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في محافظة العاصمة   العليا ساسيةاأل   ربية الرياضية للمرحلةدلة معلم الت  تقويم أ  
 ياضيةر ية العمان من وجهة نظر معلمي الترب

 إعداد الطالب
 حمد غيث المناعسهسامر أ 

 رافإش
 شحادة حسن إبراهيمفواز د. 

 الملخص

فيإ الحاليةهدفتالدراسة العليا األساسية للمرحلة الرياضية التربية معلم أدلة لىتقويم

الر نظرمعلميالتربية العاصمةعمانمنوجهة تمولتحقيقأهدافالدراسةة،ياضيمحافظة

العينةبعددفراعلىأوزعتفقرة(65واستبانةمكونةمن)منهجالوصفيالمسحي.الماستخدا

وثباتها.االت ةيومعلمةمنمعلميالتربا(معلم 115ن)راسةم وتكونتعينةالد كدمنصدقها

فياألردنيافيمديرياتالتربيةوالتعليملالرياضيةفيالمدارسالحكوميةللمرحلةاألساسيةالع

.(واديالسيروحابسوناعور)

أ الوقد نشارت أنتائج لإلى الرياضية التربية معلمي ت تقديرات التربيةأقويم معلم دلة

فروقذاتداللةإحصائيةتعزىوجدتو،مرتفعةبدرجةجاءتمرحلةاألساسيةالعليالالرياضيةل

المعلمين،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالخبرةلصالحلصالحالجنسلمتغير

المؤهلرلمتغيحصائيةتعزىولمتكنهنالكفروقذاتداللةإ (.الفئة)أقلمنخمسسنوات

وأ ،لميالع الباحث الدراسيةبوصى المراحل جميع في الرياضية التربية أدلة بتقويم ،االهتمام

فيعمليةالتقويم.واالستمرار

.ةمعلمي التربية الرياضي،المعلم, التربية الرياضية ةدلأ, التقويم:الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to evaluate the teacher guides of the physical 

education for the higher elementary stage in the capital Amman 

governorate from the point of view of the physical education teachers. To 

achieve the objectives of the study, the descriptive method was used. And 

a questionnaire consisting of (67) items distributed to the members of the 

sample after ascertaining its sincerity and stability. The study sample 

consisted of (137) teachers and teachers of physical education in the 

public schools of the higher elementary stage in the directorates of 

education in Jordan (Naour, Sahab and Wadi Al-Sir). 

 

The results indicated that the estimates of the teachers of physical 

education to evaluate the guides of the teacher of physical education for 

the high primary stage were high, and found significant statistical 

differences due to gender variable in favor of teachers, and there are 

differences of statistical significance due to variable experience in favor 

of category (less than five years). There were no statistically significant 

differences due to the variable of scientific qualification, and the 

researcher recommended to evaluate the guides of physical education at 

all levels of study and to continue the evaluation process. 
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 الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها 

مقدمةال  

الشعوب بحياة المتعلقة الميادين كافة في المعرفي بالتفجر الحالي العصر ومنها،يتميز

نتاجالعلوموالمعرفةإالتيتؤديإلى،الذييعتبرأساسالعمليةالتعليميةالتعلميةالمجالالتربوي

الكمالهائلمناألنواعالمختلفةمن،وحاتهاوطمسعي اإلىتحقيقأهدافالمجتمعات ويحتاجهذا

والمعارف فيكلمجالو؛إلىتقويممستمر،العلوم بخاصةللوقوفعلىمواطنالضعفوالقوة

المناهجوالمقرراتالدراسية ومنها والبرامجالتربوية في،العلوم وكلالوسائلواألدواتالمستخدمة

.بشكلعامالعمليةالتعليميةالتعلمية

مؤهلينمعلمينإعدادإلىتهدفالرياضيةالتربيةأن(1111)وزغلولهرجهأبوويؤكد

التعلميةوالتعليميةالتربويةبرسالتهمللقيام لتحقيققدرات،منيمتلكونهماعلىيتوقفوهذا،

السليمالعلميللمنهاجتنفيذهمخاللمنالمنشودةاألهداف بناءفيلةالحاصالتطوراتومواكبة،

العلمي،باألسلوبمفرداتهاووضعالمناهج

مكانياتهالتيا نمنهاجالتربيةالرياضيةبكافةمحتوياتهومهاراتهوأ (1111بوالنجا)أويرى

التربويةوالتيتساعدالمعلمعلىالقيامبالواجباتتلزملتحقيقاألهدافالخاصةوالعامةالمنشودة

 بدني النشئإلعداد ونفسي االجديد وصحي ا، وثقافي ، اا، تحتاج يحققهإ، ما لمعرفة مستمر تقويم لى

.منخاللعمليةالتقويممناألهدافإاليتمتحقيقهالمنهاجمنهذهاألهدافإذاليمكنمعرفةما

للمعلمعمليادليال يقدمحيثوالعمليةالنظريةتطبيقاتهافيالمنهجلمفرداتترجمةالمعلمدليلُيعد

معالجةخاللهامنيستطيععلميةأساليبوفيالتربيةفيواضحأساسعلىالنشاطاتلممارسة
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المعلمبهيسترشدالذيالمرجعياإلطارالرياضيةالتربيةمعلمدليلويمثل،النشاطاتأنواعجميع

(1116)والوكيلحلميواعتبره(1111زكي،)المطلوبةاألهدافتحققبطريقةالمادةتدريسفي

رسالتهأداءعلىيعينهللمعلمكتابا كونهعنهغنىوالبلللمعلموالموجهالمرشدبمثابة وعرفه.

1111)اللقاني علىيحتويوهوالدراسيةالوحدةتنفيذعمليةفيالمعلمبهيسترشددليلبأنه(

.تدريسهاراءومنالمرجوةاألهدافإطارفيالوحدة،تنفيذعنديتبعأنيجبلماإجرائي،وصف

الرياضيةيعتبرو التربية معلم والتعلمأداةدليل التعليم لعملية التعليميورئيسية المصدر

التعلمإلحداث،زمةالساسيةالألالذييرفدالمعلمبالمعارفوالمهاراتوالمفاهيموالقيموالمعلوماتا

االلمادةالدراسيةوتوجيه اعام طار إمساسيةفيالعمليةالتعليميةالتيتقدفهوالركيزةاأل؛المطلوب

.(1118،فرحاتوعبدالرحيم)معلوماتومهاراتسيتماكتسابهمنللطالبوما

حيثالتربويةميادينالعمليةالتقويمليستباألمرالجديدفيإلىأن(2002)عالمويشير

النصف في ملحوظ زادتبشكل وقد سنة، مائتي من أكثر إلى جذورها القرنترجع من الثاني

منالنظ،العشرين إلىالتقويم إلىربسبتحولالنظرة الداخلية وبسببازدياد،الخارجيةالنظرةة

التعلمية التعليمية التربوية العملية في أداء بأفضل بو،المطالبة التربويةأذلك البرامج تقويم صبح

ونتائجها مختلف،وعملياتها باهتمام أتستأثر الدراسيةقطابالعملية البرامج وتقويم هيالتربوية،

إ التربويفضالعنتقويم للتقويم الخمسة الرئيسة وكلمنحدىاألقسام والتعليم المقرراتالتعلم

.نظمالتربويةالشاملةالالمؤسسةوو

نّإ سواء المواقفالتربوية يمكنأنيطبقفيجميع التقويم أمفهوم األفراد أوكانتقويم

كاتالمحللتعرفعلىفعاليةتلكاألنشطةالمرادتقويمهاوفق وذلك،األدلةوأالمنهاجوأ،برامجال

منأن،واضحةمحددة حققتاألهدافالمرغوبةمنالعمليةوالتأكد البرامجقد أو تلكاألنشطة
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تنفيذنشاطأوبرنامجمعينعلىجماعةفيالمتغيراتالتيتؤثرعلىوكذلكللتعرف،التعليمية

.( 2015،ييمالجهذاتخاصيةمعينة)

نفيومختصبهايقوموالتي،عمليةتقويمدليلمعلمالتربيةالرياضيةعمليةمهمةوتعتبر

كونهاترتبطبعمليةالعمليةالتعليميةستغناءعنهافيكلمفرداتإلاوالتياليمكنالتربويالمجال

تمكنليالتع وهيعملية والتعلم، إليعرفالتمنالمعلمم علىالمستوىالذيتوصل همنخاللها

عمليةالطالب التقويم فإنعملية وعليه ال؟. أم تمكنمنتحقيقأهدافالمنهج وهل فيتعلمه

بهدفتحسين والضعف القوة مواطن للتعرفعلى دوري بشكل المعلومات بجمع تعنى مستمرة

وضاعهذااألساسومنأجلدراسةتلكاألوعلىللتطويروضمانالجودةاتمثلأساس األداء،والتي

العمليا و التعلميةنجاح والتعليمية التربوية جاءتات التربية، معلم دليل تقويم الرياضية.أهمية

.(2012،عكاش)

 :مشكلة الدراسة

منهاجبخاصةاللتحقيقبعضعناصرالمنهجا موجهدليال التربيةالرياضيةمعلمدليلدعيُ

،والمهاريةدائيةوتوصيلالخبراتاأل،مفرداتهاوتوضيحتبسيطعلىيعملكونه،يةالتربيةالرياض

المطلوب يتعلقباألنشطةوالمهاراتالحركية الرياضيةإليصالكلما التربية معلم التييحتاجها

.(1116،الخوالدة)جلتحقيقاألهدافالمنشودةأمن،اتقانها تعلمهامنالمتعلمو

اعتمدتوزارةبعدأنوبخاصة،فياالردنمعلمالتربيةالرياضيةأدلةويملتقالحاجةبرزت

والتعليم األالتربية ردنفي المدارساألدلةتعميم صفوفالمرحو،علىجميع األلجميع ساسيةلة

،وهذااجعةوالتجريبوالتقويموالتعديلعدادوالتأليفوالمر(،وذلكبعدمرحلةاإل1114)العلياعام

يشعرونبأهميةمراجعتهاوتقويمهاومنثمتطويرهاوتحسينها.نوالمتخصصماجعل
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األو على االطالع خالل كدراسةمن السابقة النظريوالدراسات )ميهالجدب ،(1114ي

ضافةدلةالمعلم،صتبضرورةتقييمأو،التيأ(1111حجازي)دراسةو،(1118ابراهيم)ودراسة وا 

عم بحكم الباحث لمسه ما وعملإلى سنوات لعدة الرياضية التربية تدريس في لقسمرئيس هله ا

وجد،فياألردنفيمديريةالتربيةوالتعليمللواءناعورفيوزارةالتربيةوالتعليمالرياضةالمدرسية

معماأدلةتقويمالرغبةفي خراجها، وا  وتنظيمها الرياضيةوذلكفيطريقةعرضها التربية معلم

إجراءدراسةاألمرالذيدعاإلىوأساليبمتعددةلألنشطةوالتقويم،راتيجياتحديثةتضمنتهمناست

 تهدفالىعلمية، الباحثدأدلةتقويم التربيةالرياضية،حيثالتوجدفيحدودعلم راسةمعلم

هذه تناولت تصميم ابصورتهاألدلةعلمية واخراج الجديدة ا الحاليةإفهوعليا، الدراسة مشكلة ن

فيمحافظةالعاصمةعمانللمرحلةاألساسيةالعليامعلمالتربيةالرياضيةأدلةتقويمتحددتفي

جهةنظرمعلميالتربيةالرياضية.منو

:هدف الدراسة وأسئلتها

تهدف تقويم إلى الحالية األأدلةالدراسة للمرحلة الرياضية التربية ساسيةمعلم فيالعليا

األسئلةنمنخاللاإلجابةع،وجهةنظرمعلميالتربيةالرياضيةمحافظةالعاصمةعمانمن

اآلتية:

2) أدلةدرجةما العليا)معلميتقويم األساسية لصفوفالمرحلة الرياضية الثامنوالسابعالتربية

منوجهةنظرمعلميالتربيةالرياضية؟فيمحافظةالعاصمةعمانالعاشر(والتاسعو

فيدرجةتقويممعلمي(α=1.14مستوىالداللة)احصائيةعندلةدالاتذقووجدفريهل(1

فيمحافظةالعاصمةصفوفالمرحلةاألساسيةالعليامعلمالتربيةالرياضيةلألدلةالتربيةالرياضية

والمؤهلالعلمي؟،والخبرة،تالجنسالعاشر(تعزىلمتغيراوالتاسعوالثامنوالسابع)عمان
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:أهمية الدراسة

معلمالتربيةالرياضيةللمرحلةأدلةتناولهالموضوعتقويمفيالحاليةهميةالدراسةأمنتك

أهميةكبيرةلمعرفةمدىمن،وذلكلمالهمعلميالتربيةالرياضيةنظرمنوجهةالعليااألساسية

ةالتربويتلتطوراتفيالمجااللتهاومواكبامعلمالتربيةالرياضيةلألهدافالمرجوةمنهأدلةتحقيق

:تييؤملمنالدراسةتحقيقاآلووأساليبالتدريسالحديثة،ةوالتعليمي

 اوأداةيمكناالستفادةمنهافيإجراءدراساتأخرى.نظري ادب أتقدمالدراسة-

التربيةأدلةعدادإمخططيالمناهجوالقائمينعلىةساعدم- معلمالتربيةالرياضيةفيوزارة

مننتائجها.فادةلالستوالتعليم

 :حدود الدراسة

فيثالثمديرياتالعليااالساسيةةبيةالرياضيةفيالمدارسالحكوميالتروممعل:الُحدود البشرّية

 .االردنيةمعليلوزارةالتربيةوالتالتابعةعمانفيمحافظةالعاصمة

الحكوميالُحدود المكانّية المدارس التربيرياتمدثالثفياالساسيةة: ية لوزارةالتعليم التابعة

 .عمانربيةوالّتعليمفيمحافظةالعاصمةالت

   .2019/2018منالعامالّدراسياالول:الفصلالدراسيةالحدود الزماني
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 :محددات الدراسة

 نتائجالدتيتحدد الدراسةبدالالتصدقراسةعميم تتهاوثباأداة ألغراضالتيتم طويرها

وةالحاليراسةالد الد، مجتمع على إال تعمم ال الدراسة نتائج ن راسةا  العيأخذتالذي نةمنه

.هلماثلةالمخرىوالمجتمعاتاأل

:مصطلحات الدراسة

اكمايلي:جرائي ا اوتعريفهامفاهيمي مجموعةمنالمصطلحاتتماشتملتالدراسةعلى

هوالتقويم:  من المالخطواتمجموعة من مجموعة بها يقوم التيالتي البيانات لجمع ختصين

تساعدهمعلىتحديدوقبولورفضالمنهاج،والتيبدورهاتؤديالىتباينأوجهالقوةوالضعففي

 .(1115)الجالدوالدناوي،المنهاجأثناءتنفيذه

الباحثعدهاأالتيأداةالدراسةبأنهدرجةاستجابةأفرادالعينةعلىاإجرائي التقويموعّرف

 .افالدراسةهدألتحقيق

ةوالعقليةمنجميعالنواحيالبدنيالطالبهدفلبناءي،حركيمختارنشاطهي:الرياضية التربية

ليكونعضوا ،لىالعطاءإنموالمتزن،لممارسةحياتهاليوميةبنظرةمتفائلةلل،والنفسيةواالجتماعية

 .(1114)مرتضىوعرفات،فعاال فيالمجتمع

الرياضيةدليل معلم التربية  صفدراسي: ولكل الرياضية التربية لمعلم استرشادي مخطط هو

يستعينبهعلىتنفيذتوجهاتوزارةالتربيةوالتعليملتحقيقاالهدافالمرجوةمناالنشطةالرياضية

هدافاالساليبالتعليميةالمناسبةواألالمدرسيةويحتويعلىتوضيحلألنشطةوالمحتوىالرياضيو

.(1111،حجازي)صفدراسيالخاصةلكل

لمعلمالتربيةالرياضيةيحتويعلىاسترشاديبأنه:دليلاإجرائي دليلمعلمالتربيةالرياضية وعّرف

 .حداثالتعلمنشطهمتنوعهإلألمومعلوماتوتتعخططلتنفيذالدروسواستراتيجياتتدريسوتقنيا
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هيإحدىالمراحلالتعليميةفيوزارةالتربيةوالتعليماألردنيةوتشملالصفوفالمرحلة األساسية: 

إلزاميةعلىجميع الدراسيةمنالصفاألولاألساسيإلىالصفالعاشراألساسيوهيمرحلة

 oje.gov.www.moالطلبةفيالقطاعينالحكوميوالخاص

حدىالمراحلالتعليميةاألساسيةفيوزارةالتربيةإويعرفهاالباحثبأنهاالمرحلة األساسية العليا:

فياألردن ا،والتعليم )السابعاالساسيآلوتشملالصفوفاألساسية التاسعوالثامناألساسيوتية

 العاشراألساسي(.واألساسي
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 الفصل الثاني
 لنظري والدراسات السابقةاألدب ا

 
ات لدراساتعرضا لو،العالقةبالدراسةالحاليةذيلألدبالنظريناولالفصلالحاليعرض 

السابقةعلىالنحواآلتي:

 ظري: دب الن  اواًل: األ  

 التقويم، مفهوم اآلتية: الموضوعات تناول المنهوتم تقويم أهداف الرياضيةوج، التربية

و) (اهدافهأمفهومها و، المعلم، دليل أومفهوم وهميته الدليل، معومكونات دليل الرياضيةلمعالقة

 بمكوناتالمنهج.

