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  شكر وتقدير

  

ويشرفني . في البداية وقبل كل شيء أشكر اهللا تعالى القدير الذي منحني القدرة على إنجاز هذا العمل
 الذي أشرف على هذه غسان سرحانأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى ُأستاذي الفاضل الدكتور 

  .الرسالة منذ بدايتها

  

ى أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات العليا في التربية كما أتقدم بخالص تقديري وعرفاني إل
  .وإلى أعضاء لجنة التحكيم على كل ما قدموه من مساعدة وتوجيه

  

على وليد شاهين . محسن عدس ود. د أتقدم بعميق الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة يوفي الختام فإن
  .اج هذه الدراسة على هذا النحواقتراحاتهم ومالحظاتهم البناءة، وإلى كل من أسهم في إخر

  

  الباحثة
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  الملخص

  

وقد . "لحم بيت محافظة في الرياضية التربية لمعلمي التعليمية الكفايات"هدفت هذه الدراسة تحديد 
 73الدراسة من  عينة تتكون و2012/2013 من العام الدراسي الثاني أجريت الدراسة في الفصل

 في الرياضية التربية لمعلمي التعليمية الكفاياتبانة لقياس استاستخدمت الباحثة  و.معلما ومعلمة
األساليب  استخدام وعينة بعد التأكد من صدقها وثباتهاأفراد ال، وتم تطبيقها على لحم بيت محافظة

 ومعامل الثبات نحرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية واالاالحصائية المناسبة ك
 independent"للعينات المستقلة " ت"ات واختبار باخ ألفا لألدونكرو t‐test" وتحليل التباين 

  ".one Way ANOVA"األحادي 

  

 لحم بيت محافظة في الرياضية التربية لمعلمي التعليمية الكفاياتدرجة أن أظهرت نتائج الدراسة 
 الكفايات اتدرجفي كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق   على جميع محاور األداة،كانت عالية

المؤهل  و الجنسيعزى لمتغيرتبية الرياضية في محافظة بيت لحم التعليمية لمعلمي ومعلمات التر
  . سنوات10-5كانت لصالح ذوي الخبرة و عدد سنوات الخبرة عزى لمتغيرتوجود فروق و ،العلمي

  
من قبل وزارة زيادة االهتمام الدراسة خرجت الباحثة بعدد من التوصيات أهمها وفي ضوء نتائج 

ماد رورة اعتوض، التربية والتعليم بتنمية الكفايات التعليمية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية
تضمين مبادئ التدريس الفعال في برامج إعداد و، ويمي للمعلمينقالكفايات التعليمية كنموذج ت

حديثة والعمل على تقويمها  وضرورة تطويرها لمواكبة المستجدات الوأثناءهاالمعلمين قبل الخدمة 
  .باستمرار
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Educational competencies for Physical Education Teachers in Bethlehem 

 

Prepared by: Noha Shakarnah 

Supervised by: Dr. Ghassan Sirhan 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the educational competencies for Physical 
Education teachers in Bethlehem. The study was conducted in the second semester of the 
academic year 2012/2013, the study sample consisted of 73 male and female teachers. The 
researcher used a valid and reliable questionnaire to measure teachers’ educational 
competencies, and appropriate statistical methods such as averages, standard deviations, 
percentages, Cronbach's alpha coefficient, independent t-test, and one Way ANOVA. 

 

The results showed that the degree of teachers’ educational competencies was high on all 
fields, no differences due to gender and qualifications, but the differences due to years of 
experience in favor of experienced teachers with 5-10 years. 

 

In the light of the results, the researcher recommended to use the competencies as a tool for 
teachers evaluation and in designing training programs. 
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   األول الفصل

____________________________________________________  

  وأهميتها الدراسة خلفية

  

 المقدمة 1.1

حيث رافقته ظهور مشكالت غير معهودة من قبل منها ما يتعلـق             ،إن التقدم العلمي سيف ذو حدين     
ـ   والمساهمة في   ،بكيفية إعداد الشباب ليكونوا قادرين على النجاح في حياتهم          ،ةتنمية مجتمعهم متقدم

فالحقائق والمعلومات تتفاقم بشكل كبير بحيث يصعب االلمام بها والتغيرات التي تحدث تاتي بـشكل    
وباتجاهات ال يمكن التنبؤ بها، لذلك إذا لم نكن مستعدين ومؤهلين للتحديات العـشوائية               غير منتظم، 

والتعليم أن تحقق األهداف الرامية إلـى       ومن هنا يجب على وزارة التربية        فان البقاء يكون صعباَ،   
والمهارية والوجدانية وفي سبيل ذلك تواجـه مـشكالت          ،راد المجتمع من النواحي المعرفية    نمو أف 

 ؛2004 عـالم، (ووضع أفضل الطرق والوسائل للتغلب عليهـا       متعددة ومختلفة تسعى جاهدة لحلها    
  ).2005 الحياصات،

  
 التغطية، مفهوم على قائم والعالمي المحلي المستوى على ستدريلا  نجد أنالراهن الوضع وبرؤية
 منها، قدر أكبر حفظعلى  المتعلم اهتمام وتركيز المعرفة، من كبير كم بتقديم المعلمون يهتم حيث

 تربوية عملية التدريس ويعد المعرفية، همتيبن في وتضمينها فهمها دون آلية بصورة واسترجاعها
 الناشئة وتعليم وإعداد بتربية المجتمع وكالء هم) المعلمين (التدريس يف العاملين إن إذ متكاملة،
 بما واالجتماعية والنفسية العلمية وحاجاتهم ورغباتهم ميولهم ومراعاة شخصياتهم وتطوير وتهذيبهم

 واألخ وأالم األب اإلنسان وخلق واالستمرار، االيجابي بالنحو المجتمع على أجالً أم عاجالً يعود
   2003) .الفتالوي،( والقائد والسياسي والعالم واإلداري والمحارب والمنتج
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 يالتعليم المحتوى مدخالت وتنظيم اختيار ينبغي المتعلم، نمو مع مستمراً التعلم أثر بقاء ولضمان
 في ةمتميز بطريقة وتحفظ المتعلم، فهم تعزز واضحة، ومقاصد ودالالت معنى، ذات تكون بحيث
  .)2008 شريخ، أبو (وتوظيفها استرجاعها ليسهل ىالمد بعيدة الذاكرة

  
 القائم الفعال التدريس أنو الصفي، الموقف فاعلية على يعتمد جوانبها بجميع التربوية العلمية نجاحو

 طموحات يلبي الذي األمثل التعلم تحقيق في الزاوية جرح هو والمتعلم، المعلم بين التفاعل على
 على القدرةهو  الفعال التعليم أو الفعال والتدريس .التربوية تهااياسس وينجز رغباتها ويلبي األمة،

 والموقف يتناسب تعليم وباستخدام معينة، أسس وفق لها، ومخطط مقصودة بطريقة التصرف
 تعمل التي السلوك أنماط بكفاية المعلم يؤدي أن ذلك ويتطلب المرسومة، األهداف وبحسب التعليمي،

 الطرائق جملة هي التدريس فإستراتيجية ذلك وعلى .المتعلمين وبين هبين صفي تفاعل حدوث على
 متداخلة وأساليب وقواعد مبادئ على تحتوي ، التيميوالتعل التعلم مواقف في المستخدمة واألساليب

 ومنظمة مخططة عملية فهي الصفي؛ التعلم خبرات تنظيم إلى سعيه في المعلم إجراءات توجه
 يؤديها التي والتحركات التدريسية، األهداف وتشمل. التعلم من النهائي دفاله فيها يحدد ومتسلسلة

  .)2008 والدليمي، الهاشمي (الصفية البيئة وتنظيم الصف إدارة لتسهيل وينظمها، المعلم
  

 جديد معلم إلى يحتاج التربوية للعملية تطوير أي فإن لذلك التعليمية، العملية عماد هو والمعلم
 شخصية، صفات طلبته لدى ينمي بحيث المجتمع، في الحاصل التقدم مع تتماشى جديدة، بمواصفات

 األمس كمعلم يكون أن يمكن ال اليوم فمعلم منه، انبثقت التي المجتمع ثقافة مع تتفق سلوكية وأنماط
 خارج به تحيط التي والتكنولوجية الفكرية التيارات عن منعزالً المعلومات الطالب ليلقن يقف

 من لمزيد الفكري االستقالل على لطالبل ومشجع التعلم، لبيئة ومنسق منظم هو وإنما المجتمع،
 بعين تأخذ التي التعليم في الحديثة األساليب على يعتمد معلم إلى بحاجة وهذا واإلبداع، الخيال
  .)2005 وحوالة، محمد (السابقة والمسؤوليات األدوار االعتبار

  
 ويمثل مفتاح النجاح ألي برنامج ،ساسية والفاعلة في العملية التعليميةويعتبر المعلم أحد العناصر األ

أو منهج تربوي يقدم للطالب، فهو المسئول عن تحقيق األهداف التربوية واألهداف الخاصة بكل 
 ولكي يقوم المعلم بدوره المهم والحساس بكل اقتدار البد أن يتمتع بقدر كافي من ،مادة تعليمية

ات التدريسية، حيث أن مهنة المعلم لم تعد قاصرة على تزويد الطالب بالمعلومات القدرات والكفاي
 معاجيني،( والحقائق، بل تعدتها إلى أن أصبحت عملية تربوية شاملة لجميع جوانب نمو الشخصية

1998(.  
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ت أما المدرس الكفء هو الذي يوفر لطالبه مناخاً مناسباً للتدريس فيخطط له بفعالية ويبني عالقـا               
فعالة مع الطالب واألولياء األمور ويقوم مقام المرشد والموجه للطلبة، ويعمل على تـشجيع النمـو                
الثقافي لألفراد والجماعات فيمل على إشراك الطلبة في النشاطات ويشترك معهـم سـواء كانـت                

ـ             ة النشاطات منهجية أو غير منهجية، وكذلك يعمل على ايجاد عالقات جيدة بين المجتمـع والمدرس
  ).1994الفقي، (
  

كما وترتبط فاعلية التدريس بالسلوكيات اإليجابية للمعلم، مثل المثابرة واستخدام المؤثرات اإليجابية، 
فمثالً المعلمون ذوو فاعلية التدريس العالي يستخدمون استراتيجيات تدريسية معتمدة على مركزية 

توجهاً نحو فاعلية التعلم، في حين يركز المتعلم واستخدام أسئلة مفتوحة بحيث يصبح طالبهم أكثر 
المعلمون ذوو الفاعلية المنخفضة على استراتيجيات معتمدة على مركزية المعلم، وطريقة تدريس 

  .)Plourde, 2002(تقليدية مثل المحاضرة، مما ينعكس سلباً على فاعلية تعلم طالبهم 
  

ه على أداء مهامه ودوره كعنصـر أساسـي        وأصبحت تلك الكفايات مقياساً يقاس به نجاح المعلم وقدرت        
 ، فهي تمنحه القدرة على جعل موضوع الدرس أكثر حيوية وتقبالً لـدى الطـالب              ،في العملية التعليمية  

  .)Lochrie, 1999( وتحقق األهداف التربوية تحقيقاً فاعالً
  

 الفرد تربية إلى تهدف التي العامة التربية من مهماً جزءاً الحديث بمفهومها الرياضية التربية وتعتبر
 وقيادة إشراف تحت المنظمة الرياضية ألنشطةا ممارسة خالل من واجتماعياً ونفسياً وعقلياً جسمياً
 للمنظومة العام المنهاج ضمن كالمواد األخرى مادة الرياضية التربية مادة وتعتبر ،وواعية مؤهلة

 تعطي فهي ألخرىا ألكاديميةا الدروس لىع مباشر وغير مباشر تأثير لها التي المادة وهي التربوية
 ،التعليمية ألطوارا كل في نجده ما وهذا ألخرىا الحصص الستقبال عالية وروحاً جديداً نفساً التلميذ
 واالجتماعية البدنية الناحية من الصالح المواطن بناء في فعال دور من تلعبه لما يعود وهذا

 كونها إلى إضافة الطلبة عند والعقلية والمهارية الحركية القدرات تنمية على كذلك وتعمل والنفسية،
 رياضية وتمارين ألعاب من الحصة هذه تحتويه لما أنفسهم عن للترفيه أمامهم مفتوحة حصة
  .)1985علوان، ( المراحل جميع في والمتعة بالرضا الطلبة تمد ومتعددة مختلفة

  
 للخبرات والمنظم هالموج أصبح بل فقط لها ناقل وأ للمعلومات مقدماً الرياضية التربية معلم يعد ولم

 المادة واختيار والتربوية التعليمية األهداف تحديد على قادراً يكون أن المعلم وعلى ،للطلبة التعليمية
 التعليمية للمواقف المصمم هو المعلم يصبح وبذلك ،األهداف هذه تحقق التي والفنية التعليمية
  .)1998 ،وفهيم سعد (ألدواتا لهذه مستخدم مجرد وليس وأدواتها
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الكفايات التعليمية لدى مدرسي ومن هنا برزت الحاجة إلى عمل المزيد من الدراسات حول 
 لما في ذلك من أهميه في معرفة كفايات المعلم الفعال وكيفية توظيف ومدرسات التربية الرياضية

 القائم على تدريس التربية الرياضية ومن أجل إعداد المعلم. هذه الكفايات في العملية التعليمية
وتأهيله كي يكون قادراً على إدارة العملية التعليمية لحصة التربية الرياضية والوصول بها إلى 

  .أهداف وغايات المرحلة لتحقيق التدريس الفعال
  

   وأسئلتهاالدراسة مشكلة 2.1
  

وخبرتها في التدريس الحظت أن من خالل عمل الباحثة في حقل التعليم كمعلمة للتربية الرياضية 
معلمي التربية الرياضية لديهم بعض الغموض في تطبيق مبادئ التدريس، وبما أن الكفايات 
التدريسية هي أحد الجوانب المهمة في العملية التربوية فإن تطبيقها يساعد في تحقيق األهداف 

 يمتلك حدأ فال التربية في وشائكة هامة قضية التعليم يمثل، وكذلك التربوية بكل سهولة ويسر
 والوسائل .له المنتجة األساسية والعوامل ه،ثودح يةكيف أو التعلم طبيعة حول قاطعة إجابات بالتأكيد

  .عنه الكشف في توظيفها يمكن التي المثلى ختباريةاإل
  
اعي مـن   لمدرس هو المنظم والمسير لعملية تعليم الطلبة، إذ يتأثر الطلبة بأي برنامج تعليمي وإبد             اف

خالل المدرس، لذا يمكن القول إن فاعلية المؤسسات التعليمية تعتمد اعتمادا مباشـرا علـى كفايـة                 
العاملين بها، لذا فأن رفع كفاية المدرس هدف من أهداف المؤسسة التربوية وتعد الكفايات التعليمية               

لذا اهتمـت كثيـر مـن       من المتطلبات األساسية للمدرسين، وذلك من اجل نجاح العملية التعليمية،           
  .المدرسينالدراسات في المجال التربوي والرياضي بدراسة الكفايات التعليمية لدى 

  
وبعد إطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي أوردت على الكفايات التعليمية واطالعها على 

ال، ولزيادة التوصيات لهذه الدراسات وجد أنها أوصت بإجراء المزيد من الدراسات في هذا المج
معرفة المعلمين واطالعهم واالهتمام بالكفايات التعليمية لتحقيق التعلم الفعال وال سيما في تدريس 
التربية الرياضية، ولعدم االكتفاء بما جاء في الدراسات السابقة فقد جاءت هذه الدراسة تحديدا 

  .لحم بيت محافظة في الرياضية التربية لمعلمي  التعليمية الكفاياتللكشف عن 
  

  : األسئلة التالية عن لإلجابة الدراسة هذه جاءت وتحديداً
   ؟لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمالتعليمية ما درجة الكفايات  .1
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 الكفايات اتفي درج) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
لمتغيرات الدراسة  تبعاًلرياضية في محافظة بيت لحم التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية ا

 ؟)المؤهل العلميوعدد سنوات الخبرة، والجنس، (
  
  الدراسة أهداف  3.1

  
   :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه هدفت

 .في محافظة بيت لحمالتعليمية لمعلمي التربية الرياضية  درجة الكفايات على لتعرفا .1
في محافظة بيت لمعلمي التربية الرياضية   الكفايات التعليمية درجاتي  فالفروق على التعرف .2

