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د .فواز حسن إبراهيم شحادة
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية العليا في
الرياضية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية 
استخدامالمنهجالوصفيالمسحي.واستبانةمكونةمن( )65فقرة وزعت علىأف ارد العينةبعد
التاكدمنصدقهاوثباتها .وتكونتعينةالدراسةمن()115معلما ومعلمةمنمعلميالتربية
الرياضيةفيالمدارسالحكوميةللمرحلةاألساسيةالعليافيمديرياتالتربيةوالتعليم فياألردن
(ناعور وسحابوواديالسير) .
وقد أشارت النتائج إلى أن تقديرات معلمي التربية الرياضية لتقويم أدلة معلم التربية
الرياضيةللمرحلةاألساسيةالعلياجاءتبدرجةمرتفعة،ووجدتفروقذاتداللةإحصائيةتعزى
لمتغيرالجنس لصالح المعلمين،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالخبرةلصالح
الفئة(أقلمنخمسسنوات) .ولمتكنهنالكفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغير المؤهل
العلمي ،وأوصى الباحث باالهتمام بتقويم أدلة التربية الرياضية في جميع المراحل الدراسية،
واالستمرارفيعمليةالتقويم .
الكلمات المفتاحية:التقويم ,أدلة المعلم ,التربية الرياضية،معلمي التربية الرياضية .
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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.

Keywords: Evaluation, teacher guides, physical education, physical
education teachers
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
يتميز العصر الحالي بالتفجر المعرفي في كافة الميادين المتعلقة بحياة الشعوب ،ومنها
المجالالتربوي الذييعتبرأساسالعمليةالتعليميةالتعلمية ،التيتؤديإلىإنتاجالعلوموالمعرفة
سعياإلىتحقيقأهدافالمجتمعاتوطموحاتها ،ويحتاجهذاالكمالهائلمناألنواعالمختلفةمن
العلوم والمعارف ،إلى تقويممستمر؛ للوقوف علىمواطن الضعف والقوةفيكلمجال  وبخاصة
العلوم والبرامج التربوية ومنها المناهج والمقررات الدراسية ،وكل الوسائل واألدوات المستخدمة في
العمليةالتعليميةالتعلميةبشكلعام .
ويؤكد أبو هرجه وزغلول( )1111أن التربية الرياضية تهدف إلى إعداد معلمين مؤهلين
للقيام برسالتهم التربوية والتعليمية التعلمية ،وهذا يتوقف على ما يمتلكونه من قدرات ،لتحقيق
األهداف المنشودة من خالل تنفيذهم للمنهاج العلمي السليم،ومواكبة التطورات الحاصلة في بناء
المناهجووضعمفرداتهاباألسلوبالعلمي ،
اتهوامكانياتهالتي
ويرىأبوالنجا( )1111أنمنهاجالتربيةالرياضيةبكافةمحتوياتهومهار 
تلزملتحقيقاألهدافالخاصةوالعامةالمنشودةوالتيتساعدالمعلمعلىالقيامبالواجبات التربوية
إلعداد النشئ الجديد بدنيا ،وصحيا ،ونفسيا ،وثقافيا ،تحتاج إلى تقويم مستمر لمعرفة ما يحققه
المنهاجمنهذهاألهدافإذاليمكنمعرفةمايتمتحقيقهمناألهدافإالمنخاللعمليةالتقويم.
ُيعد دليل المعلم ترجمة لمفردات المنهج في تطبيقاتها النظرية والعملية حيث يقدم دليال عمليا للمعلم
لممارسة النشاطات على أساس واضح في التربية وفي أساليب علمية يستطيع من خاللها معالجة

2

جميع أنواع النشاطات،ويمثل دليل معلم التربية الرياضية اإلطار المرجعي الذي يسترشد به المعلم
في تدريس المادة بطريقة تحقق األهداف المطلوبة (زكي)1111 ،واعتبره حلمي والوكيل ()1116
بمثابة المرشد والموجه للمعلم بل وال غنى عنه كونه كتابا للمعلم يعينه على أداء رسالته .وعرفه
اللقاني ( )1111بأنه دليل يسترشد به المعلم في عملية تنفيذ الوحدة الدراسية وهو يحتوي على
وصفإجرائي،لمايجبأنيتبععندتنفيذالوحدة،فيإطاراألهدافالمرجوةمنوراءتدريسها .
ويعتبر دليل معلم التربية الرياضية أداة رئيسية لعملية التعليم والتعلم والمصدر التعليمي
الذييرفدالمعلمبالمعارفوالمهاراتوالمفاهيموالقيموالمعلوماتاألساسيةالالزمة ،إلحداث التعلم
طاراعاماللمادةالدراسيةوتوجيها
المطلوب؛فهوالركيزةاألساسيةفيالعمليةالتعليميةالتيتقدمإ 
للطالبوماسيتماكتسابهمنمعلوماتومهارات(فرحاتوعبدالرحيم .)1118،
ويشيرعالم()2002إلىأنعمليةالتقويمليستباألمرالجديدفيالميادينالتربويةحيث
ترجع جذورها إلى أكثر من مائتي سنة ،وقد زادت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من القرن
العشرين ،بسب تحول النظرة إلى التقويم من النظرة الداخلية إلى النظرة الخارجية ،وبسبب ازدياد
المطالبة بأفضل أداء في العملية التربوية التعليمية التعلمية  ،وبذلك أصبح تقويم البرامج التربوية
وعملياتها ونتائجها ،تستأثر باهتمام مختلف أقطاب العملية التربوية ،وتقويم البرامج الدراسية هي
والمقررات
إحدى األقسام الرئيسة الخمسة للتقويم التربوي فضال عن تقويم كل من التعلم والتعليم 
المؤسسةوالنظمالتربويةالشاملة .

و
ن مفهوم التقويم يمكن أن يطبق في جميع المواقف التربوية سواء أكان تقويم األفراد أو
إ ّ
البرامج ،أوالمنهاج أواألدلة،وذلك للتعرفعلىفعاليةتلكاألنشطةالمرادتقويمهاوفقالمحكات
محددة واضحة ،والتأكد من أن  تلك األنشطة أو البرامج قد حققت األهداف المرغوبة من العملية
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التعليمية ،وكذلكللتعرفعلىالمتغيراتالتيتؤثرفي تنفيذنشاطأوبرنامجمعينعلىجماعة
ذاتخاصيةمعينة(الجهيمي .)2015 ،
وتعتبرعمليةتقويمدليلمعلمالتربيةالرياضيةعمليةمهمة ،والتي يقومبها مختص ونفي
المجال التربوي والتياليمكن اإلستغناءعنهافيكلمفرداتالعمليةالتعليمية كونهاترتبطبعملية
التعليم والتعلم ،وهي عملية تمكن المعلم من التعرف من خاللها على المستوى الذي توصل إليه
الطالب  في تعلمه وهل تمكن من تحقيق أهداف المنهج أم ال؟ .وعليه فإن عملية التقويم عملية
مستمرة تعنى بجمع المعلومات بشكل دوري للتعرف على مواطن القوة والضعف بهدف تحسين
األداء،والتيتمثلأساساللتطويروضمانالجودةوعلىهذااألساسومنأجلدراسةتلكاألوضاع
وانجاح العمليات التربوية والتعليمية التعلمية ،جاءت أهمية تقويم دليل معلم التربية الرياضية.
(عكاش .)2012،
مشكلة الدراسة :
ُيعددليلمعلمالتربيةالرياضيةدليالموجهالتحقيقبعضعناصرالمنهجالخاصةبمنهاج
التربيةالرياضية ،كونه يعمل علىتبسيط وتوضيح مفرداتها ،وتوصيلالخبراتاألدائيةوالمهارية،
التي يحتاجها معلمالتربية الرياضيةإليصالكل ما يتعلق باألنشطةوالمهاراتالحركية المطلوب
تعلمهامنالمتعلمواتقانها،منأجلتحقيقاألهدافالمنشودة(الخوالدة .)1116،

برزت الحاجة لتقويمأدلة معلمالتربيةالرياضية فياالردن ،وبخاصة بعدأن اعتمدتو ازرة
التربية والتعليم في األردن تعميم األدلة على جميع المدارس  ،ولجميع صفوف المرحلة األساسية
المراجعةوالتجريبوالتقويموالتعديل،وهذا
العلياعام(،)1114وذلكبعدمرحلةاإلعدادوالتأليفو 
ماجعلالمتخصص ونيشعرونبأهميةمراجعتهاوتقويمهاومنثمتطويرهاوتحسينها .
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ومن خالل االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة الجهيمي (،)1114
ودراسةابراهيم( ،)1118ودراسةحجازي(،)1111التيأ وصتبضرورةتقييمأدلةالمعلم،واضافة
إلى ما لمسه الباحث بحكم عمله في تدريس التربية الرياضية لعدة سنوات وعمله رئيسا لقسم
الرياضةالمدرسية فيمديريةالتربيةوالتعليمللواءناعورفيو ازرةالتربيةوالتعليم فياألردن ،وجد
الرغبة في تقويم أدلة معلم التربية الرياضية وذلك في طريقة عرضها وتنظيمها واخراجها ،مع ما
تضمنتهمناستراتيجياتحديثةوأساليبمتعددةلألنشطةوالتقويم،األمرالذيدعاإلىإجراءدراسة
علمية ،تهدفالى تقويم أدلة معلمالتربيةالرياضية ،حيث ال توجدفي حدود علم الباحث دراسة
علمية تناولت هذه األدلة بصورتها الجديدة تصميما واخراجا ،وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية
تحددتفي تقويمأدلة معلمالتربيةالرياضيةللمرحلةاألساسيةالعليا فيمحافظةالعاصمةعمان
منوجهةنظرمعلميالتربيةالرياضية .


هدف الدراسة وأسئلتها :
هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية العليا في
محافظةالعاصمة عمان من وجهة نظرمعلميالتربيةالرياضية ،من خاللاإلجابةعن األسئلة
اآلتية :
 )2ما درجة تقويم أدلة معلمي التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا(السابع والثامن
والتاسعوالعاشر)فيمحافظةالعاصمةعمانمنوجهةنظرمعلميالتربيةالرياضية؟ 
 )1هليوجدف روقذات داللة احصائيةعند مستوىالداللة( )α = 1.14فيدرجةتقويممعلمي
التربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليافيمحافظةالعاصمة
عمان(السابعوالثامنوالتاسعوالعاشر)تعزىلمتغي ارتالجنس،والخبرة،والمؤهلالعلمي؟ 
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أهمية الدراسة :
تكمن أهميةالدراسة الحالية في تناولهالموضوعتقويمأدلة معلمالتربيةالرياضيةللمرحلة
األساسيةالعليامنوجهةنظرمعلميالتربيةالرياضية،وذلكلماله من أهميةكبيرةلمعرفةمدى
تحقيقأدلة معلمالتربيةالرياضيةلألهدافالمرجوةمنها ومواكبتها للتطوراتفيالمجاالت التربوية
والتعليميةوأساليبالتدريسالحديثة ،ويؤملمنالدراسةتحقيقاآلتي :
تقدمالدراسةأدبانظرياوأداةيمكناالستفادةمنهافيإجراءدراساتأخرى. مساعدة مخططيالمناهجوالقائمينعلىإعدادأدلة معلمالتربيةالرياضيةفيو ازرةالتربيةوالتعليملالستفادةمننتائجها .

حدود الدراسة:
التربيةالرياضيةفيالمدارسالحكوميةاالساسيةالعليافيثالثمديريات
البشرية:معلمو 
الحدود
ّ
ُ
فيمحافظةالعاصمةعمانالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليماالردنية.
المكانية :المدارس الحكومية االساسية في ثالث مديريات التربية التعليم التابعة لو ازرة
الحدود
ّ
ُ
التربيةوالتّعليمفيمحافظةالعاصمةعمان.
منالعامالدراسي.2019/2018
الحدود الزمانية:الفصلالدراسياالول
ّ
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محددات الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج الدراسة بدالالت صدق أداة الدراسة وثباتها التي تم تطويرها ألغراض
وان نتائج الدراسة ال تعمم إال على مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة
الدراسة الحالية ،
والمجتمعاتاألخرىالمماثلةله .
مصطلحات الدراسة :
اواجرائياكمايلي :
اشتملتالدراسةعلىمجموعةمنالمصطلحاتتمتعريفهامفاهيمي 
التقويم :هو مجموعة من الخطوات التي يقوم بها مجموعة من المختصين لجمع البيانات التي
تساعدهمعلىتحديدوقبولورفضالمنهاج،والتيبدورهاتؤديالىتباينأوجهالقوةوالضعففي
المنهاجأثناءتنفيذه(الجالدوالدناوي.)1115،
وعرف التقويم إجرائيا بأنهدرجةاستجابةأفرادالعينةعلىأداةالدراسة التيأعدها الباحث
ّ
لتحقيقأهدافالدراسة.
التربية الرياضية :هينشاط حركيمختار ،يهدفلبناءالطالب منجميعالنواحيالبدنيةوالعقلية
والنفسيةواالجتماعية،للنموالمتزن،لممارسةحياتهاليوميةبنظرةمتفائلةإلىالعطاء،ليكونعضوا
فعاالفيالمجتمع(مرتضىوعرفات.)1114،
دليل معلم التربية الرياضية :هو مخطط استرشادي لمعلم التربية الرياضية ولكل صف دراسي
يستعينبهعلىتنفيذتوجهاتو ازرةالتربيةوالتعليملتحقيقاالهدافالمرجوةمناالنشطةالرياضية
ياضيواالساليبالتعليميةالمناسبةواألهداف

المدرسيةويحتويعلىتوضيحلألنشطةوالمحتوىالر

الخاصةلكلصفدراسي(حجازي.)1111،
وعرف دليلمعلمالتربيةالرياضيةإجرائيابأنه:دليلاسترشاديلمعلمالتربيةالرياضيةيحتويعلى
ّ
لمومعلوماتوأنشطهمتنوعهإلحداثالتعلم.

خططلتنفيذالدروسواستراتيجياتتدريسوتقنياتتع
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المرحلة األساسية :هيإحدىالمراحلالتعليميةفيو ازرةالتربيةوالتعليماألردنيةوتشملالصفوف
الدراسيةمنالصفاألولاألساسي إلىالصفالعاشر األساسي وهيمرحلةإلزاميةعلى جميع
الطلبةفيالقطاعينالحكوميوالخاصwww.moe.gov.jo
المرحلة األساسية العليا :ويعرفهاالباحثبأنهاإحدىالمراحلالتعليميةاألساسيةفيو ازرةالتربية
والتعليم في األردن ،وتشمل الصفوف األساسية اآلتية (السابع االساسي والثامن األساسي والتاسع
األساسيوالعاشراألساسي).
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تناولالفصلالحاليعرضا لألدبالنظريذي العالقةبالدراسةالحالية ،وعرضا للدراسات
السابقةعلىالنحواآلتي :

اوالً :األدب النظري:
تم تناول الموضوعات اآلتية :مفهوم التقويم ،وأهداف تقويم المنهج ،والتربية الرياضية
وأهدافها)  ،ومفهوم دليل المعلم ،وأهميته  ومكونات الدليل ،وعالقة دليل معلم الرياضية
(مفهومها 
بمكوناتالمنهج.
مفهوم التقويم:
نظراألهميةالتقويمبشكلعام وتقويمالمناهجبشكلخاص؛كونهالحلقةاألخيرةمنحلقات
دوراهامافي
خيراالتقويم،والذييؤدي 
سلسلةبناءالمنهجالمدرسيالتيتبدأباإلعدادثمالتطبيق،وأ 
تطويروتحسينالمناهجالدراسية ،لمالنتائجالتقويممنأهميةكبرىفيمدىاستم اررية المنهجبما
هوعليه ،أو تغييرهبناء على ما يظهر فيه مننقاطالقوةوالضعف ،واليتحققهذا التطور في
المنهجإال بتقويمالمنهجنفسه،واإلجابة عنبعضاألسئلةمنقبلالمختصينوهي:مااألهداف
التي تتيح للمتعلمين؟ وما المواقف التي تتيح توفر الفرصة للمتعلمين من خاللها إلظهار السلوك
المطلوب؟(الحيلة .)1116،
ويعرف مرعي والحيلة ( )1111التقويم بأنه عملية تحديد قيمة المنهاج ،لتوجيه مسيرة
تصحيحه  ،وتنفيذ مسيرةتطويرهوتوجيهعناصره وأسسه،نحوالقدرةعلىتحقيقاألهدافالمرجوة
فيضوءمعاييرمحددةسلفا ،وهيعمليةمنهجيةتقومعلىأسسعمليةتستهدفإصدارالحكم
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وموضوعية على مدخالت وعمليات ومخرجات أي نظام تربوي ،تعليمي ،تدريبي ،ومن ثم

بدقة
تحديد جوانب القوة والضعف تمهيدا التخاذ ق اررات مناسبة إلصالح ما تم الكشف عنه من نقاط
الضعفوالقصور .
ويعرفنورالدين ( )1111التقويم بأنهعمليةجمعالمعلوماتوالبياناتواألدلةوالشواهد
التي تكشف في مجملها عن مدى فعالية المنهج في بيئات وثقافات متعددة وفي إطار أهداف
محددة ،كما يرى الحيلة ( )1115بأن عملية التقويم تتصف بالشمولية والعمومية وتتعدى إصدار
واتخاذ الوسائل والسبل
األحكام وتشخيص مواطن القوة والضعف في المنهج إلى اقتراح الحلول 
الكفيلةإصالحهوتحسينهوتطويره .
ومما سبق يرى الباحث أن مفهوم تقويم المنهج هو عملية جمع بيانات كمية من خالل
قياس مدى تعلم المتعلمين من جهة ،ومدى توافر المعايير السليمة في بناء المنهج وعناصره
وتنظيمه من جهة أخرى وتفسير تلك البيانات والوصول إلى ق اررات في ضوئها من أجل تحقيق
األهدافالتعليميةالتعلميةالمرغوبفيها .
والتقويميمكنأن يقومبأدوار ثالثية األبعادفيتطويرالمناهجالمدرسيةحسبالخطواتاآلتية:
(الشبلي .)1111،
يحددقيمةوفعاليةالمنهجومدىتحقيقهلألهدافالنهائية.يوجهالمعلمينفيأثناءتنفيذهمللمقررالدراسي ولتعديلمسارالعمليةالتعليمية.  يقدمحكماصادقاعنمدىنجاحعمليةتطوير المناهجنفسهابمعنىالحكمعلىصالحيةطرائقووسائلالتطويرومدىمواكبتهاالىالخططوالتطبيقالمطلوب .

