
تقويم الكفايات التدريسية وأثرها في تطوير انجاز الطلبة في بعض المهارات 

 الحركية للبعض األلعاب الفرقية 

 أ.م.د ماجدة حميد كمبشجواد                                           أ.د ناظم كاظم

 الرياضية التربية كلية – ديالى كلية التربية الرياضية                                       جامعة –جامعة ديالى 

Majid701970@yahoo.com  

 ملخص البحث

تعد التربية والتعليم أولى بالتغير لمجاالت طبيعة العصر واالستجابة لتلك الثورة      

 الصناعية الهائلة والتقدم التقني الذي تشهده على كل األصعدة . 

والمدرسة مؤسسة مسئولة عن توفير البيئة المناسبة للمتعلم وهي أفضل  الوسائط التربوية 

، حيث يتعلم التالميذ مجموعة من المهارات في اكتساب الميول الداخلية والخارجية 

 الحركية والرياضية ، فتعلم مهارات األلعاب يدفع إلى ممارستها ومن ثم ميل لها . 

يعد المدرس العنصر الفاعل والمميز في العملية التعليمية من خالل األدوار التي يقوم     

 بها واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها . 

اصل في المواد العلمية وانعكاساته الواضحة في بروز كثير من المشاكل أن التطور الح    

التي تواجه الطلبة  والتي يمكن أن تحددها في محوريين أساسين هما طبيعة العلوم واألخر 

 يرتبط بالكفايات التعليمية للمتعلم .

بية ( مدرسا للتر78وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، واشتملت عينة البحث )    

الباحثان مقياس الكفايات التدريسية من إعدادهما،  خدمالرياضية وثالثة أالف طالب، واست

فضال من استعمال اختبارات األداء الحركية لبعض المهارات الحركية المختارة وفقا 

لمنهاج وزارة التربية واستخدام اإلحصاء الوصفي واالستداللي لمعالجة النتائج لتحقيق 

د توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات على ضوء ذلك توصل أهداف البحث وق

 الباحثان إلى مجموعة من التوصيات بما يتناسب مع ضرورة البحث .   
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EVALUATION SUFFICIENCY INSTRUCTION AND HIS 

INFLUENCE ON ACHIEVEMENT STUDENTS DEVELOPMENT 

IN SOME MOTOR SKILLS OF INDIVIDUAL ACTIVITY 

Prof. Dr Nadhim Kadhim    Asst. prof .Dr.Majda H.kampash 

AbStract 

The education & learning have the major principal to created the change 

specially after the huge scientific explosion in all fields in the world as 

the reflected to technological progress that happened after industrial 

revolution for that school as the  transformation institution by presenting  

good environment to student and best opportunity to learning to get the 

interior and exterior tendency because when the student learning as group 

the sport &motor skill and that push them to interest and practice . the 

teacher have the major responsibility to get it in the end . the major 

problem of this research determine in to main pivots :  -science                                                                                                                       

-educational medium to students                                                                               

The researchers used the descriptive curriculum and the sample of 

research include on (87) teacher and (3000) students and used the 

educational medium measurement who them making and used the 

performance motor test to some motor skills who them choosing by 

depended on the education ministry curriculum and used the descriptive 

statistics  to reach to the main conclusion of research.                                                                                                                           

 

 

 



 األول الباب

 التعريف بالبحث:-1

 المقدمة وأهمية البحث:1-1

كافة مجاالت الحياة هو السمة المميزة لعصرنا الحالي إن التغير المتسارع في     

ونتيجة لهذه التغييرات كان من الضروري االستجابة لها من خالل تغيير وظائف 

والتربية الرياضية تمثل عملية توجيه لنمو ، المؤسسات بكافة أنواعها وإشكالها

ي اإلطار الذي اإلفراد واستعدادهم وميولهم ونشاطاتهم وتجنيدها لخدمة المجتمع وه

 يجسد فلسفة وحاجات الدولة للوصول إلى األهداف المنشودة.

وقد ركزت الفلسفات الحديثة للتربية على وجوب إعداد الفرد إعدادا يمكنه من     

المعلومات والمفاهيم والمبادئ والمهارات واالتجاهات والقيم التي تعلمها في  خداماست

على ضرورة إعداده لكي يتعلم بشكل مستمر حياته اليومية من ناحية، كما تركز 

، وبشكل أفضل واكبر من الموضوعات التي تعلمها وعن موضوعات أخرى جديدة

عن توفير البيئة المناسبة للمتعلم وهي أفضل الوسائط  مسؤولةوالمدرسة مؤسسة 

التربوية في اكتساب وتنمية الميول الداخلية والخارجية يتعلم التلميذ مجموعة من 

فتعلم مهارات األلعاب يدفع إلى  ،ارت الحركية والرياضية لمجموعة من األنشطةالمه

 ممارستها ومن ثم الميل لها .