 ).العلمي المؤهلو الخبرة،و الجنس،(لمتغيرات الدراسة تبعاً  لحم

  

  الدراسة أهمية 4.1

  
 النظري الصعيد فعلى  وبحثيا ونظريا عمليا التربوي الميدان إلى تضيفه ماب الدراسة أهمية تكمن
الكفايات التي يجب أن تتوفر في معلمي التربية  على االطالع على معلمينال الدراسة هذه تساعد

كفايات معلمي  للقائمين على العملية التعليمية في فلسطين حول مؤشرات تقدم هي و،الرياضية
 هذه تقدمه وما ،الرياضية التربية لمعلمي التعليمية الكفاياتحول  معرفة تضيفو ،التربية الرياضية

  .الفعال بالتدريس الخاص التربوي لألدب وتقديم اجعةمر من الدراسة
  

 كذلك و. مناهج التربية الرياضيةوتطويرتساعد القائمين على  أن المتوقع منف عمليةأما من الناحية ال
 فيما القرار أصحاب كذلك معلميهم، احتياجات تحديد خالل من التربويون المشرفون يستفيد أن يمكن
 مجاالت في تطور من العالم يشهده ما مع تتناسب كي المعلمين إلعداد ةالمستخدم بالبرامج يتعلق
  .المختلفة الحياة

  
 لمعلمي  التعليمية الكفايات التي الدراسات من المزيد إلى الدراسة هذه تقود فربما أما األهمية البحثية

 بيت محافظة في يةالرياض التربية لمعلمي التعليمية الكفايات  درجةتحديد وكذلك ،الرياضية التربية
  .لحم
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  : الدراسة محددات  7.1
  :يبما يأت الدراسة هذه نتائج تتحدد
 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة هذه يتأجر: الزماني المحدد •

  .م2012/2013
  .محافظة بيت لحم/ الحكومية  مدارسال في الدراسة هذه أجريت: المكاني المحدد •
 الفصل في التربية الرياضية  ومعلماتمعلمي على الدراسة هذه تصرتاق: البشري المحدد •

  .م2013_2012 الدراسي العام من الثاني
 .هافي الواردة والمفاهيم بالمصطلحات  الدراسةهذه نتائج تحددت  :المفاهيمي المحدد •
  . النتائج باألدوات والعينة واألسلوب اإلحصائي المستخدمتتحدد: المحدد اإلجرائي •

  

  الدراسة مصطلحات 8.1

  
 تشخص الضرورية والمعارف المهارات وتصف بدقة المحدودة السلوكية األهداف مجموعة: الكفاية

  .)2004,إبراهيم(بعينها مهام أداء على قادراً ليكون ما

  

 هي القدرة على عمل شيء بمستوى معين من األداء يتسم بالكفـاءة والفعاليـة               :الكفايات التعليمية 
  ).1983مرعي، (
  

 حصص بتدريس يقوم الذي ًعلميا والمؤهل المتخصص الشخص هو: الرياضية التربية معلم
 والذي والخارجية الداخلية المدرسية الرياضية ألنشطةا على إلشرافوا المدرسية الرياضية التربية
في  جامعية شهادة ويحمل العالي والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكومية المدارس في يعمل
   ).2010النواجعة، (ص التربية الرياضية تخص
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  :الثاني الفصل

______________________________________________________  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

يتناول القسم األول من هذا الفصل الحديث عن الموضوعات والمفاهيم الواردة في األدب التربوي 
  .سة، ويتحدث القسم الثاني عن الدراسات السابقةالمرتبطة بموضوع الدرا

  

  اإلطار النظري.1.2
  

زاد االهتمام بالمناهج الدراسية خالل العقود العديدة الماضية، وذلك بعد التطورات العلمية 
والتكنولوجية من جهة، وبعد إجراء الدراسات والبحوث العديدة في ميدان التربية من جهة أخرى، 

 وقتاً كافياً تم خالله طرح المقترحات وإدخال التحسينات استغرقترات فجأة بل ولم تحدث هذه التطو
سعادة وإبراهيم، (إلحداث التغير والتعديل المرغوبين في سلوك المتعلم إلى أفضل مستوى من التعلم 

2004  .(  
  

بدع في ومن هذا المنطلق فالطلبة هم بحاجة ماسة إلى فئة واعية من المعلمين والمربين ذات أفق م
الشؤون البيئة التعليمية التعلمية رافضة الجمود، وفي الوقت نفسه ترفض التقليد األعمى بكل ما في 

  ).2005القبيالت، (هذه الكلمة من معنى 
  

أصبح  فالمعلم يحتل مركزاً أساسياً في النظام التعليمي، ويعتبر ركيزة هامة ألي تطور تربوي، لذا
يمكن ألي معلم أن  متابعة تدريبهم باستمرار، والو الخدمة  وأثناءلمن الضروري إعداد المعلمين قب

توجه النظام التربوي  يقوم بدوره على الوجه األكمل إال إذا كان على وعي بالفلسفة التربوية التي
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عضواً هاماً فيها والتي  الذي يعمل داخله وأن يكون واعياً بأهداف المؤسسة التعليمية التي يعتبر
تشكيل شخصيات التالميذ في   ألهميته في،بالنشاط المدرسي المصاحب للمواد التعليميةتجعله يهتم 

وفي تنظيم برامجها التربوية  سلوكهم وقيمهم واتجاهاتهم، كما عليه أن يشارك في إدارة المدرسة
  )2009الناقة،  (داخل المدرسة وخارجها

  
ة والتدرب، وهذا التغير في السلوك تغير والتعلم تعديل في السلوك أو تغير في األداء نتيجة الخبر

ة ليشبه دائم، ويصدق هذا القول سواء أتيحت فرصة إلظهار السلوك المتعلم أم ال، والطريقة العم
عثور على الوحيدة لمعرفة حدوث التعلم هي أن نطلب من الفرد القيام بالسلوك المتعلم بطريقة ما، وال

أبو (د تصميم خبرات التعلم، أو عند بناء نظرية التعلم  للغاية سواء عنمؤشرات جيدة للتعلم هام
  .)2004عالم، 

  
 عن عليها الحصول يمكن ولكن الوراثة، طريق عن عليها الحصول يمكن ال التدريس مهارات إن

 وراثية عناصر هناك أن نسيان دون المهارات، تلك اكتساب على المعلمين وتأهيل تدريب طريق
 المهارات لتلك إتقانه عدم أو التدريس لمهارات إتقانه بسبب فشله أو المعلم نجاح تحديد في تسهم

  .)2005 الهويدي،(
  

مهارات التخطيط، ومهارات : أما عملية التدريس فإنها تتضمن ثالث مهارات أساسية عامة هي
 التنفيذ، ومهارات التقويم، ومهارات التدريس تتمثل في القدرة على المساعدة في حدوث التعلم وتنمو

عن طريق اإلعداد والمرور بالخبرات المناسبة وهي تعني أداء سلوكي معين يمكن مالحظته 
ومعرفة نتائجه، حيث أن التخطيط للتدريس يمثل منهجاً وأسلوباً وطريقة منظمة للعمل، كما أنه 
عملية عقلية منظمة هادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المرسومة بفعالية واقتدار، والتخطيط هو أحد 
المكونات الهامة لعملية التدريس والذي عادة يتم تنفيذه قبل مواجهة التالميذ، ويمثل التخطيط الرؤية 
الواعية الشاملة لجميع عناصر وأبعاد العملية التعليمية، وما يقوم بين هذه العناصر من عالقات 

نشودة لهذه العملية متداخلة ومتبادلة، وتنظيم هذه العناصر مع بعضها يؤدي إلى تحقيق األهداف الم
  .)1998جامل، (المتمثلة في تنمية المتعلم فكرياً وجسمياً ووجدانياً 

  
وفي عملية التنفيذ يسعى المعلم إلى إنجاز ما خطط له أثناء تفاعله مع التالميذ ويتوقف نجاحه فـي                  
ذلك على إجادة مجموعة كبيرة من المهارات الفنية المتخصصة، مثل مهـارات عـرض الـدرس                

ارات األسئلة، وإثارة دافعية التالميذ، وتعزيز استجاباتهم، كما أنه في حاجـة ألن يجيـد إدارة                ومه
  ).1989جابر وآخرون، (الفصل ويعرف كيف يكون عالقات إنسانية طيبة مع التالميذ 
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أما التقويم فيعد وسيلة تدريسية مهمة ويجب أن تؤدى بعناية، فمعظم مـسؤوليات التقـويم الجيـد                 
لذلك يتوقع أن يعرف المعلمون االهتمام في كيفية بنـاء واسـتخدام            . تقع على عاتق المعلم   للطالب  

أساليب التقويم الصفي، وبخاصة مع ازدياد االهتمام في كثير من الدول المتطورة بـالتقويم البـديل                
ـ                اء الذي يتطلب مستوى مرتفعاً من المعارف والمهارات التي ينبغي أن يكتسبها المعلم الفاعـل أثن

  ).2006عالم، (تكوينه بكليات التربية وتدريبه تدريباً وظيفياً أثناء الخدمة 
  
 و دوني ويعرف التدريس، في ألداءا وفعالية التدريس كفايات بين يربط الذيهو  الفعال التدريسف

 الطالب وتوجيه تجهيز في المعلم قدرة بأنه الفعال التدريس) Dunne and Wragy,1994( راج
 موجها دوره ليكون عليه، العتمادا دون وجماعي فردي بشكل والمعارف المعلومات ىعل للحصول

  .المعلومات على للحصول والبحث التعليم نحو لطلبةل

  
 المعلم إن يفترض والتي ،مهارات من بتا يرتبط وما القدرات من مجموعةفالكفايات التعليمية هي 

 التعليمية العملية على ينعكس مما  أداء خير ولياتهومسؤ وأدواره مهامه أداء من يمكنه بما يمتلكها
 المعلم يقوم وقد تالميذه إلى المعلومات نقل على وقدرته ،المعلم نجاح ناحية من وخصوصا ،ككل
 في يتضح مما ،والتطبيقية اليومية األنشطة من وغيره للدروس واألعداد التخطيط طريق عن بذلك

تمثل الكفايات التعليمية مجموعة من ، ووخارجه الصف داخل للمعلم الفعلي واألعداد السلوك
القدرات والمهارات التي يمتلكها المدرس ويمارسها في الموقف التعليمي لتمكنه من القيام بمهامه 
التعليمية بفاعلية وإتقان القدرة على تنفيذ النشاط التعليمي، الذي يستند إلى مجموعة من الحقائق 

 .ادئ التي تتضح من خالل السلوك التعليمي الذي يصل إلى درجة المهارةوالمفاهيم والتعاميم والمب
  .)2009عبد الباقي وآخرون، (
  

كفايات معرفة وتذكر، وكفايات فهم، وكفايات أداء :  الكفايات إلىسلقد صنف جوردن لوران
ايات كف: أما جاري بورش فيقول أن هناك ثالثة أصناف من كفايات المعلمين وهي. وكفايات نتاجات

  .)1983مرعي، (معرفية وكفايات أدائية وكفايات نتاجية 

  
تمثل األبعاد التسعة للتعليم تدرجاً من مستويات بسيطة لألداء إلى مستويات أكثر تعقيداً، وهي تبدأ 
بأمثلة توضح أنواع العمل الذي يجب أن يقوم به الطالب المعلم في نهاية التدريب األولي، كما تمثل 

ولى مهارات تعليمية جوهرية أساسية للمعلم الذي انتهى من التدريب، وفيما يلي المستويات األ
 ,Dunne & Wrag(توضيح لكل بعد من هذه األبعاد التسعة في التعليم كما بينها كل من دان وراغ 

2000:(  
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  .المناخ السائد: البعد األول 
  .التعليم المباشر: البعد الثاني 
  .تنظيم المادة: البعد الثالث 
  .الممارسة الموجهة: بعد الرابعال 
  .النقاش المنظم: البعد الخامس 
  .المراقبة: البعد السادس 
  .إدارة النظام: البعد السابع 
  .التخطيط والتحضير: البعد الثامن 
  .التقويم: البعد التاسع 

  

  أبعاد الكفايات التي ينبغي توافرها في المعلم الفعال

  
بالمرونة والشجاعة، وكذلك أن يتمتع بروح النكتة والبراعة أن يتصف المعلم : أوالً البعد األخالقي

والدهاء والمثابرة والصبر، وأن يتمتع بأخالق مهنية عالية، وأن يكون هادئ ومتحمس للتدريس، 
  .وأن يظهر االهتمام وثقته بطلبته، وأن يكون عادالً يشجع فرص التقويم الذاتي

ينه من ممارسة تدريس مادة اديمية المعرفية الالزمة لتمكاألكويضم الكفايات : ثانياً البعد األكاديمي
م خطوات منهج وامتالك مهارات التقصي واالكتشاف العلمي، وأن يستخد: ما بفعالية واقتدار ومنها
ستخدم األمثلة التوضيحية التي تربط مادة الدرس وأهدافه، أن يشرح بشكل البحث العلمي، وأن ي

  ).2003الفتالوي، (إلخ .. .ضح وشيقوا
يقترن هذا البعد بالمقدرة على استخدام المفاهيم واالتجاهات : ثالثاً البعد التربوي: ثالثاً البعد التربوي

وأنواع السلوك األدائي في التدريس بسهولة ويسر وإتقان لتحقيق األهداف التربوية ويضم البعد 
  :التربوي الكفايات األدائية أو االنجازية اآلتية

وتشمل تحليل محتوى مادة الدرس، تحليل خصائص المتعلم، : ة للتدريسالكفايات السابق .1
التخطيط للتدريس، صياغة أهداف التدريس تحديد طرائق التدريس، وتحديد استراتيجية 

  .التدريس، وتحديد الوسائل التعليمية
وتشمل مرحلة التدريس الفعلي من تنظيم بيئة الفصل، التهيئة للدرس، : كفايات التدريس .2

يع الحوافز وجذب االنتباه وتحسن االتصال بين المعلم والمتعلم، استخدام الوسائل وتنو
 .التعليمية والتعزيز وإدارة الصف، وكيفية أنهاء الدرس وتحديد الواجب البيتي

وتشمل صياغة وتوجيه األسئلة الصفية، والتقويم التكويني، : كفايات تقويم نتائج التدريس .3
  ).2003لفتالوي، ا (والتقويم النهائي للدرس
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بناء على خبرة العلماء في مشاهدة المواقف التعليمية، فقد حددوا المهارات التدريسية التي من 
الضرورة توفرها عند المعلم كي يحق النمو المتكامل عند المتعلم، ويمكن إجمال تلك المهارات في 

  )2005الهويدي، (ثالث مجاالت على النحو التالي 
  :يط، ومنهامهارة التخط: أوالً

  .صياغة األهداف بعبارات محددة قابلة للقياس والمالحظة ♦
 .تحديد استراتيجيات التدريس واألنشطة التعليمية لتحقيق األهداف ♦
 .تحديد المفاهيم والمهارات األساسية في الدرس ♦
 .تحديد أساليب التقويم التي سيوظفها المعلم في الدرس ♦

  :فرعية منهامهارة التنفيذ، وتتضمن مهارات : ثانياً
  ).المقدمة(مهارة التهيئة الحافزة  ♦
 .مهارة طرح األسئلة الصفية ♦
 .مهارة استخدام الوسائل التعليمية وتنويعها ♦
 .مهارة إثارة الدافعية عند التالميذ للتعلم ♦
 .مهارة إدارة الصف ♦
 .مهارة إتقان المادة العلمية ♦
 .مهارة مراعاة الفروق الفردية ♦

  :ضمن مهارات تقويمية منهامهارة التقويم، وتت: ثالثاً
  .مهارة التقويم المرحلي خالل الدرس ♦
 .مهارة التقويم الختامي ♦
 .مهارة التقويم التشخيصي ♦
 . مهارة التقويم البديل ♦

  

  :الرياضية التربية مفهوم

هي عبارة عن الجزء المتكامل من التربية العامة، التي تتحقق من خالل األنشطة البدنية والجسمية، 
في مختلف أبعادها المهارية، والعقلية، والوجدانية، لتكوين ) الطالب( ناء شخصية الفردوتهدف إلى ب

 وبطانية، لديريا( المواطن الصالح، المحب للعمل، والمستوعب بصورة مناسبة لمعطيات العصر
1987(.  

