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 امللخص
 لى:ىدف البحث إ -

العالقة بين الكفايات التعميمية األساسية عمى وفق معايير جودة التدريس ومفيوم الذات األكاديمي لطالب كمية الى التعرف 
 أربيل. –التربية الرياضية في جامعة صالح الدين 

في جامعة التربية الرياضية  طالب كميةالمسحي، وتمثمت عينة البحث من  باألسموباستخدم الباحث المنيج الوصفي 
مفيوم الذات مقياس  إعدادتم فقرة، و  (66لكفايات التدريس والذي يتضمن )االبحث فتمثمتا بمقياس  أداتاصالح الدين،أما 

عينة البحث و  إفرادعمى  األداتين، وبعد تطبيق األداتينمن صدق وثبات  التأكدفقرة وقد تم  (55والمكون من ) األكاديمي
ومعامل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بالوسائل ) إحصائيايغ البيانات ومعالجتيا تم تفر  إجاباتيمالحصول عمى 
 -:أىميا( وتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات SPSS اإلحصائيةوتم االستعانة ببرنامج الحزمة  االرتباط البسيط

الدراسية الرابعة في  سنةت األكاديمي لدى طالب الوجود ارتباط ايجابي بين محاور الكفايات التعميمية األساسية ومفيوم الذا
 اربيل. وتم ادراج توصيات أىميا:–جامعة صالح الدين  –كمية التربية الرياضية 

الدراسية المختمفة لموقوف  مسنواتضرورة التأكيد عمى قياس مفيوم الذات األكاديمي لمطالب في نياية كل سنة دراسية ول -
 خارجية. مي يواجييا الطالب سواء أكانت داخمية أعمى المشاكل والصعوبات الت

 مفيوم الذات االكاديمي -الكممات المفتاحية: جودة التدريس
The relationship of the Basic education skills according to standards of the 

quality of teaching and concept of academic component the students of self 

Salah Al-Deen University 

      Firas A. salim                                  

Abstract 
Aim: 
             Identify the relationship between the basic educational offeciencis according to the 

quality of teaching and academically concept of the student of Physical Education college at    

University of Salah Al-Deen. 

           The researcher used descriptive curriculum using survey method, The student of  

Physical Education college assimilate the sample of research while the research tools were 

measuring teaching efficiencies which include (62) passages and prepared measures of self-

concept of academic component which includes (50) passages. The validity and reliability of 

the instrument of both methods has been confirmed. 

           After the instruments have been applied to individual samples and obtaining their 

response, the out comet data has been uploaded and the statically using (arithmetic mean 

,standard deviation and  coefficient of simple correlation has been using the program SPSS). 
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The researchers concluded a set of conclusions which includes: 
        The necessity of emphasizing the measures of self-concept of academic competent for the 

students at the end of each school year and for the various stages of study to find out the 

problems and difficulties that face the student whether internal or external. 

Keywords: Quality of Teaching- Concept of Academic               
 

 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأىميتو: 1-1

المباشر عن تطوير ىذه  ولالمسؤ العممية التعميمية، بوصفو  األساسية والفعالة في عناصرالمن أىم  درسيعد الم
خالصو في العمل، وذلك من خالل التدريب  الخبرات  واكتسابالعممية، وىذا يتطمب رفع كفايتو بعممو ووعيو لو وا 

 قبل البدء بالعمل وأثنائو وضمن احتياجاتو الخاصة .المتراكمة 
 وتأىيل إعداد من خالليا يتم التي والتنوير الفكر معاقل أىم من لكونو بالغة أىمية الجامعي التعميم يكتسب
 عاتقيا عمى يقع حيث المختمفة، مؤسسات المجتمع عمييا تقوم التي والمينية والتربوية والعممية، الفكرية، :القيادات

 التقدم واالزدىار. نحو مستمر بشكل بيده واألُخذ المجتمع قيادة
ان الكثير من الجامعات تحرص عمى اختيار اعضاء ىيئة التدريس ممن يمتمكون المؤىالت العممية العميا في 

 يما يمتمكونو من صفات وخصائص تميزىم وتساعدىم عمى تأدية واجبيم أال وى فضال عناالختصاصات المختمفة، 
دة التدريس، تمك الجودة التي تجعل منو تدريسيا ايجابيا و مؤثرا في طالبو ومجتمعو، حيث يعد التدريسي احد جو 

 ومستواه التعميم ىذا كفاية مدى تحدد التي الرئيسة دعائميا والتربوية وأحد التعميمية في العممية األساسيةالمقومات 
 التعميم، "والمعمم أىداف بتحقيق وثيًقا ارتباًطا ترتبط ولياتمسؤ  من يؤديو وما أدوار من بو يقوم ما خالل من وفاعميتو
 تكامل في والعقائدية واالجتماعية والنفسية والفكرية العممية في الجوانب طالبو تنمية عن كاممة مسؤولية مسئول
 (. 23،    6991محاباة ) قراقزة ،  أو ودون تحيز واتزان وشمول

عوامل التي تساعد في تحقيق النيضة التربوية المرجوة التي تؤدي إلى نيضة ويعد إعداد المدرس من أىم ال
تقان  المجتمع في كافة الجوانب، والمدرس الكفء ىو المدرس القادر عمى تحقيق أىداف مجتمعو التربوية بفاعمية وا 

كفايات منيا:  فالدول التي تحاول تحقيق نيضة شاممة في كافة جوانب الحياة تحتاج إلى معممين يمتمكون عدة
 (.61، 3222التخطيط المحكم، والتقويم، وطرائق التدريس الفعالة والحديثة، واإلدارة الناجحة لمصف )الغزيوات، 

 ومتشعبة، كثيرة أنيا شك الطالب في مفيوم ذاتو من الناحية األكاديمية ال كفاءة رفع في تؤثر التي العوامل إن
مكانيات من المؤسسة التعميمية بدءاً   وغناه، والمنياج وجودتو وفعاليتيا، وحداثتيا التعميم، وطرق ومياراتو، والمعمم يا،وا 

