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 البحث: وأهميةالمقدمة  1-1

دراسههة  ههي م ههاتب اتتتبههاراب والقيههاس والتقههويم ن  ههة تشهه د حر ههة البحههث وال   

التربوية، ولهم يتتلهف النظهام التربهو  عهن الر ه   وأنظمته بيرة على مستوى العالم 

 أصبحت المؤلفاب العالمية والعربية تزتر بكم وا ر من اتتتبهاراب والمقهاييا التهي 

اتت هها   إن مهها  ،طرقهههو وأسههاليبه أنواعهههالعمليههاب التقويميههة بكهه   أداءتسههاعد علههى 

ول هاا أصهب   ،مف هوم أوضه  إلهىالمعاصر للتقويم يتتطى مف وم التحصي  الدراسهي 

التقههويم  ههي التربيههة الرياضههية ي ههتم بتقههويم هوانهه  ماهه  اتهتمامههاب واتسههتعداداب 

 والميول واتت اهاب   الً عن اللياقة البدنية والم ارة الحر ية والمعر ة الرياضية.

التقويم  ي التربية الرياضية علهى انهه ه هد ت طامه  مهن ورامهه،  إلىنظر ي   نلقد  ا    

التقويم عمه  معقهد  مها انهه م  هد ويسهت لي الكايهر  إن كانت وه ة نظر المدرسين ، 

من الوقت والتكهاليف ، وههاا ي عل هم يبتعهدون عهن عمليهة التقهويم بشهك   بيهر، علمهاً 

ولكن أن لهم  ،حاشية شكلية للمن ج الدراسي أوبأن التقويم عملية هاد ة وليست زينة 

يكن هناك تقويم لمن ج التربية الرياضية ولعملية التعلم  كيف سهتتم عمليهة المحاسهبة 

هاا المهن ج سهليم ويهؤد  هرضهه و يهف نحسهن ال وانه  ال هعيفة  إنو يف سنتأ د 

ويم مهها نحتاهههه  ههي الواقههر هههو مقاربههة هديههدة  ههي التقهه إنونقههو  ال وانهه  السههلبية ، 

نتوقهف عهن التفكيهر المبسه   أننريهد  إننهاتحليلية ،  ما  وأ اردقة  أ ارضمن مقياس 

ت يمكهن التفكيهر  هي صهيغة التقهويم  ألنهه أتهرىتف   صيغة معينهة للتقهويم علهى  إلى

ننمهي   مهاً هديهداً  أندون التفكير  ي الغهر  مهن التقهويم نفسهه.ل لهالي ي ه  علينها 



يقهف  أنيمكهن للتقهويم  ت ألنهه، الهتعلم الصهفيالتعلهيم و التقهويم علهى ألثهررحابة  أ ار

 تارج هاين الم الين.

يهدعم نظامهاً يحهدد اسهتتدام طهرد متعهددة للتقهويم مهر  أنما نريهد  مهن التقهويم  إن    

 .التقويم نفسه ألهدافها  الطرد تستتدم بشك  مالمم  إنضرورة التأ د من 

يهة التربويهة للوقهوف علهى ال وانه  السهلبية التقويم  هي العمل أهميةومن هنا تأتي     

 عاليهة  هي تقيهيم  األ اهرالوسهيلة  ألن هاقب  اتي ابية  ي عملية بناء وتطبيق المن ج ، 

   ذ  حق حقه وهي  ي الوقت نفسه عملية تش ير المهدرس علهى  وإعطاءالمدرس 

 العطاء الدامم.

 مشكلة البحث: 1-2

راء العاملين  ي المديرية العامهة للتربيهة لقد وضعت وزارة التربية ومن تالل التب    

الرياضية  ي ا استمارة تاصة لتقويم مدرسهي التربيهة الرياضهية  هي بدايهة سهبعينياب 

طبيعههة  القههرن الماضههي ، وعلههى ضههوء الظههروف التههي  انههت تعمهه  ب هها الههوزارة وعلههى

، وعلههى ضههوم ا  انهت ت ههر  عمليههة آنهااكوظهروف عمهه  مدرسهي التربيههة الرياضههية 

نظراً لمرور  ترة طويلة هداً على مفرداب تلي اتستمارة وللتطهور الحاصه  ويم، التقو

صههياهة ذلههي  أعههادةيههرى الباحاههان ضهرورة  وأهههدا  ا هي العمليههة التربويههة و لسهفت ا 

 إن إذتطهوير،  إلهىالمقياس وما ت منته استمارة التقويم من مفرداب ومحاور بحاهة 

 إلهىقهويم مدرسهي التربيهة الرياضهية بحاههة يهتم ت أساسه ا قراب المقياس التهي علهى 

نظههر حتههى يههتالءم مههر التطههوراب ال املههة التههي حصههلت  ههي العمليههة التربويههة  أعههادة

 والتدريسية و ي عملية التقويم بصورة عامة.

 هدف البحث: 1-3

 بناء مقياس لتقويم مدرسي التربية الرياضية. -

 م اتب البحث: 1-4

 ين  ي ال امعاب العراقية اتتصاصيالتدريس األساتاةالم ال البشر :   1-4-1

  هامعة ديالى، هامعةطرامق تدريا )هامعة بغداد،                                   

 والمشر ين اتتتصاص  ي التربيةباب ، هامعة تكريت(                               



 ديالى ، تكريت،المديرياب العامة لتربياب ) –الرياضية                              

 بغداد( ومدرسي التربية الرياضية )ديالى(.                             

 .1/5/2002ولغاية  1/3/2002: من ألزمانيالم ال  1-4-2

 قيد -ال امعاب العراقية -الم ال المكاني:  لياب التربية الرياضية 1-4-3

 البحث.                               

 قيد –والمديرياب العامة للتربية  ي المحا ظاب                                 

   البحث.                               

 الباب الااني

 الدراساب النظرية -2

 ما التقويم: 2-1

التقويم هو عملية همر وتصهنيف وتحليه  وتفسهير بيانهاب ومعلومهاب عهن ظهاهرة     

حكهم حهول قيمهة الظهاهرة للمسهاعدة  دارإصبقصد استتدام ا  ي  أسلوب أوموقف  أو

  ي اتتاذ قرار بشأن ا.