  
 قدماً رتقاءلال مهنية كخدمة والمجتمع الفرد ألجل مصممة بدنية أنشطة من مجموعة كذلك وهي

 والتطلعات ألمانيوا واالحتياجات األساسية، القيم كتحقيق للحياة، والمقبولة المرغوبة بالمستويات
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 الصورة معالم تكمل أن الرياضية التربية في العامة لألهداف يمكن وبهذا ،ألفرادوا للمجتمع العامة
  .)1996 الخولي، (الكلية التربوية

  
 من لكل الموجهة األساسية القواعد بأنها تعرف :يةالرياض التربية في الفعال التدريس مبادئو

 بهدف استخدامهاو عليها التعرف ينبغي التيو التعليم عملية لكفاءة الالزمةو المسؤولة العوامل
  ).11ص ،2004 سليمان، (العوامل جميع بين الفعال التناسقو التفاعل من نوع تحقيق

  

  :الرياضية التربية أهداف

  :تمثل اآلتي الحديثة الرياضية التربية أهداف أن) 2004 (آخرون والرقاد ذكر لقد
 الدفع،و الرفع،و الجري،و المشي، مثل لحياته، والنافعة المستعملة البدنية الفرد مهارات تنمية-1

  .والحمل
  .وصيانتها البدنية الكفاية تنمية-2
 خبرات يرافقه لنشاطا الن والواقعي والمنطقي العقلي التفكير صفات اكتساب على الفرد مساعدة-3

  .تفكير وعمليات
  .االنفعالي النمو ترقية -4
  .والنفسية االجتماعية الصفات اكتساب-5
  .ايجابيا الفراغ أوقات شغل-6
  .بالقوام والعناية السليمة الصحية الحياة ممارسة-7
  .السليمة والتبعية القيادة صفات اكتساب على التدريب-8
  .البطوالت إلى للوصول المجال وإتاحة العالية، الرياضية بوالمواه القدرات وتنمية تشجيع-9
  

، أن تحضير درس التربية الرياضية يعتبر أول مؤشرات نجاح المعلم في )1997( ويؤكد حمص
عملية التدريس، فتحضير الدرس يعني تصورا شامال لجميع جوانب النشاط بالدرس والمؤثرات 

هذا ال بد أن يراعي المعلم تحضير درسه قبل التنفيذ بمده ل. الخارجية المحيطة بجو التعليم والتعلم
كافية، وان يتضمن تحضير الدرس أوجه النشاط المتعددة المناسبة للمرحلة العمرية بل للصف 
الدراسي نفسه، وبما يساعد على تحقيق أهداف الدرس، كما يجب أن يوائم بين محتوى الدرس 

لمعلم أن يراجع تفاصيل درسه جيدا لدرجة التمكن حتى ال واإلمكانات المتاحة بالمدرسة، كما على ا
يتعثر التنفيذ وال بد أن يركز المعلم جهده في إجراءات التعليم مثل الشرح والنموذج وإصالح 

وعلى معلم التربية الرياضية أيضا أن يتأكد من صحة االصطالحات . األخطاء وإخراج الدرس
  .رسوالخطوات التعليمية للنشاط المدون بالد
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وعلى اعتبار أن التخطيط لدرس التربية الرياضية يعد عملية أدراية وإشرافية وتوجيهية وتقويمية 
يقودها المعلم لتوجيه الطالب لتحقيق أهداف الدرس، فان العناصر األساسية لتخطيط درس التربية 

  :، وهي)1997( الرياضية وكما أوردها الخطايبة
 السلوك النهائي المتوقع، نتيجة للتعلم المطلوب في وهي عبارة عن جملة تصف: األهداف-1

الدرس، وهذا الهدف يجب تحقيقه وكذلك يمكن قياسه، ولهذا يجب أن يكون لكل درس هدف 
  .سلوكي

يعتبر محتوى الدرس، لب العملية التعليمية وجوهرها، والمحتوى يحتوي على : المحتوى-2
 ويجب أن يشمل هذا المحتوى، المجال النفس المعلومات والخطوات التعليمية لشرح هدف الدرس،

حركي، والمعرفي، والوجداني، لذا يجب أن يحتوي الدرس على المفاهيم واألفكار والمهارات، وان 
يختار المدرس محتوى الدرس بطرائق حل المشكلة وأساليبها التي تساعد على المعرفة والفهم 

ويعد هذا الجزء من أهم أجزاء الدرس . ماماتهموالمحاكاة والتطبيق، أي احتياجات المتعلمين واهت
  .الذي يترجم أهداف الدرس إلى حركة ونشاط

يشمل هذا الجزء من الدرس، اإلجراءات التي يتخذها المعلم لتسهيل تحقيق : األساليب واألنشطة-3
ام أهداف الدرس، وهو يشمل كل األلفاظ والتعابير والحركات واإلشارات والتشكيالت في الفراغ الع

والخاص، وهذه األساليب تشمل على أنواع الكالم والعرض والصور والنموذج وهذا الجزء هو 
ويهدف هذا . الذي يؤدي إلى والتبعية السليمة وتحمل المسؤولية واحترام القانون واالنتماء للجماعة

 هاما من النشاط إلى تنمية المهارات المستخدمة وتطبيقها وتحسينها، ويشكل الجانب المعرفي هدفا
أهداف النشاط التطبيقي، إذ يكتسب المتعلمون معرفة بطريقة اللعب وقواعده ومواصفات األداء 
الجيد باإلضافة إلى القدرة على تعديل طريقة األداء وتغييرها في ضوء المعلومات التي اكتسبوها 

  .في مراحل التعليم السابقة
ينات هادئة بطيئة التوقيت لتنظيم التنفس أو يتضمن محتوى النشاط الختامي تمر: الجزء الختامي-4

تمرينات استرخاء بهدف العودة إلى الحالة الطبيعية كالمرجحات أو رفع الذراعين عاليا مع رفع 
. ثم يتم في هذا الجزء نوع من أنواع تقويم الحصة، والتعزيز هنا له دور فعال ومهم جدا. العقبين

ويستغرق هذا الجزء .  في المكان وأربع تصفيقاتويمكن إنهاء الحصة بصيحة أو أربع خطوات
دقيقة،  40ومن هنا نجد أن إجمالي الزمن المخصص ألجزاء الدرس هو . خمس دقائق تقريبا

  .وتترك خمس دقائق األخرى لإلعمال اإلدارية، كأخذ الغياب واالنصراف وخلع المالبس
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  السابقة الدراسات 2:2
، وقـد   الرياضية التربية لمعلمي  التعليمية الكفاياتلتي تناولت   تناول هذا الفصل الدراسات السابقة ا     

 وقسمت إلـى دراسـات     عرضت الدراسات السابقة وفق التسلسل الزمني لها من األحدث إلى األقدم          
  .عربية وأخرى أجنبية

  

  :الدراسات العربية 2: 2: 1

 فـي  الرياضية التربية ومدرسات لمدرسي التعليمية الكفايات) (2011(ن  ودراسة عبد الباقي وآخر   
  .)األوسط الفرات محافظات
 للمرحلة الرياضية التربية ومدرسات مدرسي لدى التعليمية الكفايات تحديد إلى الدراسة هدفت

 المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثون استخدم منها، لكل النسبية األهمية وتحديد المتوسطة
 لمرحلة الرياضية التربية ومدرسات مدرسي راسةالد مجتمع ضم وقد المشكلة طبيعة لمالئمته
 األصلي المجتمع من عشوائية عينة اختيار وتم ،األوسط الفرات محافظات في المتوسطة الدراسة
 الباحثون قام .المذكورة المحافظات في الرياضية للتربية ومدرسة مدرس) 120 (قوامها للدراسة
 هي مجاالت )5( على موزعة فقرة )50 (احتوى يالذ باالستبيان المتمثلة الدراسة أداة ببناء

 التدريس، طرائق كفايات التنفيذ، كفايات ،التنظيم كفايات ،الرياضية التربية لدرس األهداف كفايات(
إن الكفايات التعليمية ، وتوصلت الدراسة إلى الدراسة عينة أفراد على تطبيقها تم )التقويم كفايات

 والتي يجب إن تستخدم كمعيار للمدرس الكفء ،ية الرياضيةالضرورية لمدرسي ومدرسات الترب
مجال األهداف ومجال (مجاالت رئيسة هي ) 5(في مرحلة الدراسة المتوسطة تم حصرها في 

 مدرسي لدى التعليمية الكفايات إن )التخطيط ومجال التنفيذ ومجال طرائق التدريس ومجال التقويم
 مئوية وبنسبة األهداف كفايات: األولى المرتبة: األتي  حوالن على جاء الرياضية التربية ومدرسات

 بلغت مئوية وبنسبة التخطيط كفايات: الثانية المرتبة، )كبير (كفاية وبدرجة ،%)72.8 (بلغت
 ،%)68 (بلغت مئوية وبنسبة التنفيذ كفايات: الثالثة المرتبة، )متوسطة (كفاية وبدرجة %)69.4(

 مئوية وبنسبة التدريس، طرائق كفايات :الرابعة تبةالمر  ، )متوسطة (كفاية وبدرجة
 بلغت مئوية وبنسبة التقويم، كفايات: الخامسة المرتبة، )متوسطة(كفاية وبدرجة ،)%66.60(بلغت

  ).متوسطة (كفاية وبدرجة ،)64.20(
  

 للمرحلـة  الرياضـية  التربية ومدرسات لمدرسي التدريسية الكفايات) (2009(دراسة سليم وحسن    
  .)دهوك  - سليمانية  - أربيل  محافظات مراكز في ساألسا

 في األساس للمرحلة الرياضية التربية ومدرسات لمدرسي التدريسية الكفاياتهدفت الدراسة الى 
 بأالسلوب الوصفي المنهج الباحثان إستخدم) دهوك  -  سليمانية  - أربيل( محافظات مراكز
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 لمركز )9-8 -7(األساس المرحلة في الرياضية التربية  ومدرسات مدرسي إختيار وتم. المسحي
 ومدرسة مدرساً) 40 (إختيار تم إذ, البحث مجتمع ليمثلوا) دهوك - سليمانية - أربيل (محافظات
 ومدرسة مدرساً) 12 (وُأستبعد. البحث مجتمع من %) 35.40( بنسبة وتمثلت البناء  عينة ليمثلوا
 في البحث عينة اصبحت وبهذا الثبات، اختبار في لمساهمتهم وذلك اربيل مدينة مركز مدارس من

 نسبة تمثل وهي النهائي لتطبيقا عينة ليمثلوا ومدرسة مدرساً) 61 (من متكونة النهائية صيغتها
 ومدرسات مدرسي إمتالك: النتائج  اهم الى الباحثان وتوصل  ,البحث مجتمع من%) 53.99(

 الفرضي للمحك المحددة النسبة من أعلى الرياضية التربية لدرس تدريسية كفايات الرياضية التربية
 تنفيذ كفايات محور(التدريسية الكفايات محاور في الرياضية التربية مدرسي تفوق و%).75 (والبالغ
 )والخارجية الداخلية األنشطة كفايات ومحور والعلمية، الدراسية بالمادة اإللمام وكفايات الدرس،
 التربية ومدرسات مدرسي تفوق و.كوردستان إقليم محافظاتل الرياضية التربية مدرسات على

 كفايات محاور في) ودهوك السليمانية(محافظتي ومدرسات مدرسي على أربيل لمحافظة الرياضية
  ).التقويم كفايات محور و التدريسية األساليب واستخدام الدرس تنفيذ كفايات(التدريس

  
الزمة لمعلم التربية البدنية من وجهة نظر المـشرفين         الكفايات التربوية ا  ) (2008(دراسة زعفراني   

  .)مدارس في منطقة مكة المكرمةالتربويين ومدراي ال
هدفت الدراسة الى تحديد قائمة بالكفايات التربوية االزمة لمعلم التربية البدنية والتعرف على درجة              

ة مـن وجهـة نظـر المـشرفين         استخدام معلم التربية البدنية للكفايات التربوية في المرحلة الثانوي        
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي التربية البدنيـة ومـديري            .التربويين ومديري الدارس  
كفايـة فرعيـة تحـت      ) 91( استخدم الباحث االستبانة وهي مكونة من        .المدارس بالمرحلة الثانوية  

  . خمسة عشر مجاالً
درجة أهمية عالية جداً من خالل وجهة نظر        كفاية فرعية على    ) 91(أظهرت نتائج الدراسة حصول     

كما ،المشرفين ومديري المدارس، مع وجود تفاوت في درجة األهمية خالل ترتيب الكفايات التربوية            
أظهرت النتائج تدني مستوى استخدام معلمي التربية البدنية للكفايات التربوية حيث كانـت بدرجـة               

كما كانـت بدرجـة متوسـطة       ،ر المـشرفين  من وجهة نظ  ) 2,57(ضعيفة، ومتوسط حسابي عام     
  .من وجهة نظر مديري المدارس بالمرحلة الثانوية) 66,2(ومتوسط حسابي 

االستخدام، واألهمية ولصالح متغير األهميـة لجميـع         ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير      
  . من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس بالمرحلة الثانوية،مجاالت الدراسة

  
بعنوان درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية الرياضية في الضفة الغربيـة            )2006(مرار  دراسة  

هدفت هذه الدراسة الى قياس درجة ممارسة معلمي ومعلمـات   للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم،   
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جـة  كذلك التعرف الى االختالفـات فـي در       ،التربية الرياضية في الضفة الغربية للكفايات التعليمية      
مستوى المرحلـة،    سنوات الخبرة،  والمؤهل العلمي، ،ممارسة الكفايات التعليمية تبعا لمتغير الجنس     

وقد  معلما ومعلمة من معلمي التربية الرياضية في الضفة الغربية،         )219(وتكونت عينة الدراسة من   
ـ  هرت نتـائج الدراسـة إن     ظقد أ و  لجمع البيانات،  كأداةاستخدم الباحث االستبيان     ة ممارسـة   درج

اختالف في درجة ممارسة الكفايات      كما اشارت النتائج إلى عدم وجود      الكفايات كانت بدرجة كبيرة،   
التعليمية تعزى لمتغير المرحلة والمؤهل العلمي وكذلك لمتغير سنوات الخبرة باستثناء مجـال ادارة              

قات االجتماعية، وقد   الصف كذلك ال توجد فروف تعزى لمتغير الجنس باستثناء مجال كفايات العال           
ويمي للمعلمين، وزيادة االهتمـام مـن   قماد الكفايات التعليمية كنموذج تاوصى الباحث بضرورة اعت   

  .قبل وزارة التربية والتعليم بتنمية الكفايات التعليمية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية
  

لمي ومعلمات التربيـة الرياضـية      الكفايات التعليمية األساسية لدى مع    ) : (2004(دراسة عبد الحق  
هدفت الدراسة التعرف على الكفايات التعليمية األساسـية         )للمرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس    

لدى معلمي التربية الرياضية في المرحلة األساسية األولى بمحافظة نابلس، وتحديد األهمية النـسبية            
اضـية  ينظر كل من معلمي ومعلمات التربية الر      لكل كفاية من هذه الكفايات، والتعرف على وجهة         

ة األساسية  ومديري ومديرات المدارس في تقديرهم للكفايات التعليمية لدى   معلمي ومعلمات المرحل            
) 60 (و ومعلمـة  معلمـاً ) 60 (قوامهـا  عمديه عينة على الدراسة أجريت،  األولى بمحافظة نابلس  

 األساسـية  المرحلـة  معلمين يمتلكها التي األساسية عليميةالت الكفايات النتائج أظهرت ومديرة، مديراً
 مجـالي  علـى  متوسطة ودرجة التخطيط، مجال على كبيرة التعليمية الكفايات كانت حيث األولى،
 كـل  نظر وجهة بين فروق وجود النتائج أظهرت كذلك .العينة أفراد لجميع بالنسبة والتقويم التنفيذ
 المعلمـين  ولـصالح  األولـى  األساسـية  المرحلة ومعلمات يومعلم المدارس ومديرات مديري من