 :قويممفهوم الت  

الحلقةاألخيرةمنحلقاتكونه؛بشكلخاصتقويمالمناهجةالتقويمبشكلعامويهمنظراأل

يافاهام دور يؤديوالذي،االتقويمخيرأ و،طبيقتالتيتبدأباإلعدادثملسياردسلسلةبناءالمنهجالم

هجبماالمنمراريةتسادىهميةكبرىفيمأ لمالنتائجالتقويممن،تطويروتحسينالمناهجالدراسية

بناء يوتغيأه،هوعلي يظهرفيهمننقاطالقوةوالضعفره التطورفي،علىما واليتحققهذا

عنبعضاألسئلةمنقبلالمختصينوهي:مااألهدافواإلجابة،فسهبتقويمالمنهجنإالالمنهج

المواقفالتيت؟مينلعمتللتتيحتيال  الفرصتيحتوفروما إلظهارالسلوكلة لمتعلمينمنخاللها

.(1116،الحيلة)؟المطلوب

ميو )عرف والحيلة بأنه1111رعي التقويم المنهاج( قيمة تحديد مسيرة،عملية لتوجيه

نحوالقدرةعلىتحقيقاألهدافالمرجوة،وأسسهسيرةتطويرهوتوجيهعناصرهم نفيذتو،تصحيحه

،الف فيضوءمعاييرمحددةس صدارالحكمإسسعمليةتستهدفأهيعمليةمنهجيةتقومعلىو
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وموضو مدخالتوعملياتومخرجاتبدقة على ثمأعية ومن تدريبي، تعليمي، تربوي، نظام ي

وال جوانبالقوة ضعفتمهيد تحديد مننقاطاذالتخا الكشفعنه تم قراراتمناسبةإلصالحما

.الضعفوالقصور

عمليةجمعالمعلوماتوالبياناتواألدلةوالشواهدنهأبالتقويم(1111)ويعرفنورالدين

أهداف إطار وفي متعددة وثقافات بيئات في المنهج فعالية مدى عن مجملها تكشففي التي

يرىمحددة كما التقويم(1115)الحيلة، صدارإتتصفبالشموليةوالعموميةوتتعدىبأنعملية

ألا المنهج والضعففي القوة وتشخيصمواطن إحكام الحالى وقتراح والسبلالول الوسائل تخاذ

طويره.حسينهوت صالحهوت إ الكفيلة

سبقيرىالباحثأ المنهجهوعمليةجمعبياناتكميومما تقويم ةمنخاللنمفهوم

ومد جهة، من المتعلمين تعلم مدى تقياس ى وافر في السليمة وعناصرهبناءالمعايير المنهج

تحقيق منأجل إلىقراراتفيضوئها تلكالبياناتوالوصول أخرىوتفسير منجهة وتنظيمه

األهدافالتعليميةالتعلميةالمرغوبفيها.

:تيةاآلبعادفيتطويرالمناهجالمدرسيةحسبالخطواتاألةثالثييقومبأدوارنأوالتقويميمكن

.(1111،الشبلي)

 يحددقيمةوفعاليةالمنهجومدىتحقيقهلألهدافالنهائية.-

 مسارالعمليةالتعليمية.تعديللثناءتنفيذهمللمقررالدراسيوأيوجهالمعلمينفي-

المناهجنفسهابمعنىالحكمعلىصالحيةاعنمدىنجاحعمليةتطويراصادق يقدمحكم -

.المطلوبالتطويرومدىمواكبتهاالىالخططوالتطبيقووسائلقائطر

 من المنهجإاإلشارةوالبد عناصر من كعنصر التقويم بين التفريق ضرورة قويمتولى

إالمنهجفالتقويمفيالمنهجهوعمليةتهدف كانإلىتحديدما قدبالطلبةذا هدافالمنهجألغوا
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تقويمالمنهجفيقصدبهدرجةصالحيةالمنهجماأ،امنعناصرالمنهجويكونالتقويمهناعنصر 

نالتطويرالحاصلعلىمفهومالمنهجإعليمية،تهدافالألوقدرتهعلىتحقيقالطلبةومالءمتهل

هدافومحتوىأنهجمنفالتقويمشملجميععناصرالم،قويمتلىالإلىتغيرالنظرةإدىأالحديث

وتقويمنشطةأتدريسوقئوطرا توضحأوبهذا الحديثللمنهج المفهوم مع التقويم صبحتعملية

التعاملمعالمنهجعلىجوهياتلتقويمالمنههناكمنطلقو،ذاتهمواطنالقوةوالضعففيالمنهج

أ الشمولوالتوازنبينعناصرأمبديتيحنهنظام العناصرأيتأثرفيأنأالمنهجمعالعلم حد

نهمنعناصرنظامالتربيةوهوألىنظامالمنهجعلىإنظر،وياببقيةالعناصريجاب إااوينتقلسلب 

القيامبعمليةالتقويمعندالحرصعلىالنظرةالمستقبلية،وخرىويؤثربهاأليتأثرباألنظمةالتربويةا

.(1118يوالحيلة،مرع)ماكليهأو لغرضالتطويرأولغرضالتنفيذ

 :تقويم المنهج

التيتوديالى(أنعمليةتقويمالمنهجتحققمجموعةمناألهداف1111أكدالشبلي)

اتهممنجهة،الذييرفعمنمعنويذينله،األمرنمنبناةللمنهجومنفويومعرفةماحّققهالترب

بمؤشويزو الالحقدهم تخطيطعملهم فإلىآثارالمنهجلدىعرالتو،راتيستطيعونبموجبها

جمعالبياناتالتي،وةاألمرالذييساعدفيتطويرالمنهجفيضوءاألهدافالتربوي،مينالمتعل

أساليبتطويرو،أوإلغاءاأواستمرار اخاذموقفمنالمنهجتطوير القرارفياتيتساعدمّتخذ

جراءاتهونظري ممارسة.نتيجةللخبرةالمباشرةفيال،اتهالتقويموا 

:اآلتيأهممعاييرتقويمالمنهجأنمن(1118)عبدالحليمأكد

ت1 معايير وقويم. المنهج ووثيقة المنهج فلسفة معايير على تشتمل أهداف المنهج،معايير

التدريسو طرق ومعايير األنشطة، ومعايير المنهج، محتوى مصادرومعايير ومعايير التعلم،

ييرالتقويم.المعرفةوالتكنولوجياومعا
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مجاالت1 منخاللعدة المعلم معاييرتقويم مجالاستراتيجياتالتعلمومجالالتخطيط:.

دارةو ،ومجالالمادةالعلميةومجالالتقويمسواءالذاتيأوالطالب،ومجالمهنيةالمعلمالصفا 

سواءأخالقياتالمهنةأوالتنميةالمهنية.

والمهارات،منخاللعددمنالمجاالتهي:البنيةالمعرفيةوذلك.معاييرتقويمنواتجالتعلم،1

 الجوانبالشخصيةواالجتماعية.،المهاراتالحياتيةالمعاصرة،العلميةوالعملية

لعمليةو ذكرها كما أسسعديدة المنهج 1111)الهاديتقويم ) التقويموهي يرتبط أن

يكونالتقويمشامال لجميع،وفترةزمنيةمعينةأنيكونالتقويممستمرا وغيرمحددب،باألهداف

بالمدرسة واإلمكانياتالمادية التدريسوالمقرراتالدراسية مثلطريقة التعليمية جوانبالعملية

تنوعهواألهدافوالطلبة من بد ال والتقويم التقويم،، عملية في المستخدمة الوسائل وتعدد

جلذلكينبغيوعالجوانبالمرادتقويمها،ومنأعددوتنباإلضافةالىتعدداالدوات،لكييوجهت

يتمالتقويم،وأنيكونالتقويماقتصاديا وصدق،الثبات،الموضوعية(،توافرشروطمعينةمثل)ال

دارةالمدرسةوأولياءاألمورباعتبارهمقوىمؤثرةفيوالمعلمالطالبابطريقةتعاونيةيشاركفيه وا 

عمليةالتعليم.

هوفجهازالتحكمفيمنظومةالمنهج،بوصفةالتقويمأهميةفي(1118)بدالحليمعيرى

فياتجاه التعليمية الراجعةاهالمسؤولعنمسارالعملية منخاللالتغذية والسليم مجاالت،

،وهيالمنهجوتنفيذهونواتجالتعلمتشملعلىوثيقةالتقويمالتقتصرعلىنتائجالتعلموإنماّ

تعتليس ختامية ملية المنهجآأتي تنفيذ مراحل العمليةهاولكن،خر تصاحب مستمرة عملية

ومتابعة تنفيذا  و تخطيطا  انهاالتعليمية كما ولكنه، العمليةوسيلةاليسغاية تهدفلتحسين

والتعليمية أل، تقويمه بالمنهجعند المحيطة بالبيئة تأثيراألخذ تؤثر البيئة مثل:ا مباشرا ن فيه
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األخرى والتسهيالت السابقة المناهج مخرجات والوسائط، المتاحة، والموارد الطالب، مستوى

البشريةوالماديةوالطبيعيةواإلدارية.

الشافعي) المنهج1226يرى تقويم وظائف أن األهداف( قيمة على الحكم في تساعد

يةتقييممدىصحتهاأوالتعليمية،فاألهدافعندصياغتهاتكونبمثابةفروضتحتاجإلىعمل

وميولهموقدراتهمواستعداداتهمالتيينبغيأنتراعىفيالطلبةخطئها،وفيالكشفعنحاجات

نشاطاتهموفيجوانبالمنهجالمختلفة،ممايساعدعلىتنميتهاأوزيادتها.فالحكمعلىمدى

في يساعد علىنطاقواسعمما قبلتطبيقها التجاربالتربوية والتعرففعالية ضبطالتكلفة،

نقاط وعالج القوة نقاط تدعيم على للعمل الطلبة تحصيل في والضعف القوة نواحي على

توفير على يساعد مما معين مفهوم موضوعأو لتعلم الطلبة علىاستعداد والتأكيد الضعف،

أبن تقدم مدى عن بمعلوماتدقيقة األمور أولياء تزويد والتي لتعلمة، كافية وعندافعية ائهم

الصعوباتالتييواجهونها.

:التربية الرياضيةمفهوم 

الطالبنهاجانبمنجوانبالتربيةالعامةتعملعلىتربيةأالتربيةالرياضيةعلىتعرف

تربيةكاملةمتزنةمنجميعالنواحيالجسميةوالعقليةوالنفسيةوالصحيةواالجتماعيةعنالنشاطات

 بإشراف المختارة وناجي،البدنية )شعالن وعلم (التربية1111الخوالي)ويعرف.(1111وقيادة

عدة بواسطة واجتماعي ا وعقلي ا الطالببدني ا تنمية هدفها العامة، التربية من جزء ا بأنها الرياضية

(بأنهاتلك1116ألوانمنالنشاطالبدنيالمختاربعنايةلتحقيقالهدف.فيحينيعرفهامحاسنة)

يكتسبهاالفردعنطريقممارسةاألنشطةالبدنيةالتيتستخدمالجهازالحركيلإلنسانالتربيةالتي

والتيتؤديإلىاكسابالفردانماطسلوكيةمتعددةتشكلفيالنهايةالشخصيةاإلنسانيةالمتوازنة

 انبالبدنيةوالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةفيكافةالجو
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:التربية الرياضية ميةأه

لمختلفالتربيةالرياضيةكمادةدراسيةالتقلأهميةعنغيرهامنالموادالدراسيةالمقررةنأ

ووسائلواساليبواستراتيجياتتدريسخاصةلتحقيقالفوائدعلمكفؤ،الموادالدراسية،وتحتاجإلىم

لتن سعيها خالل من األهمية تلك وتبرز للطلبة المرجوة والنتائج مكونات من كثير شخصيةمية

علىالطالب والقضاء والتخفيفمنالعنفوالتعصب، الزائد، والعملعلىتفريغطاقاتالطلبة ،

كسابالطلبةالعاداتالصحيةالسليمةكالحفاظ المللمنخاللالتغييرفيروتينالحياةاليومي،وا 

السليم والقوام الرشاقة الطعلى تساعد التي البدنية الصفات تنمية على والعمل القيام، البعلى

االتجاهاتوالقيم من الكثير وتنمية والتحمل، والمرونة والسرعة القوة بنشاطمثل اليومية بأعماله

والصحية النظرية المعارف كساب وا  والعصبية، العنف، ونبذ والتسامح، التعاون، مثل اإليجابية

.(1116،محاسنة)والجماليةالمتعلقةبالتربيةالرياضية

نأو الرياضيةأهمية التربية على بذلكملئتعمل فتعالج المراهقين لدى الفراغ أوقات

تخلقفي،والعصبيالناجمعنالحياةالعصريةتخففالقلقالنفسيوالتوتر،وانحرافاتهمالمتوقعة

واالجتماعية والعقلية النفسية النواحي في توازن الفرد حياة التي العمل، على القادر الفرد تهيء

سبك،التيتسيلةتعبيرعنقدراتالفردالموروثةوالمكتسبةوو،عنالوطنوزيادةاإلنتاجللدفاع

والمهاري البدنية البدنيوالحركيوتنمياللياقة النمو هالفرد الصفاتالقيادية، الرياضةوتنمية  تعد

حدىإامة،وهيومنظمةمكملةللتربيةالعدىبمهارهمعينةمختارةؤاللعبويلهصفه نشاطا بدنيا 

المجتمع( )فلسفة اإليديولوجيا واضعو يختاره الذي الرياضي النشاط تستخدم التي التربية وسائل

والمربونليمارسهالطالببالنسبةلقيمتهبالنمو،والنموالعضويوالوظيفيللطالبومايحدثمن

.(1114،فاتوعراطننافعلنفسهومجتمعه.)مرتضىتأثيراتعلىسلوكهاالجتماعيكمو
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التربية الرياضية: معلم دليل 

عددليلمعلمالتربيةالرياضيةمنالوثائقالتيتميزمنهاجالتربيةالرياضيةكونهالوثيقةيُ

ا المرجعية المنهج، تطبيق خاللها من يتم وهذهلتي المهنية، المعلم احتياجات تلبي بدورها التي

(1225)باللهفوعرّيةالرياضالحديثةفيتدريسمادةالتربيةاالحتياجاتتتمثلفيتوفيرالتقنيات

بأنهمجموعةإجراءاتتعرفالمعلمبمالميشتملعليهالكتابوخاصةبالمنهاجوبخطواتتنظيم

ة.التعليملكلموضوعالسيماالوسائلالتعليميةواألنشطةغيرالصفي

منهيتلقىالذياألساسيالمرجعيعدةالرياضيالتربيةمعلمدليلأن(1281)الرازيويرى

المعلمبينالتربويةالعمليةربطعلىيعملالذي(التدريسفن)البيداغوجيةالتوجيهاتمجموعالمعلم

النظامغاياتتتضمنالتيالتعليميةالعملية،منالمرجوةاألهدافتحقيقعلىويساعد،والمتعلم

بدنيةأنشطةمنالمعلمدليلفيواردهومانجاحإلىتؤديوالتيالمنشودةوالكفاياتالتربوي

.وتميزهوبراعتهالمعلماجتهادعلىيتوقفوغيرهاومهارية

طارالمرجعيالذييسترشدبهالمعلماإلأندليلالتربيةالرياضيةيمثلالباحثويستخلص

نيتبععندتنفيذأيجبلمااجرائي إاهدافالمنهاجالدراسيبحيثيضعأمامالمعلموصف ألتحقيق

 في طإالمحتوى عملياألار وراء من يعدالتدريسةهدافالمرجوة أنه إلى إضافة المراجع، من

المهمةالتيتسهمفينجاحالمسارالتعليميالتيتساعدالمعلمينفي)فنالتدريس(البيداغوجية

.ماتلهفيتحضيردروسهمتحضيروبرمجةالدروسوهناالبدمنالتركيزعلىالمعلمينوالمعل

 : همية دليل معلم التربية الرياضيةأ

لىالواقع،ترجمةالمقررالدراسيإدواتالمهمةالتيتساعدالمعلمفيألعددليلالمعلممنايُ

أثناءالقيامبدورهفييراعيكثيرمنالمختصينفيالمناهجأهميةألنيكونبينيديالمعلملذاو

كماأنهيعملعلىاتخاذالقراراتالتيحصةرياضه،لكلمنظما يقدمتخطيطا وفيعمليةالتعليم،
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التق طرائق  يوضح بدورة الذي الرياضية التربية لمعلم الجيد األداء وأدواتهتساعد المتبعة ويم

.(1118،براهيمإ)واجراءاته

وبعدذلك،تللمعلمرشاداتوتوجيهاا و،فيالبدايةعنوانالوحدةيحتويدليلالمعلمعلىو

ساليبأقالتدريسالمقترحةوالوسائلالتعليميةوائلىطرإباإلضافة،هدافتدريسالوحدةأالمقدمةو

ا على دروسالوحدة درسمن كل مخطط يحتوي كما والمراجع، لها،ألالتقويم هدافاإلجرائية

الطالب بها يقوم التي المعلم،والنشاطات به يقوم الذي المستخدمةوا،والنشاط التعليمية لوسائل

.(1111،حجازي)

:األهمية النظرية لدليل المعلم

لىواقعإترجمةالمقررالدراسيدواتالمهمةالتيتساعدالمعلمفييعددليلالمعلممناأل

ثناءالقيامبدورهفيأنيكونبينيديالمعلمأهميةأولذلكيرىكثيرمنالمختصينفيالمناهج

التع ليمعملية القول، يمكن مفيد إ:كما يعد المعلم دليل ومهم ن للمعلم،ا )وذلكألا ،الجهيمين:

1114).