مكانيات ، ومن ىنا يمكن الجزم بأن البيئة التعميمية تسيم إسياما كبيرا في تكوين المتعمم لذاتو، واستعداداتو الفرد وا 
 المرء ن  ااذ  التي تسيم في تشكيل مفيوم الذات األساسيةفالخبرة التعميمية والجو الدراسي ونظام المعاممة من العناصر 

 وأنو واقعية، حقيقة إمكانياتو لتصبح إمكانيات من لديو ما تحقيق ويميل إلى لذاتو، إيجابية نظرة امتالك إلى بحاجة
 والتحصيل زترتبط باإلنجا الذات تحقيق إلى فالحاجة وواقعيًا، مرتفعاً  لذاتو، تقديره كان إنجازاً  المتعمم أكثر كان كمما

 (1، 3222، دية)ابو .الذات عن والتعبير
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الييئة التدريسية في كمية التربية  أعضاءمن ىنا برزت اىمية ىذه الدراسة الحالية من خالل معرفة مدى امتالك 
عمى  األكاديميالرياضية عمى وفق معايير جودة التدريس ومدى امتالك طالب كمية التربية الرياضية لمفيوم الذات 

 نوع العالقة بينيما. الىتمك الكفايات التدريسية والتعرف  وفق
 مشكمة الدراسة: 1-6

مستوى جامعة صالح الدين بشكل عام وكمية التربية الرياضية بشكل خاص  فيمن خالل تطبيق جودة التدريس 
اء ىيئة التدريس البد لنا من معرفة مقدار الكفايات التي يمتمكيا أعضخالل الموسمين الدراسيين السابقين، كان 

صالحيا ومن ثم  من وجية نظر الطمبة، لمعممية التعميمية والتعرف عمى مواقف القوة لتعزيزىا وكذا مواقع الضعف وا 
إن تمك الميارات  اذ انالتدريس،  وفنيات تطوير ميارات من ثمتنميتيا وتطويرىا والتي من شأنيا تعزز تمك الكفايات و 

تعزيز الجانب المعرفي لدى الطالب بشكل عام ومن ثم امتالكيم لتمك المعارف التي التدريسية شأنيا إن تؤدي إلى 
االيجابي يعزز من كفايات التدريس التي  األكاديمين مفيوم الطالب لذلتو ا إذتغنييم وتعزز من مكانتيم األكاديمية، 

 يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس.
 :اآلتي لالتساؤ  نع إلجابةلمن ىنا بزرت مشكمة الدراسة الحالية في محاولة 

لطالب  األكاديميمفيوم الذات و عمى وفق معايير جودة التدريس  األساسيةىل ىناك عالقة بين الكفايات التعميمية  -
 كمية التربية الرياضية ؟

 ىدف البحث: 1-3
يوم الذات مف)و (الكفايات التعميمية األساسية عمى وفق معايير جودة التدريس)العالقة بين  الىالتعرف  -

 أربيل. –كمية التربية الرياضية في جامعة صالح الدين  -السنة الدراسية الرابعة لطالب (األكاديمي
 فرضية البحث: 1-4
الكفايات التعميمية األساسية عمى وفق معايير جودة التدريس ومفيوم الذات ىناك عالقة ذات داللة معنوية بين  -

 أربيل. –كمية التربية الرياضية في جامعة صالح الدين  -ابعةالسنة الدراسية الر  لطالب األكاديمي
 مجاالت البحث: 1-5
 اربيل. –كمية التربية الرياضية / جامعة صالح الدين  -السنة الدراسية الرابعة : طالبالبشري -
 26/6/3263لغاية  8/6/3263الفترة من : الزماني -
 اربيل. –لرياضية /جامعة صالح الدين : القاعات الدراسية في كمية التربية ا المكاني -
 تحديد المصطمحات: 1-6
 الكفايات التعميمية: -

 التربويةو  الشخصية، الكفايات مثل أداء ميمتو، في ينجح كي لممعمم الالزمة والميارات القدرات مجموعة ىي
 (681، 3222، ابو مموح).والتكنولوجية االجتماعية،و  التعميمية،
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 الجودة الشاممة: -
 كافة ىي مجموعة المبادئ والسياسات واليياكل التنظيمية المتميزة باستخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة

معيار لالداء والتحقق من مدى تطابق االداء والخدمات  أعمىغرض تحسين االداء والخدمات المقدمة وتحقيق ل
 (Davis&Ringsted, 2006, 305-315المقدمة مع المعايير المستيدفة.)

 :األكاديميمفيوم الذات  -
ولكفايتو، وىو إدراك الفرد لقدراتو وجيوده في النشاطات األكاديمية  لذاتو، واحترامو األكاديمية، لقدراتو الفرد نظرة

 ( 362، 3222العامة ، والنشاطات األكاديمية الخاصة.)ابو زيتون،
 الطار النظري والدراسات المشابية: -6
 االطار النظري: 6-1

 :التدريسية الكفاية اشتقاق مصادر - 
 :ىي التدريسية الكفايات الشتقاق مصادر أربعة إلى " نقال عن )االزرق(براون و اوكي "يشير

 التعميمية بالعممية المعنية األطراف آراء استطالع -
 .التدريس في الخبرة ذوي المعممين مالحظة -
 التدريس عممية تحميل -

 :وىي التدريسية منيا الكفايات تشتق أن يمكن أساسية مصادر أربع (وويبر زوجون كوبر) من كل ويقترح
 .التعميمية لممناىج الفمسفية النظرة -
 .األمبريقية الطريقة -
 .الطمبة آراء -
 (69 ص ، 3222 األزرق،المعمم ) خبرة -
 :وىي توجيات أو مناح في أربعة فتتمخص يراىا "مرعي" كما التدريسية الكفايات اشتقاق مصادر أما
 تربوية نظرية من التوجو أصحاب ىذا ينطمق : التدريسية الكفايات اشتقاق في النظري المرجعي اإلطار منحى -أ

 مع ومتوافقة منسجمة اعتمادىا يتم التي الكفايات تكون أن وىذا يعني التدريسية، الكفايات اشتقاق في نظري كأساس
 .المعتمدة النظرية التربوية مرتكزات

