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 ملخص البحث

أثناء ي فهدفت هذه الدراسة الى الكشف عن فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية    
( فقرة 08تكونت من ) اذالخدمة. ولتحقيق هذا الهدف تم بناء اداة الدراسة والمتمثلة باالستبانة، 

( 78من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ) التأكدبشكلها النهائي وبعد 
داة الدراسة بيق ااالردن. وبعد تط عجلون فيمعلما ومعلمة من معلمي التربية الرياضية في محافظة 

( تمهيدا لتحليلها. وقد كشفت النتائج ان SPSSعلى افراد العينة تم ادخال البيانات الى برامج )
ع المجاالت اثناء الخدمة كان متوسطا على جميفي فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية 

ذات داللة احصائية تعزى واالداة ككل. ومن جهة اخرى كشفت النتائج عن عدم وجود فروق 
لباحث وفي ضوء النتائج السابقة أوصى ا العلمي،لمتغيري الجنس وعدد الدورات التدريبية والمؤهل 

بية في ضوء الحاجات الفعلية لمعلمي التربية الرياضية، وضرورة يبضرورة تخطيط البرامج التدر 
يد من اجراء المز وصى بضرورة كما أ البرامج،شمول عملية التقييم للمهارات المكتسبة من تلك 

ية واقع تدريب معلمي الترب تعرفشرائح لالدراسات حول هذا الموضوع من خالل التطبيق على 
 .اثناء الخدمةفي الرياضية 
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The effectiveness of the Physical Education Teachers In-Service 
Training Programs 

Key words: training programs، in-service training، Physical Education 
 

Abstract 
    This study attempted to reveal the effectiveness of the in service training 
programs for teachers of physical education. To achieve this goal a 28- item 
questionnaire   was designed.   Ensuring the validity and reliability of the 
instrument   it was applied to a random sample of (78) t members of physical 
education teachers in the Ajlounv governerate in Jordan. After applying 
the  instrument  to  the study sample ،  the  data  was analyzed by 
using  the  (SPSS). The study showed that the effectiveness of the in-service 
training programs for teachers of physical education was average for all 
variables and the instrument of the study as a whole. On the other hand، the 
study   showed that there were no statistically significant differences that could 
be attributed to the variables of gender، the number of training courses and the 
educational qualifications. In light of the above findings، the researcher 
recommended the need for planning the training programs according   to the 
actual needs of the teachers of physical education، and the need that the 
evaluation process should include the skills acquired from those programs. The 
researcher also recommended that further studies on this   topic should be 
conducted by applying them top other sectors to identify the reality of in-service 
training programs of the physical education teachers. 
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 المقدمة: -1
وير وتط المعلم،أثناء الخدمة عنصر هام وضروري من عناصر تأهيل في ال شك بأن التدريب 

قدراته، وتحسين مستوى أدائه، وزيادة كفاءته، وتعريفه بالوسائل واألساليب الحديثة في التدريب، 
طالعه على المستجدات الفنية والتربوية ضمن المجاالت المتعلقة بعمله. ومن ناحية أخرى فإن  وا 

المستدامة  بدأ التربيةالتدريب أثناء الخدمة ينسجم مع االتجاهات التربوية التي تدعو إلى اعتماد م
عرض  تيأالستراتيجيات التربوية، وفيما يوالتعليم المستمر كأحد األسس المعتمدة للسياسات وا

 لبعض المتطلبات الضرورية لهذا التدريب وأهدافه ومجاالته.
أثناء الخدمة إلى رفع كفاءته الفنية والتقنية في الجانب التطبيقي في ويهدف تدريب المعلم    

ر ل تعداها إلى الدو بالطلبة،  الىالمعارف ل نقمقتصرا على يعد  دوره لمه باعتبار أن لتخصص
 ;Houssart; Roaf)معنى ي وذفعاال  التعلم ل وفي جع، في تحقيق أهداف التربيةاألكبر 

Watson. 2005.) 
( التدريب بأنه " نشاط منظم مستمر يركز على الفرد لتحقيق 74:  2006ويعرف )موسى :   

تغير في معارفه ومهارته وقدراته الفنية لمقابلة احتياجات محددة في الوضع الراهن والمستقبلي، في 
 ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به وتطلعاته المستقبلية كدوره في المجتمع"

( تدريب المدخل السليم لتنمية مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم Beaudoin، 2004لذا أعتبر )   
 م داخل غرفة الصف، بحيث يكونوا قادرين على تنفيذ المهام التدريسية بفاعلية عالية.للمعل
والمهارات الرياضية يسعى إلكساب الفردا لمعارف  التربية ومن منظور تربوي فإن هدف تدريس   

متكامال   وجعله الفرد لتشكيل مع بعضها تتفاعل الحركية والتي البدنية من خالل جملة من األنشطة
 ( 0101 وآخرون، )فيضيمجتمعه وقادرا على التكيف مع 