المدارس .1 في المنهج تطبيق ناحية،عملية من موحدة شبه تصبح الدليل باستخدام

 .المخرجاتالتعليمية

 .دافههأءعلىتعليماتهوابنا الدليليساعدالمعلمعلىتطويروتجديدمعلوماتهسنوي  .1

 .نيقبلونعليهويفهمونهويستخدمونهوالمعلم .1

تغطيةلليسمجردتعليماتمحددةالدليلمصدرمنالمصادرالتييستخدمهاالمعلم، .8

 .وبأخرىأالمنهجبطريقة
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بمكونات المنهج: التربية الرياضيةعالقة دليل معلم 

ايظهرفيكلعنصرمنعناصرثيق اويرتبطدليلمعلمالتربيةالرياضيةبمكوناتالمنهجارتباط 

المنهج

 علىالنحواآلتي:

األ هداف:األ المعلم دليل المتدرجة،يوضح بمستوياتها والتعليماألوهداف للتربية العامة هداف

التعليميةألاو للمرحلة العامة الدراسيةألاو،هداف للمادة العامة للوحدةاألوهداف الخاصة هداف

هدافخاصة،ألىإهدافالعامةويبينالدليلكيفيةتفكيكاأللخاصةبالدرس،هدافاألاوالدراسية،

.(1118،)ابنسلمةوالحارثيهدافويوضحالترابطواالنسجامبينتلكالمستوياتمناأل

أينبغيالمحتوى: المحتوى تنظيم مبادي تحقيق كيفية المعلم دليل يوضح والتتابعون االستمرار

الذييراعيبينالترتيبالمنطقيللمادةالعلميةوالترتيبالنفسي)السيكولوجي(التوازنووالتكامل،

)سعادةوابراهيم،والنظرياتوالتعليمات،والمفاهيم،ويوضحللمعلمالحقائق،،الطلبةحاجاتوميول

1116).

 :استراتيجيات التدريس المعلم دليل استراتيجياتالتدريسالمناسبةإيقدم لطبيعةرشاداتالختيار

 فيتوجيه تساعد التي المنشودا والطلبةالمقرر لمستوىالتعلم للوصول لديهم التفكير ثارة )ابن.

.(1118سلمةوالحارثي،

نهاالتعليميةالمتنوعةليختارمالنشاطاتحيثيقدمدليلالمعلممجموعةمناالنشطة التعليمية:

والتفاعل،يجابيةإللتدفعهمللمشاركةاالطلبةاماتوتراعيميولواهتم،المعلممايناسببيئةالتعلم

فيالموقفالتعليميبدء  للدرسومرور باألنشطةاالمثمر والتطويريةالتمهيدية البنائية باألنشطة ا

.(1225،)كوجكالتقويميةوانتهاءباألنشطة
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فيتحسينعمليتيالتعليمتساعدالتيالتعليميةنيرشددليلالمعلمللتقنياتأينبغيتقنيات التعليم:

 ذكر حيث للمقرر ومحمدوالتعلم 1118)جودت أن( ايجابي ثر ألها وانعكاس ا تعليمي ا علىاا

المتعلمين.

دواتالتقويمالمتنوعةالتيتساعدالمعلمفيتقويمأنيشملدليلالمعلمنماذجمنأينبغيالتقويم:

أقبلوطلبته التعليمية، العملية وبعد وموضوعية،ثناء وصادقة ثابتة نتائج جميعوتعطي وتشمل

)المعرفي النمو ،هوالمهاري،ةجوانب كما التقويمأوالوجدانية( بين العالقة يوضح المعلم دليل ن

.(1111،)نورالدينهدافالمنهجأساليبهوأو

ثيعرضيشملدليلالمعلمعلىعدةعناصرمنهامقدمةالدليلحيأنمكنيمحتوى دليل المعلم: 

بويالذيترفيهاالفلسفةالتييقومعليهاالتدريسبشكلموجزحتىيتعرفالمعلمعلىنوعالفكرال

الطلبةساسيةمنهاتعرفموقعأتعريفعلىعدةمسائلالمنخاللساسه،أعلىهجمناليخطط

نالجهدالتربوينظرةالمجتمعوتوقعاتهموتعرفنوعالنظرةالىالمعرفة،ومنالعمليةالتعليمية،

ساسيةألالفصولاأوبأبوابوالتعريفالدليل،بأهدافبناءومنهاالتعريفألالذييبذلبهدفتربيةا

نتكونالمقدمةأحيانيجبألوفيكلا،للدليلللدليلحتىيدركالمعلممنذالبدايةالصورةالكلية

االستفادةلىإتمامالمتعلموتؤدىنتثيراهأبسيطةوواضحةومعبرةعنمحتوىالدليلحتىيمكن

.(1111حجازي،)منهبطريقهسهلةومؤثرة

فهناكماهوطبيعتهمحتوىدليلالمعلميختلفباختالفأن(1111ويذكرمرعيوالحيله)

وهناكدليلمادةمافيالصفوف،فيصفماوهناكدليلمادةما،دليلمادةمالمرحلةتعليمية

نو،ألولىاالثالثةساسيةاأل دلةالتيتتناولكلموضوعمنموضوعاتدلةهيتلكاألفضلاألأا 

تشملالخطةعلىشكلخطوات،وتأتيالوحدةوتضعلهخطةلتنظيمتعلمهفيالموقفالصفي،
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الخطوة، ومصادرالتعلم،كلخطوةعلىنوعالنشاط،والمحتوىالذيسيتمتنظيمتعلمهفيهذه

.تخدمونوعالتقويمالذيسيس

استخالصأو يمكن سبق مما التقويم من بد ال الرياضيةالمستمرنه التربية معلم لدليل

ها،وبالتاليمواكبةالتطورالذييحصلفيومعالجتهاوتعزيزللوقوفعلىنقاطالقوةوالضعففيه

لتربيةليلادالأنبماهوجديد،إوعلمالتدريبالرياضيومحاولةرفدهذاالدليل،الميدانالرياضي

األ عن خصوصية له إدلةالرياضية دليل يحتويعلىاألا،جرائي كونه التييوكونه تطلبنشطة

دليلالمعلممنُيعدوالمرجوةمنها.هدافالعامةوالخاصةاأللتحقيق اأدائي اوحركي ذهاوتطبيقهايفتن

المعلمينفيتحضيروبرمجةوالتيتساعدفينجاحالمسارالتعليمي،المراجعالمهمةالتيتسهم

دليلمعلمياضيةلهفيتحضيردروسهم،كونمعلميالتربيةالرهناالبدمنالتركيزعلىالدروسو

األ المرجع الرياضية البيداغوجيةالتربية التوجيهات مجموع المعلم منه يتلقى الذي ساسي  يتال ،

 والمتعلم المعلم بين التربوية العملية ربط على األيعمل تحقيق على منويساعد المرجوة هداف

حمالىنجاةوالتيتؤديإالتيتتضمنغاياتالنظامالتربويوالكفاءاتالمنشودعليميةالعمليةالت

نشطةبدنيةومهاريةوغيرهايتوقفعلىاجتهادالمعلموبراعتهوتميزههوواردفيدليلالمعلممنأ

فيأداءهذهاألنشطة.

 :ت السابقةثانيا: الدراسا

عرض   الباحث تناول بموضوع العالقة ذات السابقة للدراسات الحاليةا بهدف،الدراسة

يضااالستفادةمنالنتائجالتيتوصلتأو،اجراءاتها والدراسةدواتأعدادإكيفيةفي،منهااالستفادة

لىاألحدثعلىالنحووتمعرضهامناألقدمإالدراسةالحاليةليهاهذهالدراساتفيمناقشةنتائجإ

 اآلتي:
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الثانيةمنالتعليم1111)حجازيهدفتدراسة بالحلقة الرياضية التربية دليلمعلم تقويم )

التواستخدمفيمصرالشرقيةةساسيلمحافظاأل الباحث،المنهجالوصفيالمسحيدراسة وقام

(81مكونهمن)ةائقعلىعيندواتالتاليةالمقابلةالشخصيةوالمالحظةوتحليلالوثألباستخداما

ظهرتنتائجالدراسةقصورأو،ساسيبمدينةالزقازيقتربيةالرياضيةمنمعلميالتعليماأللالمعلم 

وجهأوقصورفيمدىتحقيقالدليللألهدافوقصورفي،دليلالمعلمذيفمكاناتالمتاحةلتنإلفيا

 .النشاطالمدرسيفيالدليل

و الخوالدة )وهدفتدراسة التعرف1116المشاعلة االسالميةالى( التربية المواد دليل دور

وقداستخدمتالدراسةعمانفيللمرحلةالثانويةفيتحسينأداءالمعلمينمنوجهةنظرالمعلمين

علىستةمجاالتمقدمة(فقرة موزعة85تبانةمكونةمن)المنهجالوصفيالمسحيباستخداماس

الع واإلرشادات التعليميةالدليل واألساليب الدرس، تنفيذ تخطيط وعناصر الدرس وأهداف امة

من الدراسة وتكونتعينة والتقويم، واألنشطة التعليمية، وأظهرتنتائج111)والوسائل ومعلمة )

أّنه التعليميكانبدرجةمتوسطة،كما الدراسةأنتقديرالمعلمينلدليلالمعلمفيتحسينأدائهم

داللةإحصائيةفيتقديردوردليلالمعلمفيكلمجالمنالمجاالتباستثناءتوجدفروقذات

مجالمقدمهالدليلواإلرشاداتالعامةتعزىللخبرةوالمؤهلالعلمي،وعدموجودفروقذاتداللة

.  إحصائيةتعزىللجنس 

ةللصفتقويمدليلمعلمومعلمةالتربيةالرياضي(دراسةهدفتإلى (2008أجرىإبراهيمو

 ولتحقيق أسوان، بمحافظة الفكرية التربية بمدارس االبتدائي استخدامالسادس تم الدراسة هدف

 من الدراسة عينة وتكونت المسحي التربيةةومعلما معلم(81)المنهج بمدارس الرياضية التربية

االستبيانكأدواتلجمعالبيانا،الفكرية الباحثالمقابلةالشخصيةوأداة وأظهرتنتائجتواستخدم

أن محتوىالدراسة واختيار مالحظتها يمكن سلوكية بصورة وصياغتها األهدافالتعليمية تحديد
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وأيضا  علمية أسس على الدليل وميول لحاجات مناسبة تدريس وأساليب طرق الطلبة،تحديد

 .للخبراتواألنشطةالرياضيةلطلبةومعرفةمدىاكتسابابضرورةتقييمادلةالمعلمو

(معرفةمدىتوافرالمعاييرلدليلالمعلمفيدليليمعلم1112واستقصتدراسةالصوافي)

واستخدمتالدراسةرالمعلمين،ظالثقافةاالسالميةللصفالحاديعشروالثانيعشرمنوجهةن

(فقرةموزعةعلى44قهذاالهدفأعدالباحثاستبانةمكونةمن)يولتحقالمنهجالوصفيالمسحي،

عدموجوداظهرتالنتائج(معلماومعلمة،و111سبعةمجاالت،وطبقتالدراسةعلىعينةبلغت)

فروقذاتداللةإحصائيةبينتقديراتافرادالعينةتعزىلمتغيرالخبرة،والصفالدراسيفيجميع

 مجاالتإعداددليلالمعلم.

طفالمنأللفنيةفيرياضا(دراسةهدفتتقويمدليلمعلمالتربيةا1111أجرتعكاش)و

بابلوجهةنظرمعلماتالتربيةالفنية المنهجالوصفيالمسحيتالدراسةواستخدم،فيمحافظة

الدراسة فقرة12من)مكونهواستبانة،كمنهجمناسبلهذه موزعت( مكونه (81)نعلىعينه

انظهرتنتائجوأمعلمة، فيالدراسة الفنيةدليلمعلالخصائصالواجبتوفرها التربية اهتمامم

،منواالهتمامبالزياراتالمتبادلةبينمعلماترياضاالطفال،مكوناتالدليلبالتربيةوالتذوقالفني

 .وجهةنظرمعلماتالتربيةالفنية

(دراسةهدفتإلىتقويمدليلمنهاجرياضاألطفالللتربيةالحركية1111أجرتالشوابكة)و

 المعلمات نظر وجهة المنهجمن الدراسة واستخدمت القويسمة، للواء والتعليم التربية مديرية في

علىعينةمكونةمنموزعة (فقرة 41متهألغراضالدراسة،واستبانةاشتملتعلى)ءالوصفيلمال

و61) معلمة التعليمية( النتاجات مجاالت: أربعة التدريس،،والمحتوى،على واستراتيجيات

التقوي بدرجةواستراتيجيات جاءت رياضاألطفال معلمات تقدير أن النتائج وأظهرت وأدواته، م

 مرتفعةعلىجميعمجاالتالدراسة.
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دراسةهدفتإلىإجراءمقارنلتنفيذمنهجالتربيةالرياضيةKahiga(1118)كاهيجااجرى

مسحيواداة،واستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالفيكينيافيمدارسنيروبيونيرايالتمهيدية

( من مكونة عينة على والمقابلة مدير61االستبانة 61)و( األمور أولياء من من111)و( )

جأنهنالكفرقبينالمنهجالمقرروبينالمنهجاألطفالمنمرحلةماقبلالمدرسةواظهرتالنتائ

المطبقعلىأرضالواقع.

)أ الناصر 1114جرى معلم دليل تقويم إلى هدفت دراسة األ( للصف العربية ولاللغة

 الشامل المشروع في االبتدائي معايير ضوء في المناهج الرياض،لتطوير في مقترحه علمية

الت:اللغةاخمسمجإلى(فقرةموزعة11واستبانةمكونهمن)،المنهجالوصفيالدراسةواستخدم

أظهرتنتائجالدراسةأندرجةواألهدافواستراتيجياتالتدريسومصادرالتعلموالموادالمساندة،و

 توافرالمعاييرالمقترحةفيدليلمعلمياللغةالعربيةللصفاألولجاءتبدرجةضعيفة.

(تقويمدليلالمعلملمقررالتفسيرللصفالثانيالمتوسطمن1114الجهيمي)وهدفتدراسة

ا الدراسة واستخدمت التربويين والخبراء والمشرفين المعلمين نظر واستبانةوجهة الوصفي لمنهج

التقويم مجاالت: خمس من الفنيإلوا،واللغة،مكونة واستراتيجيات،واألهداف،والعرض،خراج

منمعلميالتفسيرفيمدينةالرياضوأظهرتالنتائجأنمحورا (معلم64التدريسوزعتعلى)

دون وأنمحورالتقويم المعلم، أعلىالمستوىالمأمولفيدليل أاللغة نظر منوجهة فرادرتبة

 لمختلفالمراحل.دلةالمعلمتقويمأبضرورةالعينة،

( أكمين 1115اجرى )Akmenفي والبدنية الرياضية التربية منهاج هدفتتقييم  دراسة

مدارسالجامعاتالتركيةواستخدامهافيحياتهمالمهنية،فيمدنأدرنةوتكيرداغومتيركالريليفي

(فقرةموزعةعلى51هذهالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيواستبانةمكونهمن)تركياواستخدمت
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( من مكونة )44عينة و معلما والخاصة،14( الحكومية المدارس في المعلمين من معلمة )

لبعضالدوراتفيمهنهمالمهنية.وأظهرتالنتائجأنهلمتكنهنالكحاجة

راسة الحالية منها:الدراسات السابقة وموقع الد التعقيب على

اتفقتالدراسةالحاليةمنحيثهدفهافيتقويمأدلةمعلميالتربيةالرياضيةمعدراسة

( إبراهيم من: )،(1118كل حجازي الناصر،(1111ودراسة من كل دراسة مع واختلفت

(1114)،( الجهيمي (1114ودراسة الشوابكة ودراسة ،(1111( عكاش ودراسة )1111)

(ودراسة1115(ودراسةأكمين)1116(ودراسةالخوالدةوالمشاعلة)1112لصوافي)ودراسةا

(.1118كاهيجا)

لمسحيمعجميعالدراساتواتفقتالدراسةالحاليةمنحيثاستخدامهاللمنهجالوصفيا

السابقة.

أ حيث ومن الدراسة السابقة.داة الدراسات جميع مع الحالية الدراسة اتفقت )االستبانة(

حجازي) من كل دراسة مع الدراسة حيثأداة استخدمتالمقابلة1111واختلفتمن التي )

التياستخدمتالمقابلةباإلضافةإلىاالستبانة(1118)باإلضافةإلىاالستبانةودراسةإبراهيم

(التياستخدمتالمقابلةباإلضافةلالستبانة1118ودراسةكاهيجا)

نة)المعلمين(معجميعالدراساتالسابقة.واختلفتمعدراسةواتفقتالدراسةمنحيثعي

كاهيجاالتياستخدمتالمدراءوأولياءاألمورواألطفال.