وان عملية التعلم في مراحلها كافة في وقتنا الحاضر تتطلب مهارات محددة كي     

تواكب ذلك التطور السريع وان كثير من األبحاث والدراسات في ميدان التربية وعلم 

تؤكد على المتطلبات األساسية لمن يقوم بالتعليم وما يجب إن يمتلكه من  النفس

المواصفات النفسية والثقافية والشخصية والعلمية وان تقويم هذه الصفات المتمثلة 

بالكفايات لدى المدرسين تنطلق من كون المدرس هو العنصر الفاعل في العملية 

 ات تلك العملية .التعليمية والتربوية وتتوقف على أدائه مخرج



ونظرا لدور وأهمية المؤسسة التربوية البد لهذه المؤسسة إن تضم كادر مهني     

يمتاز بمؤهالت وخصائص معينة يستطيع من خاللها تهيئة المواقف التعليمية بالشكل 

الجيد والذي من خالله يتم تحقيق فلسفة وأهداف المؤسسة التربوية العامة، وان فن 

مع جملة مهارات علمية أو تربوية ترتبط بعدد كبير من الركائز  التدريس يتعامل

األساسية واهم أجزائها:
(1)

 

 جزء منها حرفة ذات أهداف واضحة. -

 وجزء منها فن وإبداع القائمين على التعليم. -

 وجزء منها كفايات علمية وتربوية. -

 وجزء منها طرائق تدريس مختلفة تعالج حاالت ومواقف متعددة. -

التربية الرياضية العامل الرئيسي في عملية التربية والتعليم من حيث ومدرس     

توجيه األنشطة الرياضية للطلبة ويبعث في نفوسهم الرغبة والدافعية في العمل الجاد 

الشخص  والدقيق من اجل تحقيق أهداف الوحدة التعليمية، والمدرس الجيد هو ذلك

ال عن التدرج من السهل إلى الصعب الذي يقوم بإعداد الدرس وتحضيره وتنظيمه فظ

في تعليم المهارت مع مراعاة الفروق الفردية إثناء تنفيذ الدرس، ومن ثم له القدرة 

على االختيار السليم لطرائق التدريس وأساليبها والتنوع في استخدامها بما يتناسب 

ومتطلبات األهداف
(2)

له  ، وأكد )السامرائي وآخرون( إن مدرس التربية الرياضية

خصائص عقلية كالذكاء والمعرفة الخاصة الكافية بالمهارات التي يعلمها ولديه 

الرغبة في االطالع المستمر بالمعرفة الحديثة بالعلوم المتعلقة في مجال تخصصه.
(3)

 

( إن المدرس يقوم بمهام وظيفية مختلفة من العملية 6991ويضيف )عبد هللا      

مثال إن المناهج والتنظيم المدرسي وغيرها تكتسب  التعليمية بصفته أهم عنصر فيها

                                                           
(1)

تدريساااية فاااي طرائاااق تااادريس التربياااة الرياضاااية، جامعاااة  عبااااس احماااد الساااامرائي ، عباااد الكاااريم محماااود الساااامرائي،كفايات  

 .66،ص6991بغداد،

(2)
 .01، دار الفكر العربي ،ص6،ط0111يوسف قطامي ، وآخرون: تصميم التدريس،  

(3)
 .43عباس احمد السامرائي، وآخرون: مصدر سبق ذكره ،ص  



أهميتها من شخصية المدرس
(6)

( إن ابرز مهامه هو كخبير 0111،وأكد أبو جادو )

تعليمي وكمثير للدافعية فضال عن مهامه األخرى كاداري ومرشد ونموذج يقتدي 

به.
(0)

 

ات الدراسية م( نقال عن )جون السكا( في قوله إن المقرر0114ويؤكد)الحيلة     

التي يدرسها تالمذة المجموعة الواحدة في المدارس عديدة وكذلك الكتب المدرسية 

والوسائل التعليمية واألنشطة وحتى المباني واألثاث ولكن الناتج من هذه المدارس 

التعليمية إال  متمثال في الخريجين وهذا يرجع إلى العنصر الفاعل والمميز في العملية

دوار التي يقوم بها واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها.وهو المدرس واأل
(4)

 

( إن التطور الحاصل في المواد العلمية وانعكاساته 6991ويضيف )ابراهيم    

الواضحة على بروز العديد من المشاكل التي تواجه تعليمه والتي يمكن إن نحددها 

يات التعليمية للمعلمفي محورين رئيسيين األول طبيعة العلوم والثاني يرتبط بالكفا
(3)

.     

)فاخر وآخرون( نقالً عن إن األسباب  نقالً عن ( 0111)وفاء العنبكيوتشير     

الرئيسية لفشل المحاوالت المبذولة في تطوير المناهج في بعض الدول هو ضعف 

كفايات المدرسين في استعمال المعلومات المقررة للتعليم وعدم مقدرتهم على 

عرضها وتبسيطها للمستوى الذي يتناسب مع تالميذهم وذلك لضعف مستوى اإلعداد 

هؤالء المدرسين. الذي تلقاه
(5)

 

                                                           
(1)

 .51، دار العلم للماليين، بيروت/ص6،ط6998عبد هللا عبد الدايم:الثورة التكنولوجية في التربية العربية، 

(2)
 .53، دار المسيرة ،ص0، ط 0111ابو جادو،صالح محمد علي:علم النفس التربوي ،  

(3)
 .08، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ص0،ط 0119محمد محمود الحيلة، مهارات التدريس الصفي ، 

(4)
،المجلاة العربياة للتعلايم التقناي  6991الهيئة التدريسية في هيئة المعاهد الفنية ،  إبراهيم حسن علي، الكفايات التدريسية الالزمة لعضو 

