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 .مدرسي التربية الرياضية  ،الواجبات المدرسية  ،االداء الوظيفي : الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث

التعرف على ،و و انجاز الواجبات المدرسيةاالداء الوظيفي  هدف البحث الى تطبيق مقياسي         

، مع االداء الوظيفي وانجاز الواجبات المدرسية ) االدارية والتعليمية، والتربوية( في مدارس بغداد 

المنهج  ةاستخدمت الباحث،التعرف على طبيعة العالقة بين االداء الوظيفي ، وانجاز الواجبات 

 تلون مجتمع البحث من ، ومئ  لطبيعة مكللة البحثالوصفي باألسلوب المسحي كونه مناسب ومال

 ( مدرسة48( مدرساً  يمثلون )48عينة البحث ) ، وبلغتبغداد مدارس  فيمدرسي التربية الرياضية 

بغداد اعلى درجة من المتوقع في  التربية الرياضية في مدارس يمتلك مدرسي، واستنتجت الباحثة   

توجد عالقة بين بعض مجاالت االداء الوظيفي ، و ت المدرسية انجاز الواجبافي ، واالداء الوظيفي

تنمية وتعزيز وأوصت على ضرورة  ،) االدارية والتربوية والتعليمية(  انجاز الواجبات المدرسيةمع 

الواجبات االدارية تطوير نوعية  مع بغداد التربية الرياضية في مدارس االداء الوظيفي لدى مدرسي

 .للمدرسين ةوالتربوية والتعليمي
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Job performance and its relationship to the completion of school duties 

(administrative, educational, and educational) of physical education 

teachers in the General Directorates of Baghdad Education 

Search I made 
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Abstract 

The aim of the research is to Applying the two measures of job performance 

and homework completion identify the job performance and the completion 

of school duties (administrative, educational, and educational) in Baghdad 

schools, while identifying the nature of the relationship between job 

performance and the fulfillment of duties. Physical education in Baghdad 

schools, and the research sample reached (84) teachers representing (84) 

schools, and the researcher concluded that physical education teachers in 

Baghdad schools have a higher degree than expected in job performance and 

school homework, and there is a relationship between some areas of job 

performance with achievement School duties (administrative, educational, 

and educational), and recommended the need to develop and enhance the job 

performance of physical education teachers in Baghdad schools, while 

developing the quality of the administrative, educational and educational 

duties of teachers. 

Key words: job performance, homework, physical education teachers. 

 

 

 

 

 

 



 

782 

 

   (300) لىإ( 287) ص من الصفحات
 

 (03/27/7373) والعشرون واحد ال العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

P- ISSN:2074 – 9465         E-ISSN:2706-7718                                       
 

 

 

 الفصل األول

 :التعريف بالبحث -2

 مقدمة البحث واهميته  :2-2

تعيش االم  اليوم تغيرات سريعة ومتنوعة في مجاالت الحياة جميعها نتيجة تطور متطلبات 

دفع العنصر البكري إلى أن يخطو نحو المستقبل الحياة و واحدة من هذه المتطلبات هي االدارة , مما 

خطوات كبيرة من اجل التقدم للمجتمعات ، والرقي بها من خالل تنظي  وتنسيق الجهود البكرية 

لتحقيق اهداف المؤسسة التربوية بأستخدام االملانات بلفاية ومثالية. وتؤدي اإلدارة الرياضية الحديثة 

سسة ، وإزدهارها, و تعمل على نكر روح التعاون ،والتفاه  ،والثقة دوراً مهماً وفعاالً في نجاح المؤ

بين االعضاء العاملين لتحقيق االهداف الموضوعة , ويتوقف سر نجاح وتقدم المؤسسة التربوية على 

متغيرات عديدة, منها طبيعة العمل داخل المدرسة و االداء الوظيفي داخل الصف ونوع العالقات 

بين بين المدرس واالدارة , ونمط القيادة االدارية , وإن هذه المتغيرات هي التي والتفاعالت السامئدة 

تحدد المناخ العام داخل الصف الدراسي والذي لها تأثير وانعلاس مباشرة على تحقيق انجاز الواجبات 