 التـي  التعليميـة  الكفايات قائمة من االستفادة بضرورة الباحث أوصى النتائج ضوء في .والمعلمات
 عمليـة  وفـي  األساسـية  المرحلة ومعلمات معلمي أداء تقويم مجال في الدراسة هذه إليها توصلت
  .المرشدين قبل من التربوي اإلشراف

  
مـديراً ومـديرة، أظهـرت      ) 60(معلماً ومعلمة و    ) 60(أجريت الدراسة على عينة عمديه قوامها       

النتائج الكفايات التعليمية األساسية التي يمتلكها معلمين المرحلة األساسية األولـى، حيـث كانـت               
بالنـسبة  الكفايات التعليمية كبيرة على مجال التخطيط، ودرجة متوسطة على مجالي التنفيذ والتقويم             

كل من مـديري ومـديرات       كذلك أظهرت النتائج وجود فروق بين وجهة نظر        .لجميع أفراد العينة  
  .المدارس ومعلمي ومعلمات المرحلة األساسية األولى ولصالح المعلمين والمعلمات

  



17 

لى الكفايات التعليمية األدائية األساسية لدى معلمي المرحلة األساسية األو        ) (2003(دراسة أبو نمرة    
  )الالزمة لتدريس التربية الرياضية

 الدراسة الى تحديد الكفايات األدائية األساسية ومدى توافرهـا لـدى معلمـي المرحلـة                هدفت هذه 
والفروق فـي درجـة امـتالك      ،األساسية األولى الالزمة لتدريس التربية الرياضية في هذه المرحلة        

 ، تبعـا لمتغيـرات الجـنس      ،ري المدارس مديت من وجهة نظر كل من المعلمين و       المعلمين للكفايا 
مـديراً  ) 62(معلماً ومعلمة و  ) 243( تكونت عينة الدراسة من      . والمؤهل والتفاعل بينهما   ،والخبرة

وقد استخدم الباحث اإلسـتبانة كـأداة لجمـع         ،ومديرة من مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن       
 ،كفايـات التخطـيط للتـدريس     : ت هـي     وزعت على ثالثة مجاال    ،فقرة) 44(البيانات مكونة من    

 حيث بينت نتائج الدراسة ان المعلمين يمتلكون من وجهـة           .وكفايات تنفيذ التدريس، وكفايات التقويم    
 حين أنهم يمتلكونها من وجهة نظر مدراء المـدارس          ،نظرهم معظم الكفايات االدائية بدرجة كبيرة     
ة إحصائياً من وجهة نظر كل من المعلمـين         فروق دال  بدرجة متوسطة، ما بينت النتائج عدم وجود      

الدراسة الثالث عند مستوى    ومدراء المدارس لدرجة امتالك المعلمين الكفايات األدائية على مجاالت          
)α ≥ 0.05(والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما، تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة .  
  

 المرحلـة  فـي  البدنيـة  التربية لمعلم مةالالز التعليمية الكفايات أهمية مدى) (2000 (محمددراسة  
  )الرياض بمدينة المتوسطة

 في البدنية التربية لمعلم الالزمة التعليمية الكفايات أهمية مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 بمدينـة  البدنيـة  التربية ومعلمي ومشرفي تدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من المتوسطة المرحلة
 والبـالغ  اسـتيعابهم  إلمكانية نظراً الدراسة عينة هو الدراسة مجتمع كامل ثالباح اعتمد .الرياض
  .فرداً) 157 (عددهم
 أداة تـضمنتها  التي التعليمية الكفايات من كفاية) 83 (أن الدراسة عينة أفراد يرى لدراسةل نتائجوك

 مجمـوع  مـن ) %97 (نـسبة  وتمثـل  البدنية التربية لمعلم كبيرة بدرجة مهمة) االستبانة (الدراسة
 مـن %) 3 (وتمثـل  متوسطة بدرجة مهمة كفايات) 3 (أن العينة أفراد يرى كما التعليمية، الكفايات
 أو األهميـة  قليلة درجة على التعليمية الكفايات من كفاية أي تحصل ولم التعليمية، الكفايات مجموع
 محـور : كالتالي أهميتها لمدى وفقاً التعليمية الكفايات محاور العينة أفراد رتب كما. األهمية عديمة

 الكفايـات  محـور  المهنـي،  بـالنمو  المتعلقة الكفايات محور اإلنسانية، بالعالقات المتعلقة الكفايات
 بتقـويم  المتعلقـة  الكفايـات  محور الدرس، بإعداد المتعلقة الكفايات محور الدرس، بتنفيذ المتعلقة
 وفقاً الدراسة عينة أفراد لدى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج توصلت كما. الدرس
  .الدرس بإعداد المتعلقة الكفايات محور عدا ما التعليمية الكفايات محاور في الوظيفة لمتغير
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 )طـالب التربيـة الميدانيـة     ل الكفايات التدريسية الالزمة للطالب المعلم    ( )1995( دراسة البابطين 
فقد اتفقـت عينـة      . فرعية مصنفة تحت خمسة مجاالت     كفاية تدريسية  )53( أهمية الباحثأوضح  

  :مشرف على ترتيب المجاالت من حيث األهمية كاآلتي 33 ،طالب 181 الدراسة والمكونة من
  .إعداد الدرس •
  .تنفيذ الدرس •
  .األكاديمي والنمو المهني •
  .العالقات اإلنسانية وإدارة الصف •
  .مـالتقوي •

ئية بين أفراد العينة من حيث الوظيفة، وذلك لصالح          الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصا      أظهرت
كمـا أوضـحت     .المشرفين على طالب التربية العملية وكان ذلك في مجال إعداد وتنفيذ الـدرس            

الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في مجال واحد هو مجال العالقـات اإلنـسانية وإدارة                 
  .الصف بين المشرفين والطالب

  
الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لـدى معلمـي تخـصص التربيـة     ( ):1993(دراسة الناظر 

والتي هـدفت الـى اعـداد قائمـة      ).الرياضية من وجهة نظر طلبتهم في كليات المجتمع األردنية
كمـا   للكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي تخصص التربية الرياضية في كليات المجتمـع االردنيـة،            

رجة ممارسة معلمي تخصص التربية الرياضية فـي كليـات المجتمـع            هدفت الى التعرف على د    
للكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبتهم ودرجة ممارسة الكفايات التعليمية لدى معلمي تخـصص              

وتكونت عينة الدراسة من جميع طلبـة تخـصص التربيـة           . التربية الرياضية في كليات المجتمع    
. 1992/1993 توى السنة الثانيـة للعـام الدراسـي       من مس ،الرياضية في كليات المجتمع االردنية    

وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي التربية الرياضية في كليات         . طالب وطالبة ) 239(والبالغ عددهم   
كفايات التقويم، وكفايات العمل مع     (المجتمع يمتلكون مجاالت الكفايات التعليمية بدرجة كبيرة وهي         

الشخصية ايات االتصال والتفاعل، وكفايات      والوسائل واألنشطة، وكف   الجماعات، وكفايات األساليب  
بينما اظهـرت   . والمهنية، وكفايات العالقات االنسانية، وكفايات التدريس، وكفايات التخطيط للتعليم        

النتائج أن معلمي تخصص التربية الرياضية في كليات المجتمع االردني يمتلكون كفايـات تطـوير               
  .سطةالمناهج بدرجة متو

كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين ممارسة الكفايات التعليمية لدى معلمي               
تخصص التربية الرياضية وفي كليات المجتمع التي تدرس هذا التخصص فـي جميـع مجـاالت                

  .الكفايات التعليمية التي تناولتها هذه الدراسة
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 لمرحلة الرياضية التربية معلمي عند ممارستها ودرجة ةالتعليمي الكفايات) (1993 (عوجان دراسة
 عينـة  وتكونـت  ،المـسحية  بالصورة الوصفي المنهج الباث استخدم )األردن في األساسي التعليم
 كانـت  التعليميـة  الكفايات ممارسة درجة أن النتائج وأظهرت ومعلمة ،معلماً) 440 (من الدراسة
 لـصالح  والخبـرة  ،المعلمـين  ولصالح الجنس لمتغير اًإحصائي دالة فروق وهناك ،متوسطة بدرجة
  .األعلى المؤهل لصالح العلمي والمؤهل خبرة، األكثر

  
  :الدراسات األجنبية: 2: 2: 2

  ) ,2009Sangmin (سانجمان

هدفت هذه الدراسة إلى اختيار النماذج للبحث حول أفضل الطرق لتدريس التربية الرياضية من 
قية، ولتحقيق هذه الدراسة قام سانجمان بالبحث بعدة مجاالت ذات عالقة الناحية النظرية والتطبي

 لتحقيق هذا الهدف إضافة إلى قوائم) ERIC(بالتدريس الفعال وحول فاعلية المدرس مستعينا بنظام
)psycinfg( واالستعانة بالعديد من دفاتر مالحظات المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من ،)28 (

موا بتصوير أشرطة فيديو ومقابالت معهم، مستخدمين بعض المحفزات وتسجيل طالباً وطالبة قا
وقت محدد لكل طالب، وأثبتت نتائج الدراسة أن معظم استعراضات الطالب كان لها اختالفات 
معرفية ومنهجية وأن معظم مفاهيم تدريس التربية الرياضية الفعالة تتماشى مع األبحاث التي تطبق 

، ومن أجل تحديد أي نوع من النماذج يجب على المعلم أن يطبقه داخل عمليا داخل الصفوف
  . الصف

  
 الطلبة ميول معرفة إلى هدفت دراسة بإجراء) Ryan & Mania ،2003( اينوما ريان قام

 مكونة استبانه تصميم تم ذلك ولتحقيق. الرياضية التربية معلم وصفات سلوكيات تجاه واتجاهاتهم
. المتوسطة المدرسية المرحلة من طالبا) 611 (من مكونة عينة على هاتوزيع تم فقرة) 46(من

 ألنشطةا تنويع هو الرياضية التربية دروس في الطالب يرغبه ما أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت
 التربية دروس في المفضلة غير النواحي أما المختارة، ألنشطةا في رغباتهم وتلبية الرياضية
 عند المفضلة ألشياءا أما المالبس، تغيير وعملية الرياضية التربية ةحص قصر متضمنة الرياضية
 غير ألشياءا أما الطلبة، مع والتواصل للعمل حبه فكانت الرياضية التربية معلم تجاه الطلبة

  .النابية أللفاظا واستخدام للحماس، واالفتقار الموهوبين للطلبة التحيز فتضمنت المرغوبة
  

  ):Mapolelo,1999(دراسة مابليولو 

 لثالثة ةـحال ةـدراس لالـخ من وذلك ،التدريس فاياتك طبيعة من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت
 الباحث اتبع وقد ،الدرس على واالنعكاسات والتدريس التخطيط: من  كلمقارنة لخال من ،معلمين
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 ،فحسب ينـمعلم ةـثالث على الدراسة عينة واقتصرت ،الدراسة هذه في التحليلي الوصفي المنهج
 الالزمة اتـالبيان عـلجم والمقابلة ،المباشرة المالحظة الباحث استخدم وقد ،ومعلمة معلمان وهم

 واالختالف شابهـالت اطـنق صـويلخ. ياتـالرياض يـف بالتميز العينة أفراد اتصف وقد ،للدراسة
 ونشاطات ،ملدروسه المعلمين تخطيط خطوات: هي معايير لثالثة تبعاواالداء  التفكير جانبي في

 لم العينة رادـأف أن ىـعل الدراسة نتائج دلت وقد. التدريس بعد أفعالهم وردود ،الفعلية المعلمين
 التالميذ فهم نـم تعزز أن شأنها من التي وتوضيحات نشاطات لتطوير المهارة من درجة إلى لتص

 الذاتي التقييم على ةالعين أفراد قدرة في نقص عن أيضا بوضوح الدراسة نتائج وأظهرت ،للمفاهيم
  .التدريسية لنشاطاتهم

  
  :)Harthern , 1996 ( هارثرندراسة

أجريت هذه الدراسـة    هدفت الدراسة إلى معرفة تصورات المعلمين الكتساب الكفاءة في التدريس،           
 عوامل مرتبطـة    10 درجة على    100على عينة من معلمي التربية البدنية، حيث طلب منهم توزيع           

الكفـاءة  : وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل ذات العالقـة بـالمعلم، مثـل            .  يسبفاعلية التدر 
الشخصية، ونوعية إعداد البرنامج المهني قبل الخدمة، والتمكن من المادة العلمية، أنها تسهم، بشكل              

ـ   : كبير، في زيادة فاعلية الدرس، مقارنة بالعوامل المتعلقة بالتالميذ، مثل          ذكاء، خلفية الوالدين، وال
والخلفية االجتماعية، وكذلك العوامل المتعلقة بإدارة المدرسة؛ كدعم المدير والوكيل لمـادة التربيـة        

  البدنية
  

  ),Parker 1995( باركردراسة 

هدفت  ".إعداد المعلمين قبل الخدمة على مبدأ الكفايات التعلمية للعمل في المناطق الريفية"بعنوان 
توصلت  ، و قد)لوزانا(ايات التعلمية لمعلمي المناطق الريفية في إلى تقصى الكف: تلك الدراسة 

قدرتهم على  إلي أن تدني الكفايات التعليمية لدي معلمي المناطق الريفية ؛ يعود إلي عدم: الدراسة
بالدورات التدريبية  دفع الرسوم التعليمية ؛ وتكاليف الدراسة؛ مما أدي إلي عدم تمكنهم من االلتحاق

المناطق الريفية، وقد  م برامج الجامعة من خاللها في تطوير الكفايات الضرورية لمعلميالتي تساه
المعلمين الدين  هو عبارة عن برنامج تطويري لتدريب) وست(استخدمت الدراسة مشروع 

الريفية، وقد اشتمل  يتخرجون من جامعة لوزانا المتالك وتطوير الكفايات الالزمة لمعلمي المناطق
يهدف إلي تدريب المعلمين  امج على احدي وعشرين ساعة دراسية معتمدة لمتطلب أساسيذلك البرن

التعليمية للطالب مع التركيز  ؛ إلغراض التدريس والتغلب على العقبات)الكمبيوتر(على استخدام 
  .على تكنولوجيا التعلم وبرنامج العمل مع األسرة
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  )Rink et al (1994, وآخرون رنك قام

 الخبرات ذوي الرياضية التربية معلمي بين الفعال التدريس عناصر مقارنة إلى هدفت بدراسة
 التربية وطلبة المعلمين إعداد برنامج في والمشاركين الرابعة السنة طلبةو التدريس في الطويلة

 معلمين(5 (من مكونة عينة على الدراسة أجريت إلعداد،ا برنامج في المشاركين غير من الرياضية
 الرياضية التربية معلمي  إعداد لبرنامج الخاضعين من رياضية تربية طالب )26(و اضيةري تربية
 لويزيانا جامعتي من الطلبة عينة اختيار تم وقد إلعداد،ا برنامج في مشارك غير اًطالب) 26(و

 تحديد في اختالف وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد ألمريكيتين،ا كارولينا جنوبو الحكومية
  الثالث المجموعات بين الفعال التدريس رعناص

  

  ): Mawer 1995 ( ماوردراسة

 الخواص أن واقترح ،الحركية للتربية لالفعا التعليم لحو النظر وجهات معرفة إلى الدراسة هدفت
 التنظيم ،الجديدة للمادة الجيد التقديم ،بفاعلية لالعم يطـتخط: لاـالفع التعليم لدالئ هي التالية
 االحتياطية التدابير اتخاذ ،للطالب التعليمية العملية في النشيط المدرس اشتراك ،البالط وإدارة
 فهم للتسهي استخدامها على والقدرة جديدة تعليمية أساليب اكتشاف ،إيجابية تعليمية بيئة إليجاد
  .الدرس وىـومحت اهيمـللمف بـالطال

  
  )Landers & Weaver, 1991(دراسة الندر وويفر 

 من كبيرة مجموعة نظر وجهة من التدريسية الكفايات مجموعة حصر الدراسة ههذ استهدفت
 في يـالتحليل الوصفي المنهج الباحثان اتبع وقد ،المعلمين تدريب برامج في والمتضمنة ،المعلمين

