األدائية ك
تأىيل  من مث تدريبو، فالتدريب ىو إعداد ك ك درسمن الواجب إعداد ا١تف  (. 29 ، ص1996 ،جربائيل بشارة )

التدريب ٔتفهومو  ك .اإلنتاجية ك التعليمية مهارات ترفع من قدراتو إكسابو إمكانيات ك مهنيان ك فنيان ك ىذا ا١تدرس
يف كافة ا١تستويات لرفع مستول العلمي يستهدؼ أساسان ٖتقيق النمو الذايت ا١تستمر للقائمُت بعملية التعليم 

      استقرارىم النفسي الثقايف للمعلمُت أنفسهم ما ٭تقق طموحهم ك ا١تهٍت ك االرتقاء با١تستول العلمي ك األداء ك
إف إعداد ا١تعلم قبل ا٠تدمة ال يوفر لو سول اإلحساس الذم يساعده على البدء  . "ٕتاه عملهمارضاىم ا١تهٍت  ك

عليو فإف برنامج اإلعداد أثناء ا٠تدمة ىو امتداد طبيعي  ىي بالنسبة لو نقطة البداية، ك لتعليم، كيف ٦تارسة عملية ا
أف يستمر  يعٍت ىذا أف التعليم ا١تستمر بالنسبة للمعلم جزء ال يتجزأ من عملية إعداده، ك لئلعداد قبل ا٠تدمة، ك

خربات  اكتساب ٦تارسات ضركرية ك يدة كىذا اإلعداد طيلة عملو يف التدريس هبدؼ اٟتصوؿ على معرفة جد
)٤تمد عبد الرحيم موسى ليعوض ما فاتو أثناء إعداده قبل ا٠تدمة  جديدة ليلحق بكل ما ىو جديد فيو ك

       .( 53، ص1996
 أىداف التنمية المهنية :   - 2 – 7 - 7

ال ٯتكن حصر أىداؼ التنمية ا١تهنية ك ىذا لؤل٫تية الكربل اليت تتميز هبا ك من أبرز أىدافها أهنا تهبقي 
التطوير األستاذ يساير التطور ك يواكب ا١تستجدات، ك يبتعد عن الركتُت القاتل للهمم، ك تعترب التنمية ا١تهنية " 

ك من مث ٖتقيق النمو  زيادة فعالية العملية التعليمية التعلمية ا١تستمر لكفايات ا١تعلم األكادٯتية ك األدائية، هبدؼ
ك ا١تتكامل للمتعلم. ىذا ك يتحقق النمو ا١تهٍت للمعلم يف أثناء إعداده نظريا من خبلؿ مقررات دراسية  الشامل 

٤تمد السيد  " )ك عمليا من خبلؿ برنامج الًتبية العملية أك ا١تيدانية، ك برامج التدريب يف أثناء ا٠تدمة  ٤تددة
 (. 115 ، ص2111علي 

  آخر يزيد صعوبتها كجود فركؽ فردية بُت كل شخص ك فعملية التعليم نفسها عملية معقدة صعبة ك
فلذا فإف النمو ا١تهٍت للمعلم يشَت إُف التطور الذم يطرأ على األساليب السلوكية ا١ترتبطة بالطرؽ الًتبوية، كما 
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 إ١تامو باألساليب الًتبوية اٟتديثة بغرض تنمية كفاياتو التعليمية دٯتي للمعلم كيشتمل ىذا النمو التطور األكا
 (. 81ص ،1999 ٤تمد اٟتماٛتي، ) كالسلوكية

لتنمية للمدرسُت يف ا٠تدمة ك اليت ا" إف النمو ا١تستمر ألعضاء مهنة التدريس تقع مسؤكليتو على برامج 
سرعة تغَت يف ٚتيع أكجو اٟتياة ا١تدرسية هبدؼ تنمية ا١تدرس ٬تب أف تنمو كليا ك جزئيا بقدر ما ٭تدث من 

 (. 18 ص ،2113دركيش ٛتص،  ٤تمد ٤تسناؼ الًتبوية ا١تنشودة للتبلميذ")لتحسُت عملية التعليم لبلوغ األىد
 مراحل التنمية المهنية :   -1 - 7 - 7

من   العصر اٟتديث من جهة أخرلمقتضيات  ١تتطلبات ا١تهنة من جهة، ك توهتيئ أصبح إعداد ا١تعلم ك
النظم  ك أصبح تطوير ا١تؤسسات القضايا الًتبوية اليت ٖتظى باىتماـ متزايد يف كثَت من النظم التعليمية ا١تعاصرة، ك

القائمة على إعدادىا هبدؼ رفع كفاءهتا التعليمية ١تواجهة اٟتاجة اٞتديدة للمجتمع كلتمكينها من أف ٗترج 
ىدفان رئيسان تسعى إليو كثَت من الدكؿ يف أ٨تاء  مهنية، ىو اآلخر مطلبان ملحان ك مية كمعلمُت ذكم كفاءة عل

يساير التطورات اٟتاصلة يف ميداف الًتبية  فعلى ا١تدرس أف يواكب ا١تستجدات ك ٥تتلفة يف عا١تنا ا١تعاصر
داد ا١تعلم تقـو بتضمنب ك يف ىذا يشَت الذكي أف مؤسسات إع اإل٧تازات الرياضية. كالتدريس مع التطورات ك

الًتبية ا١تيدانية يف برامج اإلعداد الًتبوم لطبلهبا باعتبارىا عصب ىذا النوع من االعداد، كوهنا تدريبا عمليا على 
  (. 191، ص 1999، أٛتد عبد الفتاح الذكي )أرض الواقع بتوجيو ك متابعة ا١تشرفُت 

ك تتمثل ىذه ا١تراحل يف ا١ترحلة األكُف ك اليت تكوف قبل ٗترج األستاذ أم مرحلة التكوين، أما ا١ترحلة الثانية 
 فتكوف يف أثناء ا٠تدمة أم بعد التخرج، ك أثناء مزاكلة التدريس.  

 التربية الميدانية قبل الخدمة :      - 2 – 2 -1 - 7 - 7

الًتبوية ك بتوجيهات أستاذ مكلف يقـو بإجراء حصص تدريسية ْتيث يتوجو الطالب إُف ا١تؤسسات 
للتبلميذ  ك بذلك يدخل تدر٬تيا عاَف الشغل ك التدريس، فيقابل التبلميذ ك يتعامل معهم ك يقودىم ك ٭تضر 

ج عامر بأهنا " ا١تقررات ك التدريبات  ك الرباميعرفها  مذكرات العمل فيقـو بالتخطيط، مث التنفيذ، فالتقؤف. ك
اليت تقدمها أك تنظمها مؤسسات إعداد ا١تعلم هبدؼ مساعدة الطبلب ا١تعلمُت على التعرؼ على اٞتوانب 
التطبيقية للعلـو الًتبوية ك النفسية من جهة، ك تدريبهم على توظيف ا١تعلومات ا١تهنية يف مواقف العمل الواقعية 

ترب الًتبية ا١تيدانية العمود الفقرم لربامج (. " ك تع 29 ، ص2008،  طارؽ ) عامرللمعلم من جهة أخرل " 
إعداد معلم الًتبية ا٠تاصة يف األقساـ ا١تتخصصة كوهنا تتيح للطالب ا١تعلم فرص التطبيق العملي ١تا اكتسبو من 
خربات نظرية يف ٗتصصو قيمة تلك ا١ترحلة تأيت من أهنا تكسب الطالب ا١تعلم خربات كاقعية مباشرة، ك تزيد 



69 
 

عرب احتكاكو ك تفاعلو ا١تباشر مع الطبلب ذكم اإلعاقات ك ا١تعلمُت ك ا١توظفُت، كما تساعده يف من دافعيتو 
التكيف مع النظاـ ا١تدرسي يف معاىد ك فصوؿ الًتبية ا٠تاصة ك برا٣تها ا١تلحقة، ك تكسبو مهارات أدائية 

       .( 29، ص 1995 عبد ا١تنعم عبد اهللك إحساف،  ) األغاكاجتماعية " 
يف ىذا ا٠تصوص "  ىو برنامج تدرييب عملي تقدمو كليات الًتبية على ٤تمد ك اٟتوالة  عنو ك يقوؿ

مدل فًتة زمنية ٤تددة ك ٖتت إشرافها حيث يهدؼ ىذا الربنامج إُف إتاحة الفرصة للطبلب ا١تعلمُت لتطبيق ما 
مهم ٔتهاـ التدريس الفعلي يف ا١تدرسة، تعلموه من معلومات ك أفكار ك مفاىيم نظرية، تطبيقا عمليا يف أثناء قيا

األمر الذم يعمل على ٖتقيق األلفة بينهم ك بُت العناصر البشرية ك ا١تادية للعملية التعليمية من جهة، كما يعمل 
)٤تمد مصطفى عبد على اكساهبم ا٠تربات الًتبوية ا١تتنوعة يف اٞتوانب ا١تهارية ك االنفعالية من جهة أخرل" 

 (. 121، ص 2115ة سهَت ، السميع ك حوال
 التربية الميدانية لألتستا  قبل الخدمة : أىمية  -1 - 2 -1 - 7 - 7
بالتدريس الفعلي أ٫تية كربل يف تكوين الطالب ا١تعلم ْتيث ٘تده ٔتعلومات ميدانية   االلتحاؽللًتبية ا١تيدانية قبل  

كبَتة حوؿ كيفية التعامل مع التبلميذ ك كيفية ٖتضَت الدركس، مع كيفية التأقلم مع الوسط الًتبوم ك الذم يعترب 
عداد ا١تهٍت ألنو اٞتسر الذم عليو جديدا بالنسبة لو " ك بذلك ٯتكن القوؿ أف التدريب ا١تيدآف من أىم مراحل اإل

٤تسن ٤تمد دركيش مؤكدا أ٫تية ىذا ك يضيف يلتقي الفكر بالتجربة، ك يتصل الرأم النظرم بالتطبيق العملي ". 
أف التدريب ا١تيدآف فًتة من التدريس ا١توجو يقضيها الطالب ا١تعلم يف مدرسة    Harisالتكوين " يذكر ىاريس 
يتحمل أثناءىا مسؤكلية تتزايد تدر٬تيا لتوجيو  ك تعليم ٣تموعة من التبلميذ... ك خبلؿ  معينة ٖتددىا الكلية ك

ىذه الفًتة يكتسب الطالب ا٠تربة يف التدريس خبلؿ الدركس الفعلية كما يكتسب ا٠تربات األخرل من خبلؿ 
       (. 13، ص 2013تنظيم ك إدارة األنشطة خارج الدركس" )٤تسن ٤تمد دركيش ٛتص، 

 أثناء الخدمة :  نمية المهنيةالت -2 - 1 -1 - 7 - 7
أثناء ا٠تدمة ٖتقيق النمو ا١تستمر للمعلمُت لرفع مستول أدائهم من التدريب  ا٢تدؼ ا١ترجو حيث أف

يقصد بالتدريب أثناء ا٠تدمة " ا١تهٍت ك صقل مهاراهتم التعليمية، ك زيادة معارفهم ك زيادة مقدرهتم على اإلبداع ك
من ا٠تربات ك ا١تهارات اليت تنطلق من برامج اإلعداد، ك هتدؼ إُف تنمية الكفايات التعليمية الًتبوية ٣تموعة 

للمعلمُت ا١توجودين فعبل يف ا١تهنة، ك رفع طاقاهتم اإلنتاجية اٟتالية إُف حدىا األقصى ك تأىيلهم ١تواجهة ما 
من خبلؿ التخطيط العلمي ك التنفيذ يستحدث من تطورات تربوية ك علمية يف ٣تاالت ٗتصصهم، ك ذلك 

يطلق عليو أيضان التعليم أثناء  " (  226، ص 2113) ٤تمد عبد الرزاؽ إبراىيم، الكيفي ك التقؤف ا١تستمر "
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رفع   الربامج اليت ينخرط فيها ا١تهنيوف هبدؼ التنمية ا١تهنية ك األنشطة ك يقصد بو كافة العمليات ك ا٠تدمة ك
يفًتض يف ىذا التدريب  ذلك أثناء تواجدىم يف ا٠تدمة ك ك ،اإلنتاجية بشكل عاـ ا١تهنية ك كفاءهتم الشخصية ك

حىت يتم تزكيد  ك األكادٯتي الذم يتلقاه ا١تعلم أك ا١تدرب خبلؿ ٗترجو من اٞتامعة  أف يستكمل اإلعداد ا١تهٍت ك
أيضا  ا١تستحدثات ك ة ىذه اٞتوانب كالفرد ا١تهٍت بأحدث اٞتوانب ا١تهنية اليت حدثت بعد ٗترجو يف سبيل مواكب

ك ٯتكننا القوؿ عن  (. 36 ص 2001أمُت ا٠توِف،  يف سبيل االرتقاء ٓتدماتو ا١تهنية يف اجملتمع )٤تمد حسنُت ك
ىذا التكوين أنو ٔتثابة ٕتديد للمعلومات ك ا١تعارؼ لدل األساتذة العاملُت يف القطاع، ١تواكبتهم لكل 

ك التغيَتات اليت ٖتدث يف ٣تاؿ التدريس من طرؽ حديثة ك أساليب، مع التعرؼ على ا١تستجدات، ك التطورات، أ
  أم تغيَت أك تعديل يف ا١تنهاج. ضف إُف ىذا تبادؿ ا٠تربات ك التجارب بُت ىؤالء األساتذة ك مفتشيهم.  

 أىمية التنمية المهنية أثناء الخدمة :   -1 - 1 -1 - 7 - 7
ذلك ألف إعداد ما قبل  أثناء ا٠تدمة أخطر بكثَت من إعداده للعمل قبلها ك ٯتكن القوؿ أف تدريب ا١تعلم

        دامت  أنشطة النمو اليت البد أف تستمر مع ا١تعلم ما ا٠تدمة ما ىو إال مقدمة لسلسلة متبلحقة من فعاليات ك
دريب ا١تعلمُت يف أثناء ىكذا فاف مفهـو ت ك ،تقنيات جديدة أفكار ك علـو ك دامت ىناؾ معارؼ ك ما اٟتياة، ك

ىذا يتطلب النظر إُف عملية إعداد ا١تعلم على أهنا عملية مستمرة لو أمران  ا٠تدمة يرتبط ٔتفهـو النمو ا١تستمر، ك
متجدد  يلـز ٢تا معلم متطور ك متجددة ك زيادة فعاليتهم ألف ا١تناىج متطورة ك الزمان لتجديد خربات ا١تعلمُت ك

اإلعداد ا١تهٍت، فإهنا من الصعوبة  ك مهما كانت جودة برامج التأىيل ك (.287 ، ص1987)فاركؽ ٛتدم الفرا، 
ٔتكاف أف يعد ا١تتخصص ا١تهٍت ْتلوؿ لكافة ا١تعوقات اليت ستقابلو يف مواقع العمل ا١تهٍت ا١تختلفة، حيث 

حيث التطورات  آف، كا١تدرب ٖتتاج إُف تزكيده ٓتربات من كاقع العمل ا١تيد احتياجات النمو الذايت للمعلم ك
الًتك٭تي من النمو ا١تتسارع ْتيث ال يستطيع ا١تتخصص ا١تهٍت  الفنية ا١تتبلحقة يف اٟتقل الرياضي ك العلمية ك

قوؿ كل من ٤تمد سعد ك يضيف إُف ىذا ال (61ص ،2001أمُت ا٠توِف،  ،مبلحقتها ٔتفرده )٤تمد حسنُت
            " إف برامج إعداد ا١تعلم مهما كانت على درجة عالية من اٞتودة ال ٯتكن ٢تا مصطفى السايح ٤تمد زغلوؿ ك

          العشركف، أف ٘تد معلم الًتبية الرياضية ْتلوؿ للمشكبلت العديدة اليت تقف أمامو ٨تن يف القرف الواحد ك ك
ضية ك أساليب تدريسها ٖتتاج إُف برامج ك تعًتض عملو اليومي التعليمي فالتطورات السريعة يف ا١تهارات الريا

 (. 12ص ،2114 السايح، صطفىم ، ك زغلوؿ سعدمد٤ت) " تدريب مستمرة للمعلم
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 جود التنمية المهنية  : أتسباب و - 3 – 7 - 7  
بتدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة، ضعف  االىتماـ" من الدكافع اليت تدفع ا١تسؤكلُت عن الًتبية إُف 

مستويات ا١تعلمُت من الناحية العلمية ك ا١تهنية، إُف جانب االنفجار ا١تعريف الذم يشهده عصرنا، حيث تتزايد 
ا١تعرفة اإلنسانية بسرعة مذىلة، ٦تا ترتب عليو زيادة العبء ا١تلقى على ا١تعلم يف نقل ىذه الثقافة ا١تتجددة إُف 

بتطويرىا لتناسب متطلبات العصر لكل  االىتماـُف ضعف برامج اإلعداد ك تفاكهتا ك عدـ إضافة الطالب، باإل
 ذلك جاءت أ٫تية التدريب يف ٤تاكلة للتغلب على ىذه الصعوبات ك السلبيات من ناحية، ك مسايرة التطور

 يوسف جعفر  ا. " ) سعادةكالتقدـ من ناحية أخرل، ٦تا يعٍت ازدياد اٟتاجة إُف برامج التدريب ك استمراريته
يزيد صعوبتها كجود فركؽ فردية بُت كل شخص  فعملية التعليم نفسها عملية معقدة صعبة ك(.  33 ص ،1993

آخر فلذا فإف النمو ا١تهٍت للمعلم يشَت إُف التطور الذم يطرأ على األساليب السلوكية ا١ترتبطة بالطرؽ الًتبوية،  ك
 إ١تامو باألساليب الًتبوية اٟتديثة بغرض تنمية كفاياتو التعليمية األكادٯتي للمعلم ككما يشتمل ىذا النمو التطور 

إف  " تضيف مَتفت خفاجة ك مصطفى السايح ٢تذا قائلُت ك ( 81 ، ص٤،1999تمد اٟتماٛتي السلوكية ) ك
العشركف أف ٘تد  ك واحد٨تن يف القرف ال برامج إعداد ا١تعلم مهما كانت على درجة عالية من اٞتودة ال ٯتكن ٢تا ك

تعًتض عملو اليومي التعليمي  الرياضة ْتلوؿ للمشكبلت العديدة اليت تقف أمامو ك معلم الًتبية البدنية ك
ٖتتاج  أساليب تدريسها ٖتتاج إُف برامج تدريب مستمرة للمعلم، ك فالتطورات السريعة يف ا١تهارات الرياضية ك

الذم يلقي على ا١تسؤكلُت بإعداد برامج إعداد معلم الًتبية الرياضية مسؤكلية أيضا ١تقويات النمو الذايت األمر 
إعداده يف ضوء الطموحات  ك قد ترتب عن ىذا زيادة االىتماـ بتطويره تأىيلو ٢تذا النمو أثناء تعليمو ... ك

ساف العصر اٟتديث التقٍت ا١تتبلحق الذم ينشده إن كاألىداؼ اليت تنشدىا اجملتمعات يف عصر التقدـ العلمي ك
كالذم يفرض على كل اجملتمعات خاصة النامية منها سرعة اٟتركة الدائبة يف سبيل ٖتقيق أىداؼ التنمية الشاملة  

 (. 176 -174ص ، 2117  ٤تمد، خفاجة، ك مصطفى السايح علي ) مَتفت" 
 الخبرة المهنية لألتستا   :  - 2 – 7 - 7

ك التدريس ك عرب السنُت يكتسب األستاذ خربة مهنية، ك ىذه ا٠تربة  من خبلؿ ٦تارسة مهنة التعليم
تكوف نتيجة ٕتاربو يف ىذا ا١تيداف، ك احتكاكو بالزمبلء يف ا١تهنة من مدراء، ك أساتذة ك طاقم تربوم عموما 

اليت كاجهتو مع  اإل٬تابيةباإلضافة إُف استفادتو من أخطائو، ك تعثراتو يف ميداف التدريس، ك ٤تافظتو على ا١تواقف 
تثمينها  ضف إُف ىذا كلو ٘تكنو من ا١تادة اليت يقـو بتدريسها، ك ىذا من خبلؿ التطبيق ا١تيدآف ك اختبلطو 

فا٠تربة بالتدريس   "الدائم بالتبلميذ، دكف أف ننسى تعاملو الدائم مع ا١تنهاج ك الذم يصبح مع مركر الزمن يتقنو 
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ك إجادتو ١تادة ٗتصصو، ك سعة أفقو، ك عمق إدراكو لؤلمور، ك نضج   اة بنجاح٘تكن ا١تعلم للقياـ بدكره يف اٟتي
إُف اتزانو النفسي ك قدرتو على فهم اٟتالة العاطفية           باإلضافةتفكَته، ك حسن تصرفو، ك رحابة صدره، 

ت اليت يكتسبها ىامة ك التغلب على ما قد يعًتضو من صعوبات ك تكوف تلك ا١تهارا النفعاالتولطبلبو، ك إدارتو 
 (.   137، ص 2111، السيد إبراىيم السمادكٓفلرفع مستول أدائو. " )

 
 
 

 خالصة  :
مهما بلغت كفاءة العناصر األخرل للعملية التعليمية فإهنا تبقى ٤تدكدة التأثَت  ٬تمع الباحثوف على أنو  
ا، باإلضافة إُف ٘تتعو بقدرات خبلقة ٘تكنو من  إذا َف يوجد األستاذ الكفء الذم أعد إعدادنا علميا ك تربويػنا جيدن

عبلقة ا١تدرس مع تلميذه يف تغَت  ك. ٖتديث معلوماتو باستمرار تنمية ذاتو ك التكيف مع ا١تستحدثات الًتبوية، ك
ىو عصر  التغَت، ك ذلك ألننا يف عصر يتسم بسرعة مستمر بل إف اٟتياة يف حد ذاهتا يف تغَت مستمر ك

الرياضية ٖتديدا أف يغَت باستمرار عبلقتو  الًتبية البدنية ك أستاذ ك األستاذعلى ذلك ينبغي على  ا١تعلومات ك
معارؼ جديدة  ىذا باالطبلع دائما إُف ما يستجد يف ىذا ا١تيداف من تكنولوجيا حديثة ك با١تادة الدراسية ك

كفاءة تدريسية تيسر لو  معرفية تنَت لو دربو ك ذلك كفاءة علمية كتتكوف لديو ب ليكوف يف مستول اٟتدث ك
مبتغاه، ضف إُف ذلك عبلقاتو الطيبة ك اليت ٬تب أف تتسم باالحًتاـ ا١تتبادؿ، كما أف  شخصية  ٖتقيق أىدافو ك

٘تكنو من جلب ا١تدرس ٢تا دكر كبَت جدا يف إقباؿ التبلميذ على ا١تادة الدراسية أك نفورىا ، فكفاءاتو  الشخصية 
كفاءتو يف تقؤف تبلميذه تعينو على  ٖتقيقها، ك بالتاِف تبليغ رسالتو ك التودد إليو ك تقرب التبلميذ منو ك االنتباه ك

        إرشادىم بصدؽ  ك بالتاِف يسهل عليو توجيههم نواحي القوة اٟتقيقية الكامنة، ك اكتشاؼ نواحي الضعف ك
ك ىذا ما سعينا لتقدٯتو ك توضيحو يف ىذا الفصل األكؿ من الدراسة. عناية. ك



 
 

 

 

 الفصل الثآف
 أستاذ الًتبية البدنية 

 ك الرياضية
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    تمهيد :

يعترب ا١تعلم صاحب رسالة مقدسة ك شريفة ك نظرة اجملتمعات لو منذ القدـ نظرة تقدير ك تبجيل. فهو 
التعليم اليت اختارىا ىذا ا١تعلم ك انتمى إليها مهنة أساسية ك ركيزة ىامة يف تقدـ معلم األجياؿ ك مربيها. ك مهنة 

األمم ك سيادهتا. ك األستاذ ىو اللبنة األساس يف أم منظومة تربوية، فعن طريقو يطبق ا١تنهاج كتنجز األىداؼ، 
النظريات، بل  لحقائق، كلر ا١تعارؼ، كا١تفس ا١تلقن للمعلومات ك األستاذ دكر َف يعد دكر كٖتقق الغايات، ك

العا١تية،  العربية ك التجارب احمللية ك ك ا١تطلع على الدراسات هأمشل من ذلك، حيث أضحى دكر  هأصبح دكر 
غَتىا،  حل ا١تشكبلت ك كاالكتشاؼ ا١توجو، ك سًتاتيجيات التدريس اٟتديثة مثل التعلم التعاكٓفكا١تستخدـ ال

القدرة على  م العقلية العليا مثل التفكَت االبتكارم اإلبداعي الناقد اٟتر، كينمي لدل ا١تتعلمُت قدراهت ليطور ك
منافسة سوؽ العمل  العو١تة ك األستاذ ا١تؤىل جيدا يف عصر ا١تعرفة ك التقؤف. ك ك التحليل االستنتاج ك الربط ك

كما أنو يشجع ا١تتعلمُت   يعمل جاىدا على تنمية ركح الرقابة الذاتية  كغرس القيم األخبلقية يف نفوس طبلبو،
  التطلع لكل ما ىو جديد تقنية ا١تعلومات اٟتديثة، ك التعلم الذايت باستخداـ مصادر التعلم ك على حب ا١تعرفة ك

الرياضية ركن أساسي يف العملية التعليمية با١تدرسة ْتيث تتاح لو الفرص الًتبوية  الًتبية البدنية ك أستاذ يعدكما 
ك إمكانات  ا١تواد األخرل، فواجب عليو أف ٭تظى بصفات شخصية أساتذةاليت قد ال تتاح لكثَت من  الكثَتة ك

. ك عن كل ىذا جاء ٤تتول ىي إعداد جيل ا١تستقبل ا١تهاـ اليت أسندت إليو أال ك قيادية تؤىلو ألداء الواجبات ك
  لتعليمية.ألدكار ك صفاة ك مكانة ىذا األخَت يف العملية ا توضيحاالفصل اآليت 

 األتستا  :   - 2 
اللغة العربية يف القاىرة " األستاذ : ا١تعلم ك ا١تاىر يف الصناعة يعلمها غَته. إذف فكلمة ٣تمع  يقوؿ

"األستاذ " فارسية األصل ك معناىا ا١تاىر يف عملو ك حرفتو، ك اٟترفة، موىبة كانت أـ مهنة  تتطلب إضافة إُف 
ُت اٟتفاظ على القواعد األساسية مهارات متخصصة ثابتة القدرة الذاتية على الصقل ك التطوير يف انسجاـ ب

   .( 62، ص2112، عبد الناصر )سنآفاحملددة للمهنة ك إضافة ٖتسينات عليها " 

يف ٖتقيق  عليو يتوقف مدل ٧تاح ا١تؤسسة الًتبوية األستاذ ىو حجر الزاكية يف العملية التعليمية، كك 
ف التغَت إ"  مدل كفاءتو يف التدريس بو ك ٧تاح أم منهاج تربوم يتوقف على مدل إٯتاف ا١تدرس ك .أىدافها

تعدد مصادر التعلم أدت إُف إحداث  ك تطور تقنيات االتصاؿ الذم حصل على أدكار أعضاء ىيئة التدريس، ك
تغيَتات جوىرية يف متطلبات ا١توقف التعليمي من حيث كسائل نقل ا١تعرفة اليت ٖتولت من األدكار التقليدية اليت 
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ص  ،2002 ،٤تمد منَت مرسي " ) موجو لطبلبو مرشد ك ك مسهل ك ناقل للمعرفة اُف ميسرتعد ا١تدرس ٣ترد 
205  .)  
 أىمية األتستا  في العملية التعليمية : - 1

 لتبلميذهالقدكة الصاٟتة  الفعاؿ فهو ا١تثل األعلى ك األستاذ ردك  ك بلؼ حوؿ أ٫تيةتخاليس ىناؾ   
" من اٟتقائق الثابتة أف ما ك التعليميةحقيقيا يف إ٧تاح العملية  إسهاما فعاال كاألستاذ الناجح يستطيع أف يسهم ك 

ٮتلق منهم لبنات تصلح لبناء اجملتمع، كما  يًتكو ا١تعلم يف تبلميذه لو أثر خطَت، إذ إنو يشكل حياهتم ا١تستقبلية ك
ا٠تربة اليت تشكل منهم  الثقافة ك أنو احملور األساسي الذم تعتمد عليو الدكلة يف تربية النشء، كمدىم بألواف

 .(65ص  ،2118 ك غادة جبلؿ، عمر، زينب علي) إتاىات ٣تتمعهم اٞتديد " ك مواطنُت يؤمنوف بفلسفة
بناء ا١تناىج  الًتبوية على عدد من العوامل األساسية مثل حسن اختيار ك كيتوقف ٧تاح العملية التعليمية ك

االستعانة بالوسائل التعليمية  أساليب التقؤف ا١تناسبة، ك ك طرؽ التدريساستخداـ  ك الدراسية بطريقة سليمة،
لكن أىم من كل  توفَت اإلدارة ا١تدرسية الناجحة ك كذلك توافر ا١تبآف الدراسية ا١تناسبة، ك كتكنولوجيا التعليم، ك

 ص، 1973،  سليم ٤تمد صابر) " ىذه العوامل ىو ا١تعلم الصاٌف القادر على القياـ بوظيفتو بطريقة فعالة ٣تدية
251 .)  
 مكانة األتستا  في العملية التعليمية :  - 3

ك التطور الذم يلحق ٔتستول األستاذ بقدر ما يؤدم إُف  االىتماـلؤلستاذ تأثَت كبَت يف تبلمذتو ك بقدر   
 اآلماؿالنمو اٞتيد ك التطور ا١تلحوظ للتبلميذ، ك بذا يعد الركيزة األساسية يف النظاـ التعليمي كعليو تبٌت ٚتيع 

ا١تؤثرة يف ٖتقيق  ٭تتل ا١تدرس مركزنا رئيسػينا يف أم نظاـ تعليمي، بوصفو أحد العناصر الفاعلة كا١تستقبلية. " ك 
حجر الزاكية يف أم مشركع إلصبلح أك تطوير فيو فمهما بلغت كفاءة العناصر األخرل  ك ،أىداؼ ذلك النظاـ

ٗتُصصيػنا  للعملية التعليمية فإهنا تبقى ٤تدكدة التأثَت  إذا َف يوجد التدريسي الكفء الذم أعد إعدادنا تربويػنا ك
ا، باإلضافة إُف ٘تتعو بقدرات  ٖتديث  تنمية ذاتو ك خبلقة ٘تكنو من التكيف مع ا١تستحدثات الًتبوية، كجيدن

يقوؿ كليد أٛتد جابر " لو ىيئ ١تعلم غَت كفء   ك ( 6ص  ،2010، )٤تمود داكد الربيعي" معلوماتو باستمرار
ة، ال جاىل يف طبيعة ا١تادة اليت سيعلمها ضيق الصدر عجوؿ ٞتوج، غَت عارؼ بأساليب ك طرائق تدريس ا١تاد

أفضل ا١تناىج الًتبوية، ىل ينجح يف  ك يعرؼ من أساليب التقؤف غَت التعنيف لو ىيئ ٢تذا ا١تعلم أفضل التبلميذ
ٖتقيق أىداؼ العملية الًتبوية لدل ىؤالء التبلميذ ؟ إف اٞتواب يكاد يكوف كبل إنو غَت قادر على النجاح بالقياـ 

قد أٚتع ا١تربوف على أف معظم ا١تشاكل الًتبوية ناشئة  يف  ك  "ك يضيف قائبل يف نفس السياؽ "!   با١تهمة
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ال شيء يف البيئة الًتبوية  ا١تعلموف القديركف ىم ركح ا١تنهج، ك أساسها عن افتقار ا١تدارس إُف معلمُت قديرين، ك
بو من على ما يتصفوف  ك عليهم ىم يتصلوف اتصاال كثيقا بتبلميذىم، ك يستطيع أف يغٍت عن ىذه  الركح، ك

 (75 -25ص ،  2119آخركف،  كليد أٛتد جابر ك) لباقة يتوقف ٧تاح عملية الًتبية " خلق ك عقيدة ك مهارة ك
الكفء الذم  األستاذفمهما بلغت كفاءة العناصر األخرل للعملية التعليمية فإهنا تبقى ٤تدكدة التأثَت إذا َف يوجد 

ا، باإلضافة إُف ٘تتعو بقدرات خبلقة ٘تكنو من التكيف مع ا١تستحدثات الًتبوية، كتنمية  أعد إعدادنا تربويػنا جيدن
العامل  أحد أىم ا١تكونات الرئيسية يف العملية الًتبوية ك األستاذ ىذا يعترب . كٖتديث معلوماتو باستمرار ذاتو ك

يضيف  ك، فيو إخبلصو كعيو بعملو، ك يتوقف ىذا األثر على مدل كفاءتو ك ا١تؤثر يف جعلها كائنا حيا متطورا ك
تعترب مهنة ا١تكوف أك ا١تدرس داخل ا١تدرسة من أكثر ا١تهن اليت تتطلب  يف قولو "ك إُف ىذا جوف بوؿ غودمار

 (  Jean paul de Gaudmar, 2000 ,p 9 )ذلك أف ا١تدرسة أصبل مكاف للحياة " التعقل، ك الصرب ك
على توصيل  اكفء متمكن من مهنتو،  قادر   اذأستك ال ٯتكننا تصور منظومة تربوية ناجحة متألقة يف غياب 

، فمكانتو التطورات يف ميادين الًتبية ك التدريس ا١تعارؼ لتبلمذتو، مستوعب لكل ا١تستجدات ك ا١تعلومات ك
  عالية علو ا١تسؤكلية اليت أككلت إليو.

 دور األتستا  في العملية التعليمية :  - 2

الوصوؿ  ك اٞتيد نستطيع بلوغ األىداؼ األستاذركن أساسي من أركاف العملية الًتبوية، فب األستاذيعترب   
ال أحد ينكر الدكر الفعاؿ . ك من دكنو يتعذر علينا ذلك إُف ما تسعى ا١تنظومة الًتبوية لتحقيقو من غايات، ك

ديتها يف تكوين التبلميذ ك باشرا على مردداخل ا١تنظومة الًتبوية حيث أنو يؤثر تأثَتا م األستاذالذم ٯتكن أف يلعبو 
هتيئتهم للمستقبل، لذا فإف " الفلسفة اٟتقيقية يف إعداد ا١تدرس هتدؼ إُف تربية النشء صحيا اجتماعيا كعقليا  ك
أف  األستاذذلك كجب على ك من أجل  (، 121 ص ،1991آخركف  مكاـر أبو ىرجو كبدنيا.")  نفسيا ك ك

ىي هتيئة اٞتيل الصاعد لتحمل  ا١توكلة إليو أال ك ةماناأليكوف يف مستول ا١تسؤكلية ا١تلقاة على عاتقو ك أف يؤدم 
" فا١تعلم ىو الذم يفهم ك يوجو عملية التعليم ك التعلم ك يستطيع أف ٭ترر التبلميذ من ا٠توؼ من  مسؤكلياتو

يساعدىم على التعبَت عن أنفسهم ك إظهار اختبلفاهتم، ك من  السلطة ك من تدىور الركح ا١تعنوية ك يستطيع أف
كظيفة ا١تعلم تقبل كجهات النظر ا٠تاصة ٔتسؤكلياتو الوظيفية، ك أداء العمل يف حدكد اإلمكانيات ىو أضمن 
طريق لتنظيم ا٠تدمات الًتبوية، ك من كظائفو أيضا معاٞتة مشكبلت التبلميذ، ك على ا١تعلم أف يضع جهده 

 (.  365ص  2119ا٢تدؼ العاـ للًتبية ك ىو  تطوير الطفل ككل " ) ٤تمد جاسم العبيدم، ٠تدمة 
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ك تتمثل أدكار ا١تعلم يف ٗتطيط العملية التعليمية ك تصميمها عبلكة على كونو باحثا، ك مساعدا ك موجها،  
امتبلؾ القدرة على التفكَت  كتكنولوجيا، ك مديرا، ك ينبغي عليو أيضا إتقاف مهارات التواصل ك التعلم الذايت ك

)زين الناقد، ك التمكن من فهم علـو العصر ك تقنياتو ا١تتطورة ك اكتساب مهارات تطبيقها يف العمل ك االنتاج 
 (.  326 ص، 2115، ٤تمد ٤تمود  الدين

النظاـ قياـ اٟتضارة ال يستطيع أف يتجاىلو أحد، بل إف ٧تاح  يف بناء اإلنساف ك األستاذكما  أف دكر   
أداء  ا١تتمكن من مادتو يستطيع تدليل الصعاب ك الكفء ك األستاذ٘تيزىا، ف التعليمي يعٍت ٧تاح اٟتضارة ك
ما  " ك ك ٖتدم الصعاب إ٬تاد اٟتلوؿ ١تشكبلتو ا١تيدانية قد ٕتده يبدع يف خلق ك مهمتو بدكف كلل أك هتاكف، ك

كسائل ٣تدية،  ٕتهيزات كافية، ك اإلٚتاؿ إُف أبنية صاٟتة، كيزيد تربية ا١تعلمُت أ٫تية ىو افتقار مدارسنا بوجو 
فا١تعلم ا١تدرب يستطيع أف يعوض بدربتو ك حنكتو الشيء الكثَت ٦تا ينقص ا١تدرسة من كسائل التعليم ا١تادية " 

ٯتكن ٢تا أف تعوض  األستاذمن ىذا القوؿ نستخلص أف كفاءة  ك (.335 ص ،2113،  أٛتد ٤تمد عبد الباقي)
اإلمكانات داخل ا١تؤسسات الًتبوية اليت تعيق  تتغلب على الصعاب من بعض النقائص يف الوسائل ك الكثَت ك

  .السَت اٟتسن للعملية التعليمية
 :خصائص و مهارات األتستا   - 5

لقد حاكؿ الكثَت من الباحثُت الًتبويُت عرض ك توضيح ا٠تصائص ك ا١تهارات الواجب توافرىا   
لدل األستاذ الفعاؿ، ك سعت البحوث يف ىذا اجملاؿ إُف ٖتديد السمات ك ا٠تصائص ك أ٪تاط السلوؾ ا١تهٍت اليت 

من توجهت إُف التقديرات اليت ٕتمع بُت األساتذة الذين ٯتكن النظر إليهم على أهنم أساتذة فاعلوف، فمنها 
٭تصل عليها األستاذ من رؤسائو ) مدير أك موجو (، ك منها من ذىبت لفحص العبلقة بُت ا١تستول التحصيلي 

الشخصية ألساتذهتم، ك أخرل ذىبت للبحث عن مدل تأثَته يف تبلميذه ك قدرتو على  كا٠تصائصللطبلب 
ٝتات الشخصية  االنفعالية ك أف ا٠تصائص ا١تعرفية أك ا١تهنية كمن ا١تعلـو  كمساعدهتم يف ٖتقيق تعلم أفضل. 

الذم يشكل أحد ا١تداخل الًتبوية  كفاءة يف العملية التعليمية، ك لعضو ىيئة التدريس تؤدم دكران أكثر فاعلية ك
عناصر ا١تستهدفة ا٢تامة اليت تؤثر يف النتاج التحصيلي للطالب يف تنمية فهم الذات األكادٯتي لديو. باعتباره أحد ال

 ،إبراىيم اٟتسن اٟتكمي ٪توذج. ) قدكة ك ا١تستفيد األكؿ ١تا يقدمو لو معلمو من معرفة ك يف العملية التعليمية، ك
 (.  16 ، ص2004

 الواجب توافرىا يف األستاذ حسب كل من الصايدم ك حطاب : ك من أىم ا٠تصائص   



78 
 

 ا١تعرفة اٞتيدة ٔتحتول موضوع التخصص. -
 ا١تعرفة ٓتصائص ا١تتعلمُت ك قدراهتم ك نفسياهتم، ك مراعاة الفركؽ الفردية بينهم. -
 معرفة جيدة بطرؽ ك أساليب التدريس ك التقؤف. -
 قدرة عالية على التفاعل مع الطبلب. -
 ا١تستدامة، ك الرغبة يف التعلم الذايت ك التجديد ا١تعريف. للتنمية ا١تهنية االستعداد -
 قواعد ا١تهنة األخبلقية.االلتزاـ ب -
 القدرة على إجراء البحوث العلمية. -
 قادرا على استخداـ التقنيات اٟتديثة يف عملية التعليم ك التعلم. -
 اٟتماسة ك اٞتدية ك اإلخبلص يف العمل. -
، ص 2000 ٭تِت عبد الوىاب، حطاب حسن الصايدم )امتبلؾ مستول عاؿ من الذكاء اللفظي أك اجملرد.  -

209-210 ) . 
ك من األ٫تية التأكد أنو كلما استطاع األستاذ ٖتصيل ىذه الصفات ك ا٠تصائص ك د٣تها يف شخصيتو،   

 كلما ٘تكن من امتبلؾ أساليب تعليمية مؤثرة ك ٦تارسة مهنتو التعليمية داخل الفصل ك خارجو بكفاءة عالية.  
 الصفات المهنية لألتستا   : - 6

يقوؿ  ك أىداؼ العملية التعليمية حيث كفاءة لتحقيق غايات اجملتمع، تكوينا كمهنة التدريس تتطلب 
فلسفة  " يعد اجملتمع ا١تعلم كي يعهد إليو ٖتقيق األىداؼ الًتبوية اليت تنبع من تراث كعنها كليد أٛتد جابر

و إُف مصاؼ األمم ترفع ٖتسن مستول حياة األفراد يف اجملتمع ك كحاجة اجملتمع، ك اليت من شأهنا أف تطور ك
على ىذا فاف إصبلح ٣تتمعنا رىُت بنوع ا١تعلمُت ك ا١تعلمات الذين نأ٘تنهم على تربية  ا١تتقدمة ك ا١تتحضرة ك

ا١تعلمات ال يستطيعوف أف يقوموا ٔتهمتهم على أحسن كجو إال إذا نالوا نصيبا  ىؤالء ا١تعلموف ك بناتنا، ك ك أبنائنا
ٖتسُت التعليم ىو ٖتسُت  ك ١تسلكي...فتحسُت تربية ا١تعلمُت ىو ٖتسُت التعليما ك كافرا من اإلعداد الثقايف

 كليد )" من الطراز األكؿ جتماعياتقوية اٞتيل ىو كاجب  ٖتسُت ا١تدارس ىو تقوية اٞتيل الطالع، ك ا١تدارس ك
مع ا١توقف من الضركرم أف يعتمد ا١تعلم على نفسو يف التواـؤ ك . ( 25ص  2119آخركف،  ك ،جابر أٛتد

ك عناصر غَت متوقعة، ك إال ظهرت كل دراسات الًتبية ك نظرياهتا ك كأهنا أشياء  التعليمي، ك ما فيو من تقلبات
حُت تصطدـ بالواقع اليومي. ك من مث فمن الضركرم أف يكوف للمعلم رؤيتو ا٠تاصة  ٤تلقة يف ا٠تياؿ تتكسر

 كسائل، ك موقفو ٦تا درس من علـو الًتبية فيها من أىداؼ كللتعليم رؤية تعرب عن فلسفتو اليت توجو عملو ٔتا 
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ك هبذا يضمن ا١تعلم  كا٠تربات اليت تًتاكم لديو فيثبت بعضها ك ٭تذؼ البعض اآلخر الذم ال يتفق مع الواقع
اعتبار٫تا لنفسو ٖتقيق الكفاية ك الفاعلية يف التعليم ال باعتبار٫تا مفهومُت مقننُت على معايَت ثابتة جامدةػ ك لكن ب

مدخلُت للتغيَت ك النمو، ك مرتكزات لتحقيق جودة األداء، يف سياؽ الواقع من ناحية، ك يف إطار تراكم خربتو 
 (.255 ص ،2009 ،ك سعيد سليماف من ناحية أخرل." )شبل بدراف،

 الجدية في العمل:  الكفاءة و - 2 - 6
ك بغَت  ،يقظتو ك تأىبو ك مواظبتو على عملوا١تعلم الفعاؿ يربىن من خبلؿ سلوكو ا١تهٍت على كعيو ك 

شك فإف ىذه ٚتيعا سلوكيات ضركرية ليقتدم هبا تبلميذه، فكفايتو يف ٗتطيط ك تنفيذ النشاطات الصفية ك البل 
ك عملية فعالة، فا١تعلم الناجح  صفية ك إدارة التعلم ك كذا إدارة الوقت تساعد تبلميذه على تطوير عادات علمية

لتحسُت سلوكو ك سلوؾ تبلمذتو ك توجيههم ٨تو إ٧تازات ناجحة ك تعلم عاِف اٞتودة، ك إحراز يسعى دائما 
" ك تركز ا١تفاىيم اٟتديثة لًتبية ا١تعلمُت على الكفايات على  نتائج تعلمية كاضحة ك عالية ذات معٌت ك مغزل

الكفاءات النوعية الستعما٢تا يف ك على استنباط ٣تموعة من  ك كمعاًف كفء ا١تعلم كمرب ك كمعدؿ للسلوؾ
 ك تطوير أدائهم فيها ك تزكيدىم ٔتجموعة من الكفاءات العامة ك ا٠تاصة اليت تؤىلهم لقيادة تدريب ا١تعلمُت

العملية الًتبوية، ك ليصبح لديهم الكفاءة ١تواكبة التطور يف ا١تعرفة، ك تنفيذ ا١تهاـ إليهم على أسس ٤تددة كمعركفة 
  (. 58، ص 2113عبد الرزاؽ إبراىيم، مسبقا." ) ٤تمد 

 :السعي لتحقيق النمو المهني المستمر - 2 - 6
مع االٕتاىات العصرية اليت تنادم بتحديث التعليم كي  مع ا١تستجدات اٟتديثة اليت تغزك العاَف، ك

ىو يف  االىتماـ ك العناية كيتماشى مع الواقع، ٧تد أف التعليم يعترب من أىم القضايا اليت توليها الدكؿ بكثَت من 
إعدادا كامبل  األستاذعا١تنا اٟتاِف يعترب مقياسا موضوعيا لتقدـ الدكؿ ك ريادهتا، لذا بات من الضركرم إعداد 

ذلك بغية الرفع من  ية يف العاَف، كعليماألحداث اليت ٘تر هبا العملية الت ْتيث يكوف ملما بكل ا١تستجدات ك
" ا١تعلم الفعاؿ ٭ترص دائما على مواصلة  شبل بدرافقوؿ يتأكيدا ٢تذا  ك يف الببلد، ا١تستول التعليمي التعلمي

تعلمو بصورة دائمة مستمرة، ك يسعى للنمو يف مهنتو ك تطوير ٦تارستو، ك ٖتديث معلوماتو ك معارفو عن 
تعليمية، ك ذلك كي ا١توضوعات اليت يعلمها ك عن التبلميذ الذين يعلمهم ك عن خصائصهم النمائية ك مطالبهم ال

يصبح قادرا ك باستمرار على التحديد اٞتيد ك التوقع الدقيق ١تا يلزمهم معرفتو ك ما يقدركف على عملو ك ما ىم 
") شبل  إل٧تازه ك من مث تنظيم خربات تعليمية تتناسب ك خصائصهم ك إمكاناهتم ك مطالبهم التعليمية مهيؤكف
      .( 246ص ، 2009 ،ك سعيد سليماف بدراف
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 : توقعات النجاح لمساندة تعلم التالميذ التحفيز و - 3 - 6
ا١تعلم الناجح ك الفعاؿ ىو من ٭ترص دائما على الرفع من ٫تم ك تطلعات تبلمذتو ك ٭تفزىم على الدكاـ 

يف تشجيعهم على ا١تواصلة ك التقدـ  حققوه ك أ٧تزكه ك على العمل ك ا١تثابرة بشىت الطرؽ، ك ذلك بالثناء على ما
أف أعما٢تم ٢تا قيمة " ك تستطيع أف تلمس حرص ا١تعلم  إشعارىم بأهنم مقبولوف من طرؼ اجملتمع ك ك ،اإل٧تاز

الفعاؿ على ٖتقيق ىذه الغايات من خبلؿ حرصو على احًتاـ تبلميذه، ك تقدير إمكانياهتم ك قدراهتم كاالنطبلؽ 
التواصل اللفظية ك غَت اللفظية اليت تقدر اٞتهد  يف تعليمهم من ىذه القدرات، كذا من خبلؿ إتقانو أساليب
 .( 247 ص ،2009 ،ك سعيد سليماف كاإلمكانات ك ليس ٣ترد اإلجابات الصحيحة " ) شبل بدراف،

  :اإلبداع في ممارتساتو  -  4 – 6
ك ا١تقصود ىنا ا٠تركج عن ا١تألوؼ ك العمل على جذب انتباه التبلميذ ٔتا ىو جديد عنهم أم إبداع يف 
الطرح ك إبداع يف ا١تمارسة ا١تهنية دكف ا٠تركج عن أخبلقيات ا١تهنة، ك ىذا بسعيو دكما يف تبديل أساليبو ك طرقو 
التعليمية ك ابتكاره لوضعيات تعلمية أكثر مبلءمة لتعليم التبلميذ، مع إعطائهم فرصا كافية لتجريب أساليب 

" فا١تعلم ال ٭تتاج إُف  دافعيتهم للعمل عندما تفًت ٫تمهم.٥تتلفة ٟتل ا١تشكبلت. ك ابتكار أساليب فعالة تستثَت 
إتقاف ا١تادة العلمية ك امتبلؾ ناصيتها فحسب، بل عليو أف يكوف عارفا بأساليب التعلم، متقنا يف تنويعها ٔتا ٮتدـ 

، لرٛتنعبد ا ا١توقف التعليمي ك يساعده على توصيل ا١تعلومات إُف عقوؿ طبلبو بكفاءة عالية. "  )النحبلكم
 (.174، ص 1982

 األتستا  و الوتسائل التعليمية  :  - 7 
ال ٖتل الوسائل التعليمية ٤تل األستاذ، بل ىي كسائل مساعدة لتسهيل العملية التعليمية بالنسبة لكل 
من األستاذ ك التلميذ معا، كما أهنا تعمل على إثارة ك ٖتفيز ا١تتعلمُت للتعلم." فالوسائل التعليمية التعلمية ىي  

ربات حسية، قائمة على أسلوب منهجي متنوع كل ما يستطيع أف يوظفو ا١تعلم إلثراء ا١توقف التعليمي ٓت
كمشوؽ، ك مؤثر، يعمل على تفسَت اجملردات، ك تكوين االٕتاىات، ك تنمية ا١تهارات ا١تتعلقة بالفرد، ك ٔتشاركة 

(. فمن كاجب األستاذ 100ص  1995ا١تتعلم، بغية ٖتقيق تعليم أعلى فاعلية ك كفاية " ) إٝتاعيل الفرا، 
هبا يف عملية التعليم. ك يف ىذا يضيف  االستعانةك  استعما٢تائل ك صيانتها، ك الكفاءة يف هبذه الوسا االعتناء

إٝتاعيل الفرا موضحا " ك ا١تعلم الفعاؿ الذم ٮتتار الوسيلة التعليمية التعلمية ا١تناسبة للمتعلمُت ك خصائصهم 
يط ك صدؽ، ك كضوح، ك اقتصاد كقدراهتم كفق أسس سليمة ك معرفة مدل ما ٖتققو من تنوع ك إثارة، ك تبس

. استعارةاٞتهد ك الوقت، ك مدل ارتباطها ٓتامات البيئة احمللية، ك طرؽ اٟتصوؿ عليها شراءا، أك إنتاجا، أك 
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كمدل ارتباطها ٔتوضوع الدرس ك أىدافو يف حصة دراسية، ك ارتباطها بعناصر ا١تنهاج ا١تدرسي ك ٖتديد مدل 
تفاعلو مع طبلبو، ك أف يهتم بتقؤف الوسيلة التعليمية قبل استخدامها ك يف  علموفا١تقدرة الوسيلة على ٖتسُت أداء 

 (.   110 ، ص1995ه   ك بعد استخدامها "  ) إٝتاعيل الفرا، ءأثنا
  مهنة التعليم :األتستا  و  - 8

مهنة عظيمة كرثها  ٢تا دستورىا األخبلقي الذم ينبع من اإلطار األخبلقي للمجتمع، ك ىي مهنة التعليم
، يتشرؼ هبا كل إنساف يعمل فيها، يتم من خبلؿ ىذه ا١تهنة تزكيد األجياؿ الناشئة ا١تعلموف عن األنبياء ك الرسل

با١تعلومات ك ا١تعارؼ ك ا١تهارات ك القيم ك االٕتاىات ا١ترغوبة. ك يف ىذا اجملاؿ يذكر عبد السبلـ أف التعليم 
يتصور البعض بأف التدريس مهنة من ال مهنة لو، فأصبحت مهنة التدريس ٢تا  رسالة ك مهنة سامية ك ليس كما

متطلبات ك مسؤكليات عديدة ك متنوعة ينبغي توافرىا يف كل من يرغب االلتحاؽ هبا، ك مطالب اإلعداد ٢تذه 
٪تا ىو عمل ا١تهنة تؤكد بأف التدريس َف يعد عمبل سهبل ك بسيطا يقتصر على شرح ك تبسيط ا١تادة العلمية، ك إ

. ك يضيف ٤تمد صاٌف ( 12، ص 1999عبد السبلـ، مصطفى  )٭تتاج إُف ٗتطيط ك جهد ك نشاط عقلي. " 
موضحا ىذه العبلقة فيقوؿ "ك عملية التعليم عملية حيوية متطورة غَت ثابتة ك تتطلب التجديد ك التبديل 
كالتطوير، ك لذا يلـز ا١تعلمُت ٚتيعا إتاه ىذه ا١تهنة القراءة ك االطبلع على ما يستجد يف ٗتصصاهتم من 

االطبلع على ما يستجد يف ميداف الًتبية ك التعليم من أمور              معلومات ك ما ٭تصل فيها من تغَتات، مع ضركرة
خطاب، )٤تمد صاٌف ك االستفادة ٦تا يوجو إليهم من نقد بناء، حىت يصلوا بأدائهم إُف الكماؿ ا١تطلوب. 

 (.  18ص، 2007
 أىمية مهنة التعليم  : األتستا  و  - 9

التعليم يف أكلوية برا٣تها  األمم، ْتيث تضع األمم ا١تتقدمةتعترب مهنة التعليم مهنة أساسية يف تقدـ 
 االىتماـكسياساهتا، فالتجارب ا١تعاصرة أثبتت ٔتا ال يدع ٣تاال للشك أف بداية التقدـ اٟتقيقية لؤلمم يكمن كراء 

ناية فائقة ك مكانة عالية، جعلت من األستاذ ركيزة أساسية لبلوغ غاياهتا يف تنشئة أجيا٢تا، ك بذلك أكلتو ع ك هبذا بالتعليم.

مصطفى  ك يؤكد ىذا القوؿ ٤تمد سعد زغلوؿ ك التعليم، ك أ٫تية التعليم من أ٫تية األستاذ،فأ٫تية األستاذ من أ٫تية 
مؤثرة إال يف كجود معلم  ك " كما ال ٯتكن للعملية التدريسية أف تكوف ذات فاعلية كبَتة السايح ٤تمد يف قو٢تما 

يف الببلد األخرل  األحداث اليت ٘تر هبا العملية التدريسية يف بلده ك ملما بكل ا١تستجدات كأعد إعدادا كامبل 
ضيف إُف ىذا  ت ك (.13ص ، 2114 ٤تمد مصطفى السايح ،زغلوؿ سعد ا١تتقدمة يف  ٚتيع اجملاالت " )٤تمد

سبلمة تنظيمو يف  مي ك" إف جودة احملتول التعلي يف قو٢تما مَتفت علي خفاجة كل من نواؿ إبراىيم شلتوت ك
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يعتمد ىذا األمر يف ا١تقاـ األكؿ على مدل كفاءة  ظل فلسفة أك الرأم ، يعٍت ا١تنهج عند ا١تستول التنفيذم ك
تنظيمو ال يعٍت شيئا بدكف توافر ا١تعلم اٞتيد  مستواه ك ك   ٤تتواه ا١تعلم إذ أف ا١تنهج اٞتيد من حيث أىدافو ك

د بالتمكن من ا١تهنة ىنا ىو كعيو  بالكفاءات ا١تطلوبة يف ىذا اجملاؿ معرفة ا١تقصو  كا١تتمكن من ا١تهنة، ك
 (. 47ص   2117مَتفت علي خفاجة  ،) نواؿ إبراىيم شلتوتكسلوكا." 

  : الرياضية أتستا  التربية البدنية و - 10
تدريس  ليقـو بتعليم كاحتياجاتو،  فلسفة اجملتمع ك الرياضية إعدادا متماشيا ك الًتبية البدنية ك أستاذأعد 

بذلك فهو يعد الركن األساس يف العملية التعليمية  تقدـ كطنو ك ٖتضَته ٟتمل مسؤكلية بناء ك النشء الصاعد ك
ف الًتبية الرياضية أالواقع  " ك اليت قد ال تتاح لغَته من ا١تدرسُت با١تدرسة حيث تتاح لو الفرص الًتبوية الكثَتة ك

العضلية  كبَتة من الطاقة العقلية ك  ةعناية كفقان ٢تذه االٕتاىات ٧تد إهنا تتطلب درج بكفاية كإذا ما مت تدريسها 
ٖتتاج إُف كثَت من الدراسة  االجتماعية ك اٟتركية كما تتطلب تفهما دقيقا لصفات األفراد النفسية ك كالعصبية ك

٧تد إف الشخص الذم يقـو بتدريسها ٭تتاج إُف  الًتبوية  لذلك االجتماعية ك العميقة لكثَت من العلـو الطبيعية ك
ص ، ٤2007تمد شحات، ) شامل حىت ٯتكنو أف يؤدم رسالتو كما ٬تب ٮتضع لربنامج دقيق ك إعداد طويل ك

ا١تعرفة ٯتكننا استخبلص أف أستاذ  ا١تراىقُت على ٛتل العلم ك باعتبار أف التعليم يساعد التبلميذ ك ك "(. 24
 Rafael Leca , Michel Billard , 2005)"اإلنسآف  َت التحوالت يف اٞتانب البدٓف كالًتبية البدنية  خب

,p 211  (  
 مصطفى السايح ٤تمد مربزين ا١تكانة ا١ترموقة ١تدرس الًتبية البدنية ك تضيف مَتفت علي خفاجة ك

العملية التعليمية يف ٣تاؿ الًتبية يعترب معلم الًتبية الرياضية ىو الركن األساسي من أركاف  كالرياضية قائلُت "
حجر الزاكية فيها، فا١تعلم اٞتيد حىت مع اختبلؼ ا١تناىج اليت ال يتناك٢تا التطوير أك التعديل  الرياضية ا١تدرسية ك

) مَتفت خفاجة، ك مصطفى "  بالشكل الذم يتمشى مع طبيعة العصر، ٯتكن أف ٭تدث أثرا أيضا يف تبلميذه
 ( .     165 ص ،2117 السايح،

 :  أىمية أتستا  التربية البدنية و الرياضية   - 2 – 20
يف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة، حيث يعترب  الرياضية عبء كبَت يقع على أستاذ الًتبية البدنية ك

من تأثَت ذلك ١تا لو  عنصرا فاعبل يف العملية التعليمية، ك ىو قدكة ك مثبل ٭تتذل بو التبلميذ ك ينهجوا هنجو، ك
مباشر ك غَت مباشر يف سلوكاهتم ك تصرفاهتم. فينبغي عليو أف ينظر إُف دكره يف تدريس ا١تادة على أنو يؤدم 

يعد ا١تعلم أحد أىم ا١تدخبلت البشرية  كك أمتو. "  رسالة نبيلة ك عمل شريف يرمي من كرائو إُف خدمة ٣تتمعو
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ا١تؤثر يف ٚتيع مدخبلت النظاـ التعليمي  فهو العنصر الفعاؿ كللعملية التعليمية إف َف يكن أ٫تها على اإلطبلؽ 
الًتبية  أستاذ ك (.17 ، ص2001 ،أٛتد عز الدين بكفاءة عالية )أبو النجا كيف ٖتقيق أىدافو على ٨تو أفضل ك

يف تطور موجو اجتماعي يساىم  فهو قائد رياضي ك الرياضية، لو دكر ريادم يلعبو داخل ا١تنظومة الًتبوية البدنية ك
إف تدريس مادة الًتبية البدنية " تقدمو عن طريق تربية النشء تربية صحيحة سليمة تتسم ْتب الوطن اجملتمع ك

 ،مقصودة، هتدؼ إُف إحداث تغَتات إ٬تابية مرغوبة )تربوية، معرفية، حركية، نفسية ك كالرياضية عملية ٥تططة
ىذا يتطلب من األستاذ أف يكوف معدا إعدادا متميزا من  كجدانو. ك يف تفكَته ك ك كاجتماعية( يف سلوؾ ا١تتعلم

التعليمي، لبناء شخصية ا١تتعلم القادر  ٦تا يسمح لو بتطوير العمل الًتبوم ك البيداغوجية ا١تهنية ك ك الناحية ا١تعرفية
مواجهة كل  ك ومستجدات ك االنسجاـ مع متطلباتو العيش يف ٣تتمعو، ك اإلبداع ك التكيف ك على التفكَت ك

إذ يقوؿ " أستاذ الرياضة  ىذايشَت جوف بيار إُف  ك (. 19، ص 2005، اللجنة الوطنية للمناىج" )  التغَتات
ىو يسعى أيضا ليحقق  إرشاداتو التكوينية، ك ك ٖتقيق السياسة الرياضية للببلد من خبلؿ معامبلتو يسعى لتبليغ ك

                                                                                                                                                                                     .(  Jean Pierre Nucci , 2001, p 9) السبلمة ا١ترغوبة " الوقاية ك

 :   اضيةالري دور أتستا  التربية البدنية و - 1  – 20
، بداية من األخبلؽ تربية النشء تربية صحيحة سليمة يف لو دكر الرياضية، الًتبية البدنية ك أستاذ

متغَتة  ك ىذا يقوؿ كليد أٛتد جابر" للمدرس أدكار متعددة عن ك فاٞتانب العلمي ك ا١تعريف، فالبدٓف ك ا١تهارم.
تطور  ىذه ا١تركنة متأتية من تغَت ك عند حد أك نقطة، ك عدـ الثبات ىذا يعٍت ضركرة اتصاؼ ا١تعلم با١تركنة ك ك

إقبا٢تم على دراسة ٤تتول معُت كعدـ  ك ميو٢تم استعداداهتم ك ا١تعرفة، ك من طبيعة الطلبة الذين ٗتتلف قدراهتم ك
األنشطة الصفية  " )كليد أٛتد  لكن أىم دكر للمدرس ىو أنو صاحب القرار يف الصف ك ٛتاسهم لغَته، ك

ك ال ٯتكننا أف ننكر الدكر الفعاؿ الذم يلعبو مدرس الًتبية الرياضية يف حياة التلميذ . ( 86 ص ،2119، جابر
كما أنو  فهو الذم يوجو قواه الطبيعية التوجيو السليم، ك يهيئ لقواه ا١تكتسبة البيئة التعليمية ا١تبلئمة، " ا١تدرسية،

ذلك  السليم حىت تتخذ ٤تصلة ٣تهودات التلميذ االٕتاه النافع ك يساعد التلميذ على التطور يف االٕتاه االجتماعي
حجر الزاكية يف  لكنو مريب أكال ك ألنو َف تعد كظيفتو مقصورة على توصيل العلم إُف ا١تتعلم كما يظن البعض ك

مصطفى  ك تضيف مَتفت علي خفاجة ك .(66ص  ،2118 غادة جبلؿ، عمر، علي ")زينبالنظاـ التعليمي 
الدراسات أف شخصية معلم الًتبية  لقد أكدت الكثَت من البحوث ك ٤تمد مؤكدين على ذلك قائلُت " كالسايح 

االجتماعية  الرياضية تلعب دكرا ىاما بالنسبة للتبلميذ ١تا ٯتتلك من مؤىبلت ٕتعلو ملما بطبيعة التبلميذ النفسية ك
أصحاء  ؤابالتاِف ينعكس على أف ينش جتماعية، كاال ك النفسية ذلك يساعد يف تربيتهم من النواحي اٞتسمية ك ك
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ليست  " ك يقوؿ جوف ديوم. ( 151 ص ،2117ك مصطفى السايح،  ) مَتفت خفاجةالنفس "  اٞتسم ك
مدرس الًتبية الرياضية يقع على  مهمة ا١تدرس ٣ترد تدريب األفراد ك إ٪تا تكوين اٟتياة االجتماعية الصحيحة. ك

  إبراىيم زكية )اجتماعية ك صحية "  إضافة إُف عملو ا٠تاص بًتبية النشء  تربية بدنية كعاتقو كثَت من األعماؿ 
الًتبية البدنية  أستاذ٦تا سبق ذكره، نستخلص أنو يتعُت على  عليو  ك ك. ( 25ص  ،2117ك آخركف،  كامل

 يسعى من أجل ٖتقيقها مركنة، ٬تيد تدليل الصعاب يف سبيل ٖتقيق الغايات اليت كالرياضية  أف يكوف ذا حنكة ك
بكل الًتبوية  التعليمية ك ىذا كلو من خبلؿ الكفاءة ا١تهنية اليت ٬تب أف تتوفر فيو ليستطيع بذلك تبليغ رسالتو ك

 .صدؽ ك أمانة
 : مسؤوليات أتستا  التربية البدنية و الرياضية   - 3  – 20

تكمن مسؤكلية أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يف تطبيق ا١تنهاج الذم سطر، ك تقدٔف ا٠تربات العلمية 
" فالتنمية الشاملة للقدرات البدنية كالًتبوية ك ا١تهارية للتبلميذ الذين ىو مكلف بتأطَتىم، تعليمهم ك تربيتهم 

ركنة ك كذلك ٖتسُت ا١تهارات األساسية ك ما يًتتب عليها كاٟتركية، كالقوة ك السرعة، ك الرشاقة، ك التحمل  ك ا١ت
من تنمية ا١تهارات ك القدرات الرياضية يعترب ا١تطلب الذم ٬تب ٖتقيقو يف تدريس الًتبية البدنية ك الرياضية " 

ك ىو مسؤكؿ عن كل ما ٭تدث داخل الفصل ك أحيانا كثَتة حىت  (.76ص  ،1993 )عفاؼ عبد الكرٔف،
سؤكؿ عن سبلمتهم نفسيا ك بدنيا، ك بذلك يقع عليو عبء كبَت يف تسيَت اٟتصة، مراعيا سبلمة خارجو، فهو م

التبلميذ ك ا١تنشئات الرياضية، مع الوسائل البيداغوجية ك التعليمية ا١توجودة ٖتت تصرفو، باإلضافة إُف مسؤكلياتو 
أحد  إعداده يعترب ذا أ٫تية كبَتة ك تطويره ك ك الرياضية لذا فإف االىتماـ ٔتعلم الًتبية .االجتماعيةاإلدارية، ك 

الًتبوية فمسئوليتو   لو فاعلية قي العملية التعليمية ك ىاـ ك القضايا ا٢تامة يف احمليط الًتبوم فدكر ا١تعلم حيوم ك
  ( 13 ، ص2002آخركف،  مكاـر أبو ىرجة ك مهمة ) ك كبَتة جدان 

 الرياضية : التربية البدنية والصفات الواجب توافرىا في أتستا   - 2 – 20

تكمن  ك ٖتمسهم لو الناجح تكمن يف شخصيتو القوية اليت ٕتلب انتباه التبلميذ للدرس ك ستاذصفات األ
يقف  تشَت دراسة ىند ا٠تثيلة  بأف دكر ا١تعلم ال ك، أيضا يف الكم ا١تعريف لديو مع كيفية إيصاؿ ىذه ا١تعرفة ٢تم

إل٬تايب فحسب، بل ٬تب أف ينطلق إُف السلبيات فيجعل منها إ٬تابيات ذات أثر التثقيف ا عند حدكد التعليم ك
ٗتطيو. مع الًتكيز على  ذلك بالعدكؿ عنو ك مهم يف تشكيل الواقع، ْتيث ٬تعل من ا٠تطأ طريقا إُف الصواب ك

 . (122ص ، 2000 ،)ىند ا٠تثيلة" فكرة النقد الذايت 
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يف قيادتو لتبلميذه، فهو  الرياضة يف عملو ك الًتبية البدنية كأستاذ ىناؾ صفات ضركرية لنجاح ك 
الرياضة أك خارجها أك  ا١تسؤكؿ عن ٖتقيق األىداؼ الًتبوية اليت يكتسبها التبلميذ سواء يف حصة الًتبية البدنية ك

الًتبية  أستاذيف ىذا  ترل عفاؼ عثماف أف ىناؾ صفات مهنية ٬تب توافرىا يف  حىت خارج أسوار ا١تدرسة، ك
  ( 49 ص ،2118عفاؼ عثماف،  ىي كالتاِف : ) الرياضية ك البدنية ك

ا١تعلومات الرئيسية يف  ا١تادة اليت يقـو بتدريسها ك عميقة يف ٣تاؿ ٗتصصو ك أف يتمتع ا١تعلم ٔتعرفة كاسعة ك -
 فركع العلـو ذات الصلة ٔتادتو. 