 التدريسية الميام تحميل عمى ىذا المنحى ويعتمد :التدريسية الكفايات اشتقاق في التحميمي المرجعي اإلطار نحىم -ب
 التعميمية النتاجات وليحقق بو، المنوط واألداء باألدوار من القيام ليتمكن المعمم لدى توفرىا الواجب والوظائف
 .المرغوبة
 في المعتمدة الدراسية صياغة المساقات إعادة فكرة عمى المنحى ذاى يعتمد :القائم البرنامج تغيير منحى -ج

 .التدريسية الكفايات أساس عمى المعممين المبني تكوين فمسفة فقعمى و  القائم، التدريبي البرنامج
 ودراسة بمراجعة الباحثين الميتمين اتفاقمن   رغمعمى ال :الكفايات اشتقاق مصادر كإحدى البحوث إطار -د

 يمكن والذي الصفي، المعمم بسموك المتعمقة الصادقة في المعمومات نقص وجودب المعممين بتكوين المتعمقة البحوث
 .التعميم ميارات المعممين عمى تدريب لمقائمين يحدد أن
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 :الخمفية النظرية لمفيوم الذات االكاديمي -
يمي في عممية التحصيل الدراسي، وىو يعد مفيوم الذات األكاديمي مفيوما حيويا بالنسبة ألداء الطالب األكاد

جزء من تقدير الذات العام لدى الفرد ، يرتبط بالجانب الدراسي ، وبالحياة األكاديمية لمفرد ، وتقدير الذات األكاديمي 
 لو أىميتو في التقدم الدراسي النو ال ينمو إال في المواقف التعميمية المختمفة.

 احترام حول العامة المعتقدات ويشمل ذلك األكاديمية، لقدراتو الفرد إدراك ملتقوي وصف ىو األكاديمي الذات مفيوم
 بناء األكاديمي الذات مفيوم فإن المعنى وبيذا .األكاديمية كفايتو، وقدراتو حول الفرد بإدراكات ترتبط التي الذات
 بأداء األكاديمي أداء الطمبة قارنةم الخارجية بالمقارنة ويقصد وداخمية، خارجية مقارنات إجراء األبعاد يتضمن متعدد

 مع المجاالت إحدى في الخاص األكاديمي أداء الطمبة مقارنة الداخمية بالمقارنة يقصد كما الصف، في زمالئيم
 (. McCoach&Siegle,2002األخرى) األداء مجاالت
مساعدتيم عمى  في الوسيط دور يؤدي قد المفيوم ميم جدا ألنو ىذا وتطور نمو أن الباحثين من العديد يؤكد لذا

 النمو ويساعد يدعم أن يمكن اإليجابي األكاديمي الذات المناسبة، اذ ان مفيوم األكاديمية الميارات التكيف وتطوير
 تحقيق األفراد من تمنع سمبية انفعاالت السمبي األكاديمي الذات مفيوم يسبب حين في الميارات المتنوعة إتقان عمى

 . (Russel & Ouvier,2000أىدافيم ) 
 ةمن الناحي ذاتو عن الطالب صورة تكوين في كبيراً  تسيم إسياماً  البيئة الجامعية بأن الجزم يمكن وىكذا
 مفيوم تشكيل في تسيم التي األساسية العناصر من المعاممة، ونظام المكتسبة والبيئة التعميمية  فالخبرات ،االكاديمية

 .الذات
 الدراسات السابقة 6-6
(: "الكفايات التدريسية الالزمة لممعممين من وجية نظر المعممين والموجيين 1997دراسة الحمادي )  6-6-1

 في المرحمة الثانوية بدولة قطر".
( معممتتا ومشتترفا ممتتن يعممتتون بالمتتدارس الثانويتتة الحكوميتتة بمدينتتة الدوحتتة، وقتتد 266تكونتتت عينتتة الدراستتة متتن ) 

اية، موزعة عمى األىداف التعميمية، والمحتتوى، وخصتائص المعمتم، وتخطتيط ( كف96طور الباحث استبانو مكونة من )
ق التدريس، واألنشطة، والتعامل اإلنساني، والتقويم، وقتد توصتمت الدراستة إلتى بعتض ائالدرس، والوسائل التعميمية، وطر 

رتبتتة األولتتى، وتالىتتا كفايتتة جميتتع الكفايتتات ميمتتة لممعممتتين ، وقتتد احتمتتت كفايتتة إدارة الصتتف الم اذ انالنتتتائج الميمتتة، 
التقويم، كذلك ظير عدم جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممؤىل، وقد وجتدت الدراستة فروقتًا ذات داللتة إحصتائية 

 تعزى لمخبرة، لصالح الخبرات الطويمة.
 الذات ومفيوم االستماع ميارات تنمية في تدريبي برنامج ( :" أثر6515عميوات،) زيتون و أبودراسة  6-6-6

 بصريًا" المعوقين الطمبة لدى األكاديمي
 ىتذا أثتر وقيتاس المعتوقين بصتريًا، لمطمبتة االستتماع ميتارات فتي تتدريبي برنتامج تصتميم إلتى الدراستة ىتذه ىتدفت
 متن وطالبتة طالبتاً (  28  )متن العينة وتكونت .لدييم الذات األكاديمي ومفيوم االستماع، ميارات تحسين في البرنامج
 عمتى عشتوائية بطريقتة تتوزيعيم تتم والتذين مكتتوم، أم بتن اهلل عبتد مدرستة فتي بصتريًا الممتحقتين المعتوقين الطمبتة

 إعتداد تتم الدراستة وألغتراض .مفحوصتاً   ( 36)من تألفت والضابطة مفحوصاً ( 61 )من وتألفت التجريبية المجموعتين
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 التذات مفيتوم مقيتاس الباحثتان واستتخدم رنتامج،الب فتي االستتماع المستتيدفة ميتارات لقيتاس االستتماع ميتارات مقيتاس
 المشترك. تحميل التباين استخدم الدراسة نتائج تحميل أجل مفيوم ومن لقياس األكاديمي