والبد من اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين التقويم كعنصر من عناصر المنهج  وتقويم
المنهجفالتقويمفيالمنهجهوعمليةتهدفإلىتحديدماإذاكانالطلبة قدبلغواأهدافالمنهج
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ويكونالتقويمهناعنصرامنعناصرالمنهج،أماتقويمالمنهجفيقصدبهدرجةصالحيةالمنهج

ومالءمتهللطلبة وقدرتهعلىتحقيقاألهدافالتعليمية،إنالتطويرالحاصلعلىمفهومالمنهج
الحديثأدىإلىتغيرالنظرةإلىالتقويم،فالتقويمشملجميععناصرالمنهجمنأهدافومحتوى
وأنشطة وتقويم وبهذا أصبحت عملية التقويم مع المفهوم الحديث للمنهج توضح
وط ارئق تدريس 
مواطنالقوةوالضعففيالمنهجذاته،وهناكمنطلقاتلتقويمالمنهجوهيالتعاملمعالمنهجعلى
أنه نظام يتيح مبدأ الشمول والتوازنبينعناصر المنهجمعالعلم أن أي تأثر في أحد العناصر
ينتقلسلبااوإيجاباببقيةالعناصر،وينظرإلىنظامالمنهجعلىأنهمنعناصرنظامالتربيةوهو
،والحرصعلىالنظرةالمستقبليةعندالقيامبعمليةالتقويم
يتأثرباألنظمةالتربويةاألخرىويؤثربها 
لغرضالتنفيذأولغرضالتطوير أوكليهما(مرعيوالحيلة .)1118،

تقويم المنهج :
أكدالشبلي()1111أنعمليةتقويمالمنهجتحققمجموعةمناألهداف التيتوديالى
معرفةماحقّقهالترب وي ونمنبناةللمنهجومنفذينله،األمرالذييرفعمنمعنوياتهممنجهة،
عرف إلى آثار المنهج لدى
ويزودهم بمؤشرات يستطيعون بموجبها تخطيط عملهم الالحق ،والت 
،وجمعالبياناتالتي
المتعلمين،فيضوءاألهدافالتربويةاألمرالذييساعدفيتطويرالمنهج 
ارأوإلغاء  ،وتطوير أساليب
خاذموقفمنالمنهجتطويرأواستمرا
ا
تساعدمتّخذي القرارفيات
التقويمواجراءاتهونظرياته،نتيجةللخبرةالمباشرةفيالممارسة .
أكدعبدالحليم()1118أنمنأهممعاييرتقويمالمنهجاآلتي :
 .1معايير تقويم وثيقة المنهج  وتشتمل على معايير فلسفة المنهج  ومعايير أهداف المنهج،
والتعلم ،ومعايير مصادر
ومعايير محتوى المنهج ،ومعايير األنشطة ،ومعايير طرق التدريس 
المعرفةوالتكنولوجياومعاييرالتقويم .
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 .1معايير تقويم المعلم من خالل عدة مجاالت :مجال التخطيط   ومجال استراتيجيات التعلم
وادارةالصف ،ومجالالمادةالعلميةومجالالتقويمسواءالذاتيأوالطالب،ومجالمهنيةالمعلم
سواءأخالقياتالمهنةأوالتنميةالمهنية .
.1معاييرتقويمنواتجالتعلم،وذلكمنخاللعددمنالمجاالتهي:البنيةالمعرفية،والمهارات
العلميةوالعملية،المهاراتالحياتيةالمعاصرة،الجوانبالشخصيةواالجتماعية.
ولعملية تقويم المنهج أسس عديدة كما ذكرها الهادي(  )1111وهي أن يرتبط التقويم
باألهداف،أنيكونالتقويممستم ار وغيرمحددبفترةزمنيةمعينة ،ويكونالتقويمشامال لجميع
جوانب العملية التعليمية مثل طريقة التدريس والمقررات الدراسية واإلمكانيات المادية بالمدرسة
والطلبة واألهداف ،والتقويم ال بد من تنوعه وتعدد الوسائل المستخدمة في عملية التقويم،
باإلضافةالىتعدداالدوات،لكييوجهتعددوتنوعالجوانبالمرادتقويمها،ومنأجلذلكينبغي
توافرشروطمعينةمثل(الصدق،الثبات،الموضوعية)،وأنيكونالتقويماقتصاديا ،ويتمالتقويم
بطريقةتعاونيةيشاركفيهاالطالبوالمعلموادارةالمدرسةوأولياءاألمورباعتبارهمقوىمؤثرةفي
عمليةالتعليم .
يرىعبدالحليم()1118فيأهميةالتقويمبوصفةجهازالتحكمفيمنظومةالمنهج،فهو
المسؤول عن مسار العملية التعليمية في اتجاهها السليم من خالل التغذية الراجعة  ،ومجاالت
التقويمالتقتصرعلىنتائجالتعلموإنماّ تشملعلىوثيقة المنهجوتنفيذهونواتجالتعلم،وهي
ليست عملية ختامية تأتي آخر مراحل تنفيذ المنهج ،ولكنها عملية مستمرة تصاحب العملية
التعليمية تخطيطا و تنفيذا ومتابعة ،كما انها ليس غاية ولكنها وسيلة تهدف لتحسين العملية
مباشر فيه مثل:
تأثير  ا
واألخذ بالبيئة المحيطة بالمنهج عند تقويمه ألن البيئة تؤثر ا
التعليمية ،
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مستوى الطالب ،والموارد المتاحة ،والوسائط ،مخرجات المناهج السابقة والتسهيالت األخرى
البشريةوالماديةوالطبيعيةواإلدارية .
يرى الشافعي( )1226أن وظائف تقويم المنهج تساعد في الحكم على قيمة األهداف
التعليمية،فاألهدافعندصياغتهاتكونبمثابةفروضتحتاجإلىعمليةتقييممدىصحتهاأو
خطئها،وفيالكشفعنحاجاتالطلبةوميولهموقدراتهمواستعداداتهمالتيينبغيأنتراعىفي
نشاطاتهموفيجوانبالمنهجالمختلفة،ممايساعدعلىتنميتهاأوزيادتها.فالحكمعلىمدى
فعالية التجارب التربوية قبل تطبيقها على نطاق واسع مما يساعد في ضبط التكلفة ،والتعرف
على نواحي القوة والضعف في تحصيل الطلبة للعمل على تدعيم نقاط القوة وعالج نقاط
الضعف ،والتأكيد على استعداد الطلبة لتعلم موضوع أو مفهوم معين مما يساعد على توفير
دافعية كافية لتعلمة ،والتي تزويد أولياء األمور بمعلومات دقيقة عن مدى تقدم أبنائهم وعن
الصعوباتالتييواجهونها .
مفهوم التربية الرياضية :
تعرف التربيةالرياضيةعلىأنهاجانبمنجوانبالتربيةالعامةتعملعلىتربيةالطالب
تربيةكاملةمتزنةمنجميعالنواحيالجسميةوالعقليةوالنفسيةوالصحيةواالجتماعيةعنالنشاطات
البدنية المختارة بإشراف وقيادة وعلم (شعالن وناجي.)1111،ويعرف الخوالي()1111التربية
الرياضية بأنها جزءا من التربية العامة ،هدفها تنمية الطالب بدنيا وعقليا واجتماعيا بواسطة عدة
ألوانمنالنشاطالبدنيالمختاربعنايةلتحقيقالهدف.فيحينيعرفهامحاسنة()1116بأنهاتلك
التربيةالتي يكتسبهاالفردعنطريقممارسةاألنشطةالبدنيةالتيتستخدمالجهازالحركيلإلنسان
والتيتؤديإلىاكسابالفردانماطسلوكيةمتعددةتشكلفيالنهايةالشخصيةاإلنسانيةالمتوازنة
فيكافةالجوانبالبدنيةوالعقليةواالجتماعيةواالنفعالية
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أهمية التربية الرياضية :
أنالتربيةالرياضيةكمادةدراسيةالتقلأهميةعنغيرهامنالموادالدراسيةالمقررةلمختلف
الموادالدراسية،وتحتاجإلىمعلمكفؤ،ووسائلواساليبواستراتيجياتتدريسخاصةلتحقيقالفوائد
والنتائج المرجوة للطلبة وتبرز تلك األهمية من خالل سعيها لتنمية كثير من مكونات شخصية
الطالب ،والعمل على تفريغ طاقات الطلبة الزائد ،والتخفيف من العنف والتعصب ،والقضاء على
المللمنخاللالتغييرفيروتينالحياةاليومي،واكسابالطلبةالعاداتالصحيةالسليمةكالحفاظ
على الرشاقة والقوام السليم ،والعمل على تنمية الصفات البدنية التي تساعد الطالب على القيام
بأعماله اليومية بنشاط مثل القوة والسرعة والمرونة والتحمل ،وتنمية الكثير من االتجاهات والقيم
اإليجابية مثل التعاون ،والتسامح ،ونبذ العنف ،والعصبية ،واكساب المعارف النظرية والصحية
والجماليةالمتعلقةبالتربيةالرياضية(محاسنة .)1116،
وأن أهمية التربية الرياضية تعمل على ملئ أوقات الفراغ لدى المراهقين فتعالج بذلك
انحرافاتهمالمتوقعة ،وتخففالقلقالنفسيوالتوترالعصبيالناجمعنالحياةالعصرية ،وتخلقفي
حياة الفرد توازن في النواحي النفسية والعقلية واالجتماعية ،التي تهيء الفرد القادر على العمل
للدفاع عنالوطنوزيادةاإلنتاج،ووسيلةتعبيرعنقدراتالفردالموروثةوالمكتسبة،التيتكسب
الفرد النمو البدني والحركي وتنمي اللياقة البدنية والمهاريه وتنمية الصفات القيادية ،تعد الرياضة
نشاطا بدنيا لهصفه اللعبوي ؤدىبمهارهمعينةمختارة ومنظمةمكملةللتربيةالعامة،وهيإحدى
وسائل التربية التي تستخدم النشاط الرياضي الذي يختاره واضعو اإليديولوجيا (فلسفة المجتمع)
والمربونليمارسهالطالببالنسبةلقيمتهبالنمو،والنموالعضويوالوظيفيللطالبومايحدثمن
وعرفات .)1114،
اتعلىسلوكهاالجتماعيكمواطننافعلنفسهومجتمعه(.مرتضى 

تأثير
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دليل معلم التربية الرياضية :
ُيعددليلمعلمالتربيةالرياضيةمنالوثائقالتيتميزمنهاجالتربيةالرياضيةكونهالوثيقة
المرجعية التي يتم من خاللها تطبيق المنهج ،التي بدورها تلبي احتياجات المعلم المهنية ،وهذه
وعرفهبالل()1225
االحتياجاتتتمثلفيتوفيرالتقنياتالحديثةفيتدريسمادةالتربيةالرياضية ّ
بأنهمجموعةإجراءاتتعرفالمعلمبمالميشتملعليهالكتابوخاصةبالمنهاجوبخطواتتنظيم
التعليملكلموضوعالسيماالوسائلالتعليميةواألنشطةغيرالصفية .

ويرى الرازي ()1281أن دليل معلم التربية الرياضية يعد المرجع األساسي الذي يتلقى منه
المعلممجموعالتوجيهاتالبيداغوجية(فنالتدريس)الذييعملعلىربطالعمليةالتربويةبينالمعلم
والمتعلم،ويساعد على تحقيق األهداف المرجوة من العملية ،التعليمية التي تتضمن غايات النظام
التربوي والكفايات المنشودة والتي تؤدي إلى نجاح ما هو وارد في دليل المعلم من أنشطة بدنية
ومهاريةوغيرهايتوقفعلىاجتهادالمعلموبراعتهوتميزه .
ويستخلص الباحثأندليلالتربيةالرياضيةيمثل اإلطارالمرجعيالذييسترشدبهالمعلم
لتحقيقأهدافالمنهاجالدراسيبحيثيضعأمامالمعلموصفاإجرائيا لما يجبأنيتبععندتنفيذ
المحتوى في إطار األهداف المرجوة من وراء عملية التدريس ،إضافة إلى أنه يعد من المراجع
البيداغوجية (فنالتدريس) المهمةالتيتسهمفينجاحالمسارالتعليميالتيتساعدالمعلمينفي
تحضيروبرمجةالدروسوهناالبدمنالتركيزعلىالمعلمينوالمعلماتلهفيتحضيردروسهم .

أهمية دليل معلم التربية الرياضية:
ُيعددليلالمعلممناألدواتالمهمةالتيتساعدالمعلمفيترجمةالمقررالدراسيإلىالواقع،
ولذا  يراعيكثيرمنالمختصينفيالمناهجأهميةألنيكونبينيديالمعلمفيأثناءالقيامبدوره
فيعمليةالتعليم ،ويقدمتخطيطامنظمالكلحصةرياضه،كماأنهيعملعلىاتخاذالق ارراتالتي
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تساعد األداء الجيد لمعلم التربية الرياضية الذي بدورة يوضح  طرائق التقويم المتبعة وأدواته
واجراءاته(إبراهيم .)1118،
ويحتويدليلالمعلمعلىعنوانالوحدة فيالبداية ،وارشاداتوتوجيهاتللمعلم ،وبعدذلك
الوسائلالتعليميةوأساليب

لىطرائقالتدريسالمقترحةو

المقدمةوأهدافتدريسالوحدة ،باإلضافةإ

التقويم والمراجع ،كما يحتوي مخطط كل درس من دروس الوحدة على األهداف اإلجرائية لها،
والنشاطات التي يقوم بها الطالب ،والنشاط الذي يقوم به المعلم ،والوسائل التعليمية المستخدمة
(حجازي .)1111،

األهمية النظرية لدليل المعلم :
يعددليلالمعلممناألدواتالمهمةالتيتساعدالمعلمفي ترجمةالمقررالدراسيإلىواقع
ولذلكيرىكثيرمنالمختصينفيالمناهجأهميةأنيكونبينيديالمعلمأثناءالقيامبدورهفي
عملية التعليم ،كما يمكن القول :إن دليل المعلم يعد مفيدا ومهما للمعلم ،وذلك ألن( :الجهيمي،
 .)1114
 .1عملية تطبيق المنهج في المدارس ،باستخدام الدليل تصبح شبه موحدة من ناحية
المخرجاتالتعليمية.
ءعلىتعليماتهوأهدافه.