العهعلىالدراساتالسابقةفيبناءاإلطارالنظري،وتطويراستفادالباحثمنخاللاطّ

يقةاختيارهلعينةالدراسةدرجةتقويمدليلمعلمالتربيةالرياضيةوكذلكفيطرالستبانةلتعرفا

وتحديدالمنهجيةوالمعالجةاإلحصائية.
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 أولدراسة بكونها الدراساتالسابقة عن الحالية الباحث-تميزتالدراسة علم -بحد

ومنحيثعينةومكان فيالعاصمةعماناألردن، الرياضية التربية دليلمعلم هدفتلتقويم

الدراسة.
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 الفصل الثالث
 اإلجراءاتو الطريقة     

 
الدتّضمن لمنهج ا عرض  الفصل وعيراسةهذا ومجتمعها وأدا، األداتنتها وصدق ةها،

جراءاتالدراسةوذلكعلىالن،ةللبياناتعنالمعالجةاإلحصائيا،فضال وثباته حواآلتي:وا 

 منهج الدراسة:    

 الحالية الدراسة الوصفياستخدمت بوصفهلمسحياالمنهج للدراسة، المالئم المنهج

.الحالية

مجتمع الدراسة:

من الدراسة مجتمع الرياضيةجميعتّكون التربية المدارسمعلمي في يدرسون الذين

(541عددهم)البالغالعاصةعمانمحافظةفيمديرياتللمرحلةاألساسيةالعلياالحكومية

.1118/1112يمللعامالدراسياتتربيةوتعليمديرتسعمعلم اومعلمةفي

 عينة الدراسة:

محافظةالعاصمةتربيةوتعليمفيتماستخدامالعينةالعنقوديةالعشوائيةالختيارثالثمديريات

الرياضةالتربيةمعلميجميعتكونتعينةالدراسةمنواديالسير(ووناعور)سحابعمانوهي

(معلمة.85(معلم او)41اومعلمةمنهم)(معلم 161المذكورةوالبالغعددهم)المديرياتفي

( توزيع تم  )(161وقد منها استرجاع وتم )(115استبانة استرجاع بنسبة (%88.6استبانة

.حسبمتغيراتالدِّراسة(يوضحتوزيعأفرادمجتمعالدراسة1والجدولرقم)
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(1الجدول)
علىمتغيراتهاتوزيعأفرادعينةالدراسة

 النسبةالمئوية العدد المستوى/الفئةغيرالمت



الجنس

 %16 41 الذكور

%8568إناث

%115111المجموع





الخبرة

 %16.5 11 أقلمنخمسسنوات

%66.6 21 سنوات11إلى4من

%16.5 11 سنوات11أكثرمن

%111 115 مجموعال



المؤهلالعلمي

 %51 28 فأقلبكالوريوس

%12 12 أكثرماجستيرف

%111 115 المجموع

 

 أداة الدراسة:

ضيةللمرحلةلتحقيقأهدافالدراسةتمتطويراستبانةلتقويمأدلةمعلمالتربيةالريا    

فيمحافظةالعاصمةعمانمنوجهةنظر)السابع،الثامن،التاسع،العاشر(العلياساسيةاأل

 االطالع بعد وذلك الرياضية، التربية بعضبعضعلىمعلمي في المستخدمة االدوات

 مثل السابقة )الجهيمالدراسات 1114ي،دراسة و1118)إبراهيم،دراسةو(، دراسة(،

(حيثتماتباعالخطواتاآلتيةلتطويرأداةالدراسة:1111)حجازي،

بيانالمجاالتالرئيسةوتوزيعالفقراتعلىمحاورالدراسة-

هابالدراسةتحديدالفقراتالتيينبغيتضمين-
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وضعاالستبانةفيصوريهااالولية-

 استخدام جدا)تدرجوتم كبيرة االتي النحو وعلى الخماسي (،8كبيرة)(،4لكرت

(.1(،قليلةجدا)1(،قليلة)1متوسطة)

:لمايأتيتمالحكمعلىالمتوسطاتالحسابيةوفقا لتسهيلتفسيرالنتائج
طولالفئة1333=3(/5-1)

نخفضةم(1-1.11)

متوسطة(1.18-1.65)

مرتفعــــــة(1.68-4)

 :األداةصدق 

الدراسةأصدقمنللتحقق الباحثداة وذلكبعرضاألداةعلىالمحتوىصدقاعتمد

عددها) المحكمين من )(11لجنة 1ملحق المناهج( مجال والتخصصفي الكفاءة ذوي من

فيآرائهموذلكللوقوفعلى،ردنيةاألوطرائقالتدريسفيجامعةالشرقاالوسطوالجامعات

أداةالدراسةمنحيث:

 درجتتحتهاومناسبتهالغرضالدراسة.فقراتاالستبانةللمجاالتالتيأمدىانتماء -

 مدىصالحيةالفقراتومناسبتهالهدفالدراسة. -

 يتعديالتيرونهامناسبة.أ -

 مدىوضوحالفقرة. -

الفقراتالمنتميةعلىالمحكمينمنلبيةالعظمىالغاوفيضوءذلكتماألخذبمالحظات

المحكمين.غالبيةوالصالحةألغراضالدراسةوالتيتماالتفاقعليهامن
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-  تم لألداةمنصدقاالتساقالداخليالتأكدكما الباحثمعامل ارتباطحيثاستخدم

مدوبيرس لمعرفة ارتباطن درجاتى المنتميالفقرات للمجال الكلية إبالدرجة ،ليةة

 (يوضحمدىاالرتباطات1والجدول)

(1الجدول)
ألداةارتباطمجاالتاالداةبالدرجةالكليةمعامالت



 

 

 

 

 

 

 

يعززمن1يالحظمنالجدول) أنجميعقيممعامالتاالرتباطكانتدالةإحصائي ا،وهذا )

صدقاالتساقلفقراتاالستبانة.

  :داةاألثبات 

:تينطريقداةباستخدامأل،فقدتمحسابمعاملثباتادمنثباتأداةتأكلل

 

 

 %رتباط اال معامل  المجال التسلسل

%84 خراجالدليلإ 1

 %88 النتاجاتالتعليمية 1

 %81 محتوىاألدلة 1

 %81 استراتيجياتالتدريس 8

 %81 وسائلوأساليبتقويماألدلة 4

%79 األنشطةفياألدلة 6

 %99  الكلية لألداةالدرجة 
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(Test –Retest):االختبارعادةختبار و اإلأّواًل: طريقة 

(14تطبيقاالستبانةعلىعّينةمكّونةمن)تمحيثاالختبارعادةختباروتماستخدامطريقةاال

أسبوعينعلىالّتطبيقاألّولجرىإعادةمعلم  مرور وبعد الّدراسة، منخارجعّينة ومعلمة ا

الّتطبيقيناألّولوالثّانياالرتباطبينعّينةأنفسهممّرةأخرى،وُحسبمعاملتطبيقعلىأفرادالال

،(1.85)الثباتلألداةككلبلغتقيمةمعاملو،(Pearson)باستخداممعاملارتباطبيرسون

بين)لستةللمجاالتااالرتباطوتراوحتقيممعامل ال1.88(و)1.55ما وقدعّدتهذه قيم(

 (يبّينهذهالقيم.1،والجدول)هذهالّدراسةمناسبةألغراض

ثانًيا: طريقة االّتساق الّداخلّي:

كرونباخ معادلة استخدام االتساقالدا Cronbach-Alphaألفا-تم معامل وقديخلإليجاد ،

عّدتهذهو(،1.21(و)1.81لمجاالتاالستبانةبين)لفاأثباتكرونباختراوحتقيممعامل

(يبّينذلك.1غراضالّدراسة،والجدول)القيممناسبةأل

 (3الجدول )
  ت ثبات كرونبا  الفا لمجاالت اداة الدراسةمعامال

 
 االختبار واعادة االختبار ثبات كرونبا  الفامعامل  المجال

1.88 1.85 خراجالدليلإ 1

1.81 1.21 النتاجاتالتعليمية 1

1.82 1.84 محتوىاألدلة 1

1.88 1.86 لتدريساستراتيجياتا 4

1.85 1.88 وسائلوأساليبتقويماألدلة4

1.82 1.81 األنشطةفياألدلة 6

85الدرجةالكلية
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 إجراءات تطبيق الدراسة:

 .ريوالدراساتالسابقةدبالنظلىاألالرجوعإ -

 .تحديدمجتمعالدراسةوالعينة -

 .داةالدراسةتطويرأ -

 .التأكدمنصدقوثباتاالداة -

 .حصولعلىكتابتسهيلمهمةالباحثمنجامعةالشرقاالوسطال -

 .تطبيقاالستبانةعلىعينةالدراسة -

 .تفريغالبياناتفيجداولخاصهتمهيداألجراءالمعالجةاالحصائية -

 .إلحصائيةاتحليلالبيانات -

 .عرضنتائجالدراسة -

.مناقشةالنتائجوالتوصيات -

:االساليب اإلحصائية المستخدمة

خدامالمعالجاتاإلحصائيةاآلتيةاستتمّجابةعنأسئلةالدراسةلإل

 األول السؤال عن استخداملإلجابة المعياريةتم واالنحرافات الحسابية المتوسطات

فيمحافظةللتعرف العليا التربيةالرياضيةللمرحلةاألساسية أدلةمعلم العاصمةعلىتقويم

 .لرياضيةعمانمنوجهةنظرمعلميالتربيةا

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةحسب:استخدامتملإلجابةعنالسؤالالثانيو

(لعينتينt-test)اختباراستخدامتمالجنس،ولفحصداللةالفروقبينالمتوسطاتالحسابية

سنواتمستقلتين لمتغير الخبوبالنسبة العلمي والمؤهل رة الحساباستخدامتم يةالمتوسطات
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تماستخدامواالنحرافاتالمعيارية،ولفحصداللةالفروقاإلحصائيةبينالمتوسطاتالحسابية

تحليلالتبايناألحادي.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

لنتائجالدراسةالتيتمالتوصلإليهامنخاللاإلجابةعنأسئلتها،اتناولهذاالفصلعرض 

.اآلتيوعلىالنحو

ما درجة تقويم أدلة معلم ":  علىوال النتائجالمتعلقةباإلجابةعنالسؤالاألولالذينّصأ   

في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  اة لصفوف المرحلة األساسية العليالتربية الرياضي

؟"معلمي التربية الرياضية

ةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتمحسابالمتوسطاتالحسابي،لإلجابةعنهذاالسؤال

في محافظة العاصمة  ف المرحلة األساسية العلياتقويم أدلة معلم التربية الرياضية لصفو 

(ُيبينذلك.8والجدول)،الرياضيةعمان من وجهة نظر معلمي التربية 

 

 (4الجدول )
لة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية تقويم أدلدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 العليا من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية مرتبة تنازليًا.

 المجال الرقم
 المتوسط
 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي

8 
استراتيجياتالتدريسفي

األدلة
 مرتفعة 1 0.60 3.75

 فعةمرت 1 0.62 3.72 النتاجاتالتعليمية 1

 مرتفعة 1 0.60 3.71 وسائلوأساليبتقويماألدلة 4

 مرتفعة 8 0.57 3.68 محتوىاألدلة 1

 متوسطة 4 0.65 3.67 اخراجالدليل 1

 متوسطة 0.456 3.47 األنشطةفياألدلة 6

 مرتفعة 0.51 3.68 الدرجة الكلية 
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المتوّسطالحسابّي8ُيالحظمنالجدول) أّن ة معلم التربية الرياضي تقويم أدلةلدرجة(

العاشر( في محافظة العاصمة و  التاسعو  الثامنو )السابع  لصفوف المرحلة األساسية العليا

عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في المتوّسطجاء بلغ إذ المرتفعة، الدرجة

( الكلّية للّدرجة )ودرجة(1.68الحسابّي جاءتال1.41انحرافمعيارّي كما ةالستمجاالت(،

( بين وتراوحتالمتوّسطاتالحسابّية والمتوسطة المرتفعة الدرجتين درجة(،1.54-1.85في

التدريسفياألدلة"بمتوّسطحسابّياستراتيجياتمجال")أعلىتقديرا(وجاءفيالّرتبةاألولى

)اقلتقدير(يرةتبةاألخ(وبدرجةمرتفعة،وجاءفيالر1.61وانحرافمعيارّي)ودرجة(،1.54)

"األ حسابيمجال بمتوسط األدلة" في )1.85)نشطة معيارّي وانحراف وبدرجة1.84( )

متوسطة.

فكانتالّنتائجعلىالّنحواآلتي:علىحده،لمجاأمابالنسبةلفقراتكل

 

 :خراج الدليل"إاواًل: مجال " 

(يبينذلك.4ذاالمجالوالجدول)اريةلفقراتهتمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعي

(4)الجدول
المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالمستوىلفقراتمجال"اخراجالدليل"مرتبةتنازليا 

االنجراف الرتبة المستوى

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

 8 سةوالفرعية.يوجدتناسقبينالعناوينالرئي 4.03 0.69 1 مرتفعة

ةمرتفع  2 
0.83 3.99 

تعرضاألدلةالموضوعاتالمتضمنةعلىشكل

 محاور.

4 

ةمرتفع  3 
0.77 3.98 

ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفياألدلةبمحتوى

 النشاط.

10 
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 4 مرتفعة
0.92 3.96 

الرسوماتالتوضيحيةعلىغالفاألدلةلهاعالقة

 بالمحتوى.

6 

ةمرتفع  2 تحتوياألدلةعلىجميعالعناوينالرئيسةوالفرعية. 3.91 0.83 5 

ةمرتفع  5 يتصفغالفاألدلةبالمتانة. 3.91 0.79 6 

ةمرتفع  3 طباعةاألدلةواضحة. 3.85 0.98 7 

ةمرتفع  7 حجماألدلةمناسبمعالمحتوى. 3.68 0.79 8 

2.72 1.28 9 ةمتوسط  9 الية.يتصفالورقالمستخدمباألدلةبالجودةالع

 1 يمتازالغالفالخارجيبألوانجذابة. 2.64 1.39 11 ةمتوسط

  الدرجة الكلية 6933 29.0 مرتفعة



"اخراجالدليل"جاءتل(أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجا4مننتائجالجدول)يالحظ
األولىوالمرتفعةالمتوسطةفيالدرجتين وجاءتفيالرتبة )(علىتقدير)أ، والتي8الفقرة  )

بدرجة(8.11."،بمتوسطحسابي)يوجد تناسق بين العناوين الرئيسة والفرعيةنصتعلى"
(والتينصتعلى"1جاءتالفقرة)(قلتقدير)أ(،وفيالرتبةاألخيرة1.62وبانحرافمعياري)

بمتويمتاز الغالف الخارجي بألوان جذابة ". )حسط (1.68سابي معياريدرجة، وانحراف
(1.12.)

 :ثانيًا: مجال "النتاجات التعليمية"

(يبينذلك.6اريةلفقراتهذاالمجالوالجدول)تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعي

(6الجدول)
 لفقراتمجال"النتاجاتالتعليمية"مرتبةتنازليا درجةالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوال

االنجراف ةالرتب لدرجا

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

 27 تتميزالنتاجاتالعامةلألدلةبإمكانيةتقويمها. 4.08 0.72 1 ةمرتفع

ةمرتفع  2 0.71 4.02 
تؤكدالنتاجاتالعامةللدليلعلىتوعيةالطلبةبأهمية

 الرياضة.

26 

ةمرتفع  3 0.94 4.01 
ةالمهاراتفيالحياةتوظفالنتاجاتالعامةلألدل

 اليومية.

28 
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ةمرتفع  25 تسهماألدلةبإكسابالطلبةالعاداتالصحيةالسليمة. 4.00 0.76 4 

ةمرتفع  12 ترتبطالنتاجاتالعامةمعمحتوىالمادةالتعليمية. 3.99 0.78 5 

ةمرتفع  23 تسهماألدلةعلىتنميةاإلبداععندالطلبة 3.93 0.85 6 

ةمرتفع  7 0.88 3.87 
تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةالفروقالفرديةبين

 الطلبة.

17 

ةمرتفع  22 تركزاألدلةعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة. 3.82 0.88 8 

ةمرتفع  21 تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالنفسحركي. 3.77 0.93 9 

ةمرتفع  14 نبالعلمية.تركزالنتاجاتالعامةعلىالجوا 3.76 0.73 11 

ةمرتفع  15 النتاجاتالعامةلألدلةقابلةللتحقيق. 3.75 0.82 11 

ةمرتفع تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالوجداني 3.75 0.98 12  20 

ةمرتفع  13 0.78 3.69 
تستثيراألدلةدوافعالطلبةلالشتراكباألنشطةبالدرجة

 المقبولة.

24 

 19 تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالمعرفي. 3.65 1.08 14 ةمتوسط

ةمتوسط  16 تتناسبالنتاجاتالعامةلألدلةمعاحتياجاتالطلبة. 3.61 0.84 15 

ةمتوسط  16 0.74 3.53 
تتفقالنتاجاتالتعليميةمعأهدافالمرحلةاألساسية

 العليا.