 المختارة األنشطة طريق عن يتم الذي العامة التربية من ولما كانت التربية الرياضية جزا متكامال   
 المتوازن الشامل النمو تحقيق في رشيدة للمساهمة قيادة تحت تطبيقها يتم والتي علمية أسس على

لفرد، وجب امتالك معلم التربية الرياضية للكفايات المعرفية واألدائية، حتى يكون قادرا على القيام 
بدوره بفاعلية وهذا بالضرورة يتطلب إعداد معلم التربية الرياضية نظريا وعمليا ويمكن أن يتم ذلك 

ي الركائز األساسية ف أحدالخدمة أثناء في التدريب  حالدراسة: أصبمشكلة التدريب. و من خالل 
 تحقيق وفي التعليمي، النظام مدخالت جميع في الفعال والمؤثر باعتباره العنصر مإعداد المعل

 لإلعداد أثناء الخدمة عملية حيوية باعتبارها امتدادا  في أفضل، لذا كان التدريب  نحو على أهدافه
 الخدمة. قبل
بأن هناك ضعفا  في أداء معلمي التربية الرياضية، فعلى الرغم من أنهم الحظ الباحث  وقد   

إثناء الخدمة إال أن حصة التربية الرياضة الزالت تطبق في المدارس في خضعوا لدورات تدريب 
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لذا فقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية  األداء،دون االعتماد على األسس السليمة في من عشوائيا 
 اؤلين اآلتيين:باإلجابة عن التس

 الخدمة؟أثناء في مدى فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية ما  -0
ي فهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية  -0

 أثناء الخدمة تعزى لمتغير الجنس أو المؤهل العلمي أو عدد الدورات التدريبية؟
 ثناء الخدمة.أفي عن فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية  فراسة: الكشالدهدف و 
تقديم عدد من التوصيات المستخلصة من نتائج الدراسة لتستفيد منها وزارة التربية والتعليم في و 

تأتي من و  أهمية الدراسة:أما  تخطيط البرامج التدريبية المنسجمة مع االحتياجات الفعلية للمعلمين.
ندرة الدراسات التي تناولت برامج إعداد معلم التربية الرياضية في المدارس األردنية وبالتالي  خالل

 ،فإن هذه لدراسة تسهم في سد النقص في المكتبة األردنية حول برامج إعداد معلم التربية الرياضية
ي األردن ف ربية الرياضيةيمكن أن تسهم هذه الدراسة في تشجيع القائمين على برامج معلمي التو 

تعرف أوجه القوة والضعف في مجال إعداد معلم التربية الرياضية وبالتالي تبني برامج تدريبية على 
 أكثر فاعلية تسهم في التنمية المستمرة لمعلم التربية الرياضية.

 افظة.حالمدارس التابعة لم الرياضية فياقتصرت الدراسة الحالية على عينة من معلمي التربية و 
 .0100/0106عجلون لعام الدراسي 

تعميم نتائج هذه الدراسة على األداة التي استخدمها الباحث للكشف  رالدراسة: يقتصمحددات اما
عن فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة وما تتمتع به تلك األداة من 

 صدق وثبات.
البرامج التدريبية: مجموعة المتغيرات المطلوب إحداثها في كفايات وقد عرف الباحث اجرائيا     

معلمي التربية الرياضية األكاديمية واألدائية لتطوير أدائهم وتقاس باالستبانة التي صممت لهذا 
مجموعة االنشطة االكاديمية واالدائية التي تعدها وزارة التربية  اثناء الخدمة:في التدريب و  الغرض.
هدف اكساب معلمي التربية الرياضية المهارات التدريسية الالزمة لتنفيذ حصص التربية والتعليم ب

مجموعة من األنشطة والمهارات الحركية المبرمجة  الرياضية:التربية و  الرياضية بأسلوب سليم.
 وفق منهاج معد من وزارة التربية والتعليمعلى وغير المبرمجة التي يتم تنفيذها داخل المدرسة 

 ف الحفاظ على صحة ولياقة التالميذ.بهد
بالرغم من تعدد وجهات النظر التي تحدد مهام ووظائف حصة التربية الرياضية في العملية     

التعليمية فإن هناك إطار ا عام ا يمثل الفلسفة التي تبني عليها مادة التربية الرياضية، وتتمثل في 
 (: and Yıldıran ،2011  Demirelمبدأين مهمين هما)
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أن كل متعلم يختلف في أسلوبه اإلدراكي وقدراته عن زميله اآلخر؛ لذا يجب التخطيط لحصة    
التربية الرياضية بما يتوافق مع طبيعة الطلبة وخصائصهم النمائية والجسمية، وهذا يعني مراعاة 

ل المحور الرئيس ق يشكمبدأ الفروق الفردية في التعلم بين المتعلمين. ووجوب االستجابة لهذه الفرو 
 لفلسفة التربية الرياضية.