 كضوح األفكار .  أف يكوف ذا شخصية قوية يتصف بطبلقة التعبَت ك  -
 ٗتطيطها .  حساسا يف تنظيم األنشطة التعليمية ك أف يكوف ماىرا ك  -
الفركؽ  ك نشاط التبلميذ التشجيع ، ك الدافعية ، ك نظرياتو مثل : التحفيز ك اإل١تاـ بأسس مبادئ التعلم ك  -

 الفردية ...اٍف.
 لخصائص النفسية للمتعلمُت.معرفتو ل معرفتو بأ٫تية الًتبية يف تطوير اجملتمعات ، ك  -
 توظيفها يف مواقف التعلم ا١تختلفة. طرؽ التدريس ك اإل١تاـ بأساليب ك  -
                   أف يكوف معتزا بانتمائو إليها، قادرا على قيادة تبلميذه.              بآداب ا١تهنة، ك االلتزاـ -
(، حيث طلب من ا١تدرسُت اإل٧تليز أف يرتبوا الصفات ا١تثالية ١تدرسي  hendry 1975 يف دراسة )ىندرم ك

 (   57 ص ،1997أمُت أنور ا٠توِف،  الًتبية البدنية الناجح فكانت : )
 اإل١تاـ با١توضوع   -
 القدرة على اكتسابو احًتاـ التبلميذ   -
 القدرة على توصيل األفكار   -
 الطاقة على ٖتمل العمل الشاؽ       -
 معرفة التبلميذ  -
 القدرة على التنظيم اٞتيد   -
 القدرة على اإل٭تاء بالثقة    -
 أىل االختصاص على ٣تموعة من الصفات الواجب توافرىا يف مدرس الًتبية البدنية ك قد أٚتع أغلب ا١تربوف ك ك

 ا١تهنية. الرياضة منها : الشخصية، ك
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 :   الصفات المهنية  - 2 - 2 – 20
كخفاياىا،  معرفة أسرارىا مهنة من ا١تهن على كجو األرض من أصحاهبا العمل على إتقاهنا ك تتطلب أم

ذلك أف " التنمية ا١تهنية الذاتية ىو جانب  أيضا أف يواكب األحداث اليت ٘تر هبا مهنة التدريس ك األستاذعلى  ك
السعي إُف التنمية الذاتية ٔتختلف  ك ذلك يتأتى بالتعود ٬تب أف يتكوف لدل ا١تدرس منذ ٟتظة التحاقو بالعمل ك

مناقشة  الدكريات ك على الكتب ك الطبلع ك الوسائل ا١تتاحة، سواء كانت عامة مثل حضور ا١تؤ٘ترات العلمية 
)٤تمد اليت ٖتتوم على كتب عامة إُف جانب كتب التخصص ا١تهٍت " أيضا بإنشاء ا١تكتبات ا٠تاصة ك الزمبلء، ك

الرياضية  الًتبية البدنية ك أستاذعن الصفات ا١تهنية الواجب توافرىا لدل  ك (116، ص1974عاطف األْتر، 
العملية  ٪ترة مع نايف سعادة " إف اإل١تاـ ٔتادة الًتبية الرياضية من جوانبها العلمية ك يقوؿ أيضا ٤تمد ٜتيس أبو

ذ ىو العامل األكؿ الذم ٬تب توافره يف القدرة على تقدٯتها للتبلمي كالنظرية ٚتيعها إضافة إُف ا٠تربة اال٬تابية ك
 أيضا يف ىذا السياؽ ك (. 373، ص 2119") ٤تمد ٜتيس أبو ٪ترة، نايف سعادة، معلم الًتبية الرياضية 

غادة جبلؿ عبد اٟتكيم  أف  " ا١تعلموف األكفاء ليسوا ىم ا٠ترباء يف مادهتم  زينب علي عمر ك ضيفت
للمناىج، إ٪تا ا١تعلم الكفء ىو الذم ٭ترر التلميذ ليتعلم  ستيعاهبماكا١تتمكنوف يف إ١تامهم بطرؽ التدريس أك يف 

سلبية إُف موقف ٬تعل التلميذ يتحرؾ من موقف ال مستخدما يف ذلك إ٬تاد عبلقة شخصية سليمة بينهما، ك
إثارة تساؤالت  األمر الذم يساعدىم على االستجابة ١تطالبة ك لتنمية التفكَت اٟتر، ا١تشاركة اإل٬تابية، ا١تواجهة ك
 . ( 171، ص 2118 ،غادة جبلؿ عبد اٟتكيم ،زينب علي عمر) جديدة "

أىل  الرياضية كما يراه ا١تربوف ك الًتبية البدنية ك أستاذمن أىم الصفات ا١تهنية الواجب توافرىا يف  ك
 االختصاص : 

 اإلعداد اٞتيد للدرس   -
 التعليمية    القدرة على ٖتديد األىداؼ الًتبوية ك  -
 التنفيذ ا١تهارة يف التخطيط ك  -
 القدرة على العرض بطريقة شيقة    -
 األلفاظ ا١تناسبة لكل موقف  اختيار  -
 القدرة على حل ا١تشكبلت   -
 تطبيق ا١تبادئ الًتبوية   -
 القدرة على إيصاؿ ا١تعلومات للتبلميذ   -
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 تقييم طبيعة ا١تيوؿ ك االستعدادات  -
 ربط أجزاء ا١تنهاج بعضها ببعض   -
 ا١تهارة يف التدريس   -
 الطرؽ ا١تناسبة لؤلنشطة  االستخداـ األمثل للوسائل ك  -
 اإلبداع القدرة على االبتكار ك  -
 التقؤف اٞتيد للتبلميذ  التقييم ك  -
 اإلخبلص يف العمل  اٟتب ك  -

 :  الصفات الشخصية - 1 - 2 – 20
إ٧تاز مهامو مهما بلغ اٞتهد  الرياضية من أىم ا١تقومات يف ٧تاحو ك الًتبية البدنية ك أستاذتعد شخصية 

عن الصفات الشخصية "أف  اإلعداد مع اإلخراج، ك يقوؿ منصورم عبد اٟتق التحضَت الكبَت للدرس ك ا١تبذكؿ ك
بقدر ما تغيب ىذه الصفات أك  ك إبراز ىذه ا١تواصفات لدل ا١تدرس ٕتعل إجابتو أكثر مرد كدية بُت التبلميذ

ا١تردكد "  قصور يف النتيجة ك ينجم عنها ضعف يف االستيعاب ك تضعف بقدر ما تتأثر تلك العبلقة سلبا ك
" ك ىذه الصفات غالبا ما توصف بلغة التبلميذ ك كانت الصفات اليت  (. 27، ص 1996)منصورم عبد اٟتق، 

أكدىا األطفاؿ على الًتتيب التاِف التعاكف، االٕتاه الدٯتقراطي، العطف، ك مراعات الشعور، الصرب، ك تعدد 
ىتماـ ا١تيوؿ، ك السلوؾ ك ا١تظهر البلئق، ك العدؿ، ك ركح الرعاية، ك ا٠تلق الطيب، ك السلوؾ الثابت، ك اال

ٔتشكبلت التبلميذ  ك ا١تركنة، ك استخداـ أسلوب ا١تدح، ك التقدير، ك الكفاية ا١تمتازة يف تدريس مادة معينة." 
ا١تراىقُت على ٛتل العلم  " باعتبار أف التعليم يساعد التبلميذ كك (. 366، ص 2119)٤تمد جاسم العبيدم، 

 Rafaelاإلنسآف" ) ية خبَت التحوالت يف اٞتانب البدٓف كا١تعرفة ٯتكننا استخبلص أف أستاذ الًتبية البدن ك

Leca, Michel Billard , 2005, p 211  (  
أىل  ك الرياضية حسب رأم ا١تربوف من أىم الصفات الشخصية ا١تطلوبة لدل مدرس الًتبية البدنية ك ك

 االختصاص :
 سعة الصدر   -
 االنفعاِف تزافاال -
 اللياقة ك ا١تركنة يف التصرفات  -
 النظافة االىتماـ با١تظهر ك الصحة ك -
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 تقبل النقد  -
 امتبلؾ القدرة على حفظ النظاـ دكف تعنت أك تعسف  -
 القناعة    التذمر بل إظهار الرضا ك عدـ اإلكثار من الشكول ك -
 القدرة على االندماج يف اٞتماعة  -
 اكلة هتذيبها دكف عنف ٤ت تقبل الطبيعة البشرية ك  -
 األفعاؿ  الصدؽ يف األقواؿ ك اإلخبلص ك  -
 القدرة على اٟتكم ا١توضوعي   -
  ا١تظهر السليم  -
 توجيههم ْتكمة   إرشاد التبلميذ ك  -
 قيادة اجملموعة. امتبلؾ القدرة على اإلدارة ك  -

 الصفات البدنية  :  – 3 - 2 – 20

يشًتط يف مدرس الًتبية البدنية ك الرياضية أف يتمتع بالصحة ك سبلمة اٟتواس، مع القوة اليت تساعده 
ك الظهور با١تظهر البلئق ألنو  با٢تنداـ ك ا١تواظبة على النظافة اىتماموعلى ٖتمل مشاؽ ا١تهنة، ضف إُف ذلك 

لنطق، زيادة إُف اللياقة البدنية ك سبلمة ، مع اتصافو بقوة الصوت، ك الطبلقة ك سبلمة ا٤تط أنظار تبلمذتو
كافية ٘تكنو من القياـ بأم حركة  اٟتواس. ك ىذا ليكوف مثاال صاٟتا ك قدكة لتبلمذتو يف الصحة ك اللياقة البدنية

أثناء قيامو بواجباتو التدريبية، ك أف يكوف دائم النشاط ألف األستاذ الكسوؿ يهمل عملو ك ال ٬تد من اٟتيوية ما 
ىذه  عن حيث يقوؿ كيل بيار و للقياـ بواجبو ك بالتاِف اإل٫تاؿ ك نفور التبلميذ عنو ك عن ا١تادة ككل.٭ترك

أف يكوف ملما با١تادة  متُت األعصاب، ك " ىي أف يكوف سليما من كل نقص جسمي قوم السمع ك الصفات
كالواقع  (. well pierre, 1964, p 38 مؤمنا هبا، شديد الرغبة يف ٕتديد معلوماتو " ) اليت يدرسها، ٤تبا ٢تا ك

إف الًتبية الرياضية إذا ما مت تدريسها بكفاية كعناية كفقان ٢تذه االٕتاىات ٧تد إهنا تتطلب درجو كبَتة من الطاقة 
ٖتتاج  االجتماعية ك اٟتركية كما تتطلب تفهما دقيقا لصفات األفراد النفسية ك العصبية ك ك  العضلية العقلية ك
الًتبوية  لذلك ٧تد إف الشخص الذم يقـو  االجتماعية ك من الدراسة العميقة لكثَت من العلـو الطبيعية كإُف كثَت 

٤تمد " ) ٮتضع لربنامج دقيق كشامل حىت ٯتكنو أف يؤدم رسالتو كما ٬تب بتدريسها ٭تتاج إُف إعداد طويل ك
  (.24ص ، 2007شحات، 
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  : الرياضية مهام أتستا  التربية البدنية و  - 5 – 20
كما بكل ما ىو حديث فيها من نظريات،   الرياضية ملما ٔتادتو ك البدنية ك الًتبية أستاذ٬تب أف يكوف 

يصرفهم عنو فيفشل يف مهمتو لذا ٬تب  ا ضعيفا ٦تا ٬تعلو يفقد ثقة التبلميذ فيو كقصانٗتلفو يف مادتو ٬تعلو  أف
٣تاؿ ٗتصصو، ّتانب قدر مناسب من ا١تعارؼ يف ٣تاالت أخرل عميقة يف  أف يتوافر لدل ا١تعلم خلفية كاسعة ك

الواقع  ك"  حىت يستطيع التبلميذ من خبلؿ تفاعلهم معو أف يدركوا عبلقات الًتابط بُت ٥تتلف اجملاالت العلمية.
ة من الطاقة عناية كفقان ٢تذه االٕتاىات ٧تد أهنا تتطلب درجو كبَت  ف الًتبية الرياضية إذا ما مت تدريسها بكفاية كأ

ٖتتاج إُف   االجتماعية ك اٟتركية كما تتطلب تفهما دقيقا لصفات األفراد النفسية ك العصبية ك العضلية ك العقلية ك
الًتبوية، لذلك ٧تد أف الشخص الذم يقـو  االجتماعية ك كثَت من الدراسة العميقة لكثَت من العلـو الطبيعية ك

" ) ٤تمد  شامل حىت ٯتكنو أف يؤدم رسالتو كما ٬تب ع لربنامج دقيق كٮتض بتدريسها ٭تتاج إُف إعداد طويل ك
 . ك من ىذه ا١تهاـ : ( 57 ص ،2007شحات 

 مهام تربوية :  - 2 - 5 – 20
  الرياضية داخل ا١تؤسسة الًتبوية يف االىتماـ بتبلمذتو ك إرشادىم الًتبية البدنية ك أستاذ مهمةكمن ت

شخصيتهم، كا١تسا٫تة  ا١تعرفة، تقوية أجسامهم ك ك تزكيدىم بالعلم ك هتذيب التبلميذعلى  عملك الكاالعتناء هبم 
ضماف  العمل على تربيتهم ك ا١تتزف ٢تم، إذ يرل كلياـ أف " مهمتو االىتماـ ٔتن كلف هبم ك يف النمو الشامل ك

تكوين معتقداهتم  ك يساعدىم على تطوير مفاىيمهم، تكوينهم كفق متطلبات اجملتمع ك اٟتياة ا١تهنية ...
دكر مدرس الًتبية الرياضية ال يقل بل أكثر أ٫تية  ك" (.  William Gasparini, 2000, p 18كشخصياهتم ")

  ا١تريب بالنسبة للطالب ا١تدرب ك األخ ك البلعب ك الصديق كك عن مدرسي ا١تواد األخرل، فهو ا١تدرس 
يكوف قريبَا منو يف كثَت من ا١تناسبات خارج ا١تدرسة سواء  فالطالب ال يتفاعل مع ا١تدرس يف ا١تدرسة فقط  بل 

من ىذا ا١تنطلق ال  القاعات الرياضية، ك كانت يف األنشطة ا٠تارجية أك يف مسابقات كدية أك يف ا١تبلعب ك
( حيث التبلميذ يف مرحلة حساسة من 9ػ 8ػ 7خاصةن يف مرحلة األساس ) يقتصر دكره على التدريس فقط ك

           م طريق، كثَت األحبلـ أىي مرحلة يكوف فيها الفرد ىائمان ال يعرؼ أف يسلك  )مرحلة ا١تراىقة( كم أاٟتياة  
ىنا يربز دكر مدرس الًتبية الرياضية يف اكتشاؼ  ك غَت مصقولة. متسلحَا بطاقات ىائلة غَت مكتشفة ك ك

بناء شخصية متزنة ك كما  الذات ك الحًتاـجههم توجيو الطلبة ٨تو اجملاالت اليت يتمّيزكف هبا، كما يو  ا١تواىب ك
من تصرفات شاذة يقـو هبا ا٠تارجوف عن  ك أمراض اجتماعية، يرشدىم إُف كيفية التغلب على ما يصادفهم من
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 )مَتفت " بو ينصحهما١تؤثرة فيهم يلقى آذانان صاغية ٔتا  الشخصيات احملبوبة لدل الطلبة ك نباعتباره م اجملتمع، ك
  .(151، ص2008 ، ك مصطفى السايح ٤تمد علي خفاجة

 مهام تعليمية :  - 1 - 5 – 20 
الرياضية  الًتبية البدنية كأستاذ ا١تعارؼ، كاف لزاما على  التنوع يف العلـو ك مع ظهور التقدـ التكنولوجي ك
مصادرىا  ا١تناسبة لتبلميذه كمعرفة الوسائل التعليمية  ٤تتول ا١تنهاج، ك أف يعرؼ أىداؼ ا١تقرر الدراسي ك

ىذه  م التبلميذ ا١تعارؼ ا٠تاصة بالرياضة. كيفا١تسؤكلية األكُف للمعلم ىو تعل " كاألساليب الفعالة الستخدامها
معايَت اللعب النظيف ا١ترتبط  الطقوس، ك فهم القوانُت  ك ا٠تطط، ك عن أداء ا١تهارات، ك تتضمن ٚتيع ا١تعارؼ

الرياضية  الًتبية البدنية ك أساتذةعن  ك .( 91، ص 2115") عفاؼ عبد الكرٔف ١تنهاج بكل رياضة متضمنة يف ا
بعبارة  رياضيُت يف الوقت نفسو، مدرسُت ك تقوؿ صويف بلوت ك كاركؿ غاملُت " يعد أساتذة الًتبية البدنية،

بيداغوجية لتبلميذىم بكل أخرل أبطاؿ رياضيوف يتمتعوف ّتميع ا١تؤىبلت اليت تساعدىم على تلقُت دركس 
الرياضية " إف مهمتهم تتلخص يف تدريس  تضيفا قائلتُت عن مهمة مدرسي الًتبية البدنية ك فعالية " ك جدية ك

فردية، يف ا١تبلعب أك القاعات الرياضية، ىذا يربىن كجوب  أف تكوف لديهم  الرياضة بكل أشكا٢تا ٚتاعية ك
اإلمكانات  ىذا يعٍت أيضا معرفتهم التأقلم مع كل الوضعيات ك ت ككاملة ١تختلف الرياضا معرفة شاملة ك
يضيف إُف ىذا جورج ىاربر  ، ك (Sophie Blot, Carole Gamelin, 2008, p 41,44ا١تتوفرة لديهم )

السيما مع  ك فيقوؿ " ىذا ما يرشحهم كذلك أف يكونوا على علم بكيفية التأقلم مع ٚتيع اٟتاالت ا١تناخية
   George   Herbert , 1993 , p 13 )  ( . " اليت ْتوزهتم أثناء تأدية كاجبهم التعليمي اإلمكانيات

 مهام إدارية :  - 3 - 5 – 20
  لكي يقـو معلم الًتبية الرياضية برسالتو خَت قياـ، البد أف يُهيأ لو اإلعداد ا١تناسب ليطلع ٔتسؤكلياتو

تقدٔف الفرص اليت ال بد أف هتيأ لو من خبلؿ برامج موضوعة على  ا٠تربات، ك كىذا يتطلب إمداده بالربامج ك
  إمكاناتو أف تتاح لو الفرصة الستغبلؿ كل قدراتو ك ٤تددة، ك أسس علمية، ذات أىداؼ تعليمية كاضحة ك

بذلك يكوف قد أسهم بشكل جدم فيما ىو منوط  مثمرة، ك لكي ٖتقق أىدافو حىت نصل إُف نتائج مرضية ك
 (. 83 ، ص1991ىدل دركيش،  ك ،٤تمد الصاكم ه أحد العوامل ا٢تامة ا١تؤثرة يف تربية النشء )بو، باعتبار 

 :تتمثل مهاـ ا١تدرس اإلدارية يف ك 
 إعداد ا٠تطط السنوية، الفصلية ك إعداد ا١تذكرات لكل حصة تعليمية.  -
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الغيابات، ك دفًت النقيط ك غَتىا من ٖتضَت ك تنظيم الوثائق الًتبوية ك التعليمية ا٠تاصة بالعمل )كسجل  -
 الوثائق(

 االلتزاـ با١تواقيت الدراسية.  -
 اٟتفاظ على سبلمة الوسائل التعليمية ك الرياضية مع ا١تنشآت الرياضية داخل ا١تؤسسة الًتبوية. -
 اٟتضور ك ا١تشاركة يف الندكات ك ا١تلتقيات التكوينية اليت تنظمها ا١تديرية. -
 تعليمات ك األكامر الصادرة من اإلدارة ك التفتيش.االلتزاـ بال -
 حضور اجملالس اليت تنظمها اإلدارة. -

  الرياضية : أتستا  التربية البدنية و واجبات  - 6 – 20
ا١تهارات البلزمة لؤلنشطة ا١تختلفة يف  الرياضية ا١تعرفة ك الًتبية البدنية ك ستاذكما ٬تب أف تكوف أل

تصنيف  أف يكوف كفء يف ٖتليل العمل ك يكوف ملما بكيفية تعليم ا١تهارات اٟتركية ك الرياضة، ك الًتبية البدنية ك
ٖتديد العناصر الرئيسية يف العمل ا١تهارم، فالقدرة على ٖتليل عناصر ا١تهارة الرئيسية ٕتعل ا١تعلم قادرا  ا١تهارات ك

يقوؿ برنار عن ا١تدرسُت "  ك لتعليمية ا١تناسبة ٢تا،اختيار الوسائل ا على اختيار ا١تهارات ا١تناسبة لكل تلميذ ك
فهم يشاركوف نوعا ما يف ٖتسُت النوعية للحياة ا١تدرسية، فلقد أصبحوا أساتذة تطوير نوعية اٟتياة ". 

(Bernard, Xavier René, 1999, p 262.(. 
الرياضية نذكر  البدنية ك الًتبية أستاذكبَتة، كرب ا١تسؤكلية ا١تلقاة على عاتق  ىناؾ كاجبات كثَتة كك 

  :منها

 ا١تعرفة الصحيحة للفلسفة الًتبوية  الفهم اٞتيد لؤلىداؼ الًتبوية ك  -

 اٟتفاظ على النظاـ العاـ   -

 اإلشراؼ على هتيئة ا١تبلعب   أدكات الًتبية البدنية ك اٟتفاظ على معدات ك  -

 إعداده  الرياضة ك القياـ بدرس الًتبية البدنية ك  -

 القياـ بالنشاط الداخلي   -

 القياـ بالنشاط ا٠تارجي   -
 ٖتفيز التبلميذ على ا١تشاركة الفعالة يف حصص الًتبية البدنية   -

 الفصلي كفقا إلمكانيات ا١تؤسسة إعداد الربنامج السنوم ك  -

 صحة التبلميذ اٟتفاظ على سبلمة ك  -
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 العمل على إ٧تاز األىداؼ الًتبوية ا١ترب٣تة   -

 التقؤف ا١توضوعي للتبلميذ  -

 الصاٟتة من ميزانية ا١تؤسسة ا١تشاركة يف اقتناء ا١تعدات اٞتيدة ك  -
 خاصة منهم ا١تعفيُت       االعتناء بالسجل الصحي للتبلميذ ك  -
 اٟتاالت ا١ترضية   تسجيل غياب التبلميذ ك -
التدخل قدر  ك رياضة مع كتابة التقرير عن ذلكال اإلببلغ عن اٟتوادث اليت تقع خبلؿ درس الًتبية البدنية ك  -

 اإلمكاف ٟتل اإلشكاؿ
 التعاكف اٞتماعي                                                                                              التنسيق مع الزمبلء يف ا١تهنة ك  -
 ا١تلتقيات اليت تنظمها ا١تديرية حضور الندكات ك -
 ميداف الًتبية البدنية خاصة . ا١تستجدات يف ميداف التعليم عامة ك مواكبة التطورات ك  -
 الرياضية اتجاه التالميذ  : دور أتستا  التربية البدنية و -

 دور توجيهي : - 2  - 6 – 20
إليو ىذا ما أشار  جب أف يكوف ذا خربة علمية يف ذلك، ك ، كاألستاذٔتا أف عملية التوجيو من مهاـ  ك

التأمل بعمق بوضوح يف ذاتو، ٢تذا السبب كجب على  توجيو التلميذ يعٍت إيصالو إُف النظر ك أنتوٓف جَتكد "
  .)  ,p 109 Antoni Girod ,2005) "ا١تتنوعة ا١تبلئمة، ا٢تادفة ك مدرس الرياضة معرفة طرح األسئلة اٞتيدة ك

التعليمي بتحديد موضوع التعلم ك يرسم ا٠تطة السليمة  " ك بقدر ما يبذؿ ا١تعلم من جهد يف االستعداد للموقف
لتقدٔف ا١توضوع إُف التبلميذ ك بتحديد دكرىم يف التعلم ك إعداد الوسائل التعليمية اليت يعتمد عليها يف تدريس 

نزلية ا١توضوع، ك إعداد أسئلة ا١تناقشة ك أسئلة للتطبيق، ك طريقة استخداـ الكتاب ا١تدرسي ك ٖتديد الواجبات ا١ت
اليت تعطى للتبلميذ كتدريب، ك تصحيحو مع ربط ذلك كلو ْتياة التلميذ يف ا١تدرسة أك خارجها ْتيث يدرؾ 

التبلميذ أف ما يتعلمونو يف ا١تواد الدراسية ا١تختلفة لو صلتو ْتياهتم يف البيئة، بقدر ما يكوف حب التبلميذ للمعلم   
 (. 367، ص 2119ك احًتامهم لو .. " ) ٤تمد جاسم العبيدم، 

 : دور تربوي  - 2  - 6 – 01
كبَت إتاه التبلميذ فشخصيتو القوية ٢تا تأثَت كبَت ك مباشر على نفسيات التبلميذ   لؤلستاذ دكر تربوم

أكضحت الدراسات على كجود عبلقة عكسية بُت رفض الطبلب  حيثكعلى تكوينهم ك مردكدىم الدراسي 
الطبلب. فالطبلب األكثر تقببلن ١تعلمهم يكوف ٖتصيلهم أعلى من أكلئك التحصيل الدراسي ٢تؤالء  للمعلم ك

قد توصلت ىذه الدراسات إُف أف ا١تعلمُت ذكم ا٠تربة ٯتلكوف القدرة على  الذين يكوف تقبلهم ١تعلمهم أقل. ك
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علقة بعملية التعلم اٗتاذ القرارات ا١تبلئمة ا١تت معاٞتة ا١تواقف ا١تعقدة داخل الفصل، كما أهنم قادركف على صياغة ك
ذات معٌت  معاٞتة مادة التعلم من خبلؿ كضع األفكار الرئيسية ْتيث تكوف قابلة للفهم ك داخل الفصل، ك

(Kauchak & Eggen, 1998, p 127) . 
 دور تعليمي : - 3  - 6 – 20

الرياضية تساعد التلميذ  ٦تا ال شك فيو أف النشاط البدٓف يعزز ٪تو اٞتانب ا١تعريف ، فاألنشطة البدنية ك "
 ) اللجنة الوطنية للمناىج،التفكَت التكتيكي خاصة أثناء األلعاب اٞتماعية "  على ٖتسُت قدراتو اإلدراكية ك

ا١تعلم اٞتيد ك الودكد ك ا١تتحمس للمعرفة، ال بد أف تكوف عبلقتو بكل تلميذ عبلقة تبادؿ  ك (. 8ص  ،2116
مهارات التعلم، كما أف تبصَت ك تنوير التلميذ بقدراتو ك إمكانياتو كمساعدتو، ثنائي ك أف يكوف قادرا على تطوير 

ك ٕتنب العقاب الشديد، ك االبتعاد عن ا١تبالغة يف النقد، ك مساعدتو على بناء عبلقة جيدة مع زمبلئو، كل ىذا 
١تتميزين." ) رافدة يساىم يف مساعدة التبلميذ ك دفعهم إُف التعلم، ك يف اكتشاؼ ك مساعدة ا١توىوبُت ك ا

 (      311، ص 2111اٟتريرم، 

 الرياضة: المبادئ األتساتسية لشخصية أتستا  التربية البدنية و  - 7  – 20
ذلك  الرياضية أف يلتـز العمل هبا ك الًتبية البدنية ك أستاذىامة ٬تب على  ىناؾ أربعة مبادئ أساسية ك

 حياتو ا١تهنية :   إذا أراد لنفسو النجاح يف عملو ك
 احترام الذات : - 2  - 7  – 20

ىي تربية النشء   الذم يعرؼ ٘تاـ ا١تعرفة الرسالة الكربل ا١توكلة لديو أال ك ا١تتمكن من مادتو ك ستاذاأل
بالتاِف  مكانتو ك ىذه ا١تهنة النبيلة تفرض عليو احًتاـ الذات ٔتعرفة موقعو ك .٘ترينات يعلمها ليس ٣ترد حركات ك

اإلطار الذم يعمل فيو، فبل  زمبلئو يف ا١تهنة فيحدد بذلك دكره ك تبلمذتو ك كاجباتو إتاه نفسو ك معرفة حقوقو ك
ىنا ىو القياـ  االحًتاـك  مكانتو يف ا١تنظومة الًتبوية بد من أف تكوف لديو قناعة شخصية بأ٫تية موقعو ك

 التاِف التأنيب ك التوبيخ. ٔتسؤكلياتو ك كاجباتو، حىت ال يبلحظ عليو التقصَت ك ب
  احترام المهنة : - 1  - 7  – 20

" إف ا١تعلم يوكل إليو مهاـ عدة فهو مسؤكؿ عن تنفيذ ا١تنهاج الدراسي، ك ٖتقيق أىدافو، ك معرفة 
تبلميذه ك خصائصهم النفسية ك ا١تعرفية، ك اإل١تاـ با١تادة الدراسية ك طرؽ توصيلها إُف ا١تتعلم، ىذا يفرض على 

) علي راشد، ك أساليبها ك تطبيقاتو العلمية. " ا١تعلم أف يتمتع ٔتهارة عالية يف أصوؿ مهنة التدريس ك أكضاعها 
الشريفة اليت يقـو هبا،  على ا١تعلم معرفة ا١تهنة اٞتليلة ك احًتاـ ا١تهنة من احًتاـ الذات كك  (. 79، ص 1996
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ا إيصا٢ت تبليغها ك مكوناهتا ك التمكن من كل عناصرىا ك كاحًتامو ١تهنتو يتطلب منو اإل١تاـ با١تادة اليت يدرسها ك
" ك ا١تعلم كموضح ك شارح لو أىداؼ كاضحة أنو يقرر على أساس خربتو ك دراستو ما لتبلمذتو يف أحسن صورة 

ٯتكن للطالب أف يتوقع معرفتو ك فهمو ك إدراكو، كما يقرر ا١تهارات اليت تتطلبها ىذه الناحية من التعليم أنو يبقى 
ل إُف األىداؼ اليت ىذه األمور كاضحة يف عقلو ك يوضحها إُف أكثر حد ٦تكن للطالب ك ىو يعلم كي يص

 (    373، ص 2119رٝتها ك ىكذا يصبح التعليم كسيلة مشًتكة  " ) ٤تمد جاسم العبيدم، 
  : علمتاحترام الم - 3  - 7  – 20 

        ا١تناىج ىو الذم من أجلو سخرت كل ىذه ا١تدارس ك ا١تتعلم ىو احملور ا٢تاـ يف العملية الًتبوية ك
ىذا  ك م لواحًتامه ميذ كا١تدرس  يف أداء رسالتو عليو أف يكسب ٤تبة التبل ينجح ك لكيغَتىا،  الوسائل ك ك

ا١تتبادؿ  عواطفهم مع إنشاء عبلقة كدية طيبة مبنية على االحًتاـ  مشاعرىم ك عن طريق احًتاـ ك مراعاة ميو٢تم ك
ه إليهم ٔتهارة كحنكة حىت أفكار  ك العمل على إيصاؿ معلوماتو عليو عدـ إ٫تاؿ الفركؽ الفردية بينهم، ك كذلك

" ك يعترب ا١تعلم ىو ا١تريب الفعلي للتبلميذ فهو الذم يقضي معهم الساعات الطويلة ك ىو  يتقبلوىا يقبلوا عليها ك
الذم يسلك أمامهم السلوؾ ا١تثاِف ك يعلمهم ا١تادة ا١تقررة. ك لذلك لو األثر األكرب يف تشكيل كتربية التبلميذ 

مباشرة، ك موقف كهذا يتطلب معلم أعد إعدادا عاليا ك كفء ك قائدا تربويا مثاليا يتصف  بطريقة مباشرة ك غَت
بعدة صفات ىامة منها،... حب التبلميذ ك حسن معاملتهم ك احًتاـ شخصياهتم ك كالئو ١تدرستو ك مهنتو 

، ص 2119م العبيدم، كاإلٯتاف برسالتو كمعلم ك الرضى عنها ك الشعور بالرضى أثناء تأدية عملو " ) ٤تمد جاس
376 ). 
 الطيبة :  العالقة  –  2  - 7  – 20

كل الوسط الًتبوم الذم يوجد  تبلمذتو ك الناجح ىو ذلك ا١تدرس الذم ٕتمعو مع زمبلئو ك ستاذاأل
تدفع إُف  حولو عبلقات طيبة مبنية على مبدأ االحًتاـ ا١تتبادؿ فالعبلقات الطيبة ترفع من اٟتيوية يف العمل ك

اإلخبلص فبل تكفي كحدىا مهارات  احملبة ك تصرفات تسودىا الثقة ك التعاكف إل٧تاز ا١تهاـ بأسلوب مهذب ك
" إف ا١تعلم جلبهم، ك كسب كدىم.  ك مهارة إيصاؿ ا١تعلومات يف غياب حسن التعامل مع اآلخرين التدريس ك

تلميذ عبلقة تبادؿ ثنائي ك أف يكوف قادرا على اٞتيد ك الودكد ك ا١تتحمس للمعرفة، ال بد أف تكوف عبلقتو بكل 
  تطوير مهارات التعلم، كما أف تبصَت ك تنوير التلميذ بقدراتو ك إمكانياتو ك مساعدتو، ك ٕتنب العقاب الشديد

ك االبتعاد عن ا١تبالغة يف النقد ك مساعدتو على بناء عبلقة جيدة مع زمبلئو، كل ىذا يساىم يف مساعدة التبلميذ 
 (. 311، ص 2111ك مساعدة ا١توىوبُت ك ا١تتميزين. " ) رافدة اٟتريرم،  اكتشاؼعهم إُف التعلم، ك يف ك دف
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 بالتالميذ : قةالعال - 2 - 2  - 7  – 20
الًتبية البدنية لو عبلقة كطيدة بالتبلميذ يف أغلب ا١تؤسسات الًتبوية، حيث يعد من أبرز ا١تدرسُت  أستاذ

يف ىذا السياؽ يرل  مشاكلهم، ك قد يدلوف ٢تم بأسرارىم ك يتوددكف ٢تم بل ك الذين يتوجو إليهم تبلمذهتم ك
الرياضية، فإف ا١تدرس  الًتبية البدنية ك اذأست عدناف دركيش حلواف أنو " بسبب العبلقة اٟتميمة بُت التبلميذ ك

"  القيم الرفيعة لدل التبلميذ يعد من أبرز أعضاء ىيئة التدريس باجملتمع ا١تدرسي تأثَتا يف تشكيل األخبلؽ ك
الرياضة  الًتبية البدنية ك أستاذ من أجل ذلك كجب على (33 ص ،1994آخركف،  ك ،فالو ح)عدناف دركيش 

كيفية جذهبم لو  بكيفية التعامل مع التبلميذ، ك ملما ٔتادتو ك أف يكوف متمكنا ك ك قوية،أف يكوف ذا شخصية 
إف الوسطية يف التعامل مع التبلميذ كما ٬تب االنغماس  يف ىذا يقوؿ أمُت أنور ا٠توِف " دكف مبالغة أك تفريط، ك
ن خبلؿ التعامل مع الغالبية العظمى يتم م نفسيا مع التبلميذ، التعامل اجتماعيا ك ك يف تنشيط العبلقة معهم

) أمُت "   قلة أخرل من االنطوائيُت اليت تقع يف ا١تساحة العريضة بُت قلة ا١تشاغبُت أك غَت ا١تنضبطُت، ك منهم ك
كماؿ  يراه ىذا ما ك ا١تدرس بالسعادة، ىناؾ من ربط العبلقة بُت التلميذ ك ك (. 34 ، ص1996أنور ا٠توِف، 

ا١تستقبل  الشوؽ قبل كل حصة ألف لقاءه بالتبلميذ ٔتثابة لقاء اٟتياة ك يشعر ا١تدرس بالفرحة ك زيتوف " ينبغي أف
 (. 65 ص ،1997) كماؿ زيتوف، معا " 
  العالقة باإلدارة  :   - 1 - 2  - 7  – 20

 االحًتاـ٬تب على العبلقة اليت تكوف بُت ٚتيع األساتذة ك ٚتيع أعضاء إدارة ا١تؤسسة الًتبوية مبنية على 
ا١تتبادؿ ك العمل اٞتماعي ا١توحد ك ذلك خدمة للمسار الًتبوم، فلكل عملو ك كاجباتو داخل ا١تؤسسة، خدمة 
للتلميذ، ك خدمة إل٧تاح العملية التعليمية. ك ١تا يعرؼ كبل حدكده ك كاجباتو، فلن يتدخل أحد يف أعماؿ 

الًتبوية ك التعليمية ك ٖتديد أكقات العمل كصبلحيات غَته. فتعمل اإلدارة على تسهيل مهمة األستاذ 
ك تسهيل األمور اإلدارية لؤلساتذة، ك تنظيم التبلميذ ك توزيعهم على الفصوؿ حسب اإلمكانيات  كاالجتماعات

ا١تتوفرة، مراعية يف ذلك ظركؼ عمل األستاذ ليعمل يف راحة ك نشاط. ك بدكره األستاذ يسهل عمل اإلدارة 
 ك ٕتنب التغيبات ك احملافظة على النظاـ يف الصف.      با١تواقيت  بااللتزاـ
 العالقة بالمدرتسين اآلخرين :   - 3 – 2  - 7  – 20

 االحًتاـعبلقة أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ّتميع العاملُت معو دكف استثناء ٬تب أف يسودىا الود ك 
ا١تتبادؿ ك باألخص زمبلئو األساتذة للمواد األخرل ْتيث الكل يعمل من أجل إ٧تاح ا١ترامي ك الغايات للمنظومة 
الًتبوية ك لن يتأتى ذلك إال باإلصغاء للغَت ك العمل ا١تشًتؾ يف تقدٔف ا١تعلومات ك ا١تبلحظات حوؿ سَت الدركس 
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العملية التعليمية، ك الوسط الدراسي ك ىذا بغية العمل ك مشاركة التبلميذ يف ذلك، ك كل ا١تستجدات ٓتصوص 
ا١تشًتؾ للنجاح يف العمل الًتبوم ك التعليمي. ك هبذا ٯتكننا القوؿ أف عبلقتو مع زمبلئو األساتذة سواءا من نفس 

 ا١تادة أك غَتىا من ا١تواد عبلقة تفاىم ك احًتاـ ك تعاكف مشًتؾ.
 خالصة  : 

تطبيقاهتا يف ضوء نظريات التعلم تساعده  الًتبوية ١تهنة التدريس ك باألسس الفلسفية ك ألستاذإف معرفة ا
ىذا ما  ك األنسب لكل موقف تعليمي الطرؽ األكثر مبلئمة ك فيما يقـو بو من ٕتارب الختيار األساليب ك

أخرل   طريقة كأصولو حىت يتمكن من ا١تفاضلة بُت ملما بقواعد التدريس ك يفرض عليو أف يكوف متمكنا ك
إمكانياتو فبل يتقيد بكيفية معينة  ظركفو ك  ٦تيزات تبلمذتو  ، ْتيث يناسب ذلك خصائص كك آخركأسلوب 

الًتبية البدنية كالرياضية كغَته من مدرسي ا١تواد  أستاذ يف كل األكقات ك يف كل ا١تواقف ك لكل الصفوؼ، ك
لًتبوية، ك لتعدد اتصاالتو القريبة بغالبية تبلمذتو ك تأثَته ا١تباشر لو دكر أساسي يف العملية التعليمية   ك ااألخرل 

حىت يتمكن من ك شخصيا ك مهنيا،  اجتماعياعلى سلوكهم، فإنو يعد أكثر ا١تعلمُت حاجة إُف أف يكوف متوافقا 
سعيينا إلبرازه       ك ىذا ما  اكتساب احًتامهم. توجيههم، كك تكوينهم،  ، يفاإل٬تايب يف تبلمذتو التأثَت ا١تباشر ك

 ك توضيحو من خبلؿ الفصل الثآف من الدراسة النظرية اليت نقـو هبا من خبلؿ إجراء ىذا البحث. 
        



 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

 جودة العملية التعليمية
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 تمهيد :

التعليمية لتحقق أعلى درجة من اٞتودة، حيث يرل الكثَت ٖترص اجملتمعات ا١تعاصرة على تطوير نظمها 
ت ا١تستقبل يتمثل يف رفع مستول جودة التعليم ك نوعيتو، ك يعترب موضوع اٞتودة من اأف السبيل ١تواجهة ٖتدي

طبيق حيث أصبح مبدأ ت ا١تهتمُت ْتقل الًتبية ك اإلدارة الًتبوية ا١تواضيع اليت نالت اىتماما كبَتا لدل الباحثُت ك
تشَت  ك. اٞتودة الشاملة يف النظاـ التعليمي من أىم التحديات اليت تواجو دكؿ العاَف النامي ٔتا فيها الدكؿ العربية

يهدؼ تنفيذىا إُف التحسُت ا١تستمر يف ا١تنتج  ،اإلجراءات اٞتودة يف اجملاؿ الًتبوم إُف ٣تموعة من ا١تعايَت ك
ساليب متكاملة تساعد ا١تؤسسات التعليمية على ٖتقيق نتائج مرضية ك أ التعليمي كما تعمل على توفَت أدكات ك

أصحاهبا قصد كشف الغموض حوؿ ىذا  ٢تا يتناكؿ ىذا الفصل على أىم التعاريف ك ا١تفاىيم اليت تطرؽ
 ا١تصطلح    

 تعريف الجودة لغة : - 1
الشيء فجاد، ك جوده  ٬تود جودة بفتح اٞتيم أم صار جيدا، ك أجاد " جاد الشيء اٞتودة يف اللغة

      ( 67، ص1989بكر الرازم،  ٤تمد بن أيب أيضا ٕتويدا، ك شاعرا ٣توادا بالكسر أم ٬تيد كثَتا. " ) زين الدين
 ك اٞتيد نقيض الردمء، ك جاد الشيء جوده ك جودة أم صار جيدا، ك أجدت الشيء فجاد، ك التجويد مثلو

أك الفعل، ك يقاؿ : أجاد فبلف يف عملو ك أجود ك جاد عملو ٬تود  كقد جاد جودة ك أجاد: أم باٞتيد من القوؿ
 جودة، ك جدت لو با١تاؿ جودا، ك استجدت الشيء أعددتو جيدا، ك استجاد الشيء كجده جيدا أك طلبو جيدا.

ك يردىا ا١تعجم الوسيط إُف فعلها الثبلثي جود  (. 255ػػ  254، ص 1989ابن منظور ٤تمد ٚتاؿ الدين،  )
ك ٚتعها جياد أك جيائد، ك جاد الرجل  ه جودة، أك جودْة ٔتعٌت صار جيدا. ك يقاؿ جاد العمل فهو جيدكمصدر 

 (.145ص  ،1982 إبراىيم، أنيس )أم أتى باٞتيد من القوؿ أك العمل " 
 تعريف الجودة اصطالحا :  - 2

توجهاهتم، ك تبعا لتعدد  تعددت تعريفات اٞتودة اليت قدمها العلماء ك الباحثوف، تبعا لتعدد نظرهتم ك
          مواقع أعما٢تم اليت ينتموف إليها. ك ٢تذا سنتطرؽ إُف بعض من ىذه ا١تفاىيم ك التعاريف هبدؼ إيضاحها

اليت يقصد   Qualitasإُف الكلمة البلتينية  Quality، "حيث يرجع مفهـو اٞتودة ك التعرؼ للمقصود منها
 كطارؽ صبلحيتو. ك كانت تعٍت قدٯتا الدقة ك اإلتقاف " ) مأموف الدرادكة،هبا طبيعة الشخص أك الشيء ك درجة 

القياـ  " يقدـ معهد اٞتودة الفيدراِف بالواليات ا١تتحدة األمريكية تعريفان للجودة ك ىو (. ك 15، ص 2002 ،شليب
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)ساَف بن ُت األداء" من أكؿ خطوة مع ضركرة االعتماد على تقييم العمل يف معرفة مدل ٖتس بالعمل بشكل صحيح ك
 سلع "اسًتاتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدٔف ديتورك اٞتودة بأهنا  يعرؼ تنر ك ك (.17، ص1993سعيد القحطآف، 

"  الصر٭تة ك ذلك من خبلؿ تلبية توقعاهتم الضمنية ا٠تارج، ك كخدمات ترضي بشكل كبَت العمبلء يف الداخل ك
(Tenner  et Detoro, 1992, p.31 ) . تعرؼ بأهنا ا١تطابقة ١تتطلبات أك مواصفات معينة. بينما يعرفها ك "

بأهنا ٚتلة السمات ك ا٠تصائص للمنتج أك  American Standards Instituteا١تعهد األمريكي للمعايَت 
(.  21ص 2006 ،ك آخركف ،البيبلكم حسُت حسن )ا٠تدمة اليت ٕتعلو قادرا على الوفاء باحتياجات معينة. " 

ق، ا٠تدمة برباط كثي ك اٞتودة ترتبط بكل من التصميم ك ا١تطابقة ك البيعأف   Demingك يذكر دٯتنج ه 
الفركؽ ( ...  ك االختبلفاتكفلسفتو يف إدارة اٞتودة تتلخص يف : ) أف اإلنتاجية أك ا٠تدمة تتحسن كلما قلت 

اٞتودة يتعدل جودة ا١تنتج أك ا٠تدمة ليشمل " أف مفهـو  Willam and Harrietىَتيت "  كيذكر كيلياـ ك
اٞتودة كما  ا١تؤسسة ككل ... ك اإلدارة ك ك اإلشراؼ ك اإلجراءات األفراد ك ا١تعلومات ك جودة االتصاؿ ك

ا٠تصائص للسلعة أك  ك  أهنا ٣تموع الصفات  ه International Standard Organizationعرفها األيزك ػ  ه 
ك يذكر  (. 34، ص2003 ،) حسن أٛتد الشافعيقيق أىداؼ معلنة أك مفًتضة  " ا٠تدمة اليت تؤدم إُف ٖت

أقل تكلفة  أف " اٞتودة ىي درجة التميز الذم ٯتكن التنبؤ بو من خبلؿ استعماؿ معايَت أكثر مبلئمة ك البيبلكم
١تنتج النهائي يف نفس الوقت. ا ك ىذه ا١تعايَت تشتق من ا١تستهلك .. ك ينطبق ذلك ا١تبدأ على عملية اإلنتاج، ك

 ( 26، ص 2006،  ك آخركف ،البيبلكم حسُت حسن") 
عمل كاضح، ك ىي تتعلق ٔتنظور  ك اٞتودة عند عطية ىي" مسار كاع ك كفاءة عالية لتطبيق صحيح، ك

اٞتودة،  العميل ك توقعاتو ١تا تكوف عليو ا٠تدمة، ك ٢تا أبعاد تتفاكت يف أ٫تيتها حسب البيئة اليت ٖتيط بضماف
كىذه األبعاد ىي : الكفاءة الفنية أم االىتماـ با١تهارات ك القدرات الفنية ك األداء الصحيح ك سهولة الوصوؿ 
إُف ا٠تدمات، ك الفعالية اليت يقاس مداىا بقسمة ا١تخرجات على ا١تدخبلت ١تعرفة ما إذا كانت ا٠تدمات ا١تقدمة 

ٖتقيق أكرب منفعة بأقل تكلفة،  د ك تقدٔف األفضل كر داـ ا١تواقد أعطت النتائج ا١تطلوبة، ك الكفاءة باستخ
نستنتج من ىذه التعاريف بأف اٞتودة تتعلق ٔتنظور العميل (. 23، ص 2008، ٤تسن علي االستمرارية. " )عطيةك 

 تياجاتحك توقعاتو، ك لذا فمن ا١تمكن القوؿ أف ا١تنتج العاِف اٞتودة ىو ذلك ا١تنتج الذم يليب توقعات ك ا
العميل، ك من ىذا االستنتاج ك من خبلؿ ىذه التعاريف ٯتكننا القوؿ على أهنا  خدمات تؤدل لتلبية حاجيات 

 .لكسب رضاه ك بالتاِف احملافظة على البقاء كتوقعات العميل
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              تعريف الجودة الشاملة : - 3
إف كانت ٣تمل  ١تفهـو اٞتودة الشاملة، كالباحثُت حوؿ إعطاء تعريف ٤تدد  اختلف الكثَت من العلماء ك

حيث يشَت ا١تعجم الوسيط إُف أف اٞتودة تعٍت كوف " ىذه التعاريف تصب يف كعاء كاحد من حيث ا١تضموف، 
ودة الشاملة، ىو: اٖتاد اٞتهود الشيء جيدا، ك ىي مشتقة من الفعل ا١تاضي )جاد( ك ا١تعٌت االصطبلحي للج

رجاؿ اإلدارة ك العاملُت بصورة ٚتاعية لتحسُت النهج اإلدارم ك مواصفاتو، ك اٞتودة  استثمار الطاقات ا١تختلفة لك 
، ك اٞتودة ىي تلبية Effectivenessكما أهنا تعرب عن الفاعلية ، Efficiencyكما يراىا البعض ىي الكفاءة 

، ص 2011اٟتريرم، رغبات العميل ك ٖتقيق توقعاتو ك رضاه من خبلؿ تضافر جهود ٚتيع األعضاء. " ) رافدة 
ك اإلجراءات اليت يهدؼ تبنيها ك تنفيذىا إُف ٖتقيق     " اٞتودة الشاملة ٣تموعة من ا١تعايَت (. ك يذكر البيبلكم أف  15

أقصى درجة من األىداؼ ا١تتوخاة للمنظمة ك التحسُت ا١تتواصل يف األداء ك ا١تنتج كفقا لؤلغراض ا١تطلوبة ك ا١تواصفات 
ك يرل حسُت (. 12، ص 2008ك أخركف،  ،البيبلكم حسُت حسن) طرؽ ك أقل جهد ك تكلفة ٦تكنُتا١ترجوة بأفضل 

أف اٞتودة الشاملة عملية بنائية هتدؼ إُف ٖتسُت ا٢تدؼ النهائي، ك ال ٯتكن اعتبارىا عملية خيالية أك معقدة 
عمل لكل العاملُت حيث تستند على اإلحساس العاـ للحكم على األشياء، ك يتطلب ذلك ٖتسُت ظركؼ ال

كما يعرفها معهد اٞتودة األمريكي بأهنا منهج تنظيمي شامل   (17ص ،2005 نغم ")حسُت داخل ا١تؤسسة
يهدؼ إُف ٖتقيق حاجات ك توقعات العميل حيث يتم استخداـ األساليب الكمية من أجل التحسُت ا١تستمر يف 

ك من خبلؿ   (Harrison stephen and Ronald stupok, 1993 )العمليات ك ا٠تدمات
استعراض التعاريف السابقة ك غَتىا من التعاريف اليت حظيت بو اٞتودة الشاملة نبلحظ أف ىناؾ بعض 

مفهوما كاحدا أال ك ىو كسب رضاء العمبلء عن طريق ك  ىدفاٖتمل لكنها ك معانيها، ك  االختبلؼ يف ألفاظها
  دكف إقصاء ألم طرؼ ك العمل اٞتماعي ا١تتكامل اٞتهود، مع تضافر التحسُت ا١تستمر للخدمة ا١تقدمة للعميل

يتفق على جوىر الفكرة ك ا١تضموف ٯتكننا القوؿ أف تعاريف اٞتودة  االختصاصك إف كاف أغلب الباحثُت ك أىل 
يو رؤيتو ٢تذا ا١تفهـو ك اجملاؿ الذم يعمل فيو أك ينتمي إل الشاملة إ٪تا تعتمد على الفلسفة اليت يعتنقها الباحث ك

 فكريا.
 نبذة تاريخية عن نشأة الجودة :   - 4

        تقدمو ك تطوره حيث صاحبتو يف كل عمل يقـو بو فإتقانو لعملو لقد نشأت اٞتودة مع نشأة اإلنساف ك
فقبل ٜتسة أالؼ سنة أعلن ا١تلك البابلي ٛتورايب بأف   .ىو يف حد ذاتو يعرب عن اٞتودة ،حسن أدائو ١تهامو ك

الشخص الذم يبٍت بيتا يسقط ك يقتل ساكنيو، فإف ىذا البآف سوؼ يعدـ ك يقتل، ك من ىنا سطرت اٟتضارة 
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ك جاء  ( 89، ص 2003، ؽاز  الر عبد ٤تمد ىيم،اإبر  .)البابلية أقدـ االىتمامات باٞتودة ك اإلتقاف يف العمل
ك فيما يركل عنو  التشريع اإلسبلمي ك هنى عن الغش ك أمر بإتقاف العمل، قاؿ )ص( " من غشنا فليس منا "

( كاإلتقاف  18 ص ،2008فواز التميمي  صلى اهلل عليو كسلم " إف اهلل ٭تب إذا عمل أحدكم عمبل أف يتقنو " )
ٟتديث عن تطور حركة اٞتودة الشاملة إُف مسا٫تات ىنا ٔتعٌت اٞتودة أما يف العصر اٟتديث فيعود الفضل يف ا

ك لقد  .مضنية يف دراسة قضية اٞتودة ك  اليابانيوف الذين أجركا دراسات مطولة العديد من العلماء األمريكيوف ك
االقتصاد ليشمل بعد ذلك ٚتيع القطاعات اإلنتاجية  ظهر مفهـو اٞتودة أكؿ ما ظهر يف إطار الصناعة ك

ا٠تدمية، بعد أف كانت النشأة األكُف  د تطور مفهـو اٞتودة الشاملة إُف كافة القطاعات اإلنتاجية ككا٠تدمية " لق
لو يف القطاع الصناعي يف الياباف مث امتد إُف الواليات ا١تتحدة األمريكية، األمر الذم أسهم يف زيادة الكفاءة 

 ،2002) مأموف سليماف الدرادكة،  قدمة ٢تم. " ٖتقيق رضا العمبلء عن ا٠تدمات ا١ت اإلنتاجية ٢تذه القطاعات ك
 (. 19ص 

لقد طبقت إدارة اٞتودة الشاملة أكال يف ميداف الصناعة ك الشركات التجارية، ْتيث ٧تد أف كثَتا من 
ا١تصطلحات ا١تستعملة يف ىذا اجملاؿ ىي مصطلحات تناسب ا١تيداف الصناعي ك التجارم بل حىت ا١تفاىيم 

تغَت مفهـو اٞتودة بعد تطور علم حديثا  ك "تناسب بيئة الصناعة ك التجارة أكثر ٦تا تناسب اجملاؿ الًتبوم. 
ازدياد ا١تنافسة، إذ أصبح ١تفهـو  ظهور الشركات الكربل ك الثورة الصناعية ك ظهور اإلنتاج الكبَت ك اإلدارة ك

(. ك يكاد العصر اٟتاِف يوسم 18، ص 2002اٞتودة أبعاد جديدة ك متشعبة " ) مأموف سليماف الدرادكة، 
   العلمية خًتاعاتاالك ال غرابة يف ذلك، فقد تشبع العصر بأحدث االكتشافات ك   Qualityبعصر اٞتودة 

كسائل اإلعبلـ، بل أصبح العاَف منزال كاحدا من  كما كصلت التقنية ذركهتا، ك تعددت مصادر ا١تعلومات ك
مناحي اٟتياة جعل  حيث ا١تعلومات ك سرعة متابعتها، ك ىذا الكم ا٢تائل من ا١تعلومات ك التطوير التقٍت يف كافة

األداء، ك اإلنتاجية يف العمل ضركرة تفرضها ركح العصر. " ) ٤تمد  أ٫تية الًتكيز على جودة ا١تعلومة، ك ا١تنتج، ك
ك َف تبقى اٞتودة منحصرة يف القطاع الصناعي ك ا٠تدمايت، بل تطورت  (. 15، ص 2003عبد الرزاؽ إبراىيم، 

ف الدكؿ ا١تتقدمة ٖتاكؿ ت اٟتياة، ك من بينها قطاع الًتبية ك التعليم، " إكتوسعت لتشمل ٚتيع القطاعات ك ٣تاال
ك التعليمي، لذا قامت بتطبيق مدخل حديث من        باستمرار تطوير أنظمتها الًتبوية على ا١تستويُت اإلدارم 

رة اٞتودة ) اآليزك ( قد شأنو زيادة اإلنتاجية، ك ٖتقيق رضا ا١تستفيدين من ا٠تدمات الًتبوية. ك ٔتا أف مدخل إدا
أتى من القطاع الصناعي، لذا فقد يتطلب من الًتبويُت تكييف مفاىيمو ك مصطلحاتو ليتم تقبلها يف اجملاؿ 

 (.  80ص  2001برقعاف، أٛتد ٤تمد أٛتد  الًتبوم. " )
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 الجودة في اإلتسالم : - 5
جليا من خبلؿ  يف العمل كاضحا كاإلتقاف  لقد كاف اىتماـ الدين اإلسبلمي اٟتنيف بقضية اٞتودة ك

 الكثَت من اآليات القرآنية الكرٯتة ك األحاديث النبوية الشريفة اليت حثت ا١تسلمُت على ضركرة ترسيخ اٞتودة
"  195األحاديث قولو تعاُف يف سورة البقرة اآلية  من بُت ىذه اآليات ك ا٠تدمات ا١تختلفة، ك كإتقاف األعماؿ ك

الذم خلق ا١توت ك اٟتياة ليبلوكم  " 2يف آية أخرل من سورة ا١تلك اآلية  احملسنُت " ك ك أحسنوا إف اهلل ٭تب
  " . ( 88أيكم أحسن عمبل " ك يف آية أخرل " صنع اهلل الذم أتقن كل شيء إنو خبَت ٔتا تعملوف " ) النمل : 

ك َف ترد كلمة اٞتودة يف القرآف الكرٔف أك السنة النبوية إ٪تا كرد ما يفوؽ اٞتودة مفهوما ك نتائج ك ىو ) اإلتقاف، 
اإلحساف (. فاإلتقاف ىو اإلحكاـ، ك أتقن العمل أم أحكمو. أما اإلحساف فهو إتقاف العمل ك الوفاء ٔتتطلباتو 

ا اٞتودة الشاملة يف مفهومنا ا١تعاصر ىي مفتاح إتقاف .. إذَ على أحسن كجو بعطاء فوؽ الواجب ٔتعٌت التفضل.
العمل ك اإلحساف فيو، فهي ليست ٕتربة غريبة نطمح إُف ٣تاراهتا ك ال شعارات عصرية نلهث كرائها، بل ىي من 

(. ك اإلسبلـ  8ك  7ص  2007، بن ٤تمد داغستآف صميم كاجباتنا الدينية اليت أمرنا هبا " ) ٤تمد بن كامل
ندما يكلف أتباعو باإلتقاف يف كل عمل يقوموف بو، ٬تعل حدكد ىذا التكليف ىو القدرة على العمل ع

ك قاؿ تعاُف " فاتقوا اهلل ما (  286البقرة :  )   االستطاعة. قاؿ اهلل تعاُف " ال يكلف اهلل نفسا إال كسعها " 
الت اليت تقوم مفهـو اٞتودة الشاملة ٔتعناىا اإلتقاف هبذا ا١تعٌت ىو أحد الدال " ك (16التغابن :  )استطعتم "

( " ك اإلسبلـ ٭تث العامل 189ص 2006، ك أخركف  البيبلكمحسُت اإلسبلمي داخل اجملتمع ا١تسلم ")حسن 
سبلمتو من العيوب، لقولو تعاُف " إنا  ك ا١تسلم على إتقاف عملو ك اإلخبلص فيو، ك أف يكوف مسؤكال عن جودتو

(،  93ك لتسألن عما كنتم تعملوف " )النحل،   (. ك قولو تعاُف "30) الكهف،  أحسن عمبل "ال نضيع أجر من 
كما كاف رسوؿ اهلل )ص( ٭تث أتباعو على إتقاف العمل يف قولو )ص( " إف اهلل ٭تب إذا عمل أحدكم عمبل أف 

اعترب  (. " ك 18 ص ،2008(. ) فواز التميمي،  5313يتقنو " ) البيهقي كتاب شعب اإلٯتاف، باب األمانات،
الًتبية كسيلة لبلوغ ىذه الغاية فجاءت أىداؼ الًتبية منسجمة  اإلسبلـ العلم ىو سبيل ا١تسلم يف ىذه اٟتياة، ك

٘تيزت ىذه األىداؼ بأهنا أىداؼ كاقعية، فهي تبدأ باإلنساف من حيث ىو إنساف مث تعمل  مع ىذه الفلسفة، ك
ا صادرة من خالق متصف بالكماؿ ، ألهنمثاليةي يف ذات الوقت تربية ى على إيصالو إُف كمالو اإلنسآف، ك

٘تيزت الًتبية اإلسبلمية بأهنا تربية مستمرة فا١تنزلة الكرٯتة اليت احتلها اإلنساف يف اإلسبلـ ال يستطيع أف ٭تتفظ ك 
 " طبق ىذا العلم ك يطورهبنفسو فيها إال بأف يظل كما أراده اهلل دائما، يتأمل ك يفكر ك يقرأ، ك يستزيد علما ك ي

ك بذلك فإف ا١تتأمل يف العبارات السابقة ك اآليات القرآنية  (. 48ص ، 2008) ٚتاؿ ٤تمد أبو الوىف، 
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كاألحاديث النبوية الشريفة السالفة الذكر ٬تد أف الدين اإلسبلمي قدـ يف ٣تاؿ اٞتودة الشاملة يف ميادين اٟتياة ما 
أهنا أم اٞتودة الشاملة أمر من اهلل لعباده ا١تؤمنُت رعاية منو ١تصاٟتهم. " ك نظاـ  َف تقدمو أم حضارة غَته، ك

التعليم يف اإلسبلـ ليس لو حدكد أك قيود رٝتية ٖتد حركتو فالتعليم عبادة يتقرب هبا ا١تتعلم إُف اهلل ك ال ٯتكن أف 
شرعي، ك ليس كجها من كجوه  يكوف حرفة أك مهنة كما عند الغرب، ك اعترب العلماء أف نشر العلم كاجب

(. ك جودة التعليم من منظور إسبلمي ىو عبارة  198 ص ،2006، طعيمة رشدمالكسب ا١تادم فحسب. " )
عن " ترٚتة احتياجات ك توقعات ا١تستفيدين من العملية التعليمية إُف ٣تموعة خصائص ٤تددة تكوف أساسا يف 

ك توقعات ا١تستفيدين ك ٖتقيق رضى  من أجل تلبية احتياجات تصميم ا٠تدمات التعليمية ك طريقة أداء العمل 
  (.   3 ص ،2007ا٠تطيب  ٤تمود)اهلل عز ك جل "  

 الهدف من الجودة : - 6
          تتطلب اٞتودة عمل األشياء الصحيحة ك بالطريقة الصحيحة ك من أكؿ مرة خفض التكاليف : - 1 - 6

اإلجراءات اليت يهدؼ تبنيها  ىذا ا١تفهـو بشكل ٣تمل إُف ٣تموعة ا١تعايَت كيشَت  ك بالتاِف تقليل التكاليف " ك
فقا  ا١تنتج ك للمؤسسة ك التحسُت ا١تتواصل يف األداء ك ا١تتوخاةتنفيذىا إُف ٖتقيق أقصى درجة من األىداؼ  ك

،  البيبلكم حسُت حسن)تكلفة ٦تكنُت "  أقل جهد ك ا١تواصفات ا١تنشودة بأفضل طرؽ ك لؤلغراض ا١تطلوبة ك
 (. 12ص ،2006، كأخركف

إ٧تاز طلبات العميل،  فالوقت عامل فًتات من خبلؿ تقليص  ك ىذا األمثل للوقت : االتستغالل - 2 - 6
، ك خاصة ك ٨تن يف عصر ا١تنافسة من قبل ا٢تيئة العاملة الحًتاموضركرم بل يعد أىم عامل يسعى العميل 

فاحًتاـ الوقت ك أداء األعماؿ يف أكقاهتا دكف تأخر ك ال ٘تاطل، يف حد ذاتو كسب لثقة العميل ك نيل الحًتامو. 
  فالوقت عملة صعبة ال بد من استغبل٢تا خَت استغبلؿ، ك اٟتفاظ على ا١تواعيد بدقة ك جدية. 

ك تقدٔف  نا العمل على ٖتقيق رغبات ا١تستفيد من ا٠تدمات ا١تقدمةك ا١تراد ى كسب رضى العميل :  - 3 - 6
فعند اكتساب رضى العميل ا١تربمة، دكف اإلخبلؿ هبا.  االتفاقيةىذه ا٠تدمات كما ىو متفق عليو يف البنود أك 

خسارة العميل، ك فقداف ثقتو  نضمن استمرارية اإلنتاج، ك البقاء يف السوؽ من خبلؿ استمرار الطلب، ك عدـ
يضيف مأموف سليماف قائبل " ٭تذر خرباء اإلدارة دائما من كضع األىداؼ غَت الواقعية اليت يكوف من الصعب ك 

بالتاِف فإف ٖتقيق جودة )تامة(  ٯتكن الوصوؿ إليها ك ٖتقيقها يف الواقع العملي ْتيث ٬تب أف تكوف كاقعية ك
... كما أف إدارة اٞتودة الشاملة ال  ا٠تدمات بة الوصوؿ إليو يف إنتاج السلع كيعترب ىدفا غَت كاقعي من الصعو 
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لكنها تعٍت ٖتقيق أعلى جودة  ك ا٠تدمات تعٍت أف ا١تؤسسة ٬تب أف تسعى إُف ٖتقيق الكماؿ يف ا١تنتجات ك
 (. 19 ص ،2006 ،مأموف سليماف الدرادكة ) الظركؼ اليت ٕتابو الشركة " ٦تكنة يف ظل اإلمكانيات ك

 :أىم عناصر نجاح الجودة   - 7
من ىذا ا١تنطلق  مكونات ا١تنظمة، ك اٞتودة الشاملة ىي جودة كل شيء، أم اٞتودة يف كل عناصر ك

بالتاِف ٖتقيق  ذلك ألف كل ما ٖتتويو ا١تنظمة يشًتؾ يف ٖتديد ما يقّدـ للمستهلك ك تأخذ طابع الشمولية ك
 (. ك من بُت أىم العناصر لنجاح اٞتودة : 397ص ،1999فريد راغب ،  النجار) رضاه أك عدـ رضاه.