11 

ةمتوسط  18 دلةمستوياتالطلبةالبدنية.تراعيالنتاجاتالعامةلأل 3.31 0.92 17 

ةمتوسط  13 تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية. 2.47 1.51 18 

  الدرجة الكلية  69.2 29.6 مرتفعة



الجدول نتائج من "6)يالحظ مجال لفقرات الحسابية المتوسطات أن النتاجات (

جاءتفيالدرجتينالتعليمية األولى،وجاءتفالمرتفعةوالمتوسطة" )األعلىتقدير ا(يالرتبة

( 15الفقرة " والتينصتعلى  بمتوسطتتميز النتاجات العامة لألدلة بإمكانية تقويمها( ،"

وبانحرافمعياري)8.18حسابي) )1.51 األخيرة وفيالرتبة مرتفعة، وبدرجة تقدير ا(( )األقل

( الفقرة 11جاءت " على نصت والتي بمتوسطللدليل بالواقعيةتتصف النتاجات العامة ( "

(،وبدرجةمتوسطة.1.41(وانحرافمعياري)1.85حسابي)
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 :ثالثا: مجال "محتوى األدلة"

(يبينذلك5)مجالمحتوىاالدلةاريةلفقراتتمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعي

(5)الجدول
لفقراتمجال"محتوىاألدلة"مرتبةتنازليا رجةدالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوال

االنجراف الرتبة الدرجة

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

 30 يرتبطمحتوىاألدلةبأهدافالتربيةالرياضية. 4.23 0.74 1 ةمرتفع

ةمرتفع  36 تتنوعاألنشطةالمتضمنةفيمحتوىاألدلة. 4.18 0.78 2 

ةمرتفع  33 تتناولكلوحدةمنوحداتاألدلةموضوًعامحدًدا. 4.11 0.86 3 

ةمرتفع  40 يمتازمحتوىاألدلةبالحداثة. 4.09 0.65 4 

ةمرتفع  5 
0.85 4.08 

يسمحمحتوىاألدلةباستخداماستراتيجياتالتدريس

 المختلفة.

38 

ةمرتفع  35 يعززمحتوىاألدلةالقيماإليجابيةعندالطلبة. 4.06 0.80 6 

ةرتفعم  32 يترجممحتوىاألدلةالنتاجاتالتعليميةللمادة. 4.03 0.79 7 

ةمرتفع  34 يتناسبمحتوىاألدلةمعالفئةالعمريةللطلبة. 4.02 0.80 8 

ةمرتفع  29 يتميزمحتوىاألدلةبالوضوح. 3.99 0.76 9 

ةمرتفع  11 
0.80 3.96 

تحتوياألدلةعلىتمريناتوألعابتسهمفيتطوير

 لفعناصراللياقةالبدنية.مخت

31 

 42 يركزمحتوىاألدلةعلىعنصرالتشويق. 3.79 0.88 11 ةمرتفع

 12 ةمتوسط
1.30 2.89 

يمتازمحتوىاألدلةبالشمولفيالمجاالتالمعرفية

 والوجدانيةوالنفسحركية.

37 

طةمتوس  43 يعززمحتوىاألدلةروحالمنافسةبينالطلبة. 2.88 1.28 13 

ةسطمتو  39 يراعيمحتوىاألدلةالفروقالفرديةبينالطلبة. 2.50 1.56 14 

ةمتوسط  41 يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله 2.46 1.51 15 

  الدرجة الكلية  69.0 ..29 مرتفعة
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في"جاءتمحتوى األدلة(أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"5يالحظمننتائجالجدول)

األولى الرتبة وجاءتفي والمتوسطة، المرتفعة تقدير ا(الدرجتين ))األعلى والتي11الفقرة  )

 " على )يرتبط محتوى األدلة بأهداف التربية الرياضيةنصت حسابي بمتوسط ،"8.11)

(81جاءتالفقرة))األقلتقدير ا((وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرة1.58وبانحرافمعياري)

والتينصتعلى"يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله"بمتوسطحسابي

(،وبدرجةمتوسطة.1.41(وانحرافمعياري)1.86)

 رابعا: مجال " استراتيجيات التدريس في األدلة"

 واالنحرافاتالمعيحسابتم لفقراتالمتوسطاتالحسابية استراتيجياتالتدريسفيارية مجال

(يبينذلك.8)والجدولرقماالدلة

(8)الجدول
لفقراتمجال"استراتيجياتالتدريسفياألدلة"مرتبةتنازليا درجةالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوال

االنجراف  الرتبة   الدرجة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

 49 يجياتالتدريسمعأهدافاألدلة.ترتبطاسترات 4.36 0.65 1 ةمرتفع

ةمرتفع  2 
0.70 4.35 

تركزاستراتيجياتالتدريسعلىتطبيقالمهارات

 المقررةوفققانوناللعب.

52 

ةمرتفع  3 
0.74 4.17 

تتميزاستراتيجياتالتدريسالمقترحةبإمكانيةتنفيذها

 بالحصةالدراسية.

50 

ةمرتفع  4 
0.93 4.10 

التدريسالفروقالفرديةبينتراعياستراتيجيات

 الطلبة.

45 

ةمرتفع  5 
0.79 3.85 

تسهماستراتيجياتالتدريسبالكشفعنالموهوبين

 رياضًيا.

44 

ةمرتفع  5 
1.01 3.85 

تنمياستراتيجياتالتدريسالتعلمالتعاونيلدى

 الطلبة.

48 

 7 ةمرتفع
1.08 3.78 

يةتتناسباستراتيجياتالتدريسمعاألنشطةالرياض

 المختلفة

46 



37 
 

 8 ةمتوسط
1.33 2.68 

تسهماستراتيجياتالتدريسبزيادةفاعليةتطبيق

 المهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعبالجماعي.

51 

 9 ةمتوسط
1.34 2.64 

تتنوعاستراتيجياتالتدريسبشكلمناسب

 لموضوعاتاألدلة.

47 

  الدرجة الكلية ..69 ..29 مرتفعة



نتائج من "8)الجدوليالحظ مجال لفقرات الحسابية المتوسطات أن استراتيجيات (

جاءتفيالدرجتينالتدريس " األولىالمرتفعةوالمتوسطة وجاءتفيالرتبة )األعلىتقدير ا(،

( على82الفقرة نصت والتي  ) بمتوسطترتبط استراتيجيات التدريس مع أهداف األدلة" ،"

)األقلتقدير ا((وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرة1.64)(وبانحرافمعياري8.16حسابي)

تتنوع استراتيجيات التدريس بشكل مناسب لموضوعات (والتينصتعلى"85جاءتالفقرة)

(،وبدرجةمتوسطة.1.18(وانحرافمعياري)1.68"بمتوسطحسابي)األدلة

 خامسًا: مجال " وسائل وأساليب تقويم األدلة"

وسائلوأساليبتقويماألدلةاريةلفقراتمجالوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيتمايجادالمت

(يبينذلك.2)والجدول

(2)الجدول
لفقراتمجال"وسائلوأساليبتقويماألدلة"مرتبةتنازليا درجةالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوال

االنجراف الرتبة درجةال

 المعياري

لمتوسطا

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

 1 ةمرتفع
0.82 4.18 

تنوعاألدلةفياستخدامأدواتتقويممتعددةفيالعملية

 التعليمية.

56 

 54 توظفاألدلةنتائجعمليةالتقويملتحسيننوعيةالتعلم. 4.13 0.80 2 ةمرتفع

ةمرتفع  57 تمرار.تسمحأساليبالتقويمللطلبةبتقويمأدائهمباس 4.10 0.80 3 

ةمرتفع  60 تتميزأساليبالتقويمفياألدلةبسهولةالتطبيق. 3.97 0.71 4 
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ةمرتفع  5 
0.81 3.94 

تساعدأساليبالتقويممعلميالتربيةالرياضيةعلىتحسين

 طرائقتدريسهم.

59 

ةمرتفع  53 تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددةلقياسأداءالطلبة. 2.75 1.26 6 

 58 تراعيأساليبالتقويمالفروقالفرديةبينالطلبة. 2.52 1.42 7 ةطمتوس

  الدرجة الكلية .693 29.0 مرتفعة



وسائل وأساليب  (أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"2)يالحظمننتائجالجدول

 تقويم األدلة الدرجتين جاءتفي والمتوسطة" األولىالمرتفعة الرتبة وجاءتفي على)األ،

)تقدير ا( 46الفقرة " نصتعلى والتي  تنوع األدلة في استخدام أدوات تقويم متعددة في (

(وبدرجةمرتفعة،وفي1.81(وبانحرافمعياري)8.18"،بمتوسطحسابي)العملية التعليمية

األخيرة تقدير ا(الرتبة ))األقل الفقرة 48جاءت " على نصت والتي تراعي أساليب التقويم (

)لفروق الفردية بين الطلبةا حسابي بمتوسط "1.41( معياري وانحراف وبدرجة1.81( ،)

متوسطة.

 :سادساً:  مجال " األنشطة في األدلة"

والجدولمجالاالنشطةفياالدلةاريةلفقراتتمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعي

(يبينذلك.11)رقم

(11)الجدول
نشطةفياألدلة"مرتبةتنازليالفقراتمجال"األدرجةيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالالمتوسطاتالحساب

االنجراف الرتبة درجةال

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

 

 الفقرة

 الرقم

ةمرتفع  1 
0.84 4.12 

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزةالملك

 عبدهللاالثانيللياقةالبدنية.

67 

ةتفعمر  61 تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة 4.08 0.88 2 

ةمرتفع  66 توفراألدواتالمناسبةلممارسةاألنشطة. 4.07 0.77 3 
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ةمرتفع  63 تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة. 3.74 0.81 4 

ةمتوسط  65 تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة. 3.45 0.98 5 

ةمتوسط  64 األنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة.تراعي 3.01 0.68 6 

ةمتوسط  62 تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصصلممارستها. 2.04 0.98 7 

  الدرجة الكلية 69.2 29.0 مرتفعة



الجدول نتائج من "11)يالحظ مجال لفقرات الحسابية المتوسطات أن استراتيجيات (

)األعلىتقدير ا(،وجاءتفيالرتبةاألولىعةالمرتفوالمتوسطة"جاءتفيالدرجتينالتدريس

" تعد األنشطة الطلبة بدنيا للمشاركة في جائزة الملك عبد اهلل (والتينصتعلى65الفقرة)

)الثاني للياقة البدنية بمتوسطحسابي وبانحرافمعياري)8.11"، مرتفعة،1.88( وبدرجة )

تتناسب األنشطة مع  (والتينصتعلى"61فقرة)جاءتال)األقلتقدير ا(وفيالرتبةاألخيرة

)"الوقت المخصص لممارستها حسابي )1.18بمتوسط معياري وانحراف وبدرجة1.28( ،)

متوسطة.

ذات داللة ق ووجد فر يهل : على نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصثانًيا: 

لة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة في درجة تقويم معلمي التربية الرياضية ألد احصائية

 عزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟يُ  ة العليا في محافظة العاصمة عماناألساسي

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 اواًل: متغير الجنس: 
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تقويممعلميالتربيةالرياضيةرجةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلد

 العليا األساسية المرحلة لصفوف الرياضية التربية معلم تمألدلة كما الجنس، لمتغير تبعا 

(ُيبين11(لعينتينمستقلتينوالجدول)t-testاستخداماالختبارالتائي)

(11لجدول)ا
درجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةليلعينتينمستقلتينالتائاالختبارالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةو

تبعا لمتغيرالجنس.معلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليا،
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 اخراج الدليل
 0.81 4.02 50 ذكور

4.151 1.111 
 0.43 3.46 87 ثانا

النتاجات 
 التعليمية

 0.81 3.87 50 ذكور

1.118 1.115 
 0.47 3.64 87 اناث

 محتوى األدلة
 0.65 4.05 50 ذكور

6.811 1.111 
 0.39 3.48 87 اناث

استراتيجيات 
 التدريس

 0.57 4.09 50 ذكور

4.881 1.111 
 0.53 3.56 87 اناث

وسائل 
واساليب 

 التقويم

 0.73 3.88 50 ذكور

1.445 1.111 
 0.48 3.61 87 اناث

األنشطةفي
 األدلة

 0.43 3.45 50 ذكور

1.814- 1.651 
 0.46 3.48 87 اناث

 الدرجة الكلية
 0.62 3.92 50 ذكور

8.814 1.111 
 0.37 3.55 87 اناث

لدرجةبينالمتوسطاتالحسابيةجوهريق(وجودفر11أظهرتالنتائجفيالجدول)

تقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعلياتبعا 

التائي القيمة بلغت إذ الجنس )لمتغير الكلية للدرجة وب8.814ة م( ستوى (،1.111)دالله

ةالتائيةلمجال،وكانتالقيمالتائيةذاتداللةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمالمعلمينولصالح
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( ولمجال"النتاجاتالتعليمية"المعلمين(،ولصالح1.111)وبداللة(4.151"اخراجالدليل" ،

و1.118) ولصالح1.115)بداللة( والمعلمين(، "محتوىاألدل، التائيةلمجال بلغتالقيمة ة"

(6.811 و1.11)وبداللة( الذكور، ولصالح ب(،  التدريس" "استراتيجيات القيمةلمجال لغت

بلغت،ولمجال"وسائلوأساليبالتقويم"المعلمين(ولصالح1.11)داللة(و4.881التائية) ،

ولمتكنالفروقذاتداللة1.111(وبمستوى)1.445القيمةالتائية) (ولصالحالذكور،هذا

( التائية القيمة كانت إذ األدلة" في "األنشطة لمجال -1.814احصائية وبمستوى(

(.1.651)لةدال

 :الخبرة ثانًيا: متغير 

التربية معلمي تقويم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم

األساسي لصفوفالمرحلة الرياضية التربية معلم ألدلة العاصمةالرياضية فيمحافظة العليا ة

(ُيبينذلك.11،والجدول)ةالتدريسيةلمعلميالتربيةالرياضيتبعا لفئاتمتغيرالخبرة عمان

 (11الجدول)
المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةتبعا لمتغير

 الخبرة.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص المجال

 اخراج الدليل

 0.85 4.01 23 أقلمنخمسسنوات

منخمسسنواتإلىأقلمن

 عشرسنوات
48 3.52 0.56 

 0.60 3.66 66 عشرسنواتفأكثر

النتاجات 

 التعليمية

 0.81 3.87 23 أقلمنخمسسنوات

منخمسسنواتإلىأقلمن

عشرسنوات
48 3.68 0.50 

 0.63 3.71 66 عشرسنواتفأكثر
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 محتوى األدلة

 0.74 3.89 23 أقلمنخمسسنوات

منخمسسنواتإلىأقلمن

عشرسنوات
48 3.68 0.50 

 0.55 3.62 66 عشرسنواتفأكثر

استراتيجيات 

التدريس في 

 األدلة

 0.56 3.96 23 أقلمنخمسسنوات

منخمسسنواتإلىأقلمن

 عشرسنوات
48 3.53 0.59 

 0.58 3.84 66 عشرسنواتفأكثر

وسائل وأساليب 

 تقويم األدلة

 0.79 3.65 23 منخمسسنواتأقل

منخمسسنواتإلىأقلمن

عشرسنوات
48 3.60 0.52 

 0.56 3.81 66 عشرسنواتفأكثر 

األنشطة في 

 األدلة

 0.37 3.42 23 أقلمنخمسسنوات

منخمسسنواتإلىأقلمن

 عشرسنوات
48 3.39 0.41 

 0.49 3.54 66 عشرسنواتفأكثر 

 الدرجة الكلية

 0.64 3.83 23 نخمسسنواتأقلم

منخمسسنواتإلىأقلمن

عشرسنوات
48 3.59 0.43 

 0.51 3.69 66 عشرسنواتفأكثر 



( الجدول من تقويم11ُيالحظ لدرجة الحسابّية المتوّسطات بين ظاهرّية فروق وجود )

األساسي المرحلة لصفوف الرياضية التربية معلم ألدلة الرياضية التربية فيمعلمي العليا ة

تبعا لمتغيرالخبرةفيكّلمجالمنمجاالتاالستبانةوالّدرجةالكّليةمحافظةالعاصمةعمان

 حصل إذ أعلىمتوّسطمعلميللمجاالتمجتمعة، على منخمسسنوات( )أقل الخبرة فئة
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ثر(فئةالخبرة)عشرسنواتفأكمعلمي.يليهم(1668)وانحرافمعياري(1.81حسابّيبلغ)

فئةالخبرةمعلميفيحينجاء(1641)وانحرافمعياري(،1.62إذبلغمتوّسطهمالحسابّي)

وانحراف(،1.42(بالرتبةاألخيرةبمتوّسطحسابّي)منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات)

ةولتحديدفيماإذاكانتالفروقبينالمتوّسطاتالحسابّيةذاتداللةإحصائيّ(1.811)معياري

تطبيقتحليلالتّبايناألحادّيα=0.05عندمستوى) اءتوجOne - Way ANOVA(تّم

(11الّنتائجكمافيالجدول)

(11الجدول)
لدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعلياتحليلالتّبايناألحادّي

 .نتبعا لمتغيرالخبرةفيمحافظةالعاصمةعما

مجموع  مصدر الّتباين
 المرّبعات

متوّسط  درجة الحرّية
 المرّبعات

مستوى  ف
 الّداللة

 اخراجالدليل

 0.011 4.625 1.874 2 3.748 بينالمجموعات

   0.405 134 54.294 داخلالمجموعات

    136 58.042 المجموع

 النتاجاتالتعليمية

 0.460 780. 0.302 2 0.605 بينالمجموعات

   0.387 134 51.914 داخلالمجموعات

    136 52.519 المجموع

 محتوىاألدلة

 0.144 1.963 0.636 2 1.271 بينالمجموعات

   0.324 134 43.389 داخلالمجموعات

    136 44.660 المجموع

 استراتيجياتالتدريس

 0.003 5.930 1.991 2 3.983 بينالمجموعات

   0.336 134 44.999 اخلالمجموعاتد

    136 48.982 المجموع
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وسائلوأساليبتقويم

 األدلة

 0.171 1.789 0.630 2 1.260 بينالمجموعات

   0.352 134 47.181 داخلالمجموعات

    136 48.441 المجموع

 0.166 1.821 0.358 2 0.716 بينالمجموعات

   0.197 134 26.365 داخلالمجموعات

    136 27.082 المجموع

 األنشطةفياألدلة

 0.171 1.788 456. 2 911. بينالمجموعات

   255. 134 34.155 داخلالمجموعات

    136 35.067 المجموع

 الّدرجةالكّلية

 0.171 1.788 0.456 2 0.911 بينالمجموعات

   0.255 134 34.155 داخلالمجموعات

    136 35.067 المجموع

 

( الجدول نتائج 11أظهرت داللة ذات فروق وجود التربيةفي( معلمي تقويم درجة

األساسي لصفوفالمرحلة الرياضية التربية معلم ألدلة العاصمةالرياضية فيمحافظة العليا ة

لعمان الخبرة لمتغير الرياضيةعمتبعا  التربية الكليةلمي للدرجة  الفائّية القيمة بلغت إذ ،

إذ ((0.011داللة(وبمستوى8.614) وكانتالفروقداّلةإحصائيًّافيمجال"اخراجالدليل"

ولبعد"استراتيجياتالتدريس" (،1.111)داللة(وبمستوى8.614بلغتالقيمةالفائّيةلهذاالبعد)

( البعد لهذا الفائّية بلغتالقيمة وبمستوى4.211إذ ) تكنالفروق (،0.003)داللة ذاتولم

لكلو(1.14داللةإحصائيةللمجاالتالمتبقيةفقدكانتقيمالداللةالخاصةبـ"ف"اكبرمن)
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،ولمعرفةعائدّيةالفروقللدرجة(1.111(وبمستوىداللة)8.614بلغتقيمةف)المجاالت

اتالبعدّية.للمقارن(Scheffe)تّماستخداماختبارشيفيهاإلحصائيةالكليةولألبعادذاتالداللة



 (18الجدول)
للدرجةالكليةولمجال"اخراجالدليل"،و"استراتيجياتنتائجاختبارشيفيهللمقارناتالبعدّيةبينالمتوّسطاتالحسابّية
التدريس".