 .1الدليليساعدالمعلمعلىتطويروتجديدمعلوماتهسنويابنا
 .1المعلم ونيقبلونعليهويفهمونهويستخدمونه.
 .8الدليلمصدرمنالمصادرالتييستخدمهاالمعلم ،ليسمجردتعليماتمحددةلتغطية
المنهجبطريقةأوبأخرى.
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عالقة دليل معلم التربية الرياضية بمكونات المنهج :
يرتبطدليلمعلمالتربيةالرياضيةبمكوناتالمنهجارتباطا وثيقايظهرفيكلعنصرمنعناصر
المنهج 
علىالنحواآلتي :
األهداف :يوضح دليل المعلم األهداف بمستوياتها المتدرجة ،واألهداف العامة للتربية والتعليم
واألهداف العامة للمرحلة التعليمية ،واألهداف العامة للمادة الدراسية واألهداف الخاصة للوحدة
الدراسية،واألهدافالخاصةبالدرس،ويبينالدليلكيفيةتفكيكاألهدافالعامةإلىأهدافخاصة،

ويوضحالترابطواالنسجامبينتلكالمستوياتمناألهداف(ابنسلمةوالحارثي .)1118،
المحتوى :ينبغي أن يوضح دليل المعلم كيفية تحقيق مبادي تنظيم المحتوى واالستمرار والتتابع
والتكامل ،والتوازنبينالترتيبالمنطقيللمادةالعلميةوالترتيبالنفسي(السيكولوجي) الذييراعي
حاجاتوميولالطلبة ،ويوضحللمعلمالحقائق ،والمفاهيم ،والتعليمات ،والنظريات (سعادةوابراهيم،

 .)1116
استراتيجيات التدريس :يقدم دليل المعلم إرشادات الختيار استراتيجيات التدريس المناسبة لطبيعة
المقرر التي تساعد في توجيه الطلبة واثارة التفكير لديهم للوصول لمستوى التعلم المنشود( .ابن

سلمةوالحارثي .)1118،
االنشطة التعليمية :حيثيقدمدليلالمعلممجموعةمنالنشاطات التعليميةالمتنوعةليختارمنها
المعلممايناسببيئةالتعلم ،وتراعيميولواهتماماتالطلبة لتدفعهمللمشاركةاإليجابية ،والتفاعل
ومرور باألنشطة البنائية والتطويرية
ا
المثمر في الموقف التعليمي بدءا باألنشطة التمهيدية للدرس

وانتهاءباألنشطةالتقويمية(كوجك .)1225،
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تقنيات التعليم:ينبغيأنيرشددليلالمعلمللتقنياتالتعليميةالتيتساعدفيتحسينعمليتيالتعليم
ثر ايجابيا وانعكاسا تعليميا على
والتعلم للمقرر حيث ذكر جودت ومحمد ( )1118أن لها أ ا

المتعلمين .
التقويم:ينبغيأنيشملدليلالمعلمنماذجمنأدواتالتقويمالمتنوعةالتيتساعدالمعلمفيتقويم
وأثناء وبعد العملية التعليمية ،وتعطي نتائج ثابتة وصادقة وموضوعية ،وتشمل جميع
طلبته قبل 
جوانب النمو (المعرفية ،والمهاريه ،والوجدانية) كما أن دليل المعلم يوضح العالقة بين التقويم

ساليبهوأهدافالمنهج(نورالدين .)1111،

وأ
محتوى دليل المعلم :يمكنأنيشملدليلالمعلمعلىعدةعناصرمنهامقدمةالدليلحيثيعرض
تربويالذي
فيهاالفلسفةالتييقومعليهاالتدريسبشكلموجزحتىيتعرفالمعلمعلىنوعالفكرال 
يخططالمنهج علىأساسه ،منخاللالتعريفعلىعدةمسائلأساسيةمنهاتعرفموقعالطلبة
منالعمليةالتعليمية  ،وتعرفنوعالنظرةالىالمعرفة  ،ونظرةالمجتمعوتوقعاتهمنالجهدالتربوي
الذييبذلبهدفتربيةاألبناءومنهاالتعريفبأهدافالدليل،والتعريفبأبوابأوالفصولاألساسية
للدليلحتىيدركالمعلممنذالبدايةالصورةالكلية للدليل،وفيكلاألحيانيجبأنتكونالمقدمة
بسيطةوواضحةومعبرةعنمحتوىالدليلحتىيمكنأنتثيراهتمامالمتعلموتؤدىإلىاالستفادة

منهبطريقهسهلةومؤثرة(حجازي .)1111،
ويذكرمرعيوالحيله()1111أنمحتوىدليلالمعلميختلفباختالفطبيعتهفهناكماهو
دليلمادةمالمرحلةتعليمية ،وهناكدليلمادةما فيصفما ،وهناكدليلمادةمافيالصفوف
األساسيةالثالثة األولى ،وان أفضلاألدلةهيتلكاألدلةالتيتتناولكلموضوعمنموضوعات
الوحدةوتضعلهخطةلتنظيمتعلمهفيالموقفالصفي ،وتأتي الخطةعلىشكلخطوات ،تشمل
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كلخطوةعلىنوعالنشاط،والمحتوىالذيسيتمتنظيمتعلمهفيهذهالخطوة ،ومصادرالتعلم،
ونوعالتقويمالذيسيستخدم .
ومما سبق يمكن استخالص أنه ال بد من التقويم المستمر لدليل معلم التربية الرياضية
للوقوفعلىنقاطالقوةوالضعففيهومعالجتهاوتعزيزها،وبالتاليمواكبةالتطورالذييحصلفي
الميدانالرياضي،وعلمالتدريبالرياضيومحاولةرفدهذاالدليلبماهوجديد،إالأندليلالتربية
الرياضية له خصوصية عن األدلة كونه دليل إجرائيا ،وكونه يحتوي على األنشطة التي يتطلب
اوأدائيالتحقيقاألهدافالعامةوالخاصةالمرجوةمنها .وُيعددليلالمعلممن
تنفيذهاوتطبيقهاحركي 
المراجعالمهمةالتيتسهمفينجاحالمسارالتعليمي،والتيتساعد المعلمينفيتحضيروبرمجة
بيةالرياضيةلهفيتحضيردروسهم،كوندليلمعلم
الدروسوهناالبدمنالتركيزعلىمعلميالتر 

التربية الرياضية المرجع األساسي الذي يتلقى منه المعلم مجموع التوجيهات البيداغوجية  ،التي
يعمل على ربط العملية التربوية بين المعلم والمتعلم ويساعد على تحقيق األهداف المرجوة من
العمليةالتعليميةالتيتتضمنغاياتالنظامالتربويوالكفاءاتالمنشودةوالتيتؤديإلىنجاحما
هوواردفيدليلالمعلممنأنشطةبدنيةومهاريةوغيرهايتوقفعلىاجتهادالمعلموبراعتهوتميزه
فيأداءهذهاألنشطة .

ثانيا :الدراسات السابقة:
تناول الباحث عرضا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،بهدف
االستفادةمنها،فيكيفيةإعدادأدواتالدراسةواجراءاتها،وأيضااالستفادةمنالنتائجالتيتوصلت
إليهاهذهالدراساتفيمناقشةنتائجالدراسةالحاليةوتمعرضهامناألقدمإلىاألحدثعلىالنحو
اآلتي:
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هدفت دراسة حجازي ( )1111تقويم دليل معلم التربية الرياضية بالحلقة الثانيةمن التعليم
األساسي لمحافظة الشرقية في مصر واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وقام الباحث
باستخداماألدواتالتاليةالمقابلةالشخصيةوالمالحظةوتحليلالوثائقعلىعينة مكونهمن()81
معلماللتربيةالرياضيةمنمعلميالتعليماألساسيبمدينةالزقازيق ،وأظهرتنتائجالدراسةقصور
فياإلمكاناتالمتاحةلتنفيذدليلالمعلم،وقصورفيمدىتحقيقالدليللألهدافوقصورفيأوجه
النشاطالمدرسيفيالدليل.
والمشاعلة ( )1116التعرف الى دور دليل المواد التربية االسالمية
وهدفت دراسة الخوالدة 
للمرحلةالثانويةفيتحسينأداءالمعلمينمنوجهةنظرالمعلمينفيعمانوقداستخدمتالدراسة
المنهجالوصفيالمسحيباستخداماستبانةمكونةمن()85فقرة موزعة علىستةمجاالتمقدمة
الدليل واإلرشادات العامة وأهداف الدرس وعناصر تخطيط تنفيذ الدرس ،واألساليب التعليمية
والوسائل التعليمية ،واألنشطة والتقويم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )111ومعلمة وأظهرت نتائج
اسةأنتقديرالمعلمينلدليلالمعلمفيتحسينأدائهمالتعليميكانبدرجةمتوسطة،كماأنه
الدر
ّ
توجدفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديردوردليلالمعلمفيكلمجالمنالمجاالتباستثناء
مجالمقدمهالدليلواإلرشاداتالعامةتعزىللخبرةوالمؤهلالعلمي،وعدموجودفروقذاتداللة
إحصائيةتعزىللجنس.
وأجرىإبراهيم ))2008دراسةهدفتإلى تقويمدليلمعلمومعلمةالتربيةالرياضيةللصف
السادس االبتدائي بمدارس التربية الفكرية بمحافظة أسوان ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام
المنهج المسحي وتكونت عينة الدراسة من ()81معلما ومعلمة التربية الرياضية بمدارس التربية
الفكرية  ،واستخدمالباحثالمقابلةالشخصيةوأداةاالستبيانكأدواتلجمعالبياناتوأظهرتنتائج
الدراسة أن  تحديد األهداف التعليمية وصياغتها بصورة سلوكية يمكن مالحظتها واختيار محتوى
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الدليل على أسس علمية وأيضا تحديد طرق وأساليب تدريس مناسبة لحاجات وميول الطلبة،
وبضرورةتقييمادلةالمعلمومعرفةمدىاكتسابالطلبةللخبراتواألنشطةالرياضية.
واستقصتدراسةالصوافي()1112معرفةمدىتوافرالمعاييرلدليلالمعلمفيدليليمعلم
الثقافةاالسالميةللصفالحاديعشروالثانيعشرمنوجهةنظرالمعلمين ،واستخدمتالدراسة
المنهجالوصفيالمسحي،ولتحقيقهذاالهدفأعدالباحثاستبانةمكونةمن()44فقرةموزعةعلى
)معلماومعلمة،واظهرتالنتائجعدموجود

سبعةمجاالت،وطبقتالدراسةعلىعينةبلغت(111
فروقذاتداللةإحصائيةبينتقديراتافرادالعينةتعزىلمتغيرالخبرة،والصفالدراسيفيجميع
مجاالتإعداددليلالمعلم.
وأجرتعكاش()1111دراسةهدفتتقويمدليلمعلمالتربيةالفنيةفيرياضاألطفالمن
وجهة نظر معلماتالتربيةالفنية في محافظة بابل ،واستخدمت الدراسة المنهجالوصفيالمسحي
كمنهج مناسب لهذه الدراسة ،واستبانة مكونه من ( )12فقرة وزعت على عينه مكونه من ()81
معلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة ان الخصائص الواجب توفرها في دليل معلم التربية الفنية اهتمام
مكوناتالدليلبالتربيةوالتذوقالفني،واالهتمامبالزياراتالمتبادلةبينمعلماترياضاالطفال،من
وجهةنظرمعلماتالتربيةالفنية.
وأجرتالشوابكة()1111دراسةهدفتإلىتقويمدليلمنهاجرياضاألطفالللتربيةالحركية
من وجهة نظر المعلمات في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة ،واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفيلمالءمتهألغراضالدراسة،واستبانةاشتملتعلى()41فقرة موزعةعلىعينةمكونةمن
وعلى أربعة مجاالت :النتاجات التعليمية ،والمحتوى ،واستراتيجيات التدريس،
( )61معلمة 
واستراتيجيات التقويم وأدواته ،وأظهرت النتائج أن تقدير معلمات رياض األطفال جاءت بدرجة
مرتفعةعلىجميعمجاالتالدراسة.

21

اجرىكاهيجا(Kahiga)1118دراسةهدفتإلىإجراءمقارنلتنفيذمنهجالتربيةالرياضية
فيمدارسنيروبيونيرايالتمهيدية فيكينيا،واستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيواداة
االستبانة والمقابلة على عينة مكونة من ( )61مدير  و( )61من أولياء األمور و( )111من
األطفالمنمرحلةماقبلالمدرسةواظهرتالنتائجأنهنالكفرقبينالمنهجالمقرروبينالمنهج
المطبقعلىأرضالواقع .
أجرى الناصر ( )1114دراسة هدفت إلى تقويم دليل معلم اللغة العربية للصف األول
االبتدائي في المشروع الشامل لتطوير المناهج في ضوء معايير علمية مقترحه في الرياض،
واستخدم الدراسة المنهجالوصفي ،واستبانةمكونهمن()11فقرةموزعةإلى خمسمجاالت:اللغة
ادالمساندة،وأظهرتنتائجالدراسةأندرجة

واألهدافواستراتيجياتالتدريسومصادرالتعلموالمو
توافرالمعاييرالمقترحةفيدليلمعلمياللغةالعربيةللصفاألولجاءتبدرجةضعيفة.
وهدفتدراسةالجهيمي()1114تقويمدليلالمعلملمقررالتفسيرللصفالثانيالمتوسطمن
وجهة نظر المعلمين والمشرفين والخبراء التربويين واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واستبانة
مكونة من خمس مجاالت :التقويم ،واللغة ،واإلخراج الفني ،والعرض ،واألهداف ،واستراتيجيات
التدريسوزعتعلى()64معلما منمعلميالتفسيرفيمدينةالرياضوأظهرتالنتائجأنمحور
التقويم دون المستوى المأمول في دليل المعلم ،وأن محور اللغة أعلى رتبة من وجهة نظر أفراد
العينة،بضرورةتقويمأدلةالمعلملمختلفالمراحل.
اجرى أكمين ( Akmen )1115دراسة  هدفت تقييم منهاج التربية الرياضية والبدنية في
مدارسالجامعاتالتركيةواستخدامهافيحياتهمالمهنية،فيمدنأدرنةوتكيرداغومتيركالريليفي
تركياواستخدمتهذهالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيواستبانةمكونهمن()51فقرةموزعةعلى
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عينة مكونة من ( )44معلما و ( )14معلمة من المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة،
وأظهرتالنتائجأنهلمتكنهنالكحاجةلبعضالدوراتفيمهنهمالمهنية .
التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها :
اتفقتالدراسةالحاليةمنحيثهدفهافيتقويمأدلةمعلميالتربيةالرياضيةمعدراسة
كل من :إبراهيم ( ،)1118ودراسة حجازي ( ،)1111واختلفت مع دراسة كل من الناصر
( ،)1114ودراسة الجهيمي ( ،)1114ودراسة الشوابكة ( )1111ودراسة عكاش ()1111
ودراسةالصوافي()1112ودراسةالخوالدةوالمشاعلة()1116ودراسةأكمين()1115ودراسة
كاهيجا( .)1118
واتفقتالدراسةالحاليةمنحيثاستخدامهاللمنهجالوصفيالمسحيمعجميعالدراسات
السابقة .
ومن حيث أداة الدراسة (االستبانة) اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة.
واختلفت من حيث أداة الدراسة مع دراسة كل من حجازي ( )1111التي استخدمت المقابلة
باإلضافةإلىاالستبانةودراسةإبراهيم ( )1118التياستخدمتالمقابلةباإلضافةإلىاالستبانة
ودراسةكاهيجا()1118التياستخدمتالمقابلةباإلضافةلالستبانة 
واتفقتالدراسةمنحيثعينة(المعلمين)معجميعالدراساتالسابقة.واختلفتمعدراسة
كاهيجاالتياستخدمتالمدراءوأولياءاألمورواألطفال .
طّالعهعلىالدراساتالسابقةفيبناءاإلطارالنظري،وتطوير
استفادالباحثمنخاللا 
ياضيةوكذلكفيطريقةاختيارهلعينةالدراسة

االستبانةلتعرف درجةتقويمدليلمعلمالتربيةالر
وتحديدالمنهجيةوالمعالجةاإلحصائية .
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها أول دراسة  -بحد علم الباحث -
هدفت لتقويم دليل معلم التربية الرياضية في العاصمة عمان األردن ،ومن حيث عينة ومكان
الدراسة .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمن هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ،ومجتمعها وعينتها وأداتها ،وصدق األداة
ّ
وثباتها،فضالعنالمعالجةاإلحصائيةللبيانات،واجراءاتالدراسةوذلكعلىالنحواآلتي :

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي ،بوصفه المنهج المالئم للدراسة
الحالية .
مجتمع الدراسة :
ت ّكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الرياضية الذين يدرسون في المدارس
الحكومية للمرحلةاألساسيةالعليا فيمديريات محافظة العاصةعمانالبالغعددهم()541
مديرياتتربيةوتعليمللعامالدراسي .1112/1118
معلماومعلمةفيتسع 

عينة الدراسة:
تماستخدامالعينةالعنقوديةالعشوائيةالختيارثالثمديريات تربيةوتعليمفي محافظةالعاصمة
عمانوهي(سحابوناعورواديالسير) وتكونتعينةالدراسةمنجميعمعلميالتربيةالرياضة
في المديريات المذكورةوالبالغعددهم()161معلماومعلمةمنهم()41معلماو()85معلمة.
وقد تم توزيع ( )161استبانة وتم استرجاع منها ( )115استبانة بنسبة استرجاع ()%88.6
والجدولرقم()1يوضحتوزيعأفرادمجتمعالدراسةحسبمتغير ِّ
اتالدراسة .