 التحسُت ا١تستمر ك التطوير يف األعماؿ ك األنشطة دكف انقطاع أك ملل. - 
 ال بد من توفر ثقافة إشباع رغبات العمبلء ك العمل على اكتساب رضاىم. -
 الزائفة.التفآف ك اٞتدية يف العمل ك االبتعاد عن الشعارات  -
 اٞتودة االىتماـ ٔتستول أداء العاملُت بتدريبهم ك رفع  ك تطوير مهاراهتم لتحقيق ا١تستول ا١تطلوب من -
التشجيع على العمل اٞتماعي ك التعاكف بُت أفراد اجملموعة من خبلؿ بناء فرؽ العمل، ك اٟتث على تضافر  -

 اٞتهود.
بداء آرائهم إة من إمكانات ك قدرات العاملُت ك ٖتفيزىم على التشجيع على االبداع ك االبتكار ك االستفاد -

  كأفكارىم.
" باإلضافة إُف اٟتيوية ك النشاط ك ا١تركنة، ك الرغبة يف العمل مع فرؽ العمل، ك القدرة على التعامل مع 

              منها على ا١تستجدات الًتبوية ك االستفادة االطبلعتكنولوجيا ا١تعلومات ك االستفادة ٔتا ىو جديد، ك 
التنويع ك اإلبداع  على إدارتو، حسن التنظيم، ك ا١توضوعية ك الدقة يف العمل، ك القدرة ك حسن استثمار الوقت ك

يف طرؽ التدريس، ك التفاعل اإل٬تايب مع التبلميذ، ك تقدير الفركقات الفردية فيما بينهم. " ) رافدة اٟتريرم، 
 (. 383ص ، 2011

 التقليدية إلى مدرتسة الجودة  : من المدرتسة - 8
ا١تعارؼ اليت تسعى لتقدٯتها  كثَتا ما يعاب على ا١تدرسة التقليدية تركيزىا على الكم من ا١تعلومات ك

ك عرضها   للتلميذ ك ّتعلها األستاذ يقـو بكل شيء يف حُت يكوف دكر التلميذ اإلصغاء ك استقباؿ ا١تعلومات
أم أنو يف كضع سليب، فهو إذف كعاء تصب فيو ا١تعلومات، ك بعكس  كما أعطيت لو عندما يطلب منو ذلك،

كما أف التطورات العا١تية ىذا جعلت ا١تدرسة اٟتديثة من التلميذ ٤تور العملية التعليمية ك أشركتو يف عملية تعليمو 
مستول االنفتاح الثقايف أك على مستول  من ا١تدرسة تواجو الكثَت من التحديات إف على تا١تتسارعة يف شىت اجملاالت جعل
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كل ذلك ك غَته يدعو إُف تغيَت نظرة الًتبية التقليدية إُف مفهـو شامل ك كاسع، يقـو على  ك االجتماعي، ك االقتصادم
اٞتودة يف ا١تؤسسات التعليمية نبع من النظر إُف التعليم  " إف االىتماـ بضبط .تغَتات ا١تتبلحقةلإدراؾ ا١تستجدات ك ا

اجملتمع  أف يسعى إُف إرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطبلب ك ال بد لو أف ينافس ك -كغَته من السلع-باعتباره سلعة 
على أفضل ا١تؤىبلت للحصوؿ على الفرص الوظيفية اليت تزداد شحان بازدياد عدد  الدكلة. فالطبلب يرغبوف يف اٟتصوؿ ك

طبلب يتطلعوف إُف أفضل تأىيل ألبنائهم، أما الدكلة فًتبو إُف ٥ترجات تعليمية أكلياء أمور ال قلة فرص العمل ك ا٠تر٬تُت ك
 .(14 -13ص  ،2001، بن سعود ا٠تضَت من ٖتقيق أىداؼ خططها التنموية ) متميزة ٘تكنها

 الجودة في المجال التربوي :   - 9
ا١تؤسسات التعليمية يف بداية الثمانينات كمحاكلة مستحدثة ببتطبيق اٞتودة ا١تنظمات العا١تية  لقد بدأت

٥ترجات ىذه ا١تؤسسات إذ أشارت األدبيات العا١تية إُف أف ىناؾ شعور بعدـ الرضا عن مستول لئلصبلح، 
أصبح مطلبا أساسيا  (QM)ك يؤكد عليمات أف منهج اٞتودة عدـ مواكبتها ١تختلف ا١تستجدات ك التغَتات ك 

يف ظل التطورات ا١تعاصرة حىت ٯتكن أداء األعماؿ الًتبوية ك التعليمية بشكل صحيح، ك بأقل جهد ك أقل 
تكلفة، كذلك إشباع حاجات ا١تتعلمُت ك زيادة اإلحساس بالرضا لدل ٚتيع العاملُت يف ا١تؤسسة التعليمية 

، 2004 صاٌف ناصر،)عليمات  " ية أك ا١تهارية أك األخبلقية.كٖتقيق جودة ا١تتعلم سواء من حيث اٞتوانب ا١تعرف
" من أىم دالالت اٞتودة يف ا١تدرسة أهنا ثقافة لتحسُت نظامها اإلدارم ك التعليمي ٔتساعدة ا١تعلمُت  ( ك97ص 

ا١تستفيدين من  كالطبلب ك ٚتيع العاملُت فيها، ك ٕتريب أحدث النظريات اٟتديثة يف التعليم ك التعلم، للوصوؿ إُف إسعاد
 .( 259، ص 2011) ٤تمد السيد علي، نظاـ اٞتودة يف ا١تدرسة. " 

 :  التربوي المجال في تعريف الجودة – 1 – 9
الكثَت من الباحثُت ك أىل الًتبية   باىتماـنظرا أل٫تية اٞتودة يف اجملاؿ التعليمي ٧تدىا قد حظيت 

 " لجودة يف التعليم لريف اتعال ٧تد من بُت كالتعليم  كالذين أسهموا ك بوفرة يف إعطائهم ١تختلف التعريفات حيث
ا١تواصفات اليت ٬تب أف تتوفر يف العملية التعليمية لتلبية حاجات ا١تستفيدين منها  ٣تموعة من الشركط ك اأهن

ك يعرفها  ( 73ص ، 1999فريد راغب،  النجار " ) تتصف بالكفاءة لتلبية متطلبات اجملتمعكإعداد ٥ترجات 
منهج يرتكز على إمكانية إ٬تاد ثقافة تنظيمية لدل ا١تؤسسات التعليمية  ٕتعل اإلدارة  حافظ فرج أٛتد على أهنا "

ؿ ٖتريك مواىبهم ك قدراهتم الطلبة متحمسُت لكل ما ىو جديد من خبل ساتذة ك العاملُت كالتعليمية ك األ
كتشجيع فرؽ العمل ك ا١تشاركة يف اٗتاذ القرار، ك ٖتسُت العمليات، ٔتا يضفي تغيَتا كاضحا ٨تو األفضل لدل 

أف ا١تدرس    Bonstingl 1992ك يرل ( 55 ص، 2003حافظ فرج أٛتد، ) " خر٬تي ىذه ا١تؤسسات
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التنظيمية ا١تبلئمة ٯتثبلف جهة تقدٔف ا٠تدمة، ك الطالب ٯتثل كا١تدرسة بتوفرىم أدكات التعليم الفعالة ك البيئة 
ا١تستفيد األكؿ، لذا فإف مسؤكلية ا١تدرسة ىي توفَت التعليم الذم ٬تعل من الطبلب نافعُت على ا١تدل البعيد 

م كيفية استثمارى كذلك بتدريسهم كيفية االتصاؿ ٔتحيطهم ك كيفية تقؤف اٞتودة يف عملهم ك عمل اآلخرين، ك
ك إف ا١تستفيد الثانوم من خدمات ا١تدرسة ىم اآلباء  لفرص التعليم ا١تستمر على مدل اٟتياة لتعزيز تقدمهم

كأكلياء األمور ك اجملتمع الذين من حقهم توقع ٪تو مدارؾ ك قدرات ك مهارات أبنائهم الطبلب ك تطور 
ك ىي كذلك " قدرة  (. 12، ص 2007رياض رشاد البنا،  )"  شخصياهتم ليكونوا نافعُت لذكيهم ك ٣تتمعهم

اإلدارة التعليمية يف مستوياهتا ك مواقعها ا١تختلفة على أداء أعما٢تا بالدرجة اليت ٘تكنها من إعداد خرجُت ٯتتلكوف 
من ا١تواصفات ما ٯتكنهم من تلبية احتياجات التنمية يف ٣تتمعهم طبقا ١تا مت ٖتديده من أىداؼ ك مواصفات 

ك من خبلؿ استعراضنا للتعريفات السابقة ٯتكننا . ( 79، ص 2003حسن أٛتد الشافعي،  ) ٢تؤالء ا٠تر٬تُت
 استخبلص أف اٞتودة يف اجملاؿ الًتبوم ك التعليمي تتضمن :

الًتكيز على التلميذ كمنتج هنائي، ألنو ا١تستفيد األكؿ من ىذه ا٠تدمة ك ألف ا١تؤسسة الًتبوية تسعى إلعداده  - 
 ك تنميتو مع مراعاة ٚتيع جوانب ٪توه.

 العمل على مشاركة ٚتيع العاملُت يف ا١تؤسسة التعليمية لتحقيق اٞتودة ك التحسُت ا١تستمر. -
 التطوير يف ٣تاالت الًتبية ك التعليم ١تواكبتها ك االستفادة منها.مراعاة جوانب التجديد ك  -
التحسُت ك التطوير عن طريق التقييم ك التقؤف لعمل ا١تؤسسة الًتبوية ك التعليمية يف ما ٮتص ا١تدخبلت  -

 كالعمليات ك ا١تخرجات، لتحقيق احتياجات سوؽ العمل يف البيئة احمليطة.  
 :  التربوي المجال في مفهوم الجودة - 2 – 9

"  يقصد باٞتودة الشاملة يف الًتبية ٣تموعة من ا٠تصائص أك السمات اليت تعرب بدقة ك مشولية عن جوىر 
الًتبية ك حالتها ٔتا يف ذلك كل أبعادىا، مدخبلت ك عمليات ك ٥ترجات ك تغدية راجعة ك كذلك التفاعبلت 

 21، ص2008) رشدم أٛتد طعمو ة ك ا١تناسبة للجميع. " ا١تتواصلة ك اليت تؤدم إُف ٖتقيق األىداؼ ا١تنشود
ك ٖتقيق أىداؼ  اجملتمع ك مؤسساتو (  " مقابلة احتياجات ك توقعات ا١تستهلك ) أف من مفاىيمها.كما (

ك فعالية ا١تنظمة "  ا١تستفيد ) اإلدارة ػ أعضاء ىيئة التدريس ػ الطبلب ( يف ضوء األىداؼ ا١توضوعة لكفاءة 
" أما يف الًتبية فإف ك يذكر فواز التميمي يف ىذا  (. 155، ص 2003، ك ٤تمد صربم حافظ ،أٛتدحافظ فرج )

اٞتودة اليت تسعى إليها تعٌت بقيمة اإلنتاج غَت الرْتية، اليت تشمل مواصفات معينة ٗتدـ غرض اجملتمع ك ٖتقق 
ك ما ٯتكننا  ( 14ص ، 2008لتميمي فواز ا أىدافو كما الرضا للمستفيدين الذين ىم الطلبة ك اجملتمعات " )
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أف مفهـو اٞتودة يف اجملاؿ الًتبوم أهنا ٣تموعة من ا١تواصفات ك اإلجراءات تتخذ من طرؼ ا١تؤسسة  استخبلصو
ك ىو التلميذ مع أكلياء األمور ك ىذا بتقدٔف خدمات تربوية  الالًتبوية إلشباع رغبات ا١تستهلك ك تلبية رغباتو أ

 كتعليمية جيدة ترقى إُف ا١تستول ا١تنشود. 
 أىداف الجودة الشاملة في التعليم : - 3 – 9

            تعمل اٞتودة الشاملة على منع حدكث ا١تشكبلت، ك تسعى إُف االىتماـ باألمور الصغَتة ك الكبَتة
طابقة للمعايَت، ك التغلغل يف كل أجزاء ا١تؤسسة التعليمية، ك ٖتسُت ا١تنتج باستمرار ك تتماشى ك االلتزاـ، ك ا١ت

ك ا٢تدؼ األساسي من إدارة اٞتودة الشاملة يف أم " برامج اٞتودة مع األىداؼ التنظيمية ك خطط اإلنتاج. 
من خبلؿ ٖتقيق أكرب عائد ٦تكن ٠تدمات ا١تقدمة. ك ذلك  مؤسسة رياضية أك نشاط رياضي ىو ٖتسُت األداء كا

، 2003بأقل تكلفة تطبيقا لقاعدة العمل الصحيح بدكف أخطاء منذ التجربة األكُف " ) حسن أٛتد الشافعي، 
 (. 33ص 

خر٬تي مدارسها ىي بالدرجة األكُف القدرة على احملافظة أمل األمة أف تكوف يف ف ا١تواصفات اليت تكما أ  
قدرة على ضبط الذات  اٗتاذ القرارات، ك القدرة على حل ا١تشكبلت ك الدينية، ك القومية ك على ا٢توية الوطنية ك

لتحقيق ىذه ا١تواصفات  التكيف يف سوؽ العمل، كية قصد ر االتصاؿ الضرك امتبلؾ مهارات  ٖتمل ا١تسئولية، ك ك
 .( 12، ص ٬2010تب أف تتحقق األىداؼ التالية: ) أٛتد شنايت، 

األخذ بو ك  السنة حسن إدارتو مبدأ إسبلمي بنصوص الكتاب ك إتقاف العمل ك اٞتودة ك التأكيد على أف -
ىو مطلب كظيفي ٬تب أف ٭تتضن ٚتيع جوانب  أنو من ٝتات العصر الذم نعيشو ك كطٍت، ك كاجب ديٍت ك

 الًتبوية.  العلمية التعليمية ك
تنمية مهارات العمل اٞتماعي هبدؼ  ٓف اٞتماعي كتطوير أداء ٚتيع العاملُت عن طريق تنمية ركح العمل التعاك  -

 كافة العاملُت با١تؤسسة الًتبوية.  االستفادة من كافة الطاقات ك
القائمة على الفاعلية ك الفعالية ٖتت شعارىا الدائم " أف نعمل األشياء بطريقة  ترسيخ مفاىيم اٞتودة الشاملة ك -

    ." يف كل مرة صحيحة من أكؿ مرة ك
التفعيل لؤلنظمة  اإلجراءات ك نقلة نوعية يف عملية الًتبية ك التعليم تقـو على أساس التوثيق للربامج ك ٖتقيق -

 . االرتقاء ٔتستويات الطبلب التوجيهات ك كاللوائح ك
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إ٬تاد  ا١توظفُت يف ا١تدارس من خبلؿ ا١تتابعة الفاعلة ك ا١تعلمُت ك االىتماـ ٔتستول األداء لئلداريُت ك -
التأىيل اٞتيد، مع تركيز اٞتودة على  ا١تستمرة ك تنفيذ برامج التدريب ا١تقننة ك ءات التصحيحية البلزمة كاإلجرا

  ا١تخرجات(. -العمليات -ٚتيع أنشطة مكونات النظاـ التعليمي ) ا١تدخبلت
 ،ا١تؤسسة التعليميةىكذا ٧تد أف ا٢تدؼ األساسي لنظاـ توكيد اٞتودة يف التعليم ىو التحسُت ا١تستمر يف عمل  ك
ك اليت تقـو على مبدأ ) جودة    Accréditationىناؾ أكثر من طريقة لتوكيد اٞتودة، منها طريقة االعتماد  ك

ا١تدخبلت تؤدم إُف جودة ا١تخرجات(، ك لذلك فهي تشدد على توافر ٝتات اٞتودة يف مدخبلت العملية 
ك جودة اإلدارة، ك جودة مصادر  ا١تعلم، ك جودة ا١تنهج ذ، ك جودةالتعليمية ك اليت تشتمل على جودة التلمي

التعلم، على أف ٖتدد جودة ىذه ا١تدخبلت كفق معايَت تضعها اٞتهات العليا ا١تسؤكلة عن إدارة اٞتودة يف 
 (  388 ص ،2011ا١تؤسسات التعليمية. " ) رافدة اٟتريرم، 

 : التعليمفي  جودةالمبادئ  - 4 – 9 
ك تباينت يف موضوع  اٞتودة ك ىذا يف ٖتديد ا١تبادئ اليت  االختصاصلقد تعددت آراء الباحثُت ك أىل 

 تستند عليها اٞتودة، غَت أهنم اتفقوا ك أٚتعوا  على ذكر بعض ا١تبادئ أساسية نذكرىا يف التاِف :
 تحقيق رضا المستفيد : - 1 – 4 – 9

إُف التلميذ على أنو ىو ا١تستفيد األكؿ من العملية التعليمية كمن  ك ىنا ال بد للمنظومة الًتبوية من النظر
أجلو كضعت ىذه ا١تدارس ك ىذه ا١تناىج، ك ىذا الطاقم الًتبوم. ك عليو ال بد أف يكوف ىو ا١تعٍت األكؿ يف 

نوعية ا١تخرج ٖتسُت "  ٖتقيق مبتغاه، ك توفَت أنسب الطرؽ ك الوسائل لتمكينو من ٖتقيق التعلم ك التكوين اٞتيد
تطويره  ٖتسُت األداء ك النهائي مع زيادة الكفاءات األدائية يف العمل التدريسي، حيث ترتبط اٞتودة باإلنتاجية ك

فهي أسلوب تطوير شامل ك مستمر يف األداء يشمل كافة ٣تاالت العمل التعليمي، فهي  لتلبية متطلبات ا١تستفيد
مل ك الطبلب، أم أهنا تشمل ٚتيع كظائف ك نشاطات ا١تؤسسة عملية إدارية ٖتقق أىداؼ كل من سوؽ الع

التعليمية ليس فقط يف إنتاج ا٠تدمة، ك لكن يف توصيلها، األمر الذم ينطوم حتما على ٖتقيق رضا الطبلب 
 ،حافظ فرج أٛتدك زيادة نصيبها يف سوؽ العمل" ) كزيادة ثقتهم، ك ٖتسُت مركز ا١تؤسسة التعليمية ٤تليا ك عا١تيا

 (. 154ص ، ٤2003تمد صربم حافظ،  ك
 وضوح األىداف و الغايات :  - 2 – 4 – 9

النتائج ك ّتودة عالية ال بد من كضوح تاـ لؤلىداؼ ا١تسطرة من قبل ا١تؤسسة  للحصوؿ على أفضل
يعرؼ األستاذ ما يدرس ك أين يريد الوصوؿ  ، مع معرفة الغاية من ا١تنهاج ك اٟتاجة إليو، ك بذلكالتعليمية
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يعرؼ  أيضا بتبلمذتو، ك بدكره التلميذ يعرؼ إُف أين سيصل ك ماذا سيحقق من ىذا التعليم، ك اجملتمع بدكره
ك يعود تطبيق ىذه ا١تعايَت على ا١تنظمات ك ا١تؤسسات  " ماذا سيجٍت من خبلؿ ا١تنظومة الًتبوية ك التعليمية

اٟتد األدْف من األداء ا١تقبوؿ لضماف ا١توقف التنافسي بالكثَت من النفع مثل: توفَت إطار ٯتكن من خبللو ٖتديد 
ٖتسُت اإلنتاجية يف سوؽ عا١تية متغَتة من  اختزاؿ التكاليف ك اكتساب ثقة ك رضا العمبلء ك للمؤسسات، ك

ك تطوير نظاـ فعاؿ للتقؤف الذايت  كقت األعضاء العاملُت با١تؤسسة التعليمية خبلؿ االستثمار الصحيح للموارد ك
 (.   15ص  ،٤2007تمد أشرؼ السعيد،  ) ضماف اٞتودة الداخلية "ك 
 تفعيل دور العاملين و تفويض السلطة : - 3 – 4 – 9 

دكرىم ٦تا يدفع ٔتا ال شك فيو إُف  تفعيلب التجديد ك ىذا التحديث ك إشراؾ ٚتيع العاملُت يف التطوير ك
مكاناهتم ك قدراهتم. فلكل عامل مهامو ا١توكلة إليو إالفعلية من  ستفادةاالإتقاهنم لؤلعماؿ ا١توكلة إليهم ك ٖتقيق 

كىو ٤تاسب عليها ك عليو إتقاف عملو فهو ا١تسؤكؿ األكؿ ك ا١تباشر عن ىذا العمل دكف أف يتدخل ا١تسؤكلوف يف 
اع ك التطوير مة أكرب ك ْترية دكف قيود من طرؼ ا١تسؤكؿ ٦تا يدفع لعنصر اإلبدأعمالو ٦تا يدفعو للعمل أكثر ك هبّ 

عن  االبتعاد ك الوقت اٞتهد ك تقليل ا٢تدر يف ا١تاؿ ك ارتفاع معدالت العمل اإل٬تايب ك زيادة ك من الظهور مع
كما أف اٞتودة ليست "ا١تسؤكلُت ك بالتاِف العمل يف ضوء أفكارىم ك معتقداهتم  بآراءمركزية القرار ك التقيد 

أك على كاىل شخص معُت. إ٪تا ىي مسألة ٚتاعية تفرض على كل مسؤكلية فردية تلقى على عاتق فرد  كاحد 
رفع مستواه إُف أقصى درجة حىت يستطيع بذلك إحداث التغَت ا١ترغوب، كا١تواصفات  فرد مسؤكلية ٖتسُت أدائو ك

وم لتحقيق من قبل العاملُت يف اجملاؿ الًتب ا١تبذكلةا١تطلوبة. ك ٯتكن تعريف اٞتودة الشاملة على أهنا " ٚتلة اٞتهود 
الفاعلية ك الكفاءة داخل الفصوؿ الدراسية ك ا١تدرسة بشكل عاـ، ك رفع مستول ا١تنتج الًتبوم ) الطالب (  " 

 .(256، ص 2011)٤تمد السيد علي، 
 القيادة التربوية الفعالة : - 4 – 4 – 9

األطر التعليمية يف اكتساب  الكوادر الًتبوية ك اإلدارية ك تعمل اٞتودة على تطوير ا١تهارات القيادية ك
الًتكيز على الوقاية بدال من التفتيش ْتيث يتعُت على اإلدارة الًتبوية أف تبادر إُف  ا١تهارات التدريسية ا١تعاصرة مع

التعرؼ على ا١تشاكل ك توقعها قبل حدكثها، مع كضع أنظمة كقائية ٘تنع حدكث ىذه ا١تشاكل ٦تا يساعد على 
كفق خططها ا١توضوعة دكف تأخر أك تعثر. كما ٬تب على ىذه القيادة إشراؾ ٚتيع العاملُت سَت العملية التعليمية 

يف اٗتاذ القرارات ك إسناد ا١تهاـ ك ا١تتابعة اٞتدية ك اآلنية لكل خطوات العمل مع إرشاد العاملُت ك توجيههم، 
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مع عدـ إحباط العامل بل دفعو  كاختيار أحسن الطرؽ ك األلفاظ لتصحيح األخطاء ك تفادم الوقوع فيها ٣تددا،
 .  ْتكمة  للعمل أكثر

 العمل الجماعي و تشكيل فرق العمل : - 5 – 4 – 9
   العمل اٞتماعي القائم على التعاكف بُت األفراد العاملُت يف ا١تؤسسة التعليمية يتيح الفرصة لتفجَت ا١تواىب 

كما يسهل عملية تبادؿ ا٠تربات، ك يساىم يف بلورة رؤية كاحدة مشًتكة ٘تثل توجها   االبتكاريةك الطاقات 
موحدا، يتحاشى التكرار ك التناقض ك التضارب  فهو "منهج يرتكز على إمكانية إ٬تاد ثقافة تنظيمية لدل 

كل ما ىو جديد من الطلبة متحمسُت ل ا١تؤسسات التعليمية ، ٕتعل اإلدارة التعليمية ك األساتذة ك العاملُت ك
خبلؿ ٖتريك مواىبهم ك قدراهتم ك تشجيع فرؽ العمل ك ا١تشاركة يف اٗتاذ القرار، ك ٖتسُت العمليات  ٔتا يضفي 

ص ، 2003ك ٤تمد صربم حافظ،  ،حافظ فرج أٛتد ) " تغيَتا كاضحا ٨تو األفضل لدل خر٬تي ىذه ا١تؤسسات
عن اٞتودة يف التعليم بأهنا " عملية إدارية ترتكز على بقولو (  Rhodes) ركدز  ضيف إُف ىذاك ي (. 155

تستثمر قدراهتم الفكرية  تستمد طاقة حركتها من ا١تعلومات اليت توظف مواىب العاملُت ك ٣تموعة من القيم، ك
أٛتد سيد مصطفى،  يف ٥تتلف مستويات التنظيم على ٨تو إبداعي لضماف ٖتقيق التحسُت ا١تستمر للمؤسسة " )

 .( 367 ص ،1997
 : أىمية تطبيق الجودة في التعليم   – 5 – 9

  ترسم أىدافا ٤تددة تتيح اٞتودة الشاملة للمؤسسة التعليمية رؤية ك رسالة كاضحة لطبيعة دكرىا. ك
كٖتدد مستويات متوقعة لؤلداء، كما توجو جهود العاملُت، مع توفَت مرجعية موضوعية ٖتتكم إليها يف التقييم 
           الذايت للممارسات السائدة فيها ٔتا يساعدىا يف التحديد الدقيق لفجوات األداء ك نقاط القوة يف التخطيط 

عد على ٖتسُت ا١تخرجات ك النواتج. كما تعمل على ٖتفيز األمثل للموارد ٔتا يسا االستثمارك الرب٣تة، مع 
(  Q M)  العاملُت ٨تو السعي ا١تستمر للتنمية ا١تهنية الذاتية. ك يؤكد عليمات على ضركرة األخذ ٔتنهج اٞتودة 

ك التعليمية بشكل صحيح،  حيث أصبح مطلبا أساسيا يف ظل التطورات ا١تعاصرة حىت ٯتكن أداء األعماؿ الًتبوية
ك بأقل جهد ك أقل تكلفة، كذلك إشباع حاجات ا١تتعلمُت ك زيادة اإلحساس بالرضا لدل ٚتيع العاملُت يف 
 ا١تؤسسة التعليمية، ك ٖتقيق جودة ا١تتعلم سواء من حيث اٞتوانب ا١تعرفية أك ا١تهارية أك األخبلقية. ) عليمات

ك ٭تدد ٤تمد السيد علي ٣تموعة من العناصر تربز أ٫تية اٞتودة بالنسبة للتعليم نذكرىا (.  97، ص2004، صاٌف ناصر
 ( 258، ص 2011) ٤تمد السيد علي، يف اآليت : 

 ضبط ك تطوير النظاـ اإلدارم يف ا١تدرسة نتيجة كضوح األدكار ك ٖتديد ا١تستويات. -
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 قلية ك االجتماعية ك النفسية ك الركحية.االرتقاء ٔتستول الطبلب يف ٚتيع اٞتوانب اٞتسمية ك الع -
 كضع اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا. ضبط شكاكم الطبلب ك أكلياء أمورىم، ك اإلقبلؿ منها ك -
 التعليمية ك رفع مستول األداء ٞتميع اإلداريُت ك ا١تعلمُت ك العاملُت با١تدرسة. الكفاءة   زيادة -
 جملتمع ك الوصوؿ إُف رضاىم كفق النظاـ التعليمي.الوفاء ٔتتطلبات الطبلب ك أكلياء أمورىم ك ا -
 توفَت جو من التفاىم ك التعاكف ك العبلقات اإلنسانية السليمة بُت ٚتيع العاملُت يف ا١تدرسة. -
لتصحيحية ا٘تكُت إدارة ا١تدرسة من ٖتليل ا١تشكبلت بالطرؽ العلمية الصحيحة ك التعامل معها من خبلؿ اإلجراءات  -

 ع حدكثها مستقببل.كالوقاية ١تن
 ٕتاه ا١تدرسة من خبلؿ إبراز االلتزـا بنظاـ اٞتودة.ا رفع مستول الوعي لدل الطبلب ك أكلياء أمورىم  -
 الًتابط ك التكامل بُت ٚتيع اإلداريُت ك ا١تعلمُت يف ا١تدرسة ك العمل عن طريق الفريق ك بركح الفريق. -
 ك التقدير احمللي ك االعًتاؼ العا١تي.    االحًتـا تطبيق نظاـ اٞتودة ٯتنح ا١تدرسة  -

تطبيقها يف ا١تؤسسات ل السعي ، ٦تا يؤكد على ضركرةىامة جدامن ىذا كلو يتضح لنا أف للجودة الشاملة أ٫تية كبَتة ك 
خدماهتا ظهر ك يتحدد ٧تاح ا١تؤسسة التعليمية أك فشلها يف تقدٔف يالتعليمية، ك بقدر مراعاة جانب اٞتودة ك االىتماـ هبا 

 للمستفيدين.
 : الجودة في التعليم اتستراتيجية   – 6 – 9

يرل الباحثوف يف ٣تاؿ الًتبية ك التعليم أف اٞتودة يف اجملاؿ الًتبوم تعٍت إ٬تابية النظاـ التعليمي ْتيث إذا ما نظرنا 
 على أنو استثمار قومي لو مدخبلتو ك ٥ترجاتو،  فإف اٞتودة فيو تكمن يف جودة ا١تخرجات متماشية ك أىداؼ ىذا النظاـ 

إف جودة " يف التطور ك االزدىار ك احتياجات الفرد باعتباره كحدة بناء ىذا اجملتمع ك غاياتو من حيث احتياجات اجملتمع 
تضحي من أجلها بالوقت كاٞتهد  تستثمرىا الشعوب، ك إ٪تا فرصة تصنعها األمم ك التعليم ليست ىبة ٘تنحها اٟتكومات، ك

من الفصوؿ  ال من القوانُت، بل تبدأ من ا١تدرسة ك كال ا١تؤ٘ترات  جودة التعليم ال تبدأ من القاعات ك ا١تثابرة. ك ا١تاؿ ك ك
حساف،  ضبط جودتو ) الطبلب يف ٖتمل مسؤكلية تطوير التعليم ك ا١تعلمُت ك من مشاركة اإلدارة ك كمن اىتماـ الوالدين ك

نتاجية لقد " أصبحت إدارة اٞتودة الشاملة اسًتاتيجية متكاملة لتطوير ا١تؤسسات اإل ك (. 25 ، ص1994، حساف ٤تمد
مثاِف  بأسلوب ٪توذجي ك منها ا١تؤسسات التعليمية، ألهنا إدارة تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة ك ا٠تدمية، ك ك

التجديد  يدعم االبتكار ك يرضي ا١تستفيدين ك يقلل ا١تنازعات بُت العاملُت، ك يتجنب تبديد ا١توارد أك سوء استغبل٢تا، ك
إدارية مستمرة التحسُت  اسًتاتيجية"  اٞتودة يف التعليمكما تعترب (.75 ، ص2000 اٟتافظ، نبيل عبد الفتاح، )عبد
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هتدؼ إُف ٗتريج ا١تدخل الرئيسي ك ىو الطالب على أعلى مستول من اٞتودة بتمكينو با١تهارات ا١تبلئمة لسوؽ 
 (. 116، ص 2003 ،إبراىيم العمل لكسب رضا الطالب ك ا٢تيئات ا١تستفيدة بو يف اجملتمع " ) أٛتد

 جودة التعليم و االقتصاد :  – 7 – 9
التعامل بكفاءة مع متغَتات ىذا  لقد أصبح تطبيق اٞتودة يف التعليم مطلبا ملحا من أجل التفاعل ك

اجملتمعات  ك ازداد فيو الصراع بُت األفراد التكنولوجيا ك العصر الذم اتسم بالتسارع يف اكتساب ا١تعرفة ك
" يرل آدـ ٝتيث أف التعليم ك التدريب ٯتثبلف شكبل من أشكاؿ تراكم رأس ا١تاؿ يف اجملتمع   حيث كا١تؤسسات

كما يربط " جوف ستيوارت مل " بُت االستثمار يف التعليم ك معدؿ النمو االقتصادم يف اجملتمع ك يرل أف العبلقة 
ا يؤكده ريتشارد فرماف حينما يذكر " (. ك ىذا م 74ص ، 2008) ٚتاؿ ٤تمد أبو الوىف، بينهما عبلقة ترابطية " 

أف التعليم قد اٗتذ شكبل من أشكاؿ السوؽ ك عندما تدخل ا١تنافسة يف السوؽ يصبح من الضركرم أف ٭تاكؿ 
موردك ا٠تدمات البحث عن كسائل ٕتعل من خدماهتم شيئا متميزا عن خدمات غَتىم من ا١تنافسُت ك يسعوف 

ؿ البعض ٖتقيق ذلك من خبلؿ كسائل متعددة ك لكن ال يصبح أماـ الغالبية ٨تو تقدٔف ميزات تنافسية ك قد ٭تاك 
" ك من مث أصبح  .(  Richard Freeman, 1993, p 09)من بديل سول ا١تنافسة على جودة التعليم " 

ساند، إف صبح عليو األف أف يأعلى التعليم مواكبة ىذه التغَتات باعتبار أف التعليم أداة تكوين ا١توارد البشرية، بل 
َف يكن يقود، عملية التغيَت يف اجملتمع ذلك ألنو ا١تسؤكؿ عن تنمية ا١توارد البشرية ا١تبدعة اليت تستطيع أف ٖتدث 

ٔتستواه يف معظم  االرتفاعابتكار، ك لعل ىذا ما يفسر االىتماـ ا١تتزايد ّتودة التعليم ك  التغيَت ك تقوده بفعالية ك
إف جودة التعليم تؤدم إُف التنمية  ( 54 ص ،2006، ، ك أخركفالبيبلكم حسُتدكؿ العاَف ا١تتقدـ ")حسن 
بالتاِف الوفاء باحتياجات اجملتمع من اإلطارات القادرة على  مهاريا، ك كجدانيا ك ،كالتقدـ مع التكامل معرفيا

 ك التطور مع الزيادة يف اإلنتاج االكتفاءك اإلبداع ك ٖتقيق  التنافس
 ية : التعليمالعملية متطلبات تطبيق الجودة في   – 8 – 9

أصبحت قضية جودة التعليم موضع اىتماـ ا١تعنيُت بالتعليم على الصعيدين اإلقليمي ك العا١تي، حيث 
يرل الكثَت من الباحثُت أف السبيل ١تواجهة ٖتديات القرف اٟتاِف يتمثل يف رفع جودة نوعية التعليم ك ٖتسُت 

ما زالت اإلصبلحات إذ خطَتة يف التعليم،  يعآف من أزمة كبَتة ك منو العريب ك خاصة العاَف أف، حيث٥ترجاتو
ا١تناىج، إضافة إُف  اٞتانب النظرم على ا١تقررات ك فيها التعليمية تطبق دكف كجود نظرة شاملة للتطوير، يغلب

ىذا  عدـ فاعلية كسائل تقؤفمع دراتو، ق مواىبو ك من حيث ميولو ك تلميذقصور النظاـ التعليمي عن االىتماـ بال
من آراء العديد  ك انطبلقان من القائمة اليت أكردىا معهد إدارة اٞتودة الشاملة الفيدراِف ك ،لكوهنا تقليدية األخَت
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من الباحثُت ٯتكن القوؿ أف متطلبات تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تنظمات التعليمية، تتمثل يف النقاط الرئيسية 
 التالية :

 تأييد اإلدارة العليا لنظاـ إدارة اٞتودة الشاملة. دعم ك -
 ترسيخ ثقافة اٞتودة الشاملة بُت ٚتيع األفراد كأحد ا٠تطوات الرئيسة لتبٍت إدارة اٞتودة الشاملة  -
أساليب التقؤف تبٍت   ٖتديث ا١تناىج ك تطوير ك تنمية ا١توارد البشرية كا١تعلمُت أك ا١تشرفُت األكادٯتيُت ك -

 ٖتديث ا٢تياكل التنظيمية إلحداث التجديد الًتبوم ا١تطلوب. ا١تتطورة ك
 مشاركة ٚتيع العاملُت يف اٞتهود ا١تبذكلة لتحسُت مستوم األداء. -
ا٠تارجيُت ىم عناصر اجملتمع احمللي  العاملُت ك ىم الطبلب ك التعرؼ علي احتياجات ا١تستفيدين الداخليُت ك -
 اٞتودة. ذه االحتياجات ١تعايَت لقياس األداء كإخضاع ى ك
ىو من مضامُت العمل اٞتماعي  تفويض الصبلحيات يعد من اٞتوانب ا١تهمة يف إدارة اٞتودة الشاملة ك  -

 كالتعاكٓف بعيدا عن ا١تركزية يف اٗتاذ القرارات.
لبلزمة ٞتودة عمل ا١تؤسسة من خبلؿ األىداؼ ا ا١تشاركة اٟتقيقية ٞتميع ا١تعنيُت با١تؤسسة يف صياغة ا٠تطط ك -

ا١تستويات ا١تختلفة. "   رفع الركح ا١تعنوية يف بيئة العمل يف كافة ا١تراحل ك توحيد اٞتهود ك ٖتديد أدكار اٞتميع ك
  (. 11ص ، 2010أٛتد شنايت ،  )
 خصائص الجودة في العملية التعليمية :  – 9 – 9

                                                    ىناؾ عدة خصائص تتميز هبا اٞتودة يف ٣تاؿ التعليم نذكر منها : 
   الًتبية عملية مستمرة ك دائمة مدل اٟتياة.  -
                                                        ال بد أف يكوف النمط القيادم يف اإلدارة ٪تطا تشاركيا تعاكنيا.  -
                                                                                                      ينبغي أف ينظر إُف ٚتيع العاملُت يف ا١تؤسسة التعليمية على أهنم ماىركف يف تأدية كاجباهتم ك إ٧تاز أعما٢تم. -
 لبشرية ك ا١تادية ا١تتاحة.األمثل للموارد ا االستخداـ -
                                                           تقدٔف ا٠تدمات ٔتا يشبع حاجات ا١تستفيد الداخلية ك ا٠تارجية.  -
                                                                                          توفَت أفضل ا١تعنويات ٞتميع العاملُت.  -
                                                                                       توفَت أدكات ك معايَت لقياس األداء.  -
                                                                            .االجتماعيٗتفيض التكلفة مع ٖتقيق الطلب   -
 أف يستمر تدريب ا١تعلم ك اطبلعو على ا١تستجدات أثناء ا٠تدمة مع ضركرة جودة اليد العاملة أساسا.  -



114 
 

                                                                                                                    أف ينظر إُف ٚتيع الطبلب على أهنم قادركف على التعامل مهما كاف حجم أك درجة الفركقات الفردية بينهم.  - 
                                       ١تادة العلمية ا١تقدمة للطبلب ٦تتعة ك مفرحة مع مبلحقتها الدائمة للتطور.اأف تكوف   -
                                                                           ُف جانب التدريس النظرم.التطبيق العملي إ  -
                                                                      التجريب ا١تستمر للطرؽ ا١تستحدثة يف التدريس ك اإلدارة.  -
، 2011األمور ك اجملتمع احمللي كفق معايَت ك أىداؼ كاضحة. ) رافدة اٟتريرم  توفَت برنامج التواصل مع أكلياء -

  .( 27-26ص 
 مميزات تطبيق الجودة في العملية التعليمية :  – 10 – 9    

يف أداءه ك ٖتسينو، كذلك  االستمراريةجاىدة إلتقاف العمل ك يف اجملاؿ التعليمي تسعى اٞتودة الشاملة 
لضماف تقدٔف خدمات جيدة للزبوف أال ك ىم التبلميذ ك أكلياءىم، ك اجملتمع ا١تدٓف بصفة عامة. ك تتميز اٞتودة 

 الشاملة حسب بعض الباحثُت ٔتا يلي : 
                                                                     الوفاء ٔتتطلبات الطبلب ك كسب رضاىم.  -
                                                           مشاركة كل العاملُت يف عملية التطوير ك التحسُت.  -
 ربط أقساـ ا١تؤسسة التعليمية ك جعل عملها متسقا ك متكامبل.  -
                                              ترسيخ صورة ا١تؤسسة التعليمية لدل اٞتميع بالتزامها بنظاـ اٞتودة.  -
الطبلب  ٖتقيق تغطية شاملة لكافة العناصر العامة يف نشاط ا١تؤسسة التعليمية لتحقيق حاجات ك رغبات  -

 كاجملتمع ك سوؽ العمل.
                                                                                                                        ك مراجعتها. تكامل دكرة ٖتقيق اٞتودة من خبلؿ عمليات التخطيط للجودة، ك تنظيم اٞتودة، ك تأكيدىا  -
 ٖتسُت اقتصاديات األداء.  -
                                                                                التقليل من البَتكقراطية اإلدارية ك اإلجراءات ا١تتكررة.  -
 ا١تساعدة يف كجود نظاـ شامل ك مدركس للمؤسسة التعليمية.  -
 يف إمكانيات ا١تؤسسة التعليمية من ناحية ا١توارد ك الوقت. اتفقنا١تساعدة يف ٗتفيض ال  -
                                                                   ا١تساعدة يف قبوؿ التغيَت ك السعي إليو ألجل التطوير ا١تستمر.  -
 تشجيع العمل الفريقي ك القضاء على الصراعات ك النزاعات.  -
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                                                                      تشجيع التفكَت اإلبداعي ك حفزه سواء أكاف فرديا أـ ٚتاعيا.  -
                                                                                        دكف تعثر. كضوح الرؤية ك انسيابية العمل  -
 (    72 -71، ص 2011يف التعامل.  ) رافدة اٟتريرم،  انسيابيها كمركنتها  كدٯتقراطية القيادة   -

 مجاالت تطبيق الجودة في العملية التعليمية :  – 11 – 9   
 بذلك ا١تتعلقة ا١تخرجات ك العمليات ك ا١تدخبلت كافة يف اٞتودة ٖتقيق من البد متميز لتعليم للوصوؿ

ّسلم من ك. التعليم جودة ٖتقيق على تساعد اليت ا١تمكنة الطاقات ك اٞتهود تعبئة يتطلب ىذا ك
ُ
 كافة أف بو ا١ت

   التعليم عملية سَت على الكبَت األثر ٢تا تنظيمية، أك مادية، أك بشرية، كانت سواء التعليمية العملية يف العوامل
 تو. ك ٯتكننا حصر ىذه اجملاالت يف اآليت  :تطلعا ك أىدافو ٖتقيق ك
ء األستاذ بصفتو الركن األساس يف العملية أدا ٖتسُت ك تطوير علىاٞتودة  تعمل األتستا  : - 1 – 11 – 9

 االىتماـ على تشجيعو ك اٞتوانب، ٥تتلف يف قدراتو بتطوير االىتماـ مع ،فاعل ك مستمر بشكلالتعليمية 
 من التعلم ١تصادر توظيفو ك ا١تشكبلت، حل يف مسا٫تتو ك تمع،جملا خدمة يف مشاركتو ك اٞتاد، العلمي بالبحث
 منها يف ٣تاؿ التدريس.  لبلستفادة تدريبية بدكرات إٟتاقو ك ،حديثة تقنية ك كسائل

يعترب تطبيق اٞتودة يف التعليم ٤تفزا كبَتا ١تشاركة التلميذ ك فاعليتو، مع دفعو لتقدٔف  المتعلم : - 2 – 11 – 9
 الك ، كما أهنا تعمل على تنمية ا١تهارات ك القدرات لتعليمو داخل ا١تؤسسة ك خارجها االبتكارا١تزيد من اإلبداع ك 

 مهبإكسا ك ا١تهارات، التبلميذ تعليم إُف الدكر ىذا تتعدل بل فحسب، ا١تنهجي التعليم عند دكرىا يقف
 با٠تدمات العناية مع فاعلة، قيادة ك آمنة مدرسية بيئة خبلؿ من التميز ٢تم كفلي ك ا١تختلفة، اإل٬تابية االٕتاىات

 تقييم لنظاـ ا١تستمرة ا١تتابعة ك م،هتإبداعا ك مهتمهارا تنمي اليت صفية الغَت األنشطة تقدٔف ك ا١تختلفة، الطبلبية
 . أىدافو ٖتقق ك التعلم،على  ٖتفز اليت التطبيقات من ذلك غَت ك الدراسي، ٖتصيلهم

البلزمة  التغيَتات بإحداث اإلدارة قناعة من البد اٞتودة تطبيقاهتا ٖتقق حىت: الهيئة اإلدارية  - 3 – 11 – 9
 القياـ مع خارجها، ك التعليمية ا١تؤسسات داخل اإلنسآف للتواصل بيئة ٖتقيق على قادرة ك اإلبداع، ك للتميز
 الداخلية العمل أساليب ك       قواعد ك لنظم ا١تستمرة ا١تراجعة على العمل ك. اهب ا١تنوطة ا١تسؤكليات ك با١تهاـ

 .لتعليمل  ا١تستقبلية الرؤل مع تتناغم اسًتاتيجية رؤية ذات تكوف أف ك ٖتسينها ك تطويرىا دؼهب ا١تدرسة يف

 ا١تنهج لتطوير ا١تستمرة با١تراجعة العا١تية ا١تتسارعة، كجب االىتماـ التغَتات ١تواكبةالمنهج :  - 4 – 11 – 9
 تغليب ك التطبيقية با١تقررات االىتماـ مع ،ك تطلعاتو ثقافتو ك تمعجملا طبيعة مع يتوافق ، ٔتاُتسن بضعة كل

 ٪تو جوانب ٥تتلف يراعي الذم ا١تنهج على الًتكيز ا١تقررات ك تدريس عند النظرم اٞتانب على التطبيقي اٞتانب
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 يطور ٔتا ا١تناسبة، القيم ك االٕتاىات ا١تهارات ك يكسبهم ك ا١تعارؼ، ٢تم يقدـ الفردية كماك فركقاهتم  التبلميذ،
 .اإلبداعي تفكَتىم ينمي ك مهتخربا
 معايير الجودة في العملية التعليمية :  – 12 – 9

ك ىذه اٟتركؼ ىي  . ISO 9000ـ، أطلق عليها 1987ألداء نظم اٞتودة سنة  ضعت معايَت عا١تية ك
أم ا١تنظمة الدكلية لتوحيد القياس. ك َف   International Standard Organisation.لكلمات :  ااختصار 

 اٞتانب ٚتيع مناحي اٟتياة ك منها إ٪تا تعدل ذلك ليمتد إُف يكن استعما٢تا يف اجملاؿ االقتصادم فحسب ك
ك الًتبوم ليصبح االلتزاـ هبذه ا١تعايَت أساس التنافس. ك تتمثل معايَت األيزك ٣تموعة من ا١تبادئ اليت إذا  التعليمي

التعليمية. " ك تشَت األدبيات إُف أف ىناؾ اثٍت  ما توفرت فإهنا تضمن ٖتقيق اٞتودة الشاملة داخل ا١تؤسسات
ية يف ٣تاؿ ا١تؤسسات التعليمية ك الًتبوية ك ىي : ) رافدة ٢تا صلة قو  9000عشر معيارا من معايَت األيزك 

 (  376 -375 ص ،2011اٟتريرم، 
                                               ة يف قيادة نظاـ اٞتودة.ز : أم مسؤكلية اإلجا المسؤوليات اإلداريةػ  1
                                       التعليمية لتوفَت ا٠تدمات ا١تتميزة.يقصد بو جودة ا٠تطة اليت تضعها ا١تؤسسة نظام الجودة : ػ  2
ا١تقصود هبذا ا١تعيار كجود عقد بُت الطالب ك ا١تؤسسة التعليمية بااللتزاـ األخبلقي أك  مراجعة العقود :ػ  3

                                                                                             التعهد بتوفَت ا١تتطلبات.
                 أم تصميمات ا١تنتجات ا٠تدمية اليت تقدمها ا١تؤسسة التعليمية إُف ا١تنتفعُت. : مراقبة التصميماتػ  4
                               اٟتصوؿ على سلع أك خدمات من مورد خارجي ك اتصاؼ ا١تشًتيات باٞتودة. ضبط المشتريات :ػ  5
                                                     مدل مبلئمة ا١تنتج مع متطلبات العميل. المنتجات الموجهة للمستفيد :ػ  6
مراقبة العملية التعليمية اليت ٘تثل ٚتيع األنشطة اليت ٖتوؿ ا١تدخبلت إُف  ضبط و مراقبة العمليات :ػ  7

                                                                                                                  ٥ترجات.
إذا كاف الطالب ىو ا١تنتج فإف الطالب الراسب ىو ا١تنتج غَت  ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات :ػ  8

ا١تنتجات غَت ا١تطابقة قد تكوف يف قدـ ا١تطابق للمواصفات، أما إذا َف يكن ا١تنتج ا١تقصود ىو الطالب، فإف 
                                            طرؽ التدريس أك مقصود معايَت التقؤف أك قدـ الكتب ا١تدرسية ك ا١تواد ا١تساندة.

إ٪تا تبحث عن  إف اٞتودة الشاملة ال تكتفي بتصحيح العيوب، ك اإلجراءات الوقائية و التصحيحية :ػ  9
                                                                              اب اٞتذرية ٟتدكث ا٠تلل ك ذلك إلزالتو.األسب
ك يقصد هبا ٚتيع ا١تعلومات اليت ٭تتفظ هبا ١تعرفة أف النظاـ يسَت حسب ا٠تطة  ضبط تسجالت الجودة :ػ   10
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                                                                                  ا١توضوعة ك اإلجراءات احملددة. 
      ا١تتابعة ا١تستمرة ك التأكد من اٗتاذ اإلجراءات احملددة يف إ٧تاز األعماؿ.  مراقبة الجودة الداخلية:ػ  11
متطلبات اٞتودة توفَت التدريب ا١تناسب للعاملُت ك توضيح مهامهم كفق  تدريب و إدارة العاملين :ػ  12

                                                                                                                    الشاملة. 
ك َف تزؿ مثل ىذه ا١تعايَت ك الوفاء هبا ٤تدكدة التطبيق ك مقتصرة على بعض الدكؿ ا١تتقدمة مثل الواليات 

" ك ما اف ك بعض الدكؿ األكركبية ك اليت سعت جاىدة لتوفَت جودة عالية يف ٥ترجاهتا التعليمية األمريكية ك الياب
زاؿ نظاـ تأكيد اٞتودة ٤تدكدا ك حديثا من حيث التطبيق يف ٣تاؿ الًتبية ك التعليم، إذ أف أكؿ استخداـ 

( عندما أصدرت ا١تؤسسة ١1992تواصفات قياسية مقننة للجودة يف الًتبية ك التعليم َف ٭تدث إال يف عاـ )
 ،2006، نزيو ك التعليم. " ) خالد الربيطانية للمعايَت إرشاداهتا بالتوجيو ٨تو تطبيق معايَت ا١تؤسسة يف ٣تاؿ الًتبية

 . ( 30 ص
 : التعليمفي معوقات تطبيق الجودة   – 13 – 9

التعليمي ك على الرغم من ٧تاح الكثَت على الرغم من األ٫تية الكربل للجودة الشاملة يف اجملاؿ الًتبوم ك 
  ك حجرات عثر تعيق  ،من ا١تؤسسات اليت تبنت ىذا ا١تفهـو إال أف ىناؾ صعوبات يف تطبيقو على أرض الواقع

                                                          :  نذكر من ٦تيزاتو، ك من بُت ىذه ا١تعوقات االستفادةتقف دكف ك 
 دـ استقرار القيادة الًتبوية للمدرسة ك تغيَتىا الدائم.ع -
                                           صعوبة ٖتديد األكلويات نظرا لتعدد ا١تستفيدين من ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تدرسة. -
                                                                       ٤تدكدية ا١توارد ا١تالية ك البشرية ك ا١تعلوماتية. -
                                            عدـ كجود خطة اسًتاتيجية تطويرية للمدرسة ك الًتكيز على األىداؼ قصَتة ا١تدل. -
                                                                                      تعجل اٟتصوؿ على نتائج اٞتودة. -
                                                                                         مقاكمة التغيَت ٨تو اٞتودة الشاملة. -
                                                                                      عدـ كجود معايَت للعمليات يف ا١تدرسة. -
                                                                                        غياب مفهـو التطوير ا١تستمر. -
                                                                             إ٫تاؿ ا١تستفيد الداخلي. االىتماـ با١تستفيد ا٠تارجي ك -
                                                                       ضعف مشاركة العاملُت يف ا١تدرسة عند اٗتاذ القرار. -
 (.20، ص2007، بن ٤تمد داغستآف ضعف العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت با١تدرسة. )٤تمد بن كامل -
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 مفهوم جودة أداء األتستا   :   – 14 – 9
                ا١تقصود بأداء ا١تعلم " ٚتيع سلوكيات ك ٦تارسات ا١تعلم، اليت تعرب عن مسؤكلياتو ا١تهنية ك األكادٯتية

ك الثقافية، اليت ينبغي أف يقـو هبا يف ٣تاؿ عملو، ك اليت يتم إ٧تازىا داخل أك خارج ا١تدرسة، ك اليت تتكامل فيما 
(. ك يعرؼ سعيد  85ص ، 2008الصغَت،  حسُت التبلميذ " ) أٛتد بينها لتشكل قوة دافعة لعمليات تعلم

             فيصل جودة أداء األستاذ بأهنا " إتقاف األداء العلمي ك ا١تهٍت للمعلم، من خبلؿ تطوير أدائو العلمي 
ك ٘تكنو من ٗتصصو ك متابعة اٞتديد ك اٟتديث فيو، ك تطوير أدائو ا١تهٍت ٔتا ٯتكنو من بناء األىداؼ التعليمية 
ٔتستوياهتا ا١تختلفة، ك العمل على ٖتقيقها ك قياسها، ك استخداـ طرؽ ك أساليب التدريس اٟتديثة يف بيئة الصف 

 (.  474، ص 2007ك العمل على تنويعها " ) سعيد فيصل التعليمية، مع تطوير أساليب تقؤف الطبلب ا١تختلفة 
 في ضوء الجودة :   تستا جودة األ  - 1 – 14 – 9

يشكل ا١تدرس اللبنة األساس يف ا١تنظومة الًتبوية ١تا لو من دكر ك مهاـ كربل يف تنفيذ عمليات ا١تنهاج 
جودة األستاذ  جودة ا١تنظومة التعليمية تعتمد إُف حد كبَت على كٖتقيق أىدافو ك أىداؼ ا١تؤسسة الًتبوية. ك

ك يضيف عطية ككفاءتو ا١تهنية، ك من دكف توفر أستاذ كفء ك جيد يستحيل أف يرقى التعليم إُف مستول اٞتودة 
 :إُف ىذا ا١تعٌت موضحا أف  جودة ا١تعلم يف ضوء اٞتودة الشاملة ىي 

                                                                      اٞتودة.أ ػ جودة تأىيلو العلمي كفق مفهـو 
                                                                                        ب ػ جودة تأىيلو السلوكي ك ا١تهٍت.

                                                                                       ج ػ جودة تزكيده بثقافة اٞتودة الشاملة.
                                                                                     د ػ  جودة ا٠تربات اليت ٯتتلكها.

                                                               ة.ق ػ إٯتانو بالفلسفة اليت يتبناىا ا١تنهج ك القائمة على مفهـو اٞتودة الشامل
                                                                                                      ك ػ ا١تشاركة يف خدمة اجملتمع. 

 (.  382 ص ،2011اٟتريرم، ز ػ تقدٔف االستشارات للتبلميذ ك توجيههم ك إرشادىم. ) رافدة 
 دور األتستا  وفق متطلبات الجودة :   - 2  – 11 – 9

يعترب ا١تعلم ىو أحد ا١تداخل األساسية يف أم عملية تعليمية، ١تا لو من أثر بارز يف ٖتقيق أىدافها كالرقي 
ك تدريبو أثناء  هبا إُف أعلى درجات التميز، من أجل ذلك كجب ٖتسُت أداء ا١تعلم بصورة مستمرة ك إعداده

مستهلك يف نفس الوقت ١تستويات عالية من القول  فالتعليم يعترب ٔتثابة منتج ك ا٠تدمة ١تواكبة العصر ك ٖتدياتو،
تتطلب  إليهم نعهد با١تبليُت من العقوؿ الغضة اليت ٖتتاج إُف اٟتقائق، ك " فا١تعلموف ىم صناع التفكَت، ك البشرية
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تعليم سديد،  عقوؿ غضة، ناشئة يف طور التكوين، إذا ما هتيأت ٢تا تربية سوية، كتنشد ا١تعرفة،  التوجيو، ك
" ك ا١تعلم كفقا ١تا (  216 ، ص1982 ،فؤاد سليماف قبلدة بذؿ األكثر ) أصبحت قادرة على إعطاء الكثَت، ك

التبلميذ داخل تتطلبو اٞتودة الشاملة مطالب للقياـ بأدكار عديدة ك متشعبة ليكوف عضوا فاعبل يف تدريب 
ا١تدرسة ك خارجها، ك يستفيد من تكنولوجيا التعليم اٟتديثة فيضمها إُف العملية التعليمية، ك عليو التحوؿ من 
التعليم اٞتماعي إُف التعليم ا١تفرد، ك التحوؿ من التعليم النمطي ا١تغلق إُف التعليم ا١تفتوح، ك االطبلع على 

، ك التقؤف ا١تعريف ك النفسي ـ جديدة مثل ٪تو التفكَت، ك بيئة التعلما١تستجدات الًتبوية ك التخصص يف علو 
النمو االنفعاِف، ك النمو األخبلقي، ك أخبلقيات ا١تهنة، كما ٬تب عليو التنمية ا١تستمرة من خبلؿ االطبلع ك 

ا سعى ٨تو ٖتقيق ا١تذكور كالتعلم الذايت ا١تستقل ك ا١تشاركة الفعالة يف برامج التنمية ا١تهنية أثناء ا٠تدمة، ك إذا م
 ص ،2011فإنو سيتمكن ببل شك من القياـ بأدكاره اٞتديدة كفقا ١تتطلبات اٞتودة الشاملة." ) رافدة اٟتريرم، 

309   .) 
 مبررات تطبيق الجودة على األداء الوظيفي لألتستا  :  - 3  – 11 – 9

أكدت الكثَت من الدراسات ك البحوث على أ٫تية ك ضركرة توفَت مستويات معيارية كشرط لتطوير أداء 
األساتذة ك ذلك لوجود فجوة كبَتة بُت النظرية ك التطبيق يف إعداد األستاذ سواء يف مرحلة ما قبل ا٠تدمة أك 

ريس اليت هبا تنجح جودة العملية التعليمية          ٦تا يستدعي ا١تراقبة اٞتادة، ك التكوين ا١تستمر ٢تيئة التدأثناءىا 
إف كجود معايَت مهنية بات ٯتثل ضركرة ملحة يتطلبها تطبيق مبدأ اٟتاسبية  "ك هبا يكوف الفشل. 

Accountability    يف ٣تاؿ التعليم ْتسباف ذلك يساعد على مطابقة ا١تمارسات التعليمية ١تتطلبات ٖتقيق
األمر الذم   بة يف التعليم ك من مث ٕتسَت الفجوة بُت الواقع ك ا١تأموؿ من ىذه ا١تمارساتاٞتودة العالية ا١تطلو 

ينعكس ببل شك على زيادة كفاءة ا١تربُت ا١تهنية ك على ضماف تكافؤ الفرص التعليمية ٞتميع األفراد، ك بصفة 
ك تطوير مهنة التعليم.  " ) شبل عامة فقد بات ينظر إُف تطبيق ثقافة اٞتودة الشاملة باعتباره مدخبل إلصبلح 

 (.   179 ص ،2009بدراف، 
 معايير جودة األتستا  في العملية التعلمية :  - 4  – 11 – 9

 إف حركة ا١تعايَت يف العاَف استقرت على أف ا١تعايَت تعٍت عقدا اجتماعيا، ليس فقط بُت ا١تعلمُت
السلطات الًتبوية، ك ا١تعلمُت من جهة ثانية.  ك الطبلب من جهة ك اآلباءكالسلطات الًتبوية، بل أيضا بُت 

جديد يف اجملتمع بصفة عامة، حوؿ متطلبات التعليم ك تأكيد  اجتماعيكبعبارة أخرل فإف ا١تعايَت ىي ٔتثابة عقد 
ك تؤكد الكثَت من  (23 ص ،2006، ك أخركف البيبلكمحسُت التوقعات ا١تتفق عليها اجتماعيا. " )حسن 
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األساتذة جملموعة من ا٠تصائص تتماشى  امتبلؾاألكادٯتي على ضركرة  االعتمادك مؤسسات  ا١تنظمات الدكلية
يف ىذا الصدد  األىداؼ ا١تنشودة. ك كا١تعايَت ا٠تاصة با١تؤىبلت العلمية ك الًتبوية من أجل النجاح ك ٖتقيق

فحسب، بل عليو أف يكوف عارفا  ك امتبلؾ ناصيتها يضيف النحبلكم أف ا١تعلم ال ٭تتاج إُف إتقاف ا١تادة العلمية
ك يساعده على توصيل ا١تعلومات إُف عقوؿ طبلبو   ا١توقف التعليمي بأساليب التعلم، متقننا يف تنويعها ٔتا ٮتدـ

 للجودة العا١تية ا١تعايَت تعدد إُف ىنا اإلشارة ٕتدر ك(  174ص ، 1982 عبد الرٛتن  النحبلكم بكفاءة عالية " )
 يناسب ٔتا ا١تعايَت كضع فيتم ٣تتمع، لكل الثقافات ك البيئات اختبلؼ إُف ىذا يعود ا١تعلمُت، أداء يف الشاملة

 اٞتودة معايَت ٣تاؿ يف بتطبيقو يكتفىا كاحد ا٪توذج يوجد ال فإنو لذا تطلعاتو ك أىدافو ٭تقق ك تمعجملا ذلك
قد ٠تص حبحب عبد الكرٔف  كمنها،  ستفادةاال ٯتكن ا١تعايَت من العديد توجد لكن ك ا١تعلم أداء يف الشاملة

ك الذم كضعتو الواليات ا١تتحدة ، ترشيد ك توجيو إجازة ا١تعلم ك ترخيص العمل ٣تموعة ا١تعايَت اليت تستخدـ يف
 : التالية النقاط يف األمريكية

 ذات ك بنيات العلـو ك ا١تواد الدراسية اليت يدرسها االستقصاءأف يفهم ا١تفاىيم الرئيسية ك أدكات البحث ك   -
 للتبلميذ. معٌت

التعليمية اليت   أف يفهم ا١تعلم كيف ٮتتلف الطبلب يف طرائقهم ك مداخلهم للتعلم، ك أف يوفر ك ٮتلق الفرص  -
 تبلئم ا١تتعلمُت على اختبلفهم.

أف يوفر فرص تعلم تساند ٪توىم العقلي  أف يفهم ا١تعلم كيف يتعلم الطبلب ك كيف ينموف، ك أف يستطيع -
 كاالجتماعي ك الشخصي.

 أف يستخدمها لتساعد على تنمية الطبلب للتفكَت الناقد  أف يفهم ا١تعلم اسًتاتيجيات تدريس منوعة، ك  -
 حل ا١تشكبلت ك مهارات األداء.ك 
 ابعة من الذات.النشط يف التعلم ك الدافعية الن االندماجأف يستخدـ التفاعل اإل٬تايب، ك  -
ستصقاء أف يستخدـ ا١تعلم معرفتو بأساليب التواصل الفعالة اللفظية، ك كسائل اإلعبلـ لتنمية البحث ك اال -

 النشط ك التعاكف ك التفاعل ا١تساند الداعم يف حجرة الدراسة.
مع احمللي ك أىداؼ ا١تنهج أف يكوف ٗتطيط ا١تعلم للتعليم مستندا إُف معرفة با١تادة الدراسية، ك الطبلب، ك اجملت -

 العلمي.
            أف يفهم ا١تعلم اسًتاتيجيات التقييم النظامية ك غَت النظامية ك أف يستخدـ لتقؤف ٪تو ا١تتعلم العقلي -

 ك االجتماعي اٞتسمي ليضمن استمراره.
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 اآلباء الطبلب،) خرينثَت اختياراتو ك أفعالو على األأا١تعلم ٦تارس مفكر متأمل يقـو على ٨تو مستمر ت  -
                                          هنيا.م ( ك يعمل على ٨تو نشط ك يبحث عن الفرص لنموه أصحاب ا١تهن األخرل من بيئة التعلم

ك مع ا١تؤسسات األخرل من اجملتمع احمللي ١تساندة  اآلباءينمي ا١تعلم العبلقات مع زمبلئو يف ا١تدرسة، ك مع   -
كما ٧تد أف العديد من الواليات  (. 106 – 105، ص 2003حبحب عبد الكرٔف،  )تعلم الطبلب ك صاٟتهم. 

األمريكية قد كضعت معايَت خاصة هبا مثل كالية ) كنتاكي ( ك كالية  )كولورادك ( إال أننا ال ٧تد اختبلفا كبَتا 
شخصية قوية باألستاذ لكفاءة عالية يف ٣تاؿ ٗتصصو، مع ضركرة اتصافو  امتبلؾل يصبو إُف ضركرة بينها فالك

لًتبوم ك غَتىا من الصفات البلزمة لنجاح ىذا األستاذ يف امرنة تعرؼ كيفية التعامل مع التبلميذ ك الوسط 
 مساره ا١تهٍت.       

 الجودة و التلميذ :  - 5  – 11 – 9
ك رغباتو ك العمل اٞتاد  ئواٞتودة ىنا تسعى الستقراء آرا ا١تتعلم ىو ٤تور العملية التعليمية ك الًتبوية كال ننسى أف 

على ٖتقيقها، ك التدريس الفعاؿ يف ضوء مفهـو اٞتودة يقـو على ا١تشاركة الفعالة للمتعلم يف العملية التدريسية ك مشاركتو 
انتهاءا بالتقؤف " ك اٞتودة تعٍت للتلميذ ٖتسُت دافعتيو للتعليم أم الرضا عن  يذ كلؤلستاذ بداية بالتخطيط للدرس كصوال للتنف

ك عقد عبلقات جيدة  بيئة التعلم، ك ٖتسُت نتائج تعلمو باستمرار، ك تعلمو عن طريق توفَت البهجة ك ا١ترح ك غياب ا٠توؼ
راىاـ يف ىذا الصدد لتعريف اٞتودة يف (. ك يعرج غ 384ص ، 2011) رافدة اٟتريرم، مع الزمبلء ك ا١تعلمُت. " 

ك ا٠تيالية عند الطبلب ك ٖتسُت  التعليم بالنسبة للمتعلم على أهتا " كل ما يؤدم إُف تطوير القدرات الفكرية
مستول الفهم ك االستيعاب لديهم، ك مهاراهتم يف حل القضايا ك ا١تسائل ك قدرهتم على توصيل ا١تعلومة بشكل 

مور من خبلؿ ما تعلموه يف ا١تاضي ك ما يدرسونو حاليا، ك لتحقيق ىذا ال بد من تبٍت منهج فعاؿ ك النظر يف األ
دراسي يساعد على إثارة كوامن االبتكار ك االستفسار ك التحليل عند الطبلب ك حثهم على االستقبللية يف 

، ص 2014حسآف اٝتاعيل،  اختيارىم ك طرحهم لآلراء ك األفكار، ك أ٫تية النقد الذايت يف عملية التعلم. " )
اٞتودة الشاملة تسعى إُف إعداد الطبلب بسمات معينة (. ك يضيف أبو ملوح إُف ىذا مؤكدا يف قولو " أف  65

التقدـ التكنولوجي ا٢تائل، ْتيث ال  عمليات التغيَت ا١تستمرة، ك ٕتعلهم قادرين على معايشة غزارة ا١تعلومات ك
االستفادة منها بالقدر  لكن يف عملية التعامل مع ىذه ا١تعلومات، ك ك اإلصغاء ينحصر فقط يف نقل ا١تعرفة ك

  لذلك فإف ىذه ا١ترحلة تتطلب إنسانا ٔتواصفات معينة الستيعاب كل ما ىو جديد ،الكايف ٠تدمة عملية التعلم
 .( 6، ص 2000 ،٤تمد يوسف ،التعامل معها بفعالية "  ) أبو ملوح متسارع، ك ك
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 خالصة  : 
 ا١تبادرة بزماـ تأخذ أف التبعية ك التخلف لمستو  من ا٠تركج ك التطور يف الراغبة الدكؿ على لزامنا كاف

 من العديد يف الشاملة التنمية إُف الوصوؿ أجل من التطور، ك النمو عملية تساير حديثة اسًتاتيجيات إ٬تاد ٨تو
 اٞتودةمصطلح  أف ا١تعركؼ من. ك التميز ك اٞتودة بثقافة يعرؼ ٔتا االىتماـ بدأ األساس ىذا على ك االت،جملا

 ا١تفاىيم ك بل ا١تستعملة ا١تصطلحات من كثَتنا ٧تد فإننا لذا ك التجارية، الشركات ك الصناعة ميداف يف أكال طبق
 تغيَتات ٙتة أف الواقع ك .الًتبوم ا١تيداف تناسب ٦تا أكثر األعماؿ ك التجارة ك الصناعة بيئة تناسب كذلك

 العا١تية ا١تنافسة ازدياد التغَتات ىذه من ك الًتبوم القطاع يف اٞتودة بتحقيق االىتماـ زيادة إُف أدت ك حصلت
 االتصاالت يف ٓتاصة ك اجملاالت، ٥تتلف يف العاَف يف رعاا١تتس التكنولوجي التطور ك اإلنتاجية، ا١تؤسسات بُت

ٖتديات القرف اٟتاِف ٖتوؿ دكر األستاذ من ناقل  ا١تتسارعة كيف ظل ا١تتغَتات العا١تية  ك .تكنولوجياال ك كاٟتاسوب
أكادٯتيان كي يتمكن من أداء دكره  يتطور مهنيان ك مواكب دائم للتطورات لينمو ك متدرب ك ك للمعرفة إُف متعلم

         يف ٥تتلف جوانب اٟتياة إذ أصبحت مهامو تتعدل دكر التعليم إُف البحث ا١تعهود يف ظل ىذه ا١تتغَتات ك
تنميتها  ك  غَت ذلك من األدكار ليساىم يف بناء شخصية ا١تتعلم اإلرشادم ك ٦تارسة الدكر الًتبوم ك التقصي ك ك

. ك ىذا كلو ما حاكلنا تقدٯتو يف ىذا الفصل، ك توضيحو مربزين دكر اٞتودة ك أىدافها ك أ٫تيتها يف ٚتيع اٞتوانب
 يف اجملاؿ الًتبوم ك التعليمي. 
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  تمهيد :

كفاءتو التدريسية ك مدل ترمي الدراسة اٟتالية معاٞتة موضوع حساس يتعلق بأستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك  
تأثَتىا على جودة العملية التعليمية. ك قصد الوصوؿ إُف نتائج ٕتيب على التساؤالت ا١تطركحة ك معرفة أثر ىذه 

 الفصل ىذا يف تناكؿالكفاءة على جودة العملية التعليمية نتطرؽ يف ْتثنا ىذا إُف ٞتانب التطبيقي، حيث ن
 االستطبلعيةعرض الدراسة  ذلك يشمل ك ضوئها، يف الدراسة سارت اليت ا١تيدانية بحثال إجراءات ك خطوات

 بنائها مت كيف ك الدراسة، ٣تتمع عينة على قتبطُ  اليت ا١تعلومات ٚتع أداةاليت أجراىا الباحث ك كيف مت بناء 
 ٣تتمع ك الدراسة، منهج بياف ا،هتثبا ك األداة بصدؽ ا١تتعلقة اإلجراءات على التعرؼ مع ذلك يف ا١تتبعة كا٠تطوات

 مت اليت اإلحصائية األساليبالعينة ا١تأخوذة من ذلك، ٣تاالت البحث، ك أدكاتو. ك يف األخَت  ك الدراسة
  .ا١تعلومات ٖتليل ك معاٞتة يف استخدامها

الدراتسة االتستطالعية :            – 1  

 خطوات بناء األداة ) االتستبيان ( :    - 1 – 1

         على كل ما من شأنو أف يساعدنا يف فهم ا١توضوع باالطبلعيف البداية ك قبل الشركع يف بناء األداة قمنا 
ا١تراجع العلمية ك الكتب اليت تناكلت موضوع، جودة  ك األدبياتخبلؿ ىذا من  ، كٖتديد أبعاده يفك يعيننا 

 أنواعها، ك اليت قمنا بًتتيبها على النحو التاِف :  ك أ٫تيتها، ك تدريسية، الكفاءة العملية التعليميةال

 ية :تدريسالمراجع العلمية التي درتست الكفاءة ال – 1  - 1 – 1
 حسب ما جاء في الكتب : - 1 – 1  - 1 – 1
 



126 
 

 الرقم المؤلف معلومات عن المرجع عنوان أنواع الكفاءات التي اعتمدتها
كفايات  -4الًتبوية.  الكفايات ا١تعرفية ك - 3كفاية االتصاؿ.  -2 الكفايات الشخصية. -1  

كفايات الثقافة   -7التقؤف. ك      كفايات االختبارات   -6كفايات إدارة الصف.- 5التدريس. 
ػ    10 الثانوية. كفايات ا١ترحلة ا١تتوسطة ك   -9          كفايات ا١ترحلة االبتدائية.  -8  العامةػ ػ

 كفايات ا١تادة الدراسية . 