 والية نـم معلما) ٢٠٤ (الدراسة عينة حجم بلغ وقد ،الغرض لهذا استبانة أعدا حيث ،الدراسة هذه
 يمهمـتقي تحديد الدراسة عينة أفراد من الطلب تم حيث ،األمريكية المتحدة والياتبال أوهايو

 اتـكفاي اـاعتباره مـت ،تدريسية كفاية) ٦٥ (وعددها االستبانة في الموجودة الكفايات لمجموعة
 يـف ينـللمعلم يةـأساس تدريسية كفايات اعتبارها تم وقد ،المعاقين الطلبة لمعلمي هامة تدريسية
  .المعاقين بالطلبة الخاصة يةالترب

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة

 حيث الكفايات التعليميةبالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح لنا أن هناك اهتماماً كبيراً بموضوع 
 التربية كفايات معلمي تنفيذ تناولت الدراسات فمعظم متنوعة، كانت الدراسات أنأظهرت 
وعبد الحق ) 2008( الكفايات التعليمية كدراسة زعفراني  بدراسة  معظمهااهتمت وقد الرياضية،
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 قياس إلى وهدفت ،)2006(مرار كدراسة للمعلمين، الالزمة التعليمية الكفايات تناول )2004(
  .التعليمية للكفايات الغربية الضفة في الرياضية التربية ومعلمات معلمي ممارسة درجة

  
 الكفاياتاسات السابقة في بناء أدوات الدراسة من استبيان لقياس وقد استفادت هذه الدراسة من الدر

  .الرياضية التربية لمعلمي التعليمية
  

 بتطوير أداة توفرت لها درجة من الصدق والثبات يمكن استخدامها في دراسات كما تميزت
  .مستقبلية عن استكشاف الكفايات التعلمية لدى معلمي التربية الرياضية

  
ألساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فرضيات وأسئلة الدراسة، واإلفادة من نتائج كذلك اختيار ا

  .بعض الدراسات في تفسير وتحليل نتائج الدراسة الحالية
  
وكذلك في بعض  ،الكفايات التعليمية حيث من األسباب نفس على الدراسات معظم اتفقت وقد

  .ممارسات التعليم الفعال
  
 على أجريت وأنها ،الكفايات هذه ترتيب في فقط كان الدراسات هذه ينب االختالف أن حين في

 على ركزت حيث تخصصا أكثر جاءت الدراسة هذه وان مختلفة، كانت نتائجها ناو. مختلفة بيئات
  .الرياضية التربية معلميالتعليمية ل الكفايات

  
 المنهج مثل معينة تمجاال في السابقة الدراسات مع الدراسة هذه فيه تتفق الذي الوقت وفي

 السابقة الدراسات مع اختلفت أنها إال والبيانات، المعلومات لجمع أداة األستبانة واستخدام المستخدم،
الكفايات التعليمية  الدراسة هذه تناولت حيث الدراسة، ومتغيرات ومجاالت واألهداف العينة، في
اهم مجاالت الكفايات  المجاالت ههذ تعتبر حيث مجاالت، ستة على ،مي التربية الرياضيةللمع

، التدريس كفايات، للتعلم التخطيط كفايات، والمهنية والتربوية الشخصية الكفايات(: وهي التعليمية
  ).التقويم كفايات، واالنشطة والوسائل االساليب كفايات، والتواصل االتصال كفايات
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  :الفصل الثالث

_____________________________________________________  

   :الطريقة واإلجراءات
  

قامت الباحثة في هذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمـي،               
من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المـستخدمة ومتغيـرات الدراسـة المـستقلة،               

 اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات        وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل      
  .سئلة الدراسة واختبار فرضياتهاالمتعلقة باستجابة أفراد العينة على أ

  
   منهج الدراسة1 .3

  
لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي يهدف              

 فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنـه          إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها،      
يالءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمـع المعلومـات، ليفـي                

  .بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها
  
  مجتمع الدراسة 2. 3

  
ة الرياضية ومعلماتها في محافظة بيت لحـم،        تمثل المجتمع األصلي للدراسة من جميع معلمي التربي       

  .معلم ومعلمة )130(والبالغ عددهم 
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  عينة الدراسة 3. 3

  
فردا من مجتمـع الدراسـة، أي       ) 73(قامت الباحثة باستخدام عينة من مجتمع الدراسة، بلغ عددها          

% 41.1 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهـر أن        ) 1.3(يبين الجدول   و،  %59بنسبة  
ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسـة       . من اإلناث %  58من عينة الدراسة من الذكور، ونسبة       

من % 41.1سنوات، ونسبة    5أقل من   % 23.3حسب متغير عدد سنوات الخبرة ويظهر أن نسبة         
ويبين الجدول توزيع أفراد عينـة الدراسـة        .  سنوات 10أكثر من   % 35.6 سنوات، ونسبة    5-10

ماجـستير،  % 63ماجستير، في حين كانت نـسبة       % 1.4متغير المؤهل العلمي، ويظهر أن      حسب  
  .للدبلوم% 6.35ونسبة 

  
  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس 41.1 30  ذكر

 58.9 43  أنثى
 23.3 17  ت سنوا5أقل من 

 41.1 30   سنوات10-5من
  عدد سنوات الخبرة

 35.6 26   سنوات10أكثر من 
 1.4 1  ماجستير 
 63.0 46  بكالوريوس

  المؤهل العلمي

 35.6 26  دبلوم
  

   أدوات الدراسة4.3

  

في بناء فقراتها   ) 1993(ن دراسة الناظر  استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة حيث استفادت م       
، كفايـات   ) فقـرات  13(ة والتربويـة والمهنيـة      ت هي كفايات الشخصي   وتكونت من خمسة مجاال   

 10(كفايـات اإلتـصال والتواصـل        ،) فقرة 13(كفايات التدريس    ،) فقرات 10(التخطيط للتعليم   
  ).فقرة 11(كفايات التقويم  ،) فقرة13( ، كفايات األساليب والوسائل)اتفقر
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  : صدق األداة1.4.3

  
 فقرة، ومن ثم تم التحقق مـن صـدقها          100ستبانة بصورتها األولية من     قامت الباحثة بتصميم اال   

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختـصاص والخبـرة، والـذين ابـدوا بعـض                 
، وتم إخراج   %75المالحظات حولها وبعد مراجعة مالحظاتهم تم األخذ بالتوافق على نسبة موافقة            

  . فقرة70ملت على االستبانة بصورتها النهائية حيث اشت
لفقرات االستبانة  من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون              

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويـدل علـى أن             مع الدرجة الكلية لألداة،     
  :والجدول التالي يبين ذلك. هناك التصاق داخلي بين الفقرات

  
لمصفوفة ارتباط فقرات استمارة ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمالكفايات 
 قيمةالرقم

R 
 قيمةالرقم الدالة اإلحصائية

R 
 قيمة الرقمالدالة اإلحصائية

R 
 الدالة اإلحصائية

1 0.598** 0.000 25 0.344**0.000 49 0.674** 0.000 
2 0.354** 0.002 26 0.445**0.000 50 0.585** 0.000 
3 0.474** 0.000 27 0.656**0.000 51 0.641** 0.000 
4 0.445** 0.000 28 0.507**0.000 52 0.570** 0.000 
5 0.600** 0.000 29 0.667**0.000 53 0.600** 0.000 
6 0.417** 0.000 30 0.546**0.000 54 0.674** 0.000 
7 0.358** 0.002 31 0.566**0.004 55 0.173 0.000 
8 0.477** 0.000 32 0.332**0.002 56 0.566** 0.000 
9 0.557** 0.000 33 0.358**0.000 57 0.651** 0.000 
10 0.281* 0.000 34 0.616**0.000 58 0.626** 0.000 
11 0.674** 0.000 35 0.699**0.000 59 0.406** 0.000 
12 0.281* 0.000 36 0.577**0.000 60 0.569** 0.000 
13 0.694** 0.000 37 0.529**0.000 61 0.372** 0.000 
14 0.435** 0.000 38 0.476**0.000 62 0.642** 0.000 
15 0.510** 0.000 39 0.414**0.000 63 0.728** 0.000 
16 0.402** 0.000 40 0.542**0.000 64 0.347** 0.003 
17 0.495** 0.000 41 0.515**0.000 65 0.471** 0.000 
18 0.600** 0.000 42 0.609**0.000 66 0.613** 0.000 
19 0.522** 0.000 43 0.699**0.000 67 0.407** 0.000 
20 0.518** 0.000 44 0.669**0.000 68 0.539** 0.000 
21 0.548** 0.000 45 0.249* 0.000 69 0.327** 0.005 
22 0.438** 0.000 46 0.442**0.000 70 0.427** 0.000 
23 0.633** 0.000 47 0.593**0.000    
24 0.702** 0.003 48 0.639**0.000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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   : ثبات الدراسة2.4.3

  
لمجاالت  قامت الباحثة بالتحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،

 وهذه  ،)0.953(الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية للكفايات التعليمية            
  .والجدول التالي يبين ذلك.  الدراسةالنتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض

  

  معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية): 3.3(جدول
 معامل الثبات  المجال

 0.784 الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية
 0.799 كفايات التخطيط للتعلم

 0.866 كفايات التدريس
 0.799 كفايات االتصال والتواصل
 0.880 االنشطةكفايات االساليب والوسائل و

 0.867 كفايات التقويم
 0.953  الدرجة الكلية

  

    إجراءات الدراسة3.5
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيـق األداة علـى          

 عليهـا   أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم             
لحة والتـي خـضعت للتحليـل       بطريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد االستبيانات المستردة الـصا         

  .استبانة) 73 (اإلحصائي
  
    المعالجة اإلحصائية8 .3

، وذلـك   )إعطائها أرقامـا معينـة    (بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها          
ز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل          تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جها    

البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخراج               
 -t) (ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االسـتبانة، واختبـار   

test(ين األحادي ، واختبار التبا)One Way ANOVA( ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات ،
 SPSS) (Statistical(، وذلك باستخدام الرزم اإلحـصائية  )Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا 

Package For Social Sciences.(  



27 

  
  
  
 
  

  :الفصل الرابع

______________________________________________________  

 : الدراسةنتائج
  
  
    تمهيد1 .4

تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسـة وهـو                
وبيان أثر كـل مـن    " الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم       "

ل البيانات اإلحصائية التـي تـم       المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحلي         
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الـدرجات          . الحصول عليها 

  :التالية
  

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

  فأقل2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة
  فأعلى3.68 عالية

  



28 

  :  نتائج أسئلة الدراسة2 .4

  : علقة بالسؤال األول  النتائج المت1.2.4

  ؟  لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمالتعليميةدرجة الكفايات ما 

  

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                
 لتعليميـة يـات ا  درجـة الكفا    االستبانة التي تعبر عن    مجاالتالستجابات أفراد عينة الدراسة على      

  .بية الرياضية في محافظة بيت لحملمعلمي ومعلمات التر
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة            ): 1.4(جدول  

  لمجاالت درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الدرجة االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا المجال الرقم

 عالية 0.40287 4.3045 الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية 1
 عالية 0.39407 4.3548 كفايات التخطيط للتعلم 2
 عالية 0.37595 4.4173 كفايات التدريس 3
 عالية 0.42375 4.2041 كفايات االتصال والتواصل 4
 عالية 0.47035 4.1633 ةكفايات االساليب والوسائل واالنشط 5
 عالية 0.47304 4.1457 كفايات التقويم 6

 عالية 0.34135 4.2671 الدرجة الكلية

  
 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات         )1.4(ويالحظ من الجدول    

ربيـة الرياضـية فـي      أفراد عينة الدراسة لمجاالت درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمـات الت          
وهـذا  ) 0.341(وانحراف معياري   ) 4.267(محافظة بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية       

يدل على أن درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظـة بيـت لحـم                 
ءت بدرجة عالية،   أن جميع المجاالت جا   ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول       .جاءت بدرجة عالية  

حيث حصل مجال كفايات التدريس على أعلى متوسط حسابي، يليه مجال التخطـيط للـتعلم، يليـه     
مجال الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية، يليه مجال كفايات االتصال والتواصل، ومن ثم مجال             

  . وسط حسابيكفايات االساليب والوسائل واالنشطة، وحصل مجال كفايات التقويم على أقل مت
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  :الشخصية الكفاياتالنتائج المتعلقة بمجال 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                
درجـة الكفايـات الشخـصية       الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن         

  . التربية الرياضية في محافظة بيت لحموالتربوية والمهنية لمعلمي ومعلمات 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة         ): 2.4(جدول  

  الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
ــط  الفقرات المتوس

 الحسابي

االنحـــراف 

 اريالمعي

 الدرجة

 عالية 0.479 4.78 .أحرص على ارتداء الزي الرياضي الخاص بتنفيذ الحصص والنشاط الرياضي 1
 عالية 0.485 4.71     خالقية العليا في نفوس الطلبةأغرس القيم األ 2
 عالية 0.725 4.58 أتقيد بأخالقيات مهنة التعليم  3
 عالية 0.528 4.55 تماعي بين الطلبة أعمل على تنمية روح التعاون والتفاعل االج 4
 عالية 0.580 4.52 .انمي الهوايات الرياضية والميول والرغبات 5
 عالية 0.622 4.42 ادرب الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية الالصفية والمشاركة فيها  6
 عالية 0.640 4.40 .اساعد الطلبة في الحصول على المعلومات النظرية عن الصفات البدنية والمهارية 7
 عالية 0.628 4.34 .اشخص مشكالت الطلبة قبل التعامل معها 8
 عالية 0.880 4.32 انمي الدوافع الرياضية لدى الطلبة  9

 عالية 0.759 4.08 .أستخدم اساليب التعلم الذاتي في تنمية نفسي أكاديميا ومهنيا باستمرار 10
 عالية 0.993 4.01 استخدم حل المشكالت في التدريس 11
 عالية 1.214 3.84 اشجيع الطلبة للمشاركة بالحركة الكشفية المدرسية 12
 متوسطة 0.984 3.41 استخدم نتائج البحوث والدراسات التربوية في النمو المهني 13

 عالية 0.40287 4.3045 الدرجة الكلية

رافات المعيارية السـتجابات     الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنح      )2.4(يالحظ من الجدول    
أفراد عينة الدراسة على درجة الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية لمعلمـي ومعلمـات التربيـة       

وانحـراف معيـاري    ) 4.304( الرياضية في محافظة بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية         
هنية لمعلمي ومعلمات التربية    وهذا يدل على أن درجة الكفايات الشخصية والتربوية والم        ) 0.402(

) 12(أن  ) 2.4(كما وتشير النتائج في الجدول       .الرياضية في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة عالية       
أحـرص علـى    " وحصلت الفقـرة    . فقرة جاءت بدرجة عالية وفقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة        

ـ  " ارتداء الزي الرياضي الخاص بتنفيذ الحصص والنشاط الرياضي          ى متوسـط حـسابي     على أعل
). 4.71(بمتوسـط حـسابي      " أغرس القيم األخالقية العليا في نفوس الطلبة      " ، يليها فقرة    )4.78(

على أقـل متوسـط     " استخدم نتائج البحوث والدراسات التربوية في النمو المهني          "وحصلت الفقرة   
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بمتوسط حسابي   " مدرسيةاشجيع الطلبة للمشاركة بالحركة الكشفية ال     " ، يليها الفقرة    )3.41(حسابي  
)3.84.(  
  

  :درجة كفايات التخطيطب النتائج المتعلقة

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                
درجة كفايات التخطـيط للـتعلم    الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن   

  . التربية الرياضية في محافظة بيت لحملمعلمي ومعلمات 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة         ): 3.4(جدول  

  كفايات التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
ــط  الفقرات المتوس