 البعد
 

 
 مستويات متغّير الخبرة

المتوّسط 
 الحسابيّ 

 

أقّل من 
خمس 
 سنوات

من خمس سنوات إلى 
 أقل من عشر سنوات

عشر 
نوات س

 فأكثر

اخراجالدليل

1.14  1.82 - 4.01أقلمنخمسسنوات

-1.18- - 3.52منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات

-  3.66عشرسنواتفأكثر


استراتيجيات
التدريس

-1.11  1.81 - 3.96أقلمنخمسسنوات

-1.11- - 3.53منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات

-  3.84سنواتفأكثرعشر

الدرجة
الكلية

1.18 -1.18 - 3.83أقلمنخمسسنوات

-1.11- - 3.59منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات

-  3.69عشرسنواتفأكثر



( الجدول من 18يالحظ الحسابّية المتوّسطات بين الفروق أّن التربيةل( معلمي تقويم درجة

 ألدلة العاصمةالرياضية فيمحافظة العليا األساسية لصفوفالمرحلة الرياضية التربية معلم

العاشر( التاسع، ،الثامن، )السابع التدريسعلىمجالعمان هيئة لعضو الخبرة لمتغير تبعا 

 الدليل" ل"اخراج الكلية الدرجة )وعلى الخبرة فئة ذوي من بعدخمسسنوات(أقل وعلى ،

لمنعشر)منخمسسنواتإلىأقّ"،فإنالفروقتعزىلذويفئةالخبرة"استراتيجياتالتدريس

،و)اقلمنخمسسنوات(.سنوات(
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ثالثا: متغير المؤهل العلمي: 

تقويم معلمي التربية الرياضية تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجة

تبعا ة العليا في محافظة العاصمة عمان ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسي

( التائي االختبار استخدام تم كما العلمي، المؤهل والجدولt-testلمتغير مستقلتين لعينتين )

(ُيبينذلك.14)

(14الجدول)
لرياضيةألدلةدرجةتقويممعلميالتربيةاالتائيلعينتينمستقلتينلاالختبارالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةو

تبعا لمتغيرالمؤهلالعلمي.ةالعليافيمحافظةالعاصمةعمانمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسي
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 اخراج الدليل
 0.58 3.61 98 فأقل سبكالوريو 

1.515- 1.188 
 0.80 3.82 39 فأكثرماجستير 

النتاجات 
 التعليمية

 0.56 3.72 98 فأقل سبكالوريو 

1.115- 1.285 
 0.77 3.72 39 ماجستير فأكثر

 محتوى األدلة
 0.50 3.67 98 فأقل سبكالوريو 

1.121- 1.625 
 0.73 3.71 39 ماجستير فأكثر

استراتيجيات 
 التدريس

 0.56 3.70 98 فأقل سبكالوريو 

1.511- 1.181 
 0.68 3.89 39 ماجستير فأكثر

وسائل 
واساليب 

 التقويم

 0.54 3.73 98 فأقل سبكالوريو 

1.661 1.482 
 0.73 3.66 39 ماجستير فأكثر

األنشطةفي
 األدلة

 0.41 3.44 98 فأقل سبكالوريو 

1.181- 1.116 
 0.52 3.54 39 ماجستير فأكثر

 الدرجة الكلية
 0.44 3.66 98 فأقل سبكالوريو 

1.511- 1.866 
 0.65 3.73 39 ماجستير فأكثر
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بينالمتوسطاتالحسابية(عدموجودفروقذاتداللة14أظهرتالنتائجفيالجدول)

ةالعليالدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسي

عمان العاصمة لمتفيمحافظة الكليةتبعا  للدرجة التائية بلغتالقيمة العلميإذ المؤهل غير

(،ولمتكنالقيمالتائيةذاتداللةلجميعالمجاالتإذ1.866)داللة(وبمستوى-1.511)

( الدليل" "اخراج لمجال التائية القيمة وبمستوى-1.515بلغت ولمجال1.188)داللة( ،)

( التعليمية" 1.115"النتاجات وبمستوى ) بلغت1.285)داللة األدلة" "محتوى لمجال و  ،)

(،ولمجال"استراتيجياتالتدريس"بلغت1.625)داللة(وبمستوى-1.121القيمةالتائية)

(،ولمجال"وسائلوأساليبالتقويم"،بلغت1.181)داللة(وبمستوى1.511القيمةالتائية)

( التائية وبمستوى1.661القيمة بلغت1.482)داللة( فياألدلة" "األنشطة ولمجال هذا ، )

(.1.116)داللة(وبمستوى-1.181القيمةالتائية)
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
عرض  الفصل هذا وفق تضمن إليها التوصل تم التي الدراسة نتائج لمناقشة لسؤاليا ا

وكمايلي:الدراسة،والتوصياتالمنبثقةعننتائجالدراسة،

 يمعلم ما درجة تقويم " نص على:ئج المتعلقة بالسؤال األول الذي أواًل: مناقشة النتا

في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  التربية الرياضية للصفوف المرحلة األساسية العليا

  ؟معلمي التربية الرياضية

( الجدول لدرج8ُيالحظمن الحسابّي المتوّسط أّن الرياضي( التربية معلم أدلة تقويم ةة

العليا األساسية التربيةلصفوفالمرحلة معلمي نظر وجهة من عمان العاصمة محافظة في

( الكلّية للّدرجة المتوّسطالحسابّي بلغ إذ المرتفعة، بانحراف1.68الرياضيةجاءفيالدرجة )

( المجاالت1.41معيارّي جاءت كما وةالست(، الدرجتين وتراوحتوالمرتفعةالمتوسطةفي

( بين ما الحسابّية "1.85-1.54المتوّسطات مجال األولى الّرتبة في وجاء استراتيجيات(،

(وبدرجةمرتفعة،1.46وانحرافمعيارّي)بدرجة(،8.15التدريسفياألدلة"بمتوّسطحسابّي)

مجال"األ األخيرة فيالّرتبة بمتوّسطحساوجاء فياألدلة" )نشطة 1.85بّي ) وانحرافبدرجة

(وبدرجةمتوسطة.1.84معيارّي)

 مرتفعةأي بدرجة جاءت لألدلة الرياضية التربية معلمي تقديرات على،أن يدل وهذا

متهالتحقيقءويعدمؤشرامهماعلىجودةاألدلةوسالمتهاومالمرتفعة،رجةدقبولهملهاتربوياب

ا.النتاجاتالعامةوالخاصةالمرجوةمنه
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يعزوالباحثهذهالنتيجةإلىمدىرضاوقناعةمعلميالتربيةالرياضيةعنأدلةالتربيةو

النتيجةإلىالجهودالعلميةوالفنية الرياضيةللمرحلةاألساسيةالعليا،وقديعودالسببفيهذه

األردنية والتعليم التربية للتربي،المبذولةمنقبلوزارة األدلة عداد كمافيتأليفوا  الرياضية، ة

المناهجوالكتبفيلىقياماللجانالمختصةفيتطويريمكنأنيعودالسببفيهذهالنتيجةإ

يحقق وبما تأليفالدليلبموجبها، ليتم علىوضعأسسعلميةومنهجية والتعليم التربية وزارة

التممايؤديوالتيوضعتمنأجلهاضمنجميعالمجا،النتاجاتالعامةوالخاصةفياألدلة

إلىتقديرجهودوزارةالتربيةوالتعليمفيإعدادهذهاألدلة.

 مع النتيجة وتتفقهذه )نتيجة الشوابكة تقدير1111دراسة أن أظهرتنتائجها التي )

معلماترياضاألطفاللتقويمدليلمنهاجرياضاألطفالللتربيةالحركيةجاءتبدرجةمرتفعة

 مجاالت جميع ة،الدراسعلى واختلفت مع )نتيجة الناصر من كل ودراسة(،1114دراسة

( )(،1114الجهيمي عكاش )(،1111ودراسة الصوافي ،1112ودراسة إبراهيم( ودراسة

.(1111(،وحجازي)1118(،اليحيى)1116(،ودراسةالخوالدةوالمشاعلة)1118)

أداة الدراسة: تمجاالمناقشة 

:اآلتيتاداةالدراسةكلعلىحدةفقدكانتعلىالنحوامافيمايتعلقبمناقشةمجاال

 اواًل: مجال " اخراج الدليل"

"اخراجالدليل"جاءتل(أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجا4يالحظمننتائجالجدول)

(والتي8الفقرة))األعلىتقدير ا(فيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولى

(وبانحراف8.11ى"يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسةوالفرعية."،بمتوسطحسابي)نصتعل



50 
 

جاءت1.68معياري) األخيرة وفيالرتبة ))أقلتقدير ا((، يمتاز1الفقرة والتينصتعلى" )

(.1.12(وانحرافمعياري)1.68سابي)حسطالغالفالخارجيبألوانجذابة."بمتو

ا معلمي تقديرات الرياضيةأظهرت جلتربية التي الدليل" "إخراج مجال بينفي اءت

وجوددرجةرضامتوسطةمنقبللىاالمرتفعة،ويعزوالباحثهذهالنتيجةالمتوسطةوالدرجتين

خراجالعاملألدلة،ويمكنأنيدلذلكعلىشمولالصفحاتاألولىإلمعلميالتربيةالرياضيةل

ن،وكذلكوجودقائمةمحتوياتووالصورالتييحتاجهاالمعلملألدلةعلىالمعلوماتوالبيانات

مؤلفيأدلةالتربيةالرياضيةعلىإخراجاهتماملألدلةبشكلعام،ويستدلمنهذهالنتيجةعلى

وزارةاهتمامإلدراكهممدىانعكاسذلكعلىالمعلمينبشكلعام،وعلى،األدلةبصورةجذابة

بمايتناسبمعالنتاجاتالعامةوالخاصةسعيالتحقيق،ذهاألدلةالتربيةوالتعليمعلىتطويره

األهدافالمرجوةمنها.

 ثانيا: مجال النتاجات التعليمية

(أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"النتاجاتالتعليمية"6)يالحظمننتائجالجدول

األولىا وجاءتفيالرتبة والمتوسطة، المرتفعة )جاءتفيالدرجتين والتي15لفقرة نصت(

( حسابي بمتوسط تقويمها"، بإمكانية لألدلة العامة النتاجات تتميز " وبانحراف8.18على )

)1.51معياري) الفقرة جاءت األخيرة الرتبة وفي مرتفعة، وبدرجة )11" نصتعلى والتي )

(،1.41اري)(وانحرافمعي1.85تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية.."بمتوسطحسابي)

وبدرجةمتوسطة.

التي النتاجاتالتعليمية" أظهرتالتقديراتلمعلميالتربيةالرياضيةفيفقراتمجال"

ارتباطبينالنتاجاتوالمتوسطة،جاءتبينالدرجتينالمرتفعة النتيجةوجود ويستدلمنهذه

يمكنعزوذلكإلىلألدلة،التعليميةواألهدافالعامةوالخاصة تنوعفيالنتاجاتكما وجود
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 مع يتناسب بما األدلةاألهداف،التعليمية بمحتوى بين،وارتباطها الفردية للفروق ومناسبتها

أفضلالطلبة، بشكل التعلم عملية ،إلحداث المهارات إلىوالحركية،واتقان السبب يعود قد

والتعاوني.تنميةروحالعملالجماعيباهتمامهاومدىالتعليمية،وضوحالنتاجات

أناللجنةالمشرفةعلىتأليفاألدلةقدوجهتالمؤلفينالنتيجةإلىويمكنتفسيرهذه

وأنتكونهذهالنتاجاتقابلةللتحقيقوالخاصة،العامة،بالنتاجاتالتعليميةاالهتمامإلىضرورة

ضمنمتنأدلةالتربيةالرياضية.

 الدلة.توى اثالثا: مجال مح

"محتوىاألدلة"5)الجدوليالحظمننتائج لفقراتمجال المتوسطاتالحسابية أن )

( األولىالفقرة وجاءتفيالرتبة والمتوسطة، المرتفعة والتي11جاءتفيالدرجتين نصت(

( حسابي بمتوسط الرياضية."، بأهدافالتربية األدلة محتوى يرتبط " وبانحراف8.11على )

ا1.58معياري) وفي مرتفعة، وبدرجة )( الفقرة جاءت األخيرة "81لرتبة نصتعلى والتي )

(وانحراف1.86يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله"بمتوسطحسابي)

(،وبدرجةمتوسطة.1.41معياري)

بين كانت أنها األدلة محتوى مجال في الرياضية التربية معلمي تقديرات أظهرت

األدلةلمعلميويستدلمنهذهالنتيجةعلىمدىأهميةمحتوىة،والمتوسطالدرجتينالمرتفعة

 الرياضية، التربية الفردية الفروق مع تتناسب التي األنشطة على وقدراتهمللطلبة،واحتوائها

ا، لىمدىوعللطلبة،وقديعودالسببفيذلكإلىمناسبةمحتوىاألدلةللقدراتالبدنيةأيض 

ارتباطالمحتوىباألهداف.
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رابعا: مجال استراتيجيات التدريس في األدلة

الجدول نتائج "8)يالحظمن لفقراتمجال المتوسطاتالحسابية أن "استراتيجيات التدريس(

( األولىالفقرة وجاءتفيالرتبة والمتوسطة، المرتفعة والتي82جاءتفيالدرجتين نصت(

 بمتوسطحسابي)"ترتبط استراتيجيات التدريس مع أهداف األدلةعلى" وبانحراف8.16، )

تتنوع (والتينصتعلى"85(وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءتالفقرة)1.64معياري)

بمتوسطحسابي)استراتيجيات التدريس بشكل مناسب لموضوعات األدلة وانحرا1.68" ف(

(،وبدرجةمتوسطة.1.18معياري)

اضيةفيمجالاستراتيجياتالتدريسفياألدلةأنهاأظهرتتقديراتمعلميالتربيةالري

 المرتفعة الدرجتين بين مالءمةوالمتوسطة،كانت مدى على النتيجة هذه من ويستدل

التيتراعيالفروقالفرديةتللمهارااستراتيجياتالتدريسالمستخدمةفياألدلة المرادتطبيقها

وارتباطهاالمستخدمة،لىالتنوعفياالستراتيجياتوقديعودالسببفيهذهالنتيجةإالطلبة،بين

متهالمعايرالجودفيءوعلىمدىاهتمامالجهاتالمختصةبتأليفاألدلةلمالاألدلة،بمحتوى

هذاالمجال.

 خامسا: مجال وسائل وأساليب تقويم األدلة

اليب وسائل وأس (أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"2)يالحظمننتائجالجدول

(46"جاءتفيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة) تقويم األدلة

 " على نصت "،تنوع األدلة في استخدام أدوات تقويم متعددة في العملية التعليميةوالتي

(وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءت1.81(وبانحرافمعياري)8.18بمتوسطحسابي)



53 
 

بمتوسطتراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة(والتينصتعلى"48الفقرة) "

(،وبدرجةمتوسطة.1.81فمعياري)(وانحرا1.41حسابي)

أظهرتتقديراتمعلميالتربيةالرياضيةلفقراتمجالوسائلوأساليبتقويماألدلةالتي

 المرتفعة الدرجتين بين األساليبويوالمتوسطة،كانت في التنوع إلى النتيجة هذه من ستدل

إلحداثالصحيح،وكذلكشمولهابحيثتغطيالمهاراتالمطلوبةبالشكلالمستخدمة،التقويمية

عمليةالتعلمومراعاتهاللفروقالفرديةبينالطلبة.