مكتب الًتبية العريب لدكؿ  التنمية ا١تهنية
 .2003ا٠تليج . الرياض. 

اٟتر ، عبد العزيز 
 ٤تمد

01 

الكفايات الوجدانية: )  – 2ا١تهارات العقلية الضركرية ( الكفايات ا١تعرفية: ) ا١تعلومات ك -1
ا١تهارات الكفاءات األدائية ) –3           ا١تدرس ك ميولو ك إتاىاتو ك قيمو ك معتقداتو ( استعدادات

مدل تكيفهم يف  ثر كفايات التدريسي يف ا١تتعلمُت كأالكفايات اإلنتاجية:)  - 4 النفس حركية (
 تعلمهم(

      دار الوفاء لدنيا الطباعة ا١تدخل يف الًتبية الرياضية
، 2008 النشر، ك

 سكندريةاال

   مَتفت علي خفاج
 السايح ك مصطفى

02 

كفايات التخطيط ) صياغة األىداؼ، ٖتليل ٤تتول الدرس، ٖتديد ا١تتطلبات األساسية، ٗتطيط 1
) التهيئة ك التمهيد، توظيف ا١تتطلبات    كفايات التنفيذ   2 ا٠تربات التعليمية، ٖتديد أساليب التقؤف.(.

 لفورم، االستخداـ الوظيفي للوسائل، إدارة الصف،اك التعزيز      لةئاألساألساسية، شرح الدرس، طرح 
بناء  كفايات التقؤف )تصميم ك  3 استخبلص عموميات الدرس، تكليف التبلميذ باألنشطة.(.

 تشخيص جوانب الضعف، استخداـ أسئلة متنوعة، استخداـ ك االختبارات، قياس التعلم القبلي،
 صائية.توظيف بعض العمليات اإلح

ك   للنشر .دار ا١تسَتة موسوعة ا١تصطلحات الًتبوية
. 2011الطباعة، التوزيع ك

  األردف، ،1ط

 13 ٤تمد السيد علي

ػ  3ػ التميز با١تعرفة العلمية العميقة يف التخصص.  2 ػ تشجيع ا١تشاركة الفعالة ك النشطة للمتعلمُت.1
ػ التعليم بشكل فاعل ٔتراعاة الفركؽ الفردية التعلمية بُت  4 التخطيط بشكل فعاؿ للمنهاج ك للتعليم.

ػ التميز  7 ػ تشجيع ا١تساكاة ) تكافؤ الفرص (. 6 ػ إدارة فاعلة للبيئة التعلمية الصفية. 5 ا١تتعلمُت.
 ػ مساعدة ا١تتعلمُت يف ٖتديد نواتج تعلمهم. 8 با١تسؤكلية ا١تهنية ك االنشغاؿ الدائم بالتطوير ا١تهٍت.

اسًتاتيجيات حديثة يف 
 التدريس ك التقؤف

  عاَف الكتب اٟتديث للنشر 
، أكُفالتوزيع، طبعة  ك

 2116األردف. 

ىآف إبراىيم 
شريف،طو علي 
حسُت الدليمي، 
 ٚتاؿ حسن أبو الرز

14 

الكفايات  – 4       الكفايات الوجدانية. – 3الكفايات األدائية .  –2الكفايات ا١تعرفية.  -1
 اإلنتاجية. 

الربنامج التعليمي القائم على 
 الكفايات أسسو، إجراءاتو.

شركة مطابع الطوّتي.   
  1987القاىرة. 

 15 ٤تمد الناقة
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( يمثل أنواع الكفاءات حسب ما جاء في الكتب1جدول رقم )  

 
 العلمية : و البحوث حسب ما جاء في المجالت  - 2 – 1  - 1 – 1

التي اعتمدتها أنواع الكفاءات  الرقم الباحث المرجع / المجلة العلمية عنوان 
كفايات ضبط    –كفايات تنفيذ الدرس.    –كفايات ٗتطيط الدرس.   -

الكفايات ا١تهنية ك العملية.   –كفايات التقؤف.   –الصف.    
الكفايات التدريسية ١تعلمي الرياضة 
ا١تدرسية بسلطنة عماف ك عبلقتها 

مهنة التدريسبأسباب اختيار   

٣تلة العلـو الًتبوية ك النفسية. اجمللد 
2013مارس  1العدد  14  

ناصر ياسر الركاحي ك 
 ٚتعة ٤تمد ا٢تنائي

01 

ػ  4 ػ اٞتانب ا١تهارم الفٍت. 3 ػ اٞتانب ا١تعريف. 2 ػ كفاءة التخطيط للتعليم. 1
 ك حفظ النظاـ.   ػ إدارة ا١توقف الصفي 6ػ أساليب التدريس.  5 النمو ا١تهٍت.

ػ تقؤف الطلبة.   7  

اٟتاجات التدريبية ١تعلمات الًتبية 
الرياضية يف ا١تدارس األساسية العليا 

 األردنية من كجهة نظرىن

٣تلة جامعة النجاح لؤلْتاث ) العلـو 
(.  3، ) 27اإلنسانية (. اجمللد 

2013    

ك    ٤تمود اٟتديدم 
 ليندا د٫تش

02 

 - ٤4تور التنفيذ.  -3 كالتنظيم.الصف ٤تور إدارة  - ٤2تور التخطيط.  -1
٤تور التقؤف     

االٕتاه ٨تو مهنة التدريس ك عبلقتو 
باألداء التدريسي لدل أستاذ الًتبية 

 البدنية ك الرياضية. ٔترحلة التعليم الثانوم

ك  االجتماعيةاألكادٯتية للدراسات 
       201 (.8اإلنسانية. العدد )

. 146 - 135ص         
2012 

 ٤تمد طياب
 

03 

ػ  3   ػ التخطيط ك األداء اٞتيد للدرس. 2ػ الكفاءة الشخصية ك ا١تهنية.  1
ك التقؤف.   ػ الرقابة 5  ػ إدارة الفصل ك العبلقة اإلنسانية. 4  صياغة األىداؼ.  

الكفايات التدريسية البلزمة إلعداد معلم 
ة من كجهة نظرىمالًتبية الرياضي  

اجمللة العلمية لعلـو ك تقنيات 
 األنشطة البدنية ك الرياضية.

2011العدد الثامن، ديسمرب   

أٛتد يوسف أٛتد 
 ٛتداف

04 

- 3 .    كفايات التنظيم- 2كفايات األىداؼ لدرس الًتبية الرياضية - 1 مدرسات  الكفايات التعليمية ١تدرسي ك ٣تلة علـو الًتبية الرياضية. العدد  ك     مػضر عبد الباقي 05 
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كفايات التقؤف  - 5. كفايات طرائق التدريس- 4 .كفايات التنفيذ األكسط الًتبية الرياضية يف ٤تافظات الفرات  2011الثالث، اجمللد الرابع.     آخركف 
ػ  5ػ الوسائل التعليمية.   4ػ غلق الدرس.  3ػ التقؤف.  2ػ عرض الدرس.  1

ػ  8ػ إدارة الصف.  7ػ التخطيط.  6التبلميذ ك هتيئتهم للدرس.  استثارة انتباه
 األىداؼ التدريسية.

الكفايات التعليمية البلزمة للطلبة ا١تعلمُت 
ٗتصص معلم صف يف كلية الًتبية ّتامعة 

األزىر من كجهة نظرىم يف ضوء 
 احتياجاهتم التدريبية

٣تلة العلـو اإلسبلمية ) سلسة 
(. اجمللد الثامن الدراسات اإلنسانية 
، 398ػ  359عشر، العدد الثآف، 

  ( 2010)  يونيو

 06 راشد أبو الصواكين

 3. التخطيط كالتنفيذ للمحاضرة - 2.  الشخصية كالعبلقات اإلنسانية - 1
 - 5.   ا١تهٍت التمكن العلمي ك - 4. التقؤف أساليب ك  تفعيل األنشطة  -

التحفيز أساليب التعزيز ك  

 الكفاءات ا١تهنية اليت ٯتتلكهاتقؤف 
أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية 

من كجهة نظر  اإلسبلمية باٞتامعة 
 طلبتهم كفق معايَت اٞتودة

ا١تؤ٘تر الًتبوم الثآف " دكر التعليم 
2010العاِف يف التنمية الشاملة "   

 

   حاـز زكي عيسى 
 ك صبلح أٛتد الناقة

07 

ػ ٣تاؿ اختيار  3ػ ٣تاؿ اسًتاتيجيات التدريس.  2ػ  ٣تاؿ تصميم التدريس.  1
ػ ٣تاؿ  5       ػ ٣تاؿ استخداـ التقنيات التعليمية.   4التقنيات التعليمية. 
ػ ٣تاؿ التقؤف.   6األجهزة التعليمية.   

مدل توافر مهارات تكنولوجيا التعليم 
لدل معلمي اللغة العربية يف ا١ترحلة 

ساسية ك ٦تارستهم ٢تا.األ  

مؤ٘تر الًتبية يف عاَف متغَت. اٞتامعة 
.2010األردف  ا٢تامشية.  

سعاد عبد الكرٔف 
 عباس، الوائلي

08 

.  الكفايات األدائية  - 3.الكفايات الوجدانية  - 2.الكفايات ا١تعرفية  -1
                                                     الكفايات اإلنتاجية  - 4

تقؤف كفايات تدريسي كلية الًتبية 
 الرياضية جامعو بابل كفق منظور إدارة

من كجهة نظر طلبتهم ٞتودةا  

كلية ،  جامعة بابلكرقة عمل مقدمة. 
  كزارة التعليم العاِف ،الًتبية الرياضية

 2010  .البحث العلمي ك

الربيعي٤تمود داكد   09 

ػ ا١تركنة ك تقبل الطبلب.  4ػ إدارة الصف.  3ػ إثارة الدافعية.  2ػ التخطيط.  1
ػ التقؤف 6ػ تنفيذ الدرس.  5  

تقدير كفايات ا١تعلم ا١تساند من كجهة 
ك ا١تشرفُت          نظر مديرم ا١تدارس

 الًتبويُت.

ْتث مقدـ للمؤ٘تر الًتبوم، ا١تعلم 
ا١تأموؿ، ص الفلسطيٍت الواقع ك 

( 2009) .180ػ  149  

 10 عمر دحبلف



129 
 

 كفايات  - 3 الدرس. تنفيذ كفايات   -2للدرس.  اإلعداد كفايات -1
 إدارة كفايات  -5التعليمية.  كالوسائل كاألساليب األنشطة كفايات  - 4التقؤف.
االنسانية.               كالعبلقات الصفي التفاعل كفايات  -6كتنظيمو.  الصف

 ا١تهٍت.           العلمي النمو كفايات   -8الشخصية.  الكفايات -7

 عبلقة ك ا٠تدمة أثناء التدريبية الدكرات
 مهنة ٨تو إتاىاتو ك ا١تعلم بفعالية ذلك

 التدريس

 منطقة ا١تفتوحة القدس جامعة
 . فلسطُتالتعليمية طولكـر

 11 زياد بركات

ػ أساليب  3  ػ هتيئة الطبلب لدراسة ا١تقرر. 2  ػ االستعداد للتدريس. 1
ػ تقؤف تعليم الطبلب. 5  ػ التفاعل مع الطبلب. 4  التدريس.  

تقؤف بعض جوانب األداء األكادٯتي 
 ألعضاء ىيئة  التدريس ّتامعة ا١تنوفية

٣تلة البحوث النفسية ك الًتبوية ػ  
2004كلية الًتبية ػ جامعة ا١تنوفية.   

الدىشاف ٚتاؿ علي 
 ك ٚتاؿ أٛتد السيسي

12 

ػ  3ػ اإلعداد اٞتيد للمحاضرة.  2ػ القدرة على توصيل ا١تادة العلمية للطلبة.  1
ػ خصائص  5  ػ خصائص أخبلقية. 4اإلحاطة با١تادة ك متابعة ا١تستجد فيها. 

ػ خصائص اجتماعية.  6  شخصية.  

خصائص عضو ىيئة التدريس اليت 
ا١تعلمُت يف  يفضلها ا١تلتحقوف بكليات
 ا١تملكة العربية السعودية.

، ٣3تلة كلية ا١تعلمُت، السعودية، ج 
  2003. 115ػ  45، ص 2ع 

 الغامدم ٛتداف أٛتد
 

13 

ػ ٣تاؿ اإلحاطة با١تادة العلمية  2( كفاءة. 16ػ ٣تاؿ إعداد الدركس كمشلت ) 1
ظهر العاـ ػ ٣تاؿ ا١ت 4( كفاءة. 13ػ ٣تاؿ االتزاف االنفعاِف ) 3( كفاءة. 12)

( كفاءة10للمعلم )  

تقؤف كفاءات معلمي اللغة العربية ٔتدرسة 
 الكويت اإل٧تليزية

٣تلس النشر العلمي ّتامعة الكويت 
          اجمللد التاسع، العدد الثالث

 161ػ 117 الثبلثوف، ص  ك
.1994  

 14 عبد اهلل الكندرم

ػ العبلقات  4الدافعية. ػ إثارة  3ػ تنفيذ الدركس.  2ػ ٗتطيط الدركس.  1
ػ التقؤف. 5اإلنسانية.     

الكفايات الًتبوية العامة البلزمة  
  ١تعلمي ا١ترحلة االبتدائية بغزة.

ْتث منشور يف ا١تؤ٘تر الًتبوم األكؿ. 
تطوير التعليم يف األراضي احملتلة. 

ـ1993 جامعة األزىر بغزة.  

الفرا ٛتدم فاركؽ  15 

ػ الكفاءات الشخصية 3  ػ الكفاءات ا١تهنية.  2ػ الكفاءات األكادٯتية.  1 الكفاءات التدريسية ك االٕتاه ٨تو مهنة  
التدريس لدل معلمي العلـو با١ترحلة 

 اإلعدادية

٣تلة : دراسات يف ا١تناىج ك طرؽ 
. يناير 13التدريس. العدد 

75. ص 1992  

 ماجدة حبشي
 

16 

 3ػ استخداـ ا١تفاىيم السيكولوجية بكفاءة.  2التخطيط للدركس اليومية.  - 1
ػ  6ػ ا١تادة العلمية.  5ػ تنفيذ الدرس.  4ػ الوسائل التعليمية ك األنشطة الًتبوية. 

الكفاءات البلزمة ١تعلمي ا١تواد الفلسفية 
 بالتعليم الثانوم

ة دراسات يف ْتث منشور يف ٣تل
ا١تناىج ك طرؽ التدريس، العدد 

 17 عفاؼ سعد ٛتاد
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العلمية. و البحوث ( يمثل أنواع الكفاءات حسب ما جاء في المجالت2جدول رقم )  

 

ػ التقؤف 7حفظ النظاـ داخل الصف.  ، ص 1992الثالث عشر، يناير  
 .114ػ  95

ػ  4. ػ طرؽ التدريس 3 ػ االختبارات التحصيلية. 2ػ األىداؼ التعليمية.1
ػ إدارة الفصل. 7 ػ توجيو األسئلة. 6 ػ التهيئة. 5 لوسائل التعليمية.ا  

يف الكفاءات  أثر عاملي ا٠تربة ك ا١تؤىل
 التدريسية لدل ا١تعلمُت

ا١تؤ٘تر العلمي الثآف إلعداد ا١تعلمُت. 
اٞتمعية ا١تصرية للمناىج ك طرؽ 

. ص 1990التدريس. اإلسكندرية 
    1912ػ 1819

      ٤تمد عبد العزيز
ك آخركف      

18 

ػ القدرة على تنمية  2ػ تفهم طبيعة التعليم األساسي ك أىدافو ك فلسفتو.  1
ػ  4ػ القدرة على استثارة اىتماـ التبلميذ.  3قيمة احًتاـ العمل لدل التبلميذ. 

ػ  6ػالقدرة مشاركة التبلميذ.  5اإل١تاـ بطرؽ الدريس ك اختيار ا١تناسب منها. 
ػ القدرة على تلخيص الدركس ك على الرد على  7القدرة على إلقاء الدركس. 

رة الفصل بطريقة ٗتلق مناخا تعليميا ػ القدرة على إدا 8استفسارات التبلميذ. 
ػ القدرة على مساعدة  10ػ القدرة على إدارة ا١تناقشة يف الفصل.  9فعاال. 

ػ استخداـ كسائل تعليمية مناسبة ك تنويع  11التبلميذ يف حل مشاكلهم. 
 أساليب التقؤف.

١تعلم  الكفاءات الًتبوية البلزمة
 ك اٟتاضر بُت التعليم األساسي

 .ا١تستقبل
 

ْتث منشور يف مؤ٘تر التعليم 
األساسي. كلية الًتبية، جامعة 

216ػ 204، ص 1986حلواف،   

       رشدم طعيمو
 ك حسُت غريب

19 

ػ  4ػ العرض ك التواصل.   3ػ استثارت الدافعية.   2ػ التخطيط للدرس.   1
ػ إدارة  7ػ استثارة تفكَت الطبلب ك توظيفو.  6ػ تفريد التعليم.  5  األسئلة.

ػ التقؤف. 8الصف.    

الكفاءات التدريسية اليت ٭تتاج إليها 
ا١تعلم الثانوم يف ا١تدرسة اٟتكومية يف 

 األردف

ا١تؤ٘تر الثالث ١تديرم مشركعات 
تدريب ا١تعلمُت يف الببلد. بَتكت، 

103، ص 1978فيفرم،   

طيبأٛتد ا٠ت  20 
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: حسب ما جاء في الرتسائل الجامعية - 3 – 1  - 1 – 1  

 ( يمثل أنواع الكفاءات حسب ما جاء في الرتسائل الجامعية.3جدول رقم )

 اعتمدتهاأنواع الكفاءات التي  عنوان الرتسالة ونوعها الباحث الرقم
01 
 

دكتوراه يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية.  ٖتت عنواف  ا١تلمح   بن جدك بو طاليب
النموذجي للربنامج التدرييب ١تريب الًتبية البدنية ك الرياضية ا١تبٍت على أساس 

 2008ػ  2007فلسفة ا١تقاربة بالكفاءات التدريسية. 

  3كفاءات تنفيذ الدرس   2كفاءات إعداد ك ٗتطيط الدرس   1احملور الوظيفي : 
كفاءات االتصاؿ ك   2كفاءات إدارة الصف   1كفاءات التقؤف. احملور العبلئقي : 

كفاءات العبلقات   2كفاءات شخصية   1التفاعل الصفي. احملور الشخصي : 
 البينية مع ٣تتمع ا١تدرسة. 

يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية ك الرياضية.  ٖتت عنواف : تصورات  دكتوراه عمرآف معمر 02
مدرسي الًتبية البدنية ك الرياضية ألجرأة ك تقؤف ىدؼ الدرس يف ضوء ا١تقاربة 

 2008ػ  2007بالكفاءات.   

ػ الكفاءات التدريسية : تندرج ٖتتها ػ اإلعداد كالتخطيط للدرس. ػ عرض  1
  ك انتقاء الوسائل التعليمية للدرس.ػ التقؤف للدرس. كتنفيذ الدرس. ػ إعداد

 ػ الكفاءات الشخصية.  2
الرضا لبدنية ك الرياضية. ٖتت عنواف : ادكتوراه يف نظرية ك منهجية الًتبية  مسعود بورغدة ٤تمد 03

 ػ  2007عبلقتو بأدائهم.  الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك
2008   

تسيَت ك إدارة   -4  التقؤف.  - 3تنفيذ الدرس.  - 2  ػ ٗتطيط الدرس. 1 
 الفصل

باسم صاٌف مصطفى  04
 العجرمي

ماجستَت يف مناىج ك طرؽ التدريس : فعالية برنامج مقًتح لتطوير الكفايات 
غزة يف ضوء  –ا١تهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي ّتامعة األزىر     

 ( 2011ا١تعلمُت.)  اسًتاتيجيات إعداد

الوسائل التعليمية   – 3التنفيذ ك إدارة الصف.   – 2التخطيط للدرس.   – 1
 التقؤف.   – 4التعلمية.  
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ػ كفايات  3 ػ كفايات تنفيذ الدرس.  2 أىدافو.  ػ كفايات التخطيط للدرس ك1 ماجستَت يف مناىج الدراسات االجتماعية ك طرؽ تدريسها. جامعة صنعاء خالد مطهر العدكآف 05
 ػ الكفايات اإلنسانية ك العبلقات 4  التقؤف.

ماجستَت يف علم النفس ك علـو الًتبية. ٗتصص: علم التدريس ٖتت عنواف :  نورة بو عيشة 06
 ا١تمارسات التدريسية للمعلمُت يف ضوء ا١تقاربة بالكفاءات

 ػ كفاءة التقؤف.  3  ػ كفاءة التنفيذ. 2  كفاءة التخطيط.ػ   1

معلمات ا١ترحلة ا١تتوسطة  ماجستَت يف علـو الًتبية: درجة امتبلؾ معلمي ك الشريف باسم 07
 با١تدينة ا١تنورة للكفايات التكنولوجية ك درجة امتبلكهم ٢تا. 

            ارة.ػ ٣تاؿ اإلد 4 ػ ٣تاؿ االستخداـ.  3 ػ ٣تاؿ اإلنتاج.  2 ػ ٣تاؿ التصميم.  1
 ػ ٣تاؿ التقؤف. 5

ماجستَت  رسالة .كفايات معلم الصفوؼ األكُف يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي ثامر السلمي 08
 ( 2009)   .السعودية العربية ا١تملكة القرل، أـ جامعة منشورة، غَت

  ػ الوسائل التعليمية  4ػ إدارة الصف.  3ػ العرض ك التنفيذ.  2ػ التخطيط.  1
     العبلقات اإلنسانية. كػ االتصاؿ.  6ػ مبادئ التعليم.  5  األنشطة. ك 
 ػ التقؤف. 8ػ أخبلقيات ا١تهنة.  7

اهلل  ٤تمد بن عبد 09
 سرمي٤تمد ع

مدل أ٫تية الكفايات التعليمية البلزمة ١تعلم الًتبية البدنية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة 
 2001.أطركحة ماجستَت. كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود. ٔتدينة الرياض

         .كفايات متعلقة بالنمو ا١تهٍت  -2. كفايات متعلقة بالعبلقات اإلنسانية -1
       .كفايات متعلقة بإعداد الدرس -4  .كفايات متعلقة بتنفيذ الدرس -3
 كفايات متعلقة بتقؤف الدرس -5
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 دراتسة و تحليل مع ترتيب أىم الكفاءات : – 2  - 1 – 1
بعد اطبلعنا على أىم ا١تراجع اليت مت عرضها قمنا بدراسة ٖتليلية ك ترتيب ألىم الكفاءات اليت ٬تب أف 

 تتوفر يف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك قد عرضت بالشكل التاِف :
ك اليت تتمحور حوؿ الكم ا١تعريف لدل ا١تدرس، ك مدل مسايرتو للمستجدات العلمية ة العلمية :  ـ الكفاء 1 

 كا١تعرفية يف ٣تاؿ الًتبية ك التعليم عموما ك ٣تاؿ ٗتصصو على كجو ا٠تصوص.  
 ك اليت تشتمل على مهارات ا١تدرس يف ٣تاؿ التدريس ك مدل ٘تكنو من الطرائقـ الكفاءة التدريسية :  2

كاألساليب اٟتديثة يف ا١تيداف التدريسي، ك كيفية إيصاؿ ا١تعرفة للتبلميذ، ك ٘تكنو من االستعماؿ اٞتيد للوسائل 
 الًتبوية ك األجهزة الرياضية.

كمدل  ك اليت نقصد هبا ىنا مدل براعة ىذا األستاذ يف التخطيط إل٧تاز مهامو التدريسيةـ كفاءة التخطيط :  3
 الدركس ك النشاطات الداخلية ك ا٠تارجية يف عملو. باإلضافة إُف التخطيط لكيفية تقؤف تبلمذتو.٘تكنو يف إعداد 

إدارتو  ك ك ا١تراد ىنا ٘تكن ىذا ا١تدرس من تسيَت اٟتصة الًتبوية، التحكم يف الفصلكفاءة إدارة الصف :  ـ 4
 ْتكمة ك رزانة ك مسؤكلية. 

اليت تدكر حوؿ مدل ٘تكن ا١تدرس من جدب انتباه التبلميذ ٨تو  ك ـ  كفاءة اتستثارت الدافعية للتعلم : 5
 موضوع الدرس، ك ٖتفيزىم على ا١تشاركة يف اٟتصة التعليمية. 

ك اليت تتمحور حوؿ عبلقات ا١تدرس بالوسط الًتبوم، تفاعلو مع التبلميذ، مراعاتو ـ الكفاءة الشخصية :  6
 بنية على االحًتاـ ك التعاكف، ك االتزاف النفسي. ألخبلقيات ا١تهنة، القدرة على تكوين عبلقات م

بركح  بسط سيطرتو على اجملموعة مع معرفتو كيف يقود ىذه اجملموعة ْتكمة ك فاعلية كـ الكفاءة القيادية :  7
 ا١تسؤكلية، مع قدرتو على اٗتاذ القرارات الصائبة يف األكقات ا١تناسبة.

تاذ على إيصاؿ ا١تعلومات ك ا١تعرفة للتبلميذ، اٟتوار، احملادثة قدرة األسـ كفاءة االتصال و التواصل :  8
 اإلنصات، استخداـ اللغة ا١تناسبة ك بالشكل السليم، تكوين عبلقات إنسانية ك ٤تبة ك احًتاـ مع التبلميذ.  

دؼ اٟتصوؿ مشاركة األستاذ يف الدكرات التكوينية، اإلعداد ا١تستمر طيلة اٟتياة العملية، هبـ النمو المهني :  9
 على معرفة جديدة، اكتساب خربات، ك مهارات جديدة.

ا١تعرفة ا١تعمقة من طرؼ األستاذ للمنهاج ك األىداؼ ا١تسطرة فيو تستدعي منو التحديد ـ صياغة األىداف :  10
 اٞتيد للهدؼ من كل حصة، ك ما ٬تب على التبلميذ تعلمو. 



134 
 

من اختبار تبلميذه، ك معرفة مدل تقدمهم يف التعلم، ك مدل ا١تراد ىو ٘تكن األستاذ  ـ كفاءة التقويم : 11
 ٧تاحهم يف تطبيق ٤تتول ا١تنهاج، ك ٖتقيق أىدافو. 

بعد ىذه العملية ك لغرض الوقوؼ على ما مت التوصل إليو، مت عرض احملاكر على ٣تموعة من احملكمُت إلبداء الرأم 
 يف ٤تاكر األداة ك ىذا ٢تدؼ :

 اكر ا١تناسبة للدراسة اٟتاليةػ اختيار ك ٖتديد احمل
 ػ حذؼ احملاكر غَت ا١تناسبة

 ػ ٖتديد عدد العبارات أك البنود ا٠تاصة بكل ٤تور 
 ك ىم :   ك ٘تت ىذه العملية عن طريق االٯتيبلت ا٠تاصة باألساتذة باإلضافة إُف اللقاءات اليت ٚتعتنا يبعضهم

 ر األداة( يمثل قائمة األتساتذة المحكمين لمحاو 4جدول رقم ) 

  االتسم واللقب الدرجة العلمية التخصص  الجامعة
 01 عطاء اهلل أحمد أتستا ة التعليم العالي مناىج و طراق التدريس جامعة مستغانم

 02 ميرفت علي خفاجة أتستا ة التعليم العالي مناىج و طراق التدريس جامعة االتسكندرية
التعليم العاليأتستا   مناىج و طراق التدريس جامعة االتسكندرية  03 بثينا فاضل 
بن قالوز أحمد  أتستا  التعليم العالي نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية جامعة مستغانم

 تواتي
04 

 05 بن تسي قدور حبيب أتستا  التعليم العالي نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية جامعة مستغانم
التربويعلم النفس  جامعة مسيلة  06 عمور عمر أتستا  التعليم العالي 
2جامعة تسطيف   07 غضبان ىاني أتستا   التعليم العالي النشاط البدني الرياضي التربوي 
 08 قاتسمي فيصل أتستا  التعليم العالي نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية جامعة تبسة
2جامعة قسنطينة  البدنية  و الرياضيةنظرية و منهجية التربية   مسعود بو رغدة  أتستا ة محاضر أ 

 محمد
09 

 10 زيتوني عبد القادر أتستا  محاضر أ نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية جامعة مستغانم
 11 كروم  أعراب أتستا  محاضر أ نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية جامعة مستغانم
2جامعة وىران   12 قاتسمي بشير أتستا  محاضر أ نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية 
2جامعة وىران  قدور بن دىمة  أتستا  محاضر أ نظرية و منهجية التربية البدنية  و الرياضية 

 طارق
13 

 14 بلقاتسم دودو أتستا  محاضر أ النشاط البدني الرياضي التربوي جامعة ورقلة
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رفض كل احملاكر  ك % 80(، مت قبوؿ كل احملاكر اليت تفوؽ 5ٖتليلها يف اٞتدكؿ اآليت ) بعد ٚتع النتائج ك  
 ىذا من أجل نتائج أكثر داللة  ك ىي موضحة يف اٞتدكؿ التاِف: اليت تقل عن ىذه  القيمة، ك

 (  يمثل إجابات الخبراء حول المحاور المقترحة5جدول رقم )

الكفاءات  مقبول غير مقبول تدمج تعدل التعديل
 المقترحة 

 الرقم
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

الكفاءة 
 العلمية 
 ك ا١تعرفية

85.71
% 

12 // // 7.14
% 

01 92.85
% 

 01 الكفاءة العلمية 13

// 57.14
% 

08 71.42
% 

10 14.28
% 

02 85.71
% 

الكفاءة  12
 التدريسية

02 

// 42.85
% 

06 85.71
% 

 03 كفاءة التخطيط 14 100% // // 12

// 35.71
% 

05 85.71
% 

12 // // 92.85
% 

إدارة  كفاءة 13
 الصف

04 

// 14.28
% 

02 64.28
% 

09 71.42
% 

10 28.57
% 

كفاءة استثارت  04
 الدافعية للتعلم

05 

// // // 64.28
% 

09 7.14
% 

01 85.71
% 

الكفاءة  12
 الشخصية

06 

// // // 78.57
% 

11 71.42
% 

10 28.57
% 

 07 الكفاءة القيادية 04

// // // 92.85
% 

13 50% 07 57.14
% 

االتصاؿ كفاءة  08
 ك التواصل

08 

// 64.28
% 

09 // // // // 92.85
% 

 09 النمو ا١تهٍت 13

// // // 85.71
% 

12 71.42
% 

10 21.42
% 

 10 صياغة األىداؼ 03

 11 كفاءة التقؤف 14 100% // // // // // // //
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 ك فيما اقًتح السادة احملكمُت ما يلي  : 
 : لقد اقًتح السادة احملكمُت بدمج احملاكر كالتاِف :  المحاور التي تدمج  -
ػ أف يدمج احملور ا٠تاص بالكفاءة القيادية مع احملور ا٠تاص بالكفاءة الشخصية ليصبح كالتاِف : الكفاءة  1

 الشخصية ك القيادية
للتعلم لتصبح كالتاِف :  ػ أف يدمج احملور ا٠تاص بالكفاءة التدريسية مع احملور ا٠تاص بكفاءة استثارت الدافعية  2

 كفاءة التدريس ك استثارت الدافعية للتعلم
ػ أف يدمج احملور ا٠تاص بكفاءة التخطيط مع احملور ا٠تاص بكفاءة صياغة األىداؼ ليصبح كالتاِف : كفاءة  3

 التخطيط ك صياغة األىداؼ
صاؿ ك التواصل ليصبح كالتاِف :  ػ أف يدمج احملور ا٠تاص بكفاءة إدارة الصف مع احملور ا٠تاص بكفاءة االت 4

 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف
 اقًتح السادة احملكمُت تعديل يف الصياغة اللغوية حملور :و فيما يخص التعديل :   -
ػ  3ػ الكفاءة العلمية لتصبح الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية.   2ػ كفاءة النمو ا١تهٍت ليصبح كفاءة التنمية ا١تهنية.  1 

ػ  تعديل عبارة كفاءة االتصاؿ ك التواصل إُف كفاءة  4تعديل عبارة إدارة الصف إُف كفاءة إدارة الصف ك النظاـ  
 االتصاؿ الفعاؿ.

  -الكفاءة الوجدانية   -لقد اقًتح السادة احملكمُت زيادة ٤تور كفاءات أخرى : اقتراح إضافة محاور    - 
كفاءة    - كفاءة األداء ك التنفيذ   -استخداـ الوسائل التعليمية،   كفاءة انتقاء ك   -الكفاءات اإلنتاجية، 

 ٤تور الكفاءة االجتماعية.   -الفلسفة الًتبوية،  
شرؼ الحظنا أف احملاكر الثبلثة ا١تقًتحة ) الكفاءة الوجدانية، الفلسفة الًتبوية، ك بعد مناقشة األمر مع السيد ا١ت 

استخداـ الوسائل التعليمية  القيادية. أما كفاءة انتقاء ك االجتماعية ( تدخل ضمن ٤تور الكفاءة الشخصية ك
كفاءة اإلنتاجية صياغة األىداؼ. أما فيما ٮتص الوسائل التعليمية ك ال فهي تدخل ضمن ٤تور التخطيط ك

ا١تقًتح فيدخل ضمن ٤تور كفاءة التنمية ا١تهنية. ك أخَتا فيما ٮتص كفاءة األداء ك التنفيذ فتدخل ضمن ٤تور  
 االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف.

 التربية البدنية و الرياضية على النحو التالي: تستا أل يةتدريسالبعد ىذه العملية تم تحديد محاور الكفاءات 
العلمية ك ا١تعرفية، الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية، كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ كفاءة  الكفاءة

 إدارة الصف، كفاءة التقؤف.  التنمية ا١تهنية، الكفاءة الشخصية ك القيادية، كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ك
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( 01قمر لحق )ا١تكما ىو موضح يف   بصيغتو األكلية  الكفاءات ا١تهنيةبناءا على ذلك قمنا ببناء مقياس ك 
ك الذم  ( سبعة  ٤تاكر حيث مت إعادة بعث ا١تقياس باحملاكر ا١تعلنة آنفا إُف السادة احملكمُت07ككاف يشمل )

 ىذا  قصد إبداء الرأم ٣تددا.  ( ٤تكما ك11صار عددىم  )
(  يمثل إجابات الخبراء للمرة الثانية  حول المحاور المقترحة6جدول رقم )  

 الرقم المحاور مقبول غير مقبول تدمج تعدل  التعديل
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

الكفاءة العلمية 
 ك ا١تعرفية

 01 الكفاءة العلمية 11 100% // // // // // //

الكفاءة 
التدريسية 
كاستثارة 
 الدافعية

9.09
% 

01 81.81
% 

09 9.09% 01 90.90
% 

الكفاءة  10
التدريسية ك 

 استثارة الدافعية

02 

كفاءة 
التخطيط 
كصياغة 
 األىداؼ

// // 90.90
% 

10 // // 90.90
% 

كفاءة  10
 التخطيط

03 

 04 التنمية ا١تهنية 10 %90.90 01 %9.09 // // // // التنمية ا١تهنية
الكفاءة 

الشخصية 
 كالقيادية

9.09
% 

01 90.90
% 

10 9.09% 01 90.90
% 

لكفاءة ا 10
 الشخصية

05 

كفاءة 
االتصاؿ 

الفعاؿ كإدارة 
 الصف

9.09
% 

01 100% 11 9.09% 01 81.81
% 

كفاءة إدارة  09
 الصف

06 

 07 كفاءة التقؤف 11 %100 // // // // // // كفاءة التقؤف
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بعد االنتهاء من ترتيب ٤تاكر األداة يف شكلها النهائي ك بعد االتفاؽ مع السيد ا١تشرؼ قمنا ْتساب 
( عبارة ليتم توزيعها على 100الكلي )قد اتفقنا على أف يكوف عدد البنود أك العبارات  الوزف النسيب لكل ٤تور ك

  100÷   النسبة التقريبية( ×  100احملاكر بالشكل التاِف : عدد العبارات = العدد الكلي للعبارات  )
. احملور الثالث = النسبة  14.60.   احملور الثآف = النسبة اٟتقيقية   14.60احملور األكؿ = النسبة اٟتقيقية  

احملور   14.60احملور ا٠تامس = النسبة اٟتقيقية    13.48احملور الرابع = النسبة اٟتقيقية    13.48اٟتقيقية  
   14.60= النسبة اٟتقيقية  احملور السابع   14.60السادس= النسبة اٟتقيقية  

 (  يمثل حساب الوزن النسبي لكل محور7جدول رقم )
 المحاور الكفاءات النسبة الحقيقية النسبة التقريبية عدد العبارات

 احملور األكؿ الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 14.60 15 15
الكفاءة التدريسية ك استثارة  14.60 15 15

 الدافعية
 احملور الثآف

كفاءة التخطيط ك صياغة  13.48 13 13
 األىداؼ

 احملور الثالث

 احملور الرابع التنمية ا١تهنية 13.48 13 13
 احملور ا٠تامس الكفاءة الشخصية ك القيادية 14.60 15 15
كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة  14.60 15 15

 الصف
 احملور السادس

 احملور السابع كفاءة التقؤف 14.60 15 15
 اجملموع 100

 
ك بعد االطبلع على عدة دراسات ك ْتوث ك النظر إُف األسئلة اليت طرحت ك كضعت يف أدكات 
الدراسة ٢تذه البحوث، ك رأينا أهنا ٗتدـ الدراسة بعد تكييفها ك دراستنا اٟتالية، ك من بُت ىذه الدراسات دراسة 

دراسة  ك اـز زكي عيسى ك صبلح أٛتد الناقة،ح . دراسة٤تمود داكد الربيعي دراسة أٛتد يوسف أٛتد ٛتداف، ك
بن جدك بو طاليب. ك كتاب ) صفات ا١تعلمُت الفاعلُت ( للدكتور ٤تمد صاٌف خطاب، ك غَتىا من الدراسات. 

باألسئلة ا١تقًتحة، مث إعادة األداة ٔتحاكرىا ك بنودىا إُف السادة احملكمُت قصد إبداء الرأم  مرفقةقمنا ببناء األداة 
ه األسئلة ك كانت مقسمة إُف استبياف يوجو لؤلساتذة للتعليم الثانوم، مكوف من سبعة ٤تاكر ك آخر حوؿ ىذ

ذلك ١تا رأيناه أف التلميذ  يوجو لتبلميذ السنة ثالثة ثانوم مكوف من ستة ٤تاكر أم ْتذؼ ٤تور التنمية ا١تهنية )ك
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كوين الذم ٬تريو األستاذ خبلؿ ٦تارسة عملية ال علم لو هبذا التكوين ك ال يقدر أف يعطينا معلومات حوؿ الت
 من أجل دراستها يف الشكل التاِف : كلو  التدريس (. ك ىذا

 كضوح األسئلة  -
 السبلمة اللغوية للعبارات -
 عبلقة السؤاؿ باحملور -
 عبلقة احملور بالسؤاؿ العاـ -

 الموجو لألتساتذة لالتستبيان( المحاور المقترحة مع عدد البنود 8جدول رقم )
 عدد الفقرات الكفاءة المحور
العلمية ك ا١تعرفية اتالكفاء 1احملور    15 
التدريسية ك استثارة الدافعية اتالكفاء 2احملور    15 
التخطيط ك صياغة األىداؼ اتكفاء 3احملور    13 
الشخصية ك القيادية اتالكفاء 4احملور    15 
إدارة الصف االتصاؿ الفعاؿ ك اتكفاء 5احملور    15 
التقؤف اتكفاء 6احملور    15 
التنمية ا١تهنية اتكفاء 7احملور    13 

 
 الموجو للتالميذ لالتستبيان( المحاور المقترحة مع عدد البنود 9جدول رقم )

 عدد الفقرات الكفاءة المحور
 15 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 1احملور  
التدريسية ك استثارة الدافعية الكفاءة 2احملور    15 
 13 كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ 3احملور  
 15 الكفاءة الشخصية ك القيادية 4احملور  
 15 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 5احملور  
 15 كفاءة التقؤف 6احملور  

 
 بعد ٘تريرىا ك ٚتعها قمنا بتحليلها إحصائيا، فكانت النتائج الستبياف األساتذة  على النحو التاِف   ك
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قيد الدراتسة  تدريسية لألتستا يمثل نسبة االتفاق على بنود األداة الخاصة بالكفاءات ال (10)جدول رقم 
 الخاصة باألتساتذة.

 أو البنودالعبارات  نسبة القبول  نسبة الرفض تعدل  التعديل

 الكفاءة العلمية و المعرفية
إُف  % 65من    

100 % 
-2 -3 – 4- 5- 6--8-9-

10-11-12-13-14 
  40  % ك 25 %  1 – 7 - 15 

  الكفاءة التدريسية و اتستثارة الدافعية
إُف  % 70من    

100 % 
1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-

12-14-15 
  36 % ك  28 

% 
 8-13 

صياغة األىدافكفاءة التخطيط و    
 % 70من    

 % 100إُف 
1-2-3-4-5-6-8 -9- 10-11-

12-13 
  40  % ك  25  %  7 

  التنمية المهنية
إُف  % 80من    

100 % 
1-2-3 - 4-5-6- 7 - 8- 9  -

10-11-12-13- 
  الكفاءة الشخصية و القيادية

إُف  % 60من    
100 % 

1- 2- 3-4-6-7-8-9-10-11-
12-15 

  42% ك  35   %  5-13-14 
  كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف

 % 80من    
 100إُف 

% 

1-2- 4- 5 - 6 -7- 8 - 9- 10- 
11- 12- 13- 14- 15 
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   32 % ك  20   %  3 
  كفاءة التقويم

 % 75من    
 100إُف 

% 

2-3-4-5- 6-7-9-11-12-14-
15-16 

  30 % ك  44   %  1- 8-10- 13  

ا١توجو للتبلميذ فقد جاءت على النحو التاِف :أما نتائج االستبياف   
قيد  لألتستا  يةتدريساليمثل نسبة االتفاق على بنود األداة الخاصة بالكفاءات  (11)جدول رقم 

 الدراتسة الخاصة بالتالميذ.
نسبة   نسبة الرفض تعدل  التعديل

 المقبول
 العبارات أو البنود

  
 الكفاءة العلمية و المعرفية

 % 75من    
 100إُف 

% 

1-2- 4- 5- 6-7-8-9-11-
12-13-14 

  45 % ك  30  %  3-10- 15 
  الكفاءة التدريسية و اتستثارة الدافعية

 % 65من    
 100إُف 

% 

1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-
13-15  

  35 % ك  33  %  2-8-14 
  كفاءة التخطيط و صياغة األىداف

 % 70من    
 100إُف 

% 

1-2-3-4-5-7-8-9-12-13 

  40  % ك  25  %  6-10-11 
  الكفاءة الشخصية و القيادية
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 % 75من    
 100إُف 

% 

1-3-4-6-7-9-10-11-12-
13-14 

  40 % ك  25   %  2-5-8-15 

  كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف

 % 65من    
 100إُف 

% 

1-2-3-4- 5- 6-7- 8-10- 
11-12-13-14- 15 

   25 % ك  55   %  9 

  كفاءة التقويم

 % 75من    
 100إُف 

% 

1-3-4-5-6-7-8-11-12-13 

  30 % ك  44   %  2- 9 - 10- 14- 15 

 
٤تكما، ك الذين أرجعوا لنا األداة  11بعد إعادة ٘ترير األداة على ٣تموعة من احملكمُت، ك كاف عددىم 

مصححة، قمنا ْتساب نسبة قبوؿ العبارات ك ىذا بالتشاكر مع السيد ا١تشرؼ. مت قبوؿ كل العبارات أك البنود 
 كما يلي :  ك عليو أصبح ا١تقياس  % 65اليت تكوف نسبة االتفاؽ عليها أكثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 الموجو لألتساتذة بعد عملية التحكيم لالتستبيانالمحاور المقترحة مع عدد البنود  ( 12)جدول رقم 
 عدد الفقرات الكفاءة المحور
 12 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 1احملور  
 13 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية 2احملور  
صياغة األىداؼكفاءة التخطيط ك  3احملور    12 
 12 الكفاءة الشخصية ك القيادية 4احملور  
 14 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 5احملور  
 12 كفاءة التقؤف 6احملور  
 13 التنمية ا١تهنية 7احملور  

 
 الموجو للتالميذ بعد عملية التحكيم لالتستبيانالمحاور المقترحة مع عدد البنود  (13)جدول رقم 

 عدد الفقرات الكفاءة المحور
 12 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 1احملور  
 12 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية 2احملور  
 10 كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ 3احملور  
 11 الكفاءة الشخصية ك القيادية 4احملور  
 14 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 5احملور  
 10 كفاءة التقؤف 6احملور  

 
 ألداة الدراتسة  :  السيكو متريةالخصائص  – 3  - 1 – 1

بعد قيامنا ببناء األداة ا٠تاصة بالبحث، ك القياـ باإلجراءات اليت مت ذكرىا يف بداية الفصل، تقتضي منا 
األصلي، ك ا١تتمثل يف أساتذة  الضركرة البحثية أف نقـو بدراسة األسس العلمية ألداة البحث على عينة من اجملتمع

مادة الًتبية البدنية ك الرياضية للتعليم الثانوم، مع تبلميذ السنة الثالثة من ىذه ا١ترحلة. ك قد مت اختيارىم عشوائيا 
 ليتم استبعادىم فيما بعد من الدراسة األساسية. ك كاف ا٢تدؼ من ىذه الدراسة التعرؼ على ما يلي :



144 
 

يداف الذم ستطبق فيو الدراسة.  ػػػػ  معرفة صبلحية ك دقة األداة ا١تعتمدة.  ػػػ معرفة أ٫تية األداة  ػػػػ االطبلع على ا١ت 
ػػػػ  معرفة الطريقة اليت تقدـ هبا   تعديلها. ك جديتها يف البحث.  ػػػػ   التعرؼ على األبعاد اليت تتكوف منها األداة ك

ػػػػػ  االبتعاد ك ٕتنب ا١تشاكل اليت تواجهنا يف الدراسة االستطبلعية أسلوب التطبيق.   األداة  لؤلستاذ ك التلميذ ك
 عند تطبيقنا للدراسة األساسية

 عينة الدراتسة االتستطالعية  :  - 1 – 3  - 1 – 1
(. ك  اأستاذ 30مت تطبيق األداة على عينة من األساتذة للتعليم الثانوم ١تادة الًتبية البدنية ك الرياضية قدرت ب )

 تلميذ(  موزعُت  حسب ما ىو موضح يف جدكؿ التاِف: 100من تبلميذ الثالثة ثانوم قدرت ب )عينة 
يمثل توزيع عينة الدراتسة االتستطالعية.( 14)جدول رقم   
العينة                                      

 الواليات
 التالميذ            األتساتذة            

            17               05              مستغانم
 17               05              وىران

 17               05              تلمسان
  17               05              تسيدي بلعباس

 16               05              تسعيدة 
 16               05              عين تموشنت
 100              30              العدد الكلي

 

لقد قمنا بتوزيع األداة على عينيت الدراسة االستطبلعية يف كل الواليات قيد البحث ك بعد ٚتعنا للنتائج توصلنا 
 إُف ما يلي :
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األداة الخاصة باألتساتذة  :  - 2 – 3  - 1 – 1  
 المحور األول : الكفاءات العلمية و المعرفية :  

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (15)جدول رقم   
نوع 
 الداللة

معامل 
 االتساق

 الرقم السؤال

 01 أىداؼ ا١تنهاج  اٟتاِف  كاضحة  للمدرسُت  *0.419 داؿ
 02 ٭تاكؿ األستاذ الرفع من قدراتو ا١تعرفية إزاء ا١تنهاج اٟتاِف **0.673 داؿ

 03 صعوبات يف العمل با١تنهاج اٟتاِف٬تد األستاذ  0.156 غَت داؿ
 04 لديو إ١تاـ با١تفاىيم الًتبوية اٟتديثة **0.749 داؿ
 05 يستخدـ األستاذ مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة الكتساب خربات جديدة **0.780 داؿ

الكتب كاجملبلت اليت تتناكؿ طرائق ك أساليب التدريس اٟتديثة يف   0.293 غَت داؿ
 متوفرة٣تاؿ التخصص 

06 

لديو الرغبة يف التعامل مع مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة لبلستفادة منها  **0.604 داؿ
 يف ٣تاؿ ٗتصصو

07 

لديو معرفة باألجهزة كاألدكات كالوسائل التعليمية للمادة كا١تهارة يف   0.293 غَت داؿ
 كيفية استخدامها

08 

 09 يدرؾ التكامل بُت ا١تادة كباقي ا١تواد ك لديو القدرة على الربط بينها  **0.674 داؿ
 10 لديو إ١تاـ باحتياجات ٪تو التبلميذ  **0.525 داؿ
 11 يدرؾ أ٫تية اكتساب ثقافة اٞتودة الشاملة يف التعليم ك االلتزاـ هبا  *0.448 داؿ
 12 جودة التعليم٭ترص على االستمرارية لتحسُت ك تطوير   **0.690 داؿ

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 الثبات 

0.708ر بعد التصحيح =                        0.505ر  =   
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 المحور الثاني  : الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (16)جدول رقم   

 الرقم السؤال معامل االتساق نوع الداللة
**0.601 داؿ  01 لدل األستاذ ا١تهارة يف تذليل صعوبات التعلم 
**0.668 داؿ يستخدـ طرائق التدريس ك األساليب اٟتديثة ا١تناسبة للمناخ  

 التدريسي
02 

**0.635 داؿ  03 ٞتذب انتباه التبلميذ كاستثارة دافعيتهم   ٬تيد هتيئة الدرس 
**0.794 داؿ  04 إدارتو للوقت بشكل علمي فعاؿ ك سليم 
**0.745 داؿ يقدـ ا١تادة العلمية ٔتا يناسب تفكَت التبلميذ كقدراهتم العقلية  

 ك البدنية
05 

**0.736 داؿ  06 االنتقاؿ بُت فقرات الدرس بسبلسة ك ترابط 
**0.691 داؿ ا١تناسبة اليت يتحكم يف استخداـ الوسائل الًتبوية التعليمية  

 تساعد يف أداء ا١تهارة اٟتركية بكفاءة عالية
07 

**0.516 داؿ  08 يزكد األستاذ التبلميذ بالنشرات التعليمية للمهارات اٟتركية 
**0.477 داؿ  09 يقـو بالشرح الكايف يف عرض ا١تهارة اٟتركية 

 10 الرياضية٬تد صعوبات أثناء تدريسو ٟتصص الًتبية البدنية ك  0.297 غَت داؿ
**0.638 داؿ يعرض النموذج العملي الصحيح للمهارة بصورة كاضحة ك  

 مفهومة
11 

**0.654 داؿ  12 يزكد التبلميذ بالتغذية الراجعة للدرس الذم يقدمو 
**0.691 داؿ  13 يستخدـ أمثلة متنوعة لتعزيز فهم التبلميذ 

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01الداللة ** داؿ عند مستوم 

 الثبات 

0.738ر بعد التصحيح =                    0.585ر  =   
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 المحور الثالث  : كفاءات التخطيط و صياغة األىداف

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (17)جدول رقم   

 الرقم السؤال معامل االتساق نوع الداللة
**0.639 داؿ  01 فصلي يتماشى ك ا١تنهاج اٟتاِف يضع األستاذ برنامج سنوم ك 
**0.582 داؿ  02 يقـو بتحضَت مذكرات الوحدات التعليمية لكل سنة  
**0.650 داؿ خطة األستاذ اليومية تراعي عوامل  األماف ك السبلمة الصحية  

 للتبلميذ
03 

**0.759 داؿ  04 األىداؼ ا١تسطرة للمنهاج اٟتاِف الوحدة التعليمية تتماشى ك 
**0.640 داؿ يراعي األستاذ العناصر األساسية يف ا٠تطة بدءا باألىداؼ  

 .    كانتهاء بالتقؤف
05 

**0.637 داؿ             يراعي األستاذ عند إعداد ا٠تطة الدراسية الوسائل  
 ات ا١تتاحةياإلمكان ك

06 

**0.628 داؿ  07 يضع خطط بديلة حاؿ عدـ ٧تاعة خطتو 
**0.459 داؿ الدرس بطرية سلوكية صحيحةيصيغ أىداؼ    08 
**0.578 داؿ ٭تدد األستاذ ا١تعارؼ ك ا١تهارات اليت ينبغي ٖتقيقها من  

 خبلؿ الدرس 
09 

**0.682 داؿ  10 يف النشاطات التعليمية الفركؽ الفردية بُت التبلميذ يراعي 
**0.625 داؿ  11 يراعي ميوؿ ك اىتمامات التبلميذ عند التخطيط 
**0.494 داؿ  12 يعد األستاذ خطة للنشاط الداخلي ك ا٠تارجي  با١تدرسة 

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 الثبات
 
0.711ر بعد التصحيح  =                        0.552ر  =   
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 المحور الرابع  : الكفاءات الشخصية و القيادية

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (18)جدول رقم   

نوع الداللة   الرقم السؤال معامل االتساق 
**0.598 داؿ  01 يشعر األستاذ باالرتياح كحب العمل أثناء أدائو  ١تهنة التدريس   
*0.389 داؿ لديو القدرة على اٗتاذ القرار ك عدـ ا٠توؼ من الفشل مع  

 الدفاع عن كجهة نظره
02 

 03 يتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات موضوعي ك 0.094 غَت داؿ
**0.788 داؿ  04 ٭تًـت شخصية التبلميذ بغض النظر عن مستواىم ك سنهم 
**0.602 داؿ ينمي األستاذ عند التبلميذ االٕتاىات اإل٬تابية مثل اٟترص  

 للوصوؿ إُف اإلبداع
05 

*0.396 داؿ  06 يتحدل ا١تواقف الصعبة  
**0.506 داؿ  07 يهتم با١تظهر كا٢تنداـ البلئق يف عملو 
**0.738 داؿ  08 متيقظ الحتماالت كل موقف يف متابعة كل ا١تراحل التعليمية 

 09 تواجو األستاذ مشاكل يف التعامل مع اإلدارة كالتبلميذ 0.156 غَت داؿ
**0.676 داؿ  10 ينمي األستاذ عند التبلميذ القدرة على القيادة 
**0.549 داؿ  11 يسعى ٟتل مشاكل التبلميذ كمساعدهتم 
**0.539 داؿ  12 يتمكن من ضبط انفعاالتو ك أعصابو أماـ أخطاء اآلخرين 

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 الثبات
0.630ر بعد التصحيح =          0.460ر  =   
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و إدارة الصف المحور الخامس  : كفاءات االتصال الفعال  

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل ( 19)جدول رقم   

 الرقم السؤال معامل االتساق نوع الداللة
**0.438 داؿ  01 يستوعب كل التبلميذ  ما يقـو األستاذ  بشرحو ٢تم 
**0.530 داؿ  02 لديو القدرة على االستفادة من كسائل االتصاؿ اٟتديثة 
**0.497 داؿ لديو مهارات التخاطب اللفظي مع التبلميذ ك يستخدـ   

 مصطلحات سهلة الفهم
03 

 04 ٭تسن االستماع لآلخرين 0.207 غَت داؿ
**0.795 داؿ  05 يتحرؾ ْتيوية ك نشاط داخل الفصل 
**0.893 داؿ  06 يستثَت الدافعية لدل التبلميذ بوسائل ٥تتلفة 
**0.456 داؿ  07 يوجو اىتمامو كنظراتو إُف ٚتيع التبلميذ    
**0.743 داؿ  08 ينظم التبلميذ بطريقة ٘تكنهم من مشاىدة ما يعرض أمامهم       

 09 يستخدـ التعزيز اللفظي لتعديل السلوؾ غَت ا١ترغوب فيو 0.322 غَت داؿ
**0.735 داؿ حفظ النظاـلديو ا١تهارة يف استخداـ أ٪تاط التعزيز اليت تعُت على    10 
**0.618 داؿ  11 يتابع بشكل  دائم ١تا يدكر داخل الصف باىتماـ 
**0.560 داؿ  12 ٭تافظ على استمرارية انتباه التبلميذ خبلؿ الدرس بتنويع العرض 
**0.594 داؿ  13 يشجع التبلميذ على العمل اٞتماعي مع احملافظة على النظاـ 
**0.749 داؿ مشاركتهم معظم كقت اٟتصة. كيعمل على شغل التبلميذ    14 

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 الثبات
0.725ر بعد التصحيح =           0.569ر  =   
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 المحور السادس  :  كفاءات  التقويم

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (20)جدول رقم   

االتساقمعامل  نوع الداللة  الرقم السؤال 
**0.579 داؿ  01 يستعمل دفًت التقؤف ا١تستمر يف كل حصة 
**0.518 داؿ  02 يراعي الفركؽ الفردية عند تقؤف التبلميذ 
**0.559 داؿ يستخدـ أساليب تقؤف متنوعة ) تشخيصي، تكويٍت، ٖتصيلي (  

 للحكم على  أداء التبلميذ 
03 

**0.812 داؿ  04 إلقاء األسئلة ك تعميمها على اٞتميعلديو ا١تهارة يف  
**0.488 داؿ  05 لديو ا١تهارة يف بناء االختبارات 
**0.639 داؿ  06 يهتم بأسئلة التبلميذ ك استفساراهتم 
**0.709 داؿ  07 يستخدـ نتائج التقؤف يف معاٞتة مواطن الضعف عند التبلميذ 
**0.674 داؿ  08 ا١تتعلممراعاة أدكات التقؤف ٞتوانب شخصية  
**0.726 داؿ  09 ربط االمتحانات التقوٯتية باألىداؼ التدريسية ا١تتعلقة بالدرس 
**0.769 داؿ  10 لديو ا١تهارة يف تشخيص نقاط القوة كالضعف يف ٖتصيل التبلميذ 

 11 يتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات موضوعي ك 0.141 غَت داؿ
**0.752 داؿ  12 للتبلميذ ا١تناسبة اإلجابات يعمل على تقدٔف 

 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 الثبات
 
0.836ر بعد التصحيح =            0.719ر  =   
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 المحور  السابع :  كفاءات  التنمية المهنية 

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي يمثل  (21)جدول رقم   

 
*
 
د
ا
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د
 
م
س
ت
ك 

م
 
ا
*
  0.05داؿ عند مستوم الداللة  

 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 
 الثبات 

0.940ر بعد التصحيح =             0.887ر  =  

 ثبات المقياس ككل

الداللةنوع   الرقم السؤال معامل االتساق 
 01 ٭تضر األستاذ الدكرات التكوينية اليت تنظمها ا١تديرية  0.158 غَت داؿ

**0.693 داؿ  02 ا١تلتقيات  يشارؾ األستاذ بشكل فعاؿ يف الندكات ك 
**0.742 داؿ عدد الدكرات التكوينية كايف لتحسُت ا١تستول ا١تعريف ك كفاءة  

 األستاذ
03 

**0.876 داؿ  04 تتوافق توصيات ا١تلتقيات مع الواقع ا١تهٍت لؤلستاذ 
**0.926 داؿ ٤تتول ا١تلتقيات يسهم يف ٖتسُت كفاءة األستاذ ك يشجعو على  

 العمل أكثر
05 

**0.778 داؿ يلتـز ا١تفتش بنظاـ العمل ك توزيع األدكار ك ا١تسؤكليات على   
 األساتذة

06 

**0.962 داؿ  07 األساتذة يف التعمق كالبحث يف مادة التخصصيساعد ا١تفتش  
**0.927 داؿ مبلحظات ك توجيهات ا١تفتش تسهم يف الرفع من ا١تستول  

 األدائي لؤلستاذ
08 

**0.887 داؿ  09 جهود ا١تفتش يف توضيح أىداؼ ا١تنهاج  تليب حاجات األستاذ 
 10  أخبلقيات ا١تهنةيتعامل ا١تفتش مع األساتذة يف ضوء ميثاؽ  0.258 غَت داؿ

**0.589 داؿ إشراؾ ٚتيع األساتذة يف األنشطة ا١تختلفة ك إتاحة الفرصة ٢تم  
 ١تمارسة حقوقهم ك أداء كاجباهتم

11 

**0.658 داؿ  12 الوقت ا١تخصص ٢تذه الدكرات يساعد على ٖتقيق ا٢تدؼ منها 
**0.849 داؿ  13 برنامج ك ٤تتول ا١تلتقيات يطبق فعليا ك ٭تقق ا١تبتغى منو  
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  لألداة ككل  :  معامل الثبات

0.906معامل آلفاكركنباخ =   

0.887ر بعد التصحيح =            0.797ر  =  

 يمثل صدق أداة القياس ككل  (22)جدول رقم  

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط المحاور الرقم

 داؿ 0.01 0.70 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 01

 داؿ 0.01 0.73 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية 02

 داؿ 0.01 0.71 التخطيط ك صياغة األىداؼكفاءة  03

 داؿ 0.01 0.63 الكفاءة الشخصية ك القيادية 04

 داؿ 0.01 0.72 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 05

 داؿ 0.01 0.83 كفاءة التقؤف 06

 داؿ 0.01 0.94 التنمية ا١تهنية 07

 - - 0.88 األداة ككل -

 

بعد حساب اتساؽ البنود مع احملاكر ك احملاكر مع أداة القياس مت حذؼ البنود غَت ا١تتسقة مع ٤تاكرىا ك بعد أف  
 ( بندا.77( بندا، أصبح يضم  : )88يضم  : ) االستبيافكاف 
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 بعد دراتسة األتسس العلمية عدد البنود لألداة الموجهة لألتساتذة قبل و ( يمثل المحاور و23جدول رقم )

عدد الفقرات قبل األتسس  المحاور
 العلمية

عدد الفقرات بعد األتسس 
 العلمية

 فقرة 09 فقرة 12 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية
 فقرة 12 فقرة 13 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية
 فقرة 12 فقرة 12 كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ

 فقرة 10 فقرة 12 الكفاءة الشخصية ك القيادية
 فقرة 12 فقرة 14 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف

 فقرة 11 فقرة 12 كفاءة التقؤف
 فقرة 11 فقرة 13 التنمية ا١تهنية
 بندا  77 بندا  88 ٣تموع البنود
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 األداة الخاصة بالتالميذ  :  - 3 – 3  - 1 – 1

 المعرفيةالمحور األول :      الكفاءات العلمية و   

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي (  يمثل24جدول رقم )  

نوع 
 الداللة

  السؤاؿ  اتساؽمعامل 
 مقياس األكؿ ا١تقياس الثآف

 01 ىل يقوم األتستا  بإعطائكم البرنامج في بداية كل مقرر  ؟ **0.604 **0.683 داؿ
خطة الدرس أمامكم  ؟ قوم بشرحىل ي **0.680 **0.629 داؿ  02 
 03 ىل يوضح لكم أىداف الدرس مسبقا  ؟  **0.748 **0.771 داؿ
 04 ىل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيما متسلسال  ؟  **0.745 **0.721 داؿ
التالميذ العقلية  ىل  يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات **0.585 **0.522 داؿ

؟ و البدنية  
05 

 06 ىل األتستا  متمكن من المادة التي يدرتسها  ؟   **0.464 **0.706 داؿ
 07  أمثلة ملموتسة حول األنشطة المدرتسةبالتالميذ  يمدىل  **0.567 **0.741 داؿ
؟  التحكم في الدروس على قدرةالألتستا  ىل ل **0.551 **0.818 داؿ  08 
على التعلم  ؟ ىل يقوم األتستا  بتحفيز التالميذ **0.561 **0.646 داؿ  09 
 10 ىل يقوم بتوجيو التالميذ في تعلمهم  ؟ **0.485 **0.620 داؿ
 11 ىل يشجع التالميذ على النقاش أثناء الدرس  ؟ **0.756 **0.765 داؿ
 12 ىل يزود التالميذ بمعلومات جديدة تتعلق بالمادة  ؟ **0.550 **0.647 داؿ

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01عند مستوم الداللة  ** داؿ

 
 ثبات مقياس المحور األول ككل

 0.797ألفا كركنباخ لكل احملور          0.808ر بعد التصحيح =         0.934ر  = 

 ثبات مقياس المحور الثاني ككل 

 0.828ألفا كركنباخ لكل احملور=          0.823ر بعد التصحيح =       0.918ر  = 
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الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية  المحور الثاني :    
صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي (  يمثل25جدول رقم )  

نوع 
 الداللة

اتساقمعامل    السؤال  
المقياس 

 الثاني
مقياس ال

 األول
**0.599 داؿ  0.705** ىل يهيئ الدرس بجودة لجذب انتباه التالميذ واتستثارة  

 دافعيتهم  ؟
01 

0.719** داؿ  0.595**        ىل يدير وقت الحصة بشكل فعال تجنبا للملل 
 و إضاعة الوقت  ؟

02 

0.744** داؿ  0.620**  وىل يراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند شرح 
؟ للدرس  

03 

**0.538 داؿ  0.549**  04 ىل يتنقل بين فقرات الدرس  بسالتسة و ترابط  ؟ 
**0.747 داؿ  0.478** يتحكم في اتستخدام الوتسائل التربوية التعليمية ىل  

 التي تساعد في أداء المهارة الحركية  ؟
05 

**0.794 داؿ  0.613** ىل يزود التالميذ بالنشرات التعليمية للمهارات  
 الحركية  ؟

06 

**0.745 داؿ  0.651**  07 ىل يقوم بالشرح الكافي عند عرضو للمهارة الحركية ؟ 
**0.728 داؿ  0.633** ىل يقوم بعرض المهارة الحركية بصورة مفهومة و  

 واضحة  ؟
08 

**0.830 داؿ  0.606**  09 ىل يقوم بربط محتوى الدرس بالدروس السابقة  ؟ 
**0.716 داؿ  0.620**  10 ىل يستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز الفهم لدى التالميذ ؟ 
**0.620 داؿ  0.197*  11 ىل يتأخر األتستا  عن الدروس  ؟ 
**0.517 داؿ  0.261**  12 ىل يتغيب األتستا  عن الدروس  ؟ 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 
 الثبات مقياس المحور االول  ككل

0.792ألف كركنباخ =            0.780ر بعد التصحيح =                0.786ر  =   
 ثبات مقياس المحور الثاني ككل

 0.874ألفا كركنباخ لكل احملور=    0.849ر بعد التصحيح =     0.874ر  = 
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 المحور الثالث  :   كفاءات التخطيط و صياغة األىداف

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي (  يمثل26جدول رقم )  

نوع 
 الداللة

اتساقمعامل    السؤال 
المقياس 
 الثاني

مقياس 
 األول

ىل خطة األتستا  اليومية تراعي عوامل األمان و السالمة  **0.442 **0.558 داؿ
 الصحية  ؟

01 

 02 ىل الوحدة التعليمية تتماشى و األىداف المسطرة للبرنامج  **0.505 **0.731 داؿ
 03 ىل يتحقق من فعالية الوتسائل التعليمية قبل عرض الدرس    **0.620 **0.730 داؿ
يضع خطط بديلة للدرس عند لزوم األمر  ؟ىل  **0.509 **0.670 داؿ  04 
ىل الوتسائل المادية المتوفرة تساعد على إنجاز األىداف  **0.671 **0.700 داؿ

 المسطرة  ؟
05 

ىل يراعي في النشاطات التعليمية الفروق الفردية بين  **0.459 **0.779 داؿ
 التالميذ  ؟

06 

للمنافسات الرياضية داخل المؤتسسة  ؟ىل يوجد برامج  **0.686 **0.824 داؿ  07 
 08 ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية خارج المؤتسسة  ؟ 0.736 **0.819 داؿ
ىل يراعي ميول و اىتمامات التالميذ خالل تخطيطو  **5.23 **0.657 داؿ