 ومفيتوم االستتماع ميتارات مقياستي عمتى التجريبيتة لصتالح المجموعتة إحصتائية داللتة وجتود إلتى الدراستة وتوصمت
 .األكاديمي الذات

 اجراءات البحث: -3
 منيج البحث: -

 تم استخدام المنيج الوصفي لمالئمتو مع طبيعة البحث.
 مجتمع البحث وعينتو: -

أربيل والبالغ –تمثل مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الرابعة في كمية التربية الرياضية/جامعة صالح الدين 
حيث تم  فقط ( طالبا92نت من )، اما عينة البحث تكو  ( A-B-C-Dمثموا الشعب ) وطالبة ( طالبا662عددىم)
البالغ عددىم  عدد من الطالب وىم الراسبون والعينة الخاصة بالتجارب االستطالعية وعينة البناءو  الطالبات استبعاد

 .(طالبا22)
عمى وفق الفقرات المحددة  لتدريسيييم من حيث كفايات التدريس واألداءات السموكية الباما فيما يتعمق بتقييم الط

 سنة الدراسيةولم ( تدريسيين 6وعددىم)  البحث، فقد انحصرت عمى التدريسيين لممواد الدراسية النظرية فقط ألداة
 الرابعة في كمية التربية الرياضية التي اشتممت تدريسي المواد اآلتية:

عمم التدريب ، و يةفمسفة وتاريخ التربية الرياض، و االجتماع الرياضيو  ،االدارة والتنظيم عممو  ،عمم النفس الرياضي)
 الرياضي(

 أداتا البحث:-
 مقياس الكفايات التعميمية االساسية: -1

كفايات التعميمية ومعايير جودة التدريس تم اعداد لبعد االطالع عمى الدراسات واالدبيات والنظريات الخاصة با
وىو مقياس يتضمن ، سيةوتكون المقياس من ستة محاور مختمفة لمكفايات التعميمية االسا مقياس ليذا الغرض،

محاور أساسية لجودة التدريس،حيث تم عرض المقياس عمى محكمين من اختصاصات مختمفة في عمم النفس 
 رض التأكد من شمول محاور وفقرات المقياس لجودة التدريس.غل *والمناىج التربوي وطرائق التدريس

 :األداةصدق  -
 في رأييم إلبداء المختصين و الخبراء من مجموعة عمى يةالمبدئ عرضو بصورتو تم المقياس صدق من لمتأكد
 و النيائية صورتيا في أخرجت حتى اقتراحيم ضوء في المناسبة التعديالت بعض أجريت و حاوره،مالمقياس و 

 .(6محاور)ممحق  ( 1) عمى موزعة فقرة (13) تضمن

                                                           
*

 فلسفة ومناهج. -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.د فؤاد ابراهٌم السسراج./جامعة صالح الدٌن -

 علم النفس التربوي -كلٌة التربٌة-أ.د عمر ٌوسف بتً./ جامعة صالح الدٌن -
 علم النفس. –كلٌة التربٌة -ة صالح الدٌنأ.م.د ٌوسف حمة صالح./ جامع -
  طرائق تدرٌس.-كلٌة التربٌة اساس-أ.د حامد مصطفى بلباس./ جامعة صالح الدٌن -
 علم النفس. -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.م.د عظٌمة عباس./ جامعة صالح الدٌن -
 .تدرٌسطرائق  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.م.د فداء أكرم سلٌم./ جامعة صالح الدٌن -
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 ثبات األداة: -
 كرونباخ ألفا بطريقة االستبانة ثبات من التأكد تم

 :المحسوبة الثبات معامالت بيني (1لجدول )ا

 معامل الثبات)ألفا( محاور المقياس
 58784 الكفايات التعميمية في مجال التخطيط

 58814 الكفايات التعميمية في مجال محتوى المادة الدراسية وأساليب وأنشطة التدريس
 58886 الكفايات التعميمية في مجال ادارة الصف وتوجيو السموك

 58866 كفايات التعميمة في مجال الوسائل التعميميةال
 58853 الكفايات التعميمية في التقويم

 58867 الكفايات التعميمية في مجال سمات المدرس الشخصية
 وصالحيتو المقياس ثبات عمى يدلل مما مرضية المحسوبة المعامالت جميع أن (6)الجدول من يتضح
 .لالستخدام

 ت األكاديمي:الذا مفيوم مقياس -6
تتتم استتتخراج قائمتتة مكونتتة بصتتورتيا بشتتكل عتتام بعتتد اإلطتتالع عمتتى الدراستتات واألبحتتاث التتتي تناولتتت قيتتاس التتذات 

( ،وذلتتتك متتتن ختتتالل اقتبتتتاس عبتتتارات وردت فتتتي مقتتتاييس أختتترى تناولتتتت جانبتتتا منيتتتا أو 3( فقرة)ممحتتتق62األوليتتتة متتتن )
ستتتتتتتتمم ويقابميتتتتتتتتا مفيتتتتتتتتوم التتتتتتتتذات حتتتتتتتتول موضتتتتتتتتوع صتتتتتتتياغة عبتتتتتتتتارات بطريقتتتتتتتتة ذاتيتتتتتتتتة انطالقتتتتتتتتا متتتتتتتتن أفكتتتتتتتتار نظريتتتتتتتة 

أبتتدا(، واعتمتتدت صتتياغة الفقتترات عمتتى مجموعتتة متتن األستتس وىتتي أن تكتتون قصتتيرة و  ،نتتادرا،احيانا،غالبا،دائما)ليكتتارت
 لغتيا مفيومة وتكون كل فقرة معبرة عن فكرة واحدة أن يكون نصفيا ايجابيا واآلخر سمبيا تقريبا.