عههد التقههويم هههزءاً هامههاً مههن النظههام التربههو  ومههرتب  ارتباطههاً وثيقههاً مههر ال انهه  ي  و    

بالعمليهة  عالقهة  من تهالل التقهويم يسهتطير  ه  مهن لهه ،التتطيطي والتنفيا  للمن ج

يطلر ويتعرف علهى المسهتوى الها   أناً مدرب أوتلميااً  أوالتعليمية سواء  ان مدرساً 

مهن تهالل  إن مها  ،ألهدا ه الالع   ي تعليمه و ي مدى تحقيقه  أوالطال   أليهوص  

وطههرد التههدريا المناسههبة وأثرههها علههى  أسههالي ليههة عالتقههويم يمكههن معر ههة مههدى  ا

التههدري  وبالتههالي  أوالمههدرب ومههدى ن احههه بالتههدريا  أوالمههتعلم ومعر ههة المههدرس 

التهدري  وحتهى المحتهوى و قهاً للظهروف  وأسهالي والطريقهة  األههدافي  وتطهوير تعد

تحديهد درههة معينهة للطاله  تن ههاا  إلهىل التقويم ت ي دف  إن.  المعرو ة واألهداف

، ووسهام  تطبيق ها .  ت اوصهالحيم مون القياس  ي اتتاذ قهرار  هي ضهوء المعهايير 



والتقويم يعم  على تفسير النتامج
(1)

التربيهة الرياضهية يلهزم علهى ال ميهر تقهديم  و هي 

 أنفس م ذاتياً ليعرف مستوا  ومقارنة نفسه مر زمالمه ومحاولة تطوير مستوا .

 معايير وأسا ن اح عملية التقويم: 2-2

المهن ج المهراد تحقيقهه ، وت بهد أن  أويهرتب  التقهويم مهر أههداف التهدري   أني       

تعتبار همير النواحي المتعلقهة بشتصهية التالميها    ه  يكون تقويماً شامالً  يأتا  ي ا

)الم ههاراب واتت اهههاب وطههرد التفكيههر( وهميههر عناصههر المههن ج المتتلفههة والوسههام  

تكهههون أدواب التقهههويم متنوعهههة  هههال تعتمهههد علهههى اتتتبهههاراب  أنالتعليميهههة ، وي ههه  

،  ك  أسهلوب تستتدم أدواب أترى  أسلوب المالحظة ماالً  أن ق  وي   التحصيلية 

يكههون التقههويم عمليههة  أنلههه أهميههة  ههي الكشههف عههن إحههدى هوانهه  السههلوك ، وت بههد 

مستمرة ترا ق العملية التعليمية وت بد أن تبدأ من بداية المرحلة حتى ن ايت ا ، ومهن 

ت بهد  إذال رور  أن تتو ر  ي أدواب التقويم صفاب الاباب والصدد والموضوعية، 

يم عملية مشتر ة بين التلميا وأستاذ  وبين المدرس والمشهرف تكون عملية التقو أن

ت بهد للمهدرس معر هة ال هدف مهن عمليهة التقهويم ،  مها ت بهد أن يكهون التقهويم ألنه ، 

اقتصههادياً مههن حيههث ال  ههد والوقههت والتكههاليف وإنسههانيا أي ههاً يتههرك أثههراً  ههي نفسههية 

 المدرس  ال يشعر  أنه وسيلة للت ديد والعقاب. 

 وظامف التقويم: 2-3

هللا هههابر وظههامف التقههويم علههى  ممههدوح عبههد المههنعم وعيسههى عبههد أهمهه لقههد        

 :األتيالنحو 

 العامة واتهتمام ب ا والعم  على تحقيق ا. األهدافتوضي   .1

طههرد التههدريا المسههتتدمة وههه  تحقههق  ألهميههةالصههورة الواضههحة  أعطههاء .2

 أهداف المن ج.

نفيهها وهوانهه  القههوة وال ههعف عنههد ليههة التتحديههد الصههعوباب التههي تواهههه عم .3

 فيا.نتال

                                                 
(1)

 .62( ص6002)القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1محمد نصر الدين رضوان ؛ المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية، ط 



معر هههة ميهههول التالميههها والفهههرود الفرديهههة بيهههن م لمعر هههة الطهههرد الصهههحيحة  .4

 والمالممة لتدريس م.

 وأسههالي ، المحتههوى ، طههرد  األهههدافعلههى مراعههاة عناصههر المههن ج ) التأ يههد .5

 التدريا(.

هم  هي العمليهة يهة ه هودلعاالتأ يد على مساعدة المعلمين علهى معر هة مهدى   .6

التعليمية و ي أحهدا  نتهامج مرههوب  ي ها مهن تهالل تحديهد األههداف التاصهة 

أعههادة النظههر بههالطرد وأسههالي   إلههىبههالمواد التعليميههة التههي يدرسهه ا با ضهها ة 

التعليم المستتدمةل
(1)

.
1

 

 تطواب التقويم: 2-4

  بع هه ا عنههد القيههام بعمليههة التقههويم  أن هها تمههر بتطههواب متتابعههة ومتداتلههة تكمهه

 البعض وهي:

تحديد أهداف التقويم المناسبة للمن ج والتي ي ه  ان تتسهم بالوضهوح والدقهة  .1

 والشمول والتوازن.

السلوك والتغيراب التي يحدث ا المن ج  ي التلميا والمواقف التهي  أنماطتحديد  .2

 يمكن ان ت مر من ا المعلوماب التي ل ا عالقة ب دف التقويم.

 والم اتب التي يره  بتقويم ا.د حل ا تحديد المشكالب المرا .3

 عملية التقويم. إلي اتحديد  مية المعلوماب التي تحتاج  .4

 والوسام  المقررة. واألدوابهمر المعلوماب والبياناب  .5

 رصد وتبوي  البياناب والمعلوماب علمياً. .6

 مناقشة وتفسير البياناب بعد تحليل ا واستتالص النتامج من ا. .7

وإي اباباً حكم وقرار سل إصدار .8
(2)

. 

 التقويم: أسالي  2-5

                                                 
(

نشهر والتوزيهر : )بيهروب، مكتبهة الفهالح للالقيهاس والتقهويم النفسهي والتربهو ( ممدوح عبهد المهنعم الكنهانيع وعيسهى عبهد هللا ههابرع 1

 .72( ص1225،

 .77المصدر نفسه، ص -2



اهتم التقهويم  هي الماضهي بالمهادة الدراسهية واتمتحانهاب وأشهكال ا التقليديهة ولقهد     

اتهتمهام بالتلميها نفسهه والها  ههو المحهور الها   أصب  إذ، اآلنتغيرب نظرة التقويم 

لههة و ههالي تههدور حولههه التربيههة وب ميههر النههواحي التههي ل هها عالقههة بشتصههيته المتكام