 الحسابي

االنحـــراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.575 4.58 .أعد خطة سنوية شاملة لتنظيم تعلم المادة الدراسية 1
 عالية 0.742 4.41 .احدد مواعيد ممارسة االنشطة الرياضية المختلفة 2
 عالية 0.597 4.41 أختار األهداف المناسبة للمراحل العمرية  3
 عالية 0.702 4.40  أختار االنشطة التعليمية المناسبة التي تحقق االهداف التعليمية  4
 عالية 0.609 4.36 .أربط االهداف التعليمية بالحاجات التعليمية والتربوية للطلبة 5
 عالية 0.714 4.36 أعد خطة يومية لتحقيق األهداف الخاصة 6
 عالية 0.647 4.33 احدد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف 7
ـ         8 االت المعرفيـة واالنفعاليـة     احدد االهداف التعليمية الـسلوكية فـي المج

 .والمهارية
 عالية 0.629 4.27

 عالية 0.662 4.25 .أحدد الوسائل واالساليب التقويمية المناسبة 9
 عالية 0.700 4.19 .اراعي حاجات وميول واهتمامات الطلبة عند التخطيط لتعلم 10

 عالية 0.39407 4.3548 الدرجة الكلية

يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات         الذي   )3.4(يالحظ من الجدول    
أفراد عينة الدراسة على درجة كفايات التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربيـة الرياضـية فـي                

وهذا ) 0.394(وانحراف معياري   ) 4.354( محافظة بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية       
يط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم          يدل على أن درجة كفايات التخط     

. أن جميع الفقرة جاءت بدرجـة عاليـة       ) 3.4(كما وتشير النتائج في الجدول       .جاءت بدرجة عالية  
على أعلى متوسط حـسابي     " أعد خطة سنوية شاملة لتنظيم تعلم المادة الدراسية         " وحصلت الفقرة   

أختار األهـداف   " والفقرة  "  مواعيد ممارسة االنشطة الرياضية المختلفة       احدد" ، يليها فقرة    )4.58(
اراعي حاجـات وميـول      "وحصلت الفقرة   ). 4.41(بمتوسط حسابي   " المناسبة للمراحل العمرية    
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أحـدد  " ، يليهـا الفقـرة      )4.19(على أقل متوسط حسابي     " واهتمامات الطلبة عند التخطيط لتعلم      
  ).4.25(بمتوسط حسابي " يمية المناسبة الوسائل واالساليب التقو

 
  :درجة كفايات التدريسالنتائج المتعلقة ب

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                
درجة كفايات التدريس لمعلمـي      الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن         

  . التربية الرياضية في محافظة بيت لحمومعلمات 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة         ): 4.4(جدول  

  كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
ــط  الفقرات المتوس

 الحسابي

االنحـــراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.502 4.67 وذجا عمليا أمام الطلبة خالل التدريساقدم نم 1
 عالية 0.575 4.58 .اعزز األداء الجيد واصحح األداء الخاطئ 2
 عالية 0.580 4.52 اقدم المادة الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي 3
 عالية 0.626 4.52 اربط المهارات الرياضية السابقة بالمهارات الرياضية الجديدة 4
 عالية 0.646 4.45 .أهتم بتعليم الطلبة المهارات األساسية لجميع األلعاب الجماعية والفردية 5
 عالية 0.554 4.45 .اراعي الفروق الفردية بين الطلبة 6
وأستطيع تقديمه للطلبة منظمـا     ،أتقن المحتوى التدريسي لمادة التربية الرياضية      7

 .تنظيما منطقيا
 عالية 0.573 4.41

 عالية 0.640 4.40 .ع الوقت بحيث اغطي جميع أجزاء الدرساوز 8
 عالية 0.640 4.40 .أهتم بتنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلبة بشكل أساسي 9

 عالية 0.534 4.27 .أصوغ االهداف التعليمية بشكل سلوكي 10
: أهتم بشمول مهارات الدرس الذي اقدمة من حيث مجـاالت الـتعلم الـثالث              11

 .والنفس حركية،االنفعالية،معرفيةال
 عالية 0.602 4.26

اجدد واطور معرفتي باستمرار بما يستجد في ميـدان التربيةالرياضـية  مـن               12
 .معلومات وأفكار وطرائق تدرس

 عالية 0.708 4.26

 عالية 0.677 4.23 .استخدام مصادر المعرفة المختلفة  واعتبارها مادة تعليمية في ذاتها 13
 عالية 0.37595 4.4173 ة الكليةالدرج

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          )4.4(يالحظ من الجدول    
أفراد عينة الدراسة على درجة كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت              

وهذا يدل علـى أن   ) 0.375(اف معياري   وانحر) 4.417( لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية     
درجة كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحـم جـاءت بدرجـة                
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وحصلت الفقرة  . أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية     ) 4.4(كما وتشير النتائج في الجدول       .عالية
" ، يليها فقـرة     )4.67(لى متوسط حسابي    على أع  " اقدم نموذجا عمليا أمام الطلبة خالل التدريس      " 

اسـتخدام   "وحصلت الفقرة   ). 4.58(بمتوسط حسابي    " اعزز األداء الجيد واصحح األداء الخاطئ     
، )4.23(على أقل متوسـط حـسابي       " مصادر المعرفة المختلفة  واعتبارها مادة تعليمية في ذاتها          

 ،المعرفيـة : من حيث مجاالت التعلم الـثالث     أهتم بشمول مهارات الدرس الذي اقدمة       " يليها الفقرة   
 اجدد واطور معرفتي باستمرار بما يستجد في ميدان التربيـة         " والفقرة  " والنفس حركية    ،االنفعالية

  ).4.26(بمتوسط حسابي " الرياضية  من معلومات وأفكار وطرائق تدرس 
  

  :النتائج المتعلقة بدرجة كفايات االتصال والتواصل

 السؤال قامت الباحثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة              لإلجابة عن هذا  
درجـة كفايـات االتـصال     الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبـر عـن      

  . والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم
  

لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة      المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا   ): 5.4(جدول  

  كفايات االتصال والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
ــط  الفقرات المتوس

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.556 4.51 ).المشرف التربوي ومدير المدرسة( أتقبل اّراء ومقترحات واسهامات المقيمين 1
 عالية 0.604 4.51 .اساوي في الحقوق والواجبات بين الطلبة 2
 عالية 0.734 4.36 .المفاهيم الرياضية في تنفيذ حصة التربية الرياضية بشكل واضحطلحات وصأستخدم الم 3
 عالية 0.788 4.36 .أستخدم لغة سليمة وواضحة في مخاطبة الطلبة 4
 عالية 0.628 4.34 .م الطالب بالتخصص في التربية الرياضيةيثير اسلوبي في التدريس اهتما 5
 عالية 0.578 4.26 .أحترم مشاعر الطلبة واقدرها 6
 عالية 0.616 4.15 .اوفر الجو المالئم لعملية االتصال بين الطلبه انفسهم ومع المعلمين بحرية 7
 عالية 0.718 4.11 .أشرك الطلبة في إتخاذ بعض القرارات التعليمية والدراسية 8
 عالية 0.745 4.03 .اّخذ باّراء الطلبة واشعرهم بقيمة استجاباتهم وافكارهم 9

 متوسطة 1.013 3.42 .أستخدم الحاسوب لعرض الرسومات التوضيحية عند شرح المهارة 10
 عالية 0.42375 4.2041 الدرجة الكلية

واالنحرافات المعيارية السـتجابات     الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية       )5.4(يالحظ من الجدول    
أفراد عينة الدراسة على درجة كفايات االتصال والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية فـي              

وهذا ) 0.423(وانحراف معياري   ) 4.204( محافظة بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية       
ت التربية الرياضية في محافظة بيت      يدل على أن درجة كفايات االتصال والتواصل لمعلمي ومعلما        

فقرات جاءت بدرجة عاليـة  ) 9(أن ) 5.4(كما وتشير النتائج في الجدول    .لحم جاءت بدرجة عالية   
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أتقبـل اّراء ومقترحـات واسـهامات       " وحـصلت الفقـرة     . وفقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة    
" الحقوق والواجبات بين الطلبة     اساوي في   " والفقرة  ). " المشرف التربوي ومدير المدرسة   (المقيمين

أستخدم المطلحات و المفاهيم الرياضية في تنفيـذ        " ، يليها فقرة    )4.51(على أعلى متوسط حسابي     
" أستخدم لغة سليمة وواضحة في مخاطبة الطلبـة         " والفقرة  " حصة التربية الرياضية بشكل واضح      

رض الرسومات التوضيحية عنـد     أستخدم الحاسوب لع   "وحصلت الفقرة   ). 4.36(بمتوسط حسابي   
اّخذ باّراء الطلبة واشعرهم بقيمـة      " ، يليها الفقرة    )3.42(على أقل متوسط حسابي     " شرح المهارة   

  ).4.03(بمتوسط حسابي " استجاباتهم وافكارهم 
 

  :ايات االساليب والوسائل واالنشطةالنتائج المتعلقة بدرجة كف

اب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحـس       
درجـة كفايـات االسـاليب       الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عـن          

  . والوسائل واالنشطة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم
  

ابات أفراد عينة الدراسة لدرجة     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستج    ): 6.4(جدول  

  كفايات االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
المتوســط  الفقرات

 الحسابي

ــراف  االنحـ

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.697 4.37 .يب تعتمد مبدأ التدرج من السهل الى الصعبلم أساأستخد 1
 عالية 0.677 4.29 .يب تدريس األلعاب الجماعية والفرديةانوع في اسال 2
أربط بين المادة التي ادرسها وبين مجاالت المعرفة األنسانية االخرى بشكل يظهر وحدة              3

 .المعرفة وتكاملها
 عالية 0.677 4.29

 عالية 0.602 4.26 .أستخدم األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ درس التربية الرياضية 4
 عالية 0.613 4.23 .هتم بالنشاطات الرياضية الخارجيةأ 5
 عالية 0.781 4.21 .        استخدم تدريبات متعددة لتعليم المهارة 6
 عالية 0.758 4.19 .أختار االوقات المناسبة للممارسة االنشطة الرياضية 7
 عالية 0.746 4.16 .تلفةافعل دور الرياضة في المدرسة بشكل بارز في االحتفاالت والمناسبات المخ 8
 عالية 0.622 4.12 .أستخدم أساليب تعمل على إثارة الدافعية لدى الطلبة 9

 عالية 0.670 4.10 .أبني  المفاهيم الرياضية الجديدة على خبرات رياضية سابقة 10
اثري المادة التعليمية عن طريق جمع المعلومات من المراجـع والمـصادر والنـشرات      11

 .المختلفةالرياضية 
 عالية 0.802 4.10

 عالية 0.849 3.97 ).وحل المشكالت واالستقصاء،كاالستكشاف(أستخدم استراتيجيات التدريس الحديثة 12
 عالية 0.972 3.84 .أستخدم السبورة بفاعلية لزيادة فهم الطلبة لموضوعات التربية الرياضية 13

 عالية 0.47035 4.1633 الدرجة الكلية

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          )6.4(لجدول  يالحظ من ا  
أفراد عينة الدراسة على درجة كفايات االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمـي ومعلمـات التربيـة               
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وانحـراف معيـاري    ) 4.163(الرياضية في محافظة بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية         
يدل على أن درجة كفايات االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمي ومعلمات التربيـة            وهذا  ) 0.470(

أن جميع  ) 6.4(كما وتشير النتائج في الجدول       .الرياضية في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة عالية       
يب تعتمد مبدأ التدرج من الـسهل الـى      لم أسا أستخد" وحصلت الفقرة   . رجة عالية الفقرات جاءت بد  

انوع فـي اسـاليب تـدريس األلعـاب         " ، يليها فقرة    )4.37(ى أعلى متوسط حسابي     عل" الصعب  
أربط بين المادة التي ادرسها وبين مجاالت المعرفة األنسانية االخرى          " والفقرة  " الجماعية والفردية   

أستخدم الـسبورة   "وحصلت الفقرة ). 4.29(بمتوسط حسابي " بشكل يظهر وحدة المعرفة وتكاملها      
، يليهـا   )3.84(على أقل متوسط حسابي     "  لزيادة فهم الطلبة لموضوعات التربية الرياضية        بفاعلية
)." وحل المـشكالت واالستقـصاء    ،كاالستكـشاف ( أستخدم استراتيجيات التدريس الحديثـة    " الفقرة  

  ).3.97(بمتوسط حسابي 
 

  :درجة كفايات التقويمبالنتائج المتعلقة 

حثة بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           لإلجابة عن هذا السؤال قامت البا     
درجة كفايات التقـويم لمعلمـي       الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن         

  . ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم
  

ينة الدراسة لدرجة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع      ): 7.4(جدول  

  كفايات التقويم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.625 4.45 .أحتفظ بالسجالت التقويمية لمختلف االنشطة الرياضية 1
 عالية 0.712 4.27 اراعي الفروق الفردية عند إجراء االختبار  2
 عالية 0.688 4.26 .انوع في أساليب التقويم بما يتالءم مع االهداف التعليمية 3
 عالية 0.714 4.18 أبني المعايير المناسبة لتقويم أداء الطلبة في االختبارات المهارية والحركية 4
 عالية 0.694 4.14 .أستخدم نتائج التقويم في التخطيط للبرامج المقبلة 5
 عالية 0.686 4.12 ساعد الطلبة على التقويم الذاتي بموضوعية ا 6
 عالية 0.710 4.10 .كالمالحظة واختبارات الورقة والقلم أستخدم وسائل التعليم المختلفة لقياس مدى تعلم الطلبة، 7
 عالية 0.829 4.08 .أشرك الطلبة في تقويم االداء الصحيح واالخطاء أثناء ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة 8
 عالية 0.722 4.08 .أراعي اإلستمرارية في عملية التقويم 9

 عالية 0.839 4.07                                     .ستخدم اختبارات مقننة للمهارات واللياقة البدنيةأ 10
 عالية 0.701 3.85 استخدم التقويم الشمولي                      11

 عالية 0.47304 4.1457 الدرجة الكلية
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 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          )7.4(يالحظ من الجدول    
أفراد عينة الدراسة على درجة كفايات التقويم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيـت               

وهذا يدل علـى أن   ) 0.473(ي  وانحراف معيار ) 4.145( لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية     
   . جاءت بدرجة عاليةكفايات التقويمدرجة 

  
" وحـصلت الفقـرة   . أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عاليـة   ) 7.4(كما وتشير النتائج في الجدول      

، يليهـا   )4.45(على أعلى متوسط حسابي     " أحتفظ بالسجالت التقويمية لمختلف االنشطة الرياضية       
 "وحـصلت الفقـرة     ). 4.27(بمتوسط حسابي   " لفردية عند إجراء االختبار     اراعي الفروق ا  " فقرة  

ستخدم اختبارات مقننـة    أ" ، يليها الفقرة    )3.85(على أقل متوسط حسابي      " استخدم التقويم الشمولي  
وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحـسابية   ).4.07(بمتوسط حسابي " للمهارات واللياقة البدنية 

درجـة   معيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن          واالنحرافات ال 
  . الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

  
  : الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال  2.2.4

الكفايات التعليمية  في درجة   ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

عـدد سـنوات    وعزى لمتغير الجـنس،     تلمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم         

  المؤهل العلمي؟والخبرة، 

  

  : ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " : نتائج الفرضية األولى  

عزى لمتغير  تبية الرياضية في محافظة بيت لحم       في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التر      

  ."الجنس
  

والمتوسطات الحـسابية السـتجابة     " ت"ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب نتائج اختبار         
بية الرياضية فـي محافظـة      أفراد عينة الدراسة على درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التر         

  .عزى لمتغير الجنستبيت لحم 
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للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لدرجة الكفايات التعليمية        " ت"نتائج اختبار   ): 8.4(جدول  

  لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس
 مستوى الداللة "t"قيمة ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

الكفايــات الشخــصية  0.38581 4.2692 30 ذكر
 0.41707 4.3292 43 أنثى والتربوية والمهنية

0.623 0.536 

 كفايات التخطيط للتعلم 0.37017 4.2433 30 ذكر
 0.39564 4.4326 43 أنثى

2.064 0.043 

 كفايات التدريس 0.39898 4.3205 30 ذكر
 0.34789 4.4848 43 أنثى

1.868 0.066 

ــصال   0.43903 4.1367 30 ذكر ــات االت كفاي
 0.41137 4.2512 43 أنثى والتواصل

1.138 0.259 

ــاليب   0.57436 4.0923 30 ذكر ــات االس كفاي
 0.38124 4.2129 43 أنثى والوسائل واالنشطة