ة عمى محكمين من اختصاصات )عمم التنفس التربتوي وطرائتق التتدريس والقيتاس وتم عرض المقياس بصورتو االولي
 .دون حذف اي منيا من ، وفي ضوء ذلك تم اعادة صياغة بعض الفقرات*والتقويم والتعمم الحركي(

 صدق المقياس: -
شترا  عمتى ىتذا آرائيتم يعتد مؤ االتفتاق بتين  اذ انتم التوصل إليتو متن ختالل عترض المقيتاس عمتى عتدد متن المحكمتين،  

 (.16، 6999،النوع من الصدق)عودة
 القوة التمييزية لفقرات مقياس مفيوم الذات االكاديمي: -

( استمارة تم إجراء 22في ضوء الدرجة الكمية التي حصل عمييا كل طالب من طالب العينة االستطالعية ، والبالغة )
 ما يأتي: 

 
                                                           

*
 فلسفة ومناهج. -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.د فؤاد ابراهٌم السراج / جامعة صالح الدٌن  - 

 علم النفس الرٌاضً. –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -أ.د ناظم شاكر الوتار / جامعة الموصل  -
 طرائق تدرٌس.-كلٌة التربٌة أساس-أ.د حامد مصطفى حمد/ جامعة صالح الدٌن  -
 علم النفس.–كلٌة التربٌة  -سف حمة صالح./ جامعة صالح الدٌن أ.م.د ٌو -
 علم النفس الرٌاضً. -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.م.د عظٌمة عباس . / جامعة صالح الدٌن  -
 طرائق تدرٌس.-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-أ.م.د فداء أكرم سلٌم. / جامعة صالح الدٌن  -
 تعلم حركً.-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة-ح الدٌن أ.م.د شٌروان صالح خضر. / جامعة صال -
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 ألعمى إلى األسفل.رتبت استمارات الطالب ترتيبا تنازليا من ا -6
( طالبا لممجموعة العميا و 66%( من االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات وتمثل ىذه النسبة )62اختيرت ) -3
 ( طالبا لممجموعة الدنيا . 66)
 استخدم االختبار التائي لمعرفة الفروق بين األوساط الحسابية لدرجات المجموعتين العميا والدنيا ولكل فقرة من  -2

 الفقرات. 
لممجموعتين العميا والدنيا  البوبناء عمى ذلك فان كل فقرة أظيرت فروقا ذات داللة إحصائية بين إجابات الط -2

 ىا الباحث فقرة مميزة وبذلك لم تحذف أي فقرة .( عد  2.26عند مستوى )
 
 االتساق الداخمي لفقرات المقياس: -

مل ارتباط بيرسون لقياس درجة ارتباط كل فقرة مع الفقترات الكميتة الستخراج االتساق الداخمي استخدم الباحث معا
( وعند مقارنة القيم المحسوبة مع القيمة 2311–2328لممقياس و تراوحت قيم معامتالت االرتباط المحستوبة بين )

تساق مقبول لذا تعد جميع الفقرات ذات ا ؛( 38( ودرجة حرية )2.26( عند مستوى داللة )2336الجدولية البالغة )
 (.3( فقرة )الممحق62وبذلك أصبح المقياس بصيغتو النيائية يتكون من )

 
 المقياس: ثبات -

 طالباً (22) من مكونة عينة عمى االختبار عمى تطبيق تقوم التي اإلعادة طريقة :ىما بطريقتين ج الثباتااستخر  تم
اإلعادة  بطريقة الثبات معامل فبمغ نفسيا، جموعةالم عمى تطبيقو ُأعيد مرور أسبوعين وبعد الدراسة، عينة غير من
 االتساق حساب وعند االتساق الداخمي طريق عن فكانت الثبات لحساب استخدمت التي الثانية الطريقة ( أما2388)

 الحالية. الدراسة غايات وفق لمتطبيق وقابمة وثابتة، صادقة، الدراسة أداة (، وبذلك تكون2319لممقياس كان ) الداخمي
 

 تجربة البحث النيائية: -
تم تطبيق المقياسين في يومين متتاليين، حيث تم توزيع مقياس )الكفايات التعميمية عمى عينة الدراسة ( 

( وفي اليوم التالي تم اختبار عينة الدراسة )مفيوم الذات االكاديمي( وبعد جمع البيانات وتفريغيا 1/6/3263بتاريخ)
 ل المناسبة.تم معالجتيا إحصائيا بالوسائ

 
 الوسائل اإلحصائية: -

 معامل الفا كورنباخ و ،معامل االرتباط البسيطو  ،االنحراف المعياريو  ،الوسط الحسابي
 (. spssئية لمبيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية )اتمت المعالجة االحص
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 عرض ومناقشة النتائج: -4
 خاصة بفرضية البحث:عرض ومناقشة النتائج ال -

عالقة ذات داللة معنوية بين الكفايات التعميمية األساسية عمى وفق معايير جودة التدريس ومفيوم  ىناك"
 ".أربيل –الذات األكاديمي لطالب كمية التربية الرياضية في جامعة صالح الدين 

 (6) الجدول
 العالقة بين محاور الكفايات العميمية والذات االكاديمي لعينة الدراسة بيني

 في كفايات التعميميةمحاور ال
 مجال:

  الذات االكاديمي 
r* ع± س ع± س 

 6857 3783 التخطيط

198836 
58
35 

5867 

 58666 3856 63816 أساليب وأنشطة التدريس

 58565 3863 4483 الصف إدارة

 5.456 3858 65854 الوسائل التعميمية

 58391 4883 51866 التقويم

 58318 4853 44815 المينيةتجاىات الشخصية واال 

 58165(=5855( وتحت مستوى داللة )168( الجدولية أمام درجة حرية )r*قيمة)
كفايات التدريس والذات  حاوربأداء تدريسيييم في م الب( وجود عالقة معنوية بين تقدير الط3من الجدول ) بينيت

 ين في كمية التربية الرياضية في جامعة صالح الدينوقد يعزى ذلك الى أن التدريسي، الذي يتمتعون بو  األكاديمي
التي جعمتيم ( قد طور من كفاياتيم التدريسية 3266-3262وخالل التطبيق األولي لجودة التدريس في العام الدراسي)

، كما إن الممارسات التي في العام الدراسي الالحق حريصين عمى اخراج الدرس بالشكل الذي يتقبمو اغمب الطالب
متيا عممية الجودة خالل العام الدراسي مكنت التدريسي من مراجعة خطوات ميمة في إخراج الدرس والتي من تخم