اتهتمام بمقدار النمو  ي شتصية التلميا نتي ة التبراب المدرسهية التهي مهر ب ها  هي 

م ال الميول واتت اهاب والقيم والتفكير والم هاراب وهيرهها مهن نهواحي النمهو التهي 

 األسهالي م هال التحصهي  والمعر هة ، ومهن أههم  إلهى با ضها ةتكون شتصية التلميا 

 ربية الرياضية هي:المستتدمة  ي م ال الت

 المالحظة. .1

 اتتتباراب التحريرية: .2

 اتتباراب المقال. . أ

 اتتتباراب الموضوعية. . ب

 اتتتباراب العملية. .3

 دور مدرس التربية الرياضية  ي العملية التربوية: 2-6

تلقهى التربيهة  إذلمدرس التربية الرياضية دور م م ومحور   ي العملية التعليمية     

عبئههاً  بيههراً علههى  اههه  المههدرس ب علههه مسههئوتً بشههك   امهه  عههن  والتربيههة الرياضههية

هيهه  سههليم ونهها ر للههوطن وعليههه ي هه  أن يكههون أههه  ل هها  المسههؤولية. ويلعهه   أعههداد

مههدرس التربيههة الرياضههية دوراً م مههاً  ههي المدرسههة وذلههي لمهها يمتلههي مههن مميههزاب 

زة من بين مدرسي وصفاب قيادية حكيمة ، وانه ي عد من الشتصياب المحبوبة والممي

المدرسة ، ولما يمتلي من مؤهالب علميهة و نيهة وشتصهية ت علهه قهادراً علهى تربيهة 

وأعههداد تالميهها يتمتعههون بلياقههة بدنيههة وصههحية وصههفاب اهتماعيههة وتربويههة ونفسههية 

 هيدة.

 الكفاياب التعليمية لمدرس التربية الرياضية: 2-7

تصر اب والسلوك التهي تشهم  المعهارف )م م  ال أن ايعرف الباحاان الكفاية على     

 واتت اهاب والم اراب عند قيامه بأداء عم  يتسم بالكفاءة والفاعلية(.

 ومن ها  الكفاياب هي:



 فاية الصفاب الشتصية والم نية، وهي التصامص والسماب الشتصية التهي  .1

 تحتاه ا م نته.

 وأعههداد للمههدرس، وهههي مرحلههة التح ههير والت يههؤ واألعههداد فايههة التتطههي   .2

 المستلزماب المطلوبة لتنفيا الدرس.

 فاية أسا التعليم ال يهد، وههي التطبيقهاب العمليهة لمفهاهيم الهتعلم وتسهتيرها  .3

 .وإتقانهت تساب التعلم وتطوير  

المتعلمهين لتحسهين العمليهة  إلهىالتعليمية، لنق  محتوى الدرس  فاية الوسام   .4

 التعليمية.

وههههي تهههو ر  هههم مهههن المعلومهههاب والقهههدراب الكفايهههة المعر يهههة والوهدانيهههة،  .5

ال ههرورية لعمليههة الههتعلم   ههالً عههن ميههول وات اهههاب ومعتقههداب وقههيم للههتعلم 

 .اآلترينو يفية التعام  مر 

حكهم علهى مهدى وصهول العمليهة التربويهة  إصهدار فاية التقهويم ، وههو عمليهة  .6

التشتيص والتحلي  ثم التطوير إلى أي اوي دف  ألهدا  االتعليمية 
(1)

.
1
   

 ي   مراعات ا من ا المنشأة الرياضية، األه زة واألدواب. أترىوهناك  فاياب 

 

 الباب الاالث

 من ج البحث وإهراءاته الميدانية: -3

 من ج البحث: 3-1

طبيعة المشكلة وأهداف البحهث همها اللهاان يحهددان مهن ج البحهث المالمهم وههاا  إن    

كالب وقههد اسههتتدم الباحاههان المههن ج لكهه  بحههث   مهها تاصهها ي تبههر لحهه  المشهه إنيعنههي 

ل يسهههعى المهههن ج  إذالمسهههحي لمالءمتهههه طبيعهههة هههها  الدراسهههة  باألسهههلوبالوصهههفي 

همر بياناب من أ راد الم تمر لمحاولة تحديد الحالة الراهنهة لهه بمتغيهر  إلىالوصفي 

متغيراب معينة ل  أومعين 
(1)

 لكونه أ ار المناهج مالممة لطبيعة مشكلة البحث. 

  تمر البحث وعينته:م 3-2

                                                 
 .155(ص2004: القاهرة ، دار الفكر للنشر والتوزير، عمان، القياس والتقويم التربو  الحديث. راشد الدوسر  ع 1



الظهاهرة قيهد الدراسهة  أويعني م تمهر البحهثل هميهر عناصهر ومفهرداب المشهكلة     

ل
(2 )

وقد  ان م تمهر البحهث  هي هها  الدراسهة ههم المتتصصهون  هي طرامهق تهدريا 

التربيههة الرياضههية  ههي ال امعههاب العراقيههة والمشههر ون اتتتصههاص ومدرسههو التربيههة 

(  ههرداً مههن م ليكونههوا عينههة 60اتتههار الباحاههان ) إذد الرياضههية  ههي محا ظههاب العههرا

 (.1 ي ال دول) المبين م وقد توزعت عينة البحث على النحو ابح

 (1هدول )

 توزير عينة البحث يبين

 مكان العم 

 توزير عينة البحث

طرامق  الم موع

 تدريا

مشرف 

 اتتصاص

مدرس تربية 

 رياضية

 5   5 األصمعيهامعة ديالى/ لية التربية/

 3   3 هامعة ديالى/ لية التربية الرياضية

 10   10 هامعة بغداد/ لية التربية الرياضية

 4   4 هامعة تكريت/  لية التربية الرياضية

 4   4 هامعة باب / لية التربية الرياضية

 2   2 ال امعة التكنولوهية/مر ز التطوير والبحث

 24 10 4 10 لمعلمينا أعدادمديرية تربية محا ظة ديالى/ مع د 

 3  3  مديرية تربية صالح الدين

 3  3  2مديرية تربية بغداد /الرصا ة

 2  2  مديرية تربية محا ظة باب 

 60 10 12 38 موع الم

 :واألدوابالوسام  المستتدمة  ي البحث  3-3

 المصادر والمراهر العربية 

 .المقابالب الشتصية 



1
 وسام   ي همر البياناب والحقامق وذك تن ال أ   تعد المقابلة واحدةل من 

هان  أن ا عمليهة  إلىلكتابة هو الرهبة  ي التحد  أ ار من ا األ رادطبيعة أهل  

التفاع  اتهتماعي وهي وسهيلة مهن الوسهام  ال امهة ل مهر البيانهاب  عمليابمن 

وأ ارها استتداماًل
(1)2

 

 .المالحظة 

يمكهههن الحصهههول علي ههها  علومهههاب تل ماألحيهههانالمالحظهههة تعطهههي  هههي بعهههض  إن    

ل مر المعلوماب  اتستبيان والمقابلةل األترىباستتدام الطرامق 
(2)

. 