1.079 0.284 

 كفايات التقويم 0.46498 4.0303 30 ذكر
 0.46709 4.2262 43 أنثى

1.766 0.082 

 الدرجة الكلية 0.35703 4.1857 30 ذكر
 0.32202 4.3239 43 أنثى

1.725 0.089 

  
، )0.089(، ومستوى الداللـة     )1.725(للدرجة الكلية " ت"أن قيمة    )8.4(يتبين من خالل الجدول     

ومعلمات التربية الرياضية في محافظـة      أي أنه ال توجد فروق في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي           
  . بيت لحم يعزى لمتغير الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية األولى

  

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " : نتائج الفرضية الثانية  

 يعزى لمتغير   في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم           

  "عدد سنوات الخبرة

ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على             
درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير عدد              

  .سنوات الخبرة
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فـي  واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة         المتوسطات الحسابية    ):9.4(جدول  

متوسطات درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى             

  لمتغير عدد سنوات الخبرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 0.39218 4.2579 17  سنوات5أقل من 
 0.40851 4.4051 30  سنوات10-5من

ــات الشخــصية  الكفاي
 والمهنيةوالتربوية 

 0.39265 4.2189 26  سنوات10أكثر من 
 0.38089 4.2588 17  سنوات5أقل من 

 0.40565 4.4400 30  سنوات10-5من
 كفايات التخطيط للتعلم

 0.38369 4.3192 26  سنوات10أكثر من 
 0.44282 4.3484 17  سنوات5ل من أق
 0.36175 4.4949 30  سنوات10-5من

 كفايات التدريس

 0.34242 4.3728 26  سنوات10أكثر من 
 0.47287 4.1118 17  سنوات5أقل من 

 0.47900 4.3233 30  سنوات10-5من
ــصال   ــات االت كفاي

 والتواصل
 0.28080 4.1269 26  سنوات10أكثر من 
 0.52105 4.0452 17  سنوات5أقل من 

 0.47887 4.3282 30  سنوات10-5من
ــاليب   ــات االس كفاي

 االنشطةوالوسائل و
 0.37681 4.0503 26  سنوات10أكثر من 
 0.43710 3.8770 17  سنوات5أقل من 

 0.38918 4.2848 30  سنوات10-5من
 كفايات التقويم

 0.52338 4.1608 26  سنوات10أكثر من 
 0.37181 4.1546 17 وات سن5أقل من 

 0.34997 4.3819 30  سنوات10-5من
 الدرجة الكلية

 0.27752 4.2082 26  سنوات10أكثر من 
  

وجود فروق ظاهره في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية          ) 9.4(يالحظ من الجدول    
روق تم استخدام   الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الف            

  :كما يظهر في الجدول التالي) one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة فـي درجـة الكفايـات              : )10.4(جدول

التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغيـر عـدد سـنوات                

  الخبرة
مجمــــــوع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوســ

 المربعات

  "ف"قيمة 

المحسوبة

مــستوى 

 الداللة

 0.266 2 0.531 بين المجموعات
 70 11.155 داخل المجموعات

ــات  الكفايـــ
ــصية  الشخــ
والتربويــــة 

 والمهنية
 72 11.686 المجموع

0.159  
 

1.666  
 

0.196  
 

 0.204 2 0.407 بين المجموعات
 70 10.774 داخل المجموعات

كفايات التخطيط  
 للتعلم

 72 11.181 المجموع
0.154  

 

1.323  
 

0.273  
 

 0.156 2 0.313 بين المجموعات
 70 9.864 داخل المجموعات

 كفايات التدريس

 72 10.177 المجموع
0.141  

 

1.110  
 

0.335  
 

 0.363 2 0.726 بين المجموعات
 70 12.202 داخل المجموعات

كفايات االتصال  
 والتواصل

 72 12.929 المجموع
0.174  

 

2.083  
 

0.132  
 

 0.692 2 1.385 بين المجموعات
 70 14.544 داخل المجموعات

كفايات االساليب  
والوســـــائل 

 72 15.928 المجموع واالنشطة
0.208  

 

3.332  
 

0.041  
 

 0.907 2 1.814 بين المجموعات
 70 14.297 داخل المجموعات

 كفايات التقويم

 72 16.111 المجموع
0.204  

 

4.441  
 

0.015  
 

 0.350 2 0.701 بين المجموعات
 70 7.689 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

 72 8.390 المجموع
0.110  

 

3.189  
 

0.047  
 

  
أي أنه توجـد    ) α ≥ 0.05(اللة   من مستوى الد   أقل وهي   )0.047(يالحظ أن قيمة مستوى الداللة      

فروق دالة إحصائياً في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت              
 للمقارنـات   LSDولمعرفة سبب الفروق استخدم اختبـار  لحم يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، 

  . يوضح ذلك11.4والجدول . دراسةالبعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة ال
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات       ) LSD(نتائج اختبار   ): 11.4(الجدول  

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
ــي   المتغيرات المجال ــروق ف الف

 المتوسطات

ــستوى  مــ

 الداللة

  سنوات5أقل من  0.045 *0.28296-  سنوات10-5من
 0.972 0.00505-  سنوات10أكثر من 
  سنوات10-5من 0.045 *0.28296  سنوات5أقل من 

 0.026 *0.27791  سنوات10أكثر من 
 0.972 0.00505  سنوات5أقل من 

كفايــات االســاليب  
  والوسائل واالنشطة

 

  سنوات10أكثر من 
 0.026 *0.27791-  سنوات10-5من
  سنوات5أقل من  0.004 *0.40784-  سنوات10-5من

 0.048 *0.28383-  سنوات10أكثر من 
  سنوات10-5من 0.004 *0.40784  سنوات5أقل من 

 0.309 0.12401  سنوات10أكثر من 
 0.048 *0.28383  سنوات5أقل من 

 كفايات التقويم

  سنوات10أكثر من 
 0.309 0.12401-  سنوات10-5من
 نوات س5أقل من  0.027 *0.22728-  سنوات10-5من

 0.606 0.05362-  سنوات10أكثر من 
  سنوات10-5من 0.027 *0.22728  سنوات5أقل من 

 0.055 0.17366  سنوات10أكثر من 
 0.606 0.05362  سنوات5أقل من 

 الدرجة الكلية

  سنوات10أكثر من 
 0.055 0.17366-  سنوات10-5من

  . سنوات10-5من الخبرة روق لصالح  الف أن 11.4يتبين من الجدول 

  

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " : نتائج الفرضية الثالثة  

في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير              

  "المؤهل العلمي

والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد    " ت"حساب نتائج اختبار    ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم      
عينة الدراسة على درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم              

  .يعزى لمتغير المؤهل العلمي
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يـات  للعينات المستقلة الستجابة أفـراد العينـة لدرجـة الكفا         " ت"نتائج اختبار   ): 12.4(جدول  

  التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير المؤهل العلمي
 مستوى الداللة "t"قيمةاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

الكفايات الشخصية   0.45040 4.2592 46 بكالوريوس
 0.30304 4.3846 26 مدبلو والتربوية والمهنية

1.265 0.210 

كفايــات التخطــيط  0.39868 4.3804 46 بكالوريوس
 0.39732 4.3115 26 دبلوم للتعلم

0.705 0.483 

 كفايات التدريس 0.37356 4.4465 46 بكالوريوس
 0.38696 4.3757 26 دبلوم

0.762 0.449 

كفايــات االتــصال  0.43100 4.2152 46 بكالوريوس
 0.41952 4.2000 26 دبلوم والتواصل

0.145 0.885 

كفايات االسـاليب    0.46739 4.1973 46 بكالوريوس
 0.43292 4.1479 26 دبلوم والوسائل واالنشطة

0.442 0.660 

 كفايات التقويم 0.45695 4.1265 46 بكالوريوس
 0.45725 4.2238 26 دبلوم

0.868 0.389 

 الدرجة الكلية 0.34252 4.2727 46 بكالوريوس
 0.33741 4.2769 26 دبلوم

0.051 0.960 

  
، )0.960(، ومستوى الداللة    )0.051(للدرجة الكلية   " ت"أن قيمة    )12.4(يتبين من خالل الجدول     

أي أنه ال توجد فروق في درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظـة                
  .لمي، وايضا لكل المجاالت، أي تم قبول الفرضية الثالثةبيت لحم يعزى لمتغير المؤهل الع
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  :خامسال الفصل

______________________________________________________  

  :مناقشة النتائج والتوصيات
  

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لمناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها، وذلك لإلجابة عن 
  . والتحقق من صحة فرضياتهاتساؤالت الدراسة

  

   نتائج أسئلة الدراسة1.5
  

  :نتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة ال 1.1.5

درجة الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية لمعلمي ومعلمات التربية ما : السؤال األول 

  ؟ الرياضية في محافظة بيت لحم

ة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة درجة الكفايات الشخصية والتربوية والمهنيتبين أن 
وهذا يدل على ) 0.402(وانحراف معياري ) 4.304(بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية

أن درجة الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت 
  .لحم جاءت بدرجة عالية

 لمعلمي التربية الرياضية، كما أن ه النتيجة إلى كفاءة األعداد المهني واألكاديمي هذوتعزو الباحثة
،  تؤدي إلى االلتزام بها الطلبة قبلمعلم التربية الرياضية منالمكانة المرموقة التي يتمتع بها 

 دراسة أبو نمرة التربية الرياضية على باقي الحصص، وتتفق هذه النتيجة معوتفضيل حصة 
 التي اظهرت ان درجة )1993 (عوجان دراسة، وتختلف مع )2006(دراسة مرار و) 2003(

  .الممارسة في هذا المجال كانت متوسطة
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة  2.1.5

  ؟ درجة كفايات التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمما 

التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحـم أن            درجة كفايات   تبين أن   
وهذا يدل علـى أن درجـة       ) 0.394(وانحراف معياري   ) 4.354(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية   

فظة بيت لحـم جـاءت بدرجـة        كفايات التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محا        
   .ليةعا

  

هور هذه النتيجة إلى أن التخطيط عملية تصور مسبق للموقف التعليمي الذي يعده وتعزو الباحثة ظ
 الخطة نظام متكامل تتألف من وإن  المحددة مسبقا،األهدافالمعلم لمساعدة الطلبة على بلوغ 

 التعليمية صياغة األهدافصياغة المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة، لذلك تتم 
واإلمكانات المراد استخدامها بما  ،األهداف ويتم تحديد اإلجراءات المناسبة لتحقيق ،سلوكية صحيحة

 ، وتتفق هذه النتيجة معاألهدافوبيان استراتيجيات التدريس المتبعة لتحقيق ، يتناسب مع المحتوى
دراسة الناظر  و)2006(دراسة مرار و )2004(دراسة عبد الحق و) 2003(دراسة أبو نمرة 

 التي اظهرت ان درجة الممارسة في هذا المجال )1993 (عوجان دراسةوتختلف مع ، )1993(
  .كانت متوسطة

  

  : المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة النتائج  3.1.5

  ؟ درجة كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمما 

ة الرياضية في محافظة بيت لحم أن درجة كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربيتبين أن 
وهذا يدل على أن درجة ) 0.375(وانحراف معياري ) 4.417( المتوسط الحسابي للدرجة الكلية

  .كفايات التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة عالية
 قبل من تنفيذها فاعلية ومدى تعليموال التربية وزارة تعقدها التي الدورات إلى ذلك الباحثة وتعزو

 مشاركة من عليها يترتب وما الرياضية، التربية حصة أنشطة تنفيذ لتسهيل والتعليم التربية مديريات
) 2003( دراسة أبو نمرة وتتفق هذه النتيجة مع، المدرسية الحصة أثناء وتنفيذها بها المعلمين

 التي )1993 (عوجان دراسةختلف مع وت، )1993(دراسة الناظر   و)2006(دراسة مرار و
  .اظهرت ان درجة الممارسة في هذا المجال كانت متوسطة

  

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة  4.1.5

  ؟ درجة كفايات االتصال والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحمما 

ي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم درجة كفايات االتصال والتواصل لمعلمتبين أن 
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وهذا يدل على أن درجة ) 0.423(وانحراف معياري ) 4.204(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية
كفايات االتصال والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة 

  .عالية
 مناخ تعليمي  للصف وتنظيمه بشكل جيد توفر الفرصة إليجاد الناجحة اإلدارةإن تعزو الباحثة ذلك
 والسالمة في جميع مراحل انماضحة حول النظام، ومراعاة عوامل األرشادات الوجيد فتقديم اإل

 التقويم في العملية التربوية وسيلة أو أداة لعملية القياس ويبنى عليها اتخاذ قرار أو وإن، حصةال
دراسة  و)2006(دراسة مرار و) 2003( دراسة أبو نمرة تيجة مع، وتتفق هذه النإصدار حكم

 التي اظهرت ان درجة الممارسة في هذا )1993 (عوجان دراسةوتختلف مع ، )1993(الناظر 
  .المجال كانت متوسطة

  
  

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسمناقشة  5.1.5

لمات التربية الرياضية في محافظة بيت      درجة كفايات االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمي ومع      ما  

  ؟ لحم

درجة كفايات االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة تبين أن 
وهذا يدل على ) 0.470(وانحراف معياري ) 4.163(بيت لحم أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية

 لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت أن درجة كفايات االساليب والوسائل واالنشطة
  .لحم جاءت بدرجة عالية

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األدوات والوسائل التي يحتاجها معلم التربية الرياضية متوفرة 
وخصوصاً أن في كل فصل يكون له مخصصات مالية لطلب ما يريد مما يحتاج من اجل حصص 

دراسة  و)2006(دراسة مرار و) 2003(دراسة أبو نمرة تفق هذه النتيجة مع وتالتربية الرياضية، 
 التي اظهرت ان درجة الممارسة في هذا )1993 (عوجان دراسةوتختلف مع ، )1993(الناظر 

  .المجال كانت متوسطة
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال السادسمناقشة  6.1.5

 ؟بية الرياضية في محافظة بيت لحمدرجة كفايات التقويم لمعلمي ومعلمات الترما  

درجة كفايات التقويم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم أن المتوسط تبين أن 
كفايات وهذا يدل على أن درجة ) 0.473(وانحراف معياري ) 4.145(الحسابي للدرجة الكلية

  . جاءت بدرجة عاليةالتقويم

ان معلمي التربية الرياضية لديهم خيارات أكثر من غيرهم لممارسة تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 
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أساليب التقويم فيستطيع معلم الرياضة أن يشرك الطلبة في عملية التقويم بكل سهولة ويسر 
وخصوصاً أن أساليب التقويم للتربية الرياضية ال تحتاج إلى إعداد متقن قبل الدرس، وتتفق هذه 

، وتختلف )1993(دراسة الناظر   و)2006(دراسة مرار و )2003(ة  دراسة أبو نمرالنتيجة مع
 التي أظهرت أن درجة التقويم )1993( ودراسة عوجان )2004(هذه النتيجة مع دراسة عبد الحق 
  . كانت متوسطةلمعلمي ومعلمات التربية الرياضية

  

  مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 2.5
  

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى  1.2.5

في درجة الكفايات ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  ."التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس

في درجة الكفايات ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم تبين 
  .مي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنسالتعليمية لمعل

 الذكور مدارس في الرياضية التربية حصة في الفعال التدريس مبادئ تشابه إلى ذلك الباحثة وتعزو
 صفي تفاعل إلى يحتاج الجنسين كال وإن المدارس هذه في متماثلة التربوية البيئة أن حيث إلناثوا

 جنس لمتغير يكن لم لذلك واحدة قوانين إلى يخضعون الجنسين كال وإن مختلفة يبوأسال ووسائل
) 2003( ودراسة أبو نمرة )2004( دراسة عبد الحق وتتفق هذه النتيجة مع، ذلك في تأثيراً المعلم

  .)2006(دراسة مرار و
  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.5

في درجة الكفايات ) α ≥ 0.05( مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند  "

التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير عدد سنوات 

  "الخبرة
في درجة الكفايات التعليمية ) α≥ 0.05(تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وكانت ، حم يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةحافظة بيت للمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في م
  . سنوات10- 5الفروق لصالح من 

وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى أن المعلمين ذوي سنوات الخبرة  المتوسطة يمتلكون من 
 الفئة من المعلمين تلقت عدد من الدورات ذهالمهارات والمعارف العلمية وأضف إلى ذلك أن ه

كذلك تعتقد الباحثة . ءات التربوية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم مقارنة بالمعلمين اآلخرينواللقا
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أن معاصرة هؤالء المعلمين لتغيرات وتطورات المناهج أدى إلى زيادة سعة اطالعهم ومعارفهم 
أبو نمرة  دراسة ، وتختلف هذه النتيجة معالعلمية نظراً إلقبالهم عليها ووجود االهتمام لديهم

  .)2006(دراسة مرار و) 2003(
   

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.5

في درجة الكفايات ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

  "التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

في درجة الكفايات ) α≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فرعدم تبين 
  .التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

تعزو الباحثة هذه النتيجة في أن المعلمين على اختالف مؤهالتهم العلمية فإن لديهم القدرات 
ظفونها من أجل التدريس الفعال من خالل المعارف الكافية التي تلقوها من خالل والكفايات التي يو

دراستهم في الجامعة وكذلك من خالل الدورات التي تعقدها التربية والتعليم من أجل التطوير 
  .)2006(دراسة مرار و) 2003( دراسة أبو نمرة ، وتتفق هذه النتيجة معالمهني

  

  

  التوصيات 3.5
 .عداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء الكفايات التعليميةبناء برامج إ .1
 التخطيط عند الطلبة وعدد المدرسية الرياضية اإلمكانات اخذ الرياضية التربية معلمي على .2

 . بعين االعتبارالرياضية التربية لدرس
لمات زيادة االهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم بتنمية الكفايات التعليمية لدى معلمي ومع .3

 .التربية الرياضية
 ويمي للمعلمينقماد الكفايات التعليمية كنموذج تضرورة اعت .4
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  .منشورة

ـ    / أثر فاعلـيـة التدريـب فـي أداء الطالـب        ).1995(. لفـتـالوي، سهيلة ا ات المعلـم الكفاي

  .بغداد،  رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد.التدريسية

  .دار الشروق للنشر، عمان، األردن. كفايات التدريس). 2003. (الفتالوي، سهيلة
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  المالحق

  موافقة وزارة التربية والتعليم الجراء الدراسة: )1 (رقم ملحق
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االستبانة بصورتها النهائية: )2(ملحق رقم  

  استبانة

  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية

  قسم الدراسات العليا

  ة/المحترمة /حضرة المعلم

 بيت محافظة في الرياضية التربية ومعلمات لمعلمي التعليمية الكفايات "تقوم الباحثة بدراسة للتعرف على 
  .وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس" لحم

 االستبانة، وذلك يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات
أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة، علماً بأن جميع إجاباتك ستكون ) ×(بوضع إشارة 

  . سرية ال يطلّع عليها سوى الباحثة، وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي

  شاكرين لكم لحسن تعاونكم

  نهى شكارنةالباحثة 

  غسان سرحانالدكتور : إشراف

  :القسم األول

  : في المكان الذي ينطبق على حالتك) ×(الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة

  . أنثى         ذكر    :  الجنس-1

  ماجستير         بكالوريوس         دبلوم     : المؤهل العلمي2

  .وات سن10 أكثر من         . سنوات10-5     . سنوات5 أقل من     :  الخبرة-3
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  : الستبانة اقراتف: القسم الثاني

  الكفايات الشخصية والتربوية والمهنية             : المجال األول

 الدرجة

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة منخفضة جدا

  الكفاية

 

 الرقم

 1   استخدم حل المشكالت في التدريس     

 2 أتقيد بأخالقيات مهنة التعليم      

مية نفسي أستخدم اساليب التعلم الذاتي في تن     
 .أكاديميا ومهنيا باستمرار

3 

استخدم نتائج البحوث والدراسات التربوية      
  في النمو المهني

4 

أحرص على ارتداء الزي الرياضي الخاص      
 .بتنفيذ الحصص والنشاط الرياضي

5 

 6  .اشخص مشكالت الطلبة قبل التعامل معها     

فوس الطلبة  أغرس القيم األخالقية العليا في ن      7  

  8 .انمي الهوايات الرياضية والميول والرغبات     

أعمل على تنمية روح التعاون والتفاعل      
                     .االجتماعي بين الطلبة

9  

ادرب الطلبة على ممارسة األنشطة      
  الرياضية الالصفية والمشاركة فيها 

10  

اشجيع الطلبة للمشاركة بالحركة الكشفية      
  المدرسية                    

12  

  13  انمي الدوافع الرياضية لدى الطلبة      

اساعد الطلبة في الحصول على  المعلومات      
   .النظرية عن الصفات البدنية والمهارية

14  
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 .كفايات التخطيط للتعلم: المجال الثاني   

 منخفضة
 جدا

  الكفاية عالية جدا عالية متوسطة منخفضة

احدد االهداف التعليمية السلوكية في المجاالت      
  .المعرفية واالنفعالية والمهارية

15 

أربط االهداف التعليمية بالحاجات التعليمية      
 .والتربوية للطلبة

16 

أعد خطة سنوية شاملة لتنظيم تعلم المادة      
  .الدراسية

   17 

 18 احدد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف     

أختار االنشطة التعليمية المناسبة التي تحقق      
  .االهداف التعليمية

19 

 20  .أحدد الوسائل واالساليب التقويمية المناسبة     

احدد مواعيد ممارسة االنشطة الرياضية      
 .المختلفة

21 

واهتمامات الطلبة عند اراعي حاجات وميول      
  ..التخطيط لتعلم

22 

 23  أعد خطة يومية لتحقيق األهداف الخاصة     

 24  أختار األهداف المناسبة للمراحل العمرية      
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 :كفايات التدريس : المجال الثالث

 درجة ممارستها

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة جدا منخفضة

 الرقم الكفاية

ول مهارات الدرس الذي اقدمة من حيث أهتم بشم     
والنفس ،االنفعالية،المعرفية: مجاالت التعلم الثالث

 .حركية

25  

 26 .أصوغ االهداف التعليمية بشكل سلوكي     

أتقن المحتوى التدريسي لمادة التربية      
وأستطيع تقديمه للطلبة منظما تنظيما ،الرياضية
  .منطقيا

27 

لمعرفة المختلفة  واعتبارها مادة استخدام مصادر ا     
 .تعليمية في ذاتها

28 

اجدد واطور معرفتي باستمرار بما يستجد في      
الرياضية  من معلومات وأفكار  ميدان التربية

  وطرائق تدرس 

29 

  30  .اوزع الوقت بحيث اغطي جميع أجزاء الدرس     

أهتم بتنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلبة      
  .بشكل أساسي

31  

أهتم بتعليم الطلبة المهارات األساسية لجميع      
  .األلعاب الجماعية والفردية

32  

  33  .اعزز األداء الجيد واصحح األداء الخاطئ     

  34  اقدم نموذجا عمليا أمام الطلبة خالل التدريس     

  35 اقدم المادة الدراسية بشكل واضح وبتسلسل منطقي     

بط المهارات الرياضية السابقة بالمهارات ار     
  الرياضية الجديدة

36  

  37  .اراعي الفروق الفردية بين الطلبة     



61 

 .كفايات االتصال والتواصل: المجال الرابع 

 درجة ممارستها

منخفضة 
 جدا

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جدا

 الرقم الكفاية

المشرف (مينأتقبل اّراء ومقترحات واسهامات المقي     
 ).التربوي ومدير المدرسة

38 

اّخذ باّراء الطلبة واشعرهم بقيمة استجاباتهم      
  .وافكارهم

39 

 40  .أحترم مشاعر الطلبة واقدرها     

 41  .اساوي في الحقوق والواجبات بين الطلبة     

أشرك الطلبة في إتخاذ بعض القرارات التعليمية      
  .والدراسية

42 

ثير اسلوبي في التدريس اهتمام الطالب بالتخصص ي     
  .في التربية الرياضية

43 

اوفر الجو المالئم لعملية االتصال بين الطلبه انفسهم      
  .ومع المعلمين بحرية

44 

 أستخدم المطلحات و المفاهيم الرياضية في تنفيذ      
  .حصة التربية الرياضية بشكل واضح

45 

لعرض الرسومات التوضيحية أستخدم الحاسوب      
 .عند شرح المهارة

46 

 47 .أستخدم لغة سليمة وواضحة في مخاطبة الطلبة     
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 كفايات االساليب والوسائل واالنشطة :المجال الخامس

 درجة ممارستها

منخفضة 
 جدا

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جدا

 الرقم الكفاية

دافعية لدى أستخدم أساليب تعمل على إثارة ال     
  .الطلبة

48 

أبني  المفاهيم الرياضية الجديدة على خبرات      
  .رياضية سابقة

49 

 50  .        استخدم تدريبات متعددة لتعليم المهارة     

 51 .انوع في اساليب تدريس األلعاب الجماعية والفردية     

كاالستكشاف (أستخدم استراتيجيات التدريس الحديثة     
  ).لمشكالت واالستقصاءوحل ا

52 

أستخدم األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ درس      
  .التربية الرياضية

53 

افعل دور الرياضة في المدرسة بشكل بارز في      
  .االحتفاالت والمناسبات المختلفة

54 

اثري المادة التعليمية عن طريق جمع المعلومات      
لرياضية من المراجع والمصادر والنشرات ا

  .المختلفة

55 

أستخدم السبورة بفاعلية لزيادة فهم الطلبة      
 .لموضوعات التربية الرياضية

56 

أستخدام أسايب تعتمد مبدأ التدرج من السهل الى      
  .الصعب

57 

أربط بين المادة التي ادرسها وبين مجاالت المعرفة      
األنسانية االخرى بشكل يظهر وحدة المعرفة 

  .املهاوتك

58 

أختار االوقات المناسبة للممارسة االنشطة       59 
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  .الرياضية

  60  .أهتم بالنشاطات الرياضية الخارجية     

كفايات التقويم:   المجال السادس                                              

الرقم الدرجة

منخفضة 
جدا

منخفضة متوسطة عالية عالية 
جدا

 الكفاية

انوع في أساليب التقويم بما يتالءم مع االهداف 
  .التعليمية

61 

أستخدم وسائل التعليم المختلفة لقياس مدى تعلم 
  .كالمالحظة واختبارات الورقة والقلم،الطلبة

63

أحتفظ بالسجالت التقويمية لمختلف االنشطة 
  .الرياضية

64

65   بموضوعية اساعد الطلبة على التقويم الذاتي

أشرك الطلبة في تقويم االداء الصحيح واالخطاء 
  .أثناء ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة

66 

  67  .أستخدم نتائج التقويم في التخطيط للبرامج المقبلة

  68  .أراعي اإلستمرارية في عملية التقويم

  69    .البدنيةستخدم اختبارات مقننة للمهارات واللياقة أ

  70  اراعي الفروق الفردية عند إجراء االختبار 

  71  استخدم التقويم الشمولي                     

أبني المعايير المناسبة لتقويم أداء الطلبة في 
 االختبارات المهارية والحركية

72  
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  )3(ملحق 

  الدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء

 المؤسسة/الجامعة االسم الرقم

 أبو ديس/ جامعة القدس  محسن عدس. د 1

 أبو ديس/ جامعة القدس  عفيف زيدان. د 2

 أبو ديس/ جامعة القدس   إبراهيم العرمان. د  3

 تربية بيت لحم أ صالح يونس 4

 أبو ديس/ جامعة القدس  أ محمد مواس 5
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المالحق فهرس  

  

 الصفحة رقم  الموضوع لملحقا رقم

 56 الدراسة إجراء على والتعليم التربية موافقة 1

 57 النهائية بصورتها الدراسة استبانة 2

 64 الدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء 3
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  الجداول فهرس

  رقم

 الجدول

 رقم الجدول محتوى

الصفحة

 24 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 1.3
لمصفوفة ارتباط فقرات استمارة ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   2.3

  الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم
25 

 26  معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية  3.3
د عينة الدراسة لمجاالت درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا  1.4

  الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم
28  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفايات   2.4
  ظة بيت لحمالشخصية والتربوية والمهنية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محاف

29  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة كفايات   3.4
  التخطيط للتعلم لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

30  

ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة كفايا  4.4
  التدريس لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

31  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة كفايات   5.4
  االتصال والتواصل لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

32  

 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة كفايات المتوسطات الحسابية واالنحرافات  6.4
  االساليب والوسائل واالنشطة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم

33  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة كفايات   7.4
  اضية في محافظة بيت لحمالتقويم لمعلمي ومعلمات التربية الري

34  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لدرجة الكفايات التعليمية لمعلمي " ت"نتائج اختبار  8.4
 ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس

36 

 في متوسطات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  9.4
درجة الكفايات التعليمية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى 

  لمتغير عدد سنوات الخبرة

37  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة الكفايات التعليمية  10.4
 م يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةلمعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة بيت لح

38 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD(نتائج اختبار   11.4
  الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

39  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لدرجة الكفايات التعليمية لمعلمي " ت"نتائج اختبار  12.4
 لمات التربية الرياضية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير المؤهل العلميومع

40 



67 

  :فهرس المحتويات
 أ ....................................................................................................................:إقرار

 ب ...........................................................................................................شكر وتقدير
 ج ................................................................................................................الملخص

Abstract.............................................................................................................. د 
 1........................................................................................................: الفصل األول

 1..............................................................................................خلفية الدراسة وأهميتها

 1............................................................................................................ المقدمة1.1

 4....................................................................................... مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

 5.................................................................................................  أهداف الدراسة3.1

 5................................................................................................... أهمية الدراسة4.1

 7.........................................................................................................:الفصل الثاني

 7..............................................................................:اإلطار النظري والدراسات السابقة

 7.................................................................................................اإلطار النظري.1.2

 14............................................................................................. الدراسات السابقة2:2

 14......................................................................................: الدراسات العربية2: 2: 1

 19...................................................................................:الدراسات األجنبية: 2: 2: 2

 23.......................................................................................................:الفصل الثالث

 23..............................................................................................:الطريقة واإلجراءات

 23................................................................................................ منهج الدراسة1. 3

 23.............................................................................................. مجتمع الدراسة2. 3

 24................................................................................................. عينة الدراسة3. 3

 24................................................................................................ أدوات الدراسة4.3

 25...............................................................................................: صدق األداة1.4.3

 26.............................................................................................: ثبات الدراسة2.4.3

 26...........................................................................................  إجراءات الدراسة3.5

 26.......................................................................................  المعالجة اإلحصائية8. 3

 27.......................................................................................................:الفصل الرابع

 27.......................................................................................................:نتائج الدراسة

 27.........................................................................................................  تمهيد1. 4



68 

 28......................................................................................:  نتائج أسئلة الدراسة2. 4

 28.......................................................................:  النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

 35.......................................................................:تعلقة بالسؤال الثاني  النتائج الم2.2.4

 41.....................................................................................................:الفصل الخامس

 41.......................................................................................:مناقشة النتائج والتوصيات

 41.......................................................................................... نتائج أسئلة الدراسة1.5

 41...............................................................:نتائج المتعلقة بالسؤال األول  مناقشة ال1.1.5

 42...............................................................: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.1.5

 42...............................................................: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.1.5

 42...............................................................: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.1.5

 43............................................................: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.1.5

 43.............................................................: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس6.1.5

 44............................................................................ مناقشة نتائج فرضيات الدراسة2.5

 44.........................................................................: مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.5

 44...........................................................................: مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.2.5

 45...........................................................................: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.2.5

 45...................................................................................................... التوصيات3.5

 46..............................................................................................................:المراجع

 56...............................................................................................................المالحق

 65......................................................................................................فهرس المالحق

 66......................................................................................................فهرس الجداول

 67..................................................................................................:فهرس المحتويات

  