 :سادسا: مجال األنشطة في األدلة

الجدول نتائج من المتوسطاتالحسابية11)يالحظ أن "استراتيجيات( لفقراتمجال

(والتي65التدريس"جاءتفيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة)

"،عبداهللالثانيللياقةالبدنيةنصتعلى"تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزةالملك

تفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءت(وبدرجةمر1.88(وبانحرافمعياري)8.11بمتوسطحسابي)

( بمتوسط61الفقرة معالوقتالمخصصلممارستها." تتناسباألنشطة والتينصتعلى" )

(،وبدرجةمتوسطة.1.28(وانحرافمعياري)1.18حسابي)

تقويماألدلةاألنشطةفياألدلةأظهرتتقديراتمعلميالتربيةالرياضيةلفقراتمجال

الد بين كانت التي المرتفعة مناسبة،والمتوسطةرجتين مدى على النتيجة هذه من ويستدل

 األدلة في المطروحة التعليمية للطلبة،األنشطة بين الفردية للفروق مراعاتها الطلبة،ومدى

وقديعودالسببفيذلكإلىمدىاهتماماللجنةالمشرفةفيالدليل،وارتباطهابمحتوىوأهداف

دأنشطةتعليميةتتناسبمعمعاييرالجودةالمتضمنةفياإلطارالعامتأليفاألدلةعلىوجو

للدليل.
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توجد فروق  هل: نصه والذي الثّاني الدراسة سؤال عن باإلجابة المتعلقة مناقشة النتائجثانًيا: 

في درجة تقويم معلمي التربية  (α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة  الرياضية ألدلة معلم

 العاشر( تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟ التاسع, السابع, الثامن,عمان )

 متغير الجنسأوال: 

(بينα=1.14)داللة(وجودفروقذاتداللةإحصائيةعند11أظهرتالنتائجفيالجدول)

تالحسابيةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمتوسطا

تبعا  العاشر( التاسع، ،الثامن، )السابع عمان العاصمة محافظة في العليا األساسية المرحلة

(،ولصالحα=1.111)وبداللة(8.814لمتغيرالجنسإذبلغتالقيمةالتائيةللدرجةالكلية)

كور،وكانتالقيمالتائيةذاتداللةإحصائيةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمةالتائيةلمجالالذ

( الدليل" 4.151"اخراج التعليمية"1.111)وبداللة( "النتاجات ولمجال  الذكور، ولصالح ،)

ة(،ولصالحالذكور،ولمجال"محتوىاألدلة"بلغتالقيمةالتائيα=1.115)وبداللة(1.118)

بلغتالقيمة(،ولصالحالذكور،ولمجال"استراتيجياتالتدريس"α=1.111)وبداللة(6.811)

( 4.881التائية ولصالحالذα=1.111)وبداللة( )، ولمجال"وسائلوأساليبالتقويم" كور،

(ولصالحالذكور،هذاولمتكنالفروقذاتα=1.111)وبداللة(1.445بلغتالقيمةالتائية)

)دال التائية القيمة كانت إذ األدلة" في "األنشطة لمجال احصائية وبمستوى-1.814لة  )

(1.651=α.)

إلى النتيجة الباحثتلك منويعزو أكثر لألدلة الذكور الرياضية التربية معلمي استخدام أن

حصصمارسةالطلبةلأللعابالرياضيةالمتنوعةفيمل،ويعودالسببفيذلكاإلناثماتالمعل
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التعرف للمعلمين الفرصة يتح وهذا لها، الطالباتاإلناث ممارسة من أكثر الرياضية التربية

واالطالعالدقيقعلىمختلفعناصراألدلة،أماعنوجودفروقذاتداللةفيجميعمجاالت

منأداةالدراسةلصالحالمعلمينالذكور،فقديعودذلكإلىأناستخدامالمعلمينلألدلةأكثر

إلىإضافةالمعلماتوعلىمدىاهتمامالمعلمينالذكورباألدلة،واطالعهمبشكلاوسععليها،

أننظرةالمجتمعللتربيةبشكلعامأنهارياضةتناسبالذكورأكثرمناإلناث،وقديعودالسبب

الناثمماأنممارسةالطلبةالذكورلأللعابوالمنافساتالرياضيةأكثرمنالطلبةاإلىفيذلك

عنالمشاركةبها،ممايؤديإلىناثيتيحللمعلمينالذكورالمشاركةفيها،وعزوفالطلبةاإل

وجودفروقلصالحالمعلمينالذكور.

 متغير الخبرةثانيا: 

( الجدول معلمي11ُيالحظمن تقويم لدرجة المتوّسطاتالحسابّية بين فروقظاهرّية وجود )

ألدلة الرياضية محافظةالتربية في العليا األساسية المرحلة لصفوف الرياضية التربية معلم

لعضوهيئةالتدريسفي لمتغيرالخبرة العاشر(تبعا  التاسع، العاصمةعمان)السابع،الثامن،

كّلمجالمنمجاالتاالستبانةوالّدرجةالكّليةللمجاالتمجتمعة،إذحصلأصحابفئةالخبرة

 خمسسنوات( من ))أقل بلغ متوّسطحسابّي أعلى الخبرة1.81على أصحابفئة يليهم .)

من(،فيحينجاءأصحابفئةالخبرة)1.62)عشرسنواتفأكثر(إذبلغمتوّسطهمالحسابّي)

(،1.42(بالرتبةاألخيرةبمتوّسطحسابّي)خمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات

النتيجةإلىحاجةالمعلمين الجددالكتسابالخبراتالمبنيةعلىالمعارفويعزوالباحثهذه

العلميةالدقيقةوهذايدعوإلىالعودةالمستمرةلألدلةلتطويرتلكالمعارفوالمعلومات.
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 متغير المؤهل العلمي:ثالثا: 

( مستوى14أظهرتالنتائجفيالجدول عند إحصائية فروقذاتداللة وجود عدم )

(1.14=αبينالمتوسطاتالحسا)بيةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربية

الرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليافيمحافظةالعاصمةعمان)السابع،الثامن،التاسع،

(وبمستوى-1.511ةالتائيةللدرجةالكلية)العاشر(تبعا لمتغيرالمؤهلالعلميإذبلغتالقيم

(1.866=α،)لقيمالتائيةذاتداللةإحصائيةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمةالتائيةولمتكنا

" )إلمجال الدليل" )-1.515خراج وبمستوى )1.188=α"التعليمية "النتاجات ولمجال ،)

بلغتالقيمةالتائية)(،وα=1.285(وبمستوى)1.115) (-1.121لمجال"محتوىاألدلة"

( "α=1.625وبمستوى ولمجال ،) التدريس" )استراتيجيات التائية القيمة (1.511بلغت

( التقويم"،α=1.181وبمستوى وأساليب "وسائل ولمجال ،)( التائية القيمة (1.661بلغت

( )(α=1.482وبمستوى التائية القيمة بلغت األدلة" في "األنشطة ولمجال هذا ،1.181-)

(.α=1.116وبمستوى)

إل الباحثتلكالنتيجة موضوعالبحثالتحتاجإلىيعزو الدليلالمختلفة عناصر ىأنفهم

خراجهذهاألدلة مؤهالتعلميةعالية،وقديكونالسببفيذلكإلىدقةوموضوعيةتأليفوا 

منقبلالمؤلفينلتتناسبمعمختلفالمؤهالتالعلميةممايتيحلجميعالعاملينفيهذاالمجال

يقمحتوياتهالتحقيقاألهدافالمنشودة.سهولةاستخدامهذهاألدلةوتطب
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 التوصيات

للمعلمين1 الجديدة بصورتها األدلة استخدام كيفية على تدريبية ورشات عمل ضرورة _
والمعلماتفيالمراحلالدراسيةالمختلفة.

_متابعةمعلميالتربيةالرياضيةوحثهمعلىاالطالععلىاألدلةممايتيحلهمفرصةأكبر1
فعلىطبيعةتدريسمادةالتربيةالرياضية.للتعر

استراتيجيات1 على وتقوم للتطورات مواكبة متنوعة ومنافسات وفعاليات أنشطة تنظيم _
مختلفةليستفيدمنهامعلميالتربيةالرياضيةفيعمليةالتدريس.

ربويعلىتوفيرجميعوسائلالدعموتشجيعالمعلمينوالمعلماتالعاملينفيالميدانالت_8
استخداماستراتيجياتقائمةعلىالعلومالرياضيةالحديثةفيتدريسمادةالتربيةالرياضية.

 المقترحات:

وغيرهامنأدلةاالخرئالدراسيةللمراحل_إجراءدراساتحولتقويمأدلةالتربيةالرياضية1
المناهجاألخرى.

علىالمحتوىواالنشطةالحركية.دراسةتحليليةألدلةمعلمالتربيةتركز إجراء_ 1
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية  

( الدين سعيد 1118ابراهيم، تقويم دليل معلم التربية الرياضية للصف السادس االبتدائي (.
النظمبمدارس التربية الفكرية بمحافظة أسوان مركز مصر: البحث. للدراساتوخدمات

العلمي.

منصورو )الأبنسلمه، إبراهيم 1118حارثي، المعلم(. فيتأليفدليل الرياضالمرشد كتبم:،
مجلة كلية التربية المعلمينالتعليميمنوجهةنظرالمعلمين،التربيةالعربيلدولالخليج،

.164_181(،18)11.في جامعة االمارات العربية المتحدة

نصورة:مكتبةشجرةالدر.الممعلم التربية الرياضية(.1111أبوالنجا،عزالدين)

مشكالت مناهج التربية الرياضية المدرسية التشخيص (.1111أبوهرجه،مكارموزغلول،محمد)
،القاهرة:مركزالكتابللنشر.والعالج

القاهرة:مكتبةالنهضة.التطور العلمي لمفهوم الرياضة(.1221أميري،محمدوبدوي،عصام)
المصرية.

محمد) نهليل معلم التربية الرياضيةد (.1225بالل، دار مصر: والنشر. للطباعة مصر ضة
والتوزيع.

(.مجاالتالتقويموأدواتهالتييستخدمهامعلموومعلمات1115الجالد،ماجد،والدنياوي،مؤيد)
مجلة جامعة الشارقة التربيةاالسالميةفيتقويمالطلبةفيدولةاالماراتالعربيةالمتحدة،

.118-151،(1)8نسانية واالجتماعية,للعلوم اإل 

(.تقويمدليلالمعلملمقررالتفسيرللصفالثانيالمتوسطمنوجهةنظر1114الجهيمي،احمد)
.48_16(،1،)1.مجلة العلوم التربويةالمعلمينوالمشرفينوالخبراءالتربويين،السعودية،

للنشروالتوزيع.دارالفكر:،عماناصرالمنهج المدرسي المع(.1118جودت،ومحمد،عبداهلل)
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( جمال االساسي1111حجازي، التعليم من الثانية بالحلقة الرياضية التربية معلم دليل تقويم .)
 الزقازيق، جامعة الرياضية، التربية كلية مصر، الشرقية، مجلة بحوث التربيةبمحافظة

.111_182(،41)11الرياضية

 احمد والوكيل محمد 1111)حلمي، االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة (.
مصر،دارالفكرالعربي،القاهرة.،االولى

( محمد 1115الحيلة، للطباعةتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(. المسيرة دار عمان:
والتوزيع.

يرةللطباعةوالنشر.ان:دارالمس.عمتصميم التعليم: نظريه وممارسه(.1116الحيلة،محمد)

( سلمان مجدي والمشاعله، أحمد ناصر التربية1116الخوالدة، لمباحث المعلم دليل دور :)
االسالميةفيالمرحلةالثانويةفيتحسينأداءالمعلمينالتعليمينمنوجهةنظرالمعلمين.

.111_116(،18)11،مجلة كلية التربية في جامعة االمارات العربية المتحدة

ان:دارالمسيرةللنشروالتوزيع.،عمأسس المناهج واللغة(.1116الخوالدة،وعد)

( أمين 1111الخوالي، النظام العلمي  أصول التربية الرياضة المهنية واإلعداد المهني,(.
.القاهرة:دارالفكرالعربيللنشروالتوزيع.األكاديمي

الكويت:دارالرسالة..مختار الصحاح(.1281الرازي،محمد)

.القاهرة،مركزالكتابللنشرمناهج في التربية الرياضية(.1111زغلول،محمد)

عثمان) 1111زكي، االسكندرية:تقويم دليل المعلم لألنشطة العملية للصف االول االبتدائي(. .
كليهالتربيةالرياضيةللبنات.

( عبداهلل ابراهيم، جودت، 1116سعادة، طالمدرسي المعاصر المنهج(. الفكر8، دار عمان: ،
للنشروالتوزيع.

دارالثقافةللطباعة :القاهرة،جديدالمنهج المدرسّي من منظور (.1226)إبراهيممحّمد،الشافعيّ
.والنشر
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 :عّمان(النماذج تطويرها )باستخدام ,تقويمها تنفيذها, بناؤها, المناهج,(.1111)إبراهيم،الشبلي
لللنشروالتوزيع.داراألم

.الرياض:السعودية.اساليب التدريس لطفل الروضة (.1111شعالن،السيدوناجي،فاطمة)

( تمارا نظر1111الشوبكي، وجهة من الحركية للتربية األطفال رياض منهاج دليل تقويم .)
 كلية األوسط، الشرق جامعة القويسمة، للواء والتعليم التربية مديرية في العلومالمعلمات

.62-511112،1،دار المنظومةالتربوية،

( سعيد بن حمود بن سعيد 1112الصوافي، مدى توافر معايير دليل المعلم في دليلي معلم (:
،)رسالةماجستيرغير( من وجهة نظر المعلمين21( و )22اإلسالمية للصف )الثقافة

ن.معةالسلطانقابوس،سلطنةُعماكليةالتربية،جامنشورة(،

( المهدي احمد الحليم، 1118عبد والتوزيع،المنهج المدرسي المعاصر(. للنشر المسيرة دار .
عمان،االردن.

عباس) بشرى 1111عكاش، تقويم معلم التربية الفنية في رياض االطفال من وجهة نظر (:
غير،معلمات التربية الفنية. مجلة الفتح. العدد الحادي والخمسون ماجستير )رسالة

األساسية،جامعةديالي،العراق.كليةالتربيةمنشورة(،

( محمود الدين صالح 1111عالم، عمانالقياس والتقويم التربوي في التعليم المتوسط(. .
االردن،المسيرةللنشروالتوزيع.

( وعد 1118فرحات، مؤسسهتقويم محتوى عناصر مناهج التربية الرياضية(. دار دمشق: ،
والنشروالتوزيع.رسالنللطباعة

،القاهرة:عالمالكتب.اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس(.1225كوجك،كوثر)

عالمالكتب..القاهرة:مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل(.1111اللقاني،احمدوفارعة،محمد)

،دارعالءللكتب.القاهرةالمنهج, االساسي, المكونات, التطمينات,(.1226اللقاني،احمد،)

.عمان:دارجريرللنشروالتوزيع.تعليم التربية الرياضية(.1116محاسنة،إبراهيم)
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:منشورجامعةدمشق.دمشقالتربية والتربية الرياضية(.1114مرتضى،سلوى،عرفات،محمد)

زيع،المسيرةللنشروالتو.عمان،دارمهارات التدريس الصفي(.1111مرعيالحيلة،محمد)
)االردن. توفيق 1111مرعي، المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها وأساسياتها (.

.دارالميسرة:عمان.وعملياتها

،المناهج التربوية مفاهيمها وعناصرها واسسها وعملياتها(.1118مرعي،توفيق،والحيلة،محمد)
.دارالميسرةللنشروالتوزيع:عمان

مفاهيمها, عناصرها, أسسها, )المناهج التربوية الحديثة (.1118يلة،محمد)مرعي،توفيق،والح
عمان:دارالميسرة..(عملياتها

(.تقويمدليلمعلماللغةالعربيةللصفاالولاالبتدائيفيالمشروعالشامل1114الناصر،محمد)
_لم وعلم النفسمجلة رسالة المعلتطويرالمناهجفيضوءمعاييرعلميةمقترحة،الرياض،

1(42.)115_111

( وداد الدين، توافر1111نور اهمية حول العلوم ومعلمات لموجهات المستقبلية التصورات .)
 االبتدائية. المرحلة في العلوم معلمة مرشد في االساسية مجلة العلوم التربوية المكونات

 .111_122(،1)8والنفسية 

.عمان:دارالمسيرةللنشروالتوزيع.معاصراسس المناهج ال(.1111الهادي،محمد)

والمفت حلمي، )الوكيل، محمد 1116ي، الماسس بناء المنهج وتنظيماتها(. دار عمان: رةيس،
للنشروالتوزيع.