 .66، المجلد الرابع ، ص

(5)
وفاااء عبااد الاارزاق عباااس العنبكااي، الكفايااات التعليميااة الالزمااة لمعلمااي العلااوم العامااة فااي المرحلااة االبتدائيااة ، فااي محافظااة ديااالى ،  

 .0، جامعة ديالى ، كلية التربية األساسية ،ص ، رسالة ماجستير غير منشورة0111



( نقالً عن )شتونز وموريس( أي انه يجب تهيئة 6998كما أشار )السامرائي    

المدرس قبل التحاقه بالتطبيق وذلك باطالعهم على الكفايات المطلوبة منه وتدريبه 

في إثناء دراسته النظرية ليصبح قادراً ومستعداً بشكل جيد للمهنة في المستقبل.
(6)

 

برونر( إلى ضرورة إن يمتلك المعلم سلوكيات تتعدد في إشكالها فمنها ويضيف )     

إن يكون رمزاً مؤثراً في تشكيل اتجاهات التالميذ وميولهم وقيمهم فضال عن انه 

موصال للمعرفة وملماً بالمادة الدراسية.
(0)

 

ومن خالل ما تقدم تكمن أهمية البحث في قياس الكفايات التدريسية للمدرسين      

أسلوب موضوعي بعيداً عن التقديرات الذاتية ألهمية وفاعلية المدرس في تحقيق ب

 األهداف التعليمية والتربوية للمؤسسات التعليمية.

 :مشكلة البحث1-2

ألهمية وذلك  كبيرةتعد عملية إعداد المعلم مسؤولية جماعية وهي مسؤولية      

المجتمع الذي يتعامل معه المعلم، انه مجتمع الطالب، فالمعلم هو اإلنسان الذي 

 يتطلب إعداده إعدادا متكامال في كافة الجوانب العلمية والمهنية والثقافية، 

وتستأثر الكفايات التدريسية باهتمام الكثير من الباحثين التربويين وعليه أجريت     

تي حاولت تحديد هذه الكفايات بغية االرتقاء بفعالية الكثير من البحوث والدراسات ال

المدرسين وتنمية كفايتهم التدريسية ويالحظ في الوقت الحاضر في اغلب المدارس 

هناك ضعف في الكفايات المطلوب توافرها لدى المدرس مما انعكس بشكل فعال 

 على مستوى األداء الرياضي للطلبة.

 :أهداف البحث1-3

 يهدف البحث إلى:

                                                           
(1)

، رساالة ماجساتير غيار منشاورة ، كلياة التربياة 0118قصي محمد السامرائي، الكفايات المهنية الالزمة للطلبة خالل فترة التطبيقاات ، 

 .3ابن رشد ، ص

(2)
 - Bruner,J .S.(1985), the act of discover Harvard Education Reviews, Vol .31 No-1. 



الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التربية الرياضية في مرحلة  تعرف -6

 المتوسطة.

تعرف ميدانياً على الكفايات التدريسية لدى مدرسي التربية الرياضية في  -0

المرحلة المتوسطة وعالقتها في اكتساب بعض المهارات األساسية لدى 

 طلبتهم.

ين مدرسي ومدرسات التربية تعرف ميدانياً على مستوى الكفايات التدريسية ب -4

 الرياضية في المدارس المتوسطة.

 :فرض البحث 1-4

 لإلجابة عليه: اآلتيالسؤال  انوضع الباحث

 هل توجد عالقة بين الكفايات التدريسية واكتساب بعض المهارات الحركية؟

 :مجاالت البحث 1-5

المشرفين التربويين في مديرية النشاط الرياضي واإلشراف  :المجال البشري -1

مدرسي ومدرسات التربية و مدراء المدارس المتوسطةو واالختصاص لتربية ديالى

لقضاء بعقوبة طلبة المرحلة المتوسطة للبنين والبنات والرياضية للمدارس المتوسطة 

 المركز.

المدارس وة النشاط الرياضي مديريومديرية اإلشراف التربوي  :المجال المكاني-2

 مركز بعقوبة.لقضاء  المتوسطة

 . 0166/ 3/ 64لغاية  66/60/0161من  للمدة :المجال ألزماني-3

 

 

 



 الباب الثاني

 الدراسات السابقة : -2

أوال: دراسة الجنابي ) الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الكيمياء وعالقتها 

 بحافز التحصيل لدى طلبتهم ( 

سي الكيمياء في تهدف الدراسة إلى تحديد قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمدر    

، والتعرف على الكفايات التدريسية لمدرسي الكيمياء في المرحلة المرحلة المتوسطة

  .المتوسطة

ومدرسة ( مدرس 56واشتملت عينة البحث )  ،الباحث المنهج الوصفي استخدم    

، إما أداة البحث لجمع البيانات كانت المالحظة حيث (6181العينة فقد بلغ ) إما إفراد

مجاال واستعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون  68( كفاية موزعة على 91تضمنت )

، وقد توصل الباحث إلى مجموعة لتوزيعواالختبارات والوسط الحسابي ومعادلة ا

  .من االستنتاجات والتوصيات

  ( 2003العبيدي ) ثانيا : دراسة 

الكفايات التعليمة الالزمة للطالب المطبق في طرائق تدريس القران والكريم )

 (والتربية اإلسالمية في كليات التربية

( تدريسي 31الباحثة المنهج الوصفي واشتملت عينة البحث على ) خدمتاست    

كفاية  80على واستعملت االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تضمنت االستبانة 