شأنيا إن تطور وتنمي بعض الميارات التدريسية، فالتحضير الجيد لممحتوى واألسموب المستخدم في العرض والذي 
ركات الفاعمة واستخدام المغة السميمة والصوت الصف والمشا إدارةيراعي الفروقات الفردية بين المتعممين وكذلك 

( ان التدريسي 3221ياب،دحيث يشير) ،أكاديمياالمتدفق والتفاعل كل ذلك من شأنو أن يطور مفيوم الطالب لذاتو 
 عمى مستوى جميعيا تنعكس التي الشخصية والخصائص المينية والضوابط العممية يرتبط بمجموعة من المعايير

 (.662، 3221ياب،دوالتربوية) التعميمية العممية نواتج في من ثم ؤثرفت الوظيفي أدائو
متتتن ناحيتتتة اختتترى ان متتتا تضتتتمنو مقيتتتاس الكفايتتتات التدريستتتية عمتتتى وفتتتق معتتتايير جتتتودة التتتتدريس قتتتد غط تتتت اغمتتتب 

 العمميتةالمواقف التدريستية الصتفية التتي يجتب أن تتتوافر فتي كتل موقتف تدريستي ممتا جعتل الطالتب يتدرك متدى شتمول 
 فضتتال عتتنالمواقتتف التتتي تتخممتتو والتتتي تعتتزز متتن إدراكتتو لمتتواطن القتتوة والضتتعف لكتتل تدريستتي،  التتىة ويتعتترف لتعميميتتا

ذلتتتك أن الطمبتتتة يعتقتتتدون بتتتأن أستتتاتذتيم يتعتتتاممون معيتتتم بمستتتاواة ، وىتتتذه مؤشتتترات أيجابيتتتة فتتتي جتتتذب أنتبتتتاه الطالتتتب 
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ذ يشتير الغزيتوات التى أن الطالتب لتو حاجتة متع أستاتذتيم ،ا لنفستية فتي التعامتلوأىتماماتو ألنيا تخمق نوعا من الراحة ا
لألحترام والتقدير من قبل اآلخترين وخاصتة أستاتذتيم ويجتب أشتعارىم بتأنيم ميمتون فتي نظتر اآلخترين وىتذا يخمتق لتدى 

نجازاتيم لذاتيم  اىتماماتيمالطالب شعور بالثقة واألىمية وبالتالي ينعكس عمى   .(611:  3222. )الغزيوات ،وا 
فضتتتال عتتتن ذلتتتك يستتتعى التعمتتتيم القتتتائم عمتتتى الكفايتتتة إلتتتى تحقيتتتق اىتتتداف متنوعتتتة فتتتي مجتتتاالت المعرفتتتة والميتتتارات 
واالتجاىتتتات والقتتتيم ، وتركتتتز بصتتتفة خاصتتتة عمتتتى االىتتتداف المرتبطتتتة بتتتاالداء التتتتي تشتتتير إلتتتى اشتتتارة واضتتتحة إلتتتى إن 

الداء وأثره يعد من ستمات ىتذه الحركتة حيتث يتنعكس التدريب قد اكتسب الكفاية او االداء المطموب،" اذ إن الربط بين ا
 (32، 3221االداء الجيد لممعمم عمى سموك طالبو" ) يونس،

 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات:

عمى وفق معايير جودة التدريس التي   كفايات تدريسية تدريسيي كمية التربية الرياضية لمدروس النظرية يمتمك -6
 أربيل. -جامعة صالح الدين -كمية التربية الرياضية السنة الدراسية الرابعة في ن وجية نظر طالبتضمنيا المقياس م

الدراسية  سنةلدى طالب ال األكاديميومفيوم الذات  األساسيةوجود ارتباط ايجابي بين محاور الكفايات التعميمية  -3
 اربيل.–جامعة صالح الدين  –الرابعة في كمية التربية الرياضية 

 التوصيات:
 ولكل مرحمة دراسية استخدام مقياس الكفايات التعميمية عمى وفق معايير جودة التدريس في نياية كل سنة دراسية -6

 مستويات التدريس في كل مؤسسة تعميمية. الىلمتعرف 
سية المختمفة ضرورة التأكيد عمى قياس مفيوم الذات األكاديمي لمطالب في نياية كل سنة دراسية ولممراحل الدرا -3

 خارجية. املموقوف عمى المشاكل والصعوبات التي يواجييا الطالب سواء أكانت داخمية 
إجراء دراسات مشابية عمى مستوى جامعة صالح الدين والجامعات العراقية األخرى لما ليا من أىمية في إدراك  -2

 أكاديميا. مفيوم الطالب لذاتو الىالمؤسسات التعميمية لجودة التدريس والتعرف 
 المصادر

 طمبة لدى االنفعالي والذكاء اإلنجاز تنمية دافع في جمعي إرشاد برنامج (. فاعمية3222ابو درية،اشرف احمد .) -6
 .الياشمية،األردن األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة التعميم من الثامن الصف

 الذات ومفيوم والتحصيل الميارات الدراسية تنمية في ريبيتد برنامج أثر.(2004 ).اهلل عبد ،جمال زيتون أبو -3
 . األردن ، عمان األردنية، الجامعة ، منشورة غير دكتوراه رسالة .التعمم صعوبات ذوي الطمبة لدى األكاديمي

 ومفيوم الذات االستماع ميارات تنمية في تدريبي برنامج (: أثر3262ابو زيتون، جمال، وعميوات،شادن ) -2
 .362-366(، العدد الرابع، 31بصريًا، مجمة جامعة دمشق، المجمد ) المعوقين الطمبة لدى اديمياألك
 (: الجودة الشاممة في التعميم الصفي، مركز القطان لمبحث والتطوير، غزة.3222أبو مموح، محمد )  -2
مكتبة  لبنان، العربي رالفك دار ،1 ط لممعممين، التربوي النفس عمم ( 2000 )صالح الرحمن عبد األزرق، -6

 ليبيا. العالمية العممية طرابمس



 عالقة الكفايات التعليمية علً وفق معايري جىدة التذريس مبفهىم الذات.....

