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 هجلت تطبيقاث علىم الرياضت 

 0202العدد هائت و ثوانيت يىنيى 

 تأثير برنـاهج كفـاءة األداء على تنويـت بعض الوهاراث التدريسيت للطالب الوعلن في التربيت الرياضيت

 * م.د/ الحسيني السيد الحسيني ندا

 

 :المقدمة ومشكمة البحث  -
تعتبر العممية التعميمية هي الوسيمة لتقدم الدول فيي متتميا المجياعت عين طرييت اعستقلياظ المينظم واليد يت 

، ولكييي تتقييدم العممييية التعميمييية فييي مينيية تييدريس التربييية الرياضييية يجييب إعييداد فييي ضييوظ تطييوات المييني  العممييي 
 عدييدة هدافيا عمى عدة عواميلأويتو ا نجاح العممية التعميمية فى تحقيت عالية  المعمم لكي يتمتع بكفاظة وفاعمية

 فييييوالتيييدريس والتقيييويم  التربيييويعيييداد وتنظييييم المحتيييوى إلالتتطييييط وا فييييمشييياركا  باعتبيييار همييييا دور المعميييم أمييين 
 .المناه  الدراسية

 يقية تحتياج إليي إعيداد جييد لمين التيدريس مينيف فنيية دم( إليى أن 0222عثمان )عفاا وفي هذا اللدد تشير 
يقييوم بممارسييتيا فيييي ليسييت مجييرد أداظ يمارسييف أي فييرد وفقييًا لمييا يمتمكييف ميين  ييدرة عاميية، ومينييف التييدريس ع تعنييي 
مجرد نقل المعمومات من معمم إلي متعمم، ولكنيا تيدا أساسًا إلي تعديل السموك، أي أن عممية التدريس عبيد أن 

ع  فقدت معناها وأهميتيا، ولم يعد التدريس مجيرد نشياط بسييط يتكيون مين فعيل ورد فعيل بيل يلاحبيا تعمم فعال وا 
وليذا نجيد أن اعتجيا   ؛ن التدريس هيو ميمية معقيد  تتطميب معرفية متنوعية و يدرات عاليية ومييارات تدريسيية مركبيةإ

عيية بالنسييبة لنتيياي  عممييية اليييوم فييي فيييم عممييية التييدريس هييو اسييتتدام مييدتل تحميييل اليينظم وتاكيييد دور الت ذييية الراج
التييدريس، ويتطمييب القيييام بعممييية التييدريس ضييرورة تمكيين المعمييم ميين ميييارات التييدريس ايساسييية التييي تؤهمييف لتييوفير 

 (.221: 20") نفعالي جيد يؤدي إلي تحقيت أفضل عايد تعميمي تربويا  جتماعي و إمناخ 

 التربييية الرياضييية يعتبيير عمييممأن  م(0220) غييادة عبييد الحكيييمو  جييييان إسييماعيلو  زينييب عمييروتييرى كييل  ميين 
الشتص الذي يحقيت أدوارًا مثالييف فيي عه تