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ية العالمية الرؤى الوطنية والنماذج المرجع التقييم الذاتي لمعمم التربية الرياضية في ضوء
 والمستجدات المعاصرة

 د / عمى مصطفى طو.أ *
 د / أيمن مصطفى طو.أ *
 أ.م.د/ أحمد عبدالدايم الوزير *

 المقدمة ومشكمة البحث:
 سىىةلمل حا ىى لل  ر  ىى للتحظىىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىالترليىىالترحىى رالة يت ىى  لل  ىى ل  ىىي

رتحق ىىىىملترىىىىييةلترلطن ىىىىرللتغ ىىىىالترقىىىىل الل   ىىىى الترتن  ىىىىرلتر سىىىىت ت ر لل   ىىىىرلقىىىىالظىىىى لترىىىى ليل
تر جت عالترذيلتاعةى لرتنئى رليج ى  لتت تىللة رع ق ىرللترا  يىرلترة ن ىرلليى  يال اىال لتجرىرلتر  ى طيل

تر ن  ىرلترئ  ى رل ىاللتر ح رلترن ج رل التر  ل لترة ناللياىرلترحيةىرللترنئى ط للي فى لرتقل ىر
 للترتىىالتسىىةةالقىىال  ىى مل91-تجىى ل لتجرىىرلترتحىى   اللترح   ىىرل ىىالترا يلسىى الةج  حىىرلةلق ىى 

لتر  تيسللتست  ت لترتعا  ل الةع لرت ي سلتر قييتالتر يتس رلتر  تاار.
ل ىىىللتسىىىت يتيليىىىذتلترتحىىى   اللقىىىالفىىىليلتوجىىىيتيتالتغحتيتي ىىىرللتغحت  طىىى الترلي   ىىىرلل

ليال احىرل رىال عاى ل تطىليلةئىة ل سىت يلر لتةىال سىتج تالترع ىي ل  تاىكلي ةحالين كلفىيل
تر ع يفللتر ر يتاللترق يتالتر رن رلتر ي رلراق   لة ليتلترتعا  الليس رت لقالتر جت ل لقالفليل

لتغت ىىىى غاللترتقن ىىىىرلترع ر ىىىىرلل سىىىىتج تالترتقىىىى  لترتةنلرىىىىلجالل  ىىىىل لترعىىىى ر ل  ىىىىيلتر عال  ت ىىىىر
تطة قالقال ال لترتية رلتري  ف ر لقة لال عا للت   لة ليتلتر رنالل سيلر  ت للترتطليلترعا اللتر

لتر جت ع رلترئ  ارلغل ستط للييلنظ  لتعا  الترل ل ل رالتحق مليي تق لتر نئل ا.
لرةال ت ةال عاى لترتية ىرلتري  فى رل ىالتح  ى ل ىلتطالترقىلاللترفىعفلقىال ع يقى لل ر يتتى ل

تعي يلجلتنالترقلالر   ل للتلق يلترتغذ رلتريتجعرلرتحس الترجلتنىالترتىاللي يتت للةا  ت لتر رن رللل
تحتى  ل رىىالتطىىل يل سىت يلقىىالي ت ىى لتر رنىىا لق ةى ل ىىالت ت ةىى لي تال تطىليالرتق ىى  لي ت ىى لتر رنىىال

تطىىليل اىىل لترتية ىىرلتري  فىى رللطيت قرىى لليسىى ر ةر للقىىالفىىليلترن ىى ذ لة ىىليال لي ىىرلتتلتقىىمل ىىلل
ر يجع ىىىرلتر لر ىىىرللتريي ىىىرلترلطن ىىىرللتر عىىى   يلترقل  ىىىرلراجىىىل اللترتحىىى   التريتينىىىرلتر رن ىىىرللتغطىىىيلت

ل(.41 ل42 ل42لتر ستج تالتر ع  ياللتر تغ يتالترتال لتجرر لتر جت للقالح فيتلل ستقةا ل)

                                                           
 جامعت حلوان –كليت التربيت الرياضيت للبنيه بالقاهرة  –بقسم المناهج وطرق تدريس التربيت الرياضيت أستاذ دكتور   *
*

 جامعت حلوان –كليت التربيت الرياضيت للبنيه بالقاهرة  – علم النفس واالجتماع والتقويم الرياضيبقسم أستاذ دكتور   
*

 جامعت حلوان –كليت التربيت الرياضيت للبنيه بالقاهرة  –بقسم المناهج وطرق تدريس التربيت الرياضيت دكتور  أستاذ مساعد 
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( ل42( ل)42رىىذركليطاىىللترةىى حىلال اىىالترع  ىى ل ىىالتغ ة ىى الترعا  ىىرلتر يتةطىىرلة رةحىى ل)
 الترس ةقرلتألجنة رللترعية رلذتالتر ىارلة تغ ىيتاللنطى ملترةحى لترحى را ل( للتر يتس32( ل)33)

لل Dominique Banvilleل ىىالتر يتسىى التألجنة ىىرل اىىالسىىة  لتر ىىى  للرىى سلترح ىىيل يتسىىر
 للترتىىالتسىىتر قالتحا ىى لتأل تيللترع يىى الةىى التر عا ىى الترجىى  للتر تعىى لن اليىنىى يلترتىى ي ال4193

لNCATE / NASPEرلو ى ت ل عاى لترتية ىرلتري  فى رللققى لر عى   يلة سىت  ت لتر ةى  الترتلج ر ى
 للتستر قال جيتيل يتسىرل سىح رل4192ل Kim C. Graber&للBen D. Kern( ل يتسرل44)

ل Victoria A. Goodyear( لل يتسىىرل91حىىل لترتغ ىىيلقىىال رنىىرل عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رل)
ية ىىىىرلتري  فىىىى رللتىىىىصى يتل اىىىىالتح ىىىى  ل للتسىىىىتر قالترتطىىىىل يلتر رنىىىىالتر سىىىىت ت لر عاىىىى لترت4192

 للتستر قالترتق ى  ل4191ل Xiao Ma &للLili Wu( ل يتسرل32ترط القالترتية رلتري  ف رل)
ل(.42ترلطنالقالتر  الرجل الترتعا  للتر عا  القالترتية رلتري  ف رللتر ح رل)

ر  ل نىىذل ىى  للنظىىيتلألالن ىىلذ لترتق ىى  لترىىذتتالي ىى لترةحىى لتىى ل  فىى   لراتنا ىىذلقىىاليسىىتيتل
 للتطىىىل يتلسىىىنل  لر لتةةىىىرل سىىىتج تاللتحىىى   الترع ىىىيلترحىىى را ل ىىىللظرىىىليلترع  ىىى ل ىىىال4199

ترتح   التر حا رللتر ستج تالترع ر  ىرلترتىاليىىيالة يجىرلةة ىيال اىالترى ليلتر رنىالر عاى لترتية ىرل
رعا  ىرلتري  ف ر لتغ يلترىذيلي ةل رىالفىيليالترتية ىيل اىالتحا ى ل حتىلةلتر يتسى اللتألةحى  لت

تر حا ىىىرل ىىى  لتر  سىىىرلسىىىنلتالتر  فىىى رللحتىىىالت ا لل نرىىى ل اىىىالسىىىة  لترىىىذةيللرىىى سلترح ىىىيل
 للتسىىتر قالتقىىل  لتأل تيلترت ي سىىالر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رل4192 يتسىىرل ح ىى ل ىى ةيل ح ىى ل

( ل يتسىىرل ح ىى ل ةىى تل99ة ر يحاىىرلتو  ت  ىىرلة ح قظىىرلتوسىى    ا رللققىى لر عىى   يلجىىل الترتعاىى  ل)
 للتسىىىىىتر قالتقىىىىىل  لتأل تيلتر رنىىىىالر عا ىىىىىالترتية ىىىىىرلترة ن ىىىىرللتري  فىىىىى رلة ر يحاىىىىىرل4192 لق فىىىى

( ل يتسرليح  ل ح  ليف ل94تألس س رلة رج رلي رلتر   نرلقالفليلتر ع   يلتر رن رلتر ع  يال)
( ل9)ل للتسىىتر قالتح  ىى لترةاىىى   التأل ت  ىىرلر عا ىىىىالترتية ىىىىىرلتري  فىى رلة ح قظىىىىىرلترئيي ىىىىىر4192

 للتسىتر قالتق ىى  لترسىىالكلتر رنىىالر عا ىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىال4192 يتسىرلتح ىى ل ح ىى لة ىى  ل
 للتسىىىىتر قاللفىىىىلل عىىىى   يل4192( ل يتسىىىىرلحسىىىى ال ةىىىىيتي  ل ح ىىىى ل4فىىىىليلترتةىىىىل التر ع  ىىىىي)

( ل يتسىىىرل2 قتيحىىرلرتق ىى  لي تيل عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىالفىىليل تطاةىى الترجىىل اللتغ ت ىى  ل)
 للتسىىىتر قال  ىىى ت لةينىىى  تليي ىىىال قتىىىيعلرتق ىىى  لي تيل عاىىى لترتية ىىىرل4192 ال ا ىىى ل ح ىىى لي فىىى

 ل4192( ل يتسىىىىىرل ح ىىىىى ل اىىىىىالترسىىىىى  ل91تري  فىىىىى رلقىىىىىالفىىىىىليلتر عىىىىى   يلترق  سىىىىى رلتر  ىىىىىي رل)
لتسىىتر قالتقىىل  لترن ىىللتر رنىىالر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىالفىىليل عىى   يلترجىىل الترئىى  ارلقىىال



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

3 

 للتسىىىتر قالتح  ىىى لترةا  ىىى التر رن ىىىرل4192سىىىرلحىىى ي لطىىى لترىىى  ال( ل يت93 ح قظىىىرلتر يرا ىىىرل)
( ل يتسرليس  رل  ة  ال ةى لترح  ى ل2را عا لتر  يالة ر  تيسلقالفليلتحت  ج السلملترع  ل)

( ل يتسرل3 للتستر قالتقل  لترةا يالترلظ ا رلر عا الترتية رلتري  ف رلة ح قظرلسلي  ل)4191
  لترةا يالترت ي س رلراط رةرلتر عا رلةةا رلترتية رلتري  فى رل للتستر قالتقلل4191ي جيلس  لط ل

 للتسىىىتر قالةنىىى يل4191( ل يتسىىىرلسىىىع لقر ىىىال ح ىىى ل92قىىىالفىىىليل عىىى   يلترجىىىل اللتغ ت ىىى  ل)
( ل2تستيتت ج رلراتن  رلتر رن رلر عا الترتية رلتري  ف رلقالفليلتر ع   يلترقل  رلرجل الترتعا  ل)

 للترتىالتسىتر قالتقىل  لتر   يسى التر رن ىرلر عاى لترتية ىرل4191 ل يتسىرلطى يمل ح ىل ل ةى لترعى 
ل(.2تري  ف رلة ر ع ي لتغةت ت  رلتألييي رلقالفليل ع   يلترجل ال)

ليىى ليظرىىىيالنتىى  تلترتحا ىىى لرا يتسىى الترسىىى ةقرل رىىىالنىى يالتغيت ىىى  لترةحىىىالة جىىى  لترتق ىىى  ل
ي ت  لتر رنا للقالتر ق ة لتيت اللترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رلةغيضلي  للتئ  صللتطل ي

ةى ىىىيل ىىىالتر يتسىىى الة رةا  ىىى التر رن ىىىرلر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رلقىىىالفىىىليلنظىىى لفىىى  الترجىىىل ال
لتغ ت   للتر ع   يلتغة     رلتر حا رللتألجنة ر للرةال ال   لترتق   لترتقا ى يلتر ة ئىيلأل ت ى ل

 ئيق اللتر ىلجر اللترىي  يللترطى ا ليلل اللجررلنظيلل  حظ التر ةيتيلل  يتيلتر  تيسللتر
ترتق ىى  ل  ىىيلتر ة ئىىيلأل ت ىى لتر عت ىى ل اىىال ئىى ي اللتق ىى  ل يسلترتية ىىرلتري  فىى ر للرىى لتفىىللقىىال
ت تة ييىى لتراىىيلملتراي  ىىرلقىىاليىى يتالل رىى يتال عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رللة  ىىرلترتىى ي سلترتىىال ع ىى ل

ترةئىىىي رللتأل لتاللترتسىىىر  التر سىىى   الرىىى لةرىىى لل ىىى ةلي يتىىى ل اىىىالتلظ ىىىفلتو ة نىىى التر    ىىىرللل
لترتالتاعال ليتلي   لقالتحق ملترلتجة الترت ي س رلتر طالةرل ن  لل الييى لتأل لتالترتىال جىال
يال  تاةر ل عا لترتية رلتري  ف رلياللس ارلذتت رلت قع لرتئ  صلنق طلترقلاللترفعفلقىالي ت ى ل

 Quality Physicalذتالترجىىىل الترع ر ىىىرللتر رنىىىا لتيتةىىىيل اىىىالتىىى ي سلترتية ىىىرلتري  فىىى ر
Educationل ةىىلال حلييىى لترط رىىا لل تىىلتقيلق رىى لتر    ىىرلترة   ىىرللتر عىى يفللترقىى يتالترذتت ىىرلل

ر لتةةرلترتلجر الترح  ىرلقالت ي سلترتية رلتري  ف رللتستغ  لقيصللت  ة ن الترىليالتر ن   رل
لج ىىىىىىرلل لتجرىىىىىىرلتر  ىىىىىى طيلتر ىىىىىىح رللترظىىىىىىلتييلتريتةعىىىىىىرللتيت ىىىىىى    التر عيقىىىىىىرللتغت تىىىىىىرلترتةنلر

تغجت    ىىىرللتعي ىىىيلتر   يسىىىرلت  نىىىرلراتية ىىىرلتري  فىىى ر للتطىىىل يلتر رىىى يتالتر طالةىىىرل ىىىال عاىىى ل
لترتية رلتري  ف رلل سيلر ت لتغجت    رللي لتيتل للترط الليلر  يلتأل ليللتر  يسرللتر جت ل.

ترتية ىىرلترة ن ىىرليىنىى يلي   ىى لةع اىى للي تيللليىى لغحىىظلترةىى حىلاليي  ىىرلترتق ىى  لترىىذتتالر عاىى 
 ر   ل   لترع ا رلترتعا   رلر نرتلترتية رلتري  ف رلر لتةةرل ستج تالترعلر رللترع ىيلتريي ىال
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ل تغ يتالترىليالتر ن   رللتر ستح ى القالتيت   لتر عيقرلترتةنلرلج رلرت ي سلترتية رلتري  ف رل
حىى   اللتر  ىى طيلتر ىىح رللترة   ىىرللترظىىلتييلتغجت    ىىرلل سىىيلر ت لتغجت    ىىرلقىىال لتجرىىرلترت

 ل4141تر ىىيىيال اىىالترطىى الل ئىى يةتر لقىىال يلسلترتية ىىرلتري  فىى ر لل   ىىرل ىىللة ت ىىرل ىى  ل
(لل ىى لتةعرىى ل ىىال جىىيتيتالتحتيتي ىىرلل ىىي لذتتىىال نيرىىاللتة  ىى ل91-نت جىىرلج  حىىرلةليلنىى ل)ةلق ىى 

 لتقن ى الترتعاى  ل ىالةعى لرىةعضلتر ىلت لتر يتسى رل جت   اللتليفلتر يتسرلل ل تر للرةالة ست  ت
تأل ية للي لتعت  لتر ل لقالنظ  ر لترتعا  التر  يسىالة ىليالةا ىرل اىالتةنلرلج ى لترتعاى  ل ىال
ةع ليللترتعا  لتررج اللتر  تاطلقالتأل لت لترق   رلرت ي سلتر لت لل نر لت ي سلترتية رلتري  ف ر ل

القىىاليي  ىرل يتسىرلترن ى ذ لتر  تااىرلراتق ى  لترىذتتالرا عاىى  لل ىالينى لظرىيال ئىةارلترةحى لترحى ر
لت ت ىى يلترن ىىلذ لتر ن سىىالذللتر ىىارلة لفىىلعلترةحىى لترحىى را لرال ىىل لرن ىىلذ ل تطىىليلراتق ىى  ل
ترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رل سىىى   تل اىىىالتئىىى  صللتطىىىل يلي تيتلتر رنىىىالة ىىىليال سىىىت يال

 ةرل االترتس يغالترت ر ر:ر لتةةرلتر ستج تا للذركل ال   لتوج 
 ؟قالترة  رلتر  ي ر  لترن لذ لتر ى رالراتق   لترذتتالر عا الترتية رلتري  ف رل -9
 ؟ لتةةرلتر ستج تا  ل  ةل    رلن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رلراتلجر اللل -4
لترتق   لترذتتا؟  للتيللتر ستلةلترح رالترذيلحقق ل عا لترتية رلتري  ف رللقق لرن لذ ل -3

 ىدف البحث: 
 رىىى فلترةحىىى ل رىىىالترتعىىىيفل اىىىاللتيىىىللترتق ىىى  لترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رلر سىىىتلةل
ترتطىىىليلتر رنىىىالل لتةةىىىرلتر سىىىتج تا للذرىىىكليىنىىى يلي   ىىى لةلتجة تىىى لل ر  ىىى لل ىىى ةلق  ا ترىىى ل اىىىال

يملتىىىى ي سلترتية ىىىىرلتعي ىىىىيل  ا ىىىىرلترىىىىتعا للتحسىىىى الترة  ىىىىرلترتعا   ىىىىرلل    ترىىىى لغسىىىىتيتت ج  اللطىىىى
لتري  ف رللتري  فرلتر  يس ر للذركل ال   لتوج ةرل االترتس يغالترس ةملذةيي  لل  ل اا:

 .لتقن الي تالي  سلرن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رلقالترة  رلتر  ي ر
 ية رلتري  ف ر. يتسرلترةن يلترع  االترتلة  يلرجل ال ط ةقرلن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترت 
 ترتحقىىىىمل ىىىىال    ىىىىرلن ىىىىلذ لترتق ىىىى  لترىىىىذتتالر عاىىىى لترتية ىىىىرلتري  فىىىى رللتلتققىىىى ل ىىىىللترىىىىييةل

للتغستيتت ج  اللتر ع   يلترلطن رللترع ر  رللتر ستج تالتر ع  يا.
 ترتعيفل االلتيلل ستلةلترلفللتريتيالر عا لترتية رلتري  ف رللقق لرن لذ لترتق   لترذتتال

لتر تغ يتالتر   ل يتق رلرع نرلترةح .للقالفليلةعضل ا
 فرض البحث:

 تةلالن لذ لترتق ى  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رل ىاللقق لرألس سلترنظييلي  لترةح ل
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لى ىرل لت  لتقتيتف رليالتر عيقرلتر رن ر للتر   يسرلتر رن ر للتر ئ يةرلتر رن ر.
  أىمية البحث:

ةىىى يتلة ى ةىىىرلنىىىلتالي  سىىى رلرا يتسىىى الترح  ىىىىرلتر رت ىىىرلتة ىىىالتألي  ىىىرلترعا  ىىىرلراةحىىى لقىىىالت ت
ةتن ل للي  للتيلل ع   يلترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  فى رليىنى يلي   ى لةلتجة تى لل ر  ى لقىال
ترع ا ىىىرلترتعا   ىىىرلر ىىىنرتلترتية ىىىرلتري  فىىى ر لل ىىىالن ح ىىىرلي ىىىيةلق رةحىىى لترحىىى راليىىى ل ةىىىلالحجىىىيل

تر  ل ى رل ىال نظىليلتطىيلترتية ىرلتر ق ينىرلرتنى ل لترن ى ذ لتغس سلرا يتسى التر سىتقةا رلذتال
ترع ر  ىرلر عىى   يلترتق ى  لترىىذتتالر عاى لترتية ىىرلتري  فى رلقىىالفىليلتىى ل  ل عى   يلترتطىىل يلتر رنىىال

لل لر رلتيت  صل يتلرتر .
ة ن  لتة التألي  رلترتطة ق رلراةح لترح رالقالتح   للتيللتست  ت ل عاى لترتية ىرلتري  فى رل

 لذ ل ع   يلترتق   لترذتتال   لي    لةلتجة ت لل ر  ل  ا  لل  ل يتةطلةتطىل يلي تيتلتر رنىالرن
قىىالترتية ىىرلتري  فىى ر ل ىىللتقىى  يلحجىى لتراجىىلتالتر عيق ىىرللتغحت  جىى الترت ي ة ىىرلر عا ىىالترتية ىىرل

 ىر للتطىليلتري  ف رللترة يلقال  ا ىرلترتطىل يلتر رنىالرا سى ي رلقىالتعي ىيلقع ر ىرلترة  ىرلترتعا  
لتستيتت ج  الليس ر اللطيملت ي سلترتية رلتري  ف ر.

 مصطمحات البحث:
 Self-assessmentالتقييم الذاتي: 

  ا رلترتح  ى لترة ىاللترل ىاالةلتسىطرل عاى لترتية ىرلتري  فى رل ىاليجى لتئى  صلح رىرل
ر يئيتالتر يجع رلي تيتلتر رنالل يتيةت لرذتت للقق لرا ح  تالتر يتةيال االتر ع   يللتر حة اللت

لةص لتيتلل سيلر  ت لل ر   لقالت ي سل نرتلترتية رلتري  ف ر.ل)تعي فل جيت ا( ذتالتر ار
  Professional standards of Teacherمعايير المينية لممعمم: ال

 لت ىىىىا ال يجع ىىىىرلل يئىىىىيتالتل ىىىىفل حىىىى  تالتأل تيلتر رنىىىىالرا عاىىىى لل ىىىى ل نةغىىىىاليال
 يتالل ةىىيتالتطة ق ىىرلل   يسىى ال ت  ىىيال ىىي الةرىى لل سىىتط لل  تاةىى ل ىىال عىى يفل عال ىى الل رىى

لتلظ ار لقالترتية رلتري  ف ر.ل)تعي فل جيت ا(
 Professional knowledgeالمعرفة المينية: 

يىىال ج ل ىىرلتر عىى يفللتر عال ىى الترتيةل ىىرللتر رىى يتالتر رن ىىرلترتىىالتسىى ي لقىىالترتعىىيفل
ناعى راللترعقاىاللتغجت ى  الراطى ا للة ا ىرل اال    صلترتطىليللترن ىللترةى ناللترحيةىاللتغ

لفىىىللتأليىىى تفلترتعا   ىىىرللت ت ىىى يللتنظىىى  للت طىىى طل ىىى ل    رىىى لفىىى التر حتىىىلةلترت ي سىىىال ىىىلل
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تلظ فلتستيتت ج  التعا   رل تنل رللتطة ق ال ستح ىرلقال نرتلترتية رلتري  ف رلرتاة رل ع   يل
 ر ئ يةرلترة  ارلراج  ل.ل)تعي فل جيت ا(ترتعا للترايلملتراي  رلراط الل   لت لتحت  ج ا
 Professional Practiceالمينية:  الممارسة

يىىىال ج ل ىىىرل تسىىىىقرلل تة  اىىىرل ىىىىالترع ا ىىى اللترتىىى تة يللتوجىىىىيتيتاللتر ةىىىيتالتر رن ىىىىرل
تر يتةطىىىىىرلةتحق ىىىىىملييىىىىى تفلل عىىىىى   يلترىىىىىتعا ل ىىىىىالطي ىىىىىملتنا ىىىىىذلتر  ططىىىىى الترت ي سىىىىى رللتطة ىىىىىمل

ر ىىىنرتلترتية ىىىىرلتري  فىىىى رللتسىىىت  ت لتر ىىىىلتي للترتطة قىىىى الترتةنلرلج ىىىىرللتسىىىتيتت ج  الترىىىىتعا لتراعىىىى  
نئىى يلة  ىى التعاىى ل ت  ىىرللع نىىرلرا ح قظىىرل اىىالسىى  رلترطىى القىىال للسىى   لترتلت ىى لتراعىى   للت 
ترتية رلتري  فى ر للتقى   ل  حظى القن ىرللت  ى ت لتقى ي يلتونجى يلتر رنىال ىالتعاى للتق ى  ل سىتلةل

ل فر.ل)تعي فل جيت ا(ترط القالترتية رلتري 
 Professional Engagementالمينية:  المشاركة

يال ج ل رلتر   يس اللترت تة يلترتئ ية رللترتا   التغجت    رل للتر ةىيتيللترىي  يل
قالتر يسس الترتيةل رلليلتةطلترت ي سلتر رن رلل ن  الترسالكلترلظ اا للترتلت  لتراعى  ل ىلل

ي ىى الل قىى  التر ىى   التر جت ع ىىر ل ىىاليجىى لتفىى قيلترجرىىل لترتيةل ىىرليلر ىى يلتأل ىىليللترئىىية يللتر
تر عىىىىييالراىىىىتعا للترتطىىىىل يلتر رنىىىىالتر سىىىىت يلتر ةنىىىىال اىىىىالتر سىىىىتج تالترتيةل ىىىىرلليحةىىىى  لترقىىىىلتن ال
لترقيتيتالتو تي رللترتنظ   رللترق  للتر سيلر  التأل  ي رلتر يتةطرلة رنرل عا لترتية رلتري  ف ر ل

ل  رلتر ف قرلرتحس التجيةرلل ةيتالتر تعا  اللتاة رلتحت  ج تر .ل)تعي فل جيت ا(لة  ل عل لة رق
 إجراءات البحث:
جيتيتاليذتلترةح منيج البحث:    .يست   لتر نرتلترل االلذركلر ن سةت لرطة عرلي فللت 
تئت اال  نرلترةح لترع   رل اال عا الل عا  الترتية رلتري  ف رلقالتر  تيسلعينة البحث: 

حةل  رللترتجي ة رللتر   رلة يتحار لترتعا   رلترى ىر للترذ اللتققلتل االتر ئ يةرللتغستج ةرلتر
 عا لل عا رلتية رلي  ف ر لل32 االتر ق  سلتريي ا للي لةاغال  نرلترةح لتغستط   رل

ي للةر فلترتصة ل ال  ح رلتر ق  سلتريي التر قتيعلرج للة  ن الترةح لترح را للةع ي لت لتلل
 عا لل عا رلتية رلي  ف ر لة ن  لةاغل ج  رال   ل  نرلل322تر ق  سلتريي ال اال  ل قيال ال

 عا لل عا رلتية رلي  ف ر للي لترذ اللتققلتل االتغستج ةرل االتر ق  سلل423ترةح لتألس س رل
رع نرللتريي الراةح  للترج ل لترت رال لفحلترتل  فلتغح   الرل فلتر تغ يتالتر   ل يتق ر

 ترةح .
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 ( التوصيف االحصائي وصف المتغيرات الديموغرافية لعينة البحث1جدول )

 
 %(111) 273إجمالي العينة ن= %(47)129 اإلناث %(53)144 الذكور العدد )%( الجنس 

 (61-51) (51-46) (45-41) (41-36) (35-31) (31-25) الفئة العمرية
 %(6) 16 %(11) 29 %(14) 37 %(21) 58 %(29) 79 %(21) 54 العدد )%(

 دكتوراه فى التربية الرياضية ماجستير دبموم عال بكالوريوس المؤىل العممي
 %(6) 16 %(28) 76 %(21) 54 %(46) 127 العدد )%(

 معمم اول )منسق( تربية رياضية معمم تربية رياضية الدور االكاديمي
 %(34) 94 %(66) 179 العدد )%(

 أقل من خبرةعدد سنوات ال
 سنوات 3 

 أكبر من (21 -16) (15 – 11) (11 – 6) (5 -3)
 سنة 21 

 %(9) 23 %(12) 34 %(14) 39 %(19) 52 %(26) 71 %(21) 54 العدد )%(
 الثانوية االعدادية االبتدائية المرحمة التعميمية

 %(23) 63 %(28) 76 %(49) 134 العدد )%(
 صةخا تجريبية حكومية طبيعة المدرسة

 %(31) 84 %(22) 61 %(47) 128 العدد )%(

(لترتل  فلتغح   الل فلتر تغ يتالتر   ل يتق رل9 لفحلترج ل لترس ةمليي ل)
(ل عا لل عا رلتية رلي  ف ر لة  ل ظريلترج ل ل423رع نرلترةح للترتالةاغل ج  رال   ي ل)ا=

تغ يتالترجنس لترا رلترع ي ر لي  لتأل  ت للترنسالتر  ل رلرتلي لل  نرلترةح للقق لرا  ال 
تر يي لترعا ا لتر ليلتغة    ا لل   لسنلتالتر ةيا لتر يحارلترتعا   رلترتال قل لة رت ي سلرر  ل

ل.لطة عرلتر  يسرلترتال قل لتر عا لة رت ي سلق ر 
 أدوات جمع البيانات:

تر طيلحر للنظيتلرتنلعلترة  ن التر طالةرلرتحق ملي فلترةح للتغج ةرل االتس يغت 
ة وف قرل رالطة عرل    صللظيلفل  نرلترةح  لرذركلتستاي لتغ يل الترة حى التغستع نرل

لة ج ل رل تع  ال الي لتالج للترة  ن اللترتال  ةالتح   ي ل االترنحللترت را:
 المقابمة الشخصية الحاسوبية: 

 ست  ت لترتطة ملي  لترة حىلالةإجيتيلترع   ل التر ق ة الترئ   رلترح سلة رلة
 ةيلئةةرلتغنتينا للذركلراتلت  لتر ة ئيل للةعضل التر ةيتيللZOOMتغرةتيلناليلل ل

لتر عا  الل لجرالترتية رلتري  ف رلةر فلتستةئ فلترلفللتريتياللترح ل ل االة  ن ال
 ة   رلتس ي لقالتحق ملترر فل الترةح للتس   ل االتح   ل حتلةلتر ق  سلتريي الل   رل

   ل تعاملةع ا رلترتق   لترذتتالر عا الل عا  الترتية رلتري  ف رليىن يلي   ر لة ر  ل  ار لق
تر رنا للتي  رلترتق   لترذتتالقالتطل يلترع  للتأل تيلتر رنالر عا لترتية رلتري  ف ر ل لل
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ل ن يئرلترتح   اليللتر علة الترتالتلتجرر لقال  ا رلترتق   .
للتحميل محتوى الوثائق:

ي  لترة حىلالة يتجعرليلت  لترة  ن التر حا رللترع ر  رلذتالتر ارلة لفلعللي فل
ترةح لترح رالةغيضلتغط عل االت يلتر ستج تال ال   لتحا  ل حتلةلتغ ة  الترعا  رل

لتر ت   رلتللتألةح  للتر يتس الترس ةقرلذتالتر ارلة لفلعلترةح لترح را.
 لتربية الرياضية:نموذج التقييم الذاتي لمعممي ا

تيتةىىىىيال ىىىى   رلتغطىىىى يلترةحىىىىىالرتح  ىىىى لترن ىىىىلذ لترنظىىىىييلراتق ىىىى  لترىىىىذتتالر عاىىىى لترتية ىىىىرل
تري  فىى رل اىىال ىى لتست ا ىى لترةىى حى الةعىى لتغطىى عل اىىالتغ ة ىى الترعا  ىىرللتر يتسىى اللترةحىىل ل

 لةعىىى يلترسىىى ةقرللترن ىىى ذ لترع ر  ىىىرلترئىىى  عرللتر يتةطىىىرلة ئىىىةارلترةحىىى  لل ىىىال ىىى  ل جىىىيتيلتحا ىىى
ر حتىىىلةلتأل ة ىىى اللتألةحىىى  لتر ت   ىىىرلقىىىال لفىىىلعلترةحىىى  لل اىىىاللجىىى لترتح  ىىى ل ىىى ل  ىىىصل
ن ىى ذ لترتق ىى  لترىىذتتالقىىالتر جىى  لترتيةىىليلل عىى   يلتأل تيلتر رنىىالر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلترتىىال
لتسىىت   ر لةعىىضلترىى ل لترعية ىىرللتغليلة ىىرللتغسىى ل رللترلغ ىى التر تحىى التغ ي ة ىىر لل ىىال ىى  
 نرج ىىىرلترتحا ىىى لترةعىىى يلة ج ل ىىىرل ىىىال عىىى   يلتر ا فىىىارلةىىى التاىىىكلترن ىىى ذ لتسىىىتط علترةىىى حى ال

-Teacher Selfت ت ىىىى يلن ىىىىلذ لترتق ىىىى  لترىىىىذتتالر عا ىىىىالترتية ىىىىرلتري  فىىىى رلقىىىىالتسىىىىتيتر  ل
Assessmentل(92غست  ت  لقالج للة  ن الترةح لترح را.ل)ل

 تقنين المقياس الرقمي:
 إلى المغة العربية: أوال .. ترجمة المقياس

ي  لترة حىلالةتيج رلتر ق  سلي  لترةح ل ال ليت لتأل ا رلة راغرلتغنجا ي رل رال ليت ل
تأللر رلة راغرلترعية رل) يقم( للي لت ل يضلتر ليالتغلر رلة راغرلترعية رل االى ىرل تيج  ال

ة راغت الترعية رللتغنجا ي رل حتيق القالتراغرلتغنجا ي رل لل ق  تر لةج  للتر  طاح الترعا  رل
لتر  حظ ال لت ال يتجعر للي  لتري  ف ر  لت ي سلترتية ر ل رنر ل ج   لقا لتست  ت ر  ل ت  لترتا
ل ال ل ج ل ر ل اا لي ية ل يا لتر ق  س ل يض لى  لترعة يتا  لةعض ل اا لترتع   ا جيتي لت 

لرا لترعةس ر لة رتيج ر لترق    ليج  ل ا لتري  ف ر لترتية ر لقا للتر ةيتي لتر تيج  ا  Back ق  س
translationالتراغرلترعية رل رالتراغرلتغنجا ي رل يالي ية للي لت ت  لترة حىلال اال نرج رلل 

لتغنجا ي رل لتراغر ل را لتيج تر  ل    ا لةع  لترعية ر لرا ق  سلة راغر لتغلر ر لتر ليا ل حتلة تحا  
للل ل يتجعر ل ل لتغنجا ي ر  لرا ق  سلة راغر لتأل ا ر لتر ليا ل ل لتغ ت ق القالل ق ينتر  تح   

لرا ق  سل لتغلر ر لتع   ل االةعضل ة يتالتر ليا ل جيتي لى  لة الترنس ت ا  ترعة يتاللتر ق يةر
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ل لرا ق  س لترىق ق ر للتر    ر لترتة ف ل  ة ل ا لترتحقم ليج  لل ا لترعية ر   Cultureة راغر
Adaptationتراغليللت ل يضلتر ق  سلقال ليت لة راغرلترعية رل اال ت  صلقالترت ح حل

لتراغليل لراعة يتاللترتة قي لترنحل ر ل الترس  ر ليجي الLinguistic equivalenceراتصة  للي   
ل للتر ح قظرل لترجليي ر  ةعضلترتع   الترطا ارل االترعة يتالقالفليلتل   ت لل قتيح ت 

  االتر عنالتأل االرعة يتالتر ق  سلقال ليت لتأل ا رلة راغرلتغنجا ي ر.
 ئمة محتوى المقياس لمبيئة المصرية والعربيةثانيا .. مل 

لترعية رلل يف ل اال ج ل رل التر حة  ال لترة حىلالة يتجعرلتر ق  سلقال ليت  ي  
ل ال  مل لراتصة  لتري  ف ر  لتر ت    القال ج غالت ي سلترتية ر لتري  ف ر لترتية ر ل ةيتي

ترتية رلتري  ف رلل ال  ي لترع نرللع نرلتغستط   رلتأللرال ال عا اتر حتلة لة وف قرل رالتر
تري  س رلي  لترةح  للذركلةع لتلف حلترر فل التر ق  سلل ارل لة لةع ل التغةع  لتري  س رل

ل ل    ر لةا يا ل  ة ل ا للترتحقم لترييي ة تي للت  لة ر يتجعر لي   ر  ليج  ل ا  ة يتالرا ق  س 
لترعية ر لة راغر لرلتر ق  سلقال ليت  لي ي ر  للت  يتك ل  لضللفلحر   لة لا لترحق قا  ل عن ي 

لتر  طاح ال ل ل لترعة يتا ل    ر لقا لتر ست   ر للتر  طاح ا لترةا  ا ل ن سةر ل ا لترتصة 
ل  ةلةا  رلترعة يتالتر رن رلترتال ست   ر ل عا الترتية رلتري  ف رلقالترة  رلتر  ي رللترعية ر ل

وف قرل رالةا  رلتألةع  لتري  س رلل    تر للتيتة طل حتلةلة ل ة يالة رةع لترذيلتنت ال ر   لة 
ل لتر ق  س  ل ا لترر ف لفليلرتحق م لقا لترعة يتا ل اا لترطا ار لةعضلترتع   ا ليجي ا لي 

لتل   تر لل  حظ تر لل قتيح تر .
 ثالثا .. تحويل المقياس إلى الصورة الرقمية

 رلي  لترة حىلالةإنت  لتر ق  سلقال ليت لتريي  رللذركلةتحل  لتر ليالترتقا  
را ق  سل رالتر ليالتريي  رل ال   لئةةرلتغنتيناللة ست  ت لتةنلرلج  ل تطليال ةيلتطة مل

" لح  ل س حلتر ق  سلتريي الةعيضلGoogle Docتر ت احلتغرةتيلنال"لى  ملجلج ل
ترعة يتاللتغستج ة التر   رلةة ل نر لة لياللتفحرل االتر ت اح لة  ل ت حلرا عا ل  ة ن رل

(لحسالتق  يتلر ستج ةرلتر ن سةرل اللج لنظيتللةطي قرلسرارل ال91ترالل9جرل ال)تح   ل يل
طي ملتنئ طلتر يجرل الترق   رلتر نس ررللترتالتظريلةج نالة ل ة يا لح  ل  ةال ئ يةرل

يس ر لرا عا  ال الطي ملترةي  لتورةتيلنالل ةيللس   لترتلت  لتغجت   ال تر ق  سلتريي اللت 
  ل ةيلترحلتساللتررلتتفلتر ح لرر لة  ل س   لتر ق  سلتريي ال االج للرسرلررلتست  ت

تستج ة اليقيت ل  نرلترةح لترتاللتققال ترة  ن التر   لقال افل رةتيلناللتح لرة  لتةل ا
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ل االتغستج ةرللي  الة ستة   لتر ق  سلتريي اللت    ال يس ر لراة حى ا.
 الرقمي:رابعا .. الخصائص السيكومترية لممقياس 

 صدق المحتوى:
 ج ل رل التر حة  الل ةيتيلترتية رلتري  ف رلتر ت    التيتلحالترنسةرلتر  ل رلغتا مليييل
حل ل  ةل ن سةرلترعة يتاللتغةع  لتري  س رلرا ق  سلةق  رللقال ج غالت ي سلترتية رلتري  ف ر

لترعية رلرا ق  س.% ل   ل ية لل عةسل ق تيل  ملتر حتلةلترذيلتت تللة لترنس رل911
 صدق االتساق الداخمي:

ي  لترة حىلالة رتلت  ل ةيلترةي  لتغرةتيلنالللس   لترتلت  لتغجت   ال لليقيت ل
 عا لل عا رلتية رلي  ف رلل ال  ي ل  نرلل32  نرلتر يتسرلتغستط   رلترى ن رللترة رغل   ي ل

  سلتريي ا لل   لقتيالي ن رلترةح لتألس س ر للذركلةر فل  لتر لر ستج ةرل االتر ق
 ل  لح  لتستط علترة حىلالتج  للة  ن اليقيت ل  نرلترةح لتغستط   رلل92تست يالر  ال

لةع لتنتر  ر ل التغستج ةرل االتر ق  سلتريي ا.
لي لت لتاي غلترنت  تلقالتر اا التغرةتيلن رلتر ع الوجيتيلتر ع رج التوح    رل

س ملتر ت االرا ق  سلتريي ال الطي ملتست يت لي  ل ع   الةحس ال  ملتغتتر   رل
لترذيلة ال يج الترعة يتاللتغةع  لتري  س رلترتالتنت ال ر ر للتر يجرلترةا رلرا ق  س لتغيتة طل

 ئ يل رال  ةل  ل ت تللة لتر ق  سلتريي ال ال ستلةلتغتس ملتر ت االقالي  سل  للفلل ال
ة ال يج الل1.12تة طلذلل غررل ح    رل ن ل ستلةل غررللي لتة اليالين كلتيليجا  ل

ترعة يتاللتغةع  لتري  س رلترتالتنت ال ر ر  لة وف قرل راللجل لتيتة طلذلل غررل ح    رل ن ل
ة الة ل ة ياللتر يجرلترةا رلرا ق  س للي لج يالي  ل ع   التغيتة طلل1.12 ستلةل غررل

  يل تررل ح     ل   ل ئ يل رال  ةلتغستق ر رلترتال ت تللةر للة التغةع  لتري  س رلترى ىر
ة لةع لقالي  سل  للفلل اليجا  للة ن  ل لج لتيتة طلذلل غررل ح    رل ن ل ستلةل غررل

ة التغةع  لتري  س رلترى ىرللتر يجرلترةا رلرا ق  س للي لج يالي  ل ع   لتر  ملترذتتالل1.12
لج  عر لي  ل تررل ح     ل ن لل1.119 رالل1.212تلتتيتلعل  لة الرا ق  سلتريي اللتةع  

 ل   ل ية ل االتلتقيلئيلطلتغتس ملتر ت االلترذيل عةسل ق تيلتر  مل1.12 ستلةل غررل
تر ت االترذيلتت تللة لترنس رلترعية رلرا ق  س للي لةاغل تلسطلتري التر ن سالرإلج ةرل اال

 ي قر لليلل تط ةمل للتري التر ئ يل ر  لقالل41حس ةالي  ت لل ة يتالتر ق  سلتريي الة تلسط
لترنس رلتغنجا ي رلرا ق  س.

 ثبات المقياس:
لي لت ل  ج  ل ع   لىة الترعة يتاللتألةع  لتري  س رل للتر يجرلترةا رلرا ق  سل ال
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 لطي ملحس ال ع   ليرا لةيلنة خ للترذةل عت  ل االحس ال ع   ليرا لترةاالرا ق  سللة
 ة ياللة لةع ل االح تل لل ق ينتر لةةعض لقإذتلييتالل ع   ليرا لراعة ياليللراةع ل ال ع   ل
يرا لرا ق  سلةة ل عنالذركلياللجل ليذتلترعة ياليللترةع ل فعفلل قا ل الىة التر ق  سلليال

  ى لحذفليذتلترعة ياليللترةع ل ةلالر لتصى يل  ج ةال االي  رل ع   ليرا لرا ق  سللترذةل
 ع   لىة التر ق  س للقاليذتلترح ررل ةلالحذفليذتلترعة ياليللترةع ليقف ل الةق    لي  لقال
ح ررليال ةلالي  رل ع   ليرا لراعة ياليللراةع ليي ل الي  رل ع   ليرا لرا ق  سلةة لقرذتل عنال

ينر ل ة ياليللةع للياليذتلترعة ياليللترةع لي  لج ًتلليال   ة ل التر ق  سل يىيلساة ً ل ا  ليي
(ل لفحل ع   لىة الة ل التألةع  ل4ى ةالل يىيلقالىة التر ق  سلةة  للترج ل لترت راليي ل)

لتري  س رللتر ق  سلةة لة ست  ت ل ع   ليرا لةيلنة خ.
 ( المعاملت العممية لممقياس الرقمي قيد البحث2جدول رقم )

 
المتوسط  االبعاد الرئيسية لممقياس

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
عدد 
الصدق  معامل ألفا كرونباخ العبارات

 الذاتي
ل1.212ل1.213ل22ل49.22ل312.41 المعرفة المينية

ل1.119ل1.299ل22ل42.42ل292.23 الممارسة المينية

ل1.212ل1.212ل34ل92.21ل914.22 المشاركة المينية

ل1.129ل1.112ل922ل32.22ل192.22 الدرجة الكمية

 (35)ن=      1.15د مستوى داللة * قيمة دالة عن

(لنت  تل ع   الىة التر ق  سلتريي ال الطي ملحس ال4 لفحلترج ل لترس ةمليي ل)
 ع  ىى لترىةىى الترا ىىليللتسىىت  ت ل عىى   اليراىى لةيلنةىى خلرق ىى سلتغتسىى ملترىى ت االر ج ىىلعل يجىى ال

ي  ىرل ع  ىى ليراىى لراةعىى للتر ق ى س للة ق ينىىرليىى  ل ع  ىى ليراى لرةىى ل ةىى يال  حىىظلينرى لج  عىى لييىى ل ىىا
ترىىذةلتنت ىىال ر ىى لترعةىى ياللي فىى لييىى ل ىىالي  ىىرل ع  ىى ليراىى لرا ق ىى سلةةىى ل  ىى ل ئىى يل رىىالفىىيليال
توةق يل االة ل ة يالنظىيتلرتصى ييى لتو جى ةال اىالتر ق ى سلل   ةرى ل ىيىيلسىاة  ل اىالىةى الترةعى ل

 لتر ق ى سلتريي ىال ىال سىتلةلترذةلتنت ال ر  للتر ق  سلةة  للترىذيل ئى يل رىال ى ةل ى ل ت تىللةى
تغسىىتقيتيللترىةىى القىىالي ىى سل ىى للفىىلل ىىاليجاىى  لليىى لتيتلحىىاليىى  ليراىى لةيلنةىى خلرألةعىى  لتري  سىى رل

 ل1.112 لة ن ىى لجىى يل ع  ىى ليراىى لةيلنةىى خلرا ق ىى سلةةىى لل1.299 رىىالل1.213را ق ىى سل ىى لةىى ال
سىتقيتيللتغتسى ملترى ت اال ل   ل عةىسليىلالتغ1.12لج  عر لي  ل تررل ح     ل ن ل ستلةل غررل

للترىة الترذيل ت تللة لتر ق  سلتريي الةة لي  لترةح .
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  صدق التكوين الفرضي "البناء العاممي":
تىى لترتحقىىمل ىىال ىى ملترةنىى يلترعىى  االرا ق ىى سل ىىالطي ىىملترتحا ىى لترعىى  االتغستةئىى قال

   ىرل اىاليسىسلنل  ىرلر يتسرلترع ي الترة ن رلرعة يتالتر ق  سللتا   ر لقىال ىليالت ىن ا الي
ل ىىلغل رىىالتستةئىى فلترتية ىىالترعىى  االرا ق ىى سلةعىى لتعي ةىى  للترتىىال حت ىى ليالتظرىىيل اىىالي  ىىرل
 لت ىىى لط  ا ىىىر لةعىىى ل جىىىيتيلترتحا ىىى لترعىىى  االر  ىىىالقرلتغيتةىىى طلراتعىىىيفل اىىىال  ىىى  صلترةنىىى يل

 ت ل حكلةى  ييل للتست ل Hottlingترةس طلرعة يتالتر ق  سلةطي قرلتر ةلن التألس س رلررلتانتل
Kaiserل حىىىىىكلج ااىىىىىلي للGuilfordجىىىىىيتيلترتحقىىىىىمل ىىىىىالتسىىىىىتق ر رللتنتظىىىىى  لترعلت ىىىىى للترتلي ىىىىىللل لت 

ترتع  رالترع  اا لحتال تسنالتح   لليةل لترعلت  لترتال  ةالتاس يي ل نطق  ل ال نظىليلتغ تيل
 يتالتر ترىىىرلتر رنىىىالراتية ىىىرلتري  فىىى ر للترىىىذيل ئىىى يكلقىىىالةن ييىىى للتاسىىى يي ل فىىى لال حتىىىلةلترعةىىى

 ح ىى    للتر قةلرىىرل   ا ىى  لليىى ليسىىايالترنتىى  تل اىىالظرىىليلتج عىى ال   ا ىىرلتعةىىيل ىىالترعلت ىى ل
ترط  ا رلراع   لترع  لليللتأل تيلتر رنالر عا لترتية رلتري  ف ر للتسىت  صلنسى رل  ت ىيال ىال

ال ىىىىال ةىىىى يال لي ىىىىرل اىىىىالى ىىىىىرل لت ىىىى لط  ا ىىىىرلةصةعىىىى  لي  سىىىى رل عةىىىىيلل21تر ق ىىىى سل ةلنىىىىرل ىىىىال
ل    صلترةن يلترع  االترةس ط.ل

ققىىىىى ليسىىىىىايالنتىىىىى  تلترتحا ىىىىى لترعىىىىى  االتغستةئىىىىى قال ىىىىىاليىىىىى  لترجىىىىىذليلترة  نىىىىىرلراعلت ىىىىى ل
 لت ىىى لط  ا ىىىر ل ىىىنر لى ىىىىرل لت ىىى ل  ةىىىالل2تر ست ا ىىىرليةىىى للةعىىى لترتىىى ل يلتر تع  ىىى لل ىىى  ي ل

 لر حىىىكلة ىىىييلتست   ىىىر لليةىىىلرر للتاسىىى يي للتسىىى  تر  لليىىىاليي ىىىال لت ىىى ل  ةىىىاليةلررىىى للققىىى
Kaiserترسىىى ةملذةىىىيت لة ىىى لتىىى لحسىىى الترنسىىىةرلتر  ل ىىىرلراتةىىى  التغيتةىىى طالترعىىى  االلققىىىً لر ج ىىىلعلل

ترجىىذليلترة  نىىرلراعلت ىى لتر ست ا ىىرلرحسىى التر ىى ملترعىى  االراعلت ىى لليىى لةاغىىالنسىىةت لتر  ل ىىرل
عىى ل% لليىىلليي ىىالتةىى  التيتةىى طال  ةىىالتست   ىى ل ىىالتر  ىىالقرلتغيتة ط ىىر لح ىى لت29.13

يذتلترنسةرل قةلررللقق ل يتيل ا  يلترق  سلترناسالقىالتألةحى  لترع  ا ىر لة ى ل  حىظليال ةى يتال
تر ق ىى سليىى لحققىىالتئىىةع ال ترىىرل ح ىى    ل اىىالترعلت ىى لتر ست ا ىىرللققىى لر حىىكلجا اىىلي لرقةىىل ل

ل لة ىىى 1.3ترتئىىىةللذتالتر غرىىىرلتوح ىىى   رلترجليي ىىىرللترىىىذةلتةىىىلالي  تىىى ليةةىىىيل ىىىاليللتسىىى لةل 
 تفحل ى  لترعةى يتالتر تئىةعرللتر قةلرىرل اىالترعلت ى لتر ست ا ىرل ىالترتحا ى لترعى  االتر تع  ى ل
ةعى لحىذفلتئىةع الترعةىى يتال  ىيلتر قةلرىرلذتالترقىى  لترع   ىرلتر ىغيةل اىىالترعلت ى لتأل ىيةل ىىلل

 لة ىىى ل  حىىىظلتئىىىةلليةىىىىيل ىىىالىىىى  ل ةىىى يتال اىىىال1.2حىىىذفلترتئىىىةع التر ىىىاي رلتأليىىى ل ىىىال 
رى ىىىىرلتر ست ا ىىىرللتر قةلرىىىرللترتىىىالتىىى لتوةقىىى يل ا رىىى  لليىىىذتل عةىىىسل ىىى ةل ىىى لتت تىىىللةىىى لترعلت ىىى لت
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 ة يتالتر ق  سل التر  ملترع  االرق  سل ةلن التأل تيلتر رنالر عا لترتية رلتري  ف رلقالةى ل
ل    ل الترعلت  لتر قةلررللقق لر ج  لتأل تيلتر رنالترذيل تن لرر لة ل    ل االح ت.

نت  تلترتحا ى لترعى  االتغستةئى قال ىالق ى لترعلت ى لترط  ا ىرلترتىالتت ى  يللي لتسايال
ق  ىى لة نرىى ل رىىالترحىى لترىىذةل  ىىاحل رىىالتاسىى يليىىذتلترعلت ىى لقىىالفىىليلتح  ىى لترعلت ىى لتغقتيتفىى ر ل
لرةىىال  ةىىال  يتكلترع يىىرلةىى الترعلت ىى لتر ست ا ىىرللت  ة ن ىىرلتاسىى يي ل ىىال ىى  لتأل تيلتر رنىىىال

 ةى يالل43ةئاالترنت  تل الط  ا رلترع   لتألل لترىذيلتتج ىللحلرى لتئىةع التر ت ل ا ر  لح  ل
 تنل رلةق  لجليي رللترتالتع ليقفى لترعةى يتالرتاسى يتلليى لتى لتيت ةرى لتن ير ى لحسىاليى  لتئىةع تر ل
 االترع    للتئ يلتر ح ارلترنر   رلر حتلةلترعةى يتالتر قةلرىرل رىالظرىليلج نىال رنىالتتج ىلل

ة يتال االترع   لتألل  للة رت رالت لتس  رلترع   ل"تر   يسرلتر رن ر" لة ن  لةئاالحلر ليذتلترع
 ة يال تنل رلةق  لجليي رللترتالل92ترنت  تل الط  ا رلترع   لترى نالترذيلتتج للحلر لتئةع ال

ئى يلتع ليقف لترعة يتالرتاس يتللي لت لتيت ةر لتن ير  لحسىاليى  لتئىةع تر ل اىالترع  ى لترىى نا للت
تر ح ىىارلترنر   ىىرلر حتىىلةلترعةىى يتالتر قةلرىىرل رىىالظرىىليلج نىىال رنىىالتتج ىىللحلرىى ليىىذتلترعةىى يتال
 االترع   لترىى نا للة رتى رالتى لتسى  رلترع  ى ل"تر عيقىرلتر رن ىر" لة ى لةئىاالترنتى  تل ىالط  ا ىرل

فىىى ل ةىىى يال تنل ىىىرلةقىىى  لجليي ىىىرللترتىىىالتعىىى ليقل99ترع  ىىى لترى رىىى لترىىىذيلتتج ىىىللحلرىىى لتئىىىةع ال
ترعة يتالرتاس يتللي لت لتيت ةر لتن ير  لحسالي  لتئةع تر ل اىالترع  ى  للتئى يلتر ح ىارلترنر   ىرل
ر حتلةلترعة يتالتر قةلررل رالظرليلج نال رنالتتج للحلر ليذتلترعة يتال اىالترع  ى لترى رى  ل

للة رت رالت لتس  رلترع   ل"تر ئ يةرلتر رن ر".ل
سلتريي القال ليت لترنر   رللت تع لة ع   ال  مللةع لترتصة ل ال  ح رلتر ق  

قال  ة ن رلتغ ت   ل ا  لة ق  سل قنال االللىة ال قةلررل ا   ل   لس ي لقالط صنرلترة حى ا
تست  ت  لرج للترة  ن اللترة  رلتر  ي رل ستر فلترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف ر للة رت را

ي ن رلتست يالر  الر لر ستج ةرل ا  للذركلقال فلالقتيال ال  نرلترةح لتألس س ر لل  لت
 ل  للةع ي لت لتج  للة  ن اليقيت ل  نرلترةح لتألس س رلةع لتنتر  ر ل التغستج ةرل االل41

تر ق  سلتريي القال ليت لترنر   ر لى لتاي غلترنت  تلقالتر اا التغرةتيلن رلتر ع الوجيتيل
لترة  ن اللتست  صلترنت  ت.تر ع رج التوح    رللتحا  ل
 ميزان التقدير لممقياس الرقمي:

 ة يالل21 تةلالتر ق  سلتريي الرن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رل ال
ل لي رل االى ىرلتةع  ليلل ج غالي  س ر للترج ل لترت رال لفحلذرك.
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 تربية الرياضية( جدول مواصفات مقياس التقويم الذاتي لمعمم ال3جدول رقم )

 
المجال 
عدد  المعايير الرئيسي

 العناصر
عدد 
 العبارات

الدرجة 
 القصوى

المعرفة 
لالمينية

ل21ل2ل2ل(ل عيقرلة فل تعا لترط القالترتية رلتري  ف ر9)
ل21ل2ل2ل(ل عيقرلة ا رلت ي سل حتلةل نرتلترتية رلتري  ف ر4)

الممارسة 
لالمينية

ل11ل1ل2لسلتراع  لقالترتية رلتري  ف ر(لت ط طللتنا ذلتعا للترت ي 3)
ل21ل2ل2ل(لتةتة يلة  رلتعا   رلي نرلل ت  رلقالترتية رلتري  ف ر2)
ل21ل2ل2ل(لتق   لترتعا للترتغذ رلتريتجعرلراط القالترتية رلتري  ف ر2)

المشاركة 
لالمينية

ل21ل2ل2ل(لتر ئ يةرلقالترتعا لتر رنالتر ست يلقالترتية رلتري  ف ر2)
ل21ل2ل2ل(لتر ئ يةرل للتري  يلليلر  يلتغ ليللترئية يلتر جت ع ا2)

 511 51 37 االجمالي

(ل لت ا التر ق  سللترذيل تةلال الى ىرل ج غالي  س رل3 لفحلترج ل ليي ل)
 ع   ي للرة ل ع  يل ج ل رل الل2ت ى لتةع  لتر ق  س لرة لةع ل ج ل رل التر ع   يلل   ي ل

ن يل ج ل رل الترعة يتالتع  لة ى ةرل يئيتالي  سلررذتلترعن ي للرة لترعن  يللرة ل 
 الترح لتأل نالر ستلةلل9 يج ا لح  لتعةيلتر يجرلل91-9 ة يال  يتالتق  يل تيتلعل ال

 الترح لتألي الر ستلةلتأل تيلتر رنالر عا لترتية رلل91تأل تيلتر رنا لة ن  لتعةيلتر يجرل
ا رلت ى ل ج لعل يج التغةع  لتري  س رلترى ىر لح  لتةاغلتر يجرلتري  ف ر للرا ق  سل يجرلة

 يجر للرا ق  سلل211 يجر لة ن  لتةاغلتر يجرلترق لةلرا ق  سلل21تر غيةلرا ق  سل
 ستل  ال ع  ي رللتئ    رلتس   لتر عا ل االتق   لذتت لر عيقرل لتطالترقلاللترفعفلقال

لر.لتأل تيلتر رنالر عا لترتية رلتري  ف 
 المعالجات اإلحصائية:

 للةين  تلSPSS ver.42ت التر ع رج التوح    رلي  لترةح لة ست  ت لةين  تل
AMOSلح  لتف ناليس ر التر ع رجرلتوح    رلرة  ن الترةح ل الطي ملترل فل 

تغح   الة ست  ت لتر تلسطلترحس ةاللتغنحيتفلتر ع  ييلل ع   لتغ ت فللترتةيتيتال
ل ع   التغيتة طلل ع   لترا لةيلنة خللترتحا  لترع  االل4 ل رللت تة يلة لترنسالتر 

ل(49تغستةئ قاللترتحا  لترع  االترتلة  ي.ل)
 عرض ومناقشة النتائج:

قالفليل ئةارلترةح لليي تق لل ج غت للتر نرتلتر ست   للقالح ل لتوجيتيتال
 ل ل ا ر لل ع رجتر ل ح      لت لل    صلتر جت للل  نرلترةح للترة  ن الترتالت لترح

لتست  صلترنت  تلل يفر للتاس يي للقق لر  ل اا:
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 البناء العاممي التوكيدي لمنموذج:
 اليج لترتحقمل الجل ال ط ةقرلن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف ر لت ل

ةل  يلتر ليلنرل)  يلتغ ت   ل االترتحا  لترع  االترتلة  يللتست  ت لطي قرلتر يةع التر غيل
رتحا  ل ة يتالتر ق  س لةر فلترتصة ل اللUnweighted Least Squaresترتيج ح ر(ل

    رلل  ملترن لذ لل حرلتر ع  ررلترةن   رلران لذ  للي ليسايالترنت  تل ال ط ةقرل قةلررل
ي  ف ر لقالفليلي  ل يئيتالحسالتر ط ةقرلرن لذ ل ق  سلترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتر

 لترج ل لترت رال لفحلذرك.
 ( المؤشرات المطمقة والنسبية لجودة مطابقة النموذج4جدول )

 
 القيمة محك القبول المؤشرات القيمة محك القبول المؤشرات
X2/df 4.1ل4.222ل2.1:للCFI ل1.212ل1.11=<ل
GFI ل1.229 1.11=<لNFI ل1.221ل1.11=<ل

AGFI ل1.119 1.11=<لPNFI ل1.242ل1.21<ل
RFI ل1.222 1.11=<لIFI ل1.213ل1.11=<ل

RMSEA 1.12ل1.122ل1.12:للRMR ل1.122ل1.9يي ل ال

(لنت  تلتحا  لترة  ن الة ست  ت لترتحا  لترع  اال2 لفحلترج ل لترس ةمليي ل)
ترتلة  يلراحصل ةلن التر ع  ررلترةن   رلل يئيتالجل التر ط ةقرلران لذ لترنظييلتغقتيتفال

 لتر ئ ي لترتجي ةالراتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رلي  لترةح  لح  لج يالي  رل للترن لذ
 لرإلئ يالةع  للجل لقيلملة ال1.12تر حسلةرل  يل تررل ح     ل ن ل ستلةل غررلل4ة 

ترن لذج التغقتيتفاللترتجي ةالراتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف ر لة  ل لفحلترج ل لي  ل
تالتر طاقرللترنسة رلتر حسلةرلرتح   ل  ةلجل ال ط ةقرلترن لذ لترع  االتغقتيتفا لتر يئيل

لترتالج يالرتية ل االجل التر ط ةقرلتر  يج رلليلالتغتس ملترر ةاالتر ت االر ةلن ال
لتر ع  ررلترةن   رلرن لذ لترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رلي  لترةح لل    رلترتية الترةن  ا

لرا تغ يتالترة  نرلران لذ لقالي  سل  للفلل اليجا للترتنةيلةر لل حرلنت  ج .
 التحقق من ملئمة النموذج وتوافقو محميا وعالميا:

قىىىالفىىىليلترنتىىى  تلتر ست ا ىىىرل ىىىالترتحا ىىى لترةعىىى يلر حتىىىلةلترلىىىى  ملتر   ىىىرلة ريي ىىىرل
  فى رلذتالترجىل الترع ر ىرللتغطىيلترلطن رللترتلجر اللتغسىتيتت ج  الترتن ل ىرللن ى ذ لترتية ىرلتريل

تر يجع ىىرلترق  سىى رلرفىى  الترجىىل اللتغ ت ىى  ل اىىالة قىىرلتر سىىتل  التر حا ىىرللتويا   ىىرللترع ر  ىىر ل
لذرىىىكل ىىىاليجىىى لترتحقىىىمل ىىىال ىىى ةل    ىىىرللتلتقىىىملن ىىىلذ لترتق ىىى  لترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رل

ر  ىىىرللتيت ىىى  لتر عيقىىىرللترتحىىى   التريتينىىىرلليتسىىى ي ل ىىىللتريي ىىىرلترلطن ىىىرللترتلجرىىى اللتر عىىى   يلترع 
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للتر ستج تالتر ع  يا للترج تل لترت ر رلتلفحلذرك.ل
( مدى توافق واتساق نموذج التقييم الذاتي لمعمم التربية الرياضية مع الرؤى والتوجيات االستراتيجية والنماذج واالطر 5جدول رقم )

 المرجعية القياسية عمى المستوى الوطني

 موذج ابعاد الن

 

 التوجيات والنماذج

 المعرفة 

 المينية

 الممارسة 

 المينية

 المشاركة 

 المينية

 نموذج التقييم 

 الذاتي ككل

 2131رؤية مصر 
 ح ليلتر عيقرل
لتغةتة يللترةح ل
لترعا اللترةا يا

 ح ليلتر حرللترتن  رل
ترةئي رللترتعا  ل

للترت ي ا

 ح ليلترتن  رلترة   رل
لترع تررلتغجت    رل

لترئا ق رلتر يسس رلل

تغةع  لترتن ل رل
تغجت    رل

للتغيت    رللترة   ر

استراتيجية التعميم في 
 2131مصر 

تطل يلتر ن يتل
ترتعا   ر لتلظ فل

ترتةنلرلج  لقالترع ا رل
لترت ي س ر

تت حرلترتعا  لراج  لل
لتر  تل لالت   ي ل
تحس الجل الترع ا رل
ترتعا   رللجل الترح  ال

لتر  يس ر

ن  رلتر رن رلرا عا  ا لترت
   للتطل يلتألنئطرل
ترتيةل ر لتطل يلعر  ال
لتر ئ يةرلتر جت ع ر

تألي تفلترلطن رل
تغستيتت ج رلراتعا  ل  ل

لية لترج  عا

المعايير القومية األكاديمية 
 المرجعية لمجودة واالعتماد

ل ع   ي

ل(9-4-3)

ل ع   ي

ل(-2-2-2)

ل(2-2-91)

ل ع  ي

ل(1)

لتر ع   يلترقل  ر
لتغة     رلتر يجع ر

مجاالت المستويات 
المعيارية لمعمم التعميم قبل 

 الجامعي 

الييئة القومية لضمان 
 جودة التعميم واالعتماد 

ل ج  لترت ط طل

ل ج  لتر   الترعا  ر

ل ج  لتةنلرلج  لترتعا  

 ج  لتستيتت ج  ال
ترتعا للترتعا للت  تيال

لترا  

ل ج  لترتقل  

ل ج  لي  ي  التر رنر

 ج  لترتن  رلتر رن رل
لتر ست يال

ل ج  لترس  ملتر جت عا

ل

 ج غالل ع   يل
لل يئيتال ج  لتر عا 

اقتصاديات المعرفة 
التكنولوجية في التربية 

 الرياضية

تر ن  التريي  رل
ليلت  لترة  ن ال
للتغةح  لترع ر  ر

ترتعا  لتررج اللترلتيلل
لتغقتيتفا

تألنظ رلترتعا   رل
    اللترتلت  للتغجت
ل الةع 

تطة ق الترلتيلل
تغقتيتفاللترذة يل

لتغ طن  ا

ميارات القرن الواحد 
 والعشرين

تر لتطنرلتر حا رل
لترع ر  ر لتغة تعللح ل

لتر ئة ا

ترق   الللفللترقيتيتا ل
ترتاة يلترن ي  لترىق قرل

لترتةنلرلج ر

ترتلت  للترع  ل
ترج   ا لترت ةال

لتراغلي لتري   اللتر ة  يا

الترقيالترلتح ل ر يت
للترعئي ا

التوجيات الوطنية لمواجية 
التحديات الصحية 

والتعايش والوقاية من 

 ت ةعرلتغ ة  ال
لتر يتس الترةحى رل ال
تر ستج تالتر حا رل

توجيتيتالتغحتيتي رل
 رالي  رلتر ح ر

لتر   يسرلت  نرل

ترتل  رلةصي  رل   يسرل
ترتية رلتري  ف رل
للتألنئطرلترة ن ر

تغ  يلين  طلسالكل
ترط النحللترح  ال
لتر ح رللترنئطر
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لMeta-analysisترنتىىىى  تلتر ست ا ىىىىرل ىىىىالترتحا ىىىى لترةعىىىى يل(ل2ترسىىىى ةملييىىىى ل)ل لفىىىىحلترجىىىى ل 
 رلترق  سى رلراجىل الر حتلةلةعضلترلى  ملذتالتر ارلة رتلجر الترتن ل رللترن  ذ للتغطيلتر يجع

قىىالترجلتنىىالترتيةل ىىرللتر رن ىىرللققىى لرا سىىتل  التغيا   ىىرللترع ر  ىىر لل ىى ةلتلتقىىمللتتسىى ملن ىىلذ ل
( لتسىىتيتت ج رلترتعاىى  ل21)ل4131ترتق ىى  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رل ىىللةىى ل ىىاليي ىىرل  ىىيل

ت ىىى  لل جىىى غالتر سىىىتل  ال( لتر عىىى   يلترقل  ىىىرلتألة     ىىىرلتر يجع ىىىرلراجىىىل اللتغ 29تر  ىىىييل)
تر ع  ي ىىىىىرلر عاىىىىى لترتعاىىىىى  ليةىىىىى لترجىىىىى  عالتر ىىىىى  يل ىىىىىالترر  ىىىىىرلترقل  ىىىىىرلرفىىىىى  الجىىىىىل الترتعاىىىىى  ل

( ل رى يتالترقىيالترلتحى ل1( لتيت ى    التر عيقىرلترتةنلرلج ىرلقىالترتية ىرلتري  فى رل)31لتغ ت   )
شللترلي  ىىرل ىىالترج  حىىرل( لترتلجرىى الترلطن ىىرلر لتجرىىرلترتحىى   التر ىىح رللترتعىى  23لترعئىىي ال)

ل(.24لتغ يتضلتر ستقةا رل)
( مدى توافق واتساق نموذج التقييم الذاتي لمعمم التربية الرياضية مع التوجيات التنموية والنماذج واالطر المرجعية 6جدول رقم )

 القياسية لمجودة عمى المستويات االقميمية والعالمية

الجائحة واالمراض 
 المستقبمية

رألنئطرلترة ن رلللترع ر  ر
لرلتري  ف

 ابعاد النموذج 

 

 التوجيات والنماذج

 رفة المع

 المينية

 الممارسة

 المينية

 المشاركة

 المينية

نموذج التقييم 
 الذاتي ككل

  أىداف األمم المتحدة لمتنمية المستدامة
 ىدف تنموي( 17)

ليي تف

ل(3-2-2)

ليي تف

ل(3-2-2)

ليي تف

ل(92-ل92)

-2-3-9يي تفل)
2-2-91-94-

ل(92-92

لممعايير  نموذج االعتماد األمريكي
 - CAEP  NCATEالمينية

لع  ي 

ل(9)

ل ع   ي

ل(4-3-2)

ل ع  ي

ل(2)
لNCATE ع   يل

نموذج اإلطار المرجعي لمتميز األوروبي 
 EQAVETوضمان الجودة 

لتر ع   ي

ل(9-4-3-1)

لتر ع   ي

ل(91 رال9)

لتر ع   ي

ل(3-2-2-2)

 ع   يلتوط يل
لتر يجعالتغليلةا

إلدارة  21111مواصفة االيزو 
 EMOS    ISO المؤسسات التعميمية

21111-2118 

ل ع   ي

ل(2-2-2)

ل ع   ي

ل(2-2-1)

ل ع   ي

ل(2-1-91)

 لت ارلتغ يلل
49119 

EMOSل

معايير مراجعة أداء المدارس الحكومية 
 (17والخاصة في البحرين )

 حليلجل ال
لتر  يج ا

 حليلجل ال
لترع ا  التري  سر

 حليلف  الجل ال
ترع ا  ال

 ع   يلجل الترتعا  ل
للترت ي ا
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لMeta-analysisترنتىى  تلتر ست ا ىىرل ىىالترتحا ىى لترةعىى يل(ل2ترسىى ةملييىى ل)ل لفىىحلترجىى ل لللل
ر حتلةلةعضلترلى  ملذتالتر ارلة رتلجر الترتن ل رللترن  ذ للتغطيلتر يجع رلترق  سى رلراجىل ال

سىى ملن ىىلذ لقىىالترجلتنىىالترتيةل ىىرللتر رن ىىرللققىى لرا سىىتل  التغيا   ىىرللترع ر  ىىر لل ىى ةلتلتقىىمللتت
للتئ يلنت  تلترتحا  لترةع يلر  ل اا:ترتق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رل عر  ل

 ليىى فلتن ىىليل92صيىى تفلتأل ىى لتر تحىى الراتن  ىىرلتر سىىت ت رللترتىىالتتفىى الق  ىى ل تعاىىملة
ل ال   لتحا  ل حتلةلتاكلتألي تفلل يئيتتر لترتن ل رلت لتح   لتألي تفلترتال تلتقىملة ىليال

ئىىياليلل  ىىيل ة ئىىيالل تسىىمل عرىى لن ىىلذ لترتقىىل  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رلةةىى لل ىىللةىى ل ة 
ةع ل التةع  تلترى ىرلتري  س ر لح ى ل  حىظلتتسى ملن ىلذ لترتق ى  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رل

اىىىال ىىلل ىىى لتتفىى ن لتأليىىى تفلترتن ل ىىرلتر يتةطىىىرلة جىى غالتر ىىىحرلترج ىى اللتريق ي ىىىر للترقفىى يل 
تراقىىي لترتعاىى  لترج ىى  لتر سىى لتالةىى الترجنسىى ا لترع ىى لتر  ىىمللن ىىللتغيت ىى   لترحىى ل ىىاليلجىى ل ىى  ل
تر س لتا لتغستر كللتونت  لتر سيلغا لترس  للترع  للتر يسس الترقل ر ل ق لترئيتة الرتحق مل

ل(32)تألي تفلتر يسس رللترتن ل ر.ل
 لNCATEلCAEP -را عىى   يلتر رن ىىرل ن ىىلذ لتغ ت ىى  لتأل ي ةىىات ىى لق  ىى ل تعاىىملة

لترذيل تف ال ع   يلي  س ر لل ال   لتحا  ل حتلةلتاكلتر ع   يلج يالترنتى  تلتر ست ا ىرل
تئ يل رالتلتقملن لذ لترتقل  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رللتةعى  تلترى ىىرلتري  سى رللتتسى ي ل ىلل

را عى   يل تأل ي ةىا ع   يلترن ىلذ ل ة  التطة ملتألي تفلتر نئل الللترااسارللتغط يلتر ا ي  اللل
تر عىىى   يلتري  سىىى رللتراي  ىىىرلذتالتر ىىىارللNCATEلCAEP - لح ىىى ل تفىىى الن ىىىلذ لتر رن ىىىر

لتر ر يتا لينظ رلترتق   للتقل  لترح ى   لتر يتسى ر لتر ةىيتالتر   تن ىرللتر   يسىرلةةيت تلتر ع يفل
ل(41) تي لترحلة رللئيلال  تيالتر لتي .لترع ا ر لترتنلع لترر  رلترتعا   رللتطل يلتغ

 لEQAVETي  لق   ل تعاملةن ىلذ لتوطى يلتر يجعىالرات  ىيلتألليلةىاللفى  الترجىل ال
جىى يالترنتىى  تلتر ست ا ىىرلتئىى يل رىىاللEQAVETل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلترن ىىلذ لتألليلةىىال

تري  سىى رللتتسىى ي ل ىىللترااسىىارللتلتقىىملن ىىلذ لترتقىىل  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رللتةعىى  تلترى ىىىر

للتر  يج ا

وشا" لييئة الصحة والسلمة "اال معايير 
 OSHAالمينية االمريكية  

Standards 

تر ع يفلتر رن رل
تر يتةطرلةإجيتيتال
لتغ اللترس  ر

تطة ملترت تة يل
تر رن رلذتالتر ارل
ة أل اللترس  رل

لتر ح ر

ترتل  رلرا جت لل
تر ح طلة رت تة يل
جيتيتالتأل ال لت 
للترس  رلتر ح ر

 ع   يلتغلئ ل
OSHA 

standards 
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ل(22.ل)تألليلةا  ع   يلترن لذ تألي تفلتر نئل الل ة  التطة مللتوط يلتر ا ي  اللل
 EOMS ISOرنظ  ل  تيالتر يسس الترتعا   رل49119ي  لق   ل تعاملة لت ارلتغ يلل

ال عىى   يلي  سىى ر لل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتاىىكلتر عىى   يلجىى يل91 تفىى ال ل49119-4192
ترنت  تلتر ست ا ىرلتئى يل رىالتلتقىملن ىلذ لترتقىل  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رللتةعى  تلترى ىىرل

تأليىى تفلتر نئىىل الل ةىى  التري  سىى رللتتسىى ي ل ىىللتر جىى  للترنطىى ملتر ع ىى ييللتغطىى يلتر اىى ي  اللل
تغ ىيللل لح ى لتتفى ال لت ىاررنظى  ل  تيالتر يسسى الترتعا   ىرل49119 لت ىارلتغ ىيللتطة مل
تر عىىى   يلتري  سىىى رللتراي  ىىىرلذتالتر ىىىارلةسىىى  ملتر يسسىىىرلترتعا   ىىىر لترق ىىى  ا لترت طىىى ط لل49119

ل(32تر   للترع ا  اللتر لتي لتر ي ر لترتئغ   لتق   لتأل تي لترتحس التر ست ي.ل)
را ىىحرللترسىى  رلتر رن ىىرلقىىاللOSHA Standardsت ىى لق  ىى ل تعاىىملة عىى   يل"تغلئىى "ل

ر تحىىى التغ ي ة ىىىر للترتىىىالتتفىىى الترع  ىىى ل ىىىالتر عىىى   يلترع  ىىىرلذتالتر ىىىارلة رلظىىى  فلترلغ ىىى الت
لتر رىىالتر تنل ىىر لل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتاىىكلتر عىى   يلتىى لتسىىت  صلتر عىى   يلتر تلتققىىرل ىىلل

تر عىىى   يللن ىىىلذ لترتقىىىل  لترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رللتةعىىى  تلترى ىىىىرلتري  سىىى ر للترتىىىالتتفىىى ا
رلذتالتر ارلةتنظ  ل سى يتالترى  ل للتر ىيل للتح  ى لطىيملترسى يلل طىرلترطىلتيا لتىلق يلتر رن 

ي لتالترلي  رلترئ   ر لللسى   لتر طرىيتالرالي  ىرل ىالتر  ى طي لت ى ت ل طىرلتغت ى غاليىنى يل
تر   طيللتألي  ا ل   ت لسج الي  لتو  ة اللترتق ي يلتر   رلةر  ل   ت لسىج ال ت ةعىرل

 ح رلرا ئ ية ا لتست  ت لترع   التويئى   رللترتحذ ي ىرلللفىلل   ى التر طىيلذتالترح ررلتر
ل(22تألرلتالتر  تاار ل   ملتأل  ةاللتر ن طملتر طيالة رحلتجي.ل)

ية ( مدى توافق واتساق نموذج التقييم الذاتي لمعمم التربية الرياضية مع التوجيات والنماذج واالطر المرجعية القياس7جدول رقم )
 لجودة التربية الرياضية عمى المستويات اإلقميمية والعالمية

 ابعاد النموذج 
 

 التوجيات والنماذج

 المعرفة 
 المينية

 الممارسة 
 المينية

 المشاركة
 المينية 

نموذج التقييم الذاتي 
 ككل

نمووووذج اليونسوووكو للطوووار المرجعوووي 
لمتربية الرياضية ذات الجوودة العاليوة 
 UNESCO framework QPE  

ل4.4
ل3.3

ل4.9.9
ل3.4.9
ل3.4.3
ل3.4.2
ل3.4.2

ل3.3.9
ل3.4.4

توط يلتر يجعال
لترةاالرا لنسةل

QPEل

االطوووار المرجعوووي األوروبوووي لمعوووايير 
 EFQPEجودة التربية الرياضية 

لتر ع   ي
ل(2 رال9)

لتر ع   ي
ل(2 رال9)

لتر ع   ي
ل(2 رال3)

توط يلتر يجعال
لتغليلةا

دنية مدى النموذج الكندي لمتنمية الب
 Physical literacy الحياة

لترةع 
لتر عيقا

تغةع  لترة ن رل
للتر عيق رللترناس ر

لترةع 
لتغجت   ا

توط يلترةاالران لذ ل
لترةن ي
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لMeta-analysisترنتىىىى  تلتر ست ا ىىىىرل ىىىىالترتحا ىىىى لترةعىىىى يل(ل2ترسىىىى ةملييىىىى ل)لفىىىىحلترجىىىى ل  لل
ر حتلةلةعضلترلى  ملذتالتر ارلة رتلجر الترتن ل رللترن  ذ للتغطيلتر يجع رلترق  سى رلراجىل ال
قىىالترجلتنىىالترتيةل ىىرللتر رن ىىرللققىى لرا سىىتل  التغيا   ىىرللترع ر  ىىر لل ىى ةلتلتقىىمللتتسىى ملن ىىلذ ل

للتئ يلنت  تلترتحا  لترةع يلر  ل اا:ق   لترذتتالر عا لترتية رلتري  ف رل عر  لترت
 ق  ىى ل تعاىىملةن ىىلذ لتر لنسىىةللرإلطىى يلتر يجعىىالراتية ىىرلتري  فىى رلذتالترجىىل الترع ر ىىرل

UNESCO framework QPEل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتاىىكلتر عىى   يلجىى يالترنتىى  تل ل
ن ىلذ لترتقىل  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رللتةعى  تلترى ىىرللتر ست ا رلتئ يل رالتلتقمللتتسى م
 للترىىىىذيل تفىىىى الترتن  ىىىىرلترة ن ىىىىرل ىىىى ةلترح ىىىى ا لترح   ىىىىرلQPEتري  سىىىى ر ل ىىىىلل ةلنىىىى التغطىىىى يل

لتر   يسرلتأل نىرلرا تعا ى ا ل ى  لترت   ىي لترتطىل يلتر رنىالتر سىت يلرا عاى  لترتسىر  اللتر يتقىمل
 ىر لترئىيتة التر جت ع ىر لتغستئى يتاللترع ى لترتئى يةا لتريي ةىرللترتقىل  للتر ىلتي  لتر يلنىرلتر نرج

ل(32لف  الترجل اللترتحس التر ست ي.ل)
ل ىال لEFQPEق   ل تعاملة غط يلتر يجعالتألليلةالر عى   يلجىل الترتية ىرلتري  فى رل

ن ىىلذ لل ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتاىىكلتر عىى   يلجىى يالترنتىى  تلتر ست ا ىىرلتئىى يل رىىالتلتقىىمللتتسىى م
ترتقىىىل  لترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رللتةعىىى  تلترى ىىىىرلتري  سىىى ر ل ىىىلل ةلنىىى التغطىىى يلتر يجعىىىال

 للترىىىىذيل تفىىىى الفىىىىيليالت ىىىىت كلتر ىىىىتعا لEFQPEر عىىىى   يلجىىىىل الترتية ىىىىرلتري  فىىىى رلتألليلةىىىىال
تأل تيل رى لللقرى ليي  ىرلترحيةىرللتنلتتر ع يفللتر ر يتاللترق يتاللترةا   التر ي ىرللتر يتةىيال اىال

lifelong  PL2L 
اإلطار المرجعي لممعايير الوطنية 

 Shapeاالمريكية لمتربية البدنية
America, NASPE 

ل ع   ي
ل(9-4-3)

ل ع   ي
ل(4-3-2)

لي ع   
ل(2-2)

توط يلتر يجعال
لNASPEتغ ي ةال

إطار معايير التراخيص المينية 
لمعممي التربية البدنية في المممكة 

 العربية السعودية

 ع   يل يتةطرل
ة ر ا ي  للتغسسل
ترنظي رللترتطة ق رل

لترت    ر

 ع   يل يتةطرل
ةتلظ فللتطة مل
ترعال لتألس س رل
للترت    ر

 ع   يليةطلترعال ل
التطة ق تر لة ج غ

قالتر جت لل
للتحت  ج ت 

لتوط يلترةاالرا ع   ي
(ل3.91.9 ال)
ل(3.91.91 را)

معايير التربية المينية لمعممي 
التربية الرياضية في دولة االمارات 

 العربية المتحدة

تر ع   يلتر رن رل
تر يتةطرلة ج غال
تر حرللترتيل حل
لترتية رلترئ  ارل
لترىق قرلتري  ف رل

لتر تة  ار

 ع   يل يتةطرل
ة ر   يسرلترة ن رل
لتري  ف رللترح  ال
ترنئطرللتر ح رل
للترتغذ رلترسا  ر

 ع   يل يتةطرل
ة ر ح قظرل اال
جلييلترةن يل

تغجت   الراي  فرل
لتحتيت لترعق   للترق  ل
لتر ة  اللتريلعل

لتري  ف ر

توط يلترةاال
راتلجر التغيئ   رل
لتر رن رلر عا لترتية رل

لتري  ف ر
ل
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 ج ل رل تنل رل التر ر يتالترحية رللتري  فى رللين ى طلترحيةىرللتنل عترى لتر  تااىرللترتىالترج  لر
تسر لقالتر ئ يةرلتراع ررللتغست ت علة   يسرلتألنئىطرلترة ن ىرللتري  فى رلتر  تااىرل ى ةلترح ى ا ل

 ليي  ىىىرلتر   يسىىىرلتر نتظ ىىىرلرارىىىتر عىىى يفللتر رىىى يتاللترقىىى يتاللترةا  ىىى التر ي ىىىرلت ىىىت كلتر ىىىتعا ل
رانئىى طلترةىى نال ىىاليجىى لتحق ىىملت اىىال سىىتل  الترح ىى الترنئىىطرلتر عىىييالرا ىىحرللتر ح قظىىرل اىىال

لتر عىى يفللتر رىى يتاللترقىى يتاللترةا  ىى التر ي ىىرلرارىى ترا  يىىرلترة ن ىىرل ىى ةلترح ىى ا لت ىىت كلتر ىىتعا ل
ترنظ قىىىىرلترئ  ىىىى رللترىىىىتحة لقىىىىاليي  ىىىىرلتنىىىى ل لترغىىىىذتيلتر ىىىىحاللتغيت ىىىى  لتوجىىىىيتيتالترلي   ىىىىرللل

تغناع غاللترفغلطلترناس رل ىاليجى لتر ح قظىرل اىالترح ى الترنئىطرللح رىرلترع ق ىرل ى ةلترح ى ا ل
تر ىىليالترلتيع ىىرل ىىالذتتىى للتر عىى يفللتر رىى يتاللترقىى يتاللترةا  ىى التر ي ىىرلو يتكت ىىت كلتر ىىتعا ل

ظر يلترسالكلترئ  التر عةيل ال تق  يتللتحتيت  لرذتتى للتح اى لرا سىيلر رلترة ن رللىقت لةناس للت 
تر عىىىى يفللتحتىىىىيت لتأل ىىىىي اللترتا  ىىىى لتغجت ىىىى  الةئىىىىة ل  جىىىى ةال ىىىىللت  ىىىىي ا لت ىىىىت كلتر ىىىىتعا ل

يي  ىىرل نرج ىىرللت طىى طللتنا ىىذللتق ىى  لتغسىىتيتت ج  الللتر رىى يتاللترقىى يتاللترةا  ىى التر ي ىىرلرارىى 
  اللتر طىىىىطلتران ىىىرلتر تعاقىىىرلة رحيةىىىىرللتأل تيللتطة ىىىملتر عىىى يفللتر اىىىى ي  للتر ةىىى  اللتغسىىىتيتت ج

ل(43تري  فاللت  تيالترح  التر ح ر.ل)
 لPhysical literacy lifelongق   ل تعاملة رن لذ لترةن يلراتن  رلترة ن رل  ةلترح  ال

ل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتغةعىى  لتري  سىى رلران ىىلذ لل ةلن ترىى لجىى يالترنتىى  تلتر ست ا ىىرلتئىى يل
ن ىىىلذ لترتقىىىل  لترىىىذتتالر عاىىى لترتية ىىىرلتري  فىىى رللتةعىىى  تلترى ىىىىرلتري  سىىى ر ل ىىىللتسىىى مل رىىىالتلتقىىىمللت

 للترذيل تف ال ةلن التغةع  لPL2Lترن لذ لترةن يلراتن  رلترة ن رل  ةلترح  ال ةلن اللتةع  ل
ل(22( ل)2ترة ن رللتر عيق رللترناس رللتغجت    رلراتن  رلترة ن ر.ل)

تر يجعىىالرا عىى   يلترلطن ىىرلراتية ىىرلترة ن ىىرلقىىالترلغ ىى التر تحىى الت ىى لق  ىى ل تعاىىملة وطىى يل
 للترىذيل تفى الترع  ى ل ىالتر عى   يلتر   ىرلة نى يتلShape America, NASPEتغ ي ة ىرل

ل ىىال ىى  لتحا ىى ل حتىىلةلتاىىكلتر عىى   يلجىى يالترنتىى  تلتر ست ا ىىرلتئىى يل رىىالترتية ىىرلتري  فىى ر ل
ر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رللتةعىى  تلترى ىىىرلتري  سىى ر ل ىىلل عىى   يلن ىىلذ لترتقىىل  لترىىذتتالتلتقىىمللتتسىى مل

NASPEلترتىىالتسىىتر فليال ظرىىيلتر ىىتعا ل ىى ةلتةتسىى ة لر ج ل ىىرل تنل ىىرل ىىالترقىى يتالترة ن ىىرلل
لتر رىىىىىى يتالترحية ىىىىىىرللتري  فىىىىىى ر ل ىىىىىىت ةالتر ىىىىىىتعا ل ىىىىىىالتطة ىىىىىىملتر عىىىىىى يفللتر اىىىىىى ي  للتر ةىىىىىى  ال

 ر رىىىى يتالترحية ىىىىرللتأل تيلتري  فىىىىا ل ةتسىىىىالتر ىىىىتعا للتغسىىىىتيتت ج  اللترتةت ةىىىى الذتالتر ىىىىارلة
تر عىى يفللتر اىى ي  للتر رىى يتالترتطة ق ىىرلترتىىالت ةنىى ل ىىالتعي ىىيلتر سىىتلةلتر ىىحاللترح ىى الترنئىىطرل
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لترا  يىىىىىرلترة ن ىىىىىر ل ةتسىىىىىالتر ىىىىىتعا لترقىىىىى يال اىىىىىالتح ىىىىى لتر سىىىىىيلر رللترقىىىىى  لتغ  ي ىىىىىرللترسىىىىىالة  ال
حتيت ىىى لرذتتىىى للر  ىىىي ا ل ىىى يكلتر ىىىتعا ليي  ىىىرللي  ىىىرلترئ  ىىى رللتغجت    ىىىرلترتىىىالتسىىى ي لقىىىالت

تر   يسىىرلتر نتظ ىىرلرانئىى طلترةىى ناللي  تىى لقىىالتطىىل يلترح رىىرلتر ىىح رللترسىى  الترئ  ىى رللترىقىىرل
ل(34( ل)39( ل)31ة رناسللتغست ت علة رح  اللترتعة يل الترذتاللترتا   لتغجت   ا.ل)

 ىىىرلر عا ىىىالترتية ىىىرلترة ن ىىىرلقىىىالتر  اةىىىرلت ىىى لق  ىىى ل تعاىىىملةإطىىى يل عىىى   يلترتىىىيت  صلتر رن
ترعية ىرلترسىىعل  ر للترىىذيل تفىى التسىعرل ئىىيل ع ىى يلت ىىتصلةتق ى  لتر عىى يفللتر رىى يتاللترقىى يتال

ليىىى ليئىىى يالترنتىىى  تلتر ست ا ىىىرل رىىىالتلتقىىىمل( ل92ترتىىىال جىىىاليال  تاةرىىى ل عاىىى لترتية ىىىرلترة ن ىىىرل)
لتةعىى  تلترى ىىىرلتري  سىى رل عرىى  لة ىى لتئىى ياللن ىىلذ لترتقىىل  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رلتتسىى مل

ي ف لترنت  تلتر ست ا رل التحا  ل حتلةل ط يل ع   يلترتية رلتر رن رلر عا الترتية رلتري  فى رل
ن ىلذ لترتقىل  لترىذتتالر عاى لترتية ىرلتري  فى رللتةعى  تلترى ىىرل رالتلتقىمللتتسى ملقال لررلتغ  يتال

 رن ىىرلر عا ىىالترتية ىرلتري  فىى رلقىىال لرىرلتغ ىى يتا للترتىىالتتفىى التري  سى ر ل ىىلل عىى   يلترتية ىرلتر
ترتلجرىىىى التغيئىىىى   رلر عاىىىى لترتية ىىىىرلتري  فىىىى رلنحىىىىللتر عىىىى يفللتر عال ىىىى اللتر رىىىى يتاللترقىىىى يتال
لترةا   التر رن رلتر ي رللتر يتةطرلة ج غالتر حرللترتىيل حللترتية ىرلترئى  ارللترىق قىرلتري  فى رل

رلترة ن ىىرللتري  فىى رللترح ىى الترنئىىطرللتر ىىح رللترتغذ ىىرلترسىىا  ر ل ىىللتر ح قظىىرلتر تة  اىىر لتر   يسىى
ل(92 االجلييلترةن يلتغجت   الراي  فرللتحتيت لترعق   للترق  للتر ة  اللتريلعلتري  ف ر.ل)

واقع المسوتوى المينوي فوي الوقوت الحوالي وفقوا السوتجابات عينوة البحوث عموى نمووذج 
 تربية الرياضيةالتقييم الذاتي لمعمم ال

قىىىالفىىىليل ئىىىةارلترةحىىى لليي تقىىى للقىىىالحىىى ل لتوجىىىيتيتالل  ىىى  صلتر جت ىىىللل  نىىىرل
ترةح للترة  ن الترتالتى لترح ىل ل ا رى لل ع رجترى ل ح ى     لتى لتسىت  صلترنتى  تلتر عةىيال ىال
لتيللتر ستلةلتر رنالقىالترليىالترحى راللققى لغسىتج ة ال  نىرلترةحى ل اىالن ىلذ لترتق ى  لترىذتتال

ل عا لترتية رلتري  ف رللترج ل لترت رال لفحلذرك.ر
 ( اإلحصاء الوصفي الستجابات عينة البحث عمى نموذج التقييم الذاتي لمعمم التربية الرياضية8جدول رقم )

المتوسط  االبعاد الرئيسية 
 الحسابي

االنحراف 
 معامل االختلف أكبر قيمة أقل قيمة المعياري

ل2.44ل942.21ل22.32ل2.22 994.22 المعرفة المينية

ل2.23ل923.22ل29.21ل2.22ل921.42 الممارسة المينية

ل2.22ل24.22ل31.22ل3.22ل21.34 المشاركة المينية
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ترتق   لترىذتتالر عاى لترتية ىرلنت  تلتطة ملتر ق  سلتريي الرن لذ لل (2 لفحلترج ل لترس ةمليي ل)
 عاى لل عا ىرلترتية ىرلتري  فى ر لل423 اال  نرلترةح لتألس س رلترة رغل ج ى رال ى  ي للي  ف رتر

ل994.22ستج ة ال  نرلترةح ل اال ج  لتر عيقرلتر رن ىرلةق  ىرلح  لةاغلتر تلسطلترحس ةالغ
%ل ىىالتر يجىىرلترةا ىىرلر جىى  لتر عيقىىرلتر رن ىىر لليىىالتعةىىيل ىىال21.32 يجىىر لليىىالت ىىى لنسىىةرل

ةاىىىغلتر تلسىىىطلترحسىىى ةاللققىىى لر سىىىتل  الترن ىىىلذ  لة ىىى لللتحتىىى  لرتطىىىل يل سىىىت ي  سىىىتلةلج ىىى 
 يجىىر لليىىالت ىىى لنسىىةرلل921.42سىىتج ة ال  نىىرلترةحىى ل اىىال جىى  لتر   يسىىرلتر رن ىىرلةق  ىىرلغ

%ل التر يجرلترةا رلر ج  لتر   يسرلتر رن ر لليالتعةيل ال ستلةل قةل للتحتى  ل رىال21.42
ستج ة ال  نرلترةح ل االة ن  لةاغلتر تلسطلترحس ةالغترن لذ  لتحس ال ةىفللقق لر ستل  ال

%ل ىىىالتر يجىىىرلترةا ىىىرل23.14 يجىىىر لليىىىالت ىىىى لنسىىىةرلل21.34 جىىى  لتر ئىىى يةرلتر رن ىىىرلةق  ىىىرل
ر ج  لتر ئ يةرلتر رن ر لليالتعةيل ال ستلةل قةل لل حت  ل رالتحس ال ةىفللقق لر ستل  ال

سىتج ة ال  نىرلترةحى ل اىالترن ىلذ لةةى لرا يجىرلترةا ىرلغلةاىغلتر تلسىطلترحسى ةاترن لذ  لة ن ى ل
%ل ىىالتر يجىىرلترةا ىىرلران ىىلذ  لليىىالتعةىىيل ىىال22.22 يجىىر لليىىالت ىىى لنسىىةرلل324.23ةق  ىىرل

 سىىىتلةل قةىىىل للتحتىىى  ل رىىىالتحسىىى ال ةىىىىفلر ةلنىىى التأل تيلتر رنىىىالقىىىالةىىى ل ع ىىى يل ىىىال عىىى   يل
لتية رلتري  ف ر.تر ج غالتري  س رلرن لذ لترتق   لترذتتالر عا لتر

( تظيور نتوائج تحميول اسوتجابات عينوة البحوث المعبورة عون واقوع 7-1االشكال البيانية التاليوة ارقوام )
مسوووتوى الوضوووع الوووراىن وفقوووا لنمووووذج التقيووويم الوووذاتي لمعموووم التربيوووة الرياضوووية وفوووي ضووووء بعوووض المتغيووورات 

 الديموغرافية لعينة البحث.

لل
 ( واقع التقييم الذاتي وفقا لمدور االكاديمي2شكل ) وفقا لمتغير الجنس( واقع التقييم الذاتي 1شكل )

ل2.21ل312.91ل924.29ل91.23ل324.23 الدرجة الكمية



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

24 

ل
 ( واقع التقييم الذاتي وفقا لمفئات العمرية5شكل )

ل
 ( واقع التقييم الذاتي وفقا لممؤىل العممي3شكل )

ل
 ( واقع التقييم الذاتي وفقا لعدد سنوات الخبرة4شكل )

لل
تي وفقا لممرحمة ( واقع التقييم الذا6شكل )

 التعميمية
 ( واقع التقييم الذاتي وفقا لطبيعة المدرسة7شكل )

 االستنتاجات:
في ضوء مشكمة البحث وأىدافو ومجاالتو والمنيج واإلجراءات المستخدمة وفى حدود 
خصائص المجتمع وعينة البحث والبيانات والنتائج، توصل الباحثون الستخلص االستنتاجات 

 التالية:
الي تالي ىى سليي  ىىرلرن ىىلذ لترتق ىى  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رل اىىالترة  ىىرلتر  ىىي رلتقنىى  -9

 ة غ ت   ل االترن لذ لتألستيترالي  لترةح .
ر عا لترتية رلتري  ف رل اىاللتئةللتر ةلن التألس س رلرا ق  سلتريي الرن لذ لترتق   لترذتتا -4
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ليىىالتر عيقىىرلتر رن ىىر لتر   يسىىرلتر رن ىىر لل   ىى ل ىى  لتنىىتظ لحلرىى لترعلت ىى لترى ىىىرلتري  سىى ر
 تر ئ يةرلتر رن ر.

 تلتقىىملل تسىىملن ىىلذ لترتق ىى  لترىىذتتالر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رل ىىللتريي ىىرلترلطن ىىرللترتلجرىى ال -3
ترع ر  ىىرلرا نظل ىىرلترتعا   ىىرلل نىى يتلترتية ىىرلتري  فىى رللييىى تفلترتن  ىىرلتر سىىت ت رللترن ىى ذ ل

ق  سىىىى رللتر عىىىى   يلترقل  ىىىىرلرفىىىى  الترجىىىىل الترئىىىى  ارللتيت ىىىى  لتر رن ىىىىرلتر لر ىىىىرللتر حةىىىى التر
لتر عيقرلتر ع  ياللترتح   التريتينرللتر ستج تالتر حا رللترع ر  ر.

 التوصيات:
كما أسفرت نتائج البحث عمى القيام بصياغة مجموعة من التوصيات وذلك عمى النحو 

 التالي:
رلتغرةتيلن ىىرلر عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رللترتىىالتةنىىالليتيالترتية ىىرللترتعاىى  ل ئىىيلعل نئىى يلتر ن ىى -9

سىىىى تلقيلق رىىىى لن ىىىىلذ لترتق ىىىى  لترىىىىذتتالر عاىىىى لترتية ىىىىرلتري  فىىىى ر ل ىىىىللتىىىىلق يلترتغذ ىىىىرلتريتجعىىىىرل
لتر حتىىىلةلتريي ىىىالترىىى ي لرتعي ىىىيلجلتنىىىالترقىىىلاللتحسىىى الترجلتنىىىالترتىىىالتحتىىى  ل رىىىالتطىىىل يل

 لتحس ال ست يلقالتأل تيلتر رنالر عا لترتية رلتري  ف ر.
تعي ىىيل ليلترج ع ىى التر رن ىىرلر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رل ىىاليجىى لتةىى   لتر ةىىيتاللترتعىىيفل -4

  االتر   يس التر رن رلتر ت  يالر لتجررلترتح   الل لتةةرلتر ستج تا.
تغستا  ال التر ليلتغستئ ييلرةا  الترتية رلتري  ف رلقالتح   ل نى يتلترتية ىرلتري  فى رل -3

 ىىاليجىى لتغتسىى مل ىللترىىيييللتغسىىتيتت ج  الترلطن ىىر للتتلتقىىمل ىىلللر يتحى لترتعاىى  لتر  تااىىر
 ترن  ذ للتغطيلتر يجع رلترق  س رلراتية رلتري  ف رلذتالترجل الترع ر ر.

 ةىىيت لترئىىيتة التراع رىىرلةىى التر ىى  ي  الترتعا   ىىرللتر ىى تيسللةا ىى الترتية ىىرلتري  فىى رلترت ةعىىرل -2
ق يلقىىىىيصلترتطىىىىل يلتر رنىىىىالر عاىىىى لترتية ىىىىرلرةىىىى ل ح قظىىىىرل ىىىىاليجىىىى لترتحا ىىىىيللترتةىىىىي  للتىىىىلل

تري  فىى رليىنىى يلتر   ىىر ل ىىللتغسىىتا  الة  ىى  يلتر عيقىىرلترتةنلرلج ىىرللترتىى ي التر رنىىال ىىال
 لةع .

 قائمة المراجع العربية واالجنبية
 :المراجع العربية -أوال
ىىىىىىىرلترةاىىىىى   التأل ت  ىىىىرلر عا ىىىىىىالترتية ىىىىىىىرلتري  فىىىى رلة ح قظل(:2117أحموووود محموووود رضووووا ) -9

 ترئيي ىىىر ليس ررل  جست ي لةا رلترتية رلتري  ف ر لج  عرلةنر .
تق ىىى  لترسىىىالكلتر رنىىىالر عا ىىىالترتية ىىىرلتري  فىىى رلقىىىالفىىىليلل(:2117احمووود محمووود كموووال ) -4

 ترتةل التر ع  ي ليس ررل  جست ي لةا رلترتية رلتري  ف رلراةن ا لج  عرلتوسةن ي ر.
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  لترةاىى يالترلظ ا ىىرلر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلتقىىللل(:2119اسووامة عابوودين عبوود الحميوود ) -3
 ة ح قظرلسلي   ليس ررل  جست ي لةا رلترتية رلتري  ف رلراةن ا لج  عرلتوسةن ي ر.

ترةيلق ىى لتغ  ىىل تيةللترسىى ةل تيةلرةا  ىى الترتن  ىىرلترة ن ىىرلل(:2115أيموون مصووطفى طووو ) -2
رىىى نا لتر جاىىرلترعا  ىىرل(لسىىةت ةيلترجىىييلت21تر سىىت ت رل ىى ةلترح ىى الراىىنشي ل جاىى لييىى ل)

 راتية رلترة ن رلل ال لتري  فر لةا رلترتية رلتري  ف رلراةن ا لج  عرلحالتا
ترةا   التر رن رلرا عا لتر  يالة ر ى تيسلقىالفىليلتحت  جى الل(:2118حازم طو تيامي ) -2

 سلملترع   ليس ررل  جست ي لةا رلترتية رلتري  ف رل لج  عرلةنالسل ف.
 عىى   يل قتيحىىرلرتق ىى  لي تيل عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىالل(:2117د )حسووين إبووراىيم محموو  -2

 فليل تطاة الترجل اللتغ ت    ليس ررل  جست ي لةا رلترتية رلتري  ف ر لج  عرلةنر .ل
ةنى يلتسىتيتت ج رلراتن  ىرلتر رن ىرلر عا ىالترتية ىرلتري  فى رلقىالل(:2119سعد فيمي محمد ) -2

   ليسىىى ررل ةتىىليتت لةا ىىرلترتية ىىرلتري  فىى رلراةنىىى ا لفىىليلتر عىى   يلترقل  ىىرلرجىىل الترتعاىى
 ج  عرلحالتا

لترتىالتسىتر قالتقىل  لتر   يسى التر رن ىرلر عاى لترتية ىرل(: 2119طارق محمود عبودالعال ) -2
تري  ف رلة ر ع ي لتغةت ت  رلتألييي رلقالفىليل عى   يلترجىل ا ليسى ررل  جسىت ي لةا ىرل

لترتية رلتري  ف ر لج  عرليس لط.
لتيىللتسىت  ت لل(:2121مصطفى طو، أيمن مصطفى طو، أحمد عبود الودايم الووزير )عمى  -1

 عاىى لترتية ىىىرلتري  فىى رلر  ىىى  يلتيت ىىى  لتر عيقىىرلترتةنلرلج ىىىر لتر جاىىرلترعا  ىىىرلراتية ىىىرل
(ل ىى  للترجىىييلترىىى نا للةا ىىرلترتية ىىرلتري  فىى رل21ترة ن ىىرلل اىىل لتري  فىى ر ل جاىى لييىى ل)

 راةن ا لج  عرلحالتا.
ةينىى  تليي ىىال قتىىيعلرتق ىى  لي تيل عاىى لترتية ىىرلتري  فىى رلل(:2117رمضووان خميوول )محموود   -91

قىالفىىليلتر عىى   يلترق  سىى رلتر  ىىي ر ليسىى ررل ةتىىليتت لةا ىىرلترتية ىىرلتري  فىى رل لج  عىىرل
 ةنالسل ف.

تقل  لتأل تيلترت ي سالر عا ىالترتية ىرلتري  فى رلة ر يحاىرلل(:2116محمد صابر محمد )ل -99
توسىىى    ا رللققىىى لر عىىى   يلجىىىل الترتعاىىى   ليسىىى ررل  جسىىىت ي لةا ىىىرللتو  ت  ىىىرلة ح قظىىىر

 ترتية رلتري  ف ر لج  عرلةليسع  .
تقىىل  لتأل تيلتر رنىىالر عا ىىالترتية ىىرلترة ن ىىرللتري  فىى رلل(:2116محموود عبووده فاضوول )  -94

ة ر يحاىىىرلتألس سىىى رلة رج رلي ىىىرلتر   نىىىرلقىىىالفىىىليلتر عىىى   يلتر رن ىىىرلتر ع  ىىىيا ليسىىى ررل
 ةا رلترتية رلتري  ف رل لج  عرليس لط.  جست ي ل

تقىىل  لترن ىىللتر رنىىالر عا ىىالترتية ىىرلتري  فىى رلقىىالفىىليلل(:2118محموود عمووي السوويد )  -93
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 ح قظىرلتر يرا ىر ليسى ررل  جسىت ي لةا ىرلترتية ىرلتري  فى ر للا ع   يلترجل الترئى  ارلقى
 ج  عرلتر ن ليا.

 عىى   يل عا ىىالترتية ىىرلل(:2121)المركووز الوووطني لمقيوواس والتقووويم فووي التعموويم العووالي   -92
 ترة ن ر ل ئيلعلتر ع   يلتر رن رلرا عا  اللي لتالترتقل   لتر  اةرلترعية رلترسعل  ر.

تقل  لترةا يالترت ي س رلراط رةرلتر عا رلةةا رلترتية رلتري  ف رلل(:2119ىاجر سيد طو )  -92
تري  فى ر لج  عىرلج  عرلةنالسل فلقالفليل عى   يلترجىل اللتغ ت ى   لةا ىرلترتية ىرل

 ةنالسل ف.ل
 ر ى ل يتجعىرلي تيلتر ى تيسلترحةل  ىرللتر   ىر لل(:2119ىيئة جودة التعميم والتدريب ) -92

ل  اةرلترةحي ا.
توط يلترع  لر ع   يل ن يتلترتية ىرلترة ن ىرللتر ىح ر لل(:2117وزارة التربية والتعميم )ل  -92

لتغ  يتالترعية رلتر تح ا.
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