25
الجدول( )1

توزيعأفرادعينةالدراسةعلىمتغيراتها 

المتغير 

المستوى/الفئة

العدد

النسبةالمئوية



الذكور

41

%16

الجنس 

إناث 

 85

 %68

المجموع 

 115

 %111



أقلمنخمسسنوات

11

%16.5



من4إلى11سنوات

21

 %66.6

الخبرة 

أكثرمن11سنوات

11

 %16.5

المجموع

115

 %111



بكالوريوسفأقل

28

%51

المؤهلالعلمي 

ماجستيرفأكثر

12

 %12

المجموع

115

 %111

أداة الدراسة:
لتحقيقأهدافالدراسةتمتطويراستبانةلتقويمأدلةمعلمالتربيةالرياضيةللمرحلة
األساسيةالعليا (السابع،الثامن،التاسع،العاشر) فيمحافظةالعاصمةعمانمنوجهةنظر
معلمي التربية الرياضية ،وذلك بعد االطالع على بعض االدوات المستخدمة في بعض
الدراسات السابقة مثل دراسة (الجهيمي  ،)1114،ودراسة(إبراهيم  ،)1118،ودراسة
(حجازي)1111،حيثتماتباعالخطواتاآلتيةلتطويرأداةالدراسة :
بيانالمجاالتالرئيسةوتوزيعالفقراتعلىمحاورالدراسة -تحديدالفقراتالتيينبغيتضمينهابالدراسة 
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وضعاالستبانةفيصوريهااالولية وتم استخدام تدرج لكرت الخماسي وعلى النحو االتي كبيرة جدا( ،)4كبيرة(،)8
متوسطة(،)1قليلة(،)1قليلةجدا( .)1
لتسهيلتفسيرالنتائجتمالحكمعلىالمتوسطاتالحسابيةوفقالمايأتي :
(1333=3/)1-5طولالفئة 
()1.11-1منخفضة 
()1.65-1.18متوسطة 
()4-1.68مرتفعـ ـ ــة 

صدق األداة:
للتحققمنصدقأداةالدراسةاعتمدالباحث صدقالمحتوى وذلكبعرضاألداةعلى
لجنة من المحكمين عددها( )11ملحق ( )1من ذوي الكفاءة والتخصص في مجال المناهج
وطرائقالتدريسفيجامعةالشرقاالوسطوالجامعات األردنية،وذلكللوقوفعلىآرائهم في
أداةالدراسةمنحيث :
 مدىانتماءفقراتاالستبانةللمجاالتالتيأدرجتتحتهاومناسبتهالغرضالدراسة. مدىصالحيةالفقراتومناسبتهالهدفالدراسة. أيتعديالتيرونهامناسبة. مدىوضوحالفقرة.وفيضوءذلكتماألخذبمالحظات الغالبيةالعظمى من المحكمينعلى الفقراتالمنتمية
والصالحةألغراضالدراسةوالتيتماالتفاقعليهامنغالبيةالمحكمين .
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 كما تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة حيث استخدم الباحث معامل ارتباطبيرس ون لمعرفة مدى ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إلية،
والجدول()1يوضحمدىاالرتباطات
الجدول( )1



معامالتارتباطمجاالتاالداةبالدرجةالكليةألداة 

التسلسل
1
1
1
8
4
6

المجال
إخراجالدليل
النتاجاتالتعليمية
محتوىاألدلة
استراتيجياتالتدريس
وسائلوأساليبتقويماألدلة
األنشطةفياألدلة
الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط %
 %84
%88
%81
%81
%81
 %79
%99

يالحظمن الجدول ( )1أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا ،وهذا يعزز من
صدقاالتساقلفقراتاالستبانة .

ثبات األداة:
للتأكدمنثباتأداة،فقدتمحسابمعاملثباتاألداةباستخدامطريقتين :
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ّأوالً :طريقة اإلختبار وعادةاالختبار )Test –Retest(:
نةمكونةمن()14
تطبيقاالستبانةعلىعي
ختباروعادةاالختبارحيثتم

تماستخدامطريقةاال
ّ
ّ
األول جرى إعادة
عينة ّ
معلما ومعلمة من خارج ّ
الدراسة ،وبعد مرور أسبوعين على التّطبيق ّ
طبيقيناألولوالثّاني
نةأنفسهممرةأخر
عي
ى،وحسبمعاملاالرتباطبينالتّ
التطبيقعلىأفرادال ّ
ُ
ّ
ّ
باستخداممعاملارتباطبيرسون ( ،)Pearsonوبلغتقيمةمعاملالثباتلألداةككل (،)1.85
عدت هذه القيم
وتراوحت قيممعامل االرتباط للمجاالتالستة ما بين( )1.55و( )1.88وقد ّ
)يبينهذهالقيم.
مناسبةألغراض
ّ
هذهالدراسة،والجدول(ّ 1
الداخلي :
ً
ثانيا :طريقة اال تّساق ّ ّ
تم استخدام معادلة كرونباخ -ألفا  Cronbach-Alphaإليجاد معامل االتساق الداخلي ،وقد
عدتهذه
تراوحتقيممعاملثباتكرونباخألفا لمجاالتاالستبانةبين()1.81و(،)1.21و ّ
)يبينذلك .
القيممناسبةألغر
ّ
اضالدراسة،والجدول(ّ 1
الجدول ()3
معامالت ثبات كرونبا الفا لمجاالت اداة الدراسة
المجال

معامل ثبات كرونبا الفا

االختبار واعادة االختبار

1

إخراجالدليل

1.85

 1.88

1

النتاجاتالتعليمية

1.21

 1.81

1

محتوىاألدلة

1.84

 1.82

4

استراتيجياتالتدريس

1.86

 1.88

4

وسائلوأساليبتقويماألدلة

1.88

 1.85

6

األنشطةفياألدلة

1.81

 1.82



الدرجةالكلية 



 85
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إجراءات تطبيق الدراسة:
 الرجوعإلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقة. تحديدمجتمعالدراسةوالعينة. تطويرأداةالدراسة. التأكدمنصدقوثباتاالداة. الحصولعلىكتابتسهيلمهمةالباحثمنجامعةالشرقاالوسط. تطبيقاالستبانةعلىعينةالدراسة. تفريغالبياناتفيجداولخاصهتمهيداألجراءالمعالجةاالحصائية. تحليلالبياناتاإلحصائية. عرضنتائجالدراسة. مناقشةالنتائجوالتوصيات .االساليب اإلحصائية المستخدمة :
تماستخدامالمعالجاتاإلحصائيةاآلتية 
لإلجابةعنأسئلةالدراسة ّ
لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للتعرف علىتقويمأدلة معلمالتربيةالرياضيةللمرحلةاألساسيةالعليافيمحافظة العاصمة
عمانمنوجهةنظرمعلميالتربيةالرياضية.
ولإلجابةعنالسؤالالثانيتماستخدامالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةحسب:
الجنس،ولفحصداللةالفروقبينالمتوسطاتالحسابيةتم استخداماختبار()t-testلعينتين
مستقلتين وبالنسبة لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي تم استخدام المتوسطات الحسابية

30

واالنحرافاتالمعيارية،ولفحصداللةالفروقاإلحصائيةبينالمتوسطاتالحسابيةتماستخدام
تحليلالتبايناألحادي .



31

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناولهذاالفصلعرضالنتائجالدراسةالتيتمالتوصلإليهامنخاللاإلجابةعنأسئلتها،
وعلىالنحواآلتي .
الاألولالذينص على " :ما درجة تقويم أدلة معلم
ّ
أوال النتائجالمتعلقةباإلجابةعنالسؤ
التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
معلمي التربية الرياضية"؟ 
لإلجابةعنهذاالسؤال،تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجة
تقويم أدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة
)يبينذلك .
عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية،والجدول(ُ 8

الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجةتقويم أدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية
العليا من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية مرتبة تنازلياً.
الرقم

0.60

1

مرتفعة

1

النتاجاتالتعليمية

3.72

0.62

1

مرتفعة

4

وسائلوأساليبتقويماألدلة

3.71

0.60

1

مرتفعة

1

محتوىاألدلة

3.68

0.57

8

مرتفعة

1

اخراجالدليل

3.67

0.65

4

متوسطة

6

األنشطةفياألدلة

3.47

 0.45

6

متوسطة

الدرجة الكلية

3.68

0.51

8

المجال

المتوسط

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

استراتيجياتالتدريسفي

الحسابي
3.75

األدلة 

مرتفعة

32

طالحسابي لدرجةتقويم أدلة معلم التربية الرياضية
المتوس
)أن
ُيالحظمنالجدول(ّ 8
ّ
ّ
لصفوف المرحلة األساسية العليا (السابع والثامن والتاسع والعاشر) في محافظة العاصمة
المتوسط
عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية جاء في الدرجة المرتفعة ،إذ بلغ
ّ
ي ( ،)1.41كماجاءتالمجاالت الستة
الحسابي ّ
للدرجة ّ
الكلية ( )1.68درجة وانحراف معيار ّ
ّ
الحسابية بين (،)1.54 -1.85درجة
المتوسطات
في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة وتراوحت
ّ
ّ
طحسابي
يسفياألدلة"بمتوس
وجاءفيالرتبةاألولى (أعلىتقديرا) مجال"استراتيجيات التدر
ّ
ّ
ّ
تفعة،وجاءفيالرتبةاألخيرة(اقلتقدير)

ي()1.61وبدرجةمر
(،)1.54ودرجةوانحرافمعيار ّ
ي ( )1.84وبدرجة
مجال "األنشطة في األدلة" بمتوسط حسابي ( )1.85وانحراف معيار ّ
متوسطة .
تائجعلىالنحواآلتي :
فكانتالن
أمابالنسبةلفقراتكلمجالعلىحده،
ّ
ّ

اوالً :مجال " إخراج الدليل":
تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلفقراتهذاالمجالوالجدول()4يبينذلك .
الجدول( )4

الرقم

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالمستوىلفقراتمجال"اخراجالدليل"مرتبةتنازليا 
المتوسط
الحسابي

االنجراف
المعياري

8

يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسةوالفرعية.

4.03

0.69

4

تعرضاألدلةالموضوعاتالمتضمنةعلىشكل
محاور.

3.99

0.83

10

ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفياألدلةبمحتوى
النشاط.

3.98

0.77

الفقرة

الرتبة

1

المستوى

مرتفعة

2

مرتفعة

3

مرتفعة

33
6

الرسوماتالتوضيحيةعلىغالفاألدلةلهاعالقة
بالمحتوى.

3.96

0.92

2

تحتوياألدلةعلىجميعالعناوينالرئيسةوالفرعية.

3.91

0.83

5

5

يتصفغالفاألدلةبالمتانة.

3.91

0.79

6

مرتفعة

3

طباعةاألدلةواضحة.

3.85

0.98

7

مرتفعة

7

حجماألدلةمناسبمعالمحتوى.

3.68

0.79

8

مرتفعة

9

يتصفالورقالمستخدمباألدلةبالجودةالعالية.

 2.72

1.28

9

متوسطة

1

11

متوسطة

يمتازالغالفالخارجيبألوانجذابة.

2.64

1.39

الدرجة الكلية

6933

29.0

4

مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة



يالحظمننتائجالجدول()4أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال "اخراجالدليل"جاءت
في الدرجتين المتوسطة والمرتفعة ،وجاءت في الرتبة األولى (أعلى تقدير) الفقرة (  )8والتي
نصتعلى"يوجد تناسق بين العناوين الرئيسة والفرعية،".بمتوسطحسابي( )8.11بدرجة
وبانحرافمعياري(،)1.62وفيالرتبةاألخيرة(أقلتقدير)جاءتالفقرة()1والتينصتعلى"
يمتاز الغالف الخارجي بألوان جذابة ".بمت وسط حسابي ( )1.68درجة ،وانحراف معياري
( .)1.12
ثانياً :مجال "النتاجات التعليمية":
تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلفقراتهذاالمجالوالجدول()6يبينذلك .
الجدول( )6

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالدرجةلفقراتمجال"النتاجاتالتعليمية"مرتبةتنازليا
الرقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنجراف
المعياري

الرتبة

الدرج

27

تتميزالنتاجاتالعامةلألدلةبإمكانيةتقويمها.

4.08

0.72

1

مرتفعة

26

تؤكدالنتاجاتالعامةللدليلعلىتوعيةالطلبةبأهمية
الرياضة.

4.02

0.71

2

مرتفعة

28

توظفالنتاجاتالعامةلألدلةالمهاراتفيالحياة
اليومية.

4.01

0.94

3

مرتفعة

34
25

تسهماألدلةبإكسابالطلبةالعاداتالصحيةالسليمة.

4.00

0.76

4

مرتفعة

12

ترتبطالنتاجاتالعامةمعمحتوىالمادةالتعليمية.

3.99

0.78

5

مرتفعة

23

تسهماألدلةعلىتنميةاإلبداععندالطلبة

3.93

0.85

6

مرتفعة

17

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةالفروقالفرديةبين
الطلبة.

3.87

0.88

7

مرتفعة

22

تركزاألدلةعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة.

3.82

0.88

8

مرتفعة

21

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالنفسحركي.

3.77

0.93

9

مرتفعة

14

تركزالنتاجاتالعامةعلىالجوانبالعلمية.

3.76

0.73

11

مرتفعة

15

النتاجاتالعامةلألدلةقابلةللتحقيق.

3.75

0.82

11

مرتفعة

20

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالوجداني 

3.75

0.98

12

مرتفعة

24

تستثيراألدلةدوافعالطلبةلالشتراكباألنشطةبالدرجة
المقبولة.

3.69

0.78

13

مرتفعة

19

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلمالمعرفي.

3.65

1.08

14

متوسطة

16

تتناسبالنتاجاتالعامةلألدلةمعاحتياجاتالطلبة.

3.61

0.84

15

متوسطة

11

تتفقالنتاجاتالتعليميةمعأهدافالمرحلةاألساسية
العليا.

3.53

0.74

16

متوسطة

18

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةمستوياتالطلبةالبدنية.

3.31

0.92

17

متوسطة

13

تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية.

2.47

1.51

18

متوسطة

الدرجة الكلية

69.2

29.6

مرتفعة


يالحظ من نتائج الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "النتاجات
التعليمية" جاءت في الدرجتين المتوسطة والمرتفعة ،وجاءت في الرتبة األولى (األعلى تقديرا)
الفقرة (  )15والتي نصت على " تتميز النتاجات العامة لألدلة بإمكانية تقويمها" ،بمتوسط
حسابي ( )8.18وبانحراف معياري( )1.51وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة األخيرة (األقل تقديرا)
جاءت الفقرة ( )11والتي نصت على " تتصف النتاجات العامة للدليل بالواقعية " بمتوسط
حسابي()1.85وانحرافمعياري(،)1.41وبدرجةمتوسطة .

35

ثالثا :مجال "محتوى األدلة":
تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلفقراتمجالمحتوىاالدلة()5يبينذلك 
الجدول( )5

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالدرجةلفقراتمجال"محتوىاألدلة"مرتبةتنازليا 

الرقم
الفقرة

المتوسط االنجراف
الحسابي المعياري

الرتبة

الدرجة

30

يرتبطمحتوىاألدلةبأهدافالتربيةالرياضية.