البحههث  ألهههراءالمالحظههة هههي عمليههة مسههتمرة تههالل المراحهه  المتتلفههة  إن مهها     

وتعتمد على المشاهدة الدقيقة ال اد ة للظهواهر موضهوع الدراسهة باسهتتدام الوسهام  

 موضر المالحظة. األشياء أولعلمي المالمم سواء للقامم ب ا المناسبة وال ب  ا

 .استماراب استبيان 

 للمقياس: األوليةالصيغة  أعداد 3-4

عهدة بهدأب بعمليهة  بهجهراءابللمقياس قهام الباحاهان  األوليةالصيغة  أعدادمن اه      

ة وصياهة  قراب المقيهاس ثهم دراسهة صهالحي أسلوب قراب المقياس ثم تحديد  أعداد

 -:األتيالمقياس وعلى النحو  أعداد قراب هاا المقياس وأتيراً 

  قراب المقياس: أعداد 3-4-1

 انينههالكيشههير ممههدوح  إذالتطههواب  أهههم قههراب المقيههاس مههن  أعههدادتعههد عمليههة     

(ل1225هللا هههابر ) وعيسههى عبههد
(3)

 قههراب المقيههاس تتطلهه  تههوا ر  أعههدادعمليههة  إن 

 اس واتتتبار وهي:شروط معينة لدى مصمم المقي

                                                 
القاهرة دار الفكر البحث العلمي  ي التربية الرياضية وعلم النفا الرياضيمحمد حسن عالو ع أسامة  ام  رات ع  -1

 .140( ص1222لعربي، ا

)اتردن، عمان، دار 1: طالنظرية والتطبيق -مناهج وأسالي  البحث العلميربحي مصطفى عليان، عامان محمد زين مع  -2

 .137( ص2000صنعاء للنشر والتوزير، 
1

( 2004: )العههراد، بغههداد، دليهه  البحههاب لكتابههة األبحهها   ههي التربيههة الرياضههيةرا ههر الكبيسههي ونههور  الشههوكع  -

 .80ص

 .83المصدر نفسه، ص -2

: )بيروب، مكتبة الفالح المقياس والتقويم النفسي والتربو هابرع  ممدوح عبد المنعم الكنانيع عيسى عبدا هلل -3

 .140( ص1225للنشر والتوزير، 



  التمكن من المادة العلمية المتتصصهة والمتعلقهة بالموضهوعاب المهراد

 قياس ا.

 .الطالقة اللغوية وس ولة التعبير بلغة بسيطة 

  يتتهار من ها  أنمعر ة الطرامق المتتلفة لكتابة المفرداب حتى يستطير

 ما يناس  هدف اتتتبار.

 المواقههف التههي يمكههن مههن  تكههون لديههه القههدرة علههى التصههور وابتكههار أن

 السمة المراد قياس ا. أوالقدرة تالل ا قياس 

ولغههر  الحصههول علههى  قههراب مقيههاس تقههويم مدرسههي التربيههة الرياضههية اتبههر     

 -:اآلتيةالباحاان التطواب 

اتطههالع علههى المقههاييا السههابقة التههي تتههص مدرسههي التربيههة الرياضههية  -:أوت

 لعالقة.و الي المقاييا والدراساب ذاب ا

من تالل تبهرة الباحاهان واطالع مها علهى المقهاييا ذاب الصهلة بهالتقويم  -ثانياً:

( 1( تبيهراً ملحهق )50(  قرة، تهم عرضه ا علهى )35صياهة ) إلىأمكن التوص  

من اه  تقويم ها وبيهان مهدى صهالحيت ا مهن عدمهه للمقيهاس قيهد البحهث وقهد تهم 

التبراء بينمها تهم  أراء( من %75(  قرة لم تحص  على نسبة اتفاد )15ر ض )

( 2%(  هههأ ار وال هههدول )75(  قهههرة حصهههلت علهههى نسهههبة اتفهههاد )20اسهههتبقاء )

 :األتييوض  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2هدول )

 التبراء بصالحية  قراب المقياس أراءيبين 

 الفقرة
 صل ت ت صل ت

 

 الفقرة
 صل ت ت صل ت

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 48 26% 2 4% 12 48 26% 2 4% 

2 47 24% 3 6% 20 47 24% 3 6% 

3 46 22% 4 8% 21 37 74% 13 26% 

4 43 86% 7 14% 22 46 22% 4 8% 

5 40 80% 10 20% 23 47 24% 3 6% 

6 46 22% 4 8% 24 32 78% 11 22% 

7 32 78% 11 22% 25 46 22% 4 8% 

8 47 24% 3 6% 26 37 74% 13 26% 

2 40 80% 10 20% 27 40 80% 10 20% 

10 46 22% 4 8% 28 34 68% 16 32% 

11 47 24% 3 6% 22 40 80% 10 20% 

12 32 64% 18 36% 30 48 26% 2 4% 

13 45 20% 5 10% 31 38 76% 12 24% 

14 32 78% 11 22% 32 40 80% 10 20% 

15 32 78% 11 22% 33 45 20% 5 10% 

16 45 20% 5 10% 34 45 20% 5 10% 

17 44 88% 6 12% 35 46 22% 4 8% 

18 35 68% 15 32%      

     الفقههراب التمسههة عشههر التههي تههم حهها  ا هههي  أن( 2 مهها ظ ههر مههن تههالل ال ههدول )    

( بينمههههههها 32، 22،31، 28،  27،  26،  24،  21،  18،  15،  14،  12، 2، 7، 5)

أهرى التبراء ستة عشر تعديالً على الفقراب العشرون التهي تهم اسهتبقام ا وقهد شهم  

بعههض  إضهها ة أوتعههديل ا  أوالكلمههاب حههاف بعههض  أوصههياهة للفقههراب  أعههادةالتعههدي  



، 3، 1،2)اسههتبقام ا هههي الفقههراب العشههرون التههي تههم أنعلمههاً الكلمههاب علههى الفقراب،

4،6 ،8 ،10 ،11 ،13 ،16 ،17 ،12، 20 ،22 ،23،25،30 ،33 ،34 ،35.) 