 للدروس ؟ 
09 

ىل يعمل األتستا  على إشراك التالميذ في اتخا  قرارات  **0.546 **0.585 داؿ
الحصة  ؟ أىدافحول صياغة   

10 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 ثبات مقياس  المحور األول  ككل

0.680ألف كركنباخ =            0.691ر بعد التصحيح =               0.738ر  =   

 ثبات مقياس المحور الثاني ككل 

 0.849ألفا كركنباخ لكل احملور=             0.759ر بعد التصحيح =           0.847ر  = 
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 المحور الرابع  :  الكفاءات الشخصية و القيادية

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي (  يمثل27جدول رقم )  

نوع 
 الداللة

اتساقمعامل    السؤال 
المقياس 
 الثاني

مقياس 
 األول

 01 ىل يتميز األتستا  بالهدوء و االتزان االنفعالي  ؟ 0.107 **0.845 غَت داؿ
 02 ىل تحس أن األتستا  متحيز في معاملتو للتالميذ  ؟ 0.022 **0.461 غَت داؿ

 03 ىل يهتم بالمظهر و الهندام الالئق في عملو  ؟ **0.340 **0.775 داؿ
 04 ىل يستطيع ضبط نفسو في المواقف الصعبة أثناء التدريس؟ 0.066 **0.792 غَت داؿ
 05 ىل يحترم شخصية التالميذ بغض النظر عن مستواىم و تسنهم 0.116 0.819** غَت داؿ
 06 ىل يتحدى المواقف الصعبة التي تواجهو  ؟ 0.195 0.814** غَت داؿ

 07 ىل ينمي األتستا  عند التالميذ القدرة على القيادة ؟     **0.439 **0.574 داؿ
 08 ىل يسعى األتستا  لحل مشاكل التالميذ ومساعدتهم  ؟ **0.376 **0.789 داؿ

 09 ىل يتمكن من ضبط انفعاالتو و أعصابو أمام أخطاء اآلخرين؟ 0.044 **0.635 غَت داؿ
مع التالميذ  ؟ىل لديو مرونة في التعامل  **0.461 **0.837 داؿ  10 
ىل ينمي عند التالميذ االتجاىات االيجابية مثل الحرص  **0.549 **0.801 داؿ

 للوصول إلى اإلبداع
11 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 

 ثبات مقياس المحور األول  ككل
 

  0.431ألف كركنباخ =               0.634ر بعد التصحيح =                  0.758ر  = 

 ثبات مقياس المحور الثاني ككل  

 0.876ألفا كركنباخ لكل احملور=         0.783ر بعد التصحيح =              0.887ر  = 
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 المحور الخامس  :  كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف
 صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي (  يمثل28رقم ) جدول

نوع 
 الداللة

اتساقمعامل    السؤال  
المقياس 
 الثاني

مقياس 
 األول

 01 ىل يتحكم في التالميذ داخل القسم ؟ 0.196 **0.685 غَت داؿ
 02 ىل ينظم التالميذ بطريقة تمكنو من متابعتهم باتستمرار  ؟ **0.476 **0.853 داؿ
 03 ىل يستوعب كل التالميذ  ما يقوم األتستا   بشرحو لهم ؟ **0.447 **0.804 داؿ
دقيق في  التحدث وىل يستخدم ألفاظا تسليمة أثناء  **0.584 **0.838 داؿ

 التعبير  ؟
04 

يحسن االتستماع للتالميذ  ؟ىل  **0.400 **0.841 داؿ  05 
 06 ىل يتقبل أراء التالميذ  ؟ **0.410 **0.844 داؿ
ينوع في نبرات صوتو لجلب انتباه التالميذ  ؟ىل  **0.469 **0.629 داؿ  07 
يتحرك بحيوية و نشاط داخل الفصل  ؟ىل  **0.654 **0.662 داؿ  08 

 09 ىل يستثير الدافعية لدى التالميذ بوتسائل مختلفة  ؟ **0.598 **0.730 داؿ 
نظراتو إلى جميع التالميذ  ؟   يوجو اىتمامو وىل  **0.664 **0.708 داؿ  10 
ىل يحافظ على اتستمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس  **0.688 **0.716 داؿ

 بتنويع العرض  ؟
11 

ىل يشجع التالميذ على العمل الجماعي مع المحافظة  **0.662 **0.793 داؿ
 على النظام  ؟

12 

مشاركتهم معظم وقت  يعمل على شغل التالميذ وىل  **0.626 **0.848 داؿ
 الحصة ؟   

13 

؟   تسهال ىل يكون االتصال بو **0.561 **0.826 داؿ  14 
  0.05داؿ عند مستوم الداللة 

 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 
 ثبات مقياس  المحور األول ككل  

0.627ألف كركنباخ =               0.641ر بعد التصحيح =                      0.776ر  =   
 ثبات مقياس المحور الثاني ككل 

 0.915ألفا كركنباخ لكل احملور=            0.820ر بعد التصحيح =                0.945ر  = 
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 المحور السادس  :  كفاءات التقويم

صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي ( يمثل29رقم )  جدول  

االتساقمعامل  نوع الداللة   السؤال 
 مقياس األول المقياس الثاني

**0.632 **0.799 داؿ  01 ىل يهتم األتستا  بأتسئلة التالميذ  ؟ 
**0.693 **0.855 داؿ  02 ىل يجيب األتستا  على تساؤالت التالميذ وانشغاالتهم  
**0.668 **0.794 داؿ  03 ىل يضع تقييما موضوعيا يتماشى و قدرات التالميذ  ؟ 
**0.704 **0.869 داؿ  04 ىل يشرح األتستا  كيفية تقييم األعمال و االمتحانات   
**0.732 **0.815 داؿ  05 ىل يقوم بتقييم مستمر إلنجازات التالميذ  ؟ 
**0.607 **0.633 داؿ ىل ينوع في تمارين االمتحانات بحيث تكون شاملة      

و مترابطة و متدرجة  ؟   
06 

**0.565 **0.772 داؿ  07 ىل يستعمل دفتر التقويم المستمر في كل حصة ؟    
**0.561 **0.879 داؿ  08 ىل يقدم األتستا  اإلجابات المناتسبة للتالميذ  ؟ 
**0.553 **0.847 داؿ لديو المهارة في بناء االختبارات  ؟ىل    09 
**0.574 **0.836 داؿ ؟  عادل و منطقي ىل تقييم األتستا  لتالمذتو   10 

  0.05* داؿ عند مستوم الداللة 
 0.01** داؿ عند مستوم الداللة 
 ثبات مقياس المحور  األول ككل       

0.976ألف كركنباخ =                   0.819ر بعد التصحيح =           0.891ر  =   
 ثبات مقياس المحور الثاني ككل 

 0.896ألفا كركنباخ لكل احملور=             0.813ر بعد التصحيح =          0.958ر  = 
 

 ثبات المقياس ككل ) لكل المحاور (
 الثبات 

0.954معامل آلفاكركنباخ =   
0.861ر بعد التصحيح =                            0.757ر  =  
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 ( يمثل صدق أداة القياس ككل30جدول رقم )

معامل االرتباط  المحاور الرقم
 المقياس األول

معامل االرتباط 
 المقياس الثاني

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 داؿ 0.01 0.82 0.80 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 01

 داؿ 0.01 0.84 0.78 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية 02

 داؿ 0.01 0.75 0.69 كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ 03

 داؿ 0.01 0.78 0.63 الكفاءة الشخصية ك القيادية 04

 داؿ 0.01 0.82 0.64 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 05

 داؿ 0.01 0.81 0.81 كفاءة التقؤف 06

 - -  0.86 األداة ككل -

 

بعد حساب اتساؽ البنود مع احملاكر ك احملاكر مع أداة القياس مت حذؼ البنود غَت ا١تتسقة مع ٤تاكرىا ك 
 ( بندا.62( بندا، أصبح يضم  : )69يضم  : ) االستبيافبعد أف كاف 

 
 بعد دراتسة األتسس العلمية عدد البنود لألداة الموجهة للتالميذ قبل و ( يمثل المحاور و31جدول رقم )

عدد الفقرات قبل  المحاور الرقم
 األتسس العلمية

عدد الفقرات بعد األتسس 
 العلمية

 عبارة 12 عبارة 12 الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 01
 عبارة 12 عبارة 12 الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية 02
 عبارة 10 عبارة 10 كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ 03
القياديةالكفاءة الشخصية ك  04  عبارة 05 عبارة 11 
 عبارة 13 عبارة 14 كفاءة االتصاؿ الفعاؿ كإدارة الصف 05
 عبارة 10 عبارة 10 كفاءة التقؤف 06
 بندا  62 بندا  69 ٣تموع البنود 
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 الدراتسة األتساتسية  : - 2
ٖتقيق األىداؼ على تتوقف الكثَت من اإلجراءات البحثية سواءا يف ٚتع البيانات ك منهج البحث :  - 1 – 2

الذم يقـو على ٕتميع البيانات كا١تعلومات  ا١تنهج الوصفيعلى نا يف ْتثنا ىذا دمعتنوع ا١تنهج ا١تستخدـ ك ٢تذا ا
ٔتمارسة أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ك الكفاءة التدريسية لديهم ك مدل تأثَت ذلك على جودة  ا١تتعلقة

سة هتدؼ أساسا إُف استكشاؼ كاقع ىذه ا١تمارسة كما يراه التبلميذ كاألساتذة فقد العملية التعليمية. ك ألف الدرا
ك ما يعزز ىذا اعتمدنا يف دراستنا ىذه استخداـ أسلوب من أساليب ا١تنهج الوصفي ك ىو األسلوب ا١تسحي  

قات اليت ك العبل قوؿ ٤تمد حسن عبلكم ك أسامة كامل راتب " أف البحث الوصفي يهدؼ إُف ٖتديد الظركؼ
توجد بُت اٟتقائق ك ا١تظاىر ك األسلوب ا١تسحي يسعى إُف ٚتع البيانات من أفراد اجملتمع حملاكلة ٖتديد اٟتالة 

 (. 140، ص ٤2000تمد حسن عبلكم، )  الراىنة للمجتمع يف متغَت معُت أك متغَتات معينة. " 
 مجتمع و عينة البحث  : - 2 – 2
 المجتمع  :  - 1 - 2  – 2

أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية ٘تثل ٣تتمع البحث فئتُت داخل ٣تاؿ الًتبية ك التعليم ٘تثلت األكُف يف 
للتعليم سنة ثالثة ال تبلميذ. أما الفئة الثانية فتمثلت يف ( أستاذا 555للتعليم الثانوم  ك الذم كاف عددىم  )

 (تلميذا 24529)ك عددىم حسب مديريات الًتبية كاف  يةك ا١تمارسُت ١تادة الًتبية البدنية ك الرياض الثانوم
، سيدم بلعباس ،مستغاّف، تلمساف ،) كىرافىي كالية ستة كاليات بالغرب اٞتزائرم ك كأخذت الفئتُت من 

 ك عُت ٘توشنت (. سعيدة
  عينة البحث  : - 2 - 2  – 2

الًتبية البدنية ك الرياضية للتعليم من أجل إ٧تاز ىذه الدراسة قمنا باختيار عينة عشوائية من أساتذة 
 (السنة ثالثة ثانوم) الثانومالتعليم  (. باإلضافة لعينة من تبلميذ مرحلة250الثانوم ك الذم كاف عددىم )

 (.تلميذا 1500) كا١تمارسُت ١تادة الًتبية البدنية ك الرياضية
يقطنوف بالواليات قيد مساعدين للباحث ك من طرؼ أساتذة  ى العينتُتعل االستبيافحيث كزع  
   الدراسة.

 ك كاف العدد ك النسبة ا١تأخوذة كما ىو موضح يف اٞتدكؿ التاِف :   
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( يمثل حجم العينة المأخو ة من مجتمع البحث32جدول )  

 الوالية األتساتذة التالميذ
نسبة 
 التمثيل

العدد 
 المختار

نسبة  المجموع
 التمثيل

العدد 
 المختار

 المجموع

 تلمسان 118 50 47.07 5031 250 4.96
 تسعيدة 76 35 46.05 3842 250 6.50
 تسيدي بلعباس 88 40 45.45 3936 250 6.35
 وىران 98 50 51.02 4289 250 5.82
 عين تموشن 84 35 41.66 3306 250 7.56
 مستغانم 91 40 43.95 4125 250 6.06
 المجموع 555 250 45.04 24529 1500 6.11

 

 مجاالت البحث  : - 3 – 2
 المجال المكاني  : -1 - 3 – 2

لقد ٘تت الدراسة اٟتالية بثانويات بعض كاليات الغرب اٞتزائرم، ك ىي  ) كىراف، مستغاّف، تلمساف 
األكؿ على عينة من أساتذة الًتبية البدنية  استبيانُتحيث مت توزيع  سيدم بلعباس، سعيدة، ك عُت ٘توشنت (.

 كالرياضية للتعليم الثانوم، أما الثآف فقد كزع على تبلميذ السنة ثالثة ثانوم ببعض ثانويات الواليات قيد الدراسة.
١تادة  أجريت الدراسة على ٣تموعة من أساتذة التعليم الثانوم المجال البشري  :  -2 - 3 – 2 -3

األكؿ على  االستبيافثالثة ثانوم (. كزع   الرياضية  مع ٣تموعة من تبلميذ ا١ترحلة الثانوية ) سنةالًتبية البدنية ك 
تلميذ ) سنة ثالثة  (1500الثآف على ) االستبياف توزيعكما مت ١تادة الًتبية البدنية ك الرياضية.  ( أستاذا 250)

 . ثانوم (
 المجال الزماني  :  - 3 - 3 – 2

، ك ىذا ّتمع ا١تادة ا٠تربية ( 2012) سنة  منذ أف تلقينا ا١توافقة من طرؼ ىيئة ا١تخولةبدأنا الدراسة 
ك بعد ٚتع   مع البحث ك النظر يف البحوث ك الدراسات اليت تناكلت مثل ىذه الدراسة، ك تطرقت ألحد جوانبها

 – 2014)   الدراسيتُتا١تعلومات ك تكوين خلفية نظرية للموضوع، أجريت الدراسة ا١تيدانية خبلؿ السنتُت
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يف األسبوع  االستطبلعيةاألكِف على ٣تموعة الدراسة  االستبياف(. حيث كزع  2016 – 2015ك  2015
من ذلك. كما مت توزيع األداة للمرة النهائية  ُت، ك أعيد توزيعو مرة ثانية بعد أسبوع2015الثآف من شهر فرباير  

 (.2015)  ك مام من سنةأفريل  معلى عينة الدراسة ك ىذا بُت شهر 
 متغيرات البحث  :  - 4 – 2

                                                                                     المتغير المستقل  : - 1 – 4 – 2
 ا١تتغَت ا١تستقل يف دراستنا ىذه ىو الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية

 جودة العملية التعليمية. ويف دراستنا ىذه. ىالمتغير التابع  :  - 2  – 4 – 2
  أدوات البحث  :  – 5 – 2

قصد الوصوؿ إُف حلوؿ ١تشكلة البحث ا١تطركحة ك قصد التحقق من صحة الفرضيات، لـز علينا اتباع  
 :استخداـ األدكات التاليةأ٧تع الطرؽ ك األدكات الضركرية ا١تساعدة للوصوؿ إُف ما نصبو إليو، حيث مت 

 المالحظة  : - 1  – 5 –  2
تعترب من األدكات الرئيسية ٞتمع ا١تعلومات، ك تستعمل عادة يف مشاىدة ٣تموعة ما ك بصورة مباشرة، 

أخذ معلومات كيفية من أجل فهم ا١تواقف ك السلوكات. ك استعنا يف ْتثنا ىذا با١تبلحظة ك ذلك هبدؼ 
الباحث كاف ينتمي جملتمع البحث ك على اتصاؿ كثيق ببعض أفراده، ك من خبلؿ سنوات البسيطة ك ْتكم أف 

عديدة يف ٣تاؿ تعليم مادة الًتبية البدنية ك الرياضية للتعليم الثانوم، مكنتنا ىذه التجربة ك ىذه العبلقات من 
 ٖتديد مشكلة البحث ك أخذ صورة ك انطباعات حوؿ موضوع الدراسة.

 مقابلة  :ال - 2  – 5 – 2
العمل ألستاذ الًتبية البدنية ك كفاءتو التدريسية، قمنا ك معرفة ظركؼ ا١توضوع  ْتيثياتقصد اإلحاطة  

 االستفادةك  أراءىمٔتقاببلت مع عدد من األساتذة، ك ا١تفتشُت، ك ا١تدراء لبعض الثانويات. ك ىذا قصد معرفة 
 من خرباهتم ك معلوماهتم حوؿ ا١توضوع.

ك اليت تتمثل  " أك ا١تادة ا٠تربية االبيبلوغرافيك اليت يصطلح عليها باسم "  الدراتسة النظرية  : - 3  – 5 – 2
           ك جرائد علمية يف االستعانة بكل ما يتعلق بالبحث ك موضوع الدراسة من كتب ك مذكرات، ك ٣تبلت

ْتوث أك دراسات ذات صلة سواءا  ك رٝتية، نصوص ك مراسيم قانونية، ك كذلك ٥تتلف العناصر ا١تشاهبة من 
 كانت مصادر عربية أك أجنبية.
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كىو  ٞتمع ا١تعلومات األكثر فاعلية ٠تدمة البحث االستقصاءيعترب من بُت كسائل :  االتستبيان - 4  – 5 – 2
أحد كسائل البحث العلمي ا١تستعملة على نطاؽ كاسع من أجل اٟتصوؿ على بيانات أك معلومات تتعلق بأحواؿ 

ا٠تاص باألساتذة قياس الكفاءات التدريسية متكوف . كما س أك ميو٢تم أك إتاىاهتم، ك دكافعهم أك معتقداهتمالنا
  - 2. الكفاءة العلمية كا١تعرفية - 1ك اليت رتبها السادة ا٠ترباء كالتاِف :  االستبياف، ٘تثل ٤تاكر ( بندا77)من  

 الكفاءة الشخصية -  4 .كفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ - 3. الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية
 . التنمية ا١تهنية - 7 .كفاءة التقؤف -  6. إدارة الصف كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ك - 5.  كالقيادية

 ، ٘تثل ٤تاكر ىذا األخَت، رتبها السادة ا٠ترباء كالتاِف:( بندا62)ا١توجو للتبلميذ على  االستبيافيف حُت تكوف 
كفاءة التخطيط ك صياغة  - 3. الكفاءة التدريسية ك استثارة الدافعية - 2. الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية - 1

 .كفاءة التقؤف - 6. إدارة الصف كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ك - 5  .الكفاءة الشخصية ك القيادية - 4. األىداؼ
مفتاح اإلجابة  على األسئلة ا١تطركحة يكوف على النحو التاِف:  كما أف البنود كلها ٢تا إتاه ا٬تايب. ك  

 الخاصة باألتساتذة ( يمثل مفاتيح اإلجابة ألتسئلة األداة33جدول رقم )
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 نقاط 01 نقاط 02 نقاط 03 نقاط 04  نقاط 05
 

 الخاصة بالتالميذ ( يمثل مفاتيح اإلجابة ألتسئلة األداة34جدول رقم )

 منعدمة ضعيفة متوسطة قوية قوية جدا  بشكل مستمر قليل منعدـ
03 02 01  05 04 03 02 01 

 
 

 توزيع أداة البحث: 
 

كضعها يف صورهتا النهائية  قمنا بطبع  ألداة البحث ك السيكو مًتيةبعد االنتهاء من تقدير  ا٠تصائص 
 أفريل 05  قد ٘تت ىذه العملية من تاريخ ا١تختارة، ك الوالياتاألداة ليتم توزيعها على عينة الدراسة  يف كل من 

ثانويات الواليات ا١تذكورة أك ىذا ٔتساعدة أساتذة يعملوف يف  ، ك من نفس السنة مام  07إُف غاية  2015
 على النحو التاِف : ىم  ك يقيموف فيها
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. جمعها ( يمثل عينة األتساتذة الذين تساعدوا في توزيع أداة الدراتسة و35جدول رقم )  

 االتسم واللقب الوالية
عاللي طالب ) الباحث ( األتستا  تلمسان  

 األتستا  بن حويدقة عيسى تسيدي بلعباس
بن خالد الحاجاألتستا   تسعيدة  
بودالي محمداألتستا   مستغانم  
بوراس مصطفىاألتستا   مستغانم  
 األتستا  زعيتر معروف وىران

 األتستا  ربيع عبد القادر عين تموشنت
 

 الدراتسة اإلحصائية  : - 6 – 2

عن الطرؽ ك األساليب اإلحصائية مهما   االستغناءال ٯتكن للباحث االعتماد على ا١تبلحظات، ك ال 
كاف نوع الدراسة اليت يقـو هبا سواءا كانت اجتماعية أك اقتصادية أك غَت ذلك بل ٬تب عليو االعتماد 
على اإلحصاء الذم ٯتده بالوصف ا١توضوعي الدقيق ك يقوده إُف األسلوب الصحيح ك النتائج السليمة 

ك       ثنا ىذا استخدمنا كسائل إحصائية تساعدنا على عرضك لغرض الوصوؿ إُف نتائج مضبوطة يف ْت
 SPSSبالربامج اإلحصائي  االستعانة، لذل ٘تت ٖتليل ك تفسَت النتائج ك بالتاِف إصدار أحكاـ

 عشر ١تعاٞتة بيانات الدراسة حيث مت استخراج : الثالثاإلصدار 

  الداخلي االتساؽ ثبات ٟتساب كركنباخ ألفا معادلة  -
 النصفية بالتجزئة الثبات لتقدير جتماف دلةمعا  -
  الصدؽ ٟتساب بَتسوف ارتباط معامل  -
 ويةئا١ت النسب  -
 مرتبطتُت لعينتُت الفركؽ رسة لدا ت ااختبار   -

 Anovaإختبار أنوفا أحادم اإلٕتاه   -

 



166 
 

 صعوبات البحث  :   - 3

 حواجز قد تعيقو أك ٖتبط من عزٯتتويف كل عمل يريد اإلنساف القياـ بو تواجهو يف ذلك صعوبات ك 
            كالبحث العلمي ك منذ القدـ كاجهت أصحابو صعوبات عديدة ك مشاكل ٚتة، ك لكن البحث العلمي استمر 

على اٟتقائق. ك لقد اعًتض الباحث بعض الصعوبات يف  االطبلعك  االكتشاؼك استمرت معو العزٯتة على 
لسماح لنا بإ٧تاز اٞتانب ك ىذا يف الذكر منها البَتكقراطية يف بعض مديريات الًتبية إ٧تازه للدراسة اٟتالية ٩تص با

 االستبيافضف إليها بعض الصعوبة يف ٚتع  التطبيقي للبحث ك ذلك بالتماطل ك تضييع الوقت ك األخذ ك الرد.
 ا١توزع على التبلميذ ك األساتذة، ك عدـ اٞتدية عند البعض منهم.

 خالصة  : 

لقد حاكلنا يف ىذا الفصل عرض أىم ا٠تطوات اليت ٬تب أف تتوفر يف أم ْتث علمي يعمل على دراسة  
ك اليت قمنا من خبل٢تا ببناء األداة معتمدين يف  االستطبلعيةبالدراسة  بدئنا، حيث مشكلة ما بطريقة علمية

ك توجيهات األساتذة احملكمُت بعدىا مت عرض منهج  بآراءألخذ ك البحوث ا١تشاهبة، مع ا ذلك على الدراسات
الدراسة   ك أسباب اختياره، مث ٣تتمع الدراسة ك العينة ا١تأخوذة ك نسبة ٘تثيلها كما ذكرنا ٣تاالت البحث ك 
األدكات ا١تستخدمة يف ذلك، مع ذكر متغَتات البحث ك انتهاءا باألساليب اإلحصائية. 



 
 

 
 

 الفصل الثاني 
 

 عرض و مناقشة النتائج
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 األتساتذة : اتستبيان  عرض و مناقشة نتائج – 1

من  ( ٣250تموع )األداة على توزيع  نتطرؽ يف ىذا الفصل لتحليل النتائج ا١تتحصل عليها من خبلؿ
َف ٨تصل  بعد عملية اٞتمع (. ك45.04أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية عرب الواليات قيد الدراسة، أم بنسبة )

ىذا لعدـ اتباع أصحاهبا  ( نسخة ك11( نسخة. ك خبلؿ عملية التفريغ لبلستبانة مت حذؼ )229إال على )
 .(218) االستبانةلكيفية اإلجابة أك اإلجابة لعدة مرات على سؤاؿ كاحد. ك بالتاِف صار ٣تموع نسخ 
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 عرض و تحليل نتائج اتستبيان األتساتذة حسب متغير الخبرة المهنية :  – 1 – 1

 نتائج تسؤال المقارنة بين تسنوات الخبرة ؟

7احملور  6احملور   5احملور   4احملور   2احملور  احملور 3  1احملور    الفوج 
أقل من  ا١تعدؿ 34,877 46,4561 49,543 41,684 49,263 43,7719 35,438

س 5  العدد  57 57 57 57 57 57 57 
 اال٨تراؼ ـ 6,68172 7,39708 7,01801 5,65104 6,20635 7,55460 11,78682
 ٣تموع 1988,00 2648,00 2824,00 2376,00 2808,00 2495,00 2020,00
 اٟتد األدْف 15,00 28,00 30,00 30,00 24,00 28,00 15,00

55,00 59,00 60,00 50,00 
 

   األقصىاٟتد  45,00 58,00 60,00

أقل من  ا١تعدؿ 34,783 34,783 46,066 39,466 47,400 43,116 37,333
س 10  ف 60 60 60 60 60 60 60 

 اال٨تراؼ ـ 4,73033 4,73033 6,76197 5,01005 6,10418 6,14539 6,46416
 ٣تموع 2087,00 2087,00 2764,00 2368,00 2844,00 2587,00 2240,00
 اٟتد األدْف 27,00 27,00 31,00 30,00 32,00 36,00 23,00
 اٟتد األقصى 45,00 45,00 60,00 55,00 61,00 55,00 52,00

أكثر من  ا١تعدؿ 36,760 45,500 46,130 39,565 47,195 43,391 37,652
س 10  ف 46 46 46 46 46 46 46 

 اال٨تراؼ ـ 5,72396 5,43957 7,20373 6,41059 7,55313 6,57767 7,82650
 ٣تموع 1691,00 2093,00 2122,00 1820,00 2171,00 1996,00 1732,00
 اٟتد األدْف 20,00 36,00 34,00 29,00 29,00 30,00 20,00
 اٟتد األقصى 47,00 60,00 60,00 51,00 60,00 55,00 50,00

أكثر من  ا١تعدؿ 36,363 48,424 50,015 41,878 50,848 45,409 39,136
س 15  ف 66 66 66 66 66 66 66 

 اال٨تراؼ ـ 4,59979 6,18450 6,73793 6,50329 6,12496 6,30745 6,85428
 ٣تموع 2400,00 3196,00 3301,00 2764,00 3356,00 2997,00 2583,00
 اٟتد األدْف 24,00 35,00 40,00 30,00 34,00 28,00 20,00
األقصىاٟتد  45,00 60,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00  

 اجملموع ا١تعدؿ 35,659 46,545 48,083 40,733 48,816 43,995 37,445
 ف 229 229 229 229 229 229 229

 اال٨تراؼ ـ 5,47700 6,46270 7,11109 5,98417 6,58490 6,67379 8,50092
 ٣تموع 8166,00 10659,00 11011,00 9328,00 11179,00 10075,00 8575,00
 اٟتد األدْف 15,00 28,00 30,00 29,00 24,00 28,00 15,00
 اٟتد األقصى 47,00 60,00 60,00 60,00 61,00 59,00 55,00

 نتائج اإلحصاء الوصفي للمجموعات يبين (36رقم ) جدول
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 : (عرض و مناقشة نتائج المحور األول )الكفاءات العلمية و المعرفية - 1 – 1 – 1

للمقارنة بين المجموعات في محور الكفاءات العلمية و المعرفية أنوفا( يبين اختبار 37جدول رقم )  

 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة
 

 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية
 

 

 
 غَت داؿ

 
 

1,906 

اجملموعاتبُت  169,466 3 56,489  
 خارج اجملموعات 6669,966 225 29,644

 اجملموع 6839,432 228 

 

يتضح لنا من اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف ٤تور الكفاءات العلمية 
كا١تعرفية ك الذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية 

ٞتدكؿ أعبله أنو ال يوجد فركؽ بُت األساتذة للتعليم الثانوم. حيث يتضح لنا ك من خبلؿ النتائج الظاىرة يف ا
ك  (2119دراسة عمر دحبلف )يف الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة ا١تهنية. ك ىذا ما يتوافق ك 

اليت أظهرت أنو ال توجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت نوع الوظيفة ك ا١تؤىل الًتبوم ك سنوات 
ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة  كما ٯتكننا استنتاجو ىنا أنو 

جل األساتذة إف َف نقل كلهم يتلقوف تكوينا موحدا من ناحية كمية ا٠تربة ا١تهنية. ك ىذا ما ٯتكننا تفسَته إُف أف 
ا١تعلومات ك نوعيتها خبلؿ التكوين، كما أهنم يعملوف بنفس الربامج ك ا١تناىج ك يسعوف إُف ٖتقيق أىدافو، كما 

أستاذ نهم نسيب قليل ك من بيىنا يكوف  االختبلؼس ا١تعلومات ك ا١تعارؼ، ك فيسعوف إُف تزكيد التبلميذ بن
" ا١تعلم الفعاؿ ٭ترص آلخر يكاد ال يظهر. ك ىذا ما أكد عليو كل من شبل بدراف ك سعيد سليماف يف قو٢تما 

ك ٖتديث معلوماتو  ك تطوير ٦تارستو دائما على مواصلة تعلمو بصورة دائمة مستمرة، ك يسعى للنمو يف مهنتو
علمهم ك عن خصائصهم النمائية ك مطالبهم معارفو عن ا١توضوعات اليت يعلمها ك عن التبلميذ الذين يك 

ك التوقع الدقيق ١تا يلزمهم معرفتو ك ما يقدركف  التعليمية، ك ذلك كي يصبح قادرا ك باستمرار على التحديد اٞتيد
إل٧تازه ك من مث تنظيم خربات تعليمية تتناسب ك خصائصهم ك إمكاناهتم ك  مهيؤكفعلى عملو ك ما ىم 

 .(246ص  2009 ،ك سعيد سليماف، بل بدراف")ش مطالبهم التعليمية
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 ( :    الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعيةالثاني ) عرض و مناقشة نتائج المحور  - 2 – 1 – 1  
                 للمقارنة بين المجموعات في محور الكفاءات التدريسية  يبين اختبار أنوفا (38رقم ) جدول

 و اتستثارت الدافعية.
 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة

 
 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية

 
 

 
 لداؿ عند مستو 

0.05 

 
 

3,007 

اجملموعاتبُت  367,074 3 122,358  
 خارج اجملموعات 9155,695 225 40,692

 اجملموع 9522,769 228 

اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف كفاءات التدريس ك استثارة يتضح من خبلؿ 
الدافعية، ك الذم يظهر فرؽ داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة. ك ١تعرفة أين يكمن ىذا الفرؽ قمنا بدراسة 

 أقل فرؽ داؿ بُت الفئات،  فكانت النتائج كما ىي مبينة يف اٞتدكؿ أدناه    

محور الكفاءات التدريسية و اتستثارت يبين أين يوجد الفرق بين المجموعات  في  (39رقم ) جدول
 الدافعية.

ج ( –٥تتلف معدالت  ) أ   فوج   أ فوج   ج 
1,08947 
,95614 

-1,96810 

س 10أقل من  س 5أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-1,08947 
-,13333 

-3,05758* 

س 5أقل من  س 10أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-,95614 
,13333 

-2,92424 

س 5أقل من  س 10أكثر من    
س 10أقل من   
س 15أكثر من   

1,96810 
3,05758* 
2,92424 

س 5أقل من  س 15أكثر من    
س 10أقل من   
س 10أكثر من   

 
  0.05داؿ عند مستول الداللة 
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( سنوات، 5يوجد فركؽ يف ا١تتوسطات اٟتسابية لكل من الفئة أقل من ) أنو اليتضح من اٞتدكؿ أعبله 
( سنة. لكن أظهرت النتائج كجود فرؽ 15( سنوات، ك أكثر من )10( سنوات، ك أكثر من )10ك أقل من )

( سنة لصاٌف أكثر من 15( سنوات ك أكثر من )10( بُت كل من أقل من )0.05داؿ عند مستول الداللة )
( ك ىو فرؽ معنوم ك لو داللة 3.05اليت بلغت  )* متوسطا هتمانة حيث تظهر قيمة الفرؽ بُت ( س15)

إحصائية. ٦تا ٯتكننا استنتاجو أف دخوؿ األستاذ مباشرة من التكوين ك مزاكلتو مهنة التدريس، يكوف على اطبلع 
تدريس ك استثارت الدافعية ك دراية ٔتا يقـو بو  ك أف تكوينو القاعدم قد ساعده على اكتساب كفاءات ال

( سنوات، يظهر ركود لدل األستاذ ٬تعلو ال يهتم بتنمية ىذه الكفاءات، ك 5كالعمل هبا. لكن يبلحظ أنو بعد )
( ك أكثر من 10( سنة تظهر الفركؽ لصاٌف عينة أكثر من )15( سنوات ك أكثر من )10لكن كبعد أكثر من )

ربة اليت يكتسبها األستاذ من ا١تواقف التدريسية ا١تختلفة ىي اليت ( سنة. ك ىذا ٯتكن تفسَته على أف ا٠ت15)
ىذه الكفاءات من خبلؿ التكوين القاعدم  اكتسابأعطتو إمكانية التعامل مع ىذه الكفاءات. ك بالتاِف ٯتكن 

ريس لؤلستاذ، ك ىذا ما يؤكده  ٤تسن ٤تمد دركيش يف قولو "  يذكر ىاريس أف التدريب ا١تيدآف فًتة من التد
ا١توجو يقضيها الطالب ا١تعلم يف مدرسة معينة ٖتددىا الكلية ك يتحمل أثناءىا مسؤكلية تتزايد تدر٬تيا لتوجيو 
كتعليم ٣تموعة من التبلميذ  ... ك خبلؿ ىذه الفًتة يكتسب الطالب ا٠تربة يف التدريس خبلؿ الدركس الفعلية  

ألنشطة خارج الدركس.")٤تسن ٤تمد دركيش ٛتص كما يكتسب ا٠تربات األخرل  من خبلؿ تنظيم ك إدارة ا
(.  كما ٯتكن اكتساب ىذه الكفاءات ك استغبل٢تا خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية، فاألستاذ ك خبلؿ 13، ص 2013

٦تارستو مهنة التدريس ٯتر عَت عدة ٤تطات ك مواقف ك تقف أمامو عدة صعوبات ميدانية، إف مع التبلميذ أك 
اج أك الوسائل ك اإلمكانيات ا١تتاحة. ك ٤تاكالتو تغلب الصعاب يف أداء ا١تهنة ك الواجب الوسط الًتبوم أك ا١تنه

كمبلحظاتو ا١تيدانية إل٧تازاتو أك إخفاقاتو، أك إ٧تازات زمبلءه ك إخفاقاهتم، كل ىذا يعطيو خَتة ميدانية ١تعظم 
( كاليت جاءت عبد العزيز ك آخركف ٤تمدا١تواقف التدريسية ليت قد تواجهو مستقببل. ك ىذا ما تؤكده دراسة )

التالية ) إف للخربة ا١تهنية يف مستول معرفة ا١تعلمُت للكفاءات أ٫تية ك لكن ليست دائما لؤلكثر  باالستنتاجات
( ك اليت جاءت يف استنتاجاهتا كجود فركؽ ك ٚتعة ٤تمد ا٢تنائي ،ناصر ياسر الركاحيخربة. ك كذلك دراسة )
، (2113ك ٚتعة ٤تمد ا٢تنائي )، ناصر ياسر الركاحية التدريسية ك كذلك دراسة )إحصائية طبقا لنوع ا٠ترب 

دراسة عمر بن مصطفى ) ك( 2010اللطيف عبد الكرٔف مومٍت ) دراسة) ك عبد قاسم ٤تمد خزعلي كدراسة )
 (2119) حامت جرب أبو ساَف(. يف حُت اختلفت نتائج ىذه الدراسة ك نتائج دراسة كل من 2007مغريب )

، حيث (2118) دراسة عبد الوىاب كويراف) (، ك(2119دراسة عمر دحبلف  ))ك  (2119ثامر السلمي )ك 
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ال توجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت سنوات ا٠تربة. ك من خبلؿ  توصلت ىذه الدراسات إُف أنو
تاذ قد ساعده على اكتساب كفاءات تكوين القاعدم الذم تلقاه األساٞتدكؿ أعبله ٯتكننا استنتاج أكال أف : ال

التدريس ك استثارت الدافعية ك العمل هبا. ك ثانيا : أف ا٠تربة اليت يكتسبها األستاذ من ا١تواقف التدريسية 
ىذه الكفاءات من خبلؿ  اكتسابا١تختلفة  أعطتو إمكانية التعامل مع ىذه الكفاءات. ك بالتاِف ٯتكن 

 بلؿ ا٠تربة ا١تيدانية، ك ا١تداكمة على العمل.التكوين، كما ٯتكن اكتساهبا من خ
 ( :التخطيط و صياغة األىدافكفاءات الثالث ) عرض و مناقشة نتائج المحور  - 3 – 1 – 1

التخطيط و صياغة ات للمقارنة بين المجموعات في محور كفاء يبين اختبار أنوفا (40رقم ) جدول
 األىداف

مستول 
 الداللة

٣تموع  ؼ  احملسوبة
 ا١تربعات 

 

درجة 
 اٟترية

 ٣تموع ا١تربعات 
 

 

 
 لداؿ عند مستو 

0.05 

 
5,497 

اجملموعاتبُت  787,348 3 262,449  
خارج  10742,076 225 47,743

 اجملموعات
 اجملموع 11529,424 228 

 
 يف كفاءاتك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها من خبلؿ النتائج الظاىرة يف اٞتدكؿ أعبله 

ك الذم يظهر فرؽ داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة. ك ١تعرفة أين يكمن  ك صياغة األىداؼ.  التخطيط
 ىذا الفرؽ قمنا بدراسة أقل فرؽ داؿ بُت الفئات، فكانت النتائج كما ىي مبينة يف اٞتدكؿ أدناه.
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  .التخطيط و صياغة األىدافات كفاء  محوريبين أين يوجد الفرق بين المجموعات في  (41رقم ) جدول

ج ( –٥تتلف معدالت  ) أ   فوج   أ فوج   ج 
3,47719* 
3,41342 
-,47129 

س 10أقل من  س 5أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-3,47719* 
-,06377 

-3,94848* 

س 5أقل من  س 10أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-3,41342 
,06377 

-3,88472* 

س 5أقل من  س 10أكثر من    
س 10أقل من   
س 15أكثر من   

,47129 
3,94848* 
3,88472* 

س 5أقل من  س 15أكثر من    
س 10أقل من   
س 10أكثر من   

 0.05داؿ عند مستول الداللة  

(، بُت 0.05)( يتضح كجود فرؽ داؿ عند مستول الداللة 41من خبلؿ النتائج ا١تقدمة يف اٞتدكؿ ) 
حيث تظهر قيمة الفرؽ بُت  (.5( سنوات لصاٌف أقل من )10( سنوات ك أقل من )5اجملموعة أقل من )

( ك ىو فرؽ معنوم ك لو داللة إحصائية. كذلك ىناؾ فرؽ داؿ عند مستول 3.47متوسطاهتما اليت بلغت )*
( 15ىذا لصاٌف اجملموعة أكثر من ) ( ك15( سنوات ك اجملموعة أكثر من )10الداللة بُت اجملموعة أقل من )

(. كما ٧تد أنو يوجد فرؽ داؿ عند مستول الداللة بُت 3.94سنة ك اليت تظهر قيمة الفرؽ بُت متوسطاهتما )*
( سنة ك ىذا دائما 15( سنوات ك أكثر من )10اجملموعة الثالثة ك اجملموعة األخَتة ك ٫تا ٣تموعة أكثر من )

( ك ىذا أيضا فرؽ معنوم ك لو 3.88ث تظهر قيمة الفرؽ بُت متوسطاهتما )*( سنة، حي15لصاٌف أكثر من )
 التحاقوداللة إحصائية ك ىذا ما ٯتكننا القوؿ عنو ك تفسَته إُف أف األستاذ ك بعد التخرج من اٞتامعة ك بعد 

ىذا ما ٯتكن ٔتهنة التدريس يف أعوامو األكُف يكوف مهتما بدرجة كبَتة بتخطيطو للدركس ك صياغة أىدافها ك 
ىذه الكفاءات. ك ما ٧تده يتفق ك ما جاء بو ٤تسن ٤تمد  اكتسابإرجاعو لتكوينو القاعدم الذم ساعده يف 

دركيش ٛتص يف قولو " ك بذلك ٯتكن القوؿ أف التدريب ا١تيدآف من أىم مراحل اإلعداد ا١تهٍت ألنو اٞتسر الذم 
، 2013بالتطبيق العملي. " )٤تسن ٤تمد دركيش ٛتص، عليو يلتقي الفكر بالتجربة، ك يتصل الرأم النظرم 
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عن التدريب ا١تيدآف ك ما يقدمو من تسهيبلت لؤلساتذة ا١تقبلُت على مهنة ٤تمد ك اٟتوالة  يقوؿ (. ك13ص 
التدريس " ىو برنامج تدرييب عملي تقدمو كليات الًتبية على مدل فًتة زمنية ٤تددة ك ٖتت إشرافها حيث 

ج إُف إتاحة الفرصة للطبلب ا١تعلمُت لتطبيق ما تعلموه من معلومات ك أفكار ك مفاىيم يهدؼ ىذا الربنام
نظرية، تطبيقا عمليا يف أثناء قيامهم ٔتهاـ التدريس الفعلي يف ا١تدرسة، األمر الذم يعمل على ٖتقيق األلفة بينهم 

لى اكساهبم ا٠تربات الًتبوية ا١تتنوعة يف ك بُت العناصر البشرية ك ا١تادية للعملية التعليمية من جهة، كما يعمل ع
 .( 121، ص 2115) ٤تمد سهَت، اٞتوانب ا١تهارية ك االنفعالية من جهة أخرل" 

زيادة إُف ىذا نقص استيعاب ىذا األستاذ للمنهاج ك أىدافو ٦تا يدفعو للتحضَت أكثر ضف إُف ىذا كلو 
المتحاف التثبيت ك الكفاءة ك زيارات ا١تفتش ا١تتكررة الذم يقـو هبا لو يف ىذه الفًتة بالذات، كل  اجتيازهضركرة 

ٔتذكراتو ك التحضَت اٞتيد للدركس. كما يبلحظ من خبلؿ النتائج  اإلنتاءىذا حتما سيدفع األستاذ ا١تبتدئ إُف 
مامو بكفاءات التخطيط ك صياغة أىداؼ ( سنوات يظهر ركود ك تقاعس عند األستاذ ٦تا يقلل اىت5أنو بعد )

التثبيت، ك بعض  امتحاف اجتيازهاٟتصص. ك ىذا ٯتكننا رده إُف بعض ا٠تموؿ ك التكاسل يصيب األستاذ بعد 
النقص يف الزيارات ا١تيدانية ١تفتش ا١تادة لو، ك اكتفاءه يف العمل با١تذكرات السابقة، ك دخولو لفًتات من الراحة 

( سنة تعود الفركؽ لتظهر 15لتخطيط العمل، ك دخولو مرحلة العمل الركتيٍت. لكن ك بعد ) ال ٬تهد نفسو فيها
لصاٌف ىذه الفئة. ك ىذا ما ٯتكن تفسَته  ك إرجاعو للخربة ا١تيدانية اليت يكتسبها ىذا األخَت مع مركر السنُت.  

للتدريس ك ىذا للضركرة ا١تلحة ٢تا  ىذه الكفاءات من خبلؿ التكوين ك السنوات األكُف  اكتسابك بالتاِف ٯتكن 
كما ٯتكن اكتساهبا ك التحكم فيها من خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية ك ا٠تربة ا١تيدانية. ك ما ٯتكننا تفسَته ىنا أف 
األستاذ ك بعد سنوات طويلة يف ميداف التدريس، ك من خبلؿ مركره بعدة ملتقيات، ك دكرات تكوينية، ك من 

التبلميذ، ك الوسط الًتبوم، ك غَت ذلك من التجارب ا١تيدانية اليت يكتسبها يف حقل خبلؿ عملو ا١تيدآف مع 
ك ىذا ما  عنها التعليم. يكتسب ىذا األخَت خربة ميدانية يف ٣تاؿ ٗتطيطو للدركس، ك ١تا ستتضمنها ك ما سينتج

من نتائج اٞتدكؿ أعبله  . ك من ىنا ك انطبلقاناصر ياسر الركاحي ك ٚتعة ٤تمد ا٢تنائييتفق ك دراسة كل من 
لكفاءة التخطيط ك صياغة األىداؼ يف  امتبلكوٯتكننا استنتاج أكال أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية درجة 

أما  من مزاكلة مهنة التدريس جاءت كبَتة، ك ىذا للضركرة ا١تلحة ك اليت ىو ْتاجة ماسة ٢تا. األكُفسنواتو 
ربة اليت يكتسبها األستاذ من التخطيط للمواقف التدريسية ا١تختلفة  أعطتو أف ا٠تالثآف يكمن يف  االستنتاج

التخطيط للدركس ك صياغة أىدافها  كفاءات  اكتسابإمكانية التعامل مع ىذه الكفاءات. ك بالتاِف ٯتكن 
 بسهولة ك جودة من خبلؿ التكوين، ك كذلك من خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية ك ا٠تربة ا١تهنية. 
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 ( : الشخصية و القياديةالكفاءات الرابع )  عرض و مناقشة نتائج المحور  - 4 – 1 – 1

 الشخصية و القيادية.ات للمقارنة بين المجموعات في محور الكفاء يبين اختبار أنوفا ( 42رقم )  جدول
 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة

 
 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية

 
 

 
 غَت داؿ

 
2,833 

اجملموعاتبُت  297,167 3 99,056  
 خارج اجملموعات 7867,584 225 34,967

 اجملموع 8164,751 228 
 

         الشخصية ات الكفاءيتضح لنا من اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف ٤تور 
ك الذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية    ،ك القيادية

بُت أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية يف ٤تور الكفاءات  اختبلؼك ىذا ما ٯتكن تفسَته إُف أنو ال يوجد 
ٯتكننا تفسَته إُف أف شخصية ىذا األخَت ال  الشخصية ك القيادية تعزل لعامل ا٠تربة ا١تهنية لديهم. ك ىذا ما

٭تًـت شخصية التبلميذ بغض تتغَت مع الوقت، ك أنو ثابت يف معامبلتو اإلنسانية مع التبلميذ ك الوسط الًتبوم، 
ينمي  ، كمااالٕتاىات اإل٬تابية مثل اٟترص للوصوؿ إُف اإلبداعىم ينمي عند  ك ،النظر عن مستواىم ك سنهم

 . فهذا ال يتغَت عنده مع مركر الزمن، فاألستاذهمحل مشاكل ك ساعدهتم١ت يسعىك  ،القدرة على القيادة ىمعند
ال تتغَت نظرتو، ك مواقفو، ك معامبلتو  سواءا كاف حديث العهد ٔتهنة التدريس أك لديو عدة سنوات يف التدريس

مقصودة، هتدؼ إُف إحداث  الرياضية عملية ٥تططة ك إف تدريس مادة الًتبية البدنية ك" اإلنسانية إتاه ذلك.
     كجدانو يف تفكَته ك ك اجتماعية ( يف سلوؾ ا١تتعلم ك ،تغَتات إ٬تابية مرغوبة ) تربوية، معرفية، حركية، نفسية

لو  ٦تا يسمح البيداغوجية ا١تهنية ك ك ىذا يتطلب من األستاذ أف يكوف معدا إعدادا متميزا من الناحية ا١تعرفية ك
العيش يف  اإلبداع ك التكيف ك التعليمي، لبناء شخصية ا١تتعلم القادر على التفكَت ك بتطوير العمل الًتبوم ك

، ص 2005، اللجنة الوطنية للمناىج" )  مواجهة كل التغَتات ك مستجداتو ك االنسجاـ مع متطلباتو ٣تتمعو، ك
19 )   . 
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 (. االتصال الفعال و إدارة الصفات كفاءالخامس ) المحورعرض و مناقشة نتائج   - 5 – 1 – 1

االتصال الفعال و إدارة ات للمقارنة بين المجموعات في محور كفاء يبين اختبار أنوفا (43رقم ) جدول
 الصف

 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة
 

 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية
 

 

داؿ عند 
 لمستو 

0.05 

 
4,207 

اجملموعاتبُت  525,120 3 175,040  
 خارج اجملموعات 9361,177 225 41,605

 اجملموع 9886,297 228 
يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك 

يكمن ىذا الفرؽ قمنا  ١تعرفة أينإدارة الصف ك الذم يظهر فرؽ داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة. ك 
 أقل فرؽ داؿ بُت الفئات، فكانت النتائج كما ىي مبينة يف اٞتدكؿ أدناه    بدراسة 

االتصال الفعال و إدارة ات محور كفاءيبين أين يوجد الفرق بين المجموعات  في  (44رقم ) جدول
 .الصف

ج ( –٥تتلف معدالت  ) أ   فوج   أ فوج   ج 
1,86316 
2,06751 
-1,58533 

س 10أقل من  س 5أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-1,86316 
,20435 

-3,44848* 

س 5أقل من  س 10أقل من    
س 10أكثر من   
س 15أكثر من   

-2,06751 
-,20435 

-3,65283* 

س 5أقل من  س 10أكثر من    
س 10أقل من   
س 15أكثر من   

1,58533 
3,44848* 
3,65283* 

س 5أقل من  س 15أكثر من    
س 10أقل من   
س 10أكثر من   

 0.05داؿ عند مستول الداللة 
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( سنوات، 5يوجد فركؽ يف ا١تتوسطات اٟتسابية لكل من الفئة أقل من ) أنو اليتضح من اٞتدكؿ أعبله 
( سنة. لكن أظهرت النتائج كجود فرؽ 15( سنوات، ك أكثر من )10( سنوات، ك أكثر من )10كأقل من )

( سنة لصاٌف أكثر من 15( سنوات ك أكثر من )10( بُت كل من أقل من )0.05)داؿ عند مستول الداللة 
( ك ىو فرؽ معنوم ك لو داللة 3.44( سنة حيث تظهر قيمة الفرؽ بُت متوسطاهتما اليت بلغت  )*15)

 ( سنوات ك اجملموعة أكثر10كما ٧تد أنو يوجد فرؽ داؿ عند مستول الداللة بُت اجملموعة أكثر من ) إحصائية.
( 3.65( سنة، حيث تظهر قيمة الفرؽ بُت متوسطاهتما )*15( سنة ك ىذا دائما لصاٌف أكثر من )15من )

كىذا أيضا فرؽ معنوم ك لو داللة إحصائية. ٦تا ٯتكننا استنتاجو أف دخوؿ األستاذ مباشرة من التكوين ك مزاكلتو 
و القاعدم قد ساعده على اكتساب كفاءات مهنة التدريس  يكوف على اطبلع ك دراية ٔتا يقـو بو، ك أف تكوين

( سنوات، يظهر ركود لدل األستاذ ٬تعلو 5ك العمل هبا. لكن يبلحظ أنو بعد ) االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف
( سنوات ك أكثر من 10ال يهتم بتنمية ىذه الكفاءات، ك يظهر عليو التقاعس. ك لكن ك بعد أكثر من )

( سنة. ك ىذا ٯتكن تفسَته على أف ا٠تربة اليت يكتسبها 15ة أكثر من )( سنة تظهر الفركؽ لصاٌف عين15)
األستاذ من ا١تواقف التدريسية ا١تختلفة ىي اليت أعطتو إمكانية التعامل مع ىذه الكفاءات. ك بالتاِف ٯتكن 

عاتو ىذه الكفاءات من خبلؿ التكوين، حيث ٯتكننا إرجاع ذلك دائما ٟتداثة عملو يف اجملاؿ ك تطل اكتساب
التثبيت، ك استفادتو من توجيهات ا١تفتش  امتحافكحبو  للنجاح يف بداية  مهامو، فسعيو للنجاح يف 

كمبلحظاتو، مع اإلعانات اليت يقدمها لو زمبلؤه األقدـ منو، كل ىذا يعطيو بعض الدفع يف ٣تاؿ التدريس كيقوم 
ا١تمارسة  ا١تيدانية. فتعامل األستاذ الدائم عزٯتتو. كما ٯتكن اكتساب ىذه الكفاءات ك حسن استغبل٢تا خبلؿ 

مع التبلميذ، ك مركره بتجارب ميدانية، تكسبو ال ٤تالة معلومات ك معارؼ يف كيفية التعامل مع التبلميذ ك ضبط 
ك كيفية جذب التبلميذ للدرس ك تشويقهم لو ك ىذا ما تؤكده دراسة عمر بن عبد اهلل  الصف ك التحكم فيو

ما توصلت إليو من نتائج حيث يقوؿ )ك عليو ٯتكن اٟتكم بأف الكفاءة ا١تهنية للمعلم تزداد  مصطفى ا١تغريب ك
بزيادة عدد سنوات ا٠تربة، ك ٯتكن اٟتكم أيضا بأف الكفاءة ا١تهارية للمعلم تزداد بزيادة عدد سنوات ا٠تربة (. 

ك اليت جاءت  كرٔف مومٍتقاسم ٤تمد خزعلي ك عبد اللطيف عبد الضف إُف ىذه الدراسة نتائج دراسة  
التاِف )يف حُت كجدت الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف درجة امتبلؾ ا١تعلمات للكفايات  باالستنتاج

قد " يف قو٢تما  Kauchak & Eggenالتدريسية تعزل لسنوات ا٠تربة التدريسية(. ك ىذا ما أكده كذلك 
ا٠تربة ٯتلكوف القدرة على معاٞتة ا١تواقف ا١تعقدة داخل الفصل كما توصلت ىذه الدراسات إُف أف ا١تعلمُت ذكم 

معاٞتة مادة التعلم من  اٗتاذ القرارات ا١تبلئمة ا١تتعلقة بعملية التعلم داخل الفصل، ك أهنم قادركف على صياغة ك
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 Kauchak & Eggen,1998, p ). " ذات معٌت خبلؿ كضع األفكار الرئيسية ْتيث تكوف قابلة للفهم ك

127 ) 
 (. التقويمات كفاءالسادس ) عرض و مناقشة نتائج المحور  - 6 – 1 – 1

 التقويم. اتللمقارنة بين المجموعات في محور كفاء يبين اختبار أنوفا (45رقم ) جدول
 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة

 
 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية

 
 

  
 غَت دالة

 
1,490 

اجملموعاتبُت  197,866 3 65,955  
 خارج اجملموعات 9957,129 225 44,254

 اجملموع 10154,996 228 

 

  التقؤفيتضح لنا من اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف ٤تور كفاءات 
كالذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية. ك أف ىؤالء 
األساتذة ٭تافظوف على مر السنُت على نفس الوتَتة يف تقوٯتهم لتبلمذهتم، ك بنفس الطريقة ك دكف ٖتيز أك ٘تييز 

نتائج التقؤف يف معاٞتة  وفيستخدم ب تقؤف متنوعة. كما أهنمكأهنم يهتموف بأسئلة التبلميذ، ك يستخدموف أسالي
      أساليب تقؤف متنوعة وفيستخدم ٢تم، ك همالفركؽ الفردية عند تقوٯت اةراع، مع ممواطن الضعف عند التبلميذ

الضعف  ك ا١تهارة يف تشخيص نقاط القوة ملديه ، ك)تشخيصي، تكويٍت، ٖتصيلي( للحكم على أداء التبلميذ
. ىذه الكفاءات التقوٯتية ٧تدىا ال تتغَت مع مركر السنوات يف اجملاؿ التدريسي لدل األستاذ يف ٖتصيل التبلميذ

ألف التقؤف ٬تب أف يكوف عادؿ ك منطقي ك خاؿ من التحيز ك العاطفة كل ىذا يصب يف سبيل إ٧تاح العملية 
ًتبوم كلو. ك ا١تقصود بتقؤف التلميذ ىو قياس مدل " إف تقؤف ٪تو التبلميذ ىو األساس يف العمل ال التعليمية.

٧تاح ا١تدرسة يف تعديل سلوؾ التلميذ ك إحداث التغَتات ا١ترغوب فيها يف شخصيتو ْتيث تتكوف لديو مهارات 
مناسبة للقياـ بأعماؿ معينة، ك ْتيث يتحسن فهمو للمدركات ك ا١تعآف اليت يتعلمها، ك تتكوف لديو القدرة على 

ة بُت ما يصادفو من مواقف تتطلب ا١تقارنة. ك ْتيث تتكوف لديو ميوؿ ك إتاىات نفسية ك صفات ا١تفاضل
مزاجية ك خلقية تساعده على ٖتسُت تعاملو مع الغَت ك تكيفو بطريقة أفضل مع البيئة اليت يعيش فيها." )٤تمد 

 (.411 ص ،2119جاسم العبيدم 
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 (. ة التنمية المهنيات كفاءالسابع )   عرض و مناقشة نتائج المحور  - 7 – 1 – 1
 .التنمية المهنية اتكفاء للمقارنة بين المجموعات في محور يبين اختبار أنوفا (46رقم ) جدول

 ٣تموع ا١تربعات  ؼ  احملسوبة مستول الداللة
 

 ٣تموع ا١تربعات  درجة اٟترية
 

 

 
 غَت داؿ

 
1,967 

اجملموعاتبُت  420,992 3 140,331  
 خارج اجملموعات 16055,576 225 71,358

 اجملموع 16476,568 228 

 

التنمية يتضح لنا من اٞتدكؿ أعبله ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها يف ٤تور كفاءات 
ك الذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية. ك أف  ا١تهنية

٤تتول ا١تلتقيات  ، ك أفالتكوينيةىؤالء األساتذة يشاركوف على مر السنُت ك بشكل فعاؿ يف الندكات ك ا١تلتقيات 
توصيات ا١تلتقيات تتوافق مع الواقع ا١تهٍت  كما أف  ،يسهم يف ٖتسُت كفاءة األستاذ ك يشجعو على العمل أكثر

، ك ىذا حسب آراء عدد الدكرات التكوينية كايف لتحسُت ا١تستول ا١تعريف ك كفاءة األستاذك أف  لؤلستاذ
السنوات الطويلة يف ميداف التدريس ك غَتىم. فالكل مطالب ْتضور ىذه األساتذة أنفسهم ذكم 

إف إعداد ا١تعلم قبل  " منها. االستفادةمعٍت با١تشاركة الفعالة فيها، ك الندكات ك ا١تلتقيات، ك الكل 
ىي بالنسبة لو نقطة  ا٠تدمة ال يوفر لو سول اإلحساس الذم يساعده على البدء يف ٦تارسة عملية التعليم، ك

يعٍت ىذا أف التعليم  عليو فإف برنامج اإلعداد أثناء ا٠تدمة ىو امتداد طبيعي لئلعداد قبل ا٠تدمة، ك البداية، ك
أف يستمر ىذا اإلعداد طيلة عملو يف التدريس هبدؼ  ا١تستمر بالنسبة للمعلم جزء ال يتجزأ من عملية إعداده، ك

خربات جديدة ليلحق بكل ما ىو جديد فيو  اكتساب ٦تارسات ضركرية ك اٟتصوؿ على معرفة جديدة ك
 .( 53، ص1996الرحيم موسى  )٤تمد عبدكليعوض ما فاتو أثناء إعداده قبل ا٠تدمة 
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ور الكفاءاتامح جميع للمقارنة بين المجموعات في يبين اختبار أنوفا ( 47رقم )  جدول  

مستوى 
 الداللة

ف  
 المحسوبة

مجموع 
 المربعات 

 

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات 

 

  

 
 غَت داؿ

 
1,906 

اجملموعاتبُت  169,466 3 56,489       الكفاءات العلمية  
 خارج اجملموعات 6669,966 225 29,644 و المعرفية

 اجملموع 6839,432 228 
دالة عند 

 لمستو 
0.05 

 
3,007 

 

اجملموعاتبُت  367,074 3 122,358     الكفاءات التدريسية  
اجملموعاتخارج  9155,695 225 40,692 و اتستثارت الدافعية  

 اجملموع 9522,769 228 
داؿ عند 

 لمستو 
0.05 

 
5,497 

اجملموعاتبُت  787,348 3 262,449       التخطيط كفاءات  
 و صياغة األىداف

 
 خارج اجملموعات 10742,076 225 47,743

 اجملموع 11529,424 228 

 
 غَت داؿ

 

 
2,833 

اجملموعاتبُت  297,167 3 99,056    الشخصية الكفاءات  
 و القيادية

 
 خارج اجملموعات 7867,584 225 34,967

 اجملموع 8164,751 228 

داؿ عند 
 لمستو 

0.05 

 
4,207 

اجملموعاتبُت  525,120 3 175,040 االتصال الفعال ات كفاء 
 و إدارة الصف

 

 خارج اجملموعات 9361,177 225 41,605

 اجملموع 9886,297 228 

 
 غَت داؿ

 
1,490 

اجملموعاتبُت  197,866 3 65,955 التقويم اتكفاء   
 خارج اجملموعات 9957,129 225 44,254 

 اجملموع 10154,996 228 

 
 غَت داؿ

 
1,967 

اجملموعاتبُت  420,992 3 140,331 التنمية المهنيةات كفاء   

 خارج اجملموعات 16055,576 225 71,358

 اجملموع 16476,568 228 
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ك الذم يبُت الفركؽ بُت  للمقارنة بُت اجملموعات يبُت اختبار أنوفاك الذم  من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله
ك الذم ىو حوصلة ١تا جاء يف اٞتداكؿ السابقة للمحاكر ا٠تاصة  كر الكفاءاتا٤ت ٚتيع يف اجملموعات ك داخلها

ظهر يف النتائج بكفاءة أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك عبلقتها با٠تربة ا١تهنية. ٧تد أف ىناؾ بعض احملاكر 
الكفاءات ك ىي ٤تاكر ا١تتحصل عليها من إجابات األساتذة كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة، 

االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة ات كفاء  ، كالتخطيط ك صياغة األىداؼكفاءات    ،استثارت الدافعية ك التدريسية
 .الصف

يداف التدريس يكتسب األستاذ إُف أنو ك عرب السنوات الطويلة يف م ك ٦تا سبق ذكره ٯتكننا تفسَت ىذا
ك التحكم فيها من خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية. كىذا  ىذه الكفاءات اكتسابك بالتاِف ٯتكنو ، ميدانيةخربة ك ٕتربة 

ما يدفعنا للقوؿ أف األستاذ ك بعد سنوات طويلة يف ميداف التدريس، ك من خبلؿ مركره بعدة ملتقيات ك دكرات 
ليت تكوينية، ك من خبلؿ عملو ا١تيدآف مع التبلميذ، ك الوسط الًتبوم، ك غَت ذلك من التجارب ا١تيدانية ا

تذليل صعوبات  ك التدريس يكتسبها يف حقل التعليم ك التدريس. يكتسب ىذا األخَت خربة ميدانية يف ٣تاؿ
يتحكم يف  ك ك ٖتفيزىم على ذلك، للتعلمٞتذب انتباه التبلميذ كاستثارة دافعيتهم  ٬تيد هتيئة الدرس التعلم، كما

ك غَت ذلك من  استخداـ الوسائل الًتبوية التعليمية ا١تناسبة اليت تساعد يف أداء ا١تهارة اٟتركية بكفاءة عالية
كما بإمكانو . ا١تهارات ك الكفاءات اليت يكتسبها يف ىذا اجملاؿ ك الذم يعينو على تقدٔف األفضل لتبلميذه

 ٔتركر السنُت يصبح من السهل عليوك صياغة أىدافها، حيث ك ٗتطيطو للدركس  خربة ميدانية يف ٣تاؿ اكتساب
ة طا٠تضع خطط بديلة حاؿ عدـ ٧تاعة و للدركس، كذلك ك ميوؿ ك اىتمامات التبلميذ عند ٗتطيط مراعاة

، ك غَت ىذا من الكفاءات ك ا١تهارات يف ٣تاؿ ات ا١تتاحةياإلمكان الوسائل ك ا١توضوعة، مع  اٞتودة يف تسخَت
٬تد سهولة يف التعامل مع التبلميذ، ك يتحكم يف  أيضا كما ك أنو بعد عدة سنوات يف ٣تاؿ التدريس. التخطيط

على استمرارية انتباه التبلميذ خبلؿ الدرس بتنويع  ةافظاحمل، مع بسهولة ، ك الفضاء العاـ للدرسسَتكرة الدركس
مشاركتهم معظم  شغل التبلميذ ك ، كـع التبلميذ على العمل اٞتماعي مع احملافظة على النظايشجت ك العرض

 .الفعاؿ ك إدارة الصف االتصاؿك غَت ذلك من كفاءات  كقت اٟتصة
اليت َف تظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج  كما ٧تد ك من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله أف ىناؾ من احملاكر

حيث يتضح لنا ك من خبلؿ النتائج الظاىرة يف اٞتدكؿ  سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية.
أعبله ك ما ٯتكننا استنتاجو أنو ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة 

نية. ا١تهنية، ك كذلك الشيء بالنسبة للكفاءات الشخصية ك القيادية، ك كفاءات التقؤف، ك كفاءات التنمية ا١ته
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كٯتكننا تفسَت ذلك ك كما سبق ذكره أف جل األساتذة يتلقوف نفس التكوين ك تتكوف لديهم نفس ا١تعلومات 
كا١تعارؼ، كما أهنم يعملوف على تنفيذ نفس الربامج ك ا١تنهاج، ضف إُف ىذا أف معامبلهتم للتبلميذ ك الوسط 

معامبلتو. ضف إُف ذلك ثبات األستاذ يف تقوٯتو أف شخصية األستاذ ثابتة يف  ال تتغَت مع الوقت،  ك الًتبوم
للتبلميذ، دكف تغَت ك ال ا٨تياز. ك أف الكل يسعى للمشاركة يف الندكات ك ا١تلتقيات التكوينية دكف استثناء، ك ما 

فيها نسيب ك من شخص آلخر ك ىذا حسب  االختبلؼنستنتجو ىنا أيضا أف ىذه الكفاءات قد يكوف 
ٔتادة الًتبية البدنية  لبلرتقاءتطلعاتو، مع إرادتو ك حبو ١تمارسة ا١تهنة، ك السعي إمكانيات كل أستاذ، ك 

 كالرياضية.
ك يف هناية األمر ٯتكننا استنتاج أف ا٠تربة ا١تيدانية يف ٣تاؿ التدريس ٘تكنو من ٖتصيل بعض من 

ة الدراسة ال تتغَت بسبب الكفاءات ك تكسبو إياىا يف حُت ٧تد أف بعض من الكفاءات اليت جاءت يف نتائج أدا
 األقدمية  ك سنوات العمل، ك إ٪تا قد تتغَت من شخص آلخر، ك حسب ظركؼ كل كاحد.

   الشهادة.عرض و تحليل نتائج اتستبيان األتساتذة حسب متغير  – 2 – 1
قيمة  ت      ماتستر ليسانس إختبار ليفن  

 المحسوبة
قيمة  ت  
 الجدولية

 نوع الفرق
 F Sigف  

 الداللة
 ع س ع س

الكفاءات العلمية و 
 المعرفية

0.42 0.51 34,70 5,43 5,43 5,55 1.57  
 
 
 

1.66 
 
 

 

 
 
 
 

 غير دال
 
 

 

الكفاءات التدريسية         
 و اتستثارت الدافعية

1.00 0.31 45,80 6,09 6,09 6,66 1.01 

            كفاءات التخطيط 
 و صياغة األىداف

1.47 0.27 47,76 6,84 6,84 7,24 0.11 

            الكفاءات الشخصية 
 و القيادية.