، واستعملت الباحثة معامل االرتباط بيرسون والوسط مجاالت 8موزعة على 

، ي والوزن المئوي لمعالجة النتائجالحسابي المرجح ومربع كاي واالختبار الثان

  .وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بأهداف البحث



 2002ثالثا : دراسة العنبكي 
(1)

 

الكفايات التعليمة الالزمة لمعلمي العلوم العامة في المرحلة االبتدائية في محافظة )

 (ديالى

هدفت الدراسة إلى تحديد قائمة من الكفايات التعليمية فظال عن التعرف ميدانيا     

  .على الكفايات التعليمية لدى معلمي العلوم العامة في المرحلة االبتدائية

( من 6171الباحثة المنهج الوصفي إما مجتمع البحث فقد بلغ )واستخدمت     

( معلم ومعلمة بحيث أصبحت 094المعلمين والمعلمات إما عينة البحث فقد بلغت ) 

 15%( وقام الباحث بإعداد استمارة مالحظة تضمنت  08النسبة المئوية للعينة ) 

اط والوسط المرجح الباحثة معامل االرتب خدمتمجاال واست 66كفاية موزعة على 

وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  ،والوزن المئوي

 .المتعلقة بالدراسة

(2010رابعا : دراسة الخزرجي ) 
 (2)

 

 (الكفايات المهنية لدى المرشدين التربويين وعالقتها بالمكانة االجتماعية )

لمرشدين التربويين وقياس الكفاية هدفت الدراسة إلى قياس الكفايات المهنية لدى ا    

المعرفية لدى المرشدين التربويين، فضال على التعرف على العالقة بين الكفاية 

 المهنية والمكانة االجتماعية لدى المرشدين التربويين .

(إما عينة 568الباحثة المنهج الوصفي، إما مجتمع البحث فقد بلغ ) خدمتاست    

مرشدا ومرشدة واستعملت الباحثة االستبانة كأداة لجمع  031البحث فقد بلغت 

كتابا موزعة على أربعة مجاالت  38البيانات حيث تضمنت االستبانة على 

ئي لعينتين مستقلتين إما االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التاالباحثة  خدمتواست

                                                           
(1)

، رساالة  0111وفاء عبد الرزاق العنبكي ، الكفايات التعليمية الالزماة لمعلماي العلاوم العاماة المرحلاة االبتدائياة فاي محافظاة دياالى ،  

 ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية األساسية

(2)
، رساالة ماجساتير غيار  0161عالقتها بالمكانة االجتماعية ، سناء على حسون الخزرجي ، الكفاية المهنية لدى المرشدين التربويين و 

 منشورة ،جامعة ديالى ، كلية التربية األساسية



الوسائل اإلحصائية التي استعملتها الباحثة فقد كانت معامل االرتباط البسيط وتحليل 

 التباين وتوصلت الباحثة إلى  مجموعة من المقترحات المتعلقة بالدراسة .

 :الدراسات العربية

(  1991دراسة القدمي ) اوالً: 
(1)

 

لة الثانوية في اليمن في ضوء الكفايات تقويم أداء مدرسي التاريخ في المرح)

  (التدريسية الالزمة

هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التاريخ في المرحلة      

الثانوية في اليمن وتقويم أدائهم وبناء برنامج لتحسين أدائهم في ضوء نتائج التقويم ، 

مدرسة ومدرس  664الباحثة المنهج الوصفي إما عينة البحث فقد بلغت  خدمتواست

كفاية  18واستعان الباحثة باستمارة المالحظة كأداة لجمع البيانات حيث اشتملت على 

مجاالت واستخدمت معامل االرتباط البسيط ومربع كاي والوزن  1موزع على 

ل إحصائية لتحليل العينات المئوي والوسط الحسابي المرجح وتحليل التباين لوسائ

 وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بأهداف الدراسة 

( 2000دراسة العزام )ثانياً: 
(2)

    

 (الكفايات الالزمة لمعلمي التربية اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين )

الزمة لمعلمي التربية اإلسالمية في هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التعليمية ال    

 611مشرفا  60األردن استعملت الباحثة المنهج الوصفي إن حجم العين  قد بلغ

مدرس ومدرسة واستعملت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تضمنت 

مجاالت واستعانت الباحثة بمجال االرتباط البسيط  8كفاية موزعة على  81االستبانة 

كاي والوسط الحسابي المرجح والوزن المئوي والنسبة المئوية واختبار ت ومربع 

                                                           
(1)

، أطروحاة دكتاوراه غيار منشاورة ، جامعاة  6997على راجح القدمي ، تقويم أداء مدرسي التاريخ في المرحلاة الثانوياة  فاي الايمن ،  

 بغداد ، كلية التربية ، ابن الرشد

(2)
إبراهيم احماد حسان ألعازام ، الكفاياات الالزماة لمعلماي التربياة اإلساالمية فاي المرحلاة الثانوياة فاي األردن مان وجهاة نظار المعلماين  

 ،رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية التربية ابن الرشد  0111والمشرفين ، 



للوسائل اإلحصائية لتحليل البيانات وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج 

 .والتوصيات المتعلقة بالدراسة

  :الدراسات األجنبية

(1994دراسة كالي )اوالً: 
(1)

 

 (ة التعليم الثانوي المبتدئالكفاية النفسية التعليمة لدى معلم مرحل)