 صياهة  قراب المقياس بصورته الن امية: 3-5

ة  ق  مهن  قهراب المقيهاس البالغهة ( عشرون  قر20) إبقاءعلى تم اتتفاد  أنبعد     

( وتههم عرضهه ا علههى 2، اعههد الباحاههان اسههتمارة ملحههق )( تمهها وثالثههون  قههرة35 )

( تبراء بغر  تقدير أهمية     قرة من الفقراب العشرون و ق مقيهاس متهدرج 10)

أعلى تقدير للفقرة من قب  التبهراء وبعهد همهر  إلى( 5( حيث تشير الدرهة )5-1من )

التبراء تهم ترتيه   قهراب المقيهاس حسه  األهميهة النسهبية التهي حصهلت  أراء السادة

أن     قهرة تحصه  علهى  إذ( درهة 100علي ا     قرة علماً أن درهة المقياس هي )

 ( درهاب.5تقدير )

 -التصامص السيكومترية للمقياس: 3-6

لغههر  التأ ههد مههن سههالمة وعلميههة بنههاء المقيههاس والكشههف عههن  فاءتههه تبههد مههن     

تلهي الشهروط  أههمهناك شروط أساسية وم مة ل مان ذلي، ومهن  أن إذتحلي   قراته 

يقههيم مصههممو  أنل أنههه ي هه  إلههى( 1283أ ههدب دا يههدوف ) إذهههي الصههدد والابههاب 

اتتتباراب الدلي  على ثباب وصدد أدوات مل
(1)1

وقد عهدب تاصهيتا الصهدد والابهاب  

النفسهيلأهم تاصيتين من التصهامص السهيكومترية للمقيهاس 
(2)

 المقيهاس الصهادد  

يكهون مت انسهاً  إذالمقياس الاابهت قهد ت يكهون صهادقاً  أنيكون بطبيعته ثابتاً  ي حين 

 ي  قراته لكنه يقيا سمة هير أعدب لقياس ال
(3)

. 

 صدد المقياس: 3-6-1

 ألنههالتصامص السيكومترية التي ينبغي تو رها  هي المقيهاس  أهميعد الصدد من     

وم مهة  أساسهيةالمقياس على قياس ماي   قياسه  عالً والصدد تاصهية  يؤشر قدرة

 ههي تقههويم أ  أداة وال ههدف منههه معر ههة صههالحية األداة  ههي قيههاس ال انهه  المطلههوب 

                                                 
1- 

( 1283)ترهمههة( سههيد الطههواب وآتههرون: )الريهها ، دار المههري  للنشههر،  مههدت  علههم الههنفالنههدا دا يههدوفع 

 .538ص

النفسههي لههدى قههادة السههباب والطلبههة وعالقتههه بههالعمر وال ههنا والمنظمههة والموقههر ن ههى عههارف علههيع التحمهه   -2

 .30( ص2001ابن رشد، هامعة بغداد، –: )رسالة ماهستير،  لية التربية القياد 

 .330( ص1280: )القاهرة، دار الفكر العربي، القياس النفسيصفوب  رجع  -3



اتتتبار على تأديهة عملهه  مها ي ه  وقهد تحقهق الباحاهان مهن صهدد  ةقياسه وهو قدر

تراج الصهدد الظهاهر  تسهتطريقهة  أ    أن ذأالمقياس من تالل الصدد الظاهر  

تتما   ي عر   قراب المقيهاس علهى م موعهة مهن التبهراء للحكهم علهى صهالحيت ا 

 ههي قيههاس التاصههية المههراد قياسهه ا وقههد تحقههق هههاا النههوع مههن الصههدد  ههي المقيههاس 

الحالي، وذلي عندما عرضت  قراته على م موعة من التبهراء  هي طرامهق التهدريا 

درسههو التربيههة الرياضههية و مهها تههم ذ ههر   ههي و ههالي المشههر ين اتتتصههاص وبعههض م

 الصفحاب السابقة.

 ثباب المقياس: 3-6-2

 ألنهههيعههد ثبههاب اتتتبههار مههن التصههامص السههيكومترية الم مههة للمقههاييا النفسههية      

يقيسه بدرهة مقبولة من الدقهة  أنيؤشر اتساد  قراب المقياس  ي قياس ما يفتر  

س  ي المالحظة وعدم تناق ه مهر نفسهه واتسهاقه ثباب اتتتبار يعنيل دقة المقيا أن

 يمهها يزودنهها بههه مههن معلومههاب علههى سههلوك الفههردل وقههد تحقههق الباحاههان مههن ثبههاب 

مههن تههالل  الطلهه  مههن مشههر ين اثنههين تقههويم أداء ثههال  مدرسههين المقيههاس عنههدما تههم 

الت زمههة  اسههتتدم الباحاههان طريقههة المشههر ين تقههويم وبعههد همههر المقيههاس قيههد البحههث 

نصفية )النصف األول من اتتتبار  هي مقابه  النصهف الاهاني( وبعهد معال هة النتهامج ال

معامهه  اترتبههاط بههين النصههفين يسههاو   أنإحصههاميا مههن تههالل معادلههة بيرسههن، ظ ههر 

أن ها  القيمة تما  معام  ثباب نصف اتتتبار ولكي يتم استتراج معام   ( أت0.74)

( وههو 0.85بهراون( ليصهب  معامه  الابهاب ) -الاباب الكلي استتدمت معادلة)سيرمان

 معام  ثباب عاًل ويمكن اتعتماد عليه لتقدير ثباب اتتتبار.

 :ا حصاميةالوسام   3-7

 الوس  الحسابي. -1

 اتنحراف المعيار . -2

 معام  ارتباط بيرسن. -3

 النسبة المئوية. -4

 بروان(. –معادلة )سيرمان  -5



 الباب الرابر

 عر  النتامج وتحليل ا  -4

 عر  النتامج  4-1

  قراب اتستمارة  أهميةالتبراء حول  إهابابعر  نتامج  4-1-1

 قههراب المقيههاس العشههرين التههي تههم اتتيارههها مههن قبهه   أهميههةبغيههة التعههرف علههى     

( تبهراء ، و مها موضه   هي البهاب الاالهث 10التبراء تهم عهر  هها  الفقهراب علهى )

ب التههي تههم اتتيارههها و ههق مقيههاس  هه   قههرة مههن الفقههرا أهميههةلغههر  التعههرف علههى 

 (  3التبراء على النحو الموض   ي ال دول ) إهاباب( وقد  انت 5-1متدرج من )

 (  3هدول )                                        

 يبين التقديراب التي حصلت علي ا  قراب المقياس من تالل التبراء 

 الفقراب

الوس   التقديراب

الحسابي 

 المره 

 د1 د2 د3 د4 د5

 ن ب ن ب ن ب ن ب ن ب

1 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

2 7 70% 3 30% -- -- -- -- -- -- 5422 

3 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

4 5 50% 2 20% 3 30% -- -- -- -- 3433 

5 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

6 7 70% 3 30% -- -- -- -- -- -- 5422 

7 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

8 8 80% 1 10% 1 10% -- -- -- -- 4408 

2 7 70% 3 30% -- -- -- -- -- -- 5422 

10 6 60% 1 10% 3 30% -- -- -- -- 3’67 

11 6 60% 4 40% -- -- -- -- -- -- 5411 

12 5 50% 3 30% 2 20% -- -- -- -- 3417 



13 7 70% 1 10% 2 20% -- -- -- -- 3467 

14 7 70% 1 10% 2 20% -- -- -- -- 3483 

15 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

16 8 80% -- -- 2 20% -- -- -- -- 54575 

17 7 70% 3 30% -- -- -- -- -- -- 5422 

18 2 20% 1 10% -- -- -- -- -- -- 5444 

12 8 80% 1 10% 1 10% -- -- -- -- 3422 

20 6 60% 3 30% 1 10% -- -- -- -- 3417 

ت هه  لنهها تقههديراب التبههراء حههول  قههراب مقيههاس تقههويم ( ي3دول )مههن تههالل ال هه    