5.34 0.22 41,02 6,65 6,65 5,62 0.7 

   كفاءات االتصال الفعال 
 و إدارة الصف

0.1 0.75 48,94 6,56 6,56 6,61 0.51 

 0.44 7,02 6,06 6,06 43,58 0.03 4.66 كفاءات التقويم  

 1.11 8,33 8,54 8,54 36,33 0.50 0.45 كفاءات التنمية المهنية

ليسانس للمقارنة بين المجموعتين غير متساويتين ماتستر و ( ت)نتائج اختبار ( يبين 48جدول رقم )  
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( 0.11من اٞتدكؿ أعبله ك حيث ٧تد أف قيمة )ت( احملسوبة جاءت عند ٚتيع احملاكر بُت )
لنا عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الكفاءات  (، ك اليت أتت أقل من )ت( اٞتدكلية ك الذم يظهر1.57ك)

لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية تعزل ١تتغَت الشهادة ا١تتحصل عليها من طرؼ ىؤالء األساتذة، حيث  
كانت الفركؽ متقاربة جدا، ك ٧تد أف أعلى قيمة )ت( احملسوبة جاءت يف ٤تور الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية 

(. ما ٯتكننا إرجاعو إُف أف 1.66( ك ىي قريبة جدا من قيمة )ت( اٞتدكلية اليت بلغت )1.57حيث بلغت )
ىناؾ بعض التفاكت لدل األساتذة اٟتاصلُت على شهادة ا١تاسًت يف الكم ا١تعريف ك ا١تعلومايت مقارنة باألساتذة 

كننا استنتاجو أف عامل عموما، ك ما ٯت اٟتاصلُت على شهادة الليسانس. لكن ٧تد أف ا١تستول كاف متقاربا
الشهادة )ليسانس أك ماسًت أك غَتىا من الشهادات( ليس لو تأثَت ظاىر على الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية 
البدنية ك الرياضية. ك ىذا ما ٯتكننا إرجاعو إُف كوف ٚتيع األساتذة يتلقوف تكوينا يدفع هبم ١تواجهة متطلبات 

ت خصيصا ليتمكنوا من أداء كاجباهتم التعليمية، ك ٚتيعهم يقوموف بدكرات التدريس، ك يدرسوف موادا بر٣ت
تدريبية أثناء التكوين تعينهم على أداء مهامهم التعليمية ك التدريسية على أحسن كجو ك تضعهم أماـ األمر 

تكوين القاعدم الواقع. ك ما يدفعنا أيضا لوضع التفسَت التاِف ك الذم مفاده أف جل األساتذة ك بعد تلقيهم لل
يف بعض ا١تواد ك التعمق يف  االختبلؼسواءا يف شهادة الليسانس أك ا١تاسًت أك غَتىا من الشهادات يكوف 

دراستها زيادة إُف بعض التخصصات اليت قد ٭تظى هبا أصحاب شهادة ا١تاسًت، لكن ك ٔتجرد التوجو ١تهنة 
كاف يتوقعو أك ينتظره يدخل ىذا األستاذ ليعمل على   التدريس ك الدخوؿ للميداف ك ما ٭تملو من كاقع غَت الذم

إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة لكل موقف تدريسي مستعينا بكل ما لديو من معرفة ك ما ٚتعو غَته من الذين سبقوه يف 
ا١تيداف. ك ما ٯتكننا استخبلصو بعد كل ىذا أف ىذه الكفاءات يكتسبها األستاذ من خبلؿ التجربة ك العمل 

ا١تمارسة للنشاط التدريسي ك أف ىذه الشهادة ك التكوين ما ىو إال بداية مساعدة لطريق طويلة  ا١تيدآف ك
" إف برامج إعداد ا١تعلم مهما كانت ىذا يف قو٢تما مصطفى السايح ٤تمد ٤تمد سعد زغلوؿ ك كشاقة. ك يؤكد 

ف ٘تد معلم الًتبية الرياضية ْتلوؿ العشركف، أ ٨تن يف القرف الواحد ك على درجة عالية من اٞتودة ال ٯتكن ٢تا ك
السريعة يف ا١تهارات الرياضية  للمشكبلت العديدة اليت تقف أمامو ك تعًتض عملو اليومي التعليمي فالتطورات

 ،2114 السايح، صطفىم ، ك زغلوؿ سعد مد٤ت) " أساليب تدريسها ٖتتاج إُف برامج تدريب مستمرة للمعلمك 
ٯتكن القوؿ أف تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة أخطر  يف قولو " الفرا ٛتدمفاركؽ (، ك يضيف إُف ىذا القوؿ 12ص

ذلك ألف إعداد ما قبل ا٠تدمة ما ىو إال مقدمة لسلسلة متبلحقة من فعاليات  بكثَت من إعداده للعمل قبلها ك
أفكار كتقنيات  علـو ك دامت ىناؾ معارؼ ك ما ك اٟتياة دامت أنشطة النمو اليت البد أف تستمر مع ا١تعلم ما ك
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ىذا يتطلب النظر  ىكذا فاف مفهـو تدريب ا١تعلمُت يف أثناء ا٠تدمة يرتبط ٔتفهـو النمو ا١تستمر، ك ك ،جديدة
زيادة فعاليتهم ألف  إُف عملية إعداد ا١تعلم على أهنا عملية مستمرة لو أمران الزمان لتجديد خربات ا١تعلمُت ك

ك ىذا ما . (287 ، ص1987)فاركؽ ٛتدم الفرا، متجدد  ٢تا معلم متطور ك يلـز متجددة ك ا١تناىج متطورة ك
ك اليت كاف من أىم  (2119). ك كذلك دراسة ثامر السلمي (2119) عمر دحبلف دراسة توصلت إليو
" كما بينت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كجهة نظر كل من ا١تديرين ك ا١تشرفُت تعزل  استنتاجاهتا

قاسم ٤تمد خزعلي ك عبد اللطيف  ١تتغَتات الدراسة )طبيعة العمل، ا١تؤىل، ك سنوات ا٠تدمة(". ك كذلك دراسة
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  كما بينت الدراسة عدـ"  االستنتاجاتك اليت كاف من أىم  عبد الكرٔف مومٍت

 يف درجة امتبلؾ ا١تعلمات للكفايات التدريسية تعزل ١تتغَتم ا١تؤىل العلمي ك التخصص.
 التالميذ : عرض و تحليل نتائج اتستبيان – 2

( تلميذ للتعليم الثانوم بالواليات قيد الدراسة ك ىذا ٔتساعدة 1500االستبياف على )لقد قمنا بتوزيع 
(. ك خبلؿ عملية 1127الًتبية البدنية ٢تؤالء التبلميذ، ك بعد عملية اٞتمع حصلنا على ما ٣تموعو )أساتذة 

التفريغ قمنا ْتذؼ كل اإلجابات اليت َف يلتـز أصحاهبا ٔتا ىو مطلوب كاختيار إجابتُت أك ثبلث، أك عدـ 
 ( إجابة.970دة يف الدراسة )اإلجابة على أغلب األسئلة، ك هبذا بلغ عدد اإلجابات ا١تقبولة ك ا١تعتم
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التربية البدنية و الرياضية : تا تسألالكفاءة العلمية و المعرفية   - 1 – 2   

إجابات التالميذ في محور الكفاءات العلمية و المعرفية يبين (49رقم ) جدول  

وجهة نظر التالميذكفاءة االتستا  من  الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ  الرقم 
ةمنعدم  بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 

 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة
0.20 2 0.92 9 31.54 306 32.16 312 35.15 341 01 10.61 103 52.16 506 37.21 361 01 
0.92 9 1.13 11 31.85 309 33.71 327 32.37 314 02 10.30 100 52.78 512 36.90 358 02 
2.68 26 4.02 39 21.75 211 37.42 363 34.12 331 03 7.62 74 55.56 539 36.80 357 03 
0.41 4 1.85 18 31.34 304 37.62 365 28.76 279 04 9.07 88 52.68 511 38.24 371 04 
2.26 22 16.80 163 21.75 211 23.19 225 35.97 349 05 1.85 18 61.95 601 36.18 351 05 
0.82 8 5.25 51 32.37 314 26.70 299 30.72 298 06 6.59 64 54.53 529 38.86 377 06 
4.32 42 6.80 66 25.46 247 25.56 248 37.83 367 07 6.80 66 54.43 528 38.76 376 07 
0.61 6 3.81 37 32.16 312 35.15 341 28.24 274 08 5.56 54 54.02 524 40.41 392 08 
2.68 26 6.90 67 21.13 205 28.96 281 40.30 391 09 4.12 40 45.46 441 50.41 489 09 
2.26 22 4.94 48 23.19 225 27.93 271 41.64 404 10 4.84 47 47.11 457 48.04 466 10 
1.23 12 3.91 38 21.75 211 30.72 298 42.37 411 11 7.93 77 52.78 512 39.27 381 11 
1.75 17 1.95 19 28.96 281 28.35 275 38.96 378 12 2.98 29 57.31 556 39.69 385 12 
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يعترب اٞتانب ا١تعريف من أىم ركائز عملية التعليم عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، فاألستاذ الذم ال 
ٯتتلك معلومات معرفية حوؿ ا١تادة اليت يدرسها حتما ال يستطيع أف يكوف أىبل ك متمكنا من تدريسها حيث  

مقصودة، هتدؼ إُف إحداث تغَتات إ٬تابية مرغوبة  الرياضية عملية ٥تططة ك ك  إف تدريس مادة الًتبية البدنية"
ىذا يتطلب من األستاذ  كجدانو ك يف تفكَته ك اجتماعية ( يف سلوؾ ا١تتعلم ك حركية  نفسية ك ،)تربوية، معرفية

        ٦تا يسمح لو بتطوير العمل الًتبوم البيداغوجية هنية كا١ت أف يكوف معدا إعدادا متميزا من الناحية ا١تعرفية ك
االنسجاـ مع  ك العيش يف ٣تتمعو اإلبداع ك التكيف ك التعليمي، لبناء شخصية ا١تتعلم القادر على التفكَت ك ك

 (.19ص  2005، اللجنة الوطنية للمناىج" ) مواجهة كل التغَتات. مستجداتو، ك متطلباتو ك

ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ حوؿ ٤تور الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية  (48رقم ) اٞتدكؿ أعبله ك ٢تذا جاء يف 
)بشكل مستمر( أم  ( إجابة489( ك )351ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، حيث تراكحت  إجاباهتم بُت )

( إجابة 601( ك )441 بلغت بُت )( أم بُت دكف ا١تتوسط ك ا١تتوسط. يف حُت50.41( ك )36.18بنسبة )
( 18(، أم فوؽ ا١تتوسط ك كذلك بلغت اإلجابات ) منعدـ (  بُت ) 61.95( ك )45.46)قليل( أم بنسبة )

     يتضح لنا أف بنود ىذا احملور  ك من ىذا ( ك ىذا دكف ا١تتوسط.10.61( ك )1.85( أم بنسبة )103ك )
فلقد جاءت  االستبيافكف ا١تتوسط. ك فيما ٮتص الشطر الثآف من ك من خبلؿ إجابات التبلميذ كانت عموما د

(، ك بُت 42.37) ك (28.24(، أم بنسبة بُت ) قوية جدا( لدرجة ) 411( ك )274إجابات التبلميذ بُت )
( لدرجة 314( ك )205ك بُت ) (37.62( ك )23.19( لدرجة )قوية( أم بنسبة بُت )365( ك )225)

( لدرجة )ضعيف( أم بنسبة بُت 163( ك ) 9( ك بُت )32.37( ك )21.13))متوسط( أم بنسبة بُت 
 .(4.32( ك )0.20)  ( لدرجة ) منعدمة( أم بنسبة بُت42( ك )2ك ختاما بُت ) ،(16.80ك ) (0.92)
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الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية - 2 – 2  

الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعيةإجابات التالميذ في محور  يبين (50رقم ) جدول  

 الرقم كفاءة االتستا  من وجهة نظر التالميذ الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ
ةمنعدم  بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 

 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج. النسبة ج النسبة ج النسبة
4.84 47 6.90 67 21.75 211 28.04 272 38.45 373 01 6.18 60 60.72 589 33.09 321 01 
2.47 24 4.22 41 26.70 259 30.82 299 35.77 347 02 4.63 45 58.86 571 36.49 354 02 
0.82 8 5.05 49 26.70 259 34.74 337 32.68 317 03 3.09 30 55.77 541 41.13 399 03 
2.78 27 5.46 53 20.51 199 30.30 294 40.92 397 04 2.47 24 56.08 544 41.44 402 04 
5.46 53 9.07 88 25.97 252 28.65 278 30.82 299 05 4.02 39 53.60 520 32.06 311 05 
3.29 32 6.28 61 27.73 269 30 291 32.68 317 06 24.53 238 43.40 421 32.06 311 06 
7.11 69 8.14 79 19.17 186 30.30 292 35.46 344 07 9.89 96 50.20 487 39.89 387 07 
2.68 26 4.22 41 26.90 261 30.30 294 35.87 348 08 7.01 68 51.44 549 36.39 353 08 
6.08 59 8.04 78 24.43 237 25.15 244 36.28 352 09 19.38 188 43.71 424 36.90 358 09 
4.63 45 8.35 81 20.30 197 28.24 274 38.45 373 10 26.28 255 41.03 398 32.68 317 10 
1.75 17 2.88 28 25.87 251 30.51 296 38.96 378 11 17.11 166 60.72 589 15.97 115 11 
1.13 11 2.98 29 29.27 284 29.38 285 37.21 361 12 21.34 207 59.38 576 19.27 187 12 
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التدريس تفاعل ف"  من بُت أىم ركائز التعلم ىي ٖتريك مشاعر ا١تتعلم ك إثارة اىتمامو لعملية التعلم، 
 ال إذا كاف ا١تعلم مدفوعاإليس ٣ترد عمل يؤديو ا١تعلم ٔتساعدة تكنولوجيا التعليم، ك ال يتم التفاعل  بُت اثنُت ك

  لكي يعلم، ك كاف التلميذ أيضا راغبا يف التعلم، ال يستجيب التلميذ ١تعلم يشعر بأنو يؤدم كاجبا مفركضا عليو
ك يضيف إُف ىذا ريتشارد (. 172 ص ،2116حسُت البيبلكم، حسن  )"  ك ال ١تعلم ال يشعر بقيمة ما يعلمو

يت ٯتكن للمدرسُت استخدامها جزءا من أدكاهتم االسًتاتيجيات ا١تختلفة ال تشكل ا١تهارات ك  "بيلي يف قولو 
لعل التجربة تدؿ على  كما ىو اٟتاؿ مع أية أدكات، فإف الفاعلية تعتمد على االستخداـ ا١تناسب، ك ك   ا١تهنية

تطبيقها على  أف ا١تدرسُت األكفاء ىم من يتمكنوف من االعتماد على نطاؽ كاسع من اسًتاتيجيات التدريس ك
   .(126 ص ،2113 " )ريتشارد يبلي، سياقات مناسبة

ك ٢تذا ركزنا على ىذا احملور ليكوف كبعد أساسي ك مركزم لعملية التعلم ك عليو جاءت النتائج كما ىي 
التدريسية ك استثارت ( ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ حوؿ ٤تور الكفاءة 49يف اٞتدكؿ أعبله رقم ) موضحة
( إجابة )بشكل مستمر( أم 402( ك )115إجاباهتم تراكحت بُت ) ك ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية الدافعية
       ( إجابة 589( ك )398( أم بُت دكف ا١تتوسط ك ا١تتوسط. يف حُت بلغت بُت )41.44ك ) (15.97بنسبة )

     (24( بُت )ةابات )منعدم(، أم فوؽ ا١تتوسط ك كذلك بلغت اإلج60.72) ( ك41.03)قليل( أم بنسبة )
( ك ىذا دكف ا١تتوسط. كما يتضح لنا أف بنود ىذا احملور ك من 26.28( ك )2.47( أم بنسبة )255ك )

فلقد جاءت  االستبيافخبلؿ إجابات التبلميذ كانت عموما دكف ا١تتوسط. ك فيما ٮتص الشطر الثآف من 
(، ك بُت 40.92( ك )30.82( أم بنسبة بُت )داقوية ج( لدرجة )397( ك )299إجابات التبلميذ بُت )

 ( لدرجة 284( ك )186( ك بُت )34.74( ك )25.15( لدرجة )قوية( أم بنسبة بُت )337( ك )244)
( لدرجة )ضعيف( أم بنسبة بُت 88( ك )28( ك بُت )29.27( ك )19.17)متوسط( أم بنسبة بُت )

 (.7.11( ك )0.82) منعدمة( أم بنسبة بُت )( لدرجة 69(ك )8(، ك أخَتا بُت ) 9.07( ك )2.88)
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 كفاءات التخطيط و صياغة األىداف - 3 – 2

كفاءات التخطيط و صياغة األىدافإجابات التالميذ في محور   يبين (51رقم ) جدول  

 

 

 الرقم كفاءة االتستا  من وجهة نظر التالميذ الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ
ةمنعدم    بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 
 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة

1.13 11 6.90 67 37.01 259 25.77 350 29.17 283 01 5.97 58 42.37 411 51.64 501 01 
0.92 9 8.45 82 40.41 292 28.65 278 21.54 309 02 9.27 90 48.65 472 42.06 408 02 
1.03 10 2.88 28 40.30 291 24.53 338 31.23 303 03 5.97 58 38.04 469 55.97 443 03 
3.81 37 6.59 64 27.01 262 30.72 298 31.85 309 04 30.61 297 32.88 319 36.49 354 04 
2.26 22 7.73 75 26.90 231 25.05 243 33.91 329 05 1.95 19 70.82 687 27.21 264 05 
2.74 24 7.83 76 27.93 271 31.44 305 30.30 294 06 16.90 164 51.03 495 32.06 311 06 
3.09 30 9.58 93 25.67 249 26.18 254 35.46 344 07 15.51 151 43.09 418 41.30 401 07 
2.26 22 7.42 72 23.40 227 30.72 298 36.18 351 08 13.19 128 45.05 437 41.75 405 08 
2.06 20 6.28 61 27.21 264 30.82 299 33.60 326 09 10.41 101 56.39 547 33.19 322 09 
1.34 13 10 97 30 291 31.75 308 26.90 261 10 6.59 64 67.11 651 26.28 255 10 
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الرياضية فاألستاذ الناجح ىو الذم  يعترب التخطيط من بُت ركائز عملية التعلم عند أستاذ الًتبية البدنية ك 
يضع ا٠تطط البديلة ٢تا  يبنيها بشكل علمي صحيح معتمدا على ٥تتلف ا١تتغَتات اليت عنده ك يضع ا٠تطط ك

. " ك التخطيط للدرس شأنو شأف أم عملية ٗتطيطية تقتضي توفر قدر كبَت من نجاحبحىت يتمكن من العمل 
ا١تعلومات لتحديد األىداؼ ك الغايات ا١تراد ٖتقيقها من ا١تشركع ك كضع السياسات ك األدكات اليت تكفل ٖتقيق 

توفر قدرا من ا١تعلومات الغزيرة عن الدرس لدل ا١تعلم ك أف تلك األىداؼ، ك كذلك ٗتطيط الدرس يستلـز 
يكوف ملما بأىداؼ الدرس ك غاياتو ك مراميو سواء ا١تعرفية أم إيصاؿ قدر من ا١تعارؼ أك ا١تعلومات إُف الطبلب 

يف  أك الغايات ا١تهارية ك إكساب الطبلب مهارات معينة ك القدرة على ٖتقيق البعد الوجدآف للدرس ك التأثَت
 (              66، ص 2011،  العجرمي الطبلب ك جذهبم للدرس ك تشويقهم لو ك إثارة دكافعهم. " ) باسم مصطفى

( ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ حوؿ ٤تور  50يف اٞتدكؿ أعبله رقم ) قد جاءت النتائج كما ىي موضحة ك
     (255لدل أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، أف إجاباهتم تراكحت بُت ) التخطيط ك صياغة األىداؼكفاءة 

( أم بُت دكف ا١تتوسط ك ا١تتوسط  يف 51.64( ك  )26.28( إجابة ) بشكل مستمر ( أم بنسبة )501ك )
             (، أم فوؽ ا١تتوسط 70.82( ك )32.88( إجابة ) قليل ( أم بنسبة )687ك ) (319حُت بلغت بُت )

( ك ىذا دكف 30.61( ك )1.95( أم بنسبة )297( ك )19ك كذلك بلغت اإلجابات ) منعدـ ( بُت )
ا١تتوسط. كما يتضح لنا أف بنود ىذا احملور ك من خبلؿ إجابات التبلميذ كانت عموما دكف ا١تتوسط. ك فيما 

( أم  قوية جدا( لدرجة ) 351( ك )261فلقد جاءت إجابات التبلميذ بُت ) االستبيافٮتص الشطر الثآف من 
  (25.05( لدرجة ) قوية ( أم بنسبة بُت )350( ك ) 243 (، ك بُت )36.18( ك )26.90 بنسبة بُت )

( ك بُت 40.41( ك )26.90( لدرجة ) متوسط ( أم بنسبة بُت )292( ك )231(  ك بُت )25.77ك )
       لدرجة (37( ك ) 9أخَتا بُت ) (، ك 10( ك )2.88( لدرجة ) ضعيف ( أم بنسبة بُت )97( ك )28)

 (3.81( ك ) 0.92)  منعدمة ( أم بنسبة بُت ) 
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 الكفاءات الشخصية و القيادية - 4 – 2

الكفاءات الشخصية و القيادية إجابات التالميذ في محور يبين (52رقم ) جدول  

االتستا  من وجهة نظر التالميذكفاءة  الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ  الرقم 
ةمنعدم  بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 

 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة
4.22 41 6.28 61 21.75 211 32.26 313 35.46 344 01 5.97 58 51.44 499 44.43 413 01 
4.94 48 7.01 68 17.21 167 30 291 40.82 396 02 9.58 93 50.30 488 40.10 389 02 
0.72 7 2.16 21 24.12 234 32.06 311 40.92 397 03 5.87 57 50.41 489 43.71 424 03 
1.95 19 2.78 27 23.71 230 33.09 321 38.45 373 04 5.05 49 51.44 499 43.50 422 04 
5.46 53 9.38 91 19.79 192 37.31 362 28.04 272 05 4.94 48 53.91 523 41.13 399 05 
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إف األستاذ الناجح ىو ذلك األستاذ الذم لو شخصية متميزة عن باقي األشخاص حيث يكوف القدكة 
٢تذا اٟتسنة للتبلميذ ك يكوف ٔتثابة الرمز الذم يتخذه التبلميذ من أجل االقتداء بو يف ا١تواقف اٟتياتية ا١تختلفة ك 

حيث أف ١تعلم الًتبية الرياضية دكران أساسيان يف العملية  ك" متزنة مثالية.  تسلوكيا و٬تب أف تكوف سلوكيات
تأثَته ا١تباشر على سلوكهم، فإنو يعد أكثر ا١تعلمُت  لتعدد اتصاالتو القريبة بغالبية طبلبو ك الًتبوية ك التعليمية ك

مهنيان، مع اتصافو ٔتجموعة االٕتاىات اإل٬تابية الًتبوية  شخصيان ك حاجة إُف أف يكوف متوافقان اجتماعيان ك
الًتبية الرياضية بأكجو نشاطاهتا ا١تتعددة تتناكؿ اٟتياة االجتماعية  كالسلوكية اليت تعينو على القياـ بدكره بنجاح. ك

ىي تعد من  عميقان قويان كالقدرة على التفكَت ّتانب سبلمة األعضاء اٟتيوية، فأثرىا لذلك  ا١تثل ا٠تلقية ك ك
كقد جاءت  (.5 ص ،1982)حسن معوض،  . "إعدادىم ٟتياة سعيدة متدفقة أقول أسلحة الدكؿ لًتبية أبنائو ك

( ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ حوؿ ٤تور 51اٞتدكؿ أعبله رقم ) نتائج ىذا البعد كما ىي موضحة يف
( 424)( ك389ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، حيث تراكحت إجاباهتم بُت ) الكفاءات الشخصية ك القيادية

( أم بُت دكف ا١تتوسط ك ا١تتوسط. يف حُت بلغت بُت 43.71( ك )40.10بشكل مستمر( أم بنسبة )إجابة )
(، أم فوؽ ا١تتوسط ك كذلك بلغت 53.91( ك )50.30( إجابة )قليل( أم بنسبة )523ك ) (488)

يتضح لنا أف ك ( ك ىذا دكف ا١تتوسط. 9.58( ك )4.94( أم بنسبة )93( ك )48)منعدـ(  بُت ) اإلجابات 
بنود ىذا احملور ك من خبلؿ إجابات التبلميذ كانت عموما دكف ا١تتوسط. ك فيما ٮتص الشطر الثآف من 

( 28.04سبة بُت )(، أم بن قوية جدا( لدرجة ) 397( ك )272فلقد جاءت إجابات التبلميذ بُت ) االستبياف
( 167( ك بُت )37.31ك ) (30( لدرجة )قوية( أم بنسبة بُت )362( ك )291ك بُت ) (40.92) ك

( لدرجة )ضعيف( أم 91( ك )21( ك بُت )24.12ك ) (17.21( لدرجة )متوسط( أم بنسبة بُت )234ك)
( 0.72بة بُت ))منعدمة( أم بنس ( لدرجة53ك ) (7(، ك ختاما بُت )9.38( ك )2.16بنسبة بُت )

 (5.46)ك
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 كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف - 5 – 2

كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصفإجابات التالميذ في محور   يبين (53رقم ) جدول  

 الرقم كفاءة االتستا  من وجهة نظر التالميذ الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ
ةمنعدم  بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 

 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة
0.92 9 1.75 17 21.44 208 39.58 384 36.28 352 01 18.96 184 43.40 421 37.62 365 01 
5.67 55 9.69 94 26.59 258 30.82 299 27.21 264 02 14.22 138 52.68 511 33.09 321 02 
3.60 35 8.35 81 24.32 236 28.65 287 34.12 331 03 13.71 133 47.31 459 38.96 378 03 
1.23 12 2.88 28 28.96 281 40.30 391 26.59 258 04 21.54 209 36.18 351 42.26 410 04 
2.68 26 8.76 85 24.63 239 27.21 264 36.70 356 05 5.36 52 53.71 521 40.92 397 05 
5.87 57 8.65 84 15.87 154 29.17 283 40.41 392 06 20.41 198 46.49 451 33.09 321 06 
3.81 37 6.28 61 25.87 251 38.86 377 25.15 244 07 1.44 14 51.34 498 47.21 458 07 
4.53 44 11.75 114 18.96 184 24.84 241 39.89 387 08 10.30 100 49.38 479 40.30 391 08 
1.44 14 3.19 31 27.01 262 36.49 354 31.85 309 09 10.41 101 49.58 481 40 388 09 
5.77 56 8.96 87 18.35 178 27.42 266 39.48 383 10 15.56 151 47.93 465 36.49 354 10 
6.08 59 4.22 41 29.69 288 26.90 261 33.09 321 11 15.97 155 41.03 398 42.98 417 11 
3.60 35 6.90 67 29.79 289 28.24 274 31.44 305 12 17.83 173 50.10 486 32.06 311 12 
3.91 38 8.65 84 20.51 199 37.83 367 29.07 382 13 11.64 113 37.01 359 51.34 498 13 
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ال ٮتتلف اثناف بأف إدارة القسم تعترب من بُت أىم مؤشرات النجاح ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية 
ا١تضبوطة  تفاألستاذ الناجح ىو ذلك األستاذ الذم يستطيع التحكم يف تبلمذتو ك يوجههم حسب التعليما

ك ا١تدرس الفعاؿ ىو األكثر ثقة يف نفسو ك األكثر كفاءة يف مهنتو، ك ىو الذم يدير التبلميذ دكف " كاحملددة 
إكراه أك إجبار، ك كظيفتو تسهيل األمور باستمرار ك التحدث إُف التبلميذ ك االستماع إُف كجهة نظرىم إزاء 

 (.553، ص 2118)ٚتاؿ ٤تمد أبو الوىف، ا صاٟتا للتعلم" طريقة احملافظة على أف تكوف حجرة الدراسة مكان
( ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ 52اٞتدكؿ أعبله رقم ) كقد جاءت نتائج ىذا البعد على النحو التاِف من خبلؿ

ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، أف إجاباهتم تراكحت بُت  كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصفحوؿ ٤تور  
( أم بُت دكف ا١تتوسط كا١تتوسط. 51.34( ك )32.06( إجابة )بشكل مستمر( أم بنسبة )498( ك )311)

    (، أم فوؽ ا١تتوسط 53.71( ك )36.18( إجابة ) قليل ( أم بنسبة ) 521( ك )351يف حُت بلغت بُت )
ذا دكف ( ك ى21.54( ك )1.44( أم بنسبة )209( ك )14( بُت )ةك كذلك بلغت اإلجابات )منعدم

ا١تتوسط. كما يتضح لنا أف بنود ىذا احملور ك من خبلؿ إجابات التبلميذ كانت عموما دكف ا١تتوسط. ك فيما 
( أم  قوية جدا)  ( لدرجة392( ك )244فلقد جاءت إجابات التبلميذ بُت ) االستبيافٮتص الشطر الثآف من 

        (24.84) )قوية( أم بنسبة بُت ( لدرجة391( ك )241(، ك بُت  ) 0.41( ك )25.15بنسبة بُت )
( 17(. ك بُت ) 9.79) ( ك15.87( لدرجة )متوسط( أم بنسبة بُت )289( ك )154( ك بُت )40.30ك )
( لدرجة )منعدمة( 59( ك )9ك أخَتا بُت ) (11.75( ك )1.75) ( لدرجة )ضعيف( أم بنسبة بُت114ك )

 (6.08ك ) (0.92أم بنسبة بُت )
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 كفاءات التقويم  - 6 – 2

كفاءات التقويمإجابات التالميذ في محور   يبين (54رقم ) جدول  

 الرقم كفاءة االتستا  من وجهة نظر التالميذ الرقم قوة تأثيرىا بالنسبة للتالميذ
ةمنعدم  بشكل مستمر قليل منعدم قوية جدا قوية متوتسطة ضعيفة 

 ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة ج النسبة
4.74 46 9.69 94 19.79 192 32.37 314 33.40 324 01 15.67 152 45.56 442 38.76 376 01 
5.05 49 7.52 73 22.78 221 35.87 348 28.76 279 02 16.49 160 42.37 411 41.13 399 02 
6.70 65 9.17 89 33.71 208 33.71 327 28.96 281 03 16.70 162 41.34 401 41.95 407 03 
1.54 15 1.75 17 27.52 267 39.89 387 29.27 284 04 7.93 77 52.78 512 39.27 381 04 
5.97 58 12.68 123 21.34 207 30.30 294 29.69 288 05 11.23 109 49.79 483 38.96 378 05 
3.50 34 9.69 94 21.75 211 33.50 325 31.54 306 06 9.07 88 52.57 510 38.35 372 06 
3.40 33 5.87 57 30.72 298 37.21 361 22.78 221 07 18.35 178 50.61 491 31.03 301 07 
7.11 69 10.51 102 21.95 213 29.69 288 30.72 298 08 17.01 165 49.58 481 33.40 324 08 
5.15 50 8.86 86 23.60 229 29.58 287 32.78 318 09 9.48 92 49.17 477 41.34 401 09 
3.29 32 8.55 83 24.84 241 29.58 287 33.71 327 10 15.97 155 43.60 423 40.41 392 10 
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الناجح ىو الذم  سيعترب التقؤف من أحد أىم ٤تاكر عملية التعلم األساسية يف عملية التعليم فا١تدر 
يستطيع كضع أسس تقييم تتماشي ك قدرات التبلميذ ك كذا األىداؼ ا١ترب٣تة ك اليت تسمح لو بتقييم عادؿ كنزيو 

٭تتل التقؤف مكانة مهمة بكافة جوانبها، فانتقاؿ الطالب من موضوع آلخر يف ا١تادة الدراسية  " ك بُت التبلميذ
بالتاِف توجهاتو يف االنسحاب من  ؤف كما أف ٧تاحو أك رسوبو، ككمن صف آلخر ال يتم إال من خبلؿ التق

من ىنا نستشف مدل  اختيار التخصص ىي قرارات مبنية على التقؤف بالدرجة األكُف، ك ك ا١تدرسة أك مواصلتها
ك عليو جاء ىذا البعد كما  (.148ص  2114آخركف،  " )فتحي يونس، ك خطورة ٦تارسة التقؤف على الطالب

ألستاذ الًتبية  كفاءات التقؤف( ك الذم ٯتثل إجابات التبلميذ حوؿ ٤تور  53اٞتدكؿ أعبله رقم )وضح يف ىو م
( إجابة )بشكل مستمر( أم بنسبة  407( ك )301البدنية ك الرياضية، حيث تراكحت إجاباهتم بُت )

( إجابة 512)( ك 401( أم بُت دكف ا١تتوسط ك ا١تتوسط. يف حُت بلغت بُت )41.95( ك  )31.03)
    (77) (، أم فوؽ ا١تتوسط ك كذلك بلغت اإلجابات )منعدـ( بُت52.78( ك )41.34)قليل( أم بنسبة )

( ك ىذا دكف ا١تتوسط. يتضح لنا أف بنود ىذا احملور ك من خبلؿ 18.35( ك )7.93( أم بنسبة )178ك )
فلقد جاءت إجابات  االستبيافإجابات التبلميذ كانت عموما دكف ا١تتوسط. ك فيما ٮتص الشطر الثآف من 

     ( 287( ك بُت )3.713( ك )22.78(، أم بنسبة بُت )قوية جدا( لدرجة )327( ك )221التبلميذ بُت )
( لدرجة )متوسط( أم 298( ك )192( ك بُت ) 9.89( ك ) 9.58( لدرجة )قوية( أم بنسبة بُت )387ك )

         (1.75( لدرجة )ضعيف( أم بنسبة بُت )123( ك )17(، ك بُت )30.72( ك )19.79بنسبة بُت )
 .(7.11( ك )1.54سبة بُت ))منعدمة( أم بن ( لدرجة69( ك )15(، ك ختاما بُت )12.68ك )

: على جودة العملية التعليمية اأثرى مستوى كفاءة أتستا  التربية البدنية و  - 3  

ك ٔتا أف  أداء القائمُت عليها من ٥تتلف النواحي، إف العملية التعليمية تتأثر بشكل مباشر بكفاءة ك
معلومات  األستاذ من معارؼ كىذا  ٔتا يقدمو  ك بشكل كبَت فهي تتأثر األستاذ يعترب اللبنة األساس يف ٧تاحها

على ىذا األساس أردنا أف  ك ك الوسط الًتبوم عامة. بُت ٥تتلف التبلميذ بينو ك ٔتا يدكر داخل القسم للتبلميذ ك
 : الرياضية على النحو التاِف لو األستاذ يف مادة الًتبية البدنية ك ونتطرؽ إُف رضا التلميذ حوؿ ما يقدم
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و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  الكفاءة العلمية و المعرفية مستوىلمحور األول  : ا - 1 – 3  

.عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية العلمية و المعرفية ةالكفاءنتائج مقارنة بين نتائج محور  يبين (55رقم ) جدول  
الفرق العام 
 للكفاءة

الفرق المسجل بين ما ىو  ترتيبها
 موجود وما يجب أن يكون

قوة تأثيرىا على التالميذ   
 قوية جدا + قوية

 الرقم األتسئلة نسبة تواجدىا بشكل مستمر

 العدد النسبة العدد النسبة
   

 
 
 
 
 
25.59 

؟ىل يشجع التالميذ على النقاش أثناء الدرس   381 39.27 709 73.09 33.82 11  11 
 03  ؟  مسبقا لدرساأىداف  وضح لكمىل ي 357 36.80 694 71.54 34.74 12
؟ىل يقوم بتوجيو التالميذ في تعلمهم   466 48.04 675 69.58 21.54 2  10 
بإعطائكم البرنامج في بداية كل مقرر  األتستا  يقومىل  361 37.21 653 67.31 30.1 10  01 
 12 ىل يزود التالميذ بمعلومات جديدة تتعلق بالمادة  ؟ 385 39.69 653 67.31 27.62 7
 04  ؟  ىل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيما متسلسال 371 38.24 644 66.39 28.15 8
خطة الدرس أمامكم  ؟ قوم بشرحىل ي 358 36.90 641 66.08 29.18 9  02 
 07  أمثلة ملموتسة حول األنشطة المدرتسةبالتالميذ  يمدىل  376 38.76 615 63.40 24.64 6
؟  التحكم في الدروس على قدرةالألتستا  ىل ل 392 40.41 615 63.40 22.99 4  08 
 06 ىل األتستا  متمكن من المادة التي يدرتسها  ؟   377 38.86 597 61.54 22.68 3
التالميذ  ىل  يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات 351 36.18 574 59.17 22.99 4

؟ العقلية و البدنية  
05 

؟  ىل يقوم األتستا  بتحفيز التالميذ على التعلم 489 50.41 672 58.96 8.55 1  09 
 المجموع 4664 40.06 7227 65.65 25.59 
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الرياضية  من خبلؿ ا١تقارنة بُت ما ىو موجود أم ما يقـو بو أستاذ الًتبية البدنية ك خبلؿ اٞتدكؿ كمن 
من خبلؿ ا١تقارنة بُت النسبتُت )أم نسبة قياـ األستاذ  ما يرغب فيو التبلميذ. ك خبلؿ عملو مع التبلميذ ك

                    تأثَتىا على ا١تتعلم( نبلحظ ما يلي:قوة  ا١تعرفية ك باألنشطة التعليمية يف ٣تاؿ الكفاءة العلمية ك

حيث أف األستاذ يقـو بتحفيز تبلمذتو بشكل  ا١ترتبة األكُف حتلافيما ٮتص عنصر ٖتفيز التبلميذ 
 %  8.55 فرؽ بنسبة ما يرغب فيو التبلميذ قد جاء فرؽ بُت ما ىو موجود ك التعلم ك مستمر على العمل ك

بتوجيو التبلميذ ا١تقدمة من قبل األستاذ للقياـ بالعمل. كما يقـو كذلك  اتالتبلميذ راضوف بالتحفيز أم أف معظم 
، كما أف التبلميذ يركف أف األستاذ متمكن من ا١تادة % 21.54 فرؽ ىم راضوف على ىذا بنسبة ك يف تعلمهم

 فرؽ البدنية بنسبة ك قدراهتم العقلية أنو يقدـ ا١تادة العلمية ٔتا يتناسب ك ك، % 22.68 فرؽ اليت يدرسها بنسبة
 ك ىذا ىذا دائما حسب رأيهم ميذه كاليت يلقيها على تبل لو القدرة على التحكم يف الدركس ، ك22.99%

ك . % 24.64فرؽ  بنسبة أمثلة ملموسة حوؿ األنشطة ا١تدرسةبالتبلميذ  ٯتدك ىو  ،% 22.99 فرؽ بنسبة
مسبقا  لدرساىداؼ أل مع ىذا ىناؾ بعض الصفات اليت جاءت يف ا١تستول ا١تتوسط، كنقص يف توضيح األستاذ

فرؽ  بنسبة لتبلميذ على النقاش أثناء الدرسل وعيشجكنقص يف ت ،% 34.74فرؽ  بنسبة ك اليت جاءت
ك أنو  ،% 30.10فرؽ  بنسبةك  الربنامج يف بداية كل مقرر ء األستاذ للتبلميذإعطاك نقص يف  ،% 33.82

فرؽ  بنسبة لمادة العلمية تنظيما متسلسبلل وبتنظيمك  ،% 29.18فرؽ  بنسبة التبلميذ لدرس أماـاخطة  حضو ي
ك كل ىذا جاء يف  ،% 27.62فرؽ  بنسبة ك ىو يزكد التبلميذ ٔتعلومات جديدة تتعلق با١تادة ،% 28.15

 ا١تستول ا١تتوسط.

 

قوة تأثيرىا على عملية التعلم  المعرفية و الكفاءة العلمية و( يمثل مقارنة بين نتائج 1مدرج تكراري رقم )
 عند التالميذ
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قوة تأثَتىا نقـو بتقسيم  الرياضية ك الكفاءة ا١تعرفية عند أستاذ الًتبية البدنية ك لقصد معرفة مستو  ك
 لمستو  50إُف  25أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0الكفاءة إُف أربعة مستويات حسب كل فئة من 

 ضعيف جدا. لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط،  ك

 ( يمثل مستوى الكفاءة العلمية و المعرفية عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية.56جدول رقم )

الفرق المسجل بين ما  تواجد الكفاءة العلمية والمعرفية الترتيب
ما يجب  موجود وىو 

 أن يكون

 مستوياتها

  34.74  ؟  مسبقا لدرساأىداؼ  وضح لكمىل ي 03

 مستوى متوتسط

 

؟ىل يشجع التبلميذ على النقاش أثناء الدرس   11  33.82 
بإعطائكم الربنامج يف بداية كل مقرر  األستاذ يقـوىل  01  30.10 
؟لدرس أمامكم  اخطة  حضو ىل ي 02  29.18 
 28.15  ؟  يقـو بتنظيم ا١تادة العلمية تنظيما متسلسبلىل  04
 27.62 ىل يزكد التبلميذ ٔتعلومات جديدة تتعلق با١تادة  ؟ 12
  24.64  أمثلة ملموسة حوؿ األنشطة ا١تدرسةبالتبلميذ  ٯتدىل  07

 مستوى جيد
؟  التحكم يف الدركس على قدرةالؤلستاذ ىل ل 08  22.99 
التبلميذ العقلية ك البدنية ا١تادة العلمية ٔتا يتناسب ك قدراتىل  يقدـ  05  22.99 
 22.68 ىل األستاذ متمكن من ا١تادة اليت يدرسها  ؟   06
؟ىل يقـو بتوجيو التبلميذ يف تعلمهم   10  21.54 
؟  ىل يقـو األستاذ بتحفيز التبلميذ على التعلم 09  8.55 

ككلالمعرفية    الكفاءة العلمية و  مستوى متوتسط 25.59 

 

يتضح لنا أف كفاءة أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يف ٤تور الكفاءة العلمية أعبله من خبلؿ اٞتدكؿ 
قد الحظنا أف نسبة ا١تستول اٞتيد يف ىذا احملور تراكحت بُت  ك كا١تعرفية يًتاكح بُت ا١تستول اٞتيد ك ا١تتوسط.

با١تائة ك ىي نسبة جيدة ففيها نبلحظ أف األستاذ يقـو بتحفيز التبلميذ على التعلم بشكل   24.64إُف  8.55
التعلم، كما يقـو بتوجيههم أثناء  لبدؿ ٣تهود أكرب من أجلالتبلميذ  يدفعكبَت خبلؿ عملية التعلم ك ىو ما 

عملية التعلم، كما أنو متحكم يف مادتو ك يقدمها بشكل يفهمو التبلميذ ك يعطي أمثلة ملموسة حوؿ التعلم. ك 



201 
 

عن ىذا يقوؿ خَت الدين ىٍت " ك لكي يتحرر ا١تعلم من القيود ك التبعية للغَت ٬تب أف يكوف حامبل لكفاءة 
ي ك تبصر كما يكوف قادرا على ابتكار الظركؼ عالية يف ا١تعارؼ العلمية ك البيداغوجية ك ٯتارس التدريس بوع

(. كما نبلحظ أف ا١تستول متوسط تراكح بُت كل من 65ص  2005ا١تبلئمة لتعليم التلميذ " )خَت الدين ىٍت 
التبلميذ  ادمدك كذا إ ،، ك قد مشلت عناصر تشجيع النقاش إُف توضيح خطة الدرس % 33.82إُف  29.18

 .ٔتعلومات جديدة تتعلق با١تادة ىمديزك ك ت ،١تدرسةأمثلة ملموسة حوؿ األنشطة اب

أما إذا ما نظرنا إُف احملور ككل ك ا١تتمثل يف ٤تور الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية فإننا نبلحظ أف النسبة قد 
 ك إذا فإننا ٧تدىا تقع يف ا١تستول ا١تتوسط ك ىي قريبة من اٞتيد. % 25.59بلغت 

ك عليو ٯتكننا االستنتاج أف الكفاءة ا١تعرفية ك العلمية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية تقع يف ا١تستول 
ا١تتوسط ك ٘تيل إُف ا١تستول اٞتيد. ك ىذا ما يتفق ك ما جاءت بو نتائج دراسة فؤاد أكـر سليم ك زماف صاٌف 

٤تور كفايات تنفيذ ة يف ٤تاكر الكفايات التدريسية )تفوؽ مدرسي الًتبية الرياضي( ك اليت جاء فيها 2009حسن )
 (.الدرس، ك كفايات اإل١تاـ با١تادة الدراسية ك العلمية، ك ٤تور كفايات األنشطة الداخلية ك ا٠تارجية

 

 

 

 



202 
 

 و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية مستوى:  المحور الثاني  : - 2 – 3

 .الرياضية عند أتستا  التربية البدنية و الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعيةنتائج مقارنة بين نتائج محور  يبين (57رقم ) جدول  

الفرق 
العام 
 للكفاءة

 ترتيبها
 

الفرق المسجل 
 بين ما ىو
موجود وما 

 يجب أن يكون

على  قوة تأثيرىا
التالميذ قوية جدا 

 + قوية

نسبة تواجدىا بشكل 
 مستمر

 الرقم األتسئلة

 العدد النسبة العدد النسبة
 

 

 

32.71 

؟ىل يتنقل بين فقرات الدرس  بسالتسة و ترابط   402 41.44 691 71.23 29.79 5  04 
؟ىل يتأخر األتستا  عن الدروس   115 15.97 674 69.48 53.51 12  11 
 03  ؟ للدرس وىل يراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند شرح 399 41.13 654 67.42 26.29 3
؟ ىل يستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز الفهم لدى التالميذ 317 32.68 647 66.70 34.02 10  10 
؟ىل يتغيب األتستا  عن الدروس   187 19.27 646 66.59 47.32 11  12 
؟تجنبا للملل و إضاعة الوقت ىل يدير وقت الحصة بشكل فعال  354 36.49 646 66.59 30.1 7  02 
 01  ؟  اتستثارة دافعيتهم ىل يهيئ الدرس بجودة لجذب انتباه التالميذ و 321 33.09 645 66.49 33.4 9
؟  ىل يقوم بعرض المهارة الحركية بصورة مفهومة و واضحة 353 36.39 642 66.18 29.79 5  08 
؟  ىل يقوم بالشرح الكافي عند عرضو للمهارة الحركية 387 39.89 636 65.56 25.67 2  07 
؟  ىل يزود التالميذ بالنشرات التعليمية للمهارات الحركية 311 32.06 608 62.68 30.62 8  06 
؟  ىل يقوم بربط محتوى الدرس بالدروس السابقة 358 36.90 596 61.44 24.54 1  09 
 05  ىل يتحكم في اتستخدام الوتسائل التربوية التعليمية التي تساعد في أداء المهارة الحركية 311 32.06 577 59.48 27.42 4

 المجموع 3815 33.11 7662 65.82 32.71 
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البدنية من خبلؿ ا١تقارنة بُت ما ىو موجود أم ما يقـو بو أستاذ الًتبية  ك أعبله من خبلؿ اٞتدكؿ
من خبلؿ ا١تقارنة بُت النسبتُت )أم نسبة قياـ  ما يرغب فيو التبلميذ. ك كالرياضية خبلؿ عملو مع التبلميذ ك
قوة تأثَتىا على  كالكفاءات التدريسية ك استثارة دافعية التبلميذ للتعلم األستاذ باألنشطة التعليمية يف ٣تاؿ 

حيث أف  احتل ا١ترتبة األكُف ٤تتول الدرس بالدركس السابقةربط فيما ٮتص عنصر  ا١تتعلم( نبلحظ ما يلي:
ربط بُت عناصر الدركس  تنسيق ك واأف التبلميذ الحظ ك لاألستاذ يقـو بربط عناصر التعلم من حصة إُف أخر 

شرح ا١تهارة أماـ التبلميذ  ، كما أف األستاذ يقـو بعرض ك %24.54 فرؽ اليت يتلقوهنا خبلؿ التدريس بنسبة
، كما الحظنا أف األستاذ قليل  % 25.67 فرؽ يتأكد من الفهم الكايف لعناصرىا بُت التبلميذ بنسبةحىت 

إال أف باقي  ال يتأخر يف اٟتضور إُف اٟتصص. ىو دائم اٟتضور ١تزاكلة مهنتو التدريسية، ك التغيب عن الدركس ك
 %47.32لغت نسبة الفرؽ فيها بُت ث بيالصفات ك ىي الغالبة يف احملور قد جاءت يف ا١تستول ا١تتوسط ح

 .%25.67ك

 

عند أتستا  التربية  التدريسية و اتستثارت الدافعية تالكفاءا( يمثل مقارنة بين نتائج 2مدرج تكراري رقم )
 الرياضية.  البدنية و

 الرياضية عند أستاذ الًتبية البدنية ك للتعلم الدافعية ةالكفاءات التدريسية ك استثار  لقصد معرفة مستو  ك
أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0 قوة تأثَتىا نقـو بتقسيم الكفاءة إُف أربعة مستويات حسب كل فئة من ك

 لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط، ك لمستو  50إُف  25
 ضعيف جدا.
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عند أتستا  التربية البدنية  الدافعيةالكفاءات التدريسية و اتستثارت ( يمثل مستوى 58جدول رقم )
 والرياضية.

الفرق المسجل بين  .الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعيةتواجد  الترتيب
ما ىو موجود وما 
 يجب أن يكون

 مستوياتها

؟ىل يتأخر األتستا  عن الدروس   11  مستوى ضعيف 53.51 

؟ىل يتغيب األتستا  عن الدروس   12  47.32  

 

 متوتسطمستوى 

 34.02   ىل يستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز الفهم لدى التالميذ 10
 33.4   ىل يهيئ الدرس بجودة لجذب انتباه التالميذ واتستثارة دافعيتهم 01
؟  ىل يزود التالميذ بالنشرات التعليمية للمهارات الحركية 06  30.62 
تجنبا للملل و إضاعة الوقت ىل يدير وقت الحصة بشكل فعال  02  30.1 
؟  ىل يقوم بعرض المهارة الحركية بصورة مفهومة و واضحة 08  29.79 
؟ىل يتنقل بين فقرات الدرس  بسالتسة و ترابط   04  29.79 
ىل يتحكم في اتستخدام الوتسائل التربوية التعليمية التي تساعد  05

؟  في أداء المهارة الحركية  
27.42 

؟للدرس  ويراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند شرحىل  03  26.29 
؟  ىل يقوم بالشرح الكافي عند عرضو للمهارة الحركية 07  25.67 
؟  ىل يقوم بربط محتوى الدرس بالدروس السابقة 09  مستوى جيد 24.54 

ككل   الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية  مستوى متوتسط 32.71 

 

نبلحظ أف األستاذ يقـو بربط عناصر الدرس ك التنسيق بُت اٟتصص ك االستمرارية ك التدرج بُت اٟتصة          
ك األخرل ك ىذا ظهر بشكل جيد ك يف مستول جيد. كما أف األستاذ قليل التأخر ك ىذا ما ظهر يف إجابة 

متناسق يف رد الفعل مع سؤاؿ الغياب ا٠تاص  العينة بأف األستاذ ال يتأخر خبلؿ عملو، ك جاء ىذا السؤاؿ تقريبا
باألستاذ عن الدركس ك الذم كقع يف ا١تستول ا١تتوسط لكن ٯتيل بشكل كبَت إُف ا١تستول الضعيف، ٦تا يوحي لنا 

 األستاذ  يف تأدية مهامو التدريسية. كما ظهر أف األستاذ يستخدـ الوسائل ا١تساعدة على عملية التعلم بانضباط
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يقـو بعرض ا١تهارة  ، ك كذااستخداـ الوسائل الًتبوية التعليمية اليت تساعد يف أداء ا١تهارة اٟتركيةيتحكم يف ك 
بشكل  ، كل ىذايهيئ الدرس ّتودة ٞتذب انتباه التبلميذ كاستثارة دافعيتهم ، كاٟتركية بصورة مفهومة ك كاضحة

ذا اٞتانب ك ا١توضحة يف اٞتدكؿ أعبله ك ك ىذا ما ظهر من خبلؿ اإلجابة على األسئلة ا١تطركحة يف ى متوسط
من خبلؿ ما تقدـ ٯتكننا أف نستنتج أف األستاذ حريص على العمل، ينسق ك يربط بشكل جيد بُت عناصر 

ك ىذا  كذا استثارة التلميذ لعملية التعلم، الدرس كالدرس، قليل الغياب متوسط يف إعطاء األمثلة ك شرح عناصر 
" على ا١تعلم أف يكوف كاعيا  ذكيا أثناء استخدامو للوسيلة حيث بد الباقي يف قولو ما دعا ك أكد عليو ٤تمد ع

أف يهتم أيضا باالرتداد أك الرجع الذم يساعده يف تغيَت  ردكد فعلهم أثناء عرضها ك يتابع انتباه الدارسُت ك
      الربط بُت النقاط السابقة كالطريقة اليت يشرح هبا، أك تغيَت سرعتو يف عرض الوسيلة، أك شرح رموزىا الغامضة 

البلحقة ... ٬تب على ا١تعلم الناجح أف يتيح الفرصة لتبلميذه كي يعربكا عما يف أنفسهم ك التعليق على ما  ك
شاىدكه أك ٝتعوه، ك ٬تيب على أسئلتهم لكي يساعدىم على إدراؾ العبلقة بُت أجزاء الدرس ك ا٠تربات السابقة  

   (.93 ، 92 ص ،2113 د،٤تمد عبد الباقي أٛت)" 
أنو   الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعيةبا١تتعلق  كذا ٯتكننا أف نستنتج فيما ٮتص ىذا احملور ك ك

أظهرت الدراسة  حيث (2119دراسة عمر دحبلف  )يقع يف ا١تستول ا١تتوسط عموما. ك ىذا ما جاء يف نتائج 
التعليمية، اليت تتعلق باجملاالت التالية : التخطيط اليومي، إثارة الدافعية، أف ا١تعلم ا١تساند ٯتتلك بعض الكفايات 

 إدارة الصف ك ا١تركنة ك تقبل الطبلب.
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 و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  كفاءات التخطيط و صياغة األىداف مستوىالمحور الثالث :   - 3 – 3

 عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية. كفاءات التخطيط و صياغة األىدافنتائج مقارنة بين نتائج محور   يبين (59رقم ) جدول

الفرق 
العام 
 للكفاءة

الفرق المسجل بين ما  ترتيبها
 ىو

موجود وما يجب أن 
 يكون

قوة تأثيرىا على 
التالميذ قوية جدا + 

 قوية

نسبة تواجدىا بشكل 
 مستمر

 الرقم األتسئلة

 العدد النسبة العدد النسبة
 
 
 
 
23.87 

؟   ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية خارج المؤتسسة 405 41.75 649 66.90 25.15 5  08 
؟  قبل عرض الدرسىل يتحقق من فعالية الوتسائل التعليمية  443 55.97 641 66.08 10.11 1  03 
 01  ؟ىل خطة األتستا  اليومية تراعي عوامل األمان و السالمة الصحية 501 51.64 633 65.25 13.61 2
؟و للدروس تخطيط خالليراعي ميول و اىتمامات التالميذ ىل  322 33.19 625 64.43 31.24 8  09 
؟  عند لزوم األمرىل يضع خطط بديلة للدرس  354 36.49 607 62.57 26.08 6  04 
؟ ىل يراعي في النشاطات التعليمية الفروق الفردية بين التالميذ 311 32.06 599 61.75 29.69 7  06 
 07  ؟  ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية داخل المؤتسسة 401 41.30 598 61.64 20.34 4
 02   ؟  األىداف المسطرة للبرنامج ىل الوحدة التعليمية تتماشى و 408 42.06 587 60.51 18.45 3
 ىدافاألىل الوتسائل المادية المتوفرة تساعد على إنجاز  264 27.21 572 58.96 31.75 9

  ؟  مسطرةلا
05 

ىل يعمل األتستا  على إشراك التالميذ في اتخا  قرارات حول  255 26.28 569 58.65 32.37 10
؟  صياغة أىداف الحصة  

10 

 المجموع 3664 38.80 6080 62.67 23.87 
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مقارنة بُت ما ىو موجود أم ما يقـو بو أستاذ الًتبية البدنية ك الذم يبُت اٞتدكؿ نتائج من خبلؿ 
 كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼيف ٤تور  ما يرغب فيو التبلميذ.  كالرياضية خبلؿ عملو مع التبلميذ ك

التأكد من سبلمة الوسائل قبل الشركع يف تنفيذ الدرس فقد احتل ا١ترتبة األكُف عنصر فيما ٮتص  نبلحظ ما يلي:
ك اليت  األمن خبلؿ تنفيذ دركسو راعاة شركط السبلمة كٔتجاء بعده العنصر ا٠تاص  ،% 10.11 فرؽ بنسبة

الرياضية اٞتيدة، كما أنو يتبع أنظمة ا١تمارسة  يتبع شركط ك وىذا يوحي بأن ، ك% 13.61فرؽ  جاءت بنسبة
عليو فإف  ك .% 18.45 فرؽ اليت جاءت يف ا١ترتبة الثالثة بنسبة ك تسلسلو التسلسل يف تنفيذ عناصر الدرس ك

األستاذ يقـو بالسهر على أف تكوف الوحدة التعليمية تتماشى ك األىداؼ ا١تسطرة للربنامج، ٦تا يعطينا االنطباع 
على عكس  ظيم كل شركط ا١تمارسة الرياضية الصحيحة خبلؿ العمل الذم يقـو بو.بأف األستاذ يسهر على تن

ىذا ما ظهر بنسبة  ذلك فإف األستاذ ال يعمل على إشراؾ التبلميذ يف اٗتاذ قرارات حوؿ صياغة أىداؼ اٟتصة ك
بلؿ ٗتطيطو يف ا١تواقف التعليمية ال يراعي األستاذ ميوؿ ك اىتمامات التبلميذ خ ك  % 32.37كبَتة   فرؽ

كما أف التبلميذ أٚتعوا على أف الوسائل البيداغوجية ا١تتوفرة ال تساعد على   %31.24 فرؽ للدركس بنسبة
ك اليت بدكرىا  يضع خطط بديلة للدرس عند لزـك األمر ، ك ال%31.75فرؽ  بنسبة إ٧تاز األىداؼ ا١تسطرة

 25.15فرؽ  بنسبةكذلك    الرياضية خارج ا١تؤسسةيوجد برامج للمنافسات ، ك ال % 26.08فرؽ  بنسبةجاءت 

%. 

 

عند أتستا   كفاءات التخطيط و صياغة األىدافمقارنة بين نتائج محور  (  يمثل 3مدرج تكراري رقم )
 .الرياضية التربية البدنية و
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 الرياضية عند أستاذ الًتبية البدنية ك للتعلم كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ لقصد معرفة مستو  ك
أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0قوة تأثَتىا نقـو بتقسيم الكفاءة إُف أربعة مستويات حسب كل فئة من  ك

 لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط، ك لمستو  50إُف  25
 فكانت النتائج كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ على النحو التاِف : ضعيف جدا.

عند أتستا  التربية البدنية          كفاءات التخطيط و صياغة األىدافنتائج محور  ( يمثل مستوى 60رقم ) جدول
 و الرياضية.

الفرق المسجل بين  .كفاءات التخطيط و صياغة األىدافتواجد   الترتيب
ما ىو موجود وما 
 يجب أن يكون

 مستوياتها

اتخا  قرارات حول صياغة ىل يعمل األتستا  على إشراك التالميذ في  10
؟  أىداف الحصة  

32.37  

مستوى 
 متوتسط

 31.75  ؟  مسطرةلا ىدافاألىل الوتسائل المادية المتوفرة تساعد على إنجاز  05
؟و للدروس تخطيط خالليراعي ميول و اىتمامات التالميذ ىل  09  31.24 
؟  التالميذىل يراعي في النشاطات التعليمية الفروق الفردية بين  06  29.69 
 26.08   ؟   ىل يضع خطط بديلة للدرس عند لزوم األمر 04
؟   ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية خارج المؤتسسة 08  25.15 
؟   ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية داخل المؤتسسة 07  20.34  

 مستوى جيد
؟   للبرنامجىل الوحدة التعليمية تتماشى و األىداف المسطرة  02  18.45 
 13.61  ؟ ىل خطة األتستا  اليومية تراعي عوامل األمان و السالمة الصحية 01
 10.11   ؟   ىل يتحقق من فعالية الوتسائل التعليمية قبل عرض الدرس 03

ككل   كفاءات التخطيط و صياغة األىداف  مستوى جيد 23.87 

 

من خبلؿ اٞتدكؿ يتبُت لنا أف األستاذ يتحقق من سبلمة الوسائل ا١تستخدمة يف عملية التعلم، كما أنو 
يراعي كسائل السبلمة ك األمن قبل بدأ التدريس، ك ىو أيضا ٭تًـت الربنامج ا١تسطر ك يتبعو بشكل جيد ،كما أنو 

مج للمنافسة الرياضية الداخلية. ك كل ىذه يقـو ٔتبادرات على مستول ا١تؤسسة الًتبوية من خبلؿ تسطَت برنا
األمور كقعت يف ا١تستول اٞتيد. ك ىو يسهر على تنفيذ الربنامج للمنافسة ا٠تارجية حىت ك إف كقعت يف ا١تستول 
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حوؿ عمل األستاذ حيث أنو حريص على  انطباعاا١تتوسط لكنها قريبة جدا من ا١تستول اٞتيد. ك ىذا يعطينا 
"ك التخطيط للدرس شأنو شأف  العجرمي باسم مصطفى ٗتطيط العمل ك تنفيذه بشكل جيد. ك ذلك ما أشار إليو

أم عملية ٗتطيطية تقتضي توفر قدر كبَت من ا١تعلومات لتحديد األىداؼ ك الغايات ا١تراد ٖتقيقها من ا١تشركع 
يت تكفل ٖتقيق تلك األىداؼ ك كذلك ٗتطيط الدرس يستلـز توفر قدرا من ككضع السياسات ك األدكات ال

ا١تعلومات الغزيرة عن الدرس لدل ا١تعلم ك أف يكوف ملما بأىداؼ الدرس ك غاياتو ك مراميو سواء ا١تعرفية أم 
نة ك القدرة إيصاؿ قدر من ا١تعارؼ أك ا١تعلومات إُف الطبلب أك الغايات ا١تهارية ك إكساب الطبلب مهارات معي

على ٖتقيق البعد الوجدآف للدرس ك التأثَت يف الطبلب ك جذهبم للدرس ك تشويقهم لو ك إثارة دكافعهم. " )باسم 
  (.  66، ص 2011  العجرمي مصطفى

ك مع ىذه الصفات اليت القت استحساف التبلميذ ك الحظوىا متوفرة لدل أساتذهتم كجدت صفات 
ا١تستول ا١تطلوب حيث أف األستاذ ال يعمل على إشراؾ التبلميذ يف اٗتاذ القرار حوؿ صياغة  لديهم ال ترقى إُف

يف اٗتاذ  االنفرادأىداؼ الدرس ك ىي تقع يف ا١تستول ا١تتوسط ك ٘تيل ٨تو ا١تستول الضعيف. ك ىو يلجأ إُف 
ستول ا١تؤسسات الًتبوية ال ا١تتوفرة على م ةالقرارات ا٠تاصة بصياغة األىداؼ. كما أف الوسائل البيداغوجي

تساعد على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية. ك من خبلؿ احملور كامبل ك الذم ٯتثل كفاءات التخطيط ك صياغة 
من خبلؿ ما تقدـ ٯتكننا أف نستنتج أف األستاذ يهتم بشكل جيد األىداؼ فهي تقع يف ا١تستول اٞتيد. ك 

دراسة عمر دحبلف  كيتفق  كجدناه التدريس. ك ىذا ماصياغة األىداؼ خبلؿ عملية  ك بعنصر التخطيط
أظهرت الدراسة أف ا١تعلم ا١تساند ٯتتلك بعض الكفايات التعليمية، اليت تتعلق باجملاالت التالية :  .حيث(2119)

التخطيط اليومي إثارة الدافعية، إدارة الصف ك ا١تركنة ك تقبل الطبلب. إال أنو تعارض ك نتائج دراسة ثامر 
ك اليت جاء فيها " أظهرت الدراسة أف كفايات كل من التخطيط، العرض ك التنفيذ، ك إدارة  (2119)ميالسل

التعليم ك التقؤف، درجة توفرىا قليلة. " ك أيضا دراسة  مبادئالصف ك الوسائل التعليمية، ك األنشطة ك كفايات 
جوانب التخطيط للدرس ك تنفيذ العملية بينما يتجو ٨تو السلب يف ك اليت جاء فيها "  ( 2012)  ٤تمد طياب

 " التقوٯتية.
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                    و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  الكفاءات الشخصية و القيادية مستوىالمحور الرابع  :   - 4 – 3

 عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية. الكفاءات الشخصية و القياديةنتائج مقارنة بين نتائج محور  يبين (61رقم ) جدول

 

الفرق العام  
 للكفاءة

الفرق المسجل  ترتيبها
 بين ما ىو

موجود وما يجب 
 أن يكون

قوة تأثيرىا على 
التالميذ قوية جدا + 

 قوية

نسبة تواجدىا بشكل 
 مستمر

 الرقم األتسئلة

 العدد النسبة العدد النسبة
 

 
27.11 

 03  ؟ ىل يسعى األتستا  لحل مشاكل التالميذ ومساعدتهم 424 43.71 708 72.98 29.27 4

 04  ؟ لديو مرونة في التعامل مع التالميذ  ىل 422 43.50 694 71.54 28.04 3

 02  ؟  على القيادةىل ينمي األتستا  عند التالميذ القدرة  389 40.10 687 70.82 30.72 5

؟  ىل يهتم بالمظهر و الهندام الالئق في عملو 413 44.43 657 67.73 23.30 1  01 

ىل ينمي عند التالميذ االتجاىات االيجابية مثل  399 41.13 634 65.36 24.23 2
؟  الحرص للوصول إلى اإلبداع  

05 

 المجموع  2047 42.57 3380 69.68 27.11 
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من خبلؿ اٞتدكؿ ا٠تاص ٔتهارة الكفاءة الشخصية ك القيادية نبلحظ أف األستاذ يهتم ٔتظهره ا٠تارجي 
النتائج ا١تقدرة  فرؽ ك ىو مؤشر إ٬تايب يعطي نظرة حوؿ السلوؾ اٟتسن لؤلستاذ ك ىذا ما ظهر من نسبة

. إال % 24.23 فرؽ ، كما أف األستاذ يعمل على تنمية االٕتاىات اإل٬تابية عند التبلميذ بنسبة % 23.30
ك كذلك الشيء  . %28.04 فرؽ بنسبة جاءت يف ا١تستول ا١تتوسط ك يف التعامل مع التبلميذأف مركنتو 

القدرة ة نميلت ك٤تاكالتو ك سعيو أيضا .(% 29.27فرؽ  ) بنسبة مساعدهتم ٟتل مشاكل التبلميذ ك يوسعل بالنسبة
 (% 30.72فرؽ  )بنسبة على القيادة  عند التبلميذ

 

عند أتستا  التربية  الكفاءات الشخصية و القياديةمقارنة بين نتائج محور ( يمثل 4مدرج تكراري رقم )
 الرياضية البدنية و

قوة تأثَتىا  ك الرياضية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الشخصية ك القيادية كفاءات  لقصد معرفة مستو  ك
 50إُف  25أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0نقـو بتقسيم الكفاءة إُف أربعة مستويات حسب كل فئة من 

 ضعيف جدا. لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط،  ك لمستو 
 على النحو التاِف : (62)فكانت النتائج كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ 
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عند أتستا  التربية البدنية               الكفاءات الشخصية و القياديةنتائج محور ( يمثل مستوى 62جدول رقم )
 و الرياضية.

الفرق المسجل بين  .كفاءات التخطيط و صياغة األىدافتواجد   الترتيب
وما ما ىو موجود 

 يجب أن يكون

 مستوياتها

  30.72   ؟  ىل ينمي األتستا  عند التالميذ القدرة على القيادة 02

 مستوى متوتسط
 29.27  ؟  مساعدتهم ىل يسعى األتستا  لحل مشاكل التالميذ و 03
؟لديو مرونة في التعامل مع التالميذ   ىل 04  28.04 
االيجابية مثل الحرص ىل ينمي عند التالميذ االتجاىات  05

؟  للوصول إلى اإلبداع  
24.23  

؟  ىل يهتم بالمظهر و الهندام الالئق في عملو 01 مستوى جيد  23.30 

ككل   الكفاءات الشخصية و القيادية  مستوى متوتسط 27.11 

 

يعمل على من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يظهر لنا أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يهتم ٔتظهره ا٠تارجي ك 
حيث أف ١تعلم الًتبية الرياضية دكران  ك"  تنمية االٕتاىات اإل٬تابية عند التبلميذ ك اليت تقع يف ا١تستول اٞتيد.