هدفت الدراسة إلى معرفة الكفايات التعليمية الالزمة لدى معلم مرحلة التعليم     

الثانوي المبتدئ ومدى مالئمة هذه الكفايات في اكتساب صفات تميزه عن غيره من 

  .المعلمين لتحسين نوعية التعليم

معلما وتم إعدادهم  631الباحث المنهج الوصفي وان حجم العينة بلغت  خدماست    

عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  81في جامعة ببجمي في أمريكا و 

 48واستعانت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات حيث تكونت االستبانة من 

في الجامعة الدولية الستخدام كفاية تقنية تعليمية مبنية على وفق المقياس المطلوب 

الباحث معامل االرتباط البسيط والوسط الحسابي  خدمالتقنيات في التعليم واست

المرجح والنسبة المئوية لوسائل إحصائية لتحليل البيانات وصوال إلى تحقيق أهداف 

وفروض البحث تم توصيل الباحثة إلى مجموعة من النتائج وأبرزها إن المعلمين 

  .يات تقنية تعليمية اقل من توقعات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعةلديهم كفا

 

 

 

 

                                                           
(1)
 clay,M,1994 technology competencies beginning teacher A challenge and opportunity  for teacher 

preparation program Dis , Abs   



 الثالث لبابا

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية-3

  منهج البحث: 3-1

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي

  :عينة البحث-3-2

طبيعاة من اجل تحقيق أهداف البحث كان البد من اختيار العينة بشكل مناسب مع       

المشكلة وعليه تم اختيار العينة بالطريقة العمدياة بالنسابة لمدرساي ومدرساات التربياة 

 : االتيةلألسباب وقد تم اختيارهم لقضاء بعقوبة  ةالرياضية للمدرس المتوسط

 توفر الساحات والمالعب في المدارس-6

 توفر األجهزة والمستلزمات الرياضية -0

 لمدارس لقربها عن بعضها إقامة مسابقات رياضية بين ا-4

 توفر اإلشراف المستمر من قبل ذوي االختصاص في مديرية اإلشراف -3

( 8( مادرس و)86( بواقاع )87بلغ حجم العينة بالنسبة لمدرسي التربية الرياضاية ) اذ

 ( متوسطة في قضاء بعقوبة المركز 48مدرسات موزعة على )

إمااا عينااة الطلبااة فقااد تاام اختيارهااا باألساالوب العشااوائي البساايط حيااث قااام الباحثااان     

القرعة ومن ثم اختيار طالبهاا . إذ بلاغ حجام  بأسلوبباختيار شعبة واحدة لكل مدرس 

%( مان المجتماع الكلاي لطاالب 7( وان هذا العدد يمثل ما نسبته )914عينة الطالب )

 .لمركزالمتوسط في قضاء بعقوبة ا المدارس

 

 



 :أدوات البحث  3 -3

 :وسائل جمع المعلومات  3-3-1

 -: اآلتياستعان الباحثان في جمع المعلومات من خالل 

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية -6

 المقابالت الشخصية -0

 ( يوضح ذلك 6مقياس الكفايات التدريسية والمصمم من قبل الباحثان والملحق ) -4

 المهارية االختبارات -3

 االجهزة واالدوات المستخدمة: 3-3-2

 3ساعة إيقاف عدد -6

  3كرات قدم عدد -0

 3كرات طائرة عدد -4

  3كرات سلة عدد -3

  3كرات يد عدد -5

 أشرطة ملونة-1

 شريط قياس معدني-8

 حاسبة الكترونية يدوية نوع كاسيو-7

 شريط ملون شفاف-9

 طباشير-61

 



   :المهاريةاختيار االختبارات  3-4

تاام اختيااار  ةبعااد االطااالع علااى ماانهج وزارة التربيااة الخاااص بالماادارس المتوسااط    

فااي المجااال الرياضااي بشااكل  خدمةوتحديااد مجموعااة ماان االختبااارات المقننااة والمساات

كبير وفقاا لأللعااب الموضاوعة باالمنهج والمهاارات المطلاوب تدريساها ، وبعاد إن تام 

 .تحديدها من قبل الباحثان 

 :التجربة االستطالعية األولى الخاصة بمتغيرات المقياس 3-5

علاااى مقياااااس  0161-60-66اجاااري الباحثاااان التجرباااة االسااااتطالعية بتااااريخ      

 الكفايات التدريسية والمعدة من قبل الباحثان للتحقق من األتي :

 وضوح المقياس وسهولة اإلجابة على فقرات المقياس-6

 ت التي تواجه الباحث معرفة المشاكل والمعوقا-0

 معرفة الوقت المناسب لإلجابة على فقرات المقياس-4

مان غياار  ساين( مدر5حياث تام إجاراء هااذه التجرباة علاى عينااة عشاوائية بلاغ حجمهااا)

   .العينة  الرئيسية

 :األسس العلمية لالختبارات المختارة  3-2

ساااس العلمياااة ثر فيهاااا األؤاختاااار الباحثاااان مجموعاااة مااان االختباااارات التاااي تااا     

، وعليااه تتااوفر فااي االختبااارات  ماان قباال كثياار ماان الباااحثينبشااكل كبياار  خدمةومساات