663 

 

والطموح ،  الواقع المعمم بين مكانة مؤتمر ،"وخصائصو مكانتو نريد الذي المعمم .(3221سييل زرق ) دياب، -1
 .عمان،االردن

سانية : (: اساسيات البحث العممي في التربية والعموم االن6981عودة،احمد سممان، ممكاوي، فتحي حسن  ) -1
 مكتبة المنار، االردن، .

(:مدى استخدام معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لموسائل التعميمية في محافظة 3222الغزيوات،محمد) -8
 .63الكرك،مجمة الدراسات،الجامعة االردنية،العدد

ة العموم التربوية بجامعة (:تقويم الكفايات التدريسية لدى اعضاء الييئة التدريسية في كمي3221الغزيوات،محمد) -9
مؤتة من وجية نظر طمبة الدراسات االجتماعية، مجمة كمية التربية/جامعة االمارات العربية المتحدة ،السنة 

 .33العشرون،العدد
 .لمعموم العربية الدار :بيروت ،"كمعمم مينتي(6991در )القا عبد محمود قراقزة، -62
عمان،  والتوزيع، لمنشر الفرقان دار ،1 ط النظم، ضوء في عميميةالت الكفايات ( 1983 ) توفيق مرعي، -66

 األردن.
 (،مارس.12(: كفايات معمم المرحمة االبتدائية بدول الخميج"مجمة القراءة والمعرفة،العدد)3221يونس،فتحي) -63
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 (1حق )المم

 الكفايات التعميمية األساسية لمتدريس

 اوال: الكفايات التعميمية في مجال التخطيط
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      فصمية خطة إعداد -1
      يومية خطة إعداد 6
      التدريسية المادة محتوى تحميل 3
      يةفي الخطة اليوم وشامل واضح بشكل األىداف تحديد 4
 ووجدانية معرفية بمستوياتيا الثالث السموكية األىداف صياغة 5

 ونفس حركية
     

 مفاىيم، في الدرس ) األساسية األمور اليومية الخطة تضمين 6
 الخ(…… ومبادئ وحقائق

     

      لتنفيذ الدرس المناسبة األساليب -األسموب اختيار 7
      يوميةال الخطة في مناسبة أنشطة تحديد 8
      الخطة اليومية في مناسبة تعميمية وسائل تحديد 9
      الخطة الفصمية في مناسبة تقويمية أساليب اختيار 15

 ثانيا: الكفايات التعميمية في مجال محتوى المادة الدراسية وأساليب وأنشطة التدريس
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      التدريسية المادة ىمحتو  من التمكن 11
      أدرسيا التي التدريسية المادة محتوى إثراء 16
 يالئم بما متسمسالً  التدريسية تنظيماً  المادة محتوى عرض تنظيم 13

 حاجات الطمبة
     

      التدريس في سميمة لغة استخدام 14
       التدريس أساليب في التنويع 15
      مستوى الطمبة يباألسال تالئم أن مراعاة 16
      حاجات الطمبة ومتابعتيا تمبي متنوعة بيتية واجبات اختيار 17

 ثالثا: الكفايات التعميمية في مجال ادارة الصف وتوجيو السموك
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      التعميمي لمموقف مناسبة مادية بيئة تييئة 18
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      الطمبة هانتبا عمى المحافظة 19
      مناسبة بطريقة لمدرس التمييد 65
      عند الطمبة العممي التفكير ميارات تنمية 65
      لدى الطمبة الذاتي التعمم أسموب تعزيز 61
       عمى اىمية التعميم في الكمية الطمبة تحفيز 66
      وقيميم الطمبة مشاعر احترام 63
      الطمبة وفقا لمبادئ الديمقراطية عند اديةالقي المسؤولية تطوير 64
      وتوجيييا الذات تقييم نحو السموك توجيو 65
      الطمبة لدى الذاتي االنضباط تطوير 66
      لمتعمم الطمبة لدى الدافعية تعزيز 67
      التعميمية العممية في الطمبة اشراك 68
      الطمبة من اإلبداعية المواىب أصحاب اكتشاف 69

 رابعا: الكفايات التعميمة في مجال الوسائل التعميمية
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      منظم مناسب بشكل السبورة استخدام 35
      البيئة التعميمية خامات من تعميمية وسائل إنتاج 31
      التعميمية ودقتيا وبساطتيا الوسيمة وضوح عمى الحرص 36
      النمو العقمي لمطمبة لمستوى مناسبة تعميمية وسائل اختيار 33
      لموضوع الدرس مناسبة تعميمية وسائل استخدام 34
      المستخدمة التعميمية الوسائل في التنويع 35
      الوسيمة في والدافعية اإلثارة توفر مراعاة 36
      امياالوسيمة واستخد تصميم في الطمبة اشراك 37

 خامسا: الكفايات التعميمية في التقويم
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      الدرس بموضوع مرتبطة أسئمة وضع 38
      المغة والمعنى  حيث من واضحة أسئمة صفية طرح 39
-تركيب-تحميل-تطبيق-فيم-) تذكر األسئمة مستويات في التنويع 45

 تقويم(
     

      عمى الطمبة في الشعب المختمفة  األسئمة توزيع في العدالة راعاةم 41
      األسئمة الصفية طرح أثناء الفردية الفروق مراعاة 46
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      النشاطات التعميمية لتحسين راجعة تغذية إعطاء 43
      األغراض متنوعة اختبارات إعداد 44
      ضع االختباراتو  عند متدرج من السيل الى الصعب استخدام 45
      متنوعة تقويمية أساليب استخدام 46
المعرفة  مجال مدى الطمبة في معرفة عمى التقويم يشتمل أن مراعاة 47

 والتفكير
     

      القوة والضعف لدى الطمبة مواطن لتشخيص التقويم نتائج تحميل 48
      لمواطن الضعف مناسبة عالجية خطة تصميم 49
      حيث الوقت والجيد والتكميف من اقتصادي التقويم يكون أن عاةمرا 55
      التقويم استمرارية مراعاة 51