أن  المدرسية، و االهداف الموضوعة, ونجاح العمل في خلق المناخ المالمئ  للبيئة التعليمية من شأنه

يكجع على خلق بيئة تنظيمية فاعلة يكعرون الطلبة بأهميته  في العمل وقدرته  على اإلسهام في 

 تحقيق وانجاز الواجبات االدارية ، و التعليمية وسيادة الكعور بالثقة بين الطالب والمدرس 

اذ يعيش المدرسين في مجتمعات وبيئات مدرسية يتعرضون فيها لمواقف تُسه  في تكليل 

جاهاته  وأنماط سلوكه  فإذا تلونت لدى المدرس مكاعر سلبية , وينعلس على نتيجة االداء إت

الوظيفي الذي سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى انجاز الواجبات، و إبداعه , أما إذا كانت مكاعره  

.  إيجابية نتيجة لوجود اداء وظيفي سلي  فإن ذلك يكجع على العمل واالبداع وتطوير مستوى االداء

ومن هنا تبرز اهمية البحث من خالل دراسة العالقة بين االداء الوظيفي لمدرس التربية الرياضية 

وعالقته بانجاز الواجبات المدرسية االدارية، والتعليمية على اعتبار أن هذين المتغيرين من أبرز 

فعاال و مهماً كونه من التحديات التي تواجه درس التربية الرياضية , إذ يسه  االداء الوظيفي اسهاما 

المتغيرات التنظيمية المهمة ,وبالتالي دراسة هذه العالقة بانجاز الواجبات المدرسية االدارية 

 . والتعليمية من قبل المدرسين 

 مشكلة البحث 2-7

يعد االهتمام بالتنظي  وتنميتهُ  االداء اه  ظاهرة في اإلدارة , و يعد مدرس التربية الرياضية 

دور مه  وأساس في نجاح الدرس و إدارته, لما له من دور في نجاح أو فكل تحقيق الواجبات  قامئداً له

االدارية والتعليمية والتربوية , و يفترض ان يلون لديه الخبره  في ادارة وتنظي  الدرس , وهذا يؤدي 

لتعلي  . ومن إلى إرساء عالقات إيجابية مع الطلبة التي تثير دوافعه  وتحفزه  نحو تحقيق أهداف ا

خالل عمل الباحث كمدرسة وادارية في وزارة التربية الحظت ان هناك تذبذب في تحقيق انجاز 

الواجبات التعليمية واالدارية والتربوية وقد يلون احد اه  هذه االسباب االداء الوظيفي للمدرسين 

إلى طبيعة الدور الذي  نتيجة تصورات المدرس للمناخ التنظيمي السامئد داخل المدرسة, ويرجع السبب

  اآلتي : وعليه يملن صياغة المكللة من خالل التساول  ،يؤديه المدرس  وأسلوب إدارة الصف

 ما العالقة بين االداء الوظيفي و انجاز الواجبات التعليمية واالدارية والتربوية ؟ -

 البحث : اهداف 2-0

 . االداء الوظيفي و انجاز الواجبات المدرسية تطبيق مقياسي -2

التعرف على االداء الوظيفي و انجاز الواجبات المدرسية ) االدارية و التعليمية، والتربوية( في  -7

 .مدارس بغداد 
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التعرف على طبيعة العالقة بين االداء الوظيفي ، وانجاز الواجبات المدرسية ) االدارية و  -0

  .التعليمية ،والتربوية(  في مدارس بغداد

 :البحث  ية فرض 2-4

القة ارتباطية معنويه بين االداء الوظيفي، وانجاز الواجبات المدرسية )االدارية و هناك ع.1  

 .التعليمية، والتربوية(  في مدارس بغداد

 مجاالت البحث : 2-5

 .( 48والبالغة ) مدرسي التربية الرياضية  عينة من   : المجال البشري 2-5-2

 .0202-1-15  الى   0212-11-02للمدة من   :  المجال الزماني2-5-7

 بغداد.مقرات المدارس التابعة للمديريات العامة لتربيات  : المجال المكاني  2-5-0

 الفصل الثاني
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : 7

 منهج البحث: 7-2

استخدمت الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي كونه مناسب ومالمئ  لطبيعة مكللة البحث , 