كثر من أن إثارة أو ى زيادة التعلم كم ا ونوع ا، فر أكثر من أسلوب ومصدر للتعلم يؤدي إلاأن تو    
 حاسة عند المتعلم يؤدي إلى ارتفاع مستويات االنتباه واالستيعاب والقدرة على التطبيق.

ية مناسبة د من إعداد برامج تدريبفال ب هنته على أكمل وجه،ولكي يؤدي معلم التربية الرياضية م   
 كل الستغالل الفرصة له تتاح وأن ومحددة، واضحة تعليمية أهداف ذات تزوده بالخبرات العلمية،

مكاناته، لكي قدراته  (.0110)الخولي، مناسب أهداف حصة التربية الرياضية بشكل  تحقق وا 
 االحتياجات تحديد عملية على التدريبي يعتمد أن النشاط( على 0100لذا أكد )الطراونة،    

 التخطيط وعملية .العاملين لدى المختلفة السلوكية واالتجاهات راتاوالمه المعارف لتنمية التدريبية
 هذه وفي ضوء .علمي وبأسلوب بدقة التدريبية االحتياجات بتحديد المؤسسات تبدأ للتدريب في
 على االحتياجات هذه لسد تصمم التي التدريبية للبرامج األهداف اشتقاق يتم التدريبية االحتياجات

أداء  مستوى على التدريبية االحتياجات ولسد العمل في مكان والجماعة والوظيفة الفرد مستوى
 المؤسسة التعليمية.

ويعرف التدريب بأنه: عملية مخططة تهدف إلى تحسين مهارات وقدرات الفرد وصقلها، وتوسيع    
: 2003 :نطاق معرفته من خالل التعلم، لرفع مستوى كفاءته وكفاءة المؤسسة التي يعمل بها")درة

103.) 
 ( إلى أن التدريب يسهم في:  2005 وحوالة، السميع )عبد ويشير

 التعليمية المستويات كل في بالعمل الخاصة والمهارات المعارف تحسين -1
 .التدريس طرائق في الحديثة األساليب استخداموتمكينهم من  المعلمين معنوية تحسين -2
 تنفيذ األهداف التعليمية بفاعلية عالية. في المعلمين يساعد -3
 .هاواستخدام وانتاجها التدريس المناسبة لطرائقالتعليمية  الوسائل يساعد المعلمين على تصميم -4
 .التحصيل لدى الطلبة نوعية تحسين -5
 النمو في من المعلمين ليمكن له ومخطط منظم برنامج اثناء الخدمة كلفي يقصد بالتدريب    

مسبقة  خطة بناء على والتدريب والمسلكية الثقافية الخبرات من مزيد على للحصول التعليمية المهنة
محددة وأهداف  مستنيرة واستراتيجية واضحة فلسفة وبموجب تعاوني، جماعي إطار في تتم وأن

 (0100)ابوسالم، 
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أثناء الخدمة يعد المدخل العلمي لحل في ( أن تحديد التدريب Beaudoin، 2004وقد أشار )   
كثير من مشكالت تدريب المعلمين، من خالل االهتمام بإعداد وتخطيط البرامج التدريبية الفعالة 

 مستوى على والرياضية التربية البدنية في المهني وعلى الرغم من اإلعداد والنابعة من احتياجاتهم
والكفايات  والخبرات المفاهيم من يسهم في تزويد الطالب بعدد لجامعية والذيا الدراسة مرحلة

(. 0100 :والشمول )أبو سالم بالتكامل يتسم إطار في والنظام، المهنة نحو اإليجابية واالتجاهات
إال أن اإلعداد األكاديمي ال يعتبر كافيا من الناحية الفعلية إلعداد معلم التربية الرياضية، بل يحتاج 
المعلم إلى برامج تدريبية تساعده على التنفيذ الفعلي للمبادئ األكاديمية التي تم تزويده بها أثناء 

ارات األدائية للمعلم انسجاما مع مبدأ أثناء الخدمة ينمى المهفي المرحلة الجامعية، الن التدريب 
  Nichols)0101دون انقطاع ) والمجتمع الفرد حياة في وتستمر الحياة مدى مستمرة عملية التربية"

 أو  الفرد مستوى على الفوائد هذه حصر وهناك العديد من الفوائد التي يحققها التدريب ويمكن   
 (:  13 : 2002 : وصالح )السالم  المنظمة

 المنظمة مستويات كل في بالعمل الخاصة والمهارات المعارف تحسين -0
 تعزز ثقة المعلم بنفسه. -0
 مساعدة المعلم على تنفيذ الحصة الصفية بأسلوب فعال. -3
 تحسين مخرجات العملية التعليمية. -0
 أثناء الخدمة فيمافي إلى جملة من العوامل تؤكد على أهمية التدريب Bana. 2011) ويشير )   
 يلي:
التغييرات الكبيرة التي شهدتها الساحة التربوية والتي تقوم على أساس أن التعليم هو عملية -0

 إعداد الفرد للحياة وليس مجرد تلقينه المعلومات والمعارف.
تغيير أساليب ووسائل وطرائق التدريس بحيث أصبح المتعلم مشاركا في العملية التعليمية -0