4.23

0.74

1

مرتفعة

36

تتنوعاألنشطةالمتضمنةفيمحتوىاألدلة.

4.18

0.78

2

مرتفعة

33

تتناولكلوحدةمنوحداتاألدلةموضو ًعامحد ًدا.

4.11

0.86

3

مرتفعة

40

يمتازمحتوىاألدلةبالحداثة.

4.09

0.65

4

مرتفعة

38

يسمحمحتوىاألدلةباستخداماستراتيجياتالتدريس
المختلفة.

4.08

0.85

5

مرتفعة

35

يعززمحتوىاألدلةالقيماإليجابيةعندالطلبة.

4.06

0.80

6

مرتفعة

32

يترجممحتوىاألدلةالنتاجاتالتعليميةللمادة.

4.03

0.79

7

مرتفعة

34

يتناسبمحتوىاألدلةمعالفئةالعمريةللطلبة.

4.02

0.80

8

مرتفعة

29

يتميزمحتوىاألدلةبالوضوح.

3.99

0.76

9

مرتفعة

31

تحتوياألدلةعلىتمريناتوألعابتسهمفيتطوير
مختلفعناصراللياقةالبدنية.

3.96

0.80

11

مرتفعة

42

يركزمحتوىاألدلةعلىعنصرالتشويق.

3.79

0.88

11

مرتفعة

37

يمتازمحتوىاألدلةبالشمولفيالمجاالتالمعرفية
والوجدانيةوالنفسحركية.

2.89

1.30

12

متوسطة

43

يعززمحتوىاألدلةروحالمنافسةبينالطلبة.

2.88

1.28

13

متوسةط

39

يراعيمحتوىاألدلةالفروقالفرديةبينالطلبة.

2.50

1.56

14

متوسطة

41

يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله

2.46

1.51

15

متوسطة

69.0

29..

الدرجة الكلية


مرتفعة

36

يالحظمننتائجالجدول()5أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"محتوى األدلة"جاءت في
الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،وجاءت في الرتبة األولى (األعلى تقديرا) الفقرة (  )11والتي
نصت على " يرتبط محتوى األدلة بأهداف التربية الرياضية " ،بمتوسط حسابي ()8.11
وبانحرافمعياري()1.58وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرة(األقلتقديرا)جاءتالفقرة()81
والتينصتعلى"يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله"بمتوسطحسابي
()1.86وانحرافمعياري(،)1.41وبدرجةمتوسطة .

رابعا :مجال " استراتيجيات التدريس في األدلة"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال استراتيجيات التدريس في
االدلةوالجدولرقم()8يبينذلك .
الجدول( )8

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالدرجةلفقراتمجال"استراتيجياتالتدريسفياألدلة"مرتبةتنازليا 
الرقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنجراف
المعياري

49

ترتبطاستراتيجياتالتدريسمعأهدافاألدلة.

4.36

0.65

52

تركزاستراتيجياتالتدريسعلىتطبيقالمهارات
المقررةوفققانوناللعب.

4.35

0.70

50

تتميزاستراتيجياتالتدريسالمقترحةبإمكانيةتنفيذها
بالحصةالدراسية.

4.17

0.74

45

تراعياستراتيجياتالتدريسالفروقالفرديةبين
الطلبة.

4.10

0.93

44

تسهماستراتيجياتالتدريسبالكشفعنالموهوبين
رياضيًا.

3.85

0.79

48

تنمياستراتيجياتالتدريسالتعلمالتعاونيلدى
الطلبة.

3.85

1.01

46

تتناسباستراتيجياتالتدريسمعاألنشطةالرياضية
المختلفة

3.78

1.08

الرتبة

1

الدرجة

مرتفعة

2

مرتفعة

3

مرتفعة

4

مرتفعة

5

مرتفعة

5

مرتفعة

7

مرتفعة

37
51

تسهماستراتيجياتالتدريسبزيادةفاعليةتطبيق
المهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعبالجماعي.

2.68

1.33

47

تتنوعاستراتيجياتالتدريسبشكلمناسب
لموضوعاتاألدلة.

2.64

1.34

69..

29..

الدرجة الكلية

8

متوسطة

9

متوسطة

مرتفعة


يالحظ من نتائج الجدول ( )8أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "استراتيجيات
التدريس" جاءت في الدرجتين المتوسطة والمرتفعة ،وجاءت في الرتبة األولى (األعلى تقديرا)
الفقرة (  )82والتي نصت على" ترتبط استراتيجيات التدريس مع أهداف األدلة" ،بمتوسط
حسابي()8.16وبانحرافمعياري ()1.64وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرة (األقلتقديرا)
جاءتالفقرة()85والتينصتعلى"تتنوع استراتيجيات التدريس بشكل مناسب لموضوعات
األدلة"بمتوسطحسابي()1.68وانحرافمعياري(،)1.18وبدرجةمتوسطة .
خامساً :مجال " وسائل وأساليب تقويم األدلة"
تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلفقراتمجال وسائلوأساليبتقويماألدلة
والجدول()2يبينذلك .
الجدول( )2

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالدرجةلفقراتمجال"وسائلوأساليبتقويماألدلة"مرتبةتنازليا 
المتوسط
الحسابي

الرقم

االنجراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

الفقرة
1

مرتفعة

56

تنوعاألدلةفياستخدامأدواتتقويممتعددةفيالعملية
التعليمية.

4.18

0.82

مرتفعة

54

توظفاألدلةنتائجعمليةالتقويملتحسيننوعيةالتعلم.

4.13

0.80

2

57

تسمحأساليبالتقويمللطلبةبتقويمأدائهمباستمرار.

4.10

0.80

3

مرتفعة

60

تتميزأساليبالتقويمفياألدلةبسهولةالتطبيق.

3.97

0.71

4

مرتفعة

38
59

تساعدأساليبالتقويممعلميالتربيةالرياضيةعلىتحسين
طرائقتدريسهم.

3.94

0.81

53

تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددةلقياسأداءالطلبة.

2.75

1.26

6

58

تراعيأساليبالتقويمالفروقالفرديةبينالطلبة.

2.52

1.42

7

693.

29.0

الدرجة الكلية

5

مرتفعة

مرتفعة
متوسطة

مرتفعة



يالحظمننتائجالجدول ()2أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال" وسائل وأساليب
تقويم األدلة " جاءت في الدرجتين المتوسطة والمرتفعة  ،وجاءت في الرتبة األولى (األعلى
تقديرا) الفقرة (  )46والتي نصت على " تنوع األدلة في استخدام أدوات تقويم متعددة في
العملية التعليمية "،بمتوسطحسابي()8.18وبانحرافمعياري()1.81وبدرجةمرتفعة،وفي
الرتبة األخيرة (األقل تقديرا) جاءت الفقرة ( )48والتي نصت على " تراعي أساليب التقويم
الفروق الفردية بين الطلبة " بمتوسط حسابي ( )1.41وانحراف معياري ( ،)1.81وبدرجة
متوسطة .

سادساً :مجال " األنشطة في األدلة":
تمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلفقراتمجالاالنشطةفياالدلة والجدول
رقم()11يبينذلك .
الجدول( )11

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبوالدرجةلفقراتمجال"األنشطةفياألدلة"مرتبةتنازليا 
المتوسط
الحسابي

االنجراف
المعياري

الرقم

67

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزةالملك
عبدهللاالثانيللياقةالبدنية.

4.12

0.84

الفقرة

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

61

تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة

4.08

0.88

2

مرتفعة

66

توفراألدواتالمناسبةلممارسةاألنشطة.

4.07

0.77

3

مرتفعة

39
63

تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة.

3.74

0.81

4

مرتفعة

65

تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة.

3.45

0.98

5

متوسطة

64

تراعياألنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة.

3.01

0.68

6

متوسطة

62

تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصصلممارستها.

2.04

0.98

7

متوسطة

الدرجة الكلية

69.2

29.0

مرتفعة


يالحظ من نتائج الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "استراتيجيات
التدريس"جاءتفيالدرجتينالمتوسطة والمرتفعة،وجاءتفيالرتبةاألولى (األعلىتقديرا)
الفقرة()65والتينصتعلى" تعد األنشطة الطلبة بدنيا للمشاركة في جائزة الملك عبد اهلل
الثاني للياقة البدنية " ،بمتوسط حسابي ( )8.11وبانحراف معياري( )1.88وبدرجة مرتفعة،
وفيالرتبةاألخيرة (األقلتقديرا) جاءتالفقرة()61والتينصتعلى" تتناسب األنشطة مع
الوقت المخصص لممارستها "بمتوسط حسابي ( )1.18وانحراف معياري ( ،)1.28وبدرجة
متوسطة .
ثانيا :نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نص على :هل يوجد فروق ذات داللة
ً
احصائية في درجة تقويم معلمي التربية الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة
األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان ُيعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقا ً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:
اوالً :متغير الجنس:
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تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضية
ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا تبعا لمتغير الجنس ،كما تم
)يبين 
استخداماالختبارالتائي()t-testلعينتينمستقلتينوالجدول(ُ 11
الجدول( )11

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةواالختبارالتائيلعينتينمستقلتينلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلة
معلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليا،تبعالمتغيرالجنس .
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجال

ذكور

50

4.02

0.81

اناث

87

3.46

0.43

ذكور

50

3.87

0.81

اناث

87

3.64

0.47

ذكور

50

4.05

0.65

اناث

87

3.48

0.39

ذكور

50

4.09

0.57

التدريس

اناث

87

3.56

0.53

وسائل

ذكور

50

3.88

0.73

اناث

87

3.61

0.48

ذكور

50

3.45

0.43

اناث

87

3.48

0.46

ذكور

50

3.92

0.62

87

3.55

0.37

اخراج الدليل
النتاجات

التعليمية
محتوى األدلة
استراتيجيات

واساليب
التقويم
األنشطةفي
األدلة

الدرجة الكلية

اناث

قيمة ت
4.151

1.118

6.811

4.881

1.445

-1.814

8.814

مستوى الداللة
1.111

1.115

1.111

1.111

1.111

1.651

1.111

)وجودفرقجوهريبينالمتوسطاتالحسابيةلدرجة

أظهرتالنتائجفيالجدول(11
تقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعلياتبعا
لمتغير الجنس إذ بلغت القيمة التائية للدرجة الكلية ( )8.814وبمستوى دالله (،)1.111
ولصالحالمعلمين،وكانتالقيمالتائيةذاتداللةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمةالتائيةلمجال
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"اخراج الدليل"( )4.151وبداللة (،)1.111ولصالحالمعلمين ،ولمجال"النتاجاتالتعليمية"
(  )1.118وبداللة ( ،)1.115ولصالح المعلمين  ،ولمجال "محتوى األدلة" بلغت القيمة التائية
( )6.811وبداللة ( ،)1.11ولصالح الذكور  ،ولمجال "استراتيجيات التدريس"  بلغت القيمة
التائية( )4.881وداللة ()1.11ولصالحالمعلمين،ولمجال"وسائلوأساليبالتقويم"،بلغت
القيمةالتائية()1.445وبمستوى()1.111ولصالحالذكور،هذاولمتكنالفروقذاتداللة
احصائية لمجال "األنشطة في األدلة" إذ كانت القيمة التائية ( )-1.814وبمستوى
داللة( .)1.651
ثانيا :متغير الخبرة:
ً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقويم معلمي التربية
الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة
)يبينذلك .
عمان تبعالفئاتمتغيرالخبرةالتدريسيةلمعلميالتربيةالرياضية،والجدول(ُ 11
الجدول()11

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةتبعالمتغير
الخبرة.

المجال

اخراج الدليل

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقلمنخمسسنوات

23

4.01

0.85

48

3.52

0.56

منخمسسنواتإلىأقلمن
عشرسنوات
عشرسنواتفأكثر

66

3.66

0.60

أقلمنخمسسنوات

23

3.87

0.81

48

3.68

0.50

النتاجات

منخمسسنواتإلىأقلمن

التعليمية

عشرسنوات 
عشرسنواتفأكثر

66

3.71

0.63
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أقلمنخمسسنوات
محتوى األدلة

استراتيجيات
التدريس في
األدلة

وسائل وأساليب
تقويم األدلة

األنشطة في
األدلة

الدرجة الكلية

منخمسسنواتإلىأقلمن

23

3.89

0.74

48

3.68

0.50

عشرسنوات 
عشرسنواتفأكثر

66

3.62

0.55

أقلمنخمسسنوات

23

3.96

0.56

منخمسسنواتإلىأقلمن

48

3.53

0.59

عشرسنوات
عشرسنواتفأكثر

66

3.84

0.58

أقلمنخمسسنوات

23

3.65

0.79

منخمسسنواتإلىأقلمن

48

3.60

0.52

عشرسنوات 
عشرسنواتفأكثر

66

3.81

0.56

أقلمنخمسسنوات

23

3.42

0.37

منخمسسنواتإلىأقلمن

48

3.39

0.41

عشرسنوات
عشرسنواتفأكثر

66

3.54

0.49

أقلمنخمسسنوات

23

3.83

0.64

48

3.59

0.43

منخمسسنواتإلىأقلمن
عشرسنوات 
عشرسنواتفأكثر

66

3.69

0.51


الحسابية لدرجة تقويم
المتوسطات
ُيالحظ من الجدول ( )11وجود فروق ظاهرّية بين
ّ
ّ
معلمي التربية الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في
الدرجةالكلّية
محافظةالعاصمةعمان تبعا لمتغيرالخبرةفيك ّل مجالمنمجاالتاالستبانةو ّ
متوسط
للمجاالت مجتمعة ،إذ حصل معلمي فئة الخبرة (أقل من خمس سنوات) على أعلى
ّ
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حسابي بلغ( )1.81وانحرافمعياري(. )1668يليهممعلمي فئةالخبرة(عشرسنواتفأكثر)
ّ
طهمالحسابي (،)1.62وانحرافمعياري ( )1641فيحينجاءمعلمي فئةالخبرة
إذبلغمتوس
ّ
ّ
طحسابي(،)1.42وانحراف
ةبمتوس
(منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات)بالرتبةاألخير
ّ
ّ
ةذاتداللةإحصائية
ّ
طاتالحسابي
ولتحديدفيماإذاكانتالفروقبينالمتوس
معياري()1.811
ّ
ّ
بايناألحادي  One - Way ANOVAوجاءت
)تم تطبيقتحليلالتّ
ّ
عندمستوى(ّ α=0.05
النتائجكمافيالجدول( )11
ّ
الجدول( )11

بايناألحاديلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليا
تحليلالتّ
ّ
فيمحافظةالعاصمةعمانتبعالمتغيرالخبرة.

مجموع

مصدر التّباين

اخراجالدليل

النتاجاتالتعليمية

محتوىاألدلة

استراتيجياتالتدريس

المربعات
ّ

الحرية
درجة
ّ

متوسط
ّ

المربعات
ّ

بينالمجموعات

3.748

2

1.874

داخلالمجموعات

54.294

134

0.405

المجموع

58.042

136

بينالمجموعات

0.605

2

0.302

داخلالمجموعات

51.914

134

0.387

المجموع

52.519

136

بينالمجموعات

1.271

2

0.636

داخلالمجموعات

43.389

134

0.324

المجموع

44.660

136

بينالمجموعات

3.983

2

1.991

داخلالمجموعات

44.999

134

0.336

المجموع

48.982

136

ف
4.625

.780

1.963

5.930

مستوى
الداللة
ّ
0.011

0.460

0.144

0.003
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بينالمجموعات

1.260

2

0.630

داخلالمجموعات

47.181

134

0.352

وسائلوأساليبتقويم

المجموع

48.441

136

األدلة

بينالمجموعات

0.716

2

0.358

داخلالمجموعات

26.365

134

0.197

المجموع

27.082

136

بينالمجموعات

.911

2

.456

داخلالمجموعات

34.155

134

.255

المجموع

35.067

136

بينالمجموعات

0.911

2

0.456

داخلالمجموعات

34.155

134

0.255

المجموع

35.067

136

األنشطةفياألدلة

الدرجةالكلّية
ّ

1.789

1.821

1.788

1.788

0.171

0.166

0.171

0.171

أظهرت نتائج الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة في درجة تقويم معلمي التربية
الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة
الفائية  للدرجة الكلية
عمان تبعا لمتغير الخبرة لمعلمي التربية الرياضية ،إذ بلغت القيمة
ّ
()8.614وبمستوىداللة) )0.011وكانتالفروقدالّةإحصائيًّافيمجال"اخراجالدليل"إذ
بلغتالقيمةالفائيةلهذاالبعد()8.614وبمستوىداللة( ،)1.111ولبعد"استراتيجياتالتدريس"
ّ
الفائية لهذا البعد ( )4.211وبمستوى داللة ( ،)0.003ولم تكن الفروق ذات
إذ بلغت القيمة
ّ
داللةإحصائيةللمجاالتالمتبقيةفقدكانتقيمالداللةالخاصةبـ"ف"اكبرمن( )1.14ولكل
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فةعائديةالفروقللدرجة
المجاالتبلغتقيمةف()8.614وبمستوىداللة(،)1.111ولمعر
ّ
اتالبعدية .
تماستخداماختبارشيفيه)(Scheffeللمقارن
ّ
الكليةولألبعادذاتالداللةاإلحصائية ّ

الجدول()18

طاتالحسابيةللدرجةالكليةولمجال"اخراجالدليل"،و"استراتيجيات
ةبينالمتوس
ناتالبعدي
نتائجاختبارشيفيهللمقار
ّ
ّ
ّ
التدريس" .