في إلى تحديد العالقات التي توجد بين الوقامئع والمظاهر, "وإن االسلوب فيهدف االسلوب الوص

المسحي يسعى إلى جمع البيانات من أفراد المجتمع لمحاولة تحديد الحالة الراهنة في متغير معين أو 

 (51: 3متغيرات معينه" ) محمد و اسامة 

  مجتمع البحث وعينته: 7-7

ع البحث أو األنموذج الذي يجري الباحث عليه مجمل العينة هي" ذلك الجزء الذي يمثل مجتم

ت  الحصول على عينة تمثل المجتمع االصلي تمثيالً حقيقياً , إذ يتلون  (77: 7عمله"  )وجيه و احمد 

مجتمع البحث من الرياضية في بغداد, أما عينة البحث متمثلة ببعض مدرسي التربية الرياضية  إذ بلغ 

( مدرسة, و ت  اختيار عينة التجربة االستطالعية 48( مدرساً , يمثلون )48عدد عينة البحث الللي )

 .( مدرسين  وعن طريق القرعة 7بالطريقة العكوامئية ملونة من )

 وسائل جمع البيانات والمعلومات واألجهزة :  0 -7

 .)المصادر والمراجع العلمية )العربيه واالجنبية 

 س انجاز الواجبات المدرسية( .االستبانة ) مقياس االداء الوظيفي ومقيا 

 .المقابالت الكخصية 

 االجهزة واالدوات: 7-0-2

 ( الحاسبة االللترونية الكخصية نوعDEEL( عدد )1.) 

 ( عدد )(.1حاسبة اللترونية نوع )كاسيو 

 : فريق العمل المساعد 7-0-7

 . هالتوزيع االستمارات على عينة البحث وجمع    عمل مساعد  االستعانة بفريق ت

 اجراءات البحث الميدانية : 7-4

انجاز الواجبات المدرسية ) االدارية والتربوية و االداء الوظيفي مواصفات مقياسي 7-4-2

 :والتعليمية(

( السرادة ( المصص  من قبل )اثيرر عبرد 135: 1) اثير  قامت الباحثة باستخدام مقياس )االداء الوظيفي(

بصرورته النهامئيرة مرن األداء الوظيفي يتلون مقياس في بغداد , , والذي ت  تطبيقه على مدرسي التربية 

( فقرررةً سررلبية ، كمررا أني المقيرراس تلررون مررن أربعررة محرراور 2( فقرررةً إيجابيررة ، )83( فقرررةً منهررا ) 50)

 ذلك : يبين ( 1والجدول )
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(2الجدول )  

 يبين توزيع فقرات المقياس على وفق المجاالت

 المجاالت ت

 إتجاهاتهاأرقام الفقرات و
المجموع 

 الكلي
 سلبي إيجابي

 القيادة والشخصية .2
2- 7-0-4 – 6 – 2 -8-2-23—

22-27-20- -24 
5 24 

 التخطيط, .7
25-26-22-28-73-70 74- 75 -

76-72- 
22-77-72 20 

0. 
األعمال  المعرفة و

 الريادية واإلبداع

78_02-07-00-04-05-06- 02- 

08-02-43 
72-03 20 

 27 52-42-44 57-53-42-48-46-45-40-47-42 أَساليب العمل تطوير .4

 57 2 40 المجموع

و تضرمن المقيراس حقررول لةجابرة علررى كرل فقرررةال تحرت مررا يالمئمهرا مررن البردامئل )تنطبررق دامئمراً ، ابرردا ،  

( يبرين  1( و الملحق )5-1غالباً، أحياناً ، نادراً( هذا وقد تراوحت الدرجة الللية  للفقرة للمقياس بين ) 

 المقياس .

 :مقياس انجاز الواجبات المدرسية ) االدارية والتربوية والتعليمية(7-4-0

( و يتلرون 131: 8( )محمرد .  0214 ،ت  اعتماد مقياس المصم  مرن قبرل )محمرد زيردان السروداني    

( 08نهررا ) ( فقررة م04مقيراس انجراز الواجبررات االداريرة و التربويررة والتعليميرة بصررورته النهامئيرة مررن )

 -( فقرة سلبية ، كما ت  اعتماد ثالث مجاالت  هي :  8فقرة ايجابية ، )
(7الجدول )  

 يبين توزيع فقرات المقياس على وفق المجاالت

 المجاالت ت

 ارقام الفقرات واتجاهاتها
المجموع 

 الكلي
 سلبي ايجابي

 23 23 2-8-2-6-5-4-0-7-2 االهداف التربوية .2

 8 26، 27 -28-26-25-24-27-22 عليميةاالهداف الت .7

 23 76 78-72-75-74-70-77-72-73-22 االعمال االدارية .0

 78 4 74 المجموع

كما تضمن المقياس وحقول لالجابة على كل فقرة تحت ما يالمئمها من البردامئل )الفقررة التنطبرق دامئمرا ، 

( كمرا مبرين 5-1اللليرة  للفقررة للمقيراس برين ) كثيراً ، غالًب، احياناً ، نادراً( هذا وقد تراوحت الدرجرة 

 ( . 0في الملحق )
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 اجراءات البحث الميدانية: 7-5

 التجربة االستطالعية :7-5-2

( 12على ) 0212-11-02قامت الباحث بأجراء التجربة االستطالعية في يوم االربعاء بتاريخ 

الواجبات التعليمية واالدارية مدرس من مدارس بغداد , وتوزيع مقياسي االداء الوظيفي وانجاز 

والتربوية إذ ت  استبعاده  من التجربة الرمئيسة. وكان الغرض من اجراء التجربة االستطالعية 

للتعرف على مدى وضوح الفقرات للل مجال من مجاالت المقياس وطريقة االجابة من قبل أفراد 

لغتها , مضمونها( من قبل افراد  العينة . وككف الفقرات التي تتس  بالغموض من حيث ) صياغتها ,

 العينة. ولتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه الباحث وفريق العمل لتالفيها في التجربة الرمئيسة .

 التجربة الرئيسة:7-5-7

بتوزيع االستمارات وبمساعدة فريق العمل  0212-11-07قامت الباحثة في يوم الثالثاء بتاريخ 

 0202-1-15(  مدرس تربية رياضية في بغداد ولغاية االربعاء 22من )المساعد على عينة ملونة 

( 48( استمارات لعدم اكتمال اجابات العينة وبذلك تبقى )7وبعد استرجاع االستمارات ت  حذف )

 استمارة.

 الوسائل اإلحصائية :  7-6

 .(* SPSSت  معالجة البيانات اإلحصامئية بواسطة استخدام البرنامج الجاهز )

 ل الثالثالفص

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -0

علررى االداء الرروظيفي و الرروظيفي وانجرراز الواجبررات المدرسررية، تحقيقررا ألهررداف البحررث فرري التعرررف   

 يتناول هذا الفصل عرض النتامئج التي توصل أليها الباحث وتحليلها وتفسيرها .والعالقة  بيتهما 

 :مدرسي التربية الرياضيةى لداالداء الوظيفي عرض نتائج مقياس 0-2
 (0جدول) 

 يبين عرض نتائج المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  

 ت
 

 المجال

 درجة الكلية

 

االهمية 

 النسبية

 

المتوسط 

 الحسابي

 

 

 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي
 tقيمة 

مستوى 

 الخطا

 

 الداللة

2 
قيادة الدرس 

 ةوالشخصي
 معنوي 3.333 24.505 47 2.402 55 0.842 78.5% 50.285

 عشوائي 3.333 24.234 02 5.225 42 0.645 %75.2 42.085 التخطيط, 7

0 

 المعرفة العلمية

األعمال الريادية 

 واإلبداع

 معنوي 3.333 8.622 02 2.355 46 0.524 74.7% 45.623

4 
تطوير أَساليب 

 العمل
 معنوي 3.333 2.624 06 5.822 40 0.522 77.4% 47.708

 معنوي 3.333 25.220 256 28.202 222 0.675  288.505 الدرجة الكلية 

المدرسين ،كان بمتوسط حسابي لدى ن جميع محاور مقياس االداء الوظيفي أ(  3يتضح من الجدول )

ان الوسط ( ما يكير 2.222( كانت معنوية وامام مستوى خطا )  tاعلىمن المتوسط الفرضي  وقيمة )

 . الحسابي للمقياس يختلف معنويا عن قيمة المتوسط الفرضي وهو اعلى من المتوسط الفرضي 
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مقياس انجاز الواجبات المدرسية ) االدارية ،والتربوية، والتعليمية  عرض و تحليل نتائج 0-7

:) 

الدراسة على  عينة ت  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد

ً للمجاالت الثالث ) انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليميةكل عبارات مقياس  االهداف وفقا

( وفقا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االعمال االدارية، االهداف التعليمية ،  التربوية

 ( يبين ذلك : 8والجدول )
 (4جدول) 

الحسابية  واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة يبين  نتائج المتوسطات  

 مجاالت انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليمية

  ت

 المجال

درجة 

 الكلية

 

االهمية 

 النسبية

 

المتوسط 

 الحسابي

 

 

 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

مستوى   tقيمة 

 الخطا 

 

 اللةالد

 2 
االهدددددداف 

 التربوية
02.666 

 معنوي 3.333 23.222 03 6.433 02 0.266 06.0%

7 
االهدددددداف 

 التعليمية 
03.464 

 معنوي 3.333 27.672 74 4.624 02 0.838 72.0%

االعمددددددال  0

 االدارية
05.632 

 معنوي 3.333 2.622 03 6.246 06 0.563 04.0%

درجددددددددددددة  

 المقياس
230.208 

 معنوي 3.333 25.566 84 22.672 235.5 0.234 

لدى  ن جميع محاور مقياس انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليميةأ(  8من الجدول )بين يت

( كانت معنوية وامام مستوى   tالمدرسين ،كان بمتوسط حسابي اعلى من المتوسط الفرضي  وقيمة )

عنويا عن قيمة المتوسط الفرضي وهو ( ما يكير ان الوسط الحسابي للمقياس يختلف م2.222خطا )

 اعلى من المتوسط الفرضي 

مجال نتائج االداء الوظيفي وعالقتها انجاز الواجبات  المدرسية )االدارية  عرض و تحليل نتائج 0-0

 والتربوية والتعليمية (.

عالقته لتحقيق هدف البحث ت  استخدام معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين االداء الوظيفي و

 للمدرسين انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليمية

 (5جدول)

 يبين العالقة بين االداء الوظيفي وعالقته انجاز الواجبات االدارية 

 للمدرسين والتربوية والتعليمية

 

 الرقم

 

 االداء الوظيفي

 الداللة انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليمية

 معامل االرتباط      مستوى ألخطا

 معنوي 3.377 3.753 قيادة الدرس والشخصية 2

 معنوي 3.343 3.776 التخطيط,   7
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األعمددددال  المعرفدددة العلميدددة 0

 الريادية واإلبداع

 معنوي 3.333 3.508

 عشوائي 3.355 3.723 تطوير أَساليب العمل 4

 معنوي 3.333 3.024 االداء الوظيفي

  3.35داللة  عند مستوى

( بين 2.25( وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصامئية عند مستوى داللة )5يبين الجدول أعاله )

المدرسين مع انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليمية لجميع االداء الوظيفي لدى محاور 

 .ط فلان عكوامئي االرتبا تطوير أَساليب العمل المحاور والمقياس باستثناء مجال

المدرسين مع انجاز الواجبات )االدارية لدى  االداء الوظيفيمناقشة نتائج عالقة االرتباط بين 0-4

 والتربوية والتعليمية( :

المدرسين مع انجاز الواجبات لدى  االداء الوظيفيتكير نتامئج االختبار الى وجود عالقة ارتباط بين         

( 2.25مية (، وقد كانت هذه القيمة دالة احصامئيا عند مستوى داللة )المدرسية ) االدارية والتربوية والتعلي

فلانت العالقة عكوامئية . وترى  للافة المحاور ودرجة المقياس باستثناء محور تطوير أَساليب العمل

 هو قدرة المدرس على ادارة الصف الدراسي قدرته على والتملين المعرفي االداء الوظيفيالباحث ان 

االداء مستوى  ارتفع كلما أنه ذلك فسيريويملن . ومكاعر الطلبة اآلخرين والحل  عليها وإدراك أفلار

 .،والعلس صحيحمستوى انجاز الواجبات االدارية والتربوية والتعليمية  ارتفعالمدرسين  الوظيفي لدى

ط وحماس وهي من اه  االسباب التي تؤدي الى رفع مستوى االنجاز و دافع نحو على أداء مهمة ما بنكا

 الوظيفي األداء واستثمارها لتحسين خبرات النجاح توظيف كبير، رغبة منه في اكتساب خبرة النجاح و

االداء وحل المعوقات وبعض  على إيجابًا التي تنعلس تطوير نوعية الواجبات فيو المكاركة ، لديه 

 بصورة خل الدرس و يعتمداالخفاقات التي قد تطرا في عمل المدرسين ويخلق مناخ تنظيميا مثاليا دا

الطلبة ويكير الى ذلك )كمال درويش( الى ان االداري " هو الفرد الذي يكعر  أداء مستوى على أساسية

بما يجب عمله وكيفية عمله في أي مستوى تنظيمي ،وأنه يقوم بتنفيذ الجزء المسئول عنه من البرنامج 

بين االهداف الموضوعة للدرس و املانات المدرس ان هناك نقاط قوة ( 2: 0بنكاط وكفاية كبيرة" )كمال.

وتتجلى أهمية التدريس أيضاً من .التطبيقية داخل الصف وهو انعلاس للوضع التربوي العام داخل المدارس

إنها تقوم بدور أساس في كافة جوانب العملية اإلدارية للدرس، فتجعل ادارة الدرس في التربية الرياضية 

أداة محركة لها لتحقيق أهدافها كما أصبحت التدريس المعيار الذي يحدد نجاح أي أكثر فاعلية حيث تعمل ك

" أني تقوي  األداء هو تقوي  لمجهود الفرد وتقرير مدى صالحيته وكفايته  مؤسسة تربوية و أدارتها

معطي وعبد ال بالنهوض بأعباء وظيفته الحالية ومدى آستعداده  لتقلد وظيفة ذات مستوى أعلى " ) نادر و

 من األسلوب هذا إن  المهني والتوجيه للتدريس المهني االختيار عمليتي خالل من إال ذلك يت  وال. (83: 7

 والفوامئد يااالمز عن فضالً  خاللها، من ذاته يحقق حيث بها فيتمسك بمهنتهمدرس ال عالقة يقوي شأنه أن

المللف بالعمل ينفذ المطلوب منه بكلل  أي انها عملية التحقق من أني  المتعلمون يحصدها أن التي يملن

صحيح يحقق ألاهداف الموضوعة له، وهذا يجعل التقوي  يعتمد على قياس درجة إنجاز المللف بالعمل 

:  5  منع .على ضوء قامئمة الواجبات الملقاة على عاتقه، والتي حددتها قامئمة واجبات العمل الذي يقوم به )

 . (. ولذلك كانت النتامئج منطقية 02
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 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات – 4

 :االستنتاجات 4-2

 يمتلك مدرسين تربية بغداد درجة اعلى من المتوقع في االداء الوظيفي.-1

 انجاز الواجبات المدرسية يمتلك مدرسين تربية بغداد درجة اعلى من المتوقع في  -0

 از الواجبات المدرسية.انجتوجد عالقة بين بعض مجاالت االداء الوظيفي مع  -3

 انجاز الواجبات المدرسية ) االدارية والتربوية والتعليمية(توجد عالقة بين االداء الوظيفي مع  -4

 التوصيات 4-7

 .بغداد التربية الرياضية في مدارس تنمية وتعزيز االداء الوظيفي لدى مدرسي -1

 . للمدرسين الواجبات االدارية والتربوية والتعليميةتطوير نوعية  -0

 .اعتماد الدراسة لدى وزارة التربية  -3

أجراء دراسات مكابهه على معلمين التربية الرياضية ومدى أملانية تعمي  النتامئج التي توصلت  -8

 .ليها هذه الدراسة في المجتمع التربويا

 المصادر

تصرررمي  مقياسرررين ألخالقيرررات العمرررل التربررروي ولررريداء الررروظيفي لمدرسررري التربيرررة اثيرررر عبرررد السرررادة    .1

 . رسرالة ماجسرتير.الرياضية والعالقة بينهما من وجهة نظر بعرض مردراء المردارس المتوسرطة فري بغرداد

  0214الجامعة المستنصرية. –كلية التربية األساسية 

، القرراهرة ،   األسررس العلميررة للتخطرريط والتنظرري  واإلدارة فرري مجررال التربيررة الرياضرريةكمررال درويررش   .0

1223 , 

,  البحرث العلمري فري التربيرة الرياضرية وعلر  الرنفس الرياضريكامل راترب : محمد حسن عالوي واسامة .3

 (  1222)القاهرة , دار الفلر العربي ,

دراسرررة تحليليررة لواقرررع انجررراز الواجبرررات التربويررة والتعليميرررة لررردرس التربيرررة  محمررد زيررردان السررروداني  .8

ماجسرتير. كليرة التربيرة  / اللرخ.رسرالة الرياضية مرن وجهرة نظرر المدرسرين فري مردارس محافظرة بغرداد

 0214البدنية وعلوم الرياضة .

منع  عبد القادر عثمان تقوي  اداء المكرفين االختصاصيين من وجهة نظر المرديرين والمعاونين،رسرالة  .5

 .،0220ماجستير،جامعة بغداد /كلية التربية،

الممللرة االردنيرة نادر احمد ابو شيحة وعبرد المعطري محمرد بعض سياسرات االفرراد بالجهراز الحلرومي ب .7

 ،  1245الهاشمية،منكورات المنظمة العربية للعلوم االدارية ،عمان، 

 (  0220، ) بابل، مطبعة جامعة بابل، البحث العلميوجيه محجوب وأحمد البدري:  .7
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 (2ملحق )       

 مقياس األداء الوظيفي

 التنطبق َ أبدا   اتالعبـــــــــــــــــار ت
تنطبق 

 نادرا  

تنطبق 

 َ  أحيانا

تنطبق 

 غالبا  

تنطبق 

 دائما  

قائد تربوي ومرٍب ومثقف للجيل وقدوة يعمل ك 2

 حسنة للقيم والعادات  
  

   

      قدوة حسنة للقيم والعادات  يحاول أْن يكوَن  7

يشجع الطلبة  من أجل المشاركة في البرامج  0

 الرياضية
  

   

      قيادة الدرس و الشخصية القيادية 

مهمتة تقتصر على تلقين المادة الدراسية  5

باستخدام عدد من األساليب واألنشطة 

 التعليمية

  

   

قادرا  على متابعة تعلم الطالب ونموهم في  6

 أثناء قيامه بعملية التعلم
  

   

      يلتزم باألنظمة والقوانين 2

      يحافظ على أسرار العمل  8

      يهتم بمظهره الخارجي جيدا   2

      بأستطاعته التحكم بانفعاالته الشخصية 23

      ال يلجأ الى معاقبة الطلبة . 22

يفرض شخصيته على الطلبة و يحترم آداب  27

 السلوك العام
  

   

يتواصل مع المدرسين والطلبة في المناسبات  20

 االجتماعية
  

   