 والمحور األساسي لها.
 الهائل لنظم الحاسوب وتكنولوجيا االتصاالت في عملية التعليم.النمو -3
التغير في النظرة إلى مادة التربية الرياضية من مجرد أنشطة حركية، إلى عملية شاملة إلعداد -0

 المتعلم إعداد متوازنا في المجاالت المعرفية واالنفعالية والمهارية.
ة للمعلمين فقد أجريت العديد من الدراسات، ومن نظرا ألهمية موضوع االحتياجات التدريبيو     

 التدريبية الحاجات تعرف( والتي هدفت إلى 0103دي ودهمش)بين تلك الدراسة دراسة الحدي
نظرهن من خالل التطبيق  وجهة من األردنية العليا المدارس األساسية في الرياضية التربية لمعلمات

 لمعلمات التدريبية قد أظهرت النتائج أن الحاجات( معلمة في عمان، و 311على عينة مكونة من )
 المجاالت واألداة ككل، جميع وعلى جاءت متوسطة العليا األساسية المدارس في الرياضية التربية
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لى ( إلى 0103جامع،  إحصائية تعزى لمتغير الخبرة. وسعت دراسة )أبو داللة ذات فروق وجود وا 
 المدارس في التربية الرياضية معلمي كفايات تحسين في التربويين التعرف على دور المشرفين

                      الشاملة من خالل اختيار عينة بلغت الجودة معايير ضوء في غزة بمحافظات الحكومية
 المشرفين القصدية وقد أظهرت النتائج أن دور بالطريقة اختيارهم تم اذ ومعلمة معلما259) )

متوسطا. ولم تظهر  غزة مدارس محافظات في الرياضية التربية معلمي كفايات تحسين في الكلي
تعرف ( فقد سعت إلى 0100سالم، أبو ة )فروق دالة احصائيا تبعا لمتغيرات الجنس. أما دراس

تم اختيار  اذنظرهم،  وجهة من بمحافظات غزة الخدمة أثناء الرياضية التربية معلمي تدريب واقع
( معلما ومعلمة وقد أشارت النتائج إلى أن واقع التدريب متوسطا، وأن هناك 000عينة مكونة من)

 ،Sharonوهدفت دراسة شارون) الخبرةفروق تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي وسنوات 
ينة الدراسة ع ( إلى تعرف احتياجات المعلمين نحو البرامج التدريبية في أثناء الخدمة، تكونت2010
( معلما ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة مالحظات معلمي المدارس األساسية في شمال 000من )

لطلبة في ا كارولينا في الواليات المتحدة حول أهمية التدريب اإلضافي للمعلمين ودوره في مساعدة
يم المساعدة بهدف تقد أظهرت النتائج أن غالبية المعلمين يرغبون في التدريبو  المراحل الثانوية،

وتلبية احتياجات الطلبة دون وجود فروق دالة إحصائيا بينهم نحو هذه االحتياجات تبعا لمتغيرات 
 الجنس والمؤهل العلمي والتخصص.

( إلى تحديد كفايات الممارسات التعليمية وتأثير بعض ،Cook 2000وسعت دراسة كوك)   
ن تمكن من حضور عدد م اذخدم الباحث أداة المالحظة المتغيرات على توافر هذه الكفايات، واست

( من المعلمين والمعلمات. وتوصل إلى توافر كفايات األساسية التعليمية 6الحصص الصفية مع )
كان متدنيا، كما أوضحت النتائج أن الخبرة لها تأثير في توافر الكفايات التدريسية للمعلمين، وان 

 أفضل داد طلبة أقل كانت لديهم كفايات تدريسية المعلمين الذين يقومون بتدريس أع
حالية ، وتمتاز الدراسة الأثناء الخدمةفي وباستعراض الدراسات السابقة يالحظ أهمية التدريب    

عن الدراسات السابقة في أنها تحاول الكشف عن الواقع الفعلي لتدريب معلمي التربية الرياضية 
 أثناء الخدمة. في 
 واجراءاته الميدانية:منهجية البحث -2
  :البحثمنهج 2-1
 المنهج الوصفي التحليلي، ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي المنهج الذي الدراسة الحاليةاتبعت    

يدرس ظاهرة أو حدثا ، أو قضية موجودة حاليا ، يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن 
 أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها.
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  البحث وعينته:مجتمع 2-1-1
تم  اذ 0100/0106تكون مجتمع الدراسة من جمع معلمي الرياضة في محافظة عجلون للعام    

ن لعدم يع االستبانات تم استبعاد استبانتوبعد توزي ومعلمة،معلما  (81)اختيار عينة عشوائية بلغت 
( يوضح توزيع أفراد 1والجدول )(.  78وضح اإلجابات فيهما ليصبح العدد النهائي ألفراد العينة )

 عينة الدراسة.
 متغيرات الدراسةحسب ب التكرارات والنسب المئوية (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 84.6 66 ذكر
 15.4 12 أنثى