البعد

اخراجالدليل 


استراتيجيات
التدريس 

الدرجة
الكلية 

المتوسط
ّ

متغير الخبرة
مستويات ّ

أقل من
ّ

الحسابي
ّ

خمس

سنوات

من خمس سنوات إلى
أقل من عشر سنوات

عشر
سنوات
فأكثر

أقلمنخمسسنوات 

4.01

-

1.82

 1.14

منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات 

3.52

-

-

 -1.18

عشرسنواتفأكثر 

3.66



-

أقلمنخمسسنوات 

3.96

-

منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات 

3.53

-

عشرسنواتفأكثر 

3.84

1.81

 -1.11

-

 -1.11



-

أقلمنخمسسنوات 

3.83

-

-1.18

 1.18

منخمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات 

3.59

-

-

 -1.11

عشرسنواتفأكثر 

3.69



-

 
الحسابية لدرجة تقويم معلمي التربية
المتوسطات
أن الفروق بين
ّ
يالحظ من الجدول (ّ )18
ّ
الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة
عمان (السابع ،الثامن ،التاسع ،العاشر) تبعا لمتغير الخبرة لعضو هيئة التدريس على مجال
"اخراج الدليل"  وعلى الدرجة الكلية لذوي فئة الخبرة (أقل من  خمس سنوات) ،وعلى بعد
"استراتيجياتالتدريس"،فإنالفروقتعزىلذويفئةالخبرة(منخمسسنواتإلىأّقلمنعشر
سنوات)،و(اقلمنخمسسنوات) .
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ثالثا :متغير المؤهل العلمي :
تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةتقويم معلمي التربية الرياضية
ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان تبعا
لمتغير المؤهل العلمي ،كما تم استخدام االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين والجدول
)يبينذلك .
(ُ 14
الجدول( )14

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةواالختبارالتائيلعينتينمستقلتينلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلة
معلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليافيمحافظةالعاصمةعمانتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجال

بكالوريوس فأقل

98

3.61

0.58

ماجستير فأكثر

39

3.82

0.80

النتاجات

بكالوريوس فأقل

98

3.72

0.56

التعليمية

ماجستير فأكثر

39

3.72

0.77

بكالوريوس فأقل

98

3.67

0.50

ماجستير فأكثر

39

3.71

0.73

استراتيجيات

بكالوريوس فأقل

98

3.70

0.56

التدريس

ماجستير فأكثر

39

3.89

0.68

وسائل

بكالوريوس فأقل

98

3.73

0.54

ماجستير فأكثر

39

3.66

0.73

األنشطةفي

بكالوريوس فأقل

98

3.44

0.41

األدلة

ماجستير فأكثر

39

3.54

0.52

بكالوريوس فأقل

98

3.66

0.44

ماجستير فأكثر

39

3.73

0.65

اخراج الدليل

محتوى األدلة

واساليب
التقويم

الدرجة الكلية



قيمة ت
-1.515

-1.115

-1.121

-1.511

1.661

-1.181

-1.511

مستوى الداللة
1.188

1.285

1.625

1.181

1.482

1.116

1.866
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أظهرتالنتائجفيالجدول()14عدموجودفروقذاتداللةبينالمتوسطاتالحسابية
لدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليا
في محافظة العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي إذ بلغت القيمة التائية للدرجة الكلية
() -1.511وبمستوى داللة (،)1.866ولمتكنالقيمالتائيةذاتداللةلجميعالمجاالتإذ
بلغت القيمة التائية لمجال "اخراج الدليل" ( )-1.515وبمستوى داللة ( ،)1.188ولمجال
"النتاجات التعليمية" ( )1.115وبمستوى داللة (  ،)1.285و لمجال "محتوى األدلة" بلغت
القيمةالتائية()-1.121وبمستوىداللة(،)1.625ولمجال"استراتيجياتالتدريس"بلغت
القيمةالتائية()1.511وبمستوىداللة(،)1.181ولمجال"وسائلوأساليبالتقويم"،بلغت
القيمة التائية ( )1.661وبمستوى داللة ( ، )1.482هذا ولمجال "األنشطة في األدلة" بلغت
القيمةالتائية()-1.181وبمستوىداللة( .)1.116
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها وفقا لسؤالي
الدراسة،والتوصياتالمنبثقةعننتائجالدراسة،وكمايلي :
أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على " :ما درجة تقويم معلمي
التربية الرياضية للصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
معلمي التربية الرياضية؟
الحسابي لدرجة تقويم أدلة معلم التربية الرياضية
المتوسط
أن
ُيالحظ من الجدول (ّ )8
ّ
ّ
لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية
الكلية ( )1.68بانحراف
المتوسط
الرياضية جاء في الدرجة المرتفعة ،إذ بلغ
الحسابي ّ
للدرجة ّ
ّ
ّ
والمتوسطة والمرتفعة وتراوحت
ي ( ،)1.41كما جاءت المجاالت الستة في الدرجتين 
معيار ّ
الرتبة األولى مجال "استراتيجيات
المتوسطات
ّ
ّ
الحسابية ما بين ( ،)1.85 -1.54وجاء في ّ
ي()1.46وبدرجةمرتفعة،
يسفياألدلة"بمتوس
التدر
طحسابي(،)8.15بدرجةوانحرافمعيار ّ
ّ
ّ
بي ( )1.85بدرجة وانحراف
الرتبة األخيرة مجال "األنشطة في األدلة"
ّ
وجاء في ّ
بمتوسط حسا ّ
ي()1.84وبدرجةمتوسطة .
معيار ّ
أي أن تقديرات معلمي التربية الرياضية لألدلة جاءت بدرجة مرتفعة ،وهذا يدل على
قبولهملهاتربويابدرجةمرتفعة،ويعدمؤشرامهماعلىجودةاألدلةوسالمتهاومالءمتهالتحقيق
النتاجاتالعامةوالخاصةالمرجوةمنها .
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ويعزوالباحثهذهالنتيجةإلىمدىرضاوقناعةمعلميالتربيةالرياضيةعنأدلةالتربية
الرياضيةللمرحلةاألساسيةالعليا،وقديعودالسببفيهذهالنتيجةإلىالجهودالعلميةوالفنية
المبذولة من قبل و ازرة التربية والتعليم األردنية ،في تأليف واعداد األدلة للتربية الرياضية ،كما
يمكنأنيعودالسببفيهذهالنتيجةإلىقياماللجانالمختصةفيتطوير المناهجوالكتبفي
و ازرة التربية والتعليم على وضع أسس علمية ومنهجية ليتم تأليف الدليل بموجبها ،وبما يحقق
النتاجاتالعامةوالخاصةفياألدلة ،والتيوضعتمنأجلهاضمنجميعالمجاالتممايؤدي
إلىتقديرجهودو ازرةالتربيةوالتعليمفيإعدادهذهاألدلة .
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشوابكة ( )1111التي أظهرت نتائجها أن تقدير
معلماترياضاألطفاللتقويمدليلمنهاجرياضاألطفالللتربيةالحركيةجاءتبدرجةمرتفعة
على جميع مجاالت الدراسة ،واختلفت مع نتيجة دراسة كل من الناصر ( ،)1114ودراسة
الجهيمي ( ،)1114ودراسة عكاش ( ،)1111ودراسة الصوافي ( ، )1112ودراسة إبراهيم
(،)1118ودراسةالخوالدةوالمشاعلة(،)1116اليحيى(،)1118وحجازي( .)1111
مناقشة مجاالت أداة الدراسة :
امافيمايتعلقبمناقشةمجاالتاداةالدراسةكلعلىحدةفقدكانتعلىالنحواآلتي :
اوالً :مجال " اخراج الدليل"
يالحظمننتائجالجدول()4أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال "اخراجالدليل"جاءت
فيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولى (األعلىتقديرا) الفقرة()8والتي
نصتعلى"يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسةوالفرعية،".بمتوسطحسابي()8.11وبانحراف
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معياري( ،)1.68وفي الرتبة األخيرة جاءت (أقل تقديرا) الفقرة ( )1والتي نصت على " يمتاز
الغالفالخارجيبألوانجذابة".بمت وسطحسابي()1.68وانحرافمعياري( .)1.12
أظهرت تقديرات معلمي التربية الرياضية في مجال "إخراج الدليل" التي جاءت بين
المتوسطةوالمرتفعة،ويعزوالباحثهذهالنتيجةالىوجوددرجةرضامتوسطةمنقبل

الدرجتين
معلميالتربيةالرياضيةلإلخراجالعاملألدلة،ويمكنأنيدلذلكعلىشمولالصفحاتاألولى
لألدلةعلىالمعلوماتوالبياناتوالصورالتييحتاجهاالمعلم ون،وكذلكوجودقائمةمحتويات
لألدلةبشكلعام،ويستدلمنهذهالنتيجةعلىاهتمام مؤلفيأدلةالتربيةالرياضيةعلىإخراج
األدلةبصورةجذابة ،إلدراكهممدىانعكاسذلكعلىالمعلمينبشكلعام،وعلىاهتمام و ازرة
التربيةوالتعليمعلىتطويرهذهاألدلة ،بمايتناسبمعالنتاجاتالعامةوالخاصةسعيالتحقيق
األهدافالمرجوةمنها .
ثانيا :مجال النتاجات التعليمية
يالحظمننتائجالجدول()6أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال"النتاجاتالتعليمية"
جاءت في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )15والتي نصت
على " تتميز النتاجات العامة لألدلة بإمكانية تقويمها" ،بمتوسط حسابي ( )8.18وبانحراف
معياري( )1.51وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )11والتي نصت على "
تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية"..بمتوسطحسابي()1.85وانحرافمعياري(،)1.41
وبدرجةمتوسطة .
أظهرتالتقديراتلمعلميالتربيةالرياضيةفيفقراتمجال"النتاجاتالتعليمية"التي
جاءت بين الدرجتينالمرتفعة والمتوسطة ،ويستدلمنهذه النتيجةوجود ارتباطبين النتاجات
التعليميةواألهدافالعامة والخاصة لألدلة ،كما يمكن عزو ذلكإلى وجود تنوع في النتاجات
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التعليمية بما يتناسب مع األهداف ،وارتباطها بمحتوى األدلة ،ومناسبتها للفروق الفردية بين
الطلبة ،إلحداث عملية التعلم بشكل أفضل ،واتقان المهارات الحركية  ،وقد يعود السبب إلى
وضوحالنتاجاتالتعليمية،ومدىاهتمامهابتنميةروحالعملالجماعيوالتعاوني .
ويمكنتفسيرهذه النتيجةإلىأناللجنةالمشرفةعلىتأليفاألدلةقدوجهتالمؤلفين
إلىضرورةاالهتمامبالنتاجاتالتعليمية،العامةوالخاصة،وأنتكونهذهالنتاجاتقابلةللتحقيق
ضمنمتنأدلةالتربيةالرياضية .
ثالثا :مجال محتوى االدلة.
يالحظ من نتائج الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "محتوى األدلة"
جاءت في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )11والتي نصت
على " يرتبط محتوى األدلة بأهداف التربية الرياضية ،".بمتوسط حسابي ( )8.11وبانحراف
معياري( )1.58وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )81والتي نصت على "
يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععددالحصصالمقررةله"بمتوسطحسابي()1.86وانحراف
معياري(،)1.41وبدرجةمتوسطة .
أظهرت تقديرات معلمي التربية الرياضية في مجال محتوى األدلة أنها كانت بين
الدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة ،ويستدلمنهذهالنتيجةعلىمدىأهميةمحتوى األدلةلمعلمي
التربية الرياضية ،واحتوائها على األنشطة التي تتناسب مع الفروق الفردية للطلبة ،وقدراتهم
أيضا  ،وقديعودالسببفيذلكإلىمناسبةمحتوىاألدلةللقدراتالبدنيةللطلبة ،وعلىمدى
ارتباطالمحتوىباألهداف .
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رابعا :مجال استراتيجيات التدريس في األدلة 
يالحظ من نتائج الجدول ( )8أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "استراتيجيات التدريس"
جاءت في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )82والتي نصت
على " ترتبط استراتيجيات التدريس مع أهداف األدلة " ،بمتوسط حسابي ( )8.16وبانحراف
معياري()1.64وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءتالفقرة()85والتينصتعلى"تتنوع
استراتيجيات التدريس بشكل مناسب لموضوعات األدلة " بمتوسط حسابي ( )1.68وانح ارف
معياري(،)1.18وبدرجةمتوسطة .
أظهرتتقديراتمعلميالتربيةالرياضيةفيمجالاستراتيجياتالتدريسفياألدلةأنها
كانت بين الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،ويستدل من هذه النتيجة على مدى مالءمة
استراتيجياتالتدريسالمستخدمةفياألدلةللمها ارت المرادتطبيقهاالتيتراعيالفروقالفردية
بينالطلبة،وقديعودالسببفيهذهالنتيجةإلىالتنوعفياالستراتيجياتالمستخدمة،وارتباطها
بمحتوىاألدلة ،وعلىمدىاهتمامالجهاتالمختصةبتأليفاألدلةلمالءمتهالمعايرالجودفي
هذاالمجال .
خامسا :مجال وسائل وأساليب تقويم األدلة
يالحظمننتائجالجدول ()2أنالمتوسطاتالحسابيةلفقراتمجال" وسائل وأساليب
تقويم األدلة "جاءتفيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة()46
والتي نصت على " تنوع األدلة في استخدام أدوات تقويم متعددة في العملية التعليمية "،
بمتوسطحسابي()8.18وبانحرافمعياري()1.81وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءت
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الفقرة()48والتينصتعلى"تراعي أساليب التقويم الفروق الفردية بين الطلبة "بمتوسط
حسابي()1.41وانح ارفمعياري(،)1.81وبدرجةمتوسطة .
أظهرتتقديراتمعلميالتربيةالرياضيةلفقراتمجالوسائلوأساليبتقويماألدلةالتي
كانت بين الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،ويستدل من هذه النتيجة إلى التنوع في األساليب
التقويميةالمستخدمة ،وكذلكشمولهابحيثتغطيالمهاراتالمطلوبةبالشكلالصحيح ،إلحداث
عمليةالتعلمومراعاتهاللفروقالفرديةبينالطلبة .
سادسا :مجال األنشطة في األدلة:
يالحظ من نتائج الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "استراتيجيات
التدريس"جاءتفيالدرجتينالمرتفعةوالمتوسطة،وجاءتفيالرتبةاألولىالفقرة()65والتي
نصتعلى"تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزةالملك عبداهللالثانيللياقةالبدنية"،
)وبدرجةمرتفعة،وفيالرتبةاألخيرةجاءت