   .المختارة الشروط العلمية من حيث الصدق والثبات والموضوعية

 :التجربة االستطالعية الثانية  3-7

بعد تحديد االختبارات أجارى الباحثاان تجرباة اساتطالعية ثانياة علاى االختباارات      

وكااان الغاارض  0161/   60/    64والااى  60/0161/     60المختااارة للفتاارة ماان  

 منها :



 تتناسب االختبارات المختارة مع إمكانية وقدرات الطالب-6

 معرفة إمكانية الكادر المساعد على إمكانية تنفيذ االختبارات-0

 معرفة األسلوب المناسب لتنفيذ االختبار-4

 فيذ بطارية االختبار معرفة الوقت المناسب لتن-3

 معرفة تسلسل  االختبار ومناسبته-5

 تجاوز األخطاء والصعوبات إلى تواجه الباحثان -1

 الرابع الباب

  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

بعااد جمااع البيانااات الخاصااة بالكفايااات التدريسااية كااان البااد الباحثااان ماان تحقيااق     

الباحثاااان علاااى ترتياااب مساااتوى الكفاياااات األهاااداف وفاااروض البحاااث، وعلياااه عمااال 

التدريسية في ضوء مقيااس الكفاياات المساتخدم فاي البحاث ، تنازلياا أي التسلسال يبادأ 

من أعلى درجة حصل عليها المدرس إلى أدنى درجة فاي ضاوء نتاائج مقيااس الكفاياة 

%( 08باار )التدريسية ، وقام الباحثان بتحديد الفئة العلياا والفئاة الادنيا اساتنادا إلاى اخت

( مدرسااا 49%( ماان الفئااة الاادنيا حيااث بلااغ حجاام العينااة العليااا )08ماان الفئااة العليااا و)

( إن 6وتشااير البيانااات فااي الجاادول ). ( ماادرس ومدرسااة49ومدرسااة والفئااة الاادنيا )

  ( وباانحراف معيااري بلاغ 14،69الوسط الحسابي لعينة البحث في مساتوى الكفاياة ) 

 (30،45  ). 

 

 

 

 



 (1جدول )

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة البحث

 ع±  س حجم العينة 

 مدرس

 مدرسة

87 14،69 30،45 

 

( 0ولمعرفة مستوى الكفاية التدريسية من الفئة العليا والفئة الدنيا يوضح الجدول )     

            ( فيحاين بلاغ الوساط الحساابي للفئاة الادنيا88،34إن الوسط الحسابي للفئة العلياا بلاغ )

( في حين بلغ االنحراف  9،5( إما االنحراف المعياري للفئة العليا قد بلغ )  37،55) 

 (  65،03المعياري للفئة الدنيا ) 

 (2جدول )

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية لعينة البحث

 ع س حجم العينة 
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

  9،56 88،34 49 الفئة العليا

61،11 

 

0،11 

 

 65،3 37،55 49 الفئة الدنيا معنوي

 

الباحثاان  خدمولمعرفة مستوى الداللاة الفاروق فاي مساتوى الكفاياة باين العينتاين ، اسات

( عناد مقارنتهاا بالقيماة ت الجدولياة  61،11اختبار ت حياث بلاغ قيماة ت المحساوبة )

(   وعناااد  0،11( بلغااات )  599وعناااد درجاااة حرياااة )   1،15تحااات مساااتوى داللاااة 

    مقارنتها بقيمة  ت المحسوبة يالحظ هناك فروق معنوية ولصالح الفئة العليا وعليه 



قياس المستخدم كأداة موضوعية في القدرة على التميياز باين يعزوا الباحثان بعد الم    

   .الفئة العليا في مستوى الكفاية التدريسية والفئة الدنيا

ولمعرفة العالقاة الساببية باين مساتوى الكفاياة التدريساية وباين المهاارات المختاارة     

 لقياس أداء الطلبة سوف نوضحها بالشكل األتي :

 كرة قدم  

( إن الوسط الحسابي لدرجات الطالب للفئاة العلياا فاي هاذه الفتارة 4ول ) يبين الجد    

( وباااانحراف  5،186( طالباااا فاااي اختباااار مهاااارة اإلخمااااد )  015والباااالغ عاااددهم ) 

( فااي حااين بلااغ الوسااط الحسااابي لطااالب الفئااة الاادنيا والبااالغ  1.83معياااري قاادره ) 

 ( يوضح ذلك 4(والجدول ) 6،5وبانحراف معياري قدرة )  3.37طالبا و 441عددهم

 ( 3جدول ) 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفئة العليا والفئة الدنيا الختبار اإلخماد للطالب

 ع س 
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 1.83 5.18 الفئة العليا

 معنوي 0.13 4.1

 6.5 3.37 الفئة الدنيا

مستوى الفروق استخدم الباحثان اختبار) ت( حيث أظهرت النتائج هناك لمعرفة     

( وعند مقارنتها بقيمة ت 4.1فروق معنوية بعد مقارنة قيمة ت المحسوبة والبالغة )

(  599وعند درجة حرية )( 1.15)( تحت مستوى داللة 0.13الجدولية والبالغة )

 .ولصالح الفئة العليا

 إما في اختبار مهارة اإلرسال 



( إن الوسط الحساابي للفئاة العلياا فاي هاذه المهاارة قاد  3تشير البيانات في الجدول ) اذ

( فااي حااين بلااغ الوسااط الحسااابي للفئااة الاادنيا 6،34( وبااانحراف معياااري )7،06بلااغ )