 عدد الدورات
 21.8 17 دورة واحدة
 57.7 45 دورتين
 20.5 16 فأكثرثالث دورات 

 المؤهل العلمي
 64.1 50 بكالوريوس

 35.9 28 ماجستير فأعلى
 100.0 78 المجموع 

  لبحث:أداة ا2-2
الباحث بتطوير  قام الخدمة،أثناء في لتعرف فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية    

 :االتيةاستبانة لجمع البيانات وفق اإلجراءات 
ودراسة ( 0103جامع،  )أبومراجعة األدبيات التربوية المتعلقة بموضوع الدراسة مثل دراسة  أواًل:
حيث تناولت تلك الدراسات برامج تدريب معلمي التربية الرياضية، وكان  (،0100أبو سالم، )

الهدف من االطالع على مثل تلك الدراسات التعرف على كيفية استخالص مجموعة الفقرات 
 .االستبانةوالمجاالت التي يمكن تضمينها 

 : تحليل محتوى البرامج التدريبية، ومن ثم إعادة صياغة جمله من فقرات.ثانياً 
( 3موزعة على ) فقرة،( 37وقد تم إعداد االستبانة بصورتها األولية، حيث كانت مكونة من )

 مجاالت هي:
  " المجال األول:" اإلمكانات والتجهيزات الرياضية -0
 المجال الثاني: "المهارات المستهدفة بالتدريب. -0
 المجال الثالث:" تقييم التدريب ".  -3
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 :صدق األداة2-3
ى تم عرضها عل اذللتأكد من صدق االستبانة اعتمد الباحث الصدق الظاهري ألداة الدراسة،    

طلب منهم اذ ( محكمين، 9مجموعة من المحكمين ممن لهم خبرة في هذا المجال بلغ عددهم )
أبداء الرأي حول صياغة الفقرات والسالمة اللغوية لها، ومدى انتماء الفقرة للمجال ومناسبتها لهدف 

. وقد تم حذف بعض الفقراتو فقرات من حيث البناء واللغة، وتم تعديل صياغة بعض ال لدراسة،ا
عادة صياغةاقترح المحكمون اإللغاء عدد من  ها بعضها األخر لتصبح االستبانة بصورت الفقرات، وا 

 ( مجاالت.  3( فقرة موزعة على )08النهائية مكونة )
  :البحث اةثبات أد 2-4
على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة  تم حساب االتساق الداخلي ،اةداألللتأكد من ثبات    

 أدناهفي والجدول  ،ألفاحساب معادلة كرونباخ  الدراسة، وتم خارج عينة( أمينا من 00عددها )
 .يبين هذه المعامالت

 الفا  معامل االتساق الداخلي كرونباخ (2جدول )
 الداخلياالتساق  المجاالت

 0.92 اإلمكانات والتجهيزات الرياضية
 0.89 المهارات المستهدفة بالتدريب

 0.88 تقييم التدريب
 0.94 األداة ككل

( 1.90-1.88بين) ( أن معامل االتساق الداخلي للمجاالت ترواح0يظهر من الجدول رقم )   
 ( والنسب السابقة مناسبة لغايات هذه الدراسة1.90وبلغ لألداة ككل)

 بحث:تصحيح أداة ال2-5
 تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أداة الدراسة، وذلك على النحو االتي:   
 (0تعطى درجة الموفقة كبيرة جدا ) -0
 (0تعطى درجة الموفقة كبيرة  )  -0
 (3متوسطة)تعطى درجة الموفقة  -3
 (0تعطى درجة الموفقة قليلة ) -0
 (0تعطى درجة الموفقة قليلة جدا ) -0

 واعتمد الباحث معيار الحكم على الدرجات كاآلتي:      
 فأقل درجة ضعيفة 0.09 (0
 درجة متوسطة.  3.09 - 0.0 (0
 فأكثر درجة عالية. 3.0 (3



922074-6032 :ISSN

 
 

24 
 

 المعالجات اإلحصائية:2-9
 أسئلة الدراسة استخدمت االختبارات االحصائية المناسبة، وذلك على النحو اآلتي: نلإلجابة ع

 لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
 .تم استخدام تحليل التباين الثالثيلإلجابة عن السؤال الثاني  -

 البحث:نتائج -3
 الخدمة ي التربية الرياضية أثناءفاعلية البرامج التدريبية لمعلم سعت هذه الدراسة إلى تعرف   

 وفيما يلي عرضا للنتائج:
  ؟الخدمةفاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية أثناء  ما مدى"السؤال األول: 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى  
 ك.والجدول أدناه يوضح ذل الخدمة،فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية أثناء 

لمدى فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدول )
 الحسابية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطاتربية الرياضية أثناء الخدمة الت

جاء مجال  اذ(، 3.03-0.99بين ) قد تراوحت ما( أن المتوسطات الحسابية 3يبين الجدول )   
(، بينما جاء 3.03اإلمكانات والتجهيزات الرياضية في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