بمتوسطحسابي()8.11وبانحرافمعياري(1.88
الفقرة ( )61والتي نصت على " تتناسب األنشطة مع الوقت المخصص لممارستها ".بمتوسط
حسابي()1.18وانحرافمعياري(،)1.28وبدرجةمتوسطة .
أظهرتتقديراتمعلميالتربيةالرياضيةلفقراتمجالاألنشطةفياألدلة تقويماألدلة
التي كانت بين الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،ويستدل من هذه النتيجة على مدى مناسبة
األنشطة التعليمية المطروحة في األدلة للطلبة ،ومدى مراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة،
وارتباطهابمحتوىوأهدافالدليل ،وقديعودالسببفيذلكإلىمدىاهتماماللجنةالمشرفةفي
تأليفاألدلةعلىوج ودأنشطةتعليميةتتناسبمعمعاييرالجودةالمتضمنةفياإلطارالعام
للدليل .
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ثانيا :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثّاني والذي نصه :هل توجد فروق
ً
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في درجة تقويم معلمي التربية
الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة
عمان (السابع ,الثامن ,التاسع ,العاشر) تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
أوال :متغير الجنس
أظهرتالنتائجفيالجدول()11وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندداللة()α=1.14بين
المتوسطاتالحسابيةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربيةالرياضيةلصفوف
المرحلة األساسية العليا في محافظة العاصمة عمان (السابع ،الثامن ،التاسع ،العاشر) تبعا
لمتغيرالجنسإذبلغتالقيمةالتائيةللدرجةالكلية() 8.814وبداللة (،)α =1.111ولصالح
الذ كور،وكانتالقيمالتائيةذاتداللةإحصائيةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمةالتائيةلمجال
"اخراج الدليل" ( )4.151وبداللة ( ،)1.111ولصالح الذكور  ،ولمجال "النتاجات التعليمية"
()1.118وبداللة(،)α=1.115ولصالحالذكور،ولمجال"محتوىاألدلة"بلغتالقيمةالتائية
()6.811وبداللة(،)α=1.111ولصالحالذكور،ولمجال"استراتيجياتالتدريس"بلغتالقيمة
التائية ( )4.881وبداللة ( )α =1.111ولصالح الذكور ،ولمجال "وسائل وأساليب التقويم" ،
بلغتالقيمةالتائية()1.445وبداللة()α=1.111ولصالحالذكور،هذاولمتكنالفروقذات
داللة احصائية لمجال "األنشطة في األدلة" إذ كانت القيمة التائية (  )-1.814وبمستوى
( .)α=1.651
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن استخدام معلمي التربية الرياضية الذكور لألدلة أكثر من
المعلماتاإلناث،ويعودالسببفيذلكلممارسةالطلبةلأللعابالرياضيةالمتنوعةفيحصص
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التربية الرياضية أكثر من ممارسة الطالبات اإلناث لها ،وهذا يتح الفرصة للمعلمين التعرف
واالطالعالدقيقعلىمختلفعناصراألدلة،أماعنوجودفروقذاتداللةفيجميعمجاالت
أداةالدراسةلصالحالمعلمينالذكور،فقديعودذلكإلىأناستخدامالمعلمينلألدلةأكثرمن
المعلماتوعلىمدىاهتمامالمعلمينالذكورباألدلة،واطالعهمبشكلاوسععليها،إضافة إلى
أننظرةالمجتمعللتربيةبشكلعامأنهارياضةتناسبالذكورأكثرمناإلناث،وقديعودالسبب
فيذلكإلىأنممارسةالطلبةالذكورلأللعابوالمنافساتالرياضيةأكثرمنالطلبةاالناثمما
يتيحللمعلمينالذكورالمشاركةفيها،وعزوفالطلبةاإلناث عنالمشاركةبها،ممايؤديإلى
وجودفروقلصالحالمعلمينالذكور .
ثانيا :متغير الخبرة
الحسابية لدرجة تقويم معلمي
المتوسطات
ُيالحظ من الجدول ( )11وجود فروق ظاهرّية بين
ّ
ّ
التربية الرياضية ألدلة معلم التربية الرياضية لصفوف المرحلة األساسية العليا في محافظة
العاصمةعمان(السابع،الثامن،التاسع،العاشر)تبعا لمتغيرالخبرةلعضوهيئةالتدريسفي
الدرجةالكلّيةللمجاالتمجتمعة،إذحصلأصحابفئةالخبرة
ك ّلمجالمنمجاالتاالستبانةو ّ
حسابي بلغ ( .)1.81يليهم أصحاب فئة الخبرة
متوسط
(أقل من خمس سنوات) على أعلى
ّ
ّ
اتفأكثر)إذبلغمتوسطهمالحسابي(،)1.62فيحينجاءأصحابفئةالخبرة(من
(عشرسنو
ّ

ّ

طحسابي( ،)1.42
ةبمتوس
خمسسنواتإلىأقلمنعشرسنوات)بالرتبةاألخير
ّ
ّ
ويعزوالباحثهذهالنتيجةإلىحاجةالمعلمينالجددالكتسابالخبراتالمبنيةعلىالمعارف
العلميةالدقيقةوهذايدعوإلىالعودةالمستمرةلألدلةلتطويرتلكالمعارفوالمعلومات .
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ثالثا :متغير المؤهل العلمي:
أظهرت النتائج في الجدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
()α =1.14بينالمتوسطاتالحسابيةلدرجةتقويممعلميالتربيةالرياضيةألدلةمعلمالتربية
الرياضيةلصفوفالمرحلةاألساسيةالعليافيمحافظةالعاصمةعمان(السابع،الثامن،التاسع،
العاشر)تبعا لمتغيرالمؤهلالعلميإذبلغتالقيمةالتائيةللدرجةالكلية()-1.511وبمستوى
(،)α=1.866ولمتكنالقيمالتائيةذاتداللةإحصائيةلجميعالمجاالتإذبلغتالقيمةالتائية
لمجال "إخراج الدليل" ( )-1.515وبمستوى ( ،)α =1.188ولمجال "النتاجات التعليمية"
()1.115وبمستوى( ،)α =1.285ولمجال"محتوىاألدلة"بلغتالقيمةالتائية()- 1.121
وبمستوى ( ،)α =1.625ولمجال "استراتيجيات التدريس" بلغت القيمة التائية ()1.511
وبمستوى ( ،)α =1.181ولمجال "وسائل وأساليب التقويم" ،بلغت القيمة التائية ()1.661
وبمستوى ( ،)α =1.482هذا ولمجال "األنشطة في األدلة" بلغت القيمة التائية ()-1.181
وبمستوى( .)α=1.116
يعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن فهم عناصر الدليل المختلفة موضوع البحث ال تحتاج إلى
مؤهالتعلميةعالية،وقديكونالسببفيذلكإلىدقةوموضوعيةتأليفواخراجهذهاألدلة
منقبلالمؤلفينلتتناسبمعمختلفالمؤهالتالعلميةممايتيحلجميعالعاملينفيهذاالمجال
سهولةاستخدامهذهاألدلةوتطبيقمحتوياتهالتحقيقاألهدافالمنشودة .
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التوصيات
 _ 1ضرورة عمل ورشات تدريبية على كيفية استخدام األدلة بصورتها الجديدة للمعلمين
والمعلماتفيالمراحلالدراسيةالمختلفة .
_ 1متابعةمعلميالتربيةالرياضيةوحثهمعلىاالطالععلىاألدلةممايتيحلهمفرصةأكبر
للتعرفعلىطبيعةتدريسمادةالتربيةالرياضية .

 _1تنظيم أنشطة وفعاليات ومنافسات متنوعة مواكبة للتطورات وتقوم على استراتيجيات
مختلفةليستفيدمنهامعلميالتربيةالرياضيةفيعمليةالتدريس .
_8توفيرجميعوسائلالدعموتشجيعالمعلمينوالمعلماتالعاملينفيالميدانالتربويعلى
استخداماستراتيجياتقائمةعلىالعلومالرياضيةالحديثةفيتدريسمادةالتربيةالرياضية .
المقترحات:
_1إجراءدراساتحولتقويمأدلةالتربيةالرياضية للمراحل الدراسية االخرئ وغيرهامنأدلة
المناهجاألخرى .
 _1إجراء دراسةتحليليةألدلةمعلمالتربيةتركزعلىالمحتوىواالنشطةالحركية .
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قائمة المراجع
المراجع العربية
ابراهيم ،سعيد الدين ( .)1118تقويم دليل معلم التربية الرياضية للصف السادس االبتدائي
بمدارس التربية الفكرية بمحافظة أسوان .مصر :مركز النظم للدراسات وخدمات البحث
العلمي .
والحارثي ،إبراهيم ( .)1118المرشد في تأليف دليل المعلم ،الرياض :مكتب
أبن سلمه ،منصور 
التربيةالعربيلدولالخليج ،المعلمينالتعليميمنوجهةنظرالمعلمين،مجلة كلية التربية
في جامعة االمارات العربية المتحدة .164_181،)18(11.
أبوالنجا،عزالدين(.)1111معلم التربية الرياضية.المنصورة:مكتبةشجرةالدر 
أبوهرجه،مكارموزغلول،محمد(.)1111مشكالت مناهج التربية الرياضية المدرسية التشخيص
والعالج،القاهرة:مركزالكتابللنشر .
أميري،محمدوبدوي،عصام(.)1221التطور العلمي لمفهوم الرياضة .القاهرة:مكتبةالنهضة
المصرية .
بالل ،محمد( .)1225دليل معلم التربية الرياضية .مصر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع .
الجالد،ماجد،والدنياوي،مؤيد(.)1115مجاالتالتقويموأدواتهالتييستخدمهامعلموومعلمات
التربيةاالسالميةفيتقويمالطلبةفيدولةاالماراتالعربيةالمتحدة،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم اإل نسانية واالجتماعية .118-151،)1(8,
الجهيمي،احمد(.)1114تقويمدليلالمعلملمقررالتفسيرللصفالثانيالمتوسطمنوجهةنظر
المعلمينوالمشرفينوالخبراءالتربويين،السعودية،مجلة العلوم التربوية .48_16،)1(،1.
جودت،ومحمد،عبداهلل(.)1118المنهج المدرسي المعاصر،عمان:دارالفكرللنشروالتوزيع .
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حجازي ،جمال ( .)1111تقويم دليل معلم التربية الرياضية بالحلقة الثانية من التعليم االساسي
بمحافظة الشرقية ،مصر ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الزقازيق ،مجلة بحوث التربية
الرياضية .111_182،)41(11
حلمي ،محمد والوكيل احمد ( .)1111االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة
االولى،مصر،دارالفكرالعربي،القاهرة .
الحيلة ،محمد ( .)1115تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق عمان :دار المسيرة للطباعة
والتوزيع .
الحيلة،محمد(.)1116تصميم التعليم :نظريه وممارسه.عمان:دارالمسيرةللطباعةوالنشر .
الخوالدة ،ناصر أحمد والمشاعله ،مجدي سلمان ( :)1116دور دليل المعلم لمباحث التربية
االسالميةفيالمرحلةالثانويةفيتحسينأداءالمعلمينالتعليمينمنوجهةنظرالمعلمين.
مجلة كلية التربية في جامعة االمارات العربية المتحدة .111_116،)18(11،
الخوالدة،وعد(.)1116أسس المناهج واللغة،عمان:دارالمسيرةللنشروالتوزيع .
الخوالي ،أمين ( .)1111أصول التربية الرياضة المهنية واإلعداد المهني ,النظام العلمي
األكاديمي.القاهرة:دارالفكرالعربيللنشروالتوزيع .
الرازي،محمد(.)1281مختار الصحاح.الكويت:دارالرسالة .
زغلول،محمد(.)1111مناهج في التربية الرياضيةالقاهرة،مركزالكتابللنشر .
زكي ،عثمان( .)1111تقويم دليل المعلم لألنشطة العملية للصف االول االبتدائي .االسكندرية:
كليهالتربيةالرياضيةللبنات .
سعادة ،جودت ،ابراهيم ،عبداهلل ( .)1116المنهج المدرسي المعاصر ،ط ،8عمان :دار الفكر
للنشروالتوزيع .
المدرسي من منظور جديد ،القاهرة :دارالثقافةللطباعة
اهيممحمد ( .)1226المنهج
الشافعي ،إبر
ّ
ّ
ّ
والنشر .
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عمان:
الشبلي،إبراهيم(.)1111المناهج ,بناؤها ,تنفيذها ,تقويمها ,تطويرها (باستخدام النماذج) ّ
داراألملللنشروالتوزيع .

شعالن،السيدوناجي،فاطمة( .)1111اساليب التدريس لطفل الروضة.الرياض:السعودية .
الشوبكي ،تما ار ( .)1111تقويم دليل منهاج رياض األطفال للتربية الحركية من وجهة نظر
المعلمات في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة ،جامعة الشرق األوسط ،كلية العلوم
التربوية،دار المنظومة .62-1،511112،
الصوافي ،سعيد بن حمود بن سعيد ( :)1112مدى توافر معايير دليل المعلم في دليلي معلم
الثقافة اإلسالمية للصف ( )22و ( )21من وجهة نظر المعلمين(،رسالةماجستيرغير
معةالسلطانقابوس،سلطنةعمان .
منشورة)،كليةالتربية،جا
ُ
عبد الحليم ،احمد المهدي ( .)1118المنهج المدرسي المعاصر .دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان،االردن .
عكاش ،بشرى عباس ( :)1111تقويم معلم التربية الفنية في رياض االطفال من وجهة نظر
معلمات التربية الفنية .مجلة الفتح .العدد الحادي والخمسون( ،رسالة ماجستير غير
منشورة)،كليةالتربيةاألساسية،جامعةديالي،العراق .
عالم ،صالح الدين محمود ( .)1111القياس والتقويم التربوي في التعليم المتوسط .عمان
االردن،المسيرةللنشروالتوزيع .
فرحات ،وعد ( .)1118تقويم محتوى عناصر مناهج التربية الرياضية ،دمشق :دار مؤسسه
رسالنللطباعةوالنشروالتوزيع .
كوجك،كوثر(.)1225اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس،القاهرة:عالمالكتب .
اللقاني،احمدوفارعة،محمد(.)1111مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل.القاهرة:عالمالكتب .
اللقاني،احمد.)1226(،المنهج ,االساسي ,المكونات ,التطمينات,القاهرة،دارعالءللكتب .
محاسنة،إبراهيم(.)1116تعليم التربية الرياضية.عمان:دارجريرللنشروالتوزيع .
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مرتضى،سلوى،عرفات،محمد(.)1114التربية والتربية الرياضية.دمشق:منشورجامعةدمشق 
مرعيالحيلة،محمد(.)1111مهارات التدريس الصفي.عمان،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،
االردن .مرعي ،توفيق ( .)1111المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها وأساسياتها
وعملياتها.عمان:دارالميسرة .
مرعي،توفيق،والحيلة،محمد(.)1118المناهج التربوية مفاهيمها وعناصرها واسسها وعملياتها،
عمان:دارالميسرةللنشروالتوزيع .
مرعي،توفيق،والحيلة،محمد( .)1118المناهج التربوية الحديثة (مفاهيمها ,عناصرها ,أسسها,
عملياتها).عمان:دارالميسرة .
الناصر،محمد(.)1114تقويمدليلمعلماللغةالعربيةللصفاالولاالبتدائيفيالمشروعالشامل
لتطويرالمناهجفيضوءمعاييرعلميةمقترحة،الرياض،مجلة رسالة المعلم وعلم النفس_
 111_115.)42(1
نور الدين ،وداد ( .)1111التصورات المستقبلية لموجهات ومعلمات العلوم حول اهمية توافر
المكونات االساسية في مرشد معلمة العلوم في المرحلة االبتدائية .مجلة العلوم التربوية
والنفسية .111_122،)1(8
الهادي،محمد(.)1111اسس المناهج المعاصر.عمان:دارالمسيرةللنشروالتوزيع .
الوكيل ،حلمي ،والمفتي ،محمد ( .)1116اسس بناء المنهج وتنظيماتها ،عمان :دار المسيرة
للنشروالتوزيع .
و ازرةالتربيةوالتعليم .1118/11/18www.moe.gov.jo،
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ملحق ()2

التخصص  :المناهج وطرق التدريس

كلية العلوم التربوية

العام الجامعي  7102/7102الفصل الدراسي :الفصل األول

قسم االدارة والمناهج

) استبانة تحكيم)
الدكتور  /ة ............................................................................................................المحترم/ة
تحية طيبة وبعد:

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية العليا في محافظة
العاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية" وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستيرفيالتربية/تخصصالمناهجوطرقالتدريسمنجامعةالشرقاألوسط .
ولتحقيقأهدافالدراسةتمتطويراستبانةخاصةبتقويمدليلمعلمالتربيةالرياضية بعدالرجوعإلىالنتاجات
العامةوالخاصةلمادةالتربيةالرياضيةوالرجوعإلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالعالقة .
ونظراًلماتتمتعونبهمنخبرةواسعةوطويلةفيمجالالبحثالعلمي ،ولمانعهدهبكممنسمعةعلميةطيبة
ومرموقة،فإنالباحثيتوجهإليكمآمالًمنكمالتكرمببيانرأيكمبصدقاالستبانةالمرفقة،وذلكمنخاللوضع
إشارةمميزةفيالمكانالمخصصللصالحية .