 (   0،15( وبانحراف معياري ) 1،05)

 ( 4جدول)

ة ت المحسوبة والجدولية في اختبار مهارة األوساط الحسابية واالنحرافات وقيم

 اإلرسال لعينة البحث

 ع س 
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 6.34 7.06 الفئة العليا

 معنوي 0.601 4.06

 0.15 1.05 الفئة الدنيا

فاروق ( إن األوساط الحسابية لعينة البحث العليا والدنيا توجد  3ويالحظ من الجدول )

في القيم الرقمية ، ولكن في اإلحصاء الوصفي ال يمكن الحكام علاى مساتوى األداء إال 

الباحثاان اختباار )ت( لمعرفاة  خدممن خالل استخدام اإلحصاء االساتداللي وعلياه اسات

معنوية الفروق بين الفئة ، حيث تشير البياناات إلاى اناه هنااك فاروق معنوياة ولصاالح 

وعنااد مقارنتهااا ( 4.06)رنااة قيمااة )ت( المحسااوبة والبالغااة المجموعااة العليااا بعااد مقا

 ( .1.15بقيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة )

أمااا معرفااة الفااروق فااي اختبااار اإلرسااال بااين الطالبااات الفئااة العليااا والاادنيا ، يبااين      

( وبااانحراف 5.76( أن الوسااط الحسااابي للطالبااات الفئااة العليااا فقااد بلااغ ) 5الجاادول )

( وباانحراف 4.70 ) ( أما الوسط الحسابي للطالبات الفئة الدنيا فقد بلغ6.04معياري )

 ( يوضح ذلك . 5( والجدول )1.18معياري )

 

 



 ( 5جدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية في 

 اختبار مهارة اإلرسال لعينة البحث 

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

معنوية 

 الفروق

طالبات 

 الفئة العليا
5.31 6.61 

 معنوي 0.601 4.75

طالبات 

 الفئة الدنيا
4.70 1.18 

          

ولمعرفاااة معنوياااة الفاااروق اساااتعمل الباحثاااان اختباااار )ت( حياااث بلغااات قيماااة )ت(  

( 1.15)ت( الجد ولية وتحات مساتوى داللاة )( وعند مقارنتها بقيمة 4.75المحسوبة )

 ( وهذا يعني هناك فروق معنوية ولصالح المجموعة العليا . 0.601)

 أما اختبار التهديف بكرة اليد للطالب . 

( أن الوساط الحساابي للطاالب الفئاة العلياا فاي هاذا االختباار فقاد بلاغ  1يبين الجادول )

( 7.88الحسابي للفئاة الادنيا فقاد بلاغ )( أما الوسط 6.39( وبانحراف معياري )9.51)

 ( .0.07وبانحراف معياري بلغ )

 

 

 



 ( 2جدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة والجدولية في اختبار 

 مهارة التهديف لعينة البحث 

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجد ولية

معنوية 

 الفروق

طالبات 

 الفئة العليا
9.51 6.39 

1.15 0.30 
غير 

طالبات  معنوي

 الفئة الدنيا
7.88 0.07 

          

اختبار) ت( حيث تشاير البياناات فاي الجادول إن  خدمولمعرفة معنوية الفروق است     

( وعناااد مقارنتهاااا بقيماااة) ت( الجاااد ولياااة والبالغاااة 1.15قيماااة ت المحساااوبة بلغااات )

يالحظ ال توجد فروق بين المجموعتين ويعزوا الباحثان السبب ذلاك يعاود إن  (0.30)

لعبااة كاارة اليااد ضااعيفة التطبيااق فااي الماادارس ألسااباب عدياادة وأهمهااا تااوفر الملعااب 

واألهداف والكرات الخاصة لذلك فضال عن ذلك هو تقليال سااعات التربياة الرياضاية 

ارساة الطاالب لهاذه اللعباة مماا في المدارس في الوقت الحاضر انعكاس علاى عادم مم

إما اختباار مهاارة التهاديف للطالباات فقاد بلاغ الوساط ، ضعفهم في مهارة التهديف ىاد

( إمااا الوسااط الحسااابي للفئااة 1.7( وبااانحراف معياااري )1.41الحسااابي للفئااة العليااا )

 ( يوضح ذلك   8( الجدول ) 6.84( وبانحراف معياري بلغ )8.48الدنيا فقد بلغ )

 

 



 (   7ل ) جدو

 األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية في اختبار مهارة التهديف لعينة البحث

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجد ولية

معنوية 

 الفروق

طالبات 

 الفئة العليا
1.41 1.7 

6.31 0.60 
غير 

طالبات  معنوي

 الفئة الدنيا
8.48 6.84 

          

ولمعرفة معنوية الفروق استعمل اختبار) ت( حيث تشير البيانات في الجادول إن قيماة 

( 0.60( وعناااد مقارنتهاااا بقيماااة ت الجاااد ولياااة والبالغاااة )6.31ت المحساااوبة بلغااات) 

يالحظ ال توجاد  فاروق باين المجماوعتين ويعازوا الباحثاان إن سابب ذلاك إلاى ضاعف 

لقلة التجهيزات الخاصة باللعباة فضاال عان  ممارسة الطالبات لهذه اللعبة في المدارس

قلة الساعات المخطط لهاذه اللعباة فاي درس التربياة الرياضاية بسابب تقلايص سااعات 

   .درس التربية الرياضية

 إما اختبار المناولة الصدرية بكرة السلة طالب

( وباانحراف  65.79( إن الوساط الحساابي للفئاة العلياا طاالب بلاغ )  7يبين الجدول )