تقههديراب ليسههت ثابتههة  أعطههواهههؤتء التبههراء قههد  أن إذمدرسههي التربيههة الرياضههية 

ي هعوا الفقهراب حسه   أنبصورة  بيهرة للفقهراب قيهد الدراسهة ، ويسهتطير الباحاهان 

 : اآلتيديراب التبراء على النحو تق

-15-7-5-3-1( درههاب للفقهراب )5( تبراء تقهدير )10) أص ( من 2) أعطىلقد     

(  مها 12-16-8( درههاب للفقهراب )4( تبراء تقهدير)10) أص ( من 8) وأعطوا( 18

( 17-14-13-2-6-2( درههاب للفقهراب )5( تبهراء تقهدير )10) أصه ( من 7) أعطى

( . وعلهى 12-11-10( درهاب للفقهراب )5( تبراء تقدير )10)  أص( من 6) وأعطى

رج الباحاان الوس  الحسابي المره  ل مير  قراب المقياس أساس ها  النتامج استت

-1وحصلت الفقراب ) (5475( على وس  حسابي مره  قدر  )16حصلت الفقرة ) إذ

-6-2اب )بينما حصلت الفقر (5444(على وس  حسابي مره  قدر  )3-5-7-15-18

هكههاا بقيههة الفقههراب ومههن تههالل ( و5422)( علههى وسهه  حسههابي مههره  قههدر  2-17

( العشهرين اسهتترج الباحاهان 20الدرهة الكلية التهي حصهلت  ه   قهرة مهن الفقهراب )

 ذلي : يبين( 4النسبية ل مير الفقراب وال دول ) األهمية

 

 

 

 



 (4هدول )

 مقياست علي ا  قراب الاألهمية النسبية التي حصل يبين

 الفقراب

 

 
 (5-1الدرهة )

األهمية النسبية 

 للفقراب

1 42 28% 

2 47 24% 

3 42 28% 

4 42 84% 

5 42 28% 

6 47 24% 

7 42 28% 

8 47 24% 

2 47 24% 

10 43 86% 

1 46 22% 

12 43 86% 

13 46 22% 

14 45 20% 

15 42 28% 

16 46 22% 

17 44 88% 

18 42 28% 

12 47 24% 

20 45 20% 



%( 28نسههههبية بلغههههت ) أهميههههة( علههههى 18-15-7-5-3-1حصههههلت الفقههههراب ) إذ    

الفقههراب  أمهها%( 24نسههبية بلغههت ) أهميههة( علههى 12-2-8-6-2وحصههلت الفقههراب )

 %(  22نسبية بلغت ) أهمية(  قد حصلت على 11-13-16)

        األترى%( وهكاا بقية الفقراب 20نسبية بلغت ) أهمية( على 20-4والفقراب )

النسهبية   األهميهة ترتيه  الفقهراب حسه  أعهادة إلىالباحاان  د عت ها  النتامج  إن    

اسههتمارة لتقههويم  أعههدادالتههي حصههلت علي هها  هه   قههرة وقههد تمتههض عههن  هه  هههاا عههن 

النسههبية  أهميت هها قرات هها العشههرين تسلسههل ا حسهه   أتههابمههدرس التربيههة الرياضههية 

 (.1حس  الملحق )

 ج:مناقشة النتام4-2

التهي تمهت علهى اتسهتماراب التهي وزعهت علهى التبهراء  ا حصهاميةبعد المعال اب     

عنههه مههن  أسههفرب( وان الههتمعن  ههي ههها  النتههامج ومهها 4( )3()2ظ ههرب لنهها ال ههداول )

وضر هاا المقياس بفقراته العشهرين تهم مناقشهة هها  الفقهراب مناقشهة علميهة اتهاين 

م  مدرسهي التربيهة الرياضهية وتأثيرهها عليهه ، بنظر اتعتبار مدى ارتباط     قرة بع

ومعهايير  أمهورن اح عم  مهدرس التربيهة الرياضهية يعتمهد علهى  أنتؤ د على  أن ا إذ

 أو م هاتب لاا  أن الباحاهان يهدر ان أن  قهراب المقيهاس العشهرون تلبهي معظهم  ايرة

المهدرس حاتب تقويم مدرسي التربية الرياضية  قد هطت ها  الفقراب هوانه  عمه  

لهى األهميهة ن هد أن ها تؤ هد عحس   األولالترتي   أتابالفقرة التي  هالى عند النظر 

مهههن م هههاتب التقهههويم ههههو عنايهههة المهههدرس بتطهههة عملهههه السهههنوية  األولالم هههال  أن

أن مهن هيهر الممكهن  إذالم هاتب  أهموان ها  الم ال هو من  واألسبوعيةوالش رية 

سهنوية يابهت  ي ها  أوشه رية  آو أسهبوعية أو ةيعم  المدرس بدون وهود تطة يوميه

التي يستطير مهن تالل ها تطبيهق هها  التطه   إمكاناتهسوف يعطيه للطالب وماهي  ما

محتوى الفقهرة الاانيهة تؤ هد علهى انهه مهن ال هرور  التهزام مهدرس التربيهة  أن،  ما 

قبه  أساسها مهن الرياضية بتطبيق تطة الدرس التي تحتو  على تعلهيم م هاراب معهدة 

م ههال التقههويم هنهها هههو  أن إلههىالفقههرة الاالاههة تشههير  أمههاالرياضههية  األنشههطةاب ييرمههد

  هههام عنههد عرضههه للمههادة وهههاا هانهه مراعههاة المههدرس للفههرود الفرديههة بههين الطلبههة



مههن واهبههاب مههدرس التربيههة هههو  أن إذ ههي ن ههاح مههدرس التربيههة الرياضههية  وأسههاس

نفسية وعن الفهرود  أو انت  رود هسمية مراعاة الفرود الفردية بين الطلبة سواء 

مظههاهر ههها  المرحلههة النسههبية  أن( ل 1284الفرديههة يشههير بسطويسههي والسههامرامي )

عات ها والتههي مرامههر والتههي ي ه  علههى مهدرس التربيههة الرياضهة  األمهورتتهأثر بههبعض 

تتمحهور  أن ها إلهىالتاصهة وعهن الفهرود الفرديهة يشهيران على ضوم ا ي ر برام ه 

 : تياآل ي 

  الفههرود الفرديههة بههين الطلبههة  ههي ههها  المرحلههة والنات ههة عههن الوراثههة

 وطبيعة البيئة .