(، وبلغ المتوسط الحسابي 0.99مجال تقييم التدريب في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
 (، وهو يقابل التقدير بدرجة متوسطة.3.00لألداة ككل )

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على وقد تم حساب المتوسط   
 :التي، حيث كانت على النحو اكل مجال على حدهفقرات 

 
 
 
 
 
 

 المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الفاعلية

 متوسط 61. 3.23 اإلمكانات والتجهيزات الرياضية 1 1
 متوسط 66. 3.15 المهارات المستهدفة بالتدريب 2 2
 متوسط 59. 2.99 تقييم التدريب 3 3

 متوسط 54. 3.14 االداة ككل
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 :اإلمكانات والتجهيزات الرياضية مجال:. 1
اإلمكانات والتجهيزات مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الرياضية

جاءت  اذ(، 3.83-3.10( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )0يبين الجدول ) 
المتدربين " في المرتبة  عدد معوتتناسب  واسعة التدريبية ( والتي تنص على القاعات0الفقرة رقم )

 المتدرب ( ونصها " يتم تفريغ7(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.83األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
(. وبلغ المتوسط 3.10التدريبية بشكل كامل." بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) للدورة

 (.3.03الحسابي للمجال ككل )
 
 
 
 
 
 
 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الفاعلية

 عالي 78. 3.83 المتدربين عدد معوتتناسب  واسعة التدريبية القاعات 1 1
 عالي 73. 3.53 تقوم الع قة بين المدرب والمتدرب على االحترام المتبادل 9 2

بين  المحتوى التدريبي التدرج والتسلسل يراعي 12 3
 التدريبية الموضوعات

 متوسط 89. 3.42

الفترة التدريبية كافية إلكساب المتدربين المهارات  دتع 2 4
 متوسط 93. 3.29 المستهدفة بالتدريب

 في تحدث التي والتطورات التغيرات التدريب برامج تواكب 5 5
 متوسط 84. 3.29 الرياضي محليا ودوليا المجال

 متوسط 96. 3.09 المتدربين التدريب ومؤه تمحتوى  يتناسب 3 9
 متوسط 96. 3.08 فعالة تدريب وأساليب ومهارات قدرات المدرب يمتلك 4 7
 متوسط 95. 3.08 المناسبة للتدريب تتوافر الوسائل التعليمية 2 2
 متوسط 97. 3.05 ربط الجانب العملي مع الجانب النظري أثناء التدريب 1 1
 متوسط 93. 3.04 التدريبية بشكل كامل. للدورة المتدرب يتم تفريغ 7 12
 متوسط 61. 3.23 زات التدريبيةيجهتظروف التدريب وال  
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 :. مجال المهارات المستهدفة بالتدريب2
مجال المهارات المستهدفة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (5جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية بالتدريب

 جاءتاذ(، 3.60-2.97( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )0يبين الجدول ) 
( والتي تنص على " التسلسل في التدريب على تنفيذ المهارات من السهل إلى الصعب 7الفقرة رقم )

( ونصها " تشجيع 0(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.60" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
توسط (. وبلغ الم0.97التعلم القائم على المجموعات " بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.3.00الحسابي للمجال ككل )
 
 
 
 
 
 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الفاعلية

1 7 
التدريب على تنفيذ المهارات من التسلسل في 

 عالي 1.01 3.62 السهل إلى الصعب

التدريب على كيفية استخدام النموذج العملي قبل  2 2
 متوسط 93. 3.32 تنفيذ المهارة

التدريب على كيفية تطبيق قوانين األلعاب  3 3
 متوسط 96. 3.17 الرياضية

4 5 
التدريب على كيفية استخدام وسائل األمن 

 متوسط 95. 3.15 والس مية أثناء حصة التربية الرياضية

التدريب على كيفية تطبيق المهارات الرياضية  2 5
 متوسط 86. 3.10 عمليا

 متوسط 86. 3.09 التدريب على كيفية تحكيم المسابقات وفق القوانين 4 9

التدريب على كيفية تهيئة الطالب لتنفيذ المهارات  9 7
 الرياضية

 متوسط 88. 3.00

 متوسط 1.07 2.97 تشجيع التعلم القائم على المجموعات 1 2
 متوسط 66. 3.15 المجال ككل
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  :مجال تقييم التدريب. 3
بة تنازلياً مرتمجال تقييم التدريب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات( 9جدول )

 حسب المتوسطات الحسابيةب

جاءت الفقرة  اذ(، 3.08 -0.70( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )6يبين الجدول )   
( والتي تنص على " يشارك في التقييم عدة أطراف" مندوب الوزارة، قسم النشاطات، مشرفي 0رقم )

( 8(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.08التربية الرياضية " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
ي الدورات المقبلة ستفادة منها فونصها " يتم االستفادة من نتائج التقييم في تقديم التغذية الراجعة لال