( 69.15( فااي حااين بلااغ الوسااط الحسااابي للفئااة الاادنيا طااالب )0.94اري بلااغ )معياا

 (  0.40وبانحراف معياري )

 

 



 (   1جدول ) 

 األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية في اختبار المناولة الصدرية للطالب

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجد ولية

معنوية 

 الفروق

طالب الفئة 

 العليا
65.79 0.94 

4.30 0.30 
غير 

طالب الفئة  معنوي

 الدنيا
69.15 0.40 

          

ظهارت النتيجاة هنااك فاروق  اذلمعرفة معنوية الفروق استعمل الباحثاان اختباار) ت( 

معنوية ولصالح الفئة العليا من الطالب ألنه بعد مقارنتها بقيماة ت المحساوبة والبالغاة 

إماا معرفاة ، ( 1.15( تحت مستوى داللاة )0.30وقيمة ت الجد ولية البالغة )( 4.30)

( إن الوساط   9معنوية الفروق في اختبار المناولاة الصادرية للطاالب يباين الجادول ) 

( إمااا 0.89( وباانحراف معيااري )06.00الحساابي للفئاة العلياا لهاذه المهاارة فقاد بلاغ)

                          ( وباااااانحراف معيااااااري بلاااااغ 01.63الوساااااط الحساااااابي للفئاااااة الااااادنيا فقاااااد بلاااااغ) 

( وعنااد اسااتعمال اختبااار) ت( أظهاارت النتااائج إن قيمااة) ت( المحسااوبة فقااد 6.11) 

( تحاات مسااتوى 0.60( وعنااد مقارنتهااا بقيمااة) ت( الجااد وليااة البالغااة )3.78بلغاات ) 

 ( يوضح  9ل ) ( هناك فروق ولصالح مجموعة الفئة العليا انظر الجدو1.15داللة )

 

 

 



 (   9جدول ) 

 األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية في اختبار المناولة الصدرية طالبات

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجد ولية

معنوية 

 الفروق

طالبات 

 الفئة العليا
06.00 4.61 

 معنوي 0.60 3.78

طالبات 

 الفئة الدنيا
01.63 6.61 

          

ويعزو الباحثان إن السبب تفوق الفئة العليا من الطلبة في االختبار الخاص بالبحاث     

الحالي لمدى اختبار مهاارة التهاديف بكارة الياد يعاود إلاى اماتالك مدرساي الفئاة العلياا 

كفاية تعليمية هذه مما انعكست على مستوى أداء الطلبة فاي االختباارات المختاارة فاي 

( حيث يقول إن المعلم الذي يمتلاك  6991البحث وهذا ما أكد  عليه ) نبيل عبد الواحد 

كفايات تدريسية فعالة يمكن تحقق تعليما  أفضل لطلبتاه وان ضاعف أداء الطلباة غالباا 

ما يكون مصاحبا النخفاض كفايات المتعلم
(1)
. 

الفئااة العليااا الماادارس ولمعرفااة مسااتوى الكفايااة التدريسااية بااين الااذكور واإلناااث     

( إن الوسط الحسابي لدرجات الاذكور بلاغ   61المتوسطة تشير البيانات في الجدول )  

( فااي حااين بلااغ الوسااط الحسااابي لعينااة 61.85( وبااانحراف معياااري بلااغ )10.69) 

( ويالحاظ مان 61.47( وباانحراف معيااري بلاغ ) 18.01اإلناث على نفس المقياس )

                                                           
(1)

، الماوتمر  6991نبيل عبد الواحد ، تنمية كفايات واتجاهات معلم العلوم المرتبطة لطبيعة العلم وعالقتها بمتغيرات الصف الدراساي ،  

 .6336، ص  67، 6العلمي الثاني للمناهج وطرق التدريس ، اإلسكندرية ، ت



كام مان نااك فاروق ظاهرياة فاي األوسااط الحساابية وال يمكان الحخالل القيم الرقمية ه

 ( يوضح ذلك.   61والجدول ) المجموعة أفضل 

 (  10جدول )  

 األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية في مقياس الكفايات التدريسية لعينة التدريسيين

المعالم 

 اإلحصائية

 العينة

 ع± -س
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجد ولية

معنوية 

 الفروق

 61.85 10.69 مدرس

6.08 0 
غير 

 61.47 18.01 مدرسات معنوي

          

( وعند مقارنتهاا بقيماة ت 6.08ومن خالل احتساب قيمة) ت( المحسوبة والبالغة )    

( وهذا يعناي 0بلغت )(  1،15)( وتحت مستوى داللة 81الجد ولية عند درجة حرية )

ال توجاد فااروق معنوياة بااين الاذكور واإلناااث فاي مسااتوى الكفااءة وهااذا دليال علااى إن 

المقياس موضوعي فضال عن ذلك إن العينة هم من خريجاو كلياات التربياة الرياضاية  

لكاااون المهاااارات تدريساااية والمااادارس ذو الكلياااات الجيااادة يساااتطيع إن ينماااي قدراتاااه 

 يق هداف التعليم .  وإمكاناته من اجل تحق
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