تأثَته ا١تباشر على سلوكهم، فإنو  لتعدد اتصاالتو القريبة بغالبية طبلبو ك الًتبوية ك أساسيان يف العملية التعليمية ك
مهنيان، مع اتصافو ٔتجموعة االٕتاىات  شخصيان ك ك أف يكوف متوافقان اجتماعيان  يعد أكثر ا١تعلمُت حاجة إُف

إال أنو  (.5 ص، 1982معوض،  سيد )حسن " السلوكية اليت تعينو على القياـ بدكره بنجاح. اإل٬تابية الًتبوية ك
ال يتمتع ٔتركنة كبَتة يف التعامل مع التبلميذ، ك ال يهتم ٔتساعدة التبلميذ على حل مشاكلهم ك ال يعمل على 

من خبلؿ ما تقدـ ٯتكن أف نستنتج أف ٤تور تنمية القيادة عند التبلميذ ك اليت ظهرت يف ا١تستول ا١تتوسط. ك 
توسط ك عليو ٬تب على األستاذ االىتماـ هبا أكثر لتطويرىا ١تا الكفاءة الشخصية ك القيادية تقع يف ا١تستول ا١ت

ثامر السلمي ك ىذا ما يتطابق ك نتائج دراسة  ٘تثلو من ٤تور مهم يدخل ضمن اٞتوانب العاطفية للمتعلم.
كفايات االتصاؿ ك العبلقات اإلنسانية، ك كفايات أخبلقيات  ك اليت جاء من بُت نتائجها "      (2119)

 تعليم تتوفر بدرجة متوسطة "مهنة ال
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 و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف  مستوى  :المحور الخامس  - 5 – 3

 عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية. الصفكفاءات االتصال الفعال و إدارة نتائج مقارنة بين نتائج محور   يبين (63رقم ) جدول    

لفرق العام ا
 للكفاءة
 
 

الفرق المسجل بين ما  ترتيبها 
 ىو

موجود وما يجب أن 
 يكون

قوة تأثيرىا على التالميذ قوية 
 جدا    + قوية

نسبة تواجدىا بشكل 
 مستمر

 الرقم األتسئلة
 
 

 العدد النسبة العدد النسبة

 
 
 
 

26.35 

؟ىل يكون االتصال بو تسهال   498 51.34 749 77.21 25.87 8   13 
 01   ؟  ىل ينظم التالميذ بطريقة تمكنو من متابعتهم باتستمرار 365 37.62 736 75.87 38.25 13
؟ ينوع في نبرات صوتو لجلب انتباه التالميذ  ىل  321 33.09 675 69.58 36.49 12  06 
؟ يوجو اىتمامو ونظراتو إلى جميع التالميذ  ىل  388 40 663 68.35 28.35 10  09 
؟ يحسن االتستماع للتالميذ  ىل  410 42.26 649 66.90 24.64 5  04 
 10  ؟العرض ىل يحافظ على اتستمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع 354 36.49 649 66.90 30.41 11
؟ ىل يستثير الدافعية لدى التالميذ بوتسائل مختلفة   391 40.30 628 64.74 24.44 4  08 
؟   يتحرك بحيوية و نشاط داخل الفصل ىل  458 47.21 621 64.02 16.81 1  07 
؟ ىل يتقبل أراء التالميذ   397 40.92 620 63.91 22.99 3  05 
؟  دقيق في التعبير  التحدث وىل يستخدم ألفاظا تسليمة أثناء  378 38.96 618 63.71 24.75 6  03 
؟ىل يشجع التالميذ على العمل الجماعي مع المحافظة على النظام  417 42.98 582 60 17.02 2  11 
؟مشاركتهم معظم وقت الحصة    يعمل على شغل التالميذ وىل  311 32.06 579 59.69 27.63 9  12 
؟  ىل يستوعب كل التالميذ  ما يقوم األتستا   بشرحو لهم  321 33.09 563 58.04 24.95 7  02 

 المجموع 5009 39.72 8332 66.07 26.35 
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ك ا١تدكنة يف اٞتدكؿ أعبله عن كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها 
ك ىذا ينم على حيوية األستاذ  % 16.81بنسبة فرؽ  داخل الفصليتحرؾ ْتيوية ك نشاط تاذ نبلحظ أف األس

العمل اٞتماعي مع احملافظة على ك نشاطو باإلضافة إُف طبيعة اٟتصة ك متطلباهتا، كما أنو يشجع التبلميذ على 
ك ىذا يعٍت أف األستاذ يساىم يف خلق جو من العمل اٞتماعي ك يشجع على   % 17.02بنسبة فرؽ  النظاـ

 فرؽ التعاكف ك التآزر داخل درس الًتبية البدنية ك الرياضية. ك نبلحظ أف األستاذ يتقبل أراء تبلمذتو بنسبة
مت ذكره من ٦تا يوحي لنا بتفتح أفكاره ك قدرتو على النقاش ك اإلقناع. غَت أنو ك بالنقيض ١تا  % 22.99

ك ىذا ما ظهر بنسبة فرؽ  ينظم التبلميذ بطريقة ٘تكنو من متابعتهم باستمرار الالعناصر السابقة فإف األستاذ 
صوتو ٞتلب انتباه التبلميذ ك  نربات٦تا ٮتلق نوع من الفوضى يف سَت الدركس، كما أنو ال ينوع يف    % 38.25

 فرؽ اسة السمع ك رد الفعل عندىم ك ىذا ما ظهر بنسبةتنويع ا١تنبهات الصوتية للتبلميذ حىت ينمي ح
36.49%   .     

 

عند أتستا   كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصفنتائج محور   يبين( يمثل مقارنة 5مدرج تكراري رقم )
 الرياضية. التربية البدنية و

قوة  الرياضية ك عند أستاذ الًتبية البدنية ك كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف لقصد معرفة مستو  ك
إُف  25أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0يات حسب كل فئة من تأثَتىا نقـو بتقسيم الكفاءة إُف أربعة مستو 

ضعيف  لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط،  ك لمستو  50
 اٞتدكؿ على النحو التاِف :فكانت النتائج كما ىي موضحة يف  جدا.
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عند  كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصفنتائج مقارنة بين نتائج محور  ( يمثل مستوى 64جدول رقم )
 أتستا  التربية البدنية و الرياضية.

الفرق المسجل  كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف الترتيب
بين ما ىو موجود 
وما يجب أن 

 يكون

 مستوياتها

؟  ينظم التالميذ بطريقة تمكنو من متابعتهم باتستمرار ىل 01  38.25                                  
مستوى  
 المتوتسط

؟و لجلب انتباه التالميذ  ينوع في نبرات صوتىل  06  36.49 
؟ىل يحافظ على اتستمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع العرض 10  30.41 
؟ نظراتو إلى جميع التالميذ  اىتمامو ويوجو ىل  09  28.35 
 27.63    ؟   مشاركتهم معظم وقت الحصة يعمل على شغل التالميذ وىل  12
؟ىل يكون االتصال بو تسهال   13  25.87 
؟  ىل يستوعب كل التالميذ  ما يقوم األتستا   بشرحو لهم 02  24.95  

مستوى 
 جيد

؟  دقيق في التعبير التحدث وىل يستخدم ألفاظا تسليمة أثناء  03  24.75 
 24.64  ؟  يحسن االتستماع للتالميذىل  04
 24.44   ؟   ىل يستثير الدافعية لدى التالميذ بوتسائل مختلفة 08
؟   ىل يتقبل أراء التالميذ 05  22.99 
 17.02  ؟ على النظام شجع التالميذ على العمل الجماعي مع المحافظةيىل  11
؟   يتحرك بحيوية و نشاط داخل الفصلىل  07  16.81 

ككل كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف مستوى  26.35 
 المتوتسط

 

جيد يف كفاءة  لكل عنصر نبلحظ أف األستاذ يتمتع ٔتستو   لا٠تاص ٔتستو  أعبله ك من خبلؿ اٞتدكؿ
يستوعب كل ا٠تاص باٟتيوية ك النشاط داخل القسم، كما خاصة يف عنصر  إدارة الصف ك االتصاؿ الفعاؿ ك

أنو   ك ،اٟتصة ٭ترص على مشاركة التبلميذ يف أثناء يشرح ٢تم بدكف إقصاء، كما أنو يعمل ك الدرس ك التبلميذ
، ك يستثَت دافعية التبلميذ للتعلم ك ٭تسن االستماع شجع التبلميذ على العمل اٞتماعي مع احملافظة على النظاـي

"  كليد أٛتد جابرإليهم كما يستخدـ ألفاظا ك عبارات صحيحة مفهومة من قبل التبلميذ. ك يف ىذا يقوؿ 
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عدـ الثبات عند حد أك نقطة،  ىذا يعٍت ضركرة اتصاؼ ا١تعلم با١تركنة ك متغَتة، ك للمدرس أدكار متعددة، ك
ميو٢تم  استعداداهتم ك تطور ا١تعرفة، ك من طبيعة الطلبة الذين ٗتتلف قدراهتم ك متأتية من تغَت ككىذه ا١تركنة 

لكن أىم دكر للمدرس ىو أنو صاحب القرار يف  عدـ ٛتاسهم لغَته، ك كإقبا٢تم على دراسة ٤تتول معُت ك
 .(86 ص 2119 األنشطة الصفية " )كليد أٛتد جابر، الصف ك

 ميمن تنظك على العكس من ىذا فقد ظهرت عناصر أخرل يف ا١تستول ا١تتوسط ك ا١ترتبطة بكل 
، باإلضافة إُف أنو و ٞتلب انتباه التبلميذيف نربات صوت عتنويالكذا  ك التبلميذ بطريقة ٘تكنو من متابعتهم باستمرار

نظراتو إُف ٚتيع  يوجو اىتمامو كك كذلك ال  خبلؿ الدرس بتنويع العرض ستمرارية انتباه التبلميذا٭تافظ على  ال 
من خبلؿ ما تقدـ . ك مشاركتهم معظم كقت اٟتصة يعمل على شغل التبلميذ كال  باإلضافة إُف أنو التبلميذ

ك ىذا ما  ا١تتوسطل أهنا تقع يف ا١تستو  كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصفٯتكننا أف نستنتج  يف ٤تور كفاءة  
ك اليت جاء فيها " ك قد أظهرت الدراسة أف كفايات كل من  ( 2119ثامر السلمي ) دراسة الحظناه يف نتائج 

التعليم، ك التقؤف،  مبادئالتخطيط العرض ك التنفيذ، ك إدارة الصف ك الوسائل التعليمية، ك األنشطة ك كفايات 
           دراسة مٌت السبيعي  ، ك(2114دراسة حسآف إٝتاعيل )، ك كذلك ما جاء يف درجة توفرىا قليلة لدل ا١تعلمُت"

(2119)                   .
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 و قوة تأثيرىا على عملية التعلم عند التالميذ. لدى األتستا  كفاءات التقويم مستوىالمحور السادس  :    - 6 – 3

 التقويم عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية.كفاءات نتائج مقارنة بين نتائج محور   يبين (65رقم ) جدول

المتوتسط العام 
 لفرق للكفاءة

الفرق المسجل بين  ترتيبها
 ما ىو

ما يجب  وجود وم
 أن يكون

قوة تأثيرىا على التالميذ 
 قوية جدا + قوية

نسبة تواجدىا 
 بشكل مستمر

 الرقم األتسئلة

 العدد النسبة العدد النسبة

 
 
 
 

24.86 

؟ىل يشرح األتستا  كيفية تقييم األعمال و االمتحانات  381 39.27 671 69.17 29.9 10  04 
؟األتستا  بأتسئلة التالميذ    ىل يهتم 376 38.76 638 65.77 27.01 7  01 
            ىل ينوع في تمارين االمتحانات بحيث تكون شاملة  372 38.35 631 65.05 26.70 6

 ؟ و مترابطة و متدرجة 
06 

؟ ىل يجيب األتستا  على تساؤالت التالميذ و انشغاالتهم 399 41.13 627 64.63 23.33 5  02 
؟  و منطقي ىل تقييم األتستا  لتالمذتو عادل 392 40.41 614 63.29 22.88 4  10 
 03  ؟ يتماشى و قدرات التالميذ   ىل يضع تقييما موضوعيا 407 41.95 608 62.68 20.73 1
؟ىل يقدم األتستا  اإلجابات المناتسبة للتالميذ   324 33.40 586 60.41 27.01 7  08 
؟لديو المهارة في بناء االختبارات  ىل  401 41.34 605 62.37 21.03 2  09 
 07   ؟  يستعمل دفتر التقويم المستمر في كل حصةىل  301 31.03 582 60 28.97 9
 05  ؟  ىل يقوم بتقييم مستمر إلنجازات التالميذ 378 38.96 582 60 21.04 3

 المجموع 3731 38.46 6144 63.33 24.86 
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التبلميذ ك ىذا ما  يظهر لنا اٞتدكؿ أعبله قدرة األستاذ على كضع تقييم موضوعي يتماشى ك قدرات
. كما  % 21.13، ك أنو يتمتع ٔتهارة يف بناء االختبارات بنسبة فرؽ %20.73ظهر بنسبة فرؽ قدرىا 

، ك أنو يتميز بالعدالة يف تقييم  %21.14أظهرت النتائج أنو يقـو باستمرار بتقييم إ٧تازات التبلميذ بنسبة فرؽ 
األستاذ باإلجابة على أسئلة التبلميذ  اىتماـالنتائج . كما تبُت %22.88التبلميذ بنسبة فرؽ قدرىا 

ىذا ما  ك يستعمل دفًت التقؤف ا١تستمر يف كل حصةغَت أف األستاذ ال  .%23.33فرؽ  بنسبة مكانشغاالهت
يشرح األستاذ كيفية تقييم األعماؿ ك االمتحانات كما أنو قليبل ما    %28.97 فرؽ ظهر يف فرؽ النتائج بنسبة

أنو  ك  %27.01 فرؽ بنسبة التبلميذ  بأسئلة  كثَتا   . كما أنو خبلؿ االمتحاف ال يهتم % 29.9 فرؽ بنسبة
 . %26.70 فرؽ بنسبة يف ٘تارين االمتحانات ْتيث تكوف شاملة ك مًتابطة ك متدرجةتنويع القليل 

 

 

 على عملية التعلم.قوة تأثيرىا  ( يمثل مقارنة بين نسبة تواجد كفاءة التقويم و6مدرج تكراري رقم )

قوة تأثَتىا نقـو بتقسيم الكفاءة  ك الرياضية البدنية ك  عند أستاذ الًتبية التقؤفكفاءات  لقصد معرفة مستو  ك
متوسط كأكثر  لمستو  50إُف  25أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0إُف أربعة مستويات حسب كل فئة من 

فكانت النتائج كما ىي  ضعيف جدا. لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50من 
 موضحة يف اٞتدكؿ على النحو التاِف :
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التقويم عند أتستا  التربية البدنية           كفاءات نتائج مقارنة بين نتائج محور  ( يمثل مستوى 66جدول رقم )
 و الرياضية.

الفرق المسجل بين  التقويمكفاءات  الترتيب
ما ىو موجود وما 

 يكونيجب أن 

 مستوياتها

؟يشرح األتستا  كيفية تقييم األعمال و االمتحانات  ىل 04  29.90  

 ىمستو 
 متوتسط

؟  يستعمل دفتر التقويم المستمر في كل حصة ىل 07  28.97 
؟ىل يقدم األتستا  اإلجابات المناتسبة للتالميذ   08  27.01 
؟يهتم األتستا  بأتسئلة التالميذ   ىل 01  27.01 
        ينوع في تمارين االمتحانات بحيث تكون شاملة  ىل 06

؟ و مترابطة و متدرجة   
26.70 

؟يجيب األتستا  على تساؤالت التالميذ و انشغاالتهم  ىل 02  23.33  

 جيد ىمستو 
؟تقييم األتستا  لتالمذتو عادل   ىل 10  22.88 
؟ يقوم بتقييم مستمر إلنجازات التالميذ  ىل 05  21.04 
؟  لديو المهارة في بناء االختبارات ىل 09  21.03 
 20.73  ؟ يضع تقييما موضوعيا يتماشى و قدرات التالميذ  ىل 03

ككلالتقويم  كفاءات   جيد ىمستو  24.86 

 

النتائج ا١تتحصل عليها أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية لو مستول جيد يف كفاءة التقؤف كٓتاصة  تظهر
لديو ا١تهارة يف بناء  وكما أن  ،الذم  يتماشى ك قدرات التبلميذ وضوعي كا١تتقييم المن يف العناصر ا١ترتبطة بكل 

يقـو بتقييم عادؿ لتبلمذتو. كما أنو ٬تيب على ك يقـو بتقييم مستمر إل٧تازات التبلميذ كما  ،االختبارات
٭تتل التقؤف  " . ك عن ىذا ك عن مكانة التقؤف يوضح لنا فتحي يونس ك آخركفتساؤالت التبلميذ ك انشغاالهتم

من صف آلخر ال يتم إال  مكانة مهمة بكافة جوانبها، فانتقاؿ الطالب من موضوع آلخر يف ا١تادة الدراسية، ك
اختيار  بالتاِف توجهاتو يف االنسحاب من ا١تدرسة أك مواصلتها ك ؤف كما أف ٧تاحو أك رسوبو، كمن خبلؿ التق

من ىنا نستشف مدل خطورة ٦تارسة التقؤف على  التخصص ىي قرارات مبنية على التقؤف بالدرجة األكُف، ك
لكن العناصر األخرل يف ىذا احملور جاءت يف ا١تستول  .(148ص  2114آخركف،  " )فتحي يونس ك الطالب
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كذا  بكل من عنصر التنويع يف ٘تارين االمتحانات لتكوف شاملة ك مًتابطة ك متدرجة كا١تتوسط ك يتعلق األمر 
ؿ استعماإلجابة على أسئلة التبلميذ، كما أنو قليل االعن  تغاضيوكذلك ، ك  متوسط االىتماـ بأسئلة التبلميذ

من خبلؿ ما تقدـ ك شرح لكيفية تقييم األعماؿ ك االمتحانات. متوسط ال ك ،التقؤف ا١تستمر يف كل حصةدفًت ل
 التقؤف عند أستاذ الًتبية البدنية اتٯتكننا أف نستنتج أف كفاءك من خبلؿ ما جاءت بو إجابات التبلميذ 

 (2111و الصواكين )براشد أكل من   دراسة ك ىاذا ما الحظناه ك توصلت إليو اٞتيد لكالرياضية تقع يف ا١تستو 
. يف حُت ٧تدىا اختلفت ك نتائج دراسة بن قناب (2119دراسة فؤاد أكـر سليم ك زماف صاٌف حسن ) ك

 العلمية االختبارات على ا١تتوسطة با١ترحلة الرياضية ك البدنية الًتبية مدرس اعتماد عدـاٟتاج ك اليت جاء فيها " 
 ك عدـ اىتمامو بالتقؤف خبلؿ ك بعد الدرس " ،التبلميذ مستول تقؤف أثناء ا١تقننة

 .يف اٞتدكؿ التاِف ك ما يليو توصلنا إليوأما فيما ٮتص جودة العملية التعليمية ككل فهو ما 

 عند أتستا  التربية البدنية و الرياضيةنتائج أداة جودة العملية التعليمية   - 4

 عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية.نتائج النسب المئوية لجودة العملية التعليمية  يبين (67رقم ) جدول

 الرقم المحاور نسبة الكفاءة عامة الترتيب متوتسط الفروق
 

 
 

26.74 

 03 كفاءات التخطيط و صياغة األىداف 23.87 1
 06 كفاءات التقويم 24.86 2
 01 الكفاءة العلمية و المعرفية 25.58 3
 05 كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف 26.35 4
 04 الكفاءات الشخصية و القيادية 27.11 5
 02 الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية. 32.70 6

 المجموع  22.92 
 

تظهر لنا  الرياضية عند أستاذ الًتبية البدنية كجودة العملية التعليمية من خبلؿ اٞتدكؿ الذم يوضح لنا 
 كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼتظهر  ٤تاكره مرتبة حسب نسبة تواجدىا من األسفل إُف األعلى، حيث 

 25.58بنسبة  الكفاءة العلمية ك ا١تعرفيةمث  ،  % 24.86بنسبة  كفاءات التقؤفتليها  ،   % 23.87بنسبة  
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الكفاءات الشخصية أيت  بعدىا تل،  %  26.35بنسبة  كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف  ك    %
  .%32.70ة سببن الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعيةيف األخَت  ك % 27.11بنسبة  كالقيادية

قوة تأثَتىا نقـو  ك الرياضية عند أستاذ الًتبية البدنية ك جودة العملية التعليمية لقصد معرفة مستو ك 
 50إُف  25أكثر من  جيد، لمستو   25إُف  0كل فئة من بتقسيم الكفاءة إُف أربعة مستويات حسب  

 ضعيف جدا. لمستو  100إُف  75أكثر من  ضعيف، ك لمستو  75إُف  50أكثر من  متوسط ك لمستو 
 فكانت النتائج كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ على النحو التاِف :

 التربية البدنية و الرياضية.عند أتستا  نتائج أداة جودة العملية التعليمية ( يمثل مستوى 68جدول رقم )

نسبة الفرق  جودة العملية التعليمية الترتيب
 العام

 مستوياتها

  32.70 الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية. 02

 27.11 الكفاءات الشخصية و القيادية 04 مستوى متوتسط
 26.35 كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف 05
المعرفيةالكفاءة العلمية و  01  25.58 
 مستوى جيد 24.86 كفاءات التقويم 06
 23.87 كفاءات التخطيط و صياغة األىداف 03
ككل عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية جودة العملية التعليميةكفاءة   مستوى متوتسط 27.11 

التخطيط  ةكفاء لمستو ودة العملية التعليمية ٯتكننا أف نستنتج أف ّتا٠تاص  لمن خبلؿ جدكؿ ا١تستو 
ما  .(24.86( ك )23.87بنسبة الفرؽ ) اٞتيد لجاءت يف ا١تستو  كفاءات التقؤف كك صياغة األىداؼ 

يدفعنا للقوؿ أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ٭تسن التخطيط للدركس ك صياغة أىدافها، كما أنو يقـو بتقؤف 
االتصاؿ  ةكفاء  ك (25.58) ك ا١تعرفية الكفاءة العلميةل من ا١تتوسط ك لجاءت يف ا١تستو  ك جيد لتبلمذتو.

ة كفاءيف األخَت   ك (27.11) ك القيادية الشخصيةة لكفاءا ضافة إُفاإلب( 26.35) الفعاؿ كإدارة الصف
فكفاءة األستاذ فيما  ٮتص ىذه الكفاءات َف تكن يف ا١تستول  .(32.70) التدريسية كاستثارت الدافعية

 ا١تطلوب عموما.
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الرياضية  عند أستاذ الًتبية البدنية ك جودة العملية التعليمية ةكفاءيف أداة قياس   وٯتكننا أف نستنتج ما ك
 ك اليت (2111دراسة أٛتد يوسف أٛتد ٛتداف )ك ىذا ما توصلت إليو  .عموما ا١تتوسط لتقع يف ا١تستو أهنا 

: ٬تب إعادة النظر يف إعداد معلم الًتبية الرياضية ْتيث  استنتاجاهتاجاءت النتائج بنسب متوسطة، ك من أىم 
ناصر ياسر ك ىذا ما جاء أيضا يف دراسة  ينسجم مع ا١تتطلبات الضركرية البلزمة ١تعلم الًتبية الرياضية العا١تية.

 .   (2113) ك ٚتعة ٤تمد ا٢تنائي       الركاحي
 اإلتستنتاجات  :   - 5
 ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة ا١تهنية. أنو نستنتج -
تكوين القاعدم الذم تلقاه األستاذ قد ساعده على اكتساب كفاءات التدريس ك استثارت ال أف نستنتج -

 الدافعية ك العمل هبا.
الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية لدل التبلميذ من قبل على أف  للخربة ا١تهنية تأثَتا إ٬تابيا  نستنتج  -

 أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية.
تكوين القاعدم الذم تلقاه األستاذ قد ساعده على اكتساب كفاءات التخطيط ك صياغة ال أف نستنتج -

 األىداؼ، ك ىذا بدافع اٟتاجة ا١تاسة ٢تا. 
من التخطيط للمواقف التدريسية ا١تختلفة أعطتو إمكانية التعامل مع ىذه أف ا٠تربة اليت يكتسبها األستاذ  -

ىذه الكفاءات من خبلؿ التكوين، ك التخطيط للدركس     اكتسابالكفاءات ك التمكن منها. ك بالتاِف ٯتكن 
 ك صياغة أىدافها بسهولة ك جودة.

 لقيادية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة ا١تهنية.ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف الكفاءات الشخصية ك ا أنو نستنتج -
الفعاؿ ك إدارة  االتصاؿتكوين القاعدم الذم تلقاه األستاذ قد ساعده على اكتساب كفاءات ال أف نستنتج -

 الصف.
الفعاؿ ك إدارة الصف عرب سنوات العمل، ك أف للخربة  االتصاؿأف األستاذ بإمكانو اكتساب كفاءات  نستنتج -

 ا١تيدانية دكر كبَت يف ذلك.
 ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف كفاءات تقؤف تعزل لفارؽ يف ا٠تربة ا١تهنية. أنو نستنتج -
 ال يوجد فركؽ بُت األساتذة يف كفاءات التنمية ا١تهنية تعزل لفارؽ يف ا٠تربة ا١تهنية. أنو نستنتج -
ا١تؤىل العلمي ك الشهادة ا١تتحصل عليها ليس ٢تا تأثَت على الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية أف  نستنتج -

 البدنية ك الرياضية.



223 
 

نستنتج أف للخربة ا١تيدانية دكر كبَت يف إكساب أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية كفاءات التدريس ك استثارت  -
 الفعاؿ ك إدارة الصف. االتصاؿصياغة األىداؼ، مع كفاءات الدافعية، ك كفاءات التخطيط ك 

٘تيل إُف  ا١تتوسط ك لالرياضية تقع يف ا١تستو  ا١تعرفية ألستاذ الًتبية البدنية ك ك نستنتج أف الكفاءة العلمية -
  اٞتيد. لا١تستو 

   تقع يف ا١تستول ا١تتوسط، أهنا الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعيةنستنتج فيما ٮتص احملور ا١تتعلق بكما   -
   تقع يف ا١تستول ا١تتوسطأهنا  االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف كفاءاتنستنتج فيما ٮتص احملور ا١تتعلق بكما   -
 تقع يف ا١تستول ا١تتوسطأهنا الشخصية ك القيادية  الكفاءاتنستنتج فيما ٮتص احملور ا١تتعلق بكما   -
 يد اٞت لالرياضية تقع يف ا١تستو  الًتبية البدنية ك أستاذ لدل صياغة األىداؼ التخطيط ك كفاءات  نستنتج أف -
                              يد اٞت لالرياضية تقع يف ا١تستو  الًتبية البدنية ك أستاذ التقؤف لدل كفاءات  نستنتج أف -
   .عموما ا١تتوسطل الرياضية تقع يف ا١تستو  عند أستاذ الًتبية البدنية ك جودة العملية التعليمية ةكفاءنستنتج أف   -
 مناقشة الفرضيات  :  - 6
 الواقعية الرقمية ا١تعطياتمن خبلؿ  ك ،البحث عينة من البيانات ٞتمع استعملت اليت األدكات خبلؿ من

نصل يف هناية  االستداللية ك الوصفية اإلحصائية ا١تعاٞتة أساليب من ٣تموعة بإتباع ك عليها، ا١تتحصل للبيانات
 .انعداموىذه الدراسة إُف مناقشة فرضياهتا ك اٟتكم من خبلؿ ىذه النتائج على مدل ٖتققها من 

  : األولىمناقشة الفرضية   - 1 – 6
  " . الرياضيةك  البدنية الًتبية أستاذ ا٠تربة ا١تهنية تؤثر بشكل إ٬تايب على كفاءةاليت مفادىا "  ك
 اإلحصائية لؤلرقاـ استقرائنا خبلؿ منمن خبلؿ تطرقنا للمحور األكؿ ا٠تاص بالكفاءات العلمية ك ا١تعرفية، ك  -
       للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية اختبار أنوفا( ك الذم يبُت 37)رقم  دكؿاٞت يف

سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية للتعليم ك الذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج 
 الثانوم، حيث ٯتكننا القوؿ أف الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية ٢تؤالء األساتذة ال تتأثر با٠تربة ا١تهنية ك ا١تيدانية.

رقم  دكؿاٞت(، ك من خبلؿ الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية) يف حُت ٧تد ك بالنسبة للمحور الثآف - 
، ك الذم للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية بُت اختبار أنوفاي الذم (38)

يبُت أين يوجد الفرؽ بُت اجملموعات يف  الذم (39)يظهر فرؽ داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة. ك اٞتدكؿ 
أف التكوين القاعدم لؤلستاذ قد ساعده على اكتساب كفاءات التدريس ك استثارت الدافعية مع  ورىذا احمل

٘تكنو من العمل هبا. باإلضافة إُف أف ا٠تربة اليت يكتسبها األستاذ من ا١تواقف التدريسية ا١تختلفة أعطتو إمكانية 
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بلؿ التكوين ك ىذا ما يؤكده  ٤تسن ىذه الكفاءات من خ اكتسابالتعامل مع ىذه الكفاءات. ك بالتاِف ٯتكن 
٤تمد دركيش يف قولو "  يذكر ىاريس  أف التدريب ا١تيدآف فًتة من التدريس ا١توجو يقضيها الطالب ا١تعلم يف 
مدرسة معينة ٖتددىا الكلية  ك يتحمل أثناءىا مسؤكلية تتزايد تدر٬تيا لتوجيو ك تعليم ٣تموعة من التبلميذ  ... 

يكتسب  الطالب ا٠تربة يف التدريس خبلؿ الدركس الفعلية كما يكتسب ا٠تربات األخرل  من كخبلؿ ىذه الفًتة 
(، ك ؾ عن ا٠تربة 13، ص 2013خبلؿ تنظيم ك إدارة األنشطة خارج الدركس. " )٤تسن ٤تمد دركيش ٛتص 

ا٠تربة بالتدريس ٘تكن ا١تعلم للقياـ   "أف  إبراىيم السمادكٓف ا١تيدانية اليت يكتسبها األستاذ خبلؿ العمل يذكر
ك إجادتو ١تادة ٗتصصو، ك سعة أفقو ك عمق إدراكو لؤلمور، ك نضج تفكَته، ك حسن  بدكره يف اٟتياة بنجاح
ك  النفعاالتوإُف اتزانو النفسي ك قدرتو على فهم اٟتالة العاطفية لطبلبو، ك إدارتو  باإلضافةتصرفو، كرحابة صدره، 

السيد د يعًتضو من صعوبات ك تكوف تلك ا١تهارات اليت يكتسبها ىامة لرفع مستول أدائو. " )التغلب على ما ق
( ك اليت جاءت ٤تمد عبد العزيز ك آخركفك ىذا ما تؤكده دراسة )(. 137، ص 2111، إبراىيم السمادكٓف

 أ٫تية كبَتة يف مستول معرفة ا١تعلمُت للكفاءات . أف للخربة ا١تهنية باستنتاج
 (40)كذلك عن احملور الثالث ك ا٠تاص بكفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ، ك من خبلؿ اٞتدكؿ رقم    -

ك الذم يظهر فرؽ  التخطيط ك صياغة األىداؼ للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور كفاءات بُت اختبار أنوفاي الذم
 ورىذا احمليبُت أين يوجد الفرؽ بُت اجملموعات  يف  الذم (41)داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة. ك اٞتدكؿ 

ٔتهنة التدريس يف أعوامو األكُف يكوف مهتما  التحاقوٯتكننا القوؿ أف األستاذ ك بعد التخرج من اٞتامعة ك بعد 
بدرجة كبَتة بتخطيطو للدركس ك صياغة أىدافها ك ىذا ٯتكن إرجاعو لتكوينو القاعدم الذم ساعده يف 

 اىتمامولكفاءات، باإلضافة إُف زيارات ا١تفتش ا١تتكررة لو ك خاصة يف ىذه اآلكنة ك خاصة ىذه ا اكتساب
كما ٯتكن اكتساب ىذه الكفاءات أيضا ك التحكم فيها من خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية           الكفاءة. امتحاف باجتياز

مهما كانت  حسنُت ك أمُت ا٠توِف أنو ك سنوات العمل ك التدريس ا١تتتالية ك يف ىذا الصدد يقوؿ كل من ٤تمد
اإلعداد ا١تهٍت، فإهنا من الصعوبة ٔتكاف أف يعد ا١تتخصص ا١تهٍت ْتلوؿ لكافة ا١تعوقات  ك جودة برامج التأىيل

ا١تدرب ٖتتاج إُف تزكيده  اليت ستقابلو يف مواقع العمل ا١تهٍت ا١تختلفة، حيث احتياجات النمو الذايت للمعلم ك
الًتك٭تي من  الفنية ا١تتبلحقة يف اٟتقل الرياضي ك حيث التطورات العلمية ك العمل ا١تيدآف، ك ٓتربات من كاقع

 ،2001أمُت ا٠توِف،  ،النمو ا١تتسارع ْتيث ال يستطيع ا١تتخصص ا١تهٍت مبلحقتها ٔتفرده )٤تمد حسنُت
 .(61ص
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 يف اإلحصائية لؤلرقاـ استقرائنا خبلؿ منك  ك ا٠تاص بالكفاءات الشخصية ك القياديةك عن احملور الرابع  -
 الشخصية ك القيادية للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور الكفاءات اختبار أنوفا( ك الذم يبُت 42)رقم  دكؿاٞت

حيث ٯتكننا  كالذم ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية.
٢تؤالء األساتذة، ك عبلقاهتم ك سَتىم ال تتأثر با٠تربة ا١تهنية ك ا١تيدانية  الشخصية ك القياديةالقوؿ أف الكفاءات 

دكر مدرس الًتبية  ك" ك أف األستاذ تبقى شخصيتو ثابتة ك سَتتو على ما ىي عليو دكف أف يشوهبا أم تغَت 
ا١تدرب  ك األخ البلعب ك الصديق كك الرياضية ال يقل بل أكثر أ٫تية عن مدرسي ا١تواد األخرل، فهو ا١تدرس 

كا١تريب بالنسبة للطالب، فالطالب ال يتفاعل مع ا١تدرس يف ا١تدرسة فقط  بل يكوف قريبَا منو يف كثَت من 
القاعات  ا١تناسبات خارج ا١تدرسة سواء كانت يف األنشطة ا٠تارجية أك يف مسابقات كدية أك يف ا١تبلعب ك

ىنا يربز دكر مدرس الًتبية الرياضية يف  ك.. . يقتصر دكره على التدريس فقطمن ىذا ا١تنطلق ال  الرياضية، ك
بناء شخصية متزنة  ك الذات الحًتاـاكتشاؼ ا١تواىب كتوجيو الطلبة ٨تو اجملاالت اليت يتمّيزكف هبا، كما يوجههم 

يقـو هبا  من تصرفات شاذة ك أمراض اجتماعية، ك كما يرشدىم إُف كيفية التغلب على ما يصادفهم من
ا١تؤثرة فيهم يلقى آذانان صاغية ٔتا  الشخصيات احملبوبة لدل الطلبة ك نا٠تارجوف عن اجملتمع، كباعتباره م

  .(151، ص2008 ، ك مصطفى السايح ٤تمد علي خفاجة )مَتفت " بو ينصحهم
رقم  دكؿاٞتك من خبلؿ  الفعاؿ ك إدارة الصف، االتصاؿك ا٠تاص بكفاءات  ك فيما ٮتص احملور ا٠تامس -
ك الذم  الفعاؿ ك إدارة الصف، االتصاؿكفاءات  للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور بُت اختبار أنوفاي الذم (43)

يبُت أين يوجد الفرؽ بُت اجملموعات  الذم (44)ك من اٞتدكؿ  يظهر فرؽ داؿ إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة،
االتصاؿ قد ساعده على اكتساب كفاءات  أف التكوين القاعدم لؤلستاذ ٯتكننا القوؿ أيضا ،ورىذا احمليف 

ىذه الكفاءات من خبلؿ التكوين ك السنوات األكُف  اكتسابك بالتاِف ٯتكن  ك العمل هبا الفعاؿ ك إدارة الصف
ءات للتدريس، مع البداية ا١تتحمسة للعمل مباشرة بعد التخرج من اٞتامعة. ك كذلك ٯتكن اكتساب ىذه الكفا

من ٕتربة الفرد ك ٕتارب  االستفادةمن خبلؿ مركر السنُت يف مزاكلة التدريس ك حضور الندكات ك ا١تلتقيات، مع 
ا١تباشرة مع التبلميذ ك الوسط الًتبوم عموما ك "  االتصاالتزمبلئو يف ا١تهنة، ك من خبلؿ ا١تمارسة ا١تيدانية ك 

ىذا يتطلب النظر إُف عملية إعداد  ط ٔتفهـو النمو ا١تستمر، كف مفهـو تدريب ا١تعلمُت يف أثناء ا٠تدمة يرتبإ
زيادة فعاليتهم ألف ا١تناىج متطورة  ا١تعلم على أهنا عملية مستمرة لو أمران الزمان لتجديد خربات ا١تعلمُت ك

 .(287 ، ص1987)فاركؽ ٛتدم الفرا، متجدد  يلـز ٢تا معلم متطور ك ك كمتجددة
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بُت اختبار ي الذم (45)رقم  دكؿاٞتك من خبلؿ  ك ا٠تاص بكفاءات التقؤف، السادسٮتص احملور أما فيما  -
ك الذم ال  ك الذم يبُت الفركؽ بُت اجملموعات ك داخلها، كفاءات التقؤف  للمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور أنوفا

الرياضية. حيث أف ما نستخلصو يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك 
أف كفاءات التقؤف لدل ىؤالء األساتذة ال تتأثر بعامل مركر السنُت يف ا١تيداف التدريسي، ك أهنم ٭تافظوف دائما 

ف تقؤف ٪تو التبلميذ ىو األساس على نفس الوتَتة ك الطريقة يف تقوٯتهم لتبلمذهتم، دكف ا٨تياز أك تفضيل كما " أ
كلو. ك ا١تقصود بتقؤف التلميذ ىو قياس مدل ٧تاح ا١تدرسة يف تعديل سلوؾ التلميذ ك إحداث   يف العمل الًتبوم

التغَتات ا١ترغوب فيها يف شخصيتو ْتيث تتكوف لديو مهارات مناسبة للقياـ بأعماؿ معينة، ك ْتيث يتحسن 
ما يصادفو من مواقف تتطلب  فهمو للمدركات ك ا١تعآف اليت يتعلمها، ك تتكوف لديو القدرة على ا١تفاضلة بُت

ا١تقارنة. ك ْتيث تتكوف لديو ميوؿ ك إتاىات نفسية ك صفات مزاجية ك خلقية تساعده على ٖتسُت تعاملو مع 
 .(.411 ص ،2119الغَت ك تكيفو بطريقة أفضل مع البيئة اليت يعيش فيها." )٤تمد جاسم العبيدم 

 اإلحصائية لؤلرقاـ استقرائنا خبلؿ من، ك  بكفاءات التنمية ا١تهنيةا٠تاص  السابعك من خبلؿ تطرقنا للمحور  -
، ك الذم  كفاءات التنمية ا١تهنيةللمقارنة بُت اجملموعات يف ٤تور   اختبار أنوفا( ك الذم يبُت 46)رقم  دكؿاٞت يف

ة للتعليم الثانوم، حيث ال يظهر فركؽ دالة إحصائيا بُت نتائج سنوات ا٠تربة لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضي
٢تؤالء األساتذة ال تتأثر با٠تربة ا١تهنية ك ا١تيدانية، ك أف ٚتيع األساتذة  كفاءات التنمية ا١تهنيةٯتكننا القوؿ أف  

٭تضركف الندكات ك الدكرات التكوينية، ك أف مشاركتهم فيها فعالة، ك توصياهتا تتوافق ك الواقع ا١تهٍت لؤلستاذ       
عداد ا١تعلم قبل ا٠تدمة ال يوفر إف إ "ك أف ٤تتواىا يساىم يف ٖتسُت كفاءة األستاذ، ك يشجعو على العمل أكثر 
عليو  ىي بالنسبة لو نقطة البداية، ك لو سول اإلحساس الذم يساعده على البدء يف ٦تارسة عملية التعليم، ك
يعٍت ىذا أف التعليم ا١تستمر بالنسبة  فإف برنامج اإلعداد أثناء ا٠تدمة ىو امتداد طبيعي لئلعداد قبل ا٠تدمة، ك

أف يستمر ىذا اإلعداد طيلة عملو يف التدريس هبدؼ اٟتصوؿ على  من عملية إعداده، كللمعلم جزء ال يتجزأ 
ليعوض ما فاتو  خربات جديدة ليلحق بكل ما ىو جديد فيو ك اكتساب ٦تارسات ضركرية ك معرفة جديدة ك

 .( 53، ص1996)٤تمد عبد الرحيم موسى أثناء إعداده قبل ا٠تدمة 
قد ٖتققت كلكن ليس يف ٚتيع أجزائها، حيث  األكُفئج ٯتكننا القوؿ أف الفرضية ك من ىنا ك يف هناية ىذه النتا

كجدنا أهنا ٖتققت فيما تعلق بكفاءات التدريس ك استثارت الدافعية لدل التبلميذ، ك كذلك كفاءات التخطيط      
ا قد ٖتققت يف الفعاؿ ك إدارة الصف. يف حُت َف ٧تدى االتصاؿك صياغة األىداؼ، باإلضافة إُف كفاءات 

 الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية، ك الكفاءات الشخصية ك القيادية، ك كفاءات التقؤف، ك كفاءات التنمية ا١تهنية.    
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 : الثانيةمناقشة الفرضية   - 2 – 6
 أستاذ الشهادة ا١تتحصل عليها ليس ٢تا تأثَتا على كفاءة ك ١تناقشة الفرضية الثانية ك اليت مفادىا أف "

 خبلؿ منك  ،البحث عينة من البيانات ٞتمع استعملت اليت األدكات خبلؿ من ." كالرياضية ك البدنية الًتبية
١تقارنة بُت اجملموعتُت غَت ات انتائج اختبار يبُت  ( ك الذم48) رقم دكؿاٞت يف اإلحصائية لؤلرقاـ استقرائنا

يف ٚتيع احملاكر أقل من )ت( اٞتدكلية، ، حيث جاءت قيمة )ت( احملسوبة ك ليسانس متساكيتُت ماسًت ك
يف الكفاءات لدل أساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية تعزل ١تتغَت الشهادة  كبالتاِف عدـ كجود داللة إحصائية

أف عامل الشهادة )ليسانس  ا١تتحصل عليها من طرفهم، ٦تا يثبت صحة  الفرضية اٞتزئية الثانية ك الذم مفادىا
من الشهادات( ليس لو تأثَتا ظاىرا على الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية.  أك ماسًت أك غَتىا

كعلى ضوء نتائج اٞتدكؿ ك إجابات األساتذة أنفسهم بإمكاننا كضع التفسَت على أف الكفاءات التدريسية ٢تذا 
تدريس ك التعليم، مع التطبيق الفعلي األستاذ يكتسبها من خبلؿ ا١تمارسة الفعلية ك الواقعية لو يف ميداف ال

كا١تيدآف لكل ما تلقاه من معلومات ك معرفة خبلؿ التكوين ٔتختلف مستوياتو، ك أف ىذه الشهادة ك التكوين 
الذم يتلقاه األستاذ يف ا١تعاىد ك اٞتامعات، ما ىو إال مادة خاـ يستثمرىا األستاذ، ك يستعُت هبا ليبدأ هبا 

لتعليمي ك يرجع ٢تا كلما دعى األمر لذلك. فإف ا١تيداف الذم ىو مقبل عليو ٮتتلف ٘تاما مشواره التدريسي ك ا
عن ما تلقاه يف ا١تعهد ك اٞتامعة فالتكوين يوفر لو ا٠تطوط العريضة، ك يضعو يف بداية الطريق، ك عليو تكملة 

فسو، ك عن ما ٨تن بصدد توضيحو ا١تسار، باألخذ من الذين سبقوه يف ا١تيداف ك من ا١تفتشُت ك من ٕتربتو ىو بن
" إف برامج إعداد ا١تعلم مهما كانت على درجة مصطفى السايح ٤تمد كل من ٤تمد سعد زغلوؿ ك  يضيف القوؿ

العشركف، أف ٘تد معلم الًتبية الرياضية ْتلوؿ للمشكبلت  ٨تن يف القرف الواحد ك ك عالية من اٞتودة ال ٯتكن ٢تا
تعًتض عملو اليومي التعليمي فالتطورات السريعة يف ا١تهارات الرياضية ك أساليب ك  العديدة اليت تقف أمامو

 (. 12ص ،2114 السايح، صطفىم ، ك زغلوؿ سعد مد٤ت) " تدريسها ٖتتاج إُف برامج تدريب مستمرة للمعلم
 : الثالثةمناقشة الفرضية   - 3 – 6

يقع يف  ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ مستول جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية
 ا١تستول ا١تتوسط.

من خبلؿ تطرقنا للمحور األكؿ ا٠تاص بالكفاءات العلمية كا١تعرفية  ، كاإلحصائية التحليبلت إُف باالستناد ك -
 العلمية( الذم يبُت نسبة تواجد الكفاءة 55)رقم  دكؿاٞت يف ا١تئويةلنسب ا ك لؤلرقاـ استقرائنا خبلؿ منك 

ٯتثل مستول الذم ( 56رقم )اٞتدكؿ كا١تعرفية ك قوة تأثَتىا على عملية التعلم عند التبلميذ. ك من خبلؿ 
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ىذا األخَت يف ٤تور كفاءة ك الذم يبُت أف   الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية.
اٞتيد. ك ىذا ما يتفق ك ما جاءت بو  ل٘تيل إُف ا١تستو  ا١تتوسط ك لتقع يف ا١تستو الكفاءة العلمية ك ا١تعرفية 

. ك يف ىذا الصدد يذكر ٤تمد صاٌف خطاب " إف (2119) فؤاد أكـر سليم ك زماف صاٌف حسننتائج دراسة 
٦تارساتو  ا٠تربات التعليمية الًتاكمية اليت ٯتر هبا ا١تعلم ال تضمن ٖتسُت تعليمو فا١تعلم الذم ال ينمو مهنيا ال يطور

السلوكية، من خبلؿ معايَت ك ٤تكات تربوية ىو معلم قد يًتاجع ك يتقهقر يف عطائو التعليمي. ك قد جاءت 
صحف التقؤف الذايت لتسهم يف سد الثغرة ْتيث ال يكتفي ا١تعلم ٓتربات زمنية يكرر فيها ٦تارساتو من سنة إُف 

ستمر ك الدائم يف اجملاالت اليت تتناك٢تا  " )٤تمد صاٌف أخرل، فهي تزكده باألدكات البلزمة لنموه ا١تهٍت ا١ت
 (121 ص ،2117خطاب، 

رقم  دكؿاٞت( ك من خبلؿ  الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية)  يف حُت ٧تد ك بالنسبة للمحور الثآف -
اٞتدكؿ رقم ك  عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية. الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية يبُت الذم (57)
حيث جاءت أغلب بنود ىذا احملور  .هعند الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعيةٯتثل مستول ك الذم  (58)

يوسف  سعادة. ك ما دفع (2119دراسة عمر دحبلف  )يف ا١تستول ا١تتوسط، ك ىذا ما توصلت إليو نتائج 
بتدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة، ضعف  االىتماـ" من الدكافع اليت تدفع ا١تسؤكلُت عن الًتبية إُف  جعفر إُف القوؿ

مستويات ا١تعلمُت من الناحية العلمية ك ا١تهنية، إُف جانب االنفجار ا١تعريف الذم يشهده عصرنا، حيث تتزايد 
على ا١تعلم يف نقل ىذه الثقافة ا١تتجددة إُف  ا١تعرفة اإلنسانية بسرعة مذىلة، ٦تا ترتب عليو زيادة العبء ا١تلقى

بتطويرىا لتناسب متطلبات العصر لكل  االىتماـُف ضعف برامج اإلعداد ك تفاكهتا ك عدـ إالطالب، باإلضافة 
           ذلك جاءت أ٫تية التدريب يف ٤تاكلة للتغلب على ىذه الصعوبات ك السلبيات من ناحية، ك مسايرة التطور 

 يوسف جعفر من ناحية أخرل، ٦تا يعٍت ازدياد اٟتاجة إُف برامج التدريب ك استمراريتها ")سعادةك التقدـ 
 (.33 ص ،1993

كالذم  (59)أما عن احملور الثالث ك ا٠تاص بكفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ، ك من خبلؿ اٞتدكؿ رقم  -
         عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية األىداؼكفاءات التخطيط ك صياغة نتائج مقارنة بُت نتائج ٤تور   يبُت

ستاذ. األ ىذا عند كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼنتائج ٤تور  ٯتثل مستول الذم ( 60ك اٞتدكؿ رقم )
حوؿ عمل األستاذ حيث أنو حريص على ٗتطيط العمل ك تنفيذه بشكل جيد. ك ذلك ما أشار  انطباعايعطينا 

"ك التخطيط للدرس شأنو شأف أم عملية ٗتطيطية تقتضي توفر قدر كبَت من  العجرمي باسم مصطفى إليو
ا١تعلومات لتحديد األىداؼ ك الغايات ا١تراد ٖتقيقها من ا١تشركع ك كضع السياسات ك األدكات اليت تكفل ٖتقيق 
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ل ا١تعلم ك أف يكوف تلك األىداؼ ك كذلك ٗتطيط الدرس يستلـز توفر قدرا من ا١تعلومات الغزيرة عن الدرس لد
ملما بأىداؼ الدرس ك غاياتو ك مراميو سواء ا١تعرفية أم إيصاؿ قدر من ا١تعارؼ أك ا١تعلومات إُف الطبلب أك 

ك إكساب الطبلب مهارات معينة ك القدرة على ٖتقيق البعد الوجدآف للدرس ك التأثَت يف الطبلب  الغايات ا١تهارية
ك من خبلؿ  (. 66، ص 2011،  العجرمي ارة دكافعهم. " ) باسم مصطفىك جذهبم للدرس ك تشويقهم لو ك إث

 كجدناه ك ىذا ما احملور كامبل ك الذم ٯتثل كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ فهي تقع يف ا١تستول اٞتيد.
 (2119)يف حُت تعارض ذلك ك نتائج دراسة كل من ثامر السلمي  .(2119دراسة عمر دحبلف ) كيتفق 

  .   (2012) ٤تمد طياب كدراسة
 دكؿاٞت يف لؤلرقاـ استقرائنا خبلؿ منك  ك ا٠تاص بالكفاءات الشخصية ك القياديةك فيما ٮتص احملور الرابع  -

           عند أستاذ الًتبية البدنية الكفاءات الشخصية ك القياديةنتائج مقارنة بُت نتائج ٤تور  يبُت ( ك الذم61)رقم 
ىذا عند  الكفاءات الشخصية ك القياديةنتائج ٤تور ( ٯتثل مستول 62اٞتدكؿ رقم ) ك كذلك نتائج ك الرياضية.

يظهر لنا أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية يهتم ٔتظهره ا٠تارجي ك يعمل على تنمية االٕتاىات  األخَت. ك الذم
حيث  ك" ذىب إليو حسن سيد معوض يف قولو اإل٬تابية عند التبلميذ ك اليت تقع يف ا١تستول اٞتيد، ك ىذا ما 

تأثَته  لتعدد اتصاالتو القريبة بغالبية طبلبو ك الًتبوية ك أف ١تعلم الًتبية الرياضية دكران أساسيان يف العملية التعليمية ك
مع مهنيان،  ك شخصيان  ا١تباشر على سلوكهم، فإنو يعد أكثر ا١تعلمُت حاجة إُف أف يكوف متوافقان اجتماعيان ك

 سيد حسن) "السلوكية اليت تعينو على القياـ بدكره بنجاح. اتصافو ٔتجموعة االٕتاىات اإل٬تابية الًتبوية ك
كما كجدنا من خبلؿ النتائج أف ىذا األستاذ ال يتمتع ٔتركنة كبَتة يف التعامل مع  .( 5 ص، 1982معوض، 

ى تنمية القيادة عندىم، ك اليت ظهرت يف التبلميذ، ك ال يهتم ٔتساعدهتم على حل مشاكلهم ك ال يعمل عل
نستنتج أف ٤تور الكفاءة الشخصية ك القيادية تقع يف ا١تستول ا١تستول ا١تتوسط. ك من خبلؿ نتائج اٞتدكلُت 

 يف قولو " ٤تمد اٟتماٛتييوضح  كعن ىذا .(2119ثامر السلمي )ك ىذا ما يتطابق  ك نتائج دراسة  ا١تتوسط
آخر فلذا فإف  يزيد صعوبتها كجود فركؽ فردية بُت كل شخص ك عملية معقدة صعبة كفعملية التعليم نفسها 

النمو ا١تهٍت للمعلم يشَت إُف التطور الذم يطرأ على األساليب السلوكية ا١ترتبطة بالطرؽ الًتبوية، كما يشتمل ىذا 
"        السلوكية  ك ية كفاياتو التعليميةإ١تامو باألساليب الًتبوية اٟتديثة بغرض تنم النمو التطور األكادٯتي للمعلم ك

 .( 81 ، ص٤،1999تمد اٟتماٛتي )
رقم  دكؿاٞتك من خبلؿ  الفعاؿ ك إدارة الصف، االتصاؿك ا٠تاص بكفاءات  ك فيما ٮتص احملور ا٠تامس -
عند أستاذ الًتبية البدنية  كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصفنتائج مقارنة بُت نتائج ٤تور   يبُت ك الذم (63)
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كفاءات نتائج مقارنة بُت نتائج ٤تور  ٯتثل مستول  ك الذم (64اٞتدكؿ رقم ) ك كذلك نتائجك الرياضية. 
ك من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها من إجابات نبلحظ  ستاذ.األ ىذا عند التصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصفا

ا٠تاص باٟتيوية عنصر الخاصة يف  إدارة الصف ك ك جيد يف كفاءة االتصاؿ الفعاؿ ليتمتع ٔتستو  وأن التبلميذ
ىذا  متغَتة، ك " للمدرس أدكار متعددة، ك إُف أنو كليد أٛتد جابر كالنشاط داخل القسم. ك ىذا ما أشار إليو

  تطور ا١تعرفة ة من تغَت كىذه ا١تركنة متأتي عدـ الثبات عند حد أك نقطة، ك يعٍت ضركرة اتصاؼ ا١تعلم با١تركنة ك
عدـ  إقبا٢تم على دراسة ٤تتول معُت ك ميو٢تم ك استعداداهتم ك ك من طبيعة الطلبة الذين ٗتتلف قدراهتم ك

كليد أٛتد  األنشطة الصفية " ) لمدرس ىو أنو صاحب القرار يف الصف كللكن أىم دكر  ك ٛتاسهم لغَته
التبلميذ  ميمن تنظظهرت عناصر أخرل يف ا١تستول ا١تتوسط ك ا١ترتبطة بكل . ك مع ىذا ( 86 ص 2119 جابر،

٤تور   ، ك غَتىا من العناصر الواردة يف اٞتدكلُت السابقُت ٦تا يدفعنا للقوؿ أفربطريقة ٘تكنو من متابعتهم باستمرا
دراسة حسآف ك ىذا ما الحظناه يف نتائج  ا١تتوسطل تقع يف ا١تستو  كفاءات االتصاؿ الفعاؿ ك إدارة الصف

 . (2119)ثامر السلمي دراسة ، ك (2119دراسة مٌت السبيعي ) ك    (2114إٝتاعيل )
نتائج  بُتي الذم ك (65)رقم  دكؿاٞتك من خبلؿ  ك ا٠تاص بكفاءات التقؤف، ٮتص احملور السادسأما فيما  -

ٯتثل  الذم ( 66رقم )ك كذا اٞتدكؿ  أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية.التقؤف عند كفاءات مقارنة بُت نتائج ٤تور  
النتائج ا١تتحصل تظهر  .التقؤف عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضيةكفاءات نتائج مقارنة بُت نتائج ٤تور  مستول 

من  العناصر ا١ترتبطة بكل عليها أف أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية لو مستول جيد يف كفاءة التقؤف ك ٓتاصة يف
. ك عن خطورة   لديو ا١تهارة يف بناء االختباراتكما أف   ،الذم  يتماشى ك قدرات التبلميذ وضوعي كا١تتقييم ال

٭تتل التقؤف مكانة مهمة بكافة جوانبها، فانتقاؿ الطالب من  " ك مكانة التقؤف يذكر فتحي يونس ك آخركف 
من صف آلخر ال يتم إال من خبلؿ التقؤف كما أف ٧تاحو أك رسوبو كبالتاِف  الدراسية، كموضوع آلخر يف ا١تادة 

اختيار التخصص ىي قرارات مبنية على التقؤف بالدرجة  ك توجهاتو يف االنسحاب من ا١تدرسة أك مواصلتها
ص  2114آخركف،  من ىنا نستشف مدل خطورة ٦تارسة التقؤف على الطالب")فتحي يونس ك األكُف، ك

 ك ما جاء يف نتائج اٞتدكلُت  من خبلؿ ما تقدـك  عناصر أخرل يف ا١تستول ا١تتوسط عموما جاءت . كما(148
، ك ىاذا ما ذىبت إليو  اٞتيد لالرياضية تقع يف ا١تستو  أف كفاءة التقؤف عند أستاذ الًتبية البدنية ك القوؿٯتكننا 
   (.2119دراسة فؤاد أكـر سليم ك زماف صاٌف حسن ) ، ك(2111و الصواكين )براشد أ دراسة كل من
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 :عند أتستا  التربية البدنية و الرياضية جودة العملية التعليمية  - 4 – 6

نتائج النسب ا١تئوية  يبُتالذم  (67رقم ) جدكؿك من خبلؿ  أما فيما ٮتص جودة العملية التعليمية ككل -
نتائج أداة ( الذم ٯتثل مستول 68رقم )اٞتدكؿ  ك البدنية ك الرياضية. عند أستاذ الًتبيةٞتودة العملية التعليمية 
نبلحظ أف مستول كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ باإلضافة إُف   ستاذ.األ ىذا عندجودة العملية التعليمية 

 تصاؿاالكفاءات التقؤف جاءت يف ا١تستول اٞتيد، يف حُت جاءت الكفاءات العلمية ك ا١تعرفية، ك كفاءات 
الفعاؿ ك إدارة الصف باإلضافة إُف الكفاءات الشخصية ك القيادية، مع الكفاءات التدريسية ك استثارت الدافعية 
جاءت يف ا١تستول ا١تتوسط. ما يدفعنا للقوؿ أف ىذا األستاذ ٭تسن بعض من الكفاءات يف حُت ينقصو التمكن 

تعليمية يف عمومها عند ىذا األستاذ ك من ك التحكم من البعض اآلخر. حيث جاءت كفاءة جودة العملية ال
(        2011خبلؿ اٞتدكلُت السابقُت، يف ا١تستول ا١تتوسط. ك ىذا ما توصلت إليو أيضا دراسة أٛتد ٛتداف )

ك من ىنا ٯتكننا القوؿ أف الفرضية الثالثة قد  .(2113) ك ٚتعة ٤تمد ا٢تنائي ناصر ياسر الركاحيك دراسة 
من أجزائها ك ا١تتكونة من كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ مع كفاءات التقؤف          ٖتققت عموما عدا بعض

         ك اليت جاءت إجابات التبلميذ عنها أهنا جيدة.  
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  التوصيات  :  - 7

   : التالية التوصيات حا اقًت  ٯتكن ٣تتمعها حدكد يف ك سةار دال ىذه يف نتائج من إليو التوصل مت ما على بناء
التكثيف من الدكرات التكوينية ك كرش العمل ا٢تادفة ك ا١تدركسة إلعطاء الفرصة ٢تؤالء األساتذة من مواكبة  -

 عن الركتُت ك ا١تلل يف العمل. االبتعادا١تستجدات ك 
 مية ك الًتبوية.         الًتكيز خبلؿ الدكرات التكوينية على الكفاءات التدريسية البلزمة لؤلستاذ ألداء كاجباتو التعلي -
ٔتستواىم ا١تهٍت ك التدريسي، ك ١تواكبة  لبلرتقاءاألساتذة للفرص التكوينية، ك الدكرات التدريبية  ستثمارا -

 ا١تستجدات ك التطورات ا١تستحدثة يف اجملاؿ التعليمي ك الًتبوم. 
الفعالة يف ىذه ا١تلتقيات ك حىت ا١تسا٫تة يف إعطاء الفرصة لؤلستاذ يف أثناء التكوين من إبداء الرأم ك ا١تشاركة  -

 ٖتضَتىا.
الزيارة ا١تستمرة للمفتش قصد متابعة العملية التعليمية، ك توجيو األساتذة، ك مدىم بكل ما ىو جديد          -

 ك حديث يف اجملاؿ.
 االبتعادماعي، مع خلق عبلقة تعاكف يف العمل ك احًتاـ بُت األساتذة ك ا١تفتشُت، ك ترسيخ فكرة العمل اٞت -

عن فكرة ك عقلية عمل ا١تفتش عمل شرطي حىت يسود بينهم الود، ك الثقة ك السعي لؤلصلح  ك العمل اٞتاد 
 دكف التقيد با١تراقبة. 

أكثر، مع  االبتكارفيز األساتذة ذكم ا٠تربة ا١تيدانية ّتوائز مادية ك معنوية قصد تشجيعهم على العمل ك ٖت -
 منها من طرؼ األساتذة اٞتدد. االستفادةيدانية ك إيصاؿ خرباهتم ا١ت

تكريس ثقافة اٞتودة يف اجملاؿ الًتبوم ك التعليمي نظرا لدكرىا الفعاؿ يف ٖتقيق األىداؼ ك الغايات، باإلضافة  -
 إُف دكرىا يف استثمار األكقات ك اجملهودات ك غَتىا من ا١تزايا اليت ٖتظى هبا. 

ت لؤلستاذ ك تشجيعو على بدؿ ٣تهود أكرب مع التقليص من الضغوطات ا١تهنية اليت توفَت الوسائل ك اإلمكانيا -
 تواجهو. 
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 خاتمة  :
 الذم الشيء ىو ك اجملاالت شىت يف التكنولوجي التطور ك ا١تعريف، بالتسارع ٨تياه الذم العصر ىذا يتميز

 ظهرت حيث تيجيان،ااسًت ا استثمارن  اعتبارىا ك هبا، النهوض ٤تاكلة ك الًتبوية، ٣تهاابر  اجعةر ١ت الدكؿ من الكثَت دفع
 على قادر العصر ١تتطلبات مستوعب أستاذا ،الكفاءات أساس على تدريبو كستاذ األ إعداد إُف تدعو قوية حركة

 ا١تعارؼ على تعتمد اليت التكنولوجية ك العلمية الثورة تامنجز  ك اٞتديدة، تاا١تتغَت  ك ا١تعارؼ ك اٟتقائق استيعاب
 ا١تؤسسات ٚتيع يشمل الذم ا١تتسارع االجتماعي التغَت أف كما ا١تنظمة، ا١تعلومات استخداـ ك الدقيقة، العلمية

 الشاملة ا١تعرفة ك ا١تنظم العلمي بالتفكَت امتسلح أستاذا إُف ٭تتاج ا١تختلفة، العبلقات ك القيم ك االجتماعية
. حيث يعترب ا١تعلم ركح العملية التعليمية ك ركنها األساس، فرغم أ٫تية ا١تنهاج ك ا١تبآف كالكتب اإلعبلمي كاالنفتاح

ا١تدرسية فإهنا لن تأيت بنفس األ٫تية لؤلستاذ الكفء ا١تتمكن من مهنتو، ك القادر على إيصاؿ رسالتو النبيلة. 
 إعداد عرب إاليها إلى الوصوؿ ٯتكن ال يقة،دق مهنة أم يف اتءالكفا شأف شأهنا ستاذلؤل يةسيدر الت اتءكالكفا

 كاالىتماـ ا١تهنية ك الثقافية ك العلمية ا١تواد ٤تتويات استيعاب خبلؿ من متوافق ك متجانس ك متناسق ك متكامل
 مع التعامل على القدرة ك العلمية ا١تادة عرض يف حديثة أساليب ك تيجياتااسًت  استخداـ يف ا١تختلفة اتر بالقد

العمل الًتبوم،  ٣تاالت التعليم كٓتاصة يف  اٞتودة يف العمل، كبيشهد العاَف ا١تعاصر اىتمامان متزايدان تبلميذ. ك ال
دقيقة تصل يف طموحها  من اقتناع كامل بأف جودة التعليم تكوف يف كجود معايَت ٤تددة ك االىتماـىذا كيأيت 

ا١تستول ا١تطلوب الوصوؿ إليو يف كل ٣تاؿ من اجملاالت  اكتسابو ك كدقتها إُف درجة توضيح ما ٬تب تعلمو ك
 يف ٢تم العامة ا٠تدمات كتوفر الشخصية، ك الوظيفية األساتذة احتياجات تلبية إفك  .ا١ترتبطة بالعملية التعليمية

 هتمامؤسس ٨تو لديهم الوظيفي الرضا ٖتسُت ك االنتماء ك األلفة أكاصر تعزيز شأهنا من التعليمية ا١تؤسسة
 تطوير ىو ك أال أجلو من الًتبوية اإلدارة كجدت الذم األساسي ا٢تدؼ مع يتناغم ك ينسجم ىذا ك التعليمية،

 ا١تعنوية ك  ا١تادية ٟتاجاهتم االستجابة ك األستاذ، فيهم ٔتا العاملُت ٞتميع ا٠تدمات تقدٔف ك التعليمية، العملية
 . التعليمية فعاليتهم ك أدائهم ٖتسُت علي ليساعدىم ا١تدرسي التنظيمي ا١تناخ كٖتسُت

من أجل ىذا كلو جاءت ىذه الدراسة ١تعرفة كفاءة أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية ك أثرىا على جودة 
 ؿالعملية التعليمية، ك منطلقُت من إشكالية حددت يف سؤاؿ رئيسي حاكلنا يف ْتثنا ىذا تسليط الضوء حو 

؟ تعليمية ال إف كانت تتماشى مع متطلبات جودة العملية الرياضية ك البدنية يةالًتبالكفاءة التدريسية ألستاذ 
إف كانت تتماشى مع  الرياضية ك البدنية الًتبيةالتدريسية ألستاذ  عرؼ على الكفاءةتال ىداؼ للدراسة حاكلناكأك 

٢تا ارتباط با٠تربة  الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة تعليمية، كذلك معرفة إف كانتال متطلبات جودة العملية
ترتبط بنوع الشهادة ا١تكتسبة  الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ ا١تهنية ا١تكتسبة، مع التعرؼ أيضا إف كانت كفاءة

مستول جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر  على التعرؼكيف األخَت 
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ىذا البحث قمنا بدراسة اطبلع على البحوث ك الدراسات اليت تناكلت مثل ىذه اإلشكالية التبلميذ ك إلجراء 
كاليت تطرقت للبحث عن الواقع ا١تهٍت ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية، ك كفاءاتو التدريسية، ك كذلك متطلبات 

بابُت أكال٫تا عن اٞتانب النظرم ك الذم جودة العملية التعليمية. ك خبلؿ إ٧تازنا للدراسة تطرقنا إُف تقسيمها إُف 
ىو بدكره قسمناه إُف ثبلثة فصوؿ، تناكؿ األكؿ كل ما أمكننا ٚتعو ك توضيحو حوؿ الكفاءة، من تعريف، 
كمفهـو ك أنواع، ك غَت ذلك ٦تا جاء يف الفصل. أما الفصل الثآف فتناكلنا فيو كل ما يتعلق بأستاذ الًتبية البدنية 

و، مكانتو، مهامو، ك دكره، ك غَت ذلك ٦تا يتعلق هبذا األخَت، ٦تا أمكننا ٚتعو من كتب ك ٣تبلت كالرياضية، صفات
متطلباهتا ك أ٫تيتها، ك كل ما تعلق هبذا  ك ْتوث أما الفصل الثالث ك األخَت، فخصصناه ٞتودة العملية التعليمية،

. أما الباب الثآف فتطرقنا فيو للجانب التطبيقي، ك ىو  بدكره قسم إُف فصلُت األكؿ عن منهجية البحث ا١تفهـو
كإجراءاتو ا١تيدانية. حيث اعتمدنا يف ْتثنا ىذا ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي لتوافقو ك طبيعة الدراسة. كما قمنا 

، أك٢تما خاص بأساتذة الًتبية االستبيافقصد بناء أداة الدراسة ك اليت جاءت يف نوعُت من  استطبلعيةبدراسة 
نية ك الرياضية للتعليم الثانوم ببعض كاليات الغرب اٞتزائرم ك ىي ) كىراف، تلمساف، مستغاّف، سيدم البد

( ٤تاكر للكفاءات. جاءت كالتاِف 7من ) االستبيافبلعباس، سعيدة، ك عُت ٘توشنت(. ك قد تكوف ىذا 
 التخطيط ك صياغة األىداؼ اتكفاء،  التدريسية ك استثارة الدافعية اتالكفاء ،العلمية ك ا١تعرفية اتالكفاء)

التنمية  اتكفاء ك ،التقؤف اتكفاء  ،إدارة الصف االتصاؿ الفعاؿ ك اتكفاء  ،الشخصية ك القيادية اتالكفاء
الثآف فخصص لتبلميذ السنة ثالثة من التعليم الثانوم، ك يف نفس الواليات سالفة الذكر     االستبيافأما  (ا١تهنية

 التدريسية ك استثارة الدافعية اتالكفاء ،العلمية ك ا١تعرفية اتالكفاء( ٤تاكر ىي )6)ك ىو بدكره مكوف من 
إدارة الصف   االتصاؿ الفعاؿ ك اتكفاء  ،الشخصية ك القيادية اتالكفاء ،التخطيط ك صياغة األىداؼ اتكفاء
ا١تناسبة، خلصنا  اإلحصائيةباألساليب  االستعانةك  لبلستبيانُت. ك بعد عملية اٞتمع ك التفريغ (التقؤف اتكفاء

للخربة ا١تيدانية دكر كبَت يف إكساب أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية  إُف ٣تموعة من النتائج تلخصت يف أنو 
الفعاؿ  االتصاؿكفاءات التدريس ك استثارت الدافعية، ك كفاءات التخطيط ك صياغة األىداؼ، مع كفاءات 

أف ا١تؤىل  استنتجناكإدارة الصف، يف حُت ىناؾ بعض من الكفاءات يف أداة الدراسة أتت عكس ذلك. كما 
العلمي كالشهادة ا١تتحصل عليها ليس ٢تا تأثَت على كفاءة أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية. ك كذلك توصلنا إُف 

عموما ك ىي بذلك  ا١تتوسطل الرياضية تقع يف ا١تستو  البدنية ك عند أستاذ الًتبية جودة العملية التعليمية ةكفاءأف  
تعليمية. ك أنو على األستاذ الرفع من كفاءاتو التدريسية ليصل ا١تستول ال العملية جودة متطلبات ك ال تتماشى

 .ا١تطلوب ك ليواكب ا١تستجدات ك األحداث، ك أيضا ليصل إُف مستول إرضاء العميل أال ك ىو التلميذ
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(. طرؽ التدريس يف الًتبية الرياضية. اٞتزء الثآف 2117نواؿ إبراىيم شلتوت ك مَتفت علي خفاجة. ) -86

 النشر. : دار الوفاء لدنيا الطباعة ك اإلسكندرية .الطبعة األكُف
 .كتاب ك كتاب: الكويت الطبعة االكُف.اؿ الرياضي. اإلدارة يف اجمل .(1985) .ا٢تاركف مساعد -87
(.  طرؽ التدريس العامة. 2119أبو السعود ٤تمد أٛتد. ) كليد أٛتد جابر، سعيد ٤تمد السعيد، ك - 88

 .عماف : دار الفكر ،األردف .الطبعة األكُف
 :ـ المعاجم   1

 : بَتكت االكُف. طبعةال .ا١تقاييس معجم .(1989) .مكـر بن ٤تمد الدين ٚتاؿ الفضل أيب منظور ابن - 89
 .الفكر دار



242 
 

 الًتاث إحياء دار :  بَتكت . الطبعة الثانية، اٞتزء الثآف.الوسيط ا١تعجم .(1982م. )إبراىي أنيس - 90
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الكفايات ا١تهنية البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس اٞتامعي من  .(2014 – 2013) .بواب رضواف -114
، جامعة سطيف االجتماعيةكجهة نظر الطلبة. اٞتزائر، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو اإلنسانية ك 

(12). 
. كفايات معلم الصفوؼ األكُف يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي ك مدل توافرىا (2009)السلمي.  ثامر -115

 العربية ا١تملكة الصفوؼ األكُف ك مديرم ا١تدارس االبتدائية ٔتحافظة جدةلدل ا١تعلمُت من كجهة نظر مشريف 
 .القرل أـ جامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،السعودية

تقؤف الكفاءات ا١تهنية اليت ٯتتلكها أعضاء ىيئة  .(2010) .زكي عيسى ك صبلح أٛتد الناقةحاـز  -116
ا١تؤ٘تر  التدريس يف كلية الًتبية باٞتامعة اإلسبلمية من كجهة نظر طلبتهم كفق معايَت اٞتودة. ْتث مقدـ إُف

  ".  الًتبوم الثآف " دكر التعليم العاِف يف التنمية الشاملة
( : تقؤف األداء التدريسي ألساتذة الرياضيات يف التعليم الثانوم يف 2009 - 2008يوسف )حديد  -117

ضوء أسلوب الكفايات الوظيفية. أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلـو يف علم النفس الًتبوم. قسنطينة،  
 كلية العلـو االجتماعية ك العلـو اإلنسانية، جامعة منتورم.