راجياًمنكمإبداءالرأيبشأنفقراتهامنحيث:
_ صالحيةالفقرة
_دقةالصياغةاللغوية
_ التعديالتالتيترونهاضروريةعلىالفقراتكافة
_أيةمالحظاتأخرىترونهاأنهاتطوراالستبانة
المشرف:د.فوازشحادةالطالب:سامراحمدغيثالمناعسه
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بيانات المحكم

االسم
الرتبة االكاديمية
التخصص
جهة العمل ( الجامعة  /الكلية)
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الجزء األول :المعلومات العامة
الجنس

ذكرأنثى
أقل من5سنوات

سنوات الخبرة

من 5إلى أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
بكالوريوس فأقل

المؤهل العلمي

دراسات عليا

الجزء الثاني  :فقرات االستبانة
االنتماءللمجال
الرقم

الفقرة

1

االخراجالفنيللدليلجذاب

2

يمتازالغالفالخارجيبألوانمناسبة

3

يحتويالدليلعلىجميعالعناوينالفرعية
والرئيسة

4

يمتازالدليلبطباعةواضحة

5

يعرضالدليلالموضوعاتالمتضمنةعلى
شكلمحاور 

6

يتصفغالفالدليلبالمتانة

7

يستدلعلىالموضوعاتالرئيسةللدليلمن
خاللالرسوماتالتوضيحيةعلىالغالف

8

حجمالدليلمناسب

9

يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسيةوالفرعية

10

يتصفالورقالمستخدمفيالدليلبالجودة
العالية

منتمية

غيرمنتمية

صالحيةالفقرة
صالحة

المجال األول :المظهر العام لدليل المعلم

غيرصالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديلالمقترح
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11

ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفي
الدليلبمحتوىالنشاط

12

تتفقأهدافالدليلمعأهدافالمرحلة
التعليميةاألساسيةالعليا

13

ترتبطأهدافالدليلمعمحتوىالمادة
التعليمية

14

تتصفأهدافالدليلبالواقعية.

المجال الثاني :النتاجات العامة

15

تركزأهدافالدليلعلىالجوانبالعملية

16

أهدافالدليلقابلةللتحقيق

17

تتناسبأهدافالدليلمعاحتياجاتالطلبة.

18

تراعياهدافالدليلالفروقالفرديةبين
الطلبة.

19

تراعيأهدافالدليلمستوياتالطلبة
البدنية.

21

تغطياهدافالدليلجميعمجاالتالتعلم
(المعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركية)

21

تؤكداهدافالدليلعلىتوعيةالطلبةبأهمية
الرياضة

22

تتميزأهدافالدليلبإمكانيةتقويمها

23

توظفأهدافالدليلالمعارفوالمهارات
والمعلوماتفيالحياةاليومية

24

تنميأهدافالدليلروحالتعاونبينالطلبة

25

يتميزمحتوىالدليلبالوضوح

26

يرتبطمحتوىالدليلباألهداف

27

يحتويالدليلعلىتمريناتوالعابتسهم
فيتطويرمختلفعناصراللياقةالبدنية.

28

يترجممحتوىالدليلاألهدافالتعليمية
للمادة.

المجال الثالث :محتوى الدليل
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29

تتناولكلوحدةمنوحداتالدليل
موضوعامحددا.

31

يتناسبمحتوىالدليلمعالفئةالعمرية
للطلبة.

31

يعززمحتوىالدليلالقيمااليجابيةعند
الطلبة.

32

يسهممحتوىالدليلفيزيادةالقدرات
المهاريةوالبدنيةلدىالطلبة.

33

تنوعاالنشطةالمتضمنةفيمحتوىالدليل.

34

يمتازمحتوىالدليلبالشمولوالعمقفي
المجاالتالمعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركية.

35

يسهممحتوىالدليلفيتنميةمهارةالعمل
الجماعي.

36

يسمحمحتوىالدليلباستخداماستراتيجيات
التدريسالمختلفة.

37

يراعيمحتوىالدليلالمستوىالبدنيللطلبة

38

يراعيمحتوىالدليلالفروقالفرديةبين
الطلبة.

39

يمتازمحتوىالدليلبالحداثة.

41

يتالءمحجمالمادةفيالدليلمععدد
الحصصالمقررةله.

41

يركزمحتوىالدليلعلىعنصرالتشويق.

42

يعززمحتوىالدليلروحالمنافسةبين
الطلبة

المجال الرابع :استراتيجيات التدريس في دليل المعلم
43

تسهماستراتيجياتالتدريسفيالكشفعن
الموهوبينرياضيا.

44

تراعياستراتيجياتالتدريسالفروق
الفرديةبينالطلبة

45

مناسبةاستراتيجياتالتدريسلألنشطة
الرياضيةالمختلفة
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46

تتنوعاالستراتيجياتبشكلمناسب
لموضوعاتالدليل

47

تساعداالستراتيجياتعلىالتعلمالتعاوني
لدىالطلبة.

48

يوجدارتباطبيناالستراتيجياتواألنشطة

49

يوجدارتباطبيناالستراتيجياتوأهداف
الدليل

51

يحتوىدليلمعلمالتربيةالرياضيةعلى
استراتيجياتتعليميةكافية

51

تتميزاالستراتيجياتالمقترحةبإمكانية
تنفيذهافيالحصةالدراسية

52

تسهماالستراتيجياتبزيادةفاعليةتطبيق
المهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعب
الجماعي

53

تركزاالستراتيجياتعلىتطبيقالمهارات
المقررةوفققانوناللعب
المجال الخامس :وسائل واساليب تقويم الدليل

54

تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددة
لقياساداءالطلبة

55

يوظفالدليلنتائجعمليةالتقويملتحسين
نوعيةالتعلم

56

ينوعالدليلفياستخدامادواتتقويممتعددة
فيالعمليةالتعليمية

57

تسمحاساليبالتقويمللطلبةبتقويمادائهم
باستمرار

58

تراعياساليبالتقويمالفروقالفرديةبين
الطلبة

59

.تساعداساليبالتقويممعلميالتربية
الرياضيةعلىتحسينطرائقتدريسهم

61

ترتبطاساليبالتقويمبمحتوىواهداف
الدليل

61

تتميزاساليبالتقويمفيالدليلبسهولة
التطبيق

69
المجال السادس  :النتاجات الخاصة
62

يشاركالطلبةفيجائزةالملكعبدهللا
الثانيللياقةالبدنية

63

يؤديتمريناتتنميالصفاتالبدنية
باستخدامأدواتأوعدماستخدامها

64

يمارساأللعابالصغيرةبتعليماتهاالخاصة

65

يستخدمالحاسوبلتعرفثقافةالشعوب
االخرىالمتعلقةباالعابالصغيرة

66

يدركأهميةالحركةفيجعلالقواممتناسقا

67

يركزالدليلعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة

68

يسهمالدليلبتنميةاالبداععندالطلبة

69

يقدرقيمةالعملالتعاوني

71

يسهمالدليلبإكسابالطلبةالعاداتالصحية
السليمة

71

يستثيرالدليلدوافعالطلبةلالشتراك
باألنشطةبالدرجةالمقبولة

72

تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة

73

تتناسباالنشطةمعميولالطلبة

74

تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصص
لممارستها

75

تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة

76

تحققاألنشطةالموضوعةللدليل

77

تهتماألنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة

78

تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة

79

توفراألدواتالمناسبةلممارسةاألنشطة

81

تمكناألنشطةأداءالحركاتاألساسية
تمهيداالستخدامهافيمهاراتاأللعاب
واألنشطةالرياضية

81

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةبجائزة
الملكعبدهللاللياقةالبدنية

المجال السابع :األنشطة بالدليل

70

الملحق ()1

أداة الدراسة بصورتها النهائية
االستبانة بصيغتها النهائية

أخي المعلم  /أختي المعلمة  .............................................المحترم  /المحترمة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " تقويم أدلة معلم التربية الرياضية للمرحلة األساسية
العليا في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية "وذلك استكماال
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية  /تخصص المناهج وطرق التدريس من
جامعةالشرقاألوسط .
أرجوالتكرمواالجابةعنأجزائهابأمانةودقةوموضوعية،علماأنالمعلوماتسيتمجمعها
وستعاملبسريةتامةولنتستخدمإالألغراضالبحثالعلميفقط .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير واالحترام

الباحث:سامراحمدغيثالمناعسه
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الجزء األول :المعلومات العامة

ذكرأنثى

الجنس

أقل من5سنوات
سنوات الخبرة

من 5إلى أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
بكالوريوس فأقل

المؤهل العلمي

ماجستيرفأكثر

الجزء الثاني  :فقرات االستبانة

بدرجة
كبيرة
جدا

الرقم
الفقرة

المجال األول :إخراج الدليل
1

يمتازالغالفالخارجيبألوانجذابة.

2

تحتوياألدلةعلىجميعالعناوينالرئيسة
والفرعية.

3

طباعةاألدلةواضحة.

4

تعرضاألدلةالموضوعاتالمتضمنةعلى
شكلمحاور.

5

يتصفغالفاألدلةبالمتانة.

6

الرسوماتالتوضيحيةعلىغالفاألدلةلها
عالقةبالمحتوى.

7

حجماألدلةمناسبمعالمحتوى.

8

يوجدتناسقبينالعناوينالرئيسةوالفرعية.

9

يتصفالورقالمستخدمباألدلةبالجودة
العالية.

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا
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10

ترتبطالصوروالرسوماتالموجودةفي
األدلةبمحتوىالنشاط.
المجال الثاني :النتاجات التعليمية

11

تتفقالنتاجاتالتعليميةمعأهدافالمرحلة
األساسيةالعليا.

12

ترتبطالنتاجاتالعامةمعمحتوىالمادة
التعليمية.

13

تتصفالنتاجاتالعامةللدليلبالواقعية.

14

تركزالنتاجاتالعامةعلىالجوانبالعلمية.

15

النتاجاتالعامةلألدلةقابلةللتحقيق.

16

تتناسبالنتاجاتالعامةلألدلةمعاحتياجات
الطلبة.

17

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةالفروقالفردية
بينالطلبة.

18

تراعيالنتاجاتالعامةلألدلةمستوياتالطلبة
البدنية.

19

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلم
المعرفي.

20

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلم
الوجداني

21

تغطيالنتاجاتالعامةلألدلةمجالالتعلم
النفسحركي.

22

تركزاألدلةعلىتنميةاالبتكارعندالطلبة.

23

تسهماألدلةعلىتنميةاإلبداععندالطلبة

24

تستثيراألدلةدوافعالطلبةلالشتراكباألنشطة
بالدرجةالمقبولة.

25

تسهماألدلةبإكسابالطلبةالعاداتالصحية
السليمة.

26

تؤكدالنتاجاتالعامةللدليلعلىتوعيةالطلبة
بأهميةالرياضة.
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27

تتميزالنتاجاتالعامةلألدلةبإمكانيةتقويمها.

28

توظفالنتاجاتالعامةلألدلةالمهاراتفي
الحياةاليومية.
المجال الثالث :محتوى األدلة

29

يتميزمحتوىاألدلةبالوضوح.

30

يرتبطمحتوىاألدلةبأهدافالتربية
الرياضية.

31

تحتوياألدلةعلىتمريناتوألعابتسهمفي
تطويرمختلفعناصراللياقةالبدنية.

32

يترجممحتوىاألدلةالنتاجاتالتعليميةللمادة.

33

تتناولكلوحدةمنوحداتاألدلةموضو ًعا
محد ًدا.

34

يتناسبمحتوىاألدلةمعالفئةالعمرية
للطلبة.

35

يعززمحتوىاألدلةالقيماإليجابيةعندالطلبة.

36

تتنوعاألنشطةالمتضمنةفيمحتوىاألدلة.

37

يمتازمحتوىاألدلةبالشمولفيالمجاالت
المعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركية.

38

يسمحمحتوىاألدلةباستخداماستراتيجيات
التدريسالمختلفة.

39

يراعيمحتوىاألدلةالفروقالفرديةبين
الطلبة.

40

يمتازمحتوىاألدلةبالحداثة.

41

يتالءمحجمالمادةفياألدلةمععدد
الحصصالمقررةله

42

يركزمحتوىاألدلةعلىعنصرالتشويق.

43

يعززمحتوىاألدلةروحالمنافسةبينالطلبة.
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المجال الرابع :استراتيجيات التدريس في األدلة
44

تسهماستراتيجياتالتدريسبالكشفعن
الموهوبينرياضيًا.

45

تراعياستراتيجياتالتدريسالفروقالفردية
بينالطلبة.

46

تتناسباستراتيجياتالتدريسمعاألنشطة
الرياضيةالمختلفة

47

تتنوعاستراتيجياتالتدريسبشكلمناسب
لموضوعاتاألدلة.

48

تنمياستراتيجياتالتدريسالتعلمالتعاوني
لدىالطلبة.

49

ترتبطاستراتيجياتالتدريسمعأهداف
األدلة.

50

تتميزاستراتيجياتالتدريسالمقترحةبإمكانية
تنفيذهابالحصةالدراسية.

51

تسهماستراتيجياتالتدريسبزيادةفاعلية
تطبيقالمهاراتاألساسيةالمقررةأثناءاللعب
الجماعي.

52

تركزاستراتيجياتالتدريسعلىتطبيق
المهاراتالمقررةوفققانوناللعب.
المجال الخامس :وسائل وأساليب تقويم األدلة

53

تحتويأدواتالتقويمعلىمعاييرمحددة
لقياسأداءالطلبة.

54

توظفاألدلةنتائجعمليةالتقويملتحسين
نوعيةالتعلم.

56

تنوعاألدلةفياستخدامأدواتتقويممتعددة
فيالعمليةالتعليمية.

57

تسمحأساليبالتقويمللطلبةبتقويمأدائهم
باستمرار.

58

تراعيأساليبالتقويمالفروقالفرديةبين
الطلبة.
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59

تساعدأساليبالتقويممعلميالتربيةالرياضية
علىتحسينطرائقتدريسهم.

60

تتميزأساليبالتقويمفياألدلةبسهولة
التطبيق.
المجال السادس :األنشطة في األدلة

61

تتناسباألنشطةمعاستعداداتالطلبة

62

تتناسباألنشطةمعالوقتالمخصص
لممارستها.

63

تتناسباألنشطةمعحاجاتالطلبة.

64

تراعياألنشطةبالفروقالفرديةبينالطلبة.

65

تتنوعاألنشطةبدرجةمناسبةللطلبة.

66

توفراألدواتالمناسبةلممارسةاألنشطة.

67

تعداألنشطةالطلبةبدنياللمشاركةفيجائزة
الملكعبدهللاالثانيللياقةالبدنية.
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ملحق ()3
أسماء المحكمين
الرقم

المحكم

1

أ.دعايشزيتون 

مناهجواساليبتدريسالعلوم 

1

أ.دمحمودالحديدي 

مناهجواساليبتدريسالتربيةالرياضية 

1

أ.دابتسامجوادمهدي 

مناهجوطرائقالتدريس 

جامعةالشرقاألوسط 

8

د.أحمدالمساعفه 

المناهجواساليبتدريسالرياضيات 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

4

د.نشوانعبداهللنشوان 

تربيةرياضية 

جامعةالشرقاالوسط 

6

د.عمرالغانم 

اساليبتدريسالعلوم 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

5

دتامرجرار 

التربيةالرياضية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

8

داسماءابوجاموس 

االدارةالتربوية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

2

د.تغريدالمومني 

مناهجوطرقالتدريس 

جامعةالشرقاألوسط 

المناهجوطرقالتدريس 

وزارتالتربيةوالتعليم 

المناهجوطرقالتدريس 

وزارتالتربيةوالتعليم 

  11أ.منورالقاسمالمناصير 
 11

أ .حرانالمساعفه 

التخصص

الجامعة
جامعةالشرقاألوسط 
جامعة الشرق االوسط سابقا
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ملحق ()4
كتاب تسهيل المهمة
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ملحق ()5
كتاب المديريات