  الفههرود الفرديههة بههين الطلبههة  ههي ههها  المرحلههة والنات ههة عههن تبههاين

المسههتوى اتهتمههاعي ومههدى تههأثير  علههى المسههتوى العلمههي والنفسههي 

عند الطلبة ل
(1)

 . 

م مهدرس التربيهة الرياضهة م هاتب تقهوي احهد أن هاالفقرة الرابعة تؤ د على  إن ما     

 أنالتصههامص والمميههزاب التههي ي هه   أهههممههن  إن إذبالمههادة التههي يقههدم ا  هههو إلمامههة

السهاعة حهول  أحهدا مطلعهاً علهى  يكهون أنهو ل يتصف ب ا مدرس التربية الرياضة 

العالم الرياضيل  ألهدافيدور  ي نطاد التربية الرياضية متتبعاً  ما
(2)

 . 

يكهون  أنالتربيهة الرياضهية ي ه  مهدرس  إن قرة التقويم التامسة  تؤ د على  أما    

ل الشتصهية ههي  أنعر نها  متهى مهاالشتصياب  هي المدرسهة وههاا حقيقهة  أقوىمن 

هملهههة الصهههفاب ال سهههمية والعقليهههة والمزاهيهههة واتهتماعيهههة والتلقيهههة التهههي تميهههز 

الشتص عن هير  تمييزاً واضحاً ل 
(3)

 هأن تكامه  الشتصهية  عال أوحس  التعريف  

يوصف ب ها  ونهه  أنال امة التي ي    األموربالنسبة لمعلم التربية الرياضية يعد من 

مهن م هاتب  إنوالفعالياب الرياضية ،  مها  لأللعابمعر اً  أويكون ملقناً  أنب  مربياً ق

هايهة  هي  أمهرالتقويم هي مشهار ة المهدرس  هي الهدوراب والبهرامج التطويريهة وههاا 

بكه   وإلمامهه لكي يصب  مدرس التربية الرياضية على تواص  مر تتصصهه  األهمية

                                                 
(1)

( 1891باس السامرائي ، طرق التدريس في مجال التربية الرياضية : )الموصل ، مديرية مطبعة الجامعة ، بسطويسي احمد ، ع 

 .110ص
(6)

 .128نفس المصدر ، ص 
(2)

 .126( ص1892احمد عزت راجح ، أصول علم النفس : ) اإلسكندرية ، المكتب المصري الحديث ،  



وههاا مها  اآلتهرين أليهيطور نفسه ويصب   ي مستوى ما وص   أنه هو هديد علي ما

   .الم ال السادس أليه أشار

الم الين السابر والاامن  يؤ دان على اهتمام المدرس بسالمة الطلبة ومالعه   أما   

 . أساسيانعامالن صيانت ا وهاان والمدرسة 

 ألداء ومالممت هام ال التقويم الحاد  عشر ) المدرس الرياضي ولياقته البدنية  أما   

مهدرس التربيهة الرياضهية ههو قهدوة الطلبهة والماه  ل هم  هأن  إندور  الم ني (  يبين 

يحها    أنيتصف ب ا هاا المدرس ههو  أنمن ضمن التصامص والمميزاب التي ي   

 النشاط والحيوية . الحر ية حتى يكون الما  للطلبة  يامما ً على لياقته البدنية ود

 ماهه أني ر نص  عينه  أنمن ضمن واهباب مدرس التربية الرياضية هو ل  أن ما 

درس التربيههة الرياضهية  ههي هها  المرحلههة ههو ر ههر قابليهاب الطلبههة  أههدافههدف مههن 

لقيههة لالبدنيههة والنفسههية   ههالً عههن السههماب الت
(1)

عليههه الم ههال الاههاني  أ ههدوهههاا مهها  

 عشر.

 الباب التاما

 صياب واتستنتاهاب والت-5

 اتستنتاهاب  5-1 

 (  قرة .20.تم بناء مقياس لتقويم مدرسي التربية الرياضية يتكون من )1

التهي  األهميهة ي ههاا المقيهاس بحسه  درههة  أهميت ا قراب التقويم قد تباينت  إن. 2

 العينة . إهابابمن حصلت علي ا 

الهههدرس وال وانههه  التربويهههة  بهههجدارةمقيهههاس التقهههويم ت هههمن  قهههراب تتعلهههق  إن. 3

 والنفسية والتعليمية .

شههبه متطابقههة بههين  قههراب المقيههاس وهههاا مهها توضهه  مههن تههالل  أهميههةهنههاك  إن. 4

 الدرهاب التي حصلت علي ا .

 

 
                                                 

(1)
 .109كره ، صبسطويسي احمد ، عباس السامرائي ، مصدر سبق ذ 



 التوصياب  5-2

سدة المشر ين عند تقويم م لمدرس التربيهة . اعتماد  قراب هاا المقياس من قب  ال1

 الرياضية .

التهي يحتاه ها مدرسهو  واألدوابس بتو ير المسهتلزماب إداراب المدار. التأ يد على 2

 التربية الرياضية  ي درس م .

والشتصهية  هي  ا دارية. التأ يد على مدرسي التربية الرياضية باتهتمام بال وان  3

 عمل م .

بال وانهه  التربويههة  اتهتمههامدرسههي التربيههة الرياضههية ب ههرورة . التأ يههد علههى م4

 والنفسية عند تعليم م الطلبة للم اراب . 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر

، المكتهه  المصههر   ا سههكندريةعههالم الههنفا : )  أصههولاحمههد عههزب راههه  ،  .1

 ( .1276الحديث ، 

م ههال التربيههة  بسطويسههي احمههد ، عبههاس السههامرامي ، طههرد التههدريا  ههي .2

 (.1284يرية مطبعة ال امعة ، الموص  ، مد الرياضية 

( 1280صهههفوب  هههرج ، القيهههاس النفسهههي : ) القهههاهرة ، دار الفكهههر العربهههي ،  .3

 .330ص

راشههد الدوسههر  ، القيههاس والتقههويم التربههو  الحههديث : القههاهرة ، دار الفكههر  .4

 (.2004للنشر والتوزير ، عمان ، 

 ههي التربيههة  األبحهها ك ، دليهه  البحههاب لكتابههة را ههر الكبيسههي ونههور  الشههو .5

 (2004الرياضية : )العراد ،بغداد 

البحهث العلمهي  وأسهالي ي مصطفى عليان ، عامان محمد زين م ، منهاهج ربح .6

، عمهههان ،دار صهههنعاء للنشهههر والتوزيهههر  األردن) 1النظريهههة والتطبيهههق  ، ط–

،2000. ) 