 (.0.99(. وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )0.70" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
في  (1.10=  )توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة هل  السؤال الثاني: "

ات الجنس تعزى لمتغير  ء الخدمةأثنافي مدى فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية 
 "؟، عدد الدورات، المؤهل العلمي

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الفاعلية

1 4 
يشارك في التقييم عدة أطراف" مندوب الوزارة، قسم 

 متوسط 79. 3.18 النشاطات، مشرفي التربية الرياضية

 يتم تقييم ما اكتسبه المتدرب من مهارات بعد 1 2
 متوسط 82. 3.12 .مباشرةمن التدريب االنتهاء 

بعد االنتهاء من التدريب  المتابعة عملية تستمر 7 3
 متوسط 91. 3.08 التربويين ومدراء المدارس.من قبل المشرفين 

 متوسط 79. 3.03 يشمل التقييم جميع المهارات المستهدفة بالتدريب 5 4

تتوافر أدوات موثوق بها لتقييم األهداف المرجوة  1 5
 متوسط 78. 3.01 من التدريب على مهارات التربية الرياضية.

9 3 
 تتوافر وسائل التقييم الموضوعي للمهارات

 متوسط 79. 2.97 المكتسبة من التدريب

تتضمن أدوات التقييم معايير محددة تبعا للمهارة  12 7
 المراد تقيمها.

 متوسط 84. 2.94

 متوسط 85. 2.81 يتم التقييم بأساليب متنوعة. 2 2
 متوسط 2.27 2.72 ختامياً  تكوينيًا وتقويماً  تقويماالتقييم  يتضمن 9 1

ة نتائج التقييم في تقديم التغذي يتم االستفادة من 2 12
 متوسط 87. 2.74 الراجعة ل ستفادة منها في الدورات المقبلة

 متوسط 59. 2.99 المهارات ككل
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى فاعلية    
عدد الدورات،  ،الجنسأثناء الخدمة تعزى لمتغيرات في البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية 

 ( يوضح ذلك.7المؤهل العلمي، والجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي  (7جدول )

 عدد الدورات، المؤهل العلمي الجنس،أثناء الخدمة تعزى لمتغيرات في التربية الرياضية 

 س= المتوسط الحسابي ع=االنحراف المعياري
( تباينا  ظاهريا  في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى فاعلية 7يبين الجدول )   

عدد الدورات،  ،الجنسأثناء الخدمة تعزى لمتغيرات في البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية 
 المؤهل العلمي.

لثالثي استخدام تحليل التباين اولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم    
 (.9( وتحليل التباين الثالثي لألداة ككل جدول )8المتعدد على المجاالت جدول )

 
 
 

   
اإلمكانات 
والتجهيزات 
 الرياضية

المهارات 
المستهدفة 
 بالتدريب

 االداة ككل تقييم التدريب

 الجنس
 ذكر

 3.18 3.00 3.18 3.27 س
 50. 54. 63. 61. ع

 انثى
 2.97 2.89 2.94 3.04 س
 70. 86. 81. 63. ع

عدد 
 الدورات

 دورة
 3.20 3.05 3.26 3.24 س
 40. 43. 45. 62. ع

 دورتين
 3.13 2.97 3.07 3.25 س
 49. 53. 68. 55. ع

 ث ث دورات
 3.14 2.97 3.24 3.18 س
 77. 88. 78. 79. ع

 الخبرة

 12اقل من 
 سنوات

 3.11 2.98 3.08 3.21 س
 58. 61. 70. 65. ع

سنوات  12من 
 فأكثر

 3.20 3.00 3.28 3.27 س
 46. 57. 57. 56. ع
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( تحليل التباين الث ثي المتعدد ألثر الجنس، وعدد الدورات، والمؤهل العلمي على 2جدول )
 ناء الخدمةأثفي مجاالت مدى فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية 

 ( اآلتي:8)يتبين من الجدول  
 المجاالت.في جميع  الجنس( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -
 جميع المجاالت. فيعدد الدورات ( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -
 جميع المجاالت. فيالمؤهل ( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 203. 1.652 641. 1 641. اإلمكانات والتجهيزات الرياضية الجنس
 092. 2.923 1.241 1 1.241 المهارات المستهدفة بالتدريب 056.هوتلنج=
 554. 353. 131. 1 131. تقييم التدريب 270.ح=

 925. 078. 030. 2 061. اإلمكانات والتجهيزات الرياضية عدد الدورات
 446. 815. 346. 2 693. المهارات المستهدفة بالتدريب 957.ويلكس=
 945. 056. 021. 2 042. تقييم التدريب 783.ح=

 473. 521. 202. 1 202. اإلمكانات والتجهيزات الرياضية المؤهل العلمي
 168. 1.937 823. 1 823. المهارات المستهدفة بالتدريب 042.هوتلنج=
 812. 057. 021. 1 021. تقييم التدريب 404.ح=