      يدخل الدرس بحماس وجدية 24

      األَهدافالتخطيط وتحديد  

      يشارك بوضع خطة من أجل أداء الدرس   25

      يتابع مهماته من خالل مراجعة الخطط 26

إدخال خبرات تقابل حاجات يعمل على   22

 المتعلمين
  

   

يهدف المدرس في تطبيق المنهاج التربوي ال  28

 للوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية
  

   

ى أداء الطلبة والكشف عن مستويتعامل مع  22

مدى فاعليته في تحقيق األهداف التعليمية 

 المخطط لها

  

   

يسهم المدرس إسهاما فاعال وأساسيا في تحقيق أهداف  73

 العملية التعليمية
  

   

      خطط بديلة في حالة الطوارئاليهتم  بوضع  72

دوره في ال يعمل على أْن يأخذ درس الرياضة  77

جتمع  وإبراز ذلك على مقومات تطوير الم

 عديدة مثل السياسات التعليمية

  

   

يتابع بإهتمام ما لم يتم تنفيذه من خطة مدرس التربية  70

 الرياضية
  

   

 يحرص على تنفيذ العمل وفقا للخطط شاملة 74

 ومتكاملة . 
  

   

يسعى الى تنظيم جداول الحصص لدرس التربية  75

 الرياضية في المدارس
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يعمل على تغيير خطته السنوية على وفق ما  76

 يتطلبه الموقف من تغيرات .
  

   

يرى من الضروري أْن تكون الخطط  72

 الموضوعة بسيطة وبعيدة عن التعقيد
  

   

      المعرفة العلمية واألعمال الريادية  

يعمل بالقدر الكافي للحصول على المعلومات  78

 لتطوير مهنته
  

   

ال يمتلك القدرة على الحكم على األشياء  72

 باالعتماد على قدراتهم الداخلية.
  

   

ال يحاول أْن يطبق المهارات في أداء عمله وال  03

 يمكن اكتسابه من خالل القراءة فقط .
  

   

يمتلك التجارب السابقة التي تساعده في أداء  02

 عمله.
  

   

حة داخل يحاول التعرف على التجارب  الناج 07

 المدارس
  

   

غالبا ما يحاول بحث األفكار عن طرائق  00

 التدريس ويبحث كيفية تطويرها
  

   

يمتلك الكفايات المعرفية الضرورية ألداء  04

 مهامه في شتى المجاالت واألنشطة الرياضية

     

يمتلك المرونة في التفكير والقدرة على  05

 إستشراف الجديد .

     

االطالع على أنواع مختلفة من  يهتم في 06

 العلوم. وربطها مع علوم الرياضة والتربية

     

يسعى للحصول على معلومات حول التربية  02

 البدنية والرياضة .

     

يمتلك مخزونا  معرفيا  من البحوث والكتب   08

 والمهارات الرياضية.

     

      يعمل على إقامة المهرجانات المبتكرة 02

      لم بالمعايير التربوية في التقويم .م 43

      تطوير أساليب العمل )الحوافز( 

تفهم أوضاع تعليمية جديدة تتالءم مع يحاول   42

   التطورات السريعة

   

الحوارات وتبادل الخبرات مع يستخدم   47

المدرسين وجها  لوجه كوسيلة لتطوير أساليب 

 العمل .

  

   

برامج تدريبية متخصصة يسعى للمشاركة ب 40

 تطوير أساليب العمللإلرتقاء ب
  

   

يعتمد فقط على الخبرات المقدمة من  44

المشرفين التربويين االختصاص بالتعاون مع 

 مديرية اإلعداد والتدريب والتطوير.

 

 

  

 

من خالل تبادل  تطوير أساليب العمليحاول  45

 الزيارات مع المدرسين اآلخرين
  

   

تطوير المدرسين على تقديم آرائهم  ب يشجع 46

التربية الرياضية واإلدارة داخل  أساليب العمل

 المدرسة.

  

   

ال يمتلك المهارات الالزمة للتعامل مع التقنيات  42

 . تطوير أساليب العملالحديثة  من أجل 
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يسهم المدرس نشر توجيهات ومعلومات حول  48

 الرياضية أَحدث طرق تدريس وتدريب التربية
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