 ا١تخرجات ك عبلقتو با١تدخبلت ك : مفهومو، أ٫تيتو، ك (. "ضبط جودة التعليم1994ف ٤تمد )حساف، حسا  -118
 : مركز البحوث الًتبوية ك الطموح، الكويت "، ندكة ضبط جودة التعليم العاـ يف دكلة الكويت بُت الواقع ك النظرة النقدية

 ا١تناىج كزارة الًتبية.
١تقياس معايَت جودة ا١تعلم على عينة  السيكو مًتيةاستخراج ا٠تصائص  : (2114حسآف اٝتاعيل. ) -119

 . 2البليدة االجتماعية. جامعةمن ا١تعلمُت بوالية الوادم. مذكرة ماجستَت غَت منشورة. كلية العلـو اإلنسانية ك 
 ملكةبا١ت البنات كلية قيادات ك التدريس ىيئة ألعضاء الذايت التقؤف ،( : 1999حسن شحاتة ) -121
 جامعة البحوث، مركز الرياض، اٞتامعي، ا١تعلم تطوير ندكة .اٞتامعي األداء لتطوير مدخل ،السعودية العربية
 .199 -163 ص ، سعود ا١تلك
،الكفاءات ا١تهنية ا١تتطلبة لؤلستاذ اٞتامعي من كجهة نظر طبلبو  (2004)اٟتكمي إبراىيم اٟتسن،  -121

رسالة ا٠تليج العريب، مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج، الرياض، ا١تملكة العربية ٣تلة  .كعبلقتها ببعض ا١تتغَتات
 ق.1424، السنة الرابعة ك العشركف، 91السعودية، العدد 

( : ٨تو آلية لتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات العربية. قراءة لبعض 2115حسُت نغم ) -122
 األعماؿ، جامعة النهرين، العراؽ.   اقتصادياتالتجارب الرائدة العا١تية ك العربية، كلية 

ثناء ا٠تدمة ا١تعوقات اليت تواجو تدريب معلمي الًتبية الرياضية أ ( :2119) حامت جرب أبو ساَف -123
 ، فلسطُت.جامعة النجاح الوطنية ،ْتث مقدـ للمؤ٘تر العلمي .ٔتحافظات غزة



245 
 

تقؤف بعض جوانب األداء األكادٯتي ألعضاء :  (2004) ٚتاؿ علي الدىشاف ك ٚتاؿ أٛتد السيسي  -124
 ا١تنوفية ٣تلة البحوث النفسية ك الًتبوية ػ كلية الًتبية ػ جامعة. ىيئة  التدريس ّتامعة ا١تنوفية

(. "مؤشرات جودة ٥ترجات التعليم العاِف بدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج 2001بن سعود ) ، خضَتا٠تضَت  -125
 (.53العربية: دراسة ٖتليلية"، ٣تلة التعاكف، ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية، العدد )

الكفايات التعليمية البلزمة للطلبة ا١تعلمُت ٗتصص معلم صف يف كلية . (2010). صواكين أبو راشد  -126
الًتبية ّتامعة األزىر من كجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية، ٣تلة العلـو اإلسبلمية ) سلسة الدراسات 

 . 2010، يونيو 398ػ  359اإلنسانية (. اجمللد الثامن عشر، العدد الثآف، 
( : إدارة اٞتودة الشاملة، مفهومها ك أسلوب إرسائها مع توجهات الوزارة يف 2007) ارياض رشاد البن -127

 تطبيقها يف مدارس ا١تملكة.
 بُت األساسي التعليم ١تعلم البلزمة الًتبوية الكفايات :(1986)  .غريب حسُت ك طعيمة رشدم -128

 216ػ 204ص  .حلواف جامعة الًتبية، كلية ْتث منشور يف مؤ٘تر التعليم األساسي ، .ا١تستقبل ك اٟتاضر
 مهنة ٨تو إتاىاتو ك ا١تعلم بفعالية ذلك عبلقة ك ا٠تدمة أثناء التدريبية الدكرات( : 2005زياد بركات. ) -129

 ٓف :االلكًتك  العنواف. التعليمية طولكـر منطقة ا١تفتوحة القدس جامعة، فلسطُت. التدريس
  zbarakat@qou.edum: -E   أوm: zeiadb@yahoo.com -E 

٣تلة  . إمكانية تطبيقها يف القطاع اٟتكومي" إدارة اٞتودة الكلية ك . "(1993) .ساَف بن سعيد القحطآف  -130
 (.78التنمية اإلدارية، العدد )

( : الذكاء الوجدآف ك التوافق ا١تهٍت للمعلم. دراسة ميدانية على عينة 2001السيد إبراىيم السمادكٓف ) -131
 . 152 – 63، ص  3من ا١تعلمُت ك ا١تعلمات بالتعليم الثانوم العاـ، عاَف الًتبية، ع 

مشكلة تسرب الطبلب كما ( : فعالية جودة أداء ا١تعلم يف اٟتد من 2007سعيد فيصل ٤تمد عبد الوىاب. ) -132
يراىا مشرفو ك معلم ا١ترحلة االبتدائية ٔتنطقة الباحة التعليمية. ٣تلة اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية ك النفسية، جامعة ا١تلك 

يناير  25ػػػػػ  24للفًتة من  إلعدادماللتعليم  العشركف ا١تؤ٘تر السنوم الواحد ك.  سعود، اللقاء السنوم الرابع عشر
 .ـ2007

( : معايَت اٞتودة يف توظيف أعضاء ىيئة التدريس للتعليم 2012السيد عبد ا١توُف أبو خطوة )  -133
 .، جامعة ا١تلك عبد العزيز( اجمللد ا٠تامس10اإللكًتكٓف. اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي، العدد )

 ا١تملكة العربية السعودية.
(. بناء ك تطبيق قائمة مستويات معيارية لتقؤف تعلم التبلميذ يف مبحث اللغة 2008) .سفياف العثامنة -134

 غزة.  .العربية يف الصفوؼ الثبلثة األكُف من ا١ترحلة األساسية. رسالة ماجستَت غَت منشورة، اٞتامعة اإلسبلمية

mailto:zbarakat@qou.edu
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امعي ا١تبتدئ يف ( : الصعوبات اليت يواجهها األستاذ اٞت2112 – 2111) .سنآف عبد الناصر  -135
السنوات األكُف من مسَتتو ا١تهنية. قسنطينة. رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو اإلنسانية ك العلـو 

 االجتماعية، جامعة منتورم ٤تمد  
: إعداد برنامج لتنمية الكفايات الًتبوية ألعضاء ىيئة التدريس لكليات  (1985) .سهيلة أبو السميد -136

 الكليات ا١تتوسطة إلعداد ا١تعلمُت يف األردف. رسالة دكتوراه غَت منشوره كلية الًتبية، جامعة عُت مشس. اجملتمع ػ 
مدل توافر مهارات تكنولوجيا التعليم لدل معلمي اللغة ( : 2010) .سعاد عبد الكرٔف عباس، الوائلي - 137

 .األردف عاَف متغَت. اٞتامعة ا٢تامشية. مؤ٘تر الًتبية يف العربية يف ا١ترحلة األساسية ك ٦تارستهم ٢تا.
  ْتث .اإل٧تليزية الكويت ٔتدرسة العربية اللغة معلمي كفاءات تقؤف:  (1994) :الكندرم اهلل عبد -138
              الثالث العدد التاسع، اجمللد الكويت، ّتامعة العلمي النشر ٣تلس عن تصدر الًتبوية، اجمللة يف منشور

 117-161.ص الثبلثوف، ك
( : دكر ا١تشرؼ الًتبوم يف تطوير الكفايات التعليمية ١تعلمي 2002عبد اهلل ٤تمد منصور آؿ قصود ) -139

 ا١تواد االجتماعية. رسالة ماجستَت غَت منشورة، الرياض، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود.
(. "إدارة اٞتودة الشاملة كدكرىا ا١تتوقع يف ٖتسُت االنتاجية باألجهزة 2000) .اٟتافظ الفتاح، نبيل عبد عبد  - 140

 (.82(، العدد )22اٟتكومية"، ٣تلة اإلدارم، معهد اإلدارة العامة ٔتسقط السنة )
( : رؤل تربوية حوؿ إعداد ا١تعلم ك توحيد مصادر إعداده. ا١تؤ٘تر العلمي الثآف،  2111عبد اهلل اٞتواد ) -141
 ، جامعة أسيوط مصر.   1الًتبية، ٣تلد  كلية

( : مستول ٦تارسة معلمي التعليم األساسي يف كادم حضر موت 2008عبد الوىاب كويراف ) -142
كالصحراء باٞتمهورية اليمنية للكفايات التدريسية من كجهة نظر مديرم ا١تدارس ك ا١توجهُت الًتبويُت. ٣تلة العلـو 

 .87 – 64بية، جامعة البحرين، اجمللد العاشر، العدد الثالث، ص الًتبوية ك النفسية، كلية الًت 
.  مدل تقبل ا١تعلمُت ١تعايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم( : 2005)  عدناف بن أٛتد بن راشد الورثاف  -143

كالنفسية مقدـ للقاء السنوم الرابع عشر للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية  راسة ميدانية ٔتحافظة األحساء.د
 .)جسنت( اٞتودة يف التعليم العاـ

ْتث منشور  الكفاءات البلزمة ١تعلمي ا١تواد الفلسفية بالتعليم الثانوم( : 1992) عفاؼ سعد ٛتاد  -144
 .114ػ  95يف ٣تلة دراسات يف ا١تناىج ك طرؽ التدريس، العدد الثالث عشر، ص 

الًتبية البدنية ك الرياضية ألجرأة ك تقؤف ىدؼ  تصورات مدرسي( : 2008ػ  2007)  عمرآف معمر  - 145
. ك الرياضية يف نظرية ك منهجية الًتبية البدنية  رسالة دكتوراه غَت منشورة الدرس يف ضوء ا١تقاربة بالكفاءات.

 جامعة اٞتزائر
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ك عبلقتو بالكفاءة ا١تهنية لدل عينة من  االنفعاِف( : الذكاء 2007عمر بن عبد اهلل مصطفى مغريب )  -146
معلمي ا١ترحلة الثانوية يف مدينة مكة ا١تكرمة. متطلب تكميلي لنيل درجة ا١تاجستَت، قسم علم النفس. جامعة أـ 

 القرل، مكة ا١تكرمة.  
(. تقدير كفايات ا١تعلم ا١تساند من كجهة نظر مديرم ا١تدارس ك ا١تشرفُت 2009عمر دحبلف )  -147

 .180ػ  149بويُت. ْتث مقدـ للمؤ٘تر الًتبوم، ا١تعلم الفلسطيٍت الواقع ك ا١تأموؿ، ص الًت 
(: "دكر التقنيات الًتبوية يف تطوير بعض عناصر ا١تنهج ا١تدرسي"، ا١تؤ٘تر 1987فاركؽ ٛتدم الفرا )  -148

 (.17الًتبوم للتقنيات الًتبوية كدكرىا، تطوير العملية التعليمية، العدد )
بغزة. ا١تؤ٘تر  االبتدائية(. الكفايات الًتبوية العامة البلزمة ١تعلمي ا١ترحلة 1993الفرا ) ٛتدم فاركؽ  -149

 الًتبوم األكؿ، ) تطوير التعليم يف األراضي احملتلة، من أين نبدأ (. جامعة األزىر بغزة.
       دريب معلمي ( : كاقع ت2010فؤاد علي العاجز، عصاـ حسن اللوح، ك ياسر حسن األشقر )  -150

ك معلمات ا١ترحلة الثانوية أثناء ا٠تدمة ٔتحافظة غزة. ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد 
 .59 – 1الثامن عشر، العدد الثآف، ص 

مدرسات الًتبية الرياضية  الكفايات التدريسية ١تدرسي ك:  فداء أكـر سليم، ك زماف صاٌف حسن  -151
 (دىوؾ  -سليمانية   -أربيل  )للمرحلة األساس يف مراكز ٤تافظات

  )http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition7/h  
umanities_ed7_12.doc 

 التوجيو الرياضي للتبلميذ ا١توىوبُت يف إطار الرياضة االنتقاء ك(. 2114-2113فنوش نصَت. ) -152
 االجتماعية مذكرة ماجستَت غَت منشورة. ا١تدرسية. جامعة اٞتزائر: كلية العلـو اإلنسانية ك

معلمات  ل( : الكفايات التدريسية لد2010قاسم ٤تمد خزعلي ك عبد اللطيف عبد الكرٔف مومٍت ) -153
لدنيا يف ا١تدارس ا٠تاصة يف ضوء متغَتات ا١تؤىل العلمي ك سنوات ا٠تربة. ْتث منشور يف ٣تلة ا١ترحلة األساسية ا

 .، العدد الثالث26جامعة دمشق، اجمللد 
الكفاءات التدريسية ك االٕتاه ٨تو مهنة التدريس لدل معلمي العلـو ( : 1992) ماجدة حبشي - 154

  .٣13تلة : دراسات يف ا١تناىج ك طرؽ التدريس. العدد  .با١ترحلة اإلعدادية
( : القيادة الًتبوية للمدرسة يف ضوء مفاىيم اٞتودة ٤2007تمد بن كامل بن ٤تمد داغستآف)  -155

 ـ.ا١تدينة ا١تنورة.   2007ق 1428الشاملة. كرقة عمل مقدمة يف اللقاء الثآف عشر لئلشراؼ الًتبوم، 
. جامعة غَت منشورةدكتوراه رسالة (.  سلوؾ ا١تدرس ك إ٧تاز ا١تتعلم: 1996ق. )منصورم عبد اٟت  -156
 كىراف.

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition7/h
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تدريب ا١تعلم العريب  ْتث مقدـ إُف مؤ٘تر إعداد ك .إعداد معلم العلـو .(1973) .٤تمد صابر سليم -157
 تدريب ا١تعلم العريب، القاىرة، مطبعة التقدـ. التقرير النهائي ١تؤ٘تر إعداد ك

االٕتاه ٨تو مهنة التدريس ك عبلقتو باألداء التدريسي لدل أستاذ الًتبية البدنية ك (. ٤2012تمد طياب. )  -158
 .146 – 135، ص (8ك اإلنسانية. العدد ) االجتماعيةاألكادٯتية للدراسات . الرياضية. ٔترحلة التعليم الثانوم

الكفايات التعليمية البلزمة ١تعلم الًتبية البدنية يف مدل أ٫تية .(2001) .اهلل ٤تمد عسَتم ٤تمد بن عبد  -159
 أطركحة ماجستَت. كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود. ا١ترحلة ا١تتوسطة ٔتدينة الرياض

أثر ا٠تربة ك ا١تؤىل يف الكفاءة التدريسية لدل ا١تعلمُت. ْتث  .(1990) .٤تمد عبد العزيز ك آخركف - 160
 15آف إلعداد ا١تعلمُت. اٞتمعية ا١تصرية للمناىج ك طرؽ التدريس، اإلسكندرية من منشور يف ا١تؤ٘تر العلمي الث

 .1990يوليو  18إُف 
 "برنامج إعداد معلم الًتبية الرياضية ّتامعة قطر .(1991) .ىدل مصطفى دركيش ٤تمد كجيو الصاكم ك -161

  ثامن، جامعة قطر." حولية كلية الًتبية، السنة الثامنة، العدد ال رأم الدارسُت فيو ك
تقؤف كفايات تدريسي كلية الًتبية الرياضية جامعو بابل كفق منظور إدارة  .(2010) .٤تمود داكد الربيعي -162
كزارة التعليم العاِف كالبحث  ،كلية الًتبية الرياضية،  جامعة بابلكرقة عمل مقدمة.  .من كجهة نظر طلبتهم اٞتودة
  .العلمي
اٟتاجات التدريبية ١تعلمات الًتبية الرياضية يف ا١تدارس  .(2013) .ليندا د٫تش ك، ٤تمود اٟتديدم -163
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 (2)  الملحق
 

 أداة الدراتسة 

 

 

 



 
 

 الموجو لألتساتذة قبل التحكيم(    االتستبيان)

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 مستغانم 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 

 

الرياضية  تستا  التربية البدنية وأل التدريسية كفاءةاليف إطار إ٧تاز مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ٖتت عنواف : 
دراسة ميدانية على مستول كاليات الغرب اٞتزائرم. وأثره على جودة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية  

ك موضوعية، مع العلم أف ىذه  قصد اإلجابة على ىذه األسئلة بكل صدؽ االستبانةنتقدـ إُف سيادتكم هبذه 
 الشكر كالتقدير. اإلجابة لن تستخدـ إال يف إطار خدمة البحث . مع خالص

 

 :إعداد الطالب  :                                                 إشراف أ. الدكتور 

 عطاء اهلل أحمد                                  عاللي طالب 

 

 

 

 : عدد تسنوات العمل           الجنس  :       كر                     أنثى         

 تسنوات 15تسنوات           أكثر من  20أكثر من     تسنوات     20أقل من        تسنوات   5أقل من 

 الشهادة :  ليسانس :             ماتستر :                ماجستير  :         شهادة أخرى  :



 
 

 الكفاءات العلمية و المعرفية. :ـ المحور األول  

 اإلجابات                       الرقم
 العبارات    

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يوجد لدل األستاذ ا٠تربة الكافية با١تنهاج اٟتاِف 11
      أىداؼ ا١تنهاج  اٟتاِف  كاضحة  للمدرسُت  12
      ٭تاكؿ الرفع من قدراتو ا١تعرفية إزاء ا١تنهاج اٟتاِف 13
      صعوبات يف العمل با١تنهاج اٟتاِف ٬تد األستاذ 14
      لديو إ١تاـ با١تفاىيم الًتبوية اٟتديثة 15
يستخدـ األستاذ مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة الكتساب خربات  16

 جديدة

     

      لديو القدرة على استخداـ التقنيات اٟتديثة يف تدريس ا١تادة 17
ك أساليب التدريس الكتب كاجملبلت اليت تتناكؿ طرائق   18

 اٟتديثة يف ٣تاؿ التخصص متوفرة

     

يف التعامل مع مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة لبلستفادة  الرغبةلديو  19
 منها يف ٣تاؿ ٗتصصو

     

لديو معرفة باألجهزة كاألدكات كالوسائل التعليمية للمادة  11
 استخدامها كيفية  كا١تهارة يف

     

ا١تادة كباقي ا١تواد ك لديو القدرة على يدرؾ التكامل بُت   11
 الربط بينها

     

      لديو إ١تاـ باحتياجات ٪تو التبلميذ  12
يدرؾ أ٫تية اكتساب ثقافة اٞتودة الشاملة يف التعليم ك   13

 االلتزاـ هبا
     

      ٭ترص على االستمرارية لتحسُت ك تطوير  جودة التعليم 14
15       

 

 

 



 
 

 .المحور الثاني:  الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية 

 اإلجابات                         الرقم
 العبارات   
 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      لدل األستاذ ا١تهارة يف تذليل صعوبات التعلم 11
      التدريسييستخدـ طرائق التدريس ك األساليب اٟتديثة ا١تناسبة للمناخ  12
       كاستثارة دافعيتهمٞتذب انتباه التبلميذ   هتيئة الدرس٬تيد  13
      إدارتو للوقت بشكل علمي فعاؿ ك سليم 14
      قدـ ا١تادة العلمية ٔتا يناسب تفكَت التبلميذ كقدراهتم العقلية ك البدنيةي 15
      بُت فقرات الدرس بسبلسة ك ترابط يتنقل 16
اليت تساعد يف أداء  التعليمية ا١تناسبة يتحكم يف استخداـ الوسائل الًتبوية 17

 بكفاءة عالية ا١تهارة اٟتركية
     

      يتحقق من فعالية الوسائل التعليمية قبل العرض 18
      يزكد األستاذ التبلميذ بالنشرات التعليمية للمهارات اٟتركية 19
      ا١تهارة اٟتركيةيقـو بالشرح الكايف يف عرض  11
      ٬تد صعوبات أثناء تدريسو ٟتصص الًتبية البدنية ك الرياضية 11
      يعرض النموذج العملي الصحيح للمهارة بصورة كاضحة ك مفهومة 12
      ٭تلل ٤تتول الدركس إُف مكوناهتا األساسية ك ينظم تتابع ا٠تربات 13
      للدرس الذم يقدمويزكد التبلميذ بالتغذية الراجعة  14
      يستخدـ أمثلة متنوعة لتعزيز فهم التبلميذ 15

 

 

 

 

 

 



 
 

 ـ المحور الثالث  : كفاءات التخطيط و صياغة األىداف .

 اإلجابات                          الرقم
 العبارات     

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      ك ا١تنهاج اٟتاِف يضع األستاذ برنامج سنوم ك فصلي يتماشى 11
      يقـو بتحضَت مذكرات الوحدات التعليمية لكل سنة  12
خطة األستاذ اليومية تراعي عوامل  األماف ك السبلمة الصحية  13

 للتبلميذ
     

      الوحدة التعليمية تتماشى كاألىداؼ ا١تسطرة للمنهاج اٟتاِف 14
ا٠تطة بدءا باألىداؼ كانتهاء يراعي األستاذ العناصر األساسية يف  15

 .    بالتقؤف
     

يراعي األستاذ عند إعداد ا٠تطة الدراسية الوسائل كاإلمكانات  16
 ا١تتاحة

     

الوسائل ا١تادية ا١تتوفرة يف ا١تؤسسة  تساعد على إ٧تاز األىداؼ  17
 ا١تسطرة

     

      حاؿ عدـ ٧تاعة خطتو يضع خطط بديلة 18
أىداؼ الدرس بطرية سلوكية صحيحة يصيغ 19       
٭تدد األستاذ ا١تعارؼ ك ا١تهارات ك االٕتاىات اليت ينبغي ٖتقيقها  11

 من خبلؿ الدرس 
     

      لفركؽ الفردية بُت التبلميذاالنشاطات التعليمية  يف يراعي 11
      يراعي ميوؿ ك اىتمامات التبلميذ عند التخطيط 12
      خطة للنشاط الداخلي ك ا٠تارجي  با١تدرسة يعد األستاذ 13

 

 

 

 

 



 
 

 التنمية المهنية .  ابع :ـ المحور الر

 اإلجابات                        الرقم 
 العبارات    

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      ٭تضر األستاذ الدكرات التكوينية اليت تنظمها ا١تديرية  11
      بشكل فعاؿ يف الندكات كا١تلتقيات  ذاتيشارؾ األس 12
 ك كفاءة عدد الدكرات التكوينية كايف لتحسُت ا١تستول ا١تعريف 13

 ذاألستا
     

      تتوافق توصيات ا١تلتقيات مع الواقع ا١تهٍت لؤلستاذ 14
األستاذ ك يشجعو على  يسهم يف ٖتسُت كفاءة٤تتول ا١تلتقيات  15

 العمل أكثر
     

يلتـز ا١تفتش بنظاـ العمل ك توزيع األدكار ك ا١تسؤكليات على   16
 األساتذة

     

      يساعد ا١تفتش األساتذة يف التعمق كالبحث يف مادة التخصص 17
مبلحظات ك توجيهات ا١تفتش تسهم يف الرفع من ا١تستول األدائي  18

 لؤلستاذ

     

      حاجات األستاذجهود ا١تفتش يف توضيح أىداؼ ا١تنهاج  تليب  19
      يتعامل ا١تفتش مع األساتذة يف ضوء ميثاؽ أخبلقيات ا١تهنة 11
إشراؾ ٚتيع األساتذة يف األنشطة ا١تختلفة ك إتاحة الفرصة ٢تم  11

 ١تمارسة حقوقهم ك أداء كاجباهتم
     

      الوقت ا١تخصص ٢تذه الدكرات يساعد على ٖتقيق ا٢تدؼ منها 12
      برنامج ك ٤تتول ا١تلتقيات يطبق فعليا ك ٭تقق ا١تبتغى منو  13
 

 

 

 

 



 
 

  ـ المحور الخامس  : الكفاءات الشخصية و القيادية.

 اإلجابات                          الرقم 
 العبارات    

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يشعر األستاذ باالرتياح كحب العمل أثناء أدائو  ١تهنة التدريس   11
اٗتاذ القرار ك عدـ ا٠توؼ من الفشل ك الدفاع  علىة قدر لديو ال 12

 عن كجهة نظره

     

      موضوعي كيتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات 13
      ٭تًـت شخصية التبلميذ بغض النظر عن مستواىم ك سنهم 14
      ) اقًتاح اٟتذؼ (    يستسلم بسهولة لرغبات التبلميذ 15
ينمي األستاذ عند التبلميذ االٕتاىات اإل٬تابية  مثل اٟترص  16

 للوصوؿ إُف اإلبداع
     

      يتحدل ا١تواقف الصعبة  17
      يهتم با١تظهر كا٢تنداـ البلئق يف عملو 18
      متابعة كل ا١تراحل التعليميةيف متيقظ الحتماالت كل موقف  19
      تواجو األستاذ مشاكل يف التعامل مع اإلدارة كالتبلميذ 11
      ينمي األستاذ عند التبلميذ القدرة على القيادة 11
      كمساعدهتم التبلميذ يسعى ٟتل مشاكل 12
      يستجيب ١تبلحظات ا١تدير ك إرشاداتو 13
      يستجيب ١تبلحظات ا١تفتش كتوجيهاتو   14
      أماـ أخطاء اآلخرين  وأعصابك يتمكن من ضبط انفعاالتو  15

 

 

 

 

 



 
 

 لمحور السادس : كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف :               ا

 اإلجابات                          الرقم
 العبارات   
 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يستوعب كل التبلميذ  ما يقـو األستاذ  بشرحو ٢تم 11
      لديو القدرة على االستفادة من كسائل االتصاؿ اٟتديثة 12
التحدث كدقيق يف التعبَتأثناء يستخدـ ألفاظا سليمة  13       
لديو مهارات التخاطب اللفظي مع التبلميذ ك يستخدـ   14

 مصطلحات سهلة الفهم
     

      ٭تسن االستماع لآلخرين 15
      يتحرؾ ْتيوية ك نشاط داخل الفصل 16
التبلميذ بوسائل ٥تتلفة لدل دافعيةال َتثيست 17       
      يوجو اىتمامو كنظراتو إُف ٚتيع التبلميذ    18
      ينظم التبلميذ بطريقة ٘تكنهم من مشاىدة ما يعرض أمامهم       19
التعزيز اللفظي لتعديل السلوؾ غَت ا١ترغوب فيويستخدـ  11       
      لديو ا١تهارة يف استخداـ أ٪تاط التعزيز اليت تعُت على حفظ النظاـ 11
دائم ١تا يدكر داخل الصف باىتماـ بشكل  تابعي 12       
      ٭تافظ على استمرارية انتباه التبلميذ خبلؿ الدرس بتنويع العرض 13
التبلميذ على العمل اٞتماعي مع احملافظة على النظاـتشجيع  14       
      يعمل على شغل التبلميذ كمشاركتهم معظم كقت اٟتصة. 15
 

 

 

 

 

 



 
 

 ـ المحور السابع:  كفاءات التقويم  .

 اإلجابات                       الرقم
 العبارات   
 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      التقؤف ا١تستمر يف كل حصةيستعمل دفًت  11
      يراعي الفركؽ الفردية عند تقؤف التبلميذ 12
 أساليب تقؤف متنوعة ) تشخيصي، تكويٍت، ٖتصيلي (يستخدـ  13

 للحكم على  أداء التبلميذ 

     

      لديو ا١تهارة يف إلقاء األسئلة ك تعميمها على اٞتميع 14
      االختباراتلديو ا١تهارة يف بناء  15
      ماستفساراهتك يهتم بأسئلة التبلميذ  16
      للتبلميذ ا١تناسبة اإلجابات تقدٔف 17
ٯتتلك األستاذ مهارات خاصة لتقؤف  األنشطة الرياضية الداخلية  18

 كا٠تارجية

     

      يستخدـ نتائج التقؤف يف معاٞتة مواطن الضعف عند التبلميذ 19
      مهارات طرح األسئلة بصورة جيدة يستخدـ 11
      مراعاة أدكات التقؤف ٞتوانب شخصية ا١تتعلم 11
      التقوٯتية باألىداؼ التدريسية ا١تتعلقة بالدرس االمتحاناتربط  12
      يستفيد من نتائج التقؤف يف تطوير التدريس 13
      ٖتصيل التبلميذلديو ا١تهارة يف تشخيص نقاط القوة كالضعف يف  14
      موضوعي كيتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات 15

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التحكيم(    بعدالموجو لألتساتذة  االتستبيان)

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 مستغانم 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 

كفاءة أتستا  التربية البدنية والرياضية و أثره على يف إطار إ٧تاز مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ٖتت عنواف : 
دراسة ميدانية على مستول كاليات الغرب اٞتزائرم. نتقدـ إُف جودة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية  

قصد اإلجابة على ىذه األسئلة بكل صدؽ ك موضوعية، مع العلم أف ىذه اإلجابة لن  االستبانةسيادتكم هبذه 
  يف إطار خدمة البحث . مع خالص الشكر كالتقدير.تستخدـ إال

 :إعداد الطالب  :                                                 إشراف أ. الدكتور 

 عطاء اهلل أحمد                                  عاللي طالب 

 

 

 الجنس  :       كر                     أنثى         

تسنوات               20تسنوات       أكثر من  20تسنوات          أقل من  5عدد تسنوات العمل :  أقل من 
 تسنوات 15أكثر من 

 الشهادة :  ليسانس :             ماتستر :                ماجستير  :         شهادة أخرى  :

 



 
 

 الكفاءات العلمية و المعرفية. ـ المحور األول  :

 اإلجابات                                                    الرقم
  العبارات        

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      أىداؼ ا١تنهاج  اٟتاِف  كاضحة  للمدرسُت  11
      الرفع من قدراتو ا١تعرفية إزاء ا١تنهاج اٟتاِف األستاذ ٭تاكؿ 12
      با١تنهاج اٟتاِف ٬تد األستاذ صعوبات يف العمل 13
      لديو إ١تاـ با١تفاىيم الًتبوية اٟتديثة 14
      يستخدـ األستاذ مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة الكتساب خربات جديدة 15
الكتب كاجملبلت اليت تتناكؿ طرائق ك أساليب التدريس اٟتديثة يف ٣تاؿ التخصص   16

 متوفرة

     

      يف التعامل مع مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة لبلستفادة منها يف ٣تاؿ ٗتصصو الرغبةلديو  17
      ستخدامهاا كيفية  لديو معرفة باألجهزة كاألدكات كالوسائل التعليمية للمادة كا١تهارة يف 18
      يدرؾ التكامل بُت ا١تادة كباقي ا١تواد ك لديو القدرة على الربط بينها  19
      باحتياجات ٪تو التبلميذ لديو إ١تاـ  11
      يدرؾ أ٫تية اكتساب ثقافة اٞتودة الشاملة يف التعليم ك االلتزاـ هبا  11
      ٭ترص على االستمرارية لتحسُت ك تطوير  جودة التعليم 12

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .المحور الثاني:  الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية

 

  

 

 

 

 

 

 

 اإلجابات                                                  الرقم
 العبارات      

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      لدل األستاذ ا١تهارة يف تذليل صعوبات التعلم 11
      يستخدـ طرائق التدريس ك األساليب اٟتديثة ا١تناسبة للمناخ التدريسي 12
       كاستثارة دافعيتهمٞتذب انتباه التبلميذ   هتيئة الدرس٬تيد  13
      إدارتو للوقت بشكل علمي فعاؿ ك سليم 14
      قدـ ا١تادة العلمية ٔتا يناسب تفكَت التبلميذ كقدراهتم العقلية ك البدنيةي 15
      االنتقاؿ بُت فقرات الدرس بسبلسة ك ترابط 16
اليت تساعد يف أداء ا١تهارة  التعليمية ا١تناسبة يتحكم يف استخداـ الوسائل الًتبوية 17

 بكفاءة عالية اٟتركية
     

      يزكد األستاذ التبلميذ بالنشرات التعليمية للمهارات اٟتركية 18
      يقـو بالشرح الكايف يف عرض ا١تهارة اٟتركية 19
      ٬تد صعوبات أثناء تدريسو ٟتصص الًتبية البدنية ك الرياضية 11
      العملي الصحيح للمهارة بصورة كاضحة ك مفهومةيعرض النموذج  11
      يزكد التبلميذ بالتغذية الراجعة للدرس الذم يقدمو 12
      يستخدـ أمثلة متنوعة لتعزيز فهم التبلميذ 13



 
 

 ـ المحور الثالث  : كفاءات التخطيط و صياغة األىداف .

 اإلجابات                                                        الرقم
 العبارات           

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يضع األستاذ برنامج سنوم ك فصلي يتماشى ك ا١تنهاج اٟتاِف 11
      يقـو بتحضَت مذكرات الوحدات التعليمية لكل سنة  12
السبلمة الصحية للتبلميذخطة األستاذ اليومية تراعي عوامل  األماف ك  13       
      الوحدة التعليمية تتماشى كاألىداؼ ا١تسطرة للمنهاج اٟتاِف 14
      .    يراعي األستاذ العناصر األساسية يف ا٠تطة بدءا باألىداؼ كانتهاء بالتقؤف 15
      يراعي األستاذ عند إعداد ا٠تطة الدراسية الوسائل كاإلمكانات ا١تتاحة 16
      حاؿ عدـ ٧تاعة خطتو يضع خطط بديلة 17
أىداؼ الدرس بطرية سلوكية صحيحة يصيغ 18       
      ٭تدد األستاذ ا١تعارؼ ك ا١تهارات اليت ينبغي ٖتقيقها من خبلؿ الدرس  19
      لفركؽ الفردية بُت التبلميذاالنشاطات التعليمية  يف يراعي 11
      التبلميذ عند التخطيطيراعي ميوؿ ك اىتمامات  11
      يعد األستاذ خطة للنشاط الداخلي ك ا٠تارجي  با١تدرسة 12

 
  : الكفاءات الشخصية و القيادية.  رابعـ المحور ال

 اإلجابات                                                       الرقم 
 العبارات         

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يشعر األستاذ باالرتياح كحب العمل أثناء أدائو  ١تهنة التدريس   11
      الدفاع عن كجهة نظره معاٗتاذ القرار ك عدـ ا٠توؼ من الفشل  علىة قدر لديو ال 12
      يتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات موضوعي ك 13
      ٭تًـت شخصية التبلميذ بغض النظر عن مستواىم ك سنهم 14
      اٟترص للوصوؿ إُف اإلبداع اإل٬تابية مثلينمي األستاذ عند التبلميذ االٕتاىات  15
      يتحدل ا١تواقف الصعبة  16
      يهتم با١تظهر كا٢تنداـ البلئق يف عملو 17
      يف متابعة كل ا١تراحل التعليميةمتيقظ الحتماالت كل موقف  18
      التعامل مع اإلدارة كالتبلميذ تواجو األستاذ مشاكل يف 19
      ينمي األستاذ عند التبلميذ القدرة على القيادة 11



 
 

      كمساعدهتم التبلميذ يسعى ٟتل مشاكل 11
      أماـ أخطاء اآلخرين وأعصابك يتمكن من ضبط انفعاالتو  12

: كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف :                   خامسالمحور ال  

 اإلجابات                                                    الرقم
 العبارات          

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يستوعب كل التبلميذ  ما يقـو األستاذ  بشرحو ٢تم 11
االستفادة من كسائل االتصاؿ اٟتديثةلديو القدرة على  12       
      لديو مهارات التخاطب اللفظي مع التبلميذ ك يستخدـ  مصطلحات سهلة الفهم 13
      ٭تسن االستماع لآلخرين 14
      يتحرؾ ْتيوية ك نشاط داخل الفصل 15
التبلميذ بوسائل ٥تتلفة لدل دافعيةال َتثيست 16       
      يوجو اىتمامو كنظراتو إُف ٚتيع التبلميذ    17
      ينظم التبلميذ بطريقة ٘تكنهم من مشاىدة ما يعرض أمامهم       18
      يستخدـ التعزيز اللفظي لتعديل السلوؾ غَت ا١ترغوب فيو 19
      لديو ا١تهارة يف استخداـ أ٪تاط التعزيز اليت تعُت على حفظ النظاـ 11
دائم ١تا يدكر داخل الصف باىتماـ بشكل  تابعي 11       
      ٭تافظ على استمرارية انتباه التبلميذ خبلؿ الدرس بتنويع العرض 12
شجع التبلميذ على العمل اٞتماعي مع احملافظة على النظاـي 13       
      يعمل على شغل التبلميذ كمشاركتهم معظم كقت اٟتصة. 14

 

 كفاءات التقويم  .   :دسـ المحور السا
 اإلجابات                                                 الرقم

 العبارات       

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      يستعمل دفًت التقؤف ا١تستمر يف كل حصة 11
      يراعي الفركؽ الفردية عند تقؤف التبلميذ 12
      للحكم على  أداء التبلميذ  ) تشخيصي، تكويٍت، ٖتصيلي (أساليب تقؤف متنوعة يستخدـ  13
      لديو ا١تهارة يف إلقاء األسئلة ك تعميمها على اٞتميع 14
      لديو ا١تهارة يف بناء االختبارات 15



 
 

      ماستفساراهتك يهتم بأسئلة التبلميذ  16
      التبلميذيستخدـ نتائج التقؤف يف معاٞتة مواطن الضعف عند  17
      مراعاة أدكات التقؤف ٞتوانب شخصية ا١تتعلم 18
      التقوٯتية باألىداؼ التدريسية ا١تتعلقة بالدرس االمتحاناتربط  19
      لديو ا١تهارة يف تشخيص نقاط القوة كالضعف يف ٖتصيل التبلميذ 11
      يتحمل مسؤكلية ما يتخذه من قرارات موضوعي ك 11
      للتبلميذ ا١تناسبة اإلجابات تقدٔفيعمل على  12

 التنمية المهنية .  السابع:ـ المحور 

 اإلجابات                                                    الرقم 
 العبارات       

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      ٭تضر األستاذ الدكرات التكوينية اليت تنظمها ا١تديرية  11
      ا١تلتقيات  بشكل فعاؿ يف الندكات ك ذاتيشارؾ األس 12
      ذاألستا ك كفاءة عدد الدكرات التكوينية كايف لتحسُت ا١تستول ا١تعريف 13
      تتوافق توصيات ا١تلتقيات مع الواقع ا١تهٍت لؤلستاذ 14
      األستاذ ك يشجعو على العمل أكثر يسهم يف ٖتسُت كفاءة٤تتول ا١تلتقيات  15
      يلتـز ا١تفتش بنظاـ العمل ك توزيع األدكار ك ا١تسؤكليات على  األساتذة 16
      البحث يف مادة التخصص يساعد ا١تفتش األساتذة يف التعمق ك 17
      مبلحظات ك توجيهات ا١تفتش تسهم يف الرفع من ا١تستول األدائي لؤلستاذ 18
      جهود ا١تفتش يف توضيح أىداؼ ا١تنهاج  تليب حاجات األستاذ 19
      يتعامل ا١تفتش مع األساتذة يف ضوء ميثاؽ أخبلقيات ا١تهنة 11
      إشراؾ ٚتيع األساتذة يف األنشطة ا١تختلفة ك إتاحة الفرصة ٢تم ١تمارسة حقوقهم ك أداء كاجباهتم 11
      يساعد على ٖتقيق ا٢تدؼ منهاالوقت ا١تخصص ٢تذه الدكرات  12
      برنامج ك ٤تتول ا١تلتقيات يطبق فعليا ك ٭تقق ا١تبتغى منو  13



 
 

 قبل التحكيم(    تالميذالموجو لل االتستبيان)

(ثالثة ثانوي  )   اتستبيان موجو لتالميذ المرحلة الثانوية   

 

 ٖتية طيبة ك بعد ...

الرياضية و أثره على جودة العملية التعليمية في  كفاءة أتستا  التربية البدنية و:  معرفة أف نضع بُت أيدم تبلمذتنا األعزاء ىذا االستبياف الذم يهدؼ إُف يسعدنا
 المرحلة الثانوية.

قة ك دقيقة علما أف ىذه ا١تعلومات لن تكوف إال يف إطار خدمة أملنا فيكم كبَت من أجل اإلجابة بكل صدؽ ك أمانة على ىذه األسئلة من أجل اٟتصوؿ على معلومات صاد
 البحث العلمي.                                

ك شكرا مسبقا على تعاكنكم                ضع عبلمة  )  ( أماـ اإلجابة اليت تراىا مناسبة.  مالحظة :       

 معلومات شخصية  :

  كر :                                                أنثى :     الجنس :                          

شيء آخر :                     الشعبة :   آداب  :                 علوم :                    لغات  :              تقني رياضي :              تسيير و اقتصاد :   



 
 

 

لمدرس التربية البدنية و الرياضية :ــ الكفاءة العلمية و المعرفية  1  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

       اإلجابات                                     
  العبارات                 

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

                        اإلجابات                                             
العبارات                      

 الرقم

؟بإعطائكم البرنامج في بداية كل مقرر   األتستا  يقومىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       01 
 02 خطة الدرس أمامكم  ؟ قوم بشرحىل ي    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 03 ؟ العلمية مادتو حداثة على شواىد و أدلّة يقّدمىل          
 04  ؟  مسبقا لدرساأىداف  وضح لكمىل ي    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
؟ ىل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيما متسلسال     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       05 
 06  التالميذ العقلية و البدنية ىل  يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 07 ىل األتستا  متمكن من المادة التي يدرتسها  ؟      ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟ما ىي درجة        08 ؟ أمثلة ملموتسة حول األنشطة المدرتسةبالتالميذ  يمدىل      
؟  التحكم في الدروس على قدرةالألتستا  ىل ل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       09 
 10 ؟    بمادتو مترابطة و متعّمقة معرفة يظهرىل          
؟  ىل يقوم األتستا  بتحفيز التالميذ على التعليم    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       11 
؟ىل يقوم بتوجيو التالميذ في تعلمهم      ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 
؟ىل يشجع التالميذ على النقاش أثناء الدرس      ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       13 
 14 ىل يزود التالميذ بمعلومات جديدة تتعلق بالمادة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 15 ؟ متمّيزة معرفية بخبرات المتعّلمين خبرات يثريىل          



 
 

الدافعية.ــ الكفاءات التدريسية و اتستثارت  2  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                      

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                          

 الرقم

؟  ىل يهيئ الدرس بجودة لجذب انتباه التالميذ واتستثارة دافعيتهم    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       01 
 02 المتعّلمين مستويات مراعياً  التعليمية األنشطةىل يقوم بتنويع          
تجنبا للملل و إضاعة الوقت  ؟ىل يدير وقت الحصة بشكل فعال     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
 04 ؟ للدرس وىل يراعي الفروق الفردية بين التالميذ عند شرح    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
؟ىل يتنقل بين فقرات الدرس  بسالتسة و ترابط      ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       05 
ىل يتحكم في اتستخدام الوتسائل التربوية التعليمية التي تساعد في أداء     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

؟  المهارة الحركية  
06 

؟  التالميذ بالنشرات التعليمية للمهارات الحركيةىل يزود     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
التالميذ العقلية و البدنية ىل  يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات           08 
؟  ىل يقوم بالشرح الكافي عند عرضو للمهارة الحركية    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       09 
درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟ما ىي       ؟  ىل يقوم بعرض المهارة الحركية بصورة مفهومة و واضحة      10 
؟  ىل يقوم بربط محتوى الدرس بالدروس السابقة    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       11 
؟  يستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز الفهم لدى التالميذىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 
 13 ىل يتأخر األتستا  عن الدروس  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 14 ؟  بمواعيده يلتزم و العمل في الدوام على يواظب         
 15 يتغيب األتستا  عن الدروس  ؟ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     



 
 

ـــ كفاءات التخطيط و صياغة األىداف 3  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                     

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

                  اإلجابات                                                   
العبارات                       

 الرقم

؟  ىل خطة األتستا  اليومية تراعي عوامل األمان و السالمة الصحية    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       01 
؟  تتماشى و األىداف المسطرة للبرنامجىل الوحدة التعليمية     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       02 
 03    ىل يتحقق من فعالية الوتسائل التعليمية قبل عرض الدرس ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
؟  ىل يضع خطط بديلة للدرس عند لزوم األمر    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
مسطرة  ؟ىداف الاألىل الوتسائل المادية المتوفرة تساعد على إنجاز     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       05 
 06 ىل يغلب طابع الروتين على الحصص التدريبية ؟         
؟  الفروق الفردية بين التالميذىل يراعي في النشاطات التعليمية     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
 08  المؤتسسة ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية داخل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 09 المؤتسسةخارج ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 خبرات و  اتستعدادات تناتسب وخبرات بأنشطة تخطيطو يثريىل          

 المتعّلمين
10 

؟ يهتم بأعمال التالميذ و منجزاتهمىل            11 
و للدروس ؟ تخطيط خالليراعي ميول و اىتمامات التالميذ ىل            12 
ىل يعمل األتستا  على إشراك التالميذ في اتخا  قرارات حول صياغة          

الحصة أىداف  
13 

 



 
 

ــــ الكفاءات الشخصية و القيادية 4  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                   

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                            

 الرقم

؟  ىل يتميز األتستا  بالهدوء و االتزان االنفعالي    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       01 
مع التالميذىل يتعامل األتستا  برفق            02 
؟  ىل تحس أن األتستا  متحيز في معاملتو للتالميذ    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
؟  ىل يهتم بالمظهر و الهندام الالئق في عملو    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
أمام التالميذ ؟ىل ىو تسريع الغضب و ينفعل            05 
؟  ىل يستطيع ضبط نفسو في المواقف الصعبة أثناء التدريس    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       06 
؟  ىل يحترم شخصية التالميذ بغض النظر عن مستواىم و تسنهم    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
يحرص على توجيو التالميذ في دراتستهم ؟ىل            08 
؟  ىل يتحدى المواقف الصعبة التي تواجهو    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       09 
 10     ىل ينمي األتستا  عند التالميذ القدرة على القيادة ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟ما       ؟  ىل يسعى األتستا  لحل مشاكل التالميذ ومساعدتهم      11 
؟  ىل يتمكن من ضبط انفعاالتو و أعصابو أمام أخطاء اآلخرين    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 
التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة       لديو مرونة في التعامل مع التالميذ  ؟ ىل      13 
ىل ينمي عند التالميذ االتجاىات االيجابية مثل الحرص للوصول إلى     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

 اإلبداع
14 

 15 ىل يتعاون مع الوتسط التربوي لحل المشاكل ؟         



 
 

االتصال الفعال و إدارة الصفـــــ كفاءات  5  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                  

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                      

 الرقم

 01 ىل يتحكم في التالميذ داخل القسم ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 02 ىل ينظم التالميذ بطريقة تمكنو من متابعتهم باتستمرار  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 03 ىل يستوعب كل التالميذ  ما يقوم األتستا   بشرحو لهم ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ودقيق في التعبير  ؟ التحدثىل يستخدم ألفاظا تسليمة أثناء     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
يحسن االتستماع للتالميذ  ؟ىل            05 
 06 ىل يتقبل أراء التالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ينوع في نبرات صوتو لجلب انتباه التالميذ  ؟ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
يتحرك بحيوية و نشاط داخل الفصل  ؟ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       08 
 09 ىل يتحكم األتستا  في التالميذ خالل الدرس ؟         
 10 ىل يستثير الدافعية لدى التالميذ بوتسائل مختلفة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
يوجو اىتمامو ونظراتو إلى جميع التالميذ  ؟  ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       11 
 12 ىل يحافظ على اتستمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع العرض  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك        13 ىل يشجع التالميذ على العمل الجماعي مع المحافظة على النظام  ؟    
مشاركتهم معظم وقت الحصة ؟    يعمل على شغل التالميذ وىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       14 
؟   تسهال يكون االتصال بوىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       15 

 



 
 

ـــــ كفاءات التقويم 6  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات              

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                   

 الرقم

يهتم األتستا  بأتسئلة التالميذ  ؟ ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       01 
 02 ىل يشرك التالميذ في وضع البرامج التقويمية ؟         
يجيب األتستا  على تساؤالت التالميذ وانشغاالتهم  ؟ ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
يضع تقييما موضوعيا يتماشى و قدرات التالميذ  ؟ ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على       يشرح األتستا  كيفية تقييم األعمال و االمتحانات  ؟ ىل      05 
يقوم بتقييم مستمر إلنجازات التالميذ  ؟ ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       06 
ينوع في تمارين االمتحانات بحيث تكون شاملة و مترابطة و متدرجة  ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
؟    حصةاليستعمل دفتر التقويم المستمر في  ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       08 
 09 ىل يتابع باتستمرار إنجازات التالميذ  ؟         
؟ االختباراتو  االمتحاناتىل يستعين بالتالميذ في إجراء            10 
 11 ىل يقدم األتستا  اإلجابات المناتسبة للتالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
؟  لديو المهارة في بناء االختبارات ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 
؟ و منطقي عادل تقييم األتستا  لتالمذتو ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       13 
؟ االختباراتىل يراعي األوقات المناتسبة إلجراء            14 
امج المنجز  ؟ر ىل األعمال التقويمية المطبقة تتماشى و الب           15 

 



 
 

التحكيم(    بعد تالميذالموجو لل االتستبيان)  

(ثالثة ثانوي  ) اتستبيان موجو لتالميذ المرحلة الثانوية  

)صيغتو النهائية(   

 ٖتية طيبة ك بعد ...

في كفاءة أتستا  التربية البدنية والرياضية و أثره على جودة العملية التعليمية :  معرفة يسعدنا أف نضع بُت أيدم تبلمذتنا األعزاء ىذا االستبياف الذم يهدؼ إُف
 المرحلة الثانوية.

لن تكوف إال يف إطار خدمة أملنا فيكم كبَت من أجل اإلجابة بكل صدؽ ك أمانة على ىذه األسئلة من أجل اٟتصوؿ على معلومات صادقة ك دقيقة علما أف ىذه ا١تعلومات 
 البحث العلمي.                          

ك شكرا مسبقا على تعاكنكم                ضع عبلمة  )  ( أماـ اإلجابة اليت تراىا مناسبة.  مالحظة :             

 معلومات شخصية  :

 الجنس :                                كر :                                                أنثى :

شيء آخر :                     الشعبة :   آداب  :                 علوم :                    لغات  :              تقني رياضي :              تسيير و اقتصاد :   



 
 

ــ الكفاءة العلمية و المعرفية لمدرس التربية البدنية و الرياضية : 1  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

       اإلجابات                                     
  العبارات                 

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

                        اإلجابات                                             
العبارات                      

 الرقم

التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة        01 ىل يقوم األتستا  بإعطائكم البرنامج في بداية كل مقرر  ؟    
خطة الدرس أمامكم  ؟ قوم بشرحىل ي    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       02 
 03 ىل يوضح لكم أىداف الدرس مسبقا  ؟     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 04 ىل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيما متسلسال  ؟     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 05  التالميذ العقلية و البدنية ىل  يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
رأيك على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب        06 ىل األتستا  متمكن من المادة التي يدرتسها  ؟      
؟ أمثلة ملموتسة حول األنشطة المدرتسةبالتالميذ  يمدىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
؟  التحكم في الدروس على قدرةالألتستا  ىل ل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       08 
 09 ىل يقوم األتستا  بتحفيز التالميذ على التعليم  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 10 ىل يقوم بتوجيو التالميذ في تعلمهم  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
رأيك على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب        11 ىل يشجع التالميذ على النقاش أثناء الدرس  ؟    
 12 ىل يزود التالميذ بمعلومات جديدة تتعلق بالمادة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

 

 

 



 
 

ــ الكفاءات التدريسية و اتستثارت الدافعية. 2  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                      

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                          

 الرقم

على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك        01 ىل يهيئ الدرس بجودة لجذب انتباه التالميذ واتستثارة دافعيتهم  ؟    
 02 ىل يدير وقت الحصة بشكل فعال تجنبا للملل و إضاعة الوقت  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
؟يقدم المادة العلمية بما يتناتسب و قدرات التالميذ العقلية و البدنية ىل    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
 04 ىل يتنقل بين فقرات الدرس  بسالتسة و ترابط  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
التربوية التعليمية التي تساعد في أداء ىل يتحكم في اتستخدام الوتسائل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

 المهارة الحركية  ؟
05 

 06 ىل يزود التالميذ بالنشرات التعليمية للمهارات الحركية  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
عرضو للمهارة الحركية ؟ىل يقوم بالشرح الكافي عند     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       07 
 08 ىل يقوم بعرض المهارة الحركية بصورة مفهومة و واضحة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 09 ىل يقوم بربط محتوى الدرس بالدروس السابقة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟ما ىي درجة        10 ىل يستخدم أمثلة متنوعة لتعزيز الفهم لدى التالميذ ؟    
 11 ىل يتأخر األتستا  عن الدروس  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
الدروس  ؟ىل يتغيب األتستا  عن     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 

 

 



 
 

ـــ كفاءات التخطيط و صياغة األىداف 3  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                     

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

                  اإلجابات                                                   
العبارات                       

 الرقم

 01 ىل خطة األتستا  اليومية تراعي عوامل األمان و السالمة الصحية  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 02 ىل الوحدة التعليمية تتماشى و األىداف المسطرة للبرنامج     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 03 ىل يتحقق من فعالية الوتسائل التعليمية قبل عرض الدرس       ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
األمر  ؟ىل يضع خطط بديلة للدرس عند لزوم     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
 05 ىل الوتسائل المادية المتوفرة تساعد على إنجاز األىداف المسطرة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 06 ىل يراعي في النشاطات التعليمية الفروق الفردية بين التالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 07 ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية داخل المؤتسسة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 08 ىل يوجد برامج للمنافسات الرياضية خارج المؤتسسة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة        09 ىل يراعي ميول و اىتمامات التالميذ خالل تخطيطو للدروس ؟     
ىل يعمل األتستا  على إشراك التالميذ في اتخا  قرارات حول صياغة     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

الحصة  ؟ أىداف  
10 

 

 

 



 
 

ــــ الكفاءات الشخصية و القيادية 4  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                   

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
عبارات           

 الرقم

جودة التعليم؟ ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على       01 ىل يهتم بالمظهر و الهندام الالئق في عملو  ؟    
 02 ىل ينمي األتستا  عند التالميذ القدرة على القيادة ؟        ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
التالميذ ومساعدتهم  ؟ىل يسعى األتستا  لحل مشاكل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
 04 ىل لديو مرونة في التعامل مع التالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ىل ينمي عند التالميذ االتجاىات االيجابية مثل الحرص للوصول إلى     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

 اإلبداع
05 

 

 

 

 

 

 



 
 

ـــــ كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف 5  

 

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات                  

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                      

 الرقم

 01 ىل ينظم التالميذ بطريقة تمكنو من متابعتهم باتستمرار  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك        02 ىل يستوعب كل التالميذ  ما يقوم األتستا   بشرحو لهم ؟    
التحدث ودقيق في التعبير  ؟ىل يستخدم ألفاظا تسليمة أثناء     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
االتستماع للتالميذ  ؟يحسن ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       04 
 05 ىل يتقبل أراء التالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ينوع في نبرات صوتو لجلب انتباه التالميذ  ؟ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       06 
التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة       يتحرك بحيوية و نشاط داخل الفصل  ؟ىل       07 
 08 ىل يستثير الدافعية لدى التالميذ بوتسائل مختلفة  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
يوجو اىتمامو ونظراتو إلى جميع التالميذ  ؟  ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       09 
 10 ىل يحافظ على اتستمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع العرض  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
الجماعي مع المحافظة على النظام  ؟ىل يشجع التالميذ على العمل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       11 
يعمل على شغل التالميذ ومشاركتهم معظم وقت الحصة ؟   ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       12 
؟  تسهالىل يكون االتصال بو     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       13 

 



 
 

التقويمـــــ كفاءات  6  

ةمنعدم قوية  قوية متوتسطة ضعيفة 
 جدا

اإلجابات                                            
العبارات              

بشكل  قليل منعدم
 مستمر

اإلجابات                                                                     
العبارات                   

 الرقم

ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟ما        01 ىل يهتم األتستا  بأتسئلة التالميذ  ؟    
 02 ىل يجيب األتستا  على تساؤالت التالميذ وانشغاالتهم     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
تقييما موضوعيا يتماشى و قدرات التالميذ  ؟ىل يضع     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       03 
 04 ىل يشرح األتستا  كيفية تقييم األعمال و االمتحانات      ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
 05 ىل يقوم بتقييم مستمر إلنجازات التالميذ  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
ىل ينوع في تمارين االمتحانات بحيث تكون شاملة      و مترابطة و     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     

 متدرجة  ؟
06 

 07 ىل يستعمل دفتر التقويم المستمر في كل حصة ؟       ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
رأيك على جودة التعليم؟ما ىي درجة تأثَته حسب        08 ىل يقدم األتستا  اإلجابات المناتسبة للتالميذ  ؟    
لديو المهارة في بناء االختبارات  ؟ىل     ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟       09 
 10 ىل تقييم األتستا  لتالمذتو  ؟    ما ىي درجة تأثَته حسب رأيك على جودة التعليم؟     
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 الكفاءة التدريسية ألتستا  التربية البدنية و الرياضية و أثره على جودة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية

ىل تتماشى مع متطلبات جودة  الرياضية ك البدنية الًتبيةالتدريسية ألستاذ  عرؼ على الكفاءةتالىدفت الدراسة 
 ٢تا ارتباط با٠تربة ا١تهنية ا١تكتسبة الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ كفاءة تعليمية. ك منو معرفة إف كانتال العملية

مستول  على التعرؼترتبط بنوع الشهادة ا١تكتسبة ك يف األخَت  ىذا األخَت ك كذلك التعرؼ إف كانت كفاءة
جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ. ك ٢تذا الغرض طرحنا السؤاؿ 

  تعليميةال العملية تتماشى مع متطلبات جودة الرياضية ك البدنية الًتبيةالكفاءة التدريسية ألستاذ  ىل العاـ التاِف 
 ا١تطلوب ا١تستول تقع يف ا١تستول ا١تتوسط ك دكف الرياضية ك البدنية الًتبية أستاذ ةكفاء ك ٢تذا الغرض افًتضنا أف

 الًتبية أستاذ تعليمية. كأف ا٠تربة ا١تهنية تؤثر بشكل إ٬تايب على كفاءةال العملية جودة متطلباتمع  ك ال تتماشى
ال ترتبط بنوع الشهادة ا١تتحصل عليها، ك أف  مستول جودة العملية  األستاذ إُف أف كفاءة ىذا باإلضافة. البدنية

يقع يف ا١تستول ا١تتوسط. ك من أجل التأكد  التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية من كجهة نظر التبلميذ
 أكال٫تا االستبيافنا بإعداد نوعُت من من صحة الفرضيات استخدمنا ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي حيث قم

كجو ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضية للتعليم الثانوم، أما اآلخر فوجو لتبلميذ السنة ثالثة من التعليم الثانوم. مت 
( تلميذا. كما أخذت العينتُت من 1511( أستاذا، ك )251العينتُت بطريقة عشوائية ك كاف العدد : ) اختيار

ثانويات بعض كاليات الغرب اٞتزائرم. ك بعد اٟتصوؿ على النتائج ك تفريغها ٘تت معاٞتتها إحصائيا ٔتختلف 
 جودة العملية التعليمية ةكفاءيف أداة قياس  البلزمة، حيث جاء من أبرز النتائج احملصل عليها  اإلحصائيةالوسائل 

كما أف  للخربة ا١تهنية تأثَتا   .من كجهة نظر التبلميذ ا١تتوسطل الرياضية تقع يف ا١تستو  دنية كعند أستاذ الًتبية الب
تكثيف الدكرات ضركرة  اقًتحناعلى كفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية ك الرياضية. ك من خبلؿ ىذا إ٬تابيا 

توفَت  ختصاص، مع ضركرةالالباحثوف ك أىل اا٢تادفة لتحسُت الكفاءات التدريسية لؤلساتذة بإشراؼ  التكوينية
على العملية التعليمية من  القائمُتا١تراجع ك ا١تصادر اٟتديثة داخل مكتبات ا١تؤسسات التعليمية حىت يتمكن 

 التعليمية. االسًتاتيجياتمواكبة التطور ك التقدـ يف ٣تاؿ 

 الكلمات المفتاحية  :

 التعليمية العملية  - الجودة – التدريس - والرياضية البدنية التربية أتستا  - الكفاءة



 
 

La compétence d’enseigner par l’enseignant d’éducation physique et 

sportive et son influence sur la qualité de l’opération didactique au niveau 

du secondaire. 

Cette recherche à pour objectif de faire s’avoir la compétence d’enseigner par 

l’enseignant d’éducation physique et sportive, et est ce qu’elle s’accorde avec les 

exigences de l’opération didactique. 

Ainsi donc, elle opte pour savoir est ce que cette compétence a une relation 

avec l’expérience professionnelle de l’enseignant ou bien son diplôme de qualification 

obtenue. Et en fin faire savoir le niveau de qualité de l’opération didactique chez 

l’enseignant d’éducation physique et sportive au point de vue des élèves. A cet égard 

nous avons posé cette question générale : Est-ce que la compétence d’enseigner par 

l’enseignant  d’éducation physique et sportive répond aux exigences de la qualité 

d’opération didactique ? Ainsi nous avons supposé que cette compétence se situe au 

niveau moyen et en dessous du niveau souhaité et ne répond pas aux exigences de la 

qualité d’opération didactique ? Ainsi nous avons supposé que cette compétence se 

situe au niveau moyen et en dessous du niveau moyen et en dessous du niveau 

souhaité et ne répond  pas aux exigences de la qualité d’opération didactique. De plus, 

l’expérience  professionnelle influe positivement sur la compétence de l’enseignant 

d’éducation physique et sportive. De même que cette compétence n’a pas une relation 

avec le type  du diplôme de qualification de l’enseignant et que la qualité de 

l’opération didactique au point de vue des élèves se situe au niveau du Moyen. Pour 

justifier toutes ces hypothèses, nous avons utilisé la méthodologie  descriptive en 

optant pour deux types de questionnaires le premier destiné aux enseignants 

d’éducation physique et sportive de l’enseignement secondaire, et le deuxième est 

destiné aux élèves du  terminal. Nous avons choisi les deux échantillons au hasard et le 

nombre a été comme suit : (250) enseignants et (1500)  élèves. Ces deux échantillons 

ont été pris de quelques lycées a partir de quelques willayas de l’ouest  de l’Algérie. 

Après avoir atteint les résultats souhaités, nous les avons pu analyser à l’aide des 

moyens statistiques convenables. Ainsi donc nous avons pu constater que en ce qui 

concerne mesurer la compétence de la qualité de l’opération didactique chez 

l’enseignant d’éducation physique et sportive se situe au niveau moyen selon les 

élèves. Son expérience professionnelle influe  positivement sur son compétence 

d’enseigner. Dans ce contexte nous avons proposé de multiplier les périodes de 

formations afin de perfectionner les compétences d’enseigner chez les enseignants 

d’éducation physique et sportive  et ce sous l’encadrement des chercheurs et 

spécialités en la matière. De plus, il faut garantir l’obtention de toutes références 

bibliographiques modernes pour pouvoir être à jour avec tout développement 

technologique dans le domaine de la didactique. 

Mots clés : - La compétence - l’enseignant d’éducation physique et sportive       - 

l’enseignement - la qualité  - l’opération didactique. 



 
 

The competency of teaching by the teacher of physical and sportive 

education and its influence on the quality of the didactic operation at the 

level of secondary school . 

This research aims at justifying the quality of teaching by the teacher of 

physical and sportive education to see whether it does reply to all obligations of the 

didactic operation. Thus, this study would try to know whether this competency is 

related to the professional experience of the teacher or his obtained diploma. Then and 

at last to check his level of quality of the didactic operation according to his pupils . 

For such a deal, we’ve asked the following general question: Does the competency of 

teaching by the teacher of physical and sportive. Thus, we’ve supposed that this 

competency is situated at the level of Average and not at the wanted level and that it 

does not answer all obligation of the quality of the didactic operation. Be sides, the 

professional experience positively impacts the competency of the teacher of physical 

and sportive education.  Moreover this competency has no relation with the type of the 

diploma of qualification of the teacher, and the quality of the didactic operation 

according to the pupils is situated at the level of Average. To justify all this 

hypothesis, we’ve used a descriptive methodology referring to two types of 

questionnaires, the first one distinated to teachers of physical and sportive education in 

the secondary school and the second one distinated to the pupils of the terminal classes 

these samples have been chosen at random for which the number was as follows: (250 

teacher) and (1500 pupils). we’ve referred to some secondary schools in some willayas 

of the west of Algeria . After having reached the desired results, we’ve analyzed them 

statistically by means of some suitable device. Therefore, we’ve remarked that when 

mea swing the competency of the quality of the didactic operation by the teacher of 

physical and sportive education is situated at the level of Average according to the 

pupils. His professional experience positively influences his competency of teaching. 

In his context, we’ve suggested to multiply the periods of teaching for teachers so that 

to perfect their teaching competencies with the help and supervision of some 

specialized searchers in this field. Furthermore, it’s obligatory to provide all 

bibliographic references so that they should be up to date with all modern and 

developed technologies in the domain of didactic  

Key-words: Competency -  the teacher of physical and sportive education            -

Teaching   - The quality -  The didactic operation. 

 

 