.www.moe.gov.jo18/11/1118،وزارةالتربيةوالتعليم







http://www.moe.gov.jo/
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(2ملحق )  

 

المناهج وطرق التدريس التخصص :                                    كلية العلوم التربوية                      

الفصل الدراسي: الفصل األول  7102/7102قسم االدارة والمناهج                             العام الجامعي   

يم(استبانة تحك  ) 

/ةالمحترم............................................................................................................الدكتور / ة    

 تحية طيبة وبعد:

 السالمعليكمورحمةهللاوبركاته:

بعنوان" الباحثبإجراءدراسة تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية العليا في محافظة يقوم

درجةةالعاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضي على الحصول لمتطلبات استكماالً وذلك "

.الماجستيرفيالتربية/تخصصالمناهجوطرقالتدريسمنجامعةالشرقاألوسط

النتاجاتالرجوعإلىبعدبتقويمدليلمعلمالتربيةالرياضيةولتحقيقأهدافالدراسةتمتطويراستبانةخاصة

.األدبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالعالقةالرجوعإلىالعامةوالخاصةلمادةالتربيةالرياضيةو

ولمانعهدهبكممنسمعةعلميةطيبةالعلمي،ونظراًلماتتمتعونبهمنخبرةواسعةوطويلةفيمجالالبحث

وذلكمنخاللوضعالمرفقة،مالًمنكمالتكرمببيانرأيكمبصدقاالستبانةآفإنالباحثيتوجهإليكمومرموقة،

.إشارةمميزةفيالمكانالمخصصللصالحية

:ثراجياًمنكمإبداءالرأيبشأنفقراتهامنحي  

رةصالحيةالفق  _ 

دقةالصياغةاللغوية_  

 _ التعديالتالتيترونهاضروريةعلىالفقراتكافة

 _أيةمالحظاتأخرىترونهاأنهاتطوراالستبانة

 

سامراحمدغيثالمناعسه:الطالبفوازشحادة.د:المشرف  
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 بيانات المحكم

 

 االسم 

 الرتبة االكاديمية 

 التخصص 

 جهة العمل ) الجامعة / الكلية( 
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 الجزء األول: المعلومات العامة

أنثىذكر الجنس  

 

 سنوات الخبرة

5  اتسنو أقل من   

 من5 إلى أقل من 10  سنوات 

 10 سنوات فأكثر                                               

 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 دراسات عليا

 

االستبانةالجزء الثاني : فقرات   

 

 الرقم

 

 الفقرة

بحاجة صالحيةالفقرة االنتماءللمجال

إلى

 تعديل

 التعديلالمقترح

 غيرصالحة صالحة غيرمنتمية منتمية

 المجال األول: المظهر العام لدليل المعلم  

        االخراجالفنيللدليلجذاب 1

       يمتازالغالفالخارجيبألوانمناسبة 2

يحتويالدليلعلىجميعالعناوينالفرعية 3

 والرئيسة

      

       يمتازالدليلبطباعةواضحة 4

يعرضالدليلالموضوعاتالمتضمنةعلى 5

شكلمحاور

      

       يتصفغالفالدليلبالمتانة 6

يستدلعلىالموضوعاتالرئيسةللدليلمن 7

 خاللالرسوماتالتوضيحيةعلىالغالف

      

       حجمالدليلمناسب 8

 يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسيةوالفرعية 9

 

      

صفالورقالمستخدمفيالدليلبالجودةيت 10

 العالية

      



66 
 

ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفي 11

 الدليلبمحتوىالنشاط

      

 المجال الثاني:  النتاجات العامة

تتفقأهدافالدليلمعأهدافالمرحلة 12

 التعليميةاألساسيةالعليا

      

ةترتبطأهدافالدليلمعمحتوىالماد 13

 التعليمية

      

.تتصفأهدافالدليلبالواقعية 14        

       تركزأهدافالدليلعلىالجوانبالعملية 15

       أهدافالدليلقابلةللتحقيق 16

.تتناسبأهدافالدليلمعاحتياجاتالطلبة 17        

تراعياهدافالدليلالفروقالفرديةبين 18

.الطلبة  

      

يأهدافالدليلمستوياتالطلبةتراع 19

.البدنية  

      

تغطياهدافالدليلجميعمجاالتالتعلم 21

 )المعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركية(

      

تؤكداهدافالدليلعلىتوعيةالطلبةبأهمية 21

 الرياضة

      

       تتميزأهدافالدليلبإمكانيةتقويمها 22

لمعارفوالمهاراتتوظفأهدافالدليلا 23

 والمعلوماتفيالحياةاليومية

      

       تنميأهدافالدليلروحالتعاونبينالطلبة 24

محتوى الدليل   :الثالث المجال  

       يتميزمحتوىالدليلبالوضوح 25

 يرتبطمحتوىالدليلباألهداف 26

 

      

يحتويالدليلعلىتمريناتوالعابتسهم 27

تطويرمختلفعناصراللياقةالبدنية.في  

      

يترجممحتوىالدليلاألهدافالتعليمية 28

.للمادة  
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تتناولكلوحدةمنوحداتالدليل 29

.موضوعامحددا  

      

يتناسبمحتوىالدليلمعالفئةالعمرية 31

.للطلبة  

      

يعززمحتوىالدليلالقيمااليجابيةعند 31

.الطلبة  

      

يسهممحتوىالدليلفيزيادةالقدرات 32

.المهاريةوالبدنيةلدىالطلبة  

      

تنوعاالنشطةالمتضمنةفيمحتوىالدليل. 33          

يمتازمحتوىالدليلبالشمولوالعمقفي 34

.المجاالتالمعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركية  

      

رةالعمليسهممحتوىالدليلفيتنميةمها 35

 الجماعي.

      

يسمحمحتوىالدليلباستخداماستراتيجيات 36

.التدريسالمختلفة  

      

       يراعيمحتوىالدليلالمستوىالبدنيللطلبة 37

يراعيمحتوىالدليلالفروقالفرديةبين 38

 الطلبة.

      

       يمتازمحتوىالدليلبالحداثة. 39

دةفيالدليلمععدديتالءمحجمالما 41

 الحصصالمقررةله.

      

       يركزمحتوىالدليلعلىعنصرالتشويق. 41

يعززمحتوىالدليلروحالمنافسةبين 42

 الطلبة

 

      

التدريس في دليل المعلم يجياتتاستراالمجال الرابع:   

تسهماستراتيجياتالتدريسفيالكشفعن 43

.الموهوبينرياضيا  

      

تراعياستراتيجياتالتدريسالفروق 44

 الفرديةبينالطلبة

      

مناسبةاستراتيجياتالتدريسلألنشطة 45

 الرياضيةالمختلفة
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تتنوعاالستراتيجياتبشكلمناسب 46

 لموضوعاتالدليل

      

تساعداالستراتيجياتعلىالتعلمالتعاوني 47

.لدىالطلبة  

      

       يوجدارتباطبيناالستراتيجياتواألنشطة 48

يوجدارتباطبيناالستراتيجياتوأهداف 49

 الدليل

      

يحتوىدليلمعلمالتربيةالرياضيةعلى 51

 استراتيجياتتعليميةكافية

      

تتميزاالستراتيجياتالمقترحةبإمكانية 51

 تنفيذهافيالحصةالدراسية

      

االستراتيجياتبزيادةفاعليةتطبيقتسهم 52

المهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعب

 الجماعي

      

تركزاالستراتيجياتعلىتطبيقالمهارات 53

 المقررةوفققانوناللعب

      

 المجال الخامس:  وسائل واساليب تقويم الدليل

تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددة 54

لطلبةلقياساداءا  

      

يوظفالدليلنتائجعمليةالتقويملتحسين 55

 نوعيةالتعلم

      

ينوعالدليلفياستخدامادواتتقويممتعددة 56

 فيالعمليةالتعليمية

 

      

تسمحاساليبالتقويمللطلبةبتقويمادائهم 57

 باستمرار

      

تراعياساليبالتقويمالفروقالفرديةبين 58

طلبةال  

      

تساعداساليبالتقويممعلميالتربية. 59

 الرياضيةعلىتحسينطرائقتدريسهم

      

ترتبطاساليبالتقويمبمحتوىواهداف 61

 الدليل

      

تتميزاساليبالتقويمفيالدليلبسهولة 61

 التطبيق
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 المجال السادس :  النتاجات الخاصة 

كعبدهللازةالمليشاركالطلبةفيجائ 62

 الثانيللياقةالبدنية

      

يؤديتمريناتتنميالصفاتالبدنية 63

 باستخدامأدواتأوعدماستخدامها

      

       يمارساأللعابالصغيرةبتعليماتهاالخاصة 64

يستخدمالحاسوبلتعرفثقافةالشعوب 65

 االخرىالمتعلقةباالعابالصغيرة

      

أهميةالحركةفيجعلالقواممتناسقايدرك 66        

       يركزالدليلعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة 67

       يسهمالدليلبتنميةاالبداععندالطلبة 68

       يقدرقيمةالعملالتعاوني 69

يسهمالدليلبإكسابالطلبةالعاداتالصحية 71

 السليمة

      

افعالطلبةلالشتراكيستثيرالدليلدو 71

 باألنشطةبالدرجةالمقبولة

      

 المجال السابع:  األنشطة بالدليل

       تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة 72

       تتناسباالنشطةمعميولالطلبة 73

تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصص 74

 لممارستها

      

       تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة 75

       تحققاألنشطةالموضوعةللدليل 76

       تهتماألنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة 77

       تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة 78

       توفراألدواتالمناسبةلممارسةاألنشطة 79

تمكناألنشطةأداءالحركاتاألساسية 81

األلعابتمهيداالستخدامهافيمهارات

 واألنشطةالرياضية

      

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةبجائزة 81

 الملكعبدهللاللياقةالبدنية
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(1الملحق )  

 

 أداة الدراسة بصورتها النهائية
  

 االستبانة بصيغتها النهائية

 

 .. المحترم / المحترمة...................معلمة ........................أخي المعلم / أختي ال
:السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

 " بعنوان دراسة الباحثبإجراء تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية يقوم

وذلكاستكماال العليا في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية "

الماجستير تخصصالمناهجوطرقالتدريسمنلمتطلباتالحصولعلىدرجة / فيالتربية

.جامعةالشرقاألوسط

أرجوالتكرمواالجابةعنأجزائهابأمانةودقةوموضوعية،علماأنالمعلوماتسيتمجمعها

وستعاملبسريةتامةولنتستخدمإالألغراضالبحثالعلميفقط.

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير واالحترام 


:سامراحمدغيثالمناعسهالباحث   
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 الجزء األول: المعلومات العامة

 

أنثىذكر الجنس  

 

 سنوات الخبرة

5  سنوات أقل من   

 من5 إلى أقل من 10  سنوات 

 10 سنوات فأكثر                                               

 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

  فأكثرماجستير

 

االستبانة الجزء الثاني : فقرات  

بدرجة

قليلة

 جدا

بدرجة

 قليلة

بدرجة

 متوسطة

بدرجة

 كبيرة

بدرجة

كبيرة

 جدا

 

 الفقرة

 الرقم

 المجال األول: إخراج الدليل

 1 يمتازالغالفالخارجيبألوانجذابة.     

ميعالعناوينالرئيسةتحتوياألدلةعلىج     

 والفرعية.

2 

 3 طباعةاألدلةواضحة.     

تعرضاألدلةالموضوعاتالمتضمنةعلى     

 شكلمحاور.

4 

 5 يتصفغالفاألدلةبالمتانة.     

الرسوماتالتوضيحيةعلىغالفاألدلةلها     

 عالقةبالمحتوى.

6 

 7 حجماألدلةمناسبمعالمحتوى.     

 8 يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسةوالفرعية.     

يتصفالورقالمستخدمباألدلةبالجودة     

 العالية.

 

9 
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ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفي     

 األدلةبمحتوىالنشاط.

10 

 المجال الثاني: النتاجات التعليمية 

تتفقالنتاجاتالتعليميةمعأهدافالمرحلة     

العليا.األساسية  

11 

ترتبطالنتاجاتالعامةمعمحتوىالمادة     

 التعليمية.

12 

 13 تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية.     

 14 تركزالنتاجاتالعامةعلىالجوانبالعلمية.     

 15 النتاجاتالعامةلألدلةقابلةللتحقيق.     

حتياجاتتتناسبالنتاجاتالعامةلألدلةمعا     

 الطلبة.

16 

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةالفروقالفردية     

 بينالطلبة.

17 

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةمستوياتالطلبة     

 البدنية.

18 

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلم     

 المعرفي.

19 

التعلممجاللألدلةالعامةالنتاجاتتغطي     

نيالوجدا  

20 

التعلممجاللألدلةالعامةالنتاجاتتغطي     

 النفسحركي.

21 

 22 تركزاألدلةعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة.     

 23 تسهماألدلةعلىتنميةاإلبداععندالطلبة     

تستثيراألدلةدوافعالطلبةلالشتراكباألنشطة     

 بالدرجةالمقبولة.

 

24 

لةبإكسابالطلبةالعاداتالصحيةتسهماألد     

 السليمة.

25 

تؤكدالنتاجاتالعامةللدليلعلىتوعيةالطلبة     

 بأهميةالرياضة.

26 
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 27 تتميزالنتاجاتالعامةلألدلةبإمكانيةتقويمها.     

توظفالنتاجاتالعامةلألدلةالمهاراتفي     

 الحياةاليومية.

28 

األدلة المجال الثالث: محتوى  

 29 يتميزمحتوىاألدلةبالوضوح.     

يرتبطمحتوىاألدلةبأهدافالتربية     

 الرياضية.

30 

تحتوياألدلةعلىتمريناتوألعابتسهمفي     

 تطويرمختلفعناصراللياقةالبدنية.

31 

 32 يترجممحتوىاألدلةالنتاجاتالتعليميةللمادة.     

ةمنوحداتاألدلةموضوًعاتتناولكلوحد     

 محدًدا.

33 

يتناسبمحتوىاألدلةمعالفئةالعمرية     

 للطلبة.

34 

 35 يعززمحتوىاألدلةالقيماإليجابيةعندالطلبة.     

 36 تتنوعاألنشطةالمتضمنةفيمحتوىاألدلة.     

يمتازمحتوىاألدلةبالشمولفيالمجاالت     

نيةوالنفسحركية.المعرفيةوالوجدا  

37 

يسمحمحتوىاألدلةباستخداماستراتيجيات     

 التدريسالمختلفة.

38 

يراعيمحتوىاألدلةالفروقالفرديةبين     

 الطلبة.

39 

 40 يمتازمحتوىاألدلةبالحداثة.     

يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععدد     

 الحصصالمقررةله

41 

األدلةعلىعنصرالتشويق.يركزمحتوى       42 

 يعززمحتوىاألدلةروحالمنافسةبينالطلبة.     

 

 

43 
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 المجال الرابع: استراتيجيات التدريس في األدلة

تسهماستراتيجياتالتدريسبالكشفعن     

 الموهوبينرياضًيا.

44 

تراعياستراتيجياتالتدريسالفروقالفردية     

 بينالطلبة.

45 

تتناسباستراتيجياتالتدريسمعاألنشطة     

 الرياضيةالمختلفة

46 

تتنوعاستراتيجياتالتدريسبشكلمناسب     

 لموضوعاتاألدلة.

47 

تنمياستراتيجياتالتدريسالتعلمالتعاوني     

 لدىالطلبة.

48 

ترتبطاستراتيجياتالتدريسمعأهداف     

 األدلة.

49 

راتيجياتالتدريسالمقترحةبإمكانيةتتميزاست     

 تنفيذهابالحصةالدراسية.

50 

تسهماستراتيجياتالتدريسبزيادةفاعلية     

تطبيقالمهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعب

 الجماعي.

51 

تركزاستراتيجياتالتدريسعلىتطبيق     

 المهاراتالمقررةوفققانوناللعب.

52 

: وسائل وأساليب تقويم األدلةالمجال الخامس  

تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددة     

 لقياسأداءالطلبة.

53 

توظفاألدلةنتائجعمليةالتقويملتحسين     

 نوعيةالتعلم.

54 

تنوعاألدلةفياستخدامأدواتتقويممتعددة     

 فيالعمليةالتعليمية.

56 

لطلبةبتقويمأدائهمتسمحأساليبالتقويمل     

 باستمرار.

57 

تراعيأساليبالتقويمالفروقالفرديةبين     

 الطلبة.

 

58 
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تساعدأساليبالتقويممعلميالتربيةالرياضية     

 علىتحسينطرائقتدريسهم.

59 

تتميزأساليبالتقويمفياألدلةبسهولة     

 التطبيق.

60 

لةالمجال السادس: األنشطة في األد  

 61 تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة     

تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصص     

 لممارستها.

62 

 63 تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة.     

 64 تراعياألنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة.     

 65 تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة.     

مناسبةلممارسةاألنشطة.توفراألدواتال       66 

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزة     

 الملكعبدهللاالثانيللياقةالبدنية.

67 
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 (3ملحق )

 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص المحكم  الرقم
جامعةالشرقاألوسطالعلوممناهجواساليبتدريسزيتونعايشد.أ1

 جامعة الشرق االوسط سابقاواساليبتدريسالتربيةالرياضيةمناهجمحمودالحديديأ.د1

األوسطالشرقجامعةمناهجوطرائقالتدريسأ.دابتسامجوادمهدي1

وزارةالتربيةوالتعليمالرياضياتتدريسالمناهجواساليبد.أحمدالمساعفه8

جامعةالشرقاالوسطضيةتربيةرياد.نشوانعبداهللنشوان4

وزارةالتربيةوالتعليمالعلوماساليبتدريسد.عمرالغانم6

وزارةالتربيةوالتعليمالتربيةالرياضيةدتامرجرار5

وزارةالتربيةوالتعليماالدارةالتربويةداسماءابوجاموس8

وسطاألالشرقجامعةمناهجوطرقالتدريسالمومنيتغريد.د2

وزارتالتربيةوالتعليمالمناهجوطرقالتدريسأ.منورالقاسمالمناصير11

وزارتالتربيةوالتعليمالمناهجوطرقالتدريسالمساعفهحران.أ11
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 (4ملحق )
 كتاب تسهيل المهمة
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 (5ملحق )
 كتاب المديريات

 