   388. 73 28.324 اإلمكانات والتجهيزات الرياضية الخطأ
   425. 73 31.005 المهارات المستهدفة بالتدريب 
   370. 73 27.005 تقييم التدريب 
    77 29.093 اإلمكانات والتجهيزات الرياضية الكلي
    77 33.334 المهارات المستهدفة بالتدريب 
    77 27.219 تقييم التدريب 
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تحليل التباين الث ثي ألثر الجنس، وعدد الدورات، والمؤهل العلمي على مدى فاعلية  (1جدول )
 الرياضية أثناء الخدمة البرامج التدريبية لمعلمي التربية

 ( اآلتي:9يتبين من الجدول ) 
بلغت قيمة ف  اذالجنس، ( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -

 .1.006وبداللة احصائية بلغت  0.100
بلغت قيمة ف  اذعدد الدورات، ( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -

 .1.873وبداللة احصائية بلغت  1.037
بلغت قيمة  اذالمؤهل العلمي، ( تعزى ألثر 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم -

 .1.308وبداللة إحصائية بلغت  1.807ف 
 مناقشة النتائج والتوصيات3-1

 أوال: مناقشة النتائج
 أظهرت نتائج الدراسة الحالية االتي:

ة ربما ضية كان متوسطا، والنتيجة السابقاأن مستوى فاعلية برامج تدريب معلمي التربية الري -0
تعكس قصورا واضحا في البرامج التدريبية التي يخضع لها معلمي التربية الرياضية، وربما 

علم دون يخضع لها الم ةروتينييعود ذلك الى  إلى أن البرامج التدريبية اصبحت مجرد دورات 
قة مع الرياضية، وتتفق النتيجة السابأن يكون لتك البرامج اثر واقعي على أداء معلم التربية 

اثناء ي ف( والتي أظهرت أن الواقع الفعلي لبرامج تدريب المعلمين 0100نتائج دراسة ابو سالم)
( والتي 0103جامع،  أبوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  دراسة )و الخدمة كان متوسطا، 

مدارس  في الرياضية التربية معلمي كفايات تحسين في الكلي المشرفين أظهرت أن دور
 متوسطا. غزة محافظات

في مدى فاعلية البرامج التدريبية اثناء  اإحصائيكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة  -0
الخدمة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية تبعا لمتغيرات الجنس وعدد الدورات التدريبية 

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

الداللة  قيمة ف المربعات
 اإلحصائية

 156. 2.055 604. 1 604. الجنس

 873. 137. 040. 2 080. عدد الدورات

 358. 857. 252. 1 252. المؤهل العلمي

   294. 73 21.461 الخطأ

    77 22.244 الكلي
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ون منطقية إلى حد ما ألن معلمي التربية الرياضية يتلقالسابقة تبدو  والنتيجةوالمؤهل العلمي، 
 يخضعون للتدريب ضمن ظروف تدريبية  متقاربةتدريب واحدة، فأنهم  ضمن بيئةالتدريب 
من حيث االمكانات والتجهيزات كما أن جميع القوانين  واالنظمة المتعلقة  ومتجانسة ومتشابه

بالتدريب تنطبق على جميع المتدربين بنفس المستوى ، وبالتالي لم تظهر فروق تعزى لمتغيرات 
جامع،  أبو)الجنس وعدد الدورات التدريبية والمؤهل العلمي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

اظهرت الدراستان عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات  اذ( Sharon، 2010) دراسة( و 0103
الجنس أو المؤهل العلمي. في حين تختلف نتيجة الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة )ابو 

( والتي اظهرت وجود فروق في واقع تدريب معلمي التربية الرياضية تبعا 0100سالم، 
بما يعود هذا الخالف الى اختالف خصائص لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي ور 

 العينات في كلتا الدراستين وكذلك اختالف ظروف التطبيق.
  الخاتمة:-4

عداد البرامج التدريبية      أثناء ي ففي ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يوصي ضرورة تخطيط وا 
الخدمة لمعلمي التربية الرياضية بما ينسجم مع االتجاهات العالمية في التدريب واألساليب الحديثة. 

ساعد عملية التقييم حيث ت الرياضية،ضرورة االستمرار في تقييم البرامج التدريبية لمعلمي التربية و 
تياجات االهتمام باالح فضال  عنالمستمرة على تالفي أوجه القصور التي تنشأ اثناء التدريب. 

ارسه يتناسب محتوى التدريب مع طبيعة العمل الذي يمبحيث  الرياضية،التدريبية لمعلمي التربية 
والختامي" مع  التكويني والبنائي الثالث؛ بأنواعه مالتقييضرورة اعتماد ، و لمعلمي التربية الرياضية

جراء المزيد من ا. و لمهارة المراد تقيمهام معايير محددة تبعا يأدوات التقي أن تتضمنمراعاة  لدراسات ا 
دريب توصول الى صورة متكاملة عن واقع على عينات أخرى مختلفة عن العينة الحالية وذلك لل

 معلمي التربية الرياضية.
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