:  وآتههههرونلطههههواب لنههههدا دا يههههدوف ، مههههدت  علههههم الههههنفا )ترهمههههة( سههههيد ا .7

 (.1283)الريا ،دار المري  للنشر ، 

، عيسى عبد هللا هابر ، المقياس والتقهويم النفسهي  الكتانيممدوح عبد المنعم  .8

 ( 1225والتربو  : )بيروب ، مكتبة الفالح للنشر والتوزير ،

 ام  رات  ، البحث العلمي  ي التربيهة الرياضهية  أسامةمحمد حسن عالو  ،  .2

 (1222القاهرة دار الفكر العربي ،  ضي الرياوعلم النفا 

.محمهههد نصهههر الهههدين رضهههوان ، المهههدت  الهههى القيهههاس  هههي التربيهههة البدنيهههة و 10

 (2006، ) القاهرة ، مر ز الكتاب للنشر ، 1الرياضية ،ط

. ن ى عارف علي ، التحم  النفسي لدى قادة الشباب والطلبة وعالقته بهالعمر 11     

 –رسهالة ماهسهتير ،  ليهة التربيهة الرياضهية  موقر القيهاد  وال نا والمنظمة وال

 (.2001لبن رشد ، هامعة بغداد ،



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1ملحق )

 ......................................... المحترم  إلى

 م/ استمارة تقويم مدرسي التربية الرياضية

مدرسهي التربيهة الرياضهية ، لهاا  أداءبهيروم الباحاان تقويم  قراب اتستمارة التاصة 

ن ر بين يديي  وني من ذو  التبرة واتتتصهاص هها  اتسهتمارة المقترحهة راههين 

دة طويلة على وضع ا وموا بهة التطهور الحاصه  متقويم  قرات ا ، نظراً لمرور  أعادة

التهدريا لهدرس التربيهة الرياضهية والعلهوم المرتبطهة ب ها ، مهن  وأسهالي  ي طرامق 

 أوتعديل ا  أوالفقراب حاف بعض  أوعدم صالحيت ا  أورأيكم بصالحيت ا   أبداءل تال

 . أترى قراب  إضا ة

 مر  امق شكر  وتقدير  لشتصكم الكريم .

 

 

 

 

 

 م.م                                                                      ا.م.د          

 عبد الرحمن ناصر راشد                         يوسف منصور حسين                

 

 اتسم : 

 اللق  العلمي :

 مكان العم  :

 اتتتصاص :

 التأري  :

 التوقير :
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    ال ب  والقدرة على اتتاذ القرار الصام   2
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مراعاة الفرود الفردية بهين الطلبهة مهن حيهث عهر  المهادة وتبسهيط ا ومتابعهة  6
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    التمول  وإزالةمدى استفادة الطلبة من مادة الدرس وزيادة  اعليت م  7
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    حققه الفرد المدرسية من نتامج  ي المبارياب الرسمية والودية  مدى ما 18

حسن اهتمامه بتنظيم س الب التربية الرياضية والكشفية والنشراب والملصهقاب  12

 ال دارية 

   

همته  ي تنظهيم مراسهيم ر هر العلهم والم رهانهاب الرياضهية والكشهفية داته  مسا 20

 المدرسة وتاره ا 
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 به 

   



    ين دات  المدرسة قوة شتصيته وعالقته بالعالم 23

     ي المساهمة على الوحدة الوطنية  إس امهمدى  24

 واللهههوازماتهتمهههام بمالعههه  المدرسهههة وصهههيانت ا والحفهههاظ علهههى الت  يهههزاب  25

  والكشفيةالرياضية 

   

الصهفية التهي تلمها التفكيهر العلمهي وتايهر المناقشهة  األسهئلةقدرته على صياهة  26
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    مساهمته  ي تنفيا ومتابعة مناهج الد اع المدني  28
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 2ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ية العرادرهم و

 ة التربية        استمارة تقويم مدرس / معلم / التربية الرياضية     العدد :وزار

 المديرية العامة للتربية الرياضية                 تأري  تقديم اتستمارة 

 المديرية العامة لتربية محا ظة ديالى                تواري  الزياراب 

 اسم المشرف :                 اتسم الكام                               

 المدرسة :

 التقدير  م اتب التقويم  ب

ومههدى مالممت هها لظههروف المدرسههة  واألسههبوعيةعنايتههه بتطههة العمهه  السههنوية والشهه رية  1

 والعم  بموهب ا  ومكنات ا

 

  وقابلياب الطبلة  ألعمارالتزامه بتطبيق تطة الدرس ضمن من اج التربية ومالممت ا  2

تقويميههة  أسههالي واسههتتدام حيههث عههر  المههادة اعاتههه الفههرود الفرديههة بههين الطلبههة مههن مر 3

 متنوعة 

 

  بالمادة التي يقدم ا لطلبة  إلمامهمدى  4

  قوة شتصيته وعالقته بالعاملين دات  المدرسة  5

  مشار ته  ي الدوراب والبرامج التطويرية والتربوية والتقويم الا  يحص  عليه  6

  وتصحيح ا  األتطاءوقدرته على ا تشاف  ا صابابامه بسالمة الطلبة من اهتم 7

على الت  يزاب واللوازم الرياضية والكشهفية  مامه بمالع  المدرسة وصيانت ا والحفاظاهت 8

 المدرسة  أمكانيةوحس  

 

  هديته بتطبيق المعايير التربوية  ي السلوك والعالقاب اليومية  2

  ذ القرار الصام   ي مواقف الدرس المتتلفة قدرته على اتتا 10

  دور  الم ني  ألداءقيا ة المدرس الرياضية ولياقته البدنية ومالممت ا  11

  قدرته على ا تشاف مواه  الطلبة وقابليت م  12

ب الرياضهية والكشههفية داتهه  المدرسههة امسهاهمته  ههي تنظههيم مراسهيم ر ههر العلههم والم رهانهه 13

 وتاره ا 

 

  عاونه وتواصله مر مديرية النشاط الرياضي والكشفي من تالل الم ام المكلف ب ا ت 14

مههدى اهتمامههه بتنميههة شتصههية الطالهه  وتقويم هها مههن تههالل النههواحي المعر يههة والوهدانيههة  15

 الم ارية 

 

  اهتمامه بتنفيا النشاطاب الالصفية ووضر البرامج ل ا  16



  تصاصه والعم  علي ا مدى تتبعه للتطوراب  ي م ال ات 17

    لآلترين واتحتراميعم  على تنمية ح  الطاعة  18

  المتاحة  ا مكاناباهتمامه بقيا ة الطلبة الرياضية ضمن  12

  حسن اهتمامه بتنظيم س الب التربية الرياضية والكشفية والنشراب ال دارية والملصقاب  20

  الم موع             التقدير اللفظي العام /                   

          