 خامسا: الكفايات التعميمية في مجال سمات المدرس الشخصية واتجاىاتو المينية
 دائما نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت
      بدقة الدرس بمواعيد االلتزام 56
      الدرس نحو واالندفاع الحماس إبداء 53
      والزمالء التدريسيين العمادة إدارة مع التعاون 54
      النشاط و بالحيوية يتسم 55
      عالية بنفسو ثقتو 56
      الوقت المناسب وفي المناسبة القرارات اتخاذ 57
      الطمبة أفكار تثمين 58
      انفعاالتو ضبط من يتمكن 59
      المواقف مختمف في التصرف يحسن 65
      آرائو و حديثو في الموضوعية يمتزم 61
      النقد و االقتراحات يتقبل 66
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 (6)الممحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 جامعة صالح الدين / أربيل 

 كمية التربية الرياضية 

 

 تعميمات المقياس 

 عزيزي الطالب :

المقياس ، يرجو الباحث منكم قراءتيا بعناية متن أجتل اإلجابتة الدقيقتة عمتى فقترات المقيتاس ، لتذالك أدناه تعميمات      
 أرجو االلتزام بالنقاط أدناه :  

 

 عدم كتابة االسم . -6
 أن إجابتكم ستحضي بسرية تامة ولن يطمع أحد عمييا . -3
 ضرورة أإلجابة بصراحة ودقة عمى الفقرات . -2
 بال أجابة . عدم ترك أيو فقرات المقياس -2
 ضع عالمة ) صح ( في الحقل الذي ينطبق عميك أمام كل فقرة . -6

 

 مثل اإلجابة :  

 أشعر أنني راض عن درجات االختبارات الفصمية. -
         

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
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 مفيوم الذات األكاديمي  مقياس

 أبداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  العبارات م
      احس بأن قدراتي التحصيمية منخفضة . 1

      اشعر انني راض عن مستواي التعميمي . 6
      انا غير راض  في جماعتي الدراسية في الكمية . 3
      أري ان مستقبمي الدراسي غير جيد  . 4
      ارى ان المدرسين ال يقدروني عمميًا . 5
      مية .احضي باحترام اصديقائي في الك 6
      انا عضو ميم في المرحمتي الجماعية داخل الكمية .  7
      ان مضيري الشخصي اليميق بيز في الكمية . 8
      اشعر بأني راضي عن واجباتي الجامعية . 9
      ارى ان الواجبات الدراسية في مستوى الجامعي . 15
      اضعا .ارى ان مستواي الدراسي الذي وصمت الية متو  11
      تتمقى افكارى الدراسية رضا زمألئي في الكمية . 16
      اضع اىدافي الدراسية التي تناسب امكانياتي العممية . 13
      ارى ان مستواي في المواد الدراسية يمقي رضا العائمة .  14
      اشعر انني اقل مستوى من زمالئي في الكمية . 15
      المدرسية رضا مدرسي عنيا . تتمقى واجباتي 16
      احتاج الي مساعدة زمالئي في الكمية . 17
      يقدرني زمألئي في الكمية بناء عمي تفوقي الدراسي . 18
      اشعر بأن قدراتي العممية قميمة .  19
      اعتقد ان تقديري لمستواي العممي غير مغال فية . 65
      رام االخرين لي عمميا .اشعر بانني جدير باحت 61
      اقدم ادلة عممية في الموضوع الذي اناقشة مع زمالئي . 66
      انا واثق في ان االدلة التي اقدميا تكون غير مقبولة من االخرين . 63
ينتابني الغرور العممي اثناء المناقشات العمميةة الننةي واثةق مةن نفسةي  64

. 
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احد ان ييزمني في المناقشات العممية النني واثةق  احس بأن اليستطيع 65
 من نفسي .

 

     

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  استمتع بوقت فراغي بالقراءة في الكتب العممية او األدبية . 66
      ارى ان مبادئي في الكمية تقودني الى النجاح فييا . 67
      ة لزمالئي . اشعر ان مقدرتي العممية كبيرة بالنسب 68
      عندما اتحدث في الفصل يسمع زمالئي بإىمام لما اقولو .  69
      ارى انني ساحقق مستقباًل عمميا مرموقا . 35
      يسال مدرسي عني عندما أغيب عن الكمية . 31
      يزورني زمالئي في المنزل عندما أغيب عن الكمية .  36
      كمية غير طيبة النني متفوق عمييم .عالقتي بزمالئي في ال 33
      عالقتي بالمدرسين سيئة بسبب كثرة مناقشتي ليم في المواد الدراسية  34
      أؤدي واجباتي إلرضاء من حولي . 35
      أقوم بعمل الواجبات إلرضاء التدريسين . 36
      اشعر بانني الاصمح في الدراسة إلنني غير واثق من نفسي . 37
      امتنع عن الذىاب الى الكمية الن قدراتي الدراسية غير مناسبة ليا . 38
      ارى ان زمالئي يتنافسون عمى الجموس بجواري في الفصل الدراسي  39
      ييتم التدريسيين بي في الكمية بناء عمى تفوقي الدراسي . 45
عةن األسةئمة التةى  يستخف بي زمالئي في الفصل الدراسي عندما أجيب 41

 توجو إلي .
     

اشعر في بعض األحيان بالوحةدة فةي الفصةل الدراسةي إلننةي ميمةل فةي  46
 الدروس .

     

      اجد سيولة في التحدث مع التدريسيين و إدارة الكمية .  43
      اتمنا ان اكون شخصا مرموقا في العمم . 44
      عممي .اعتقد ان والدي غير راض عن مستواي ال 45
      ارى ان المدرسين يشجعونني عمى التفوق في المواد الدراسية . 46
      تستمع عائمتي الى حينما أتحدث عن دراستي في الكمية . 47
      اعتقد ان زمالئي يصدقونني في كل ما اقولو ليم في المواد الدراسية  48
      مدرسين .تمقى أفكاري في المواد العممية قبوال من ال 49
      أرى ان زمالئي يتقبمون أفكاري في المادة الدراسية . 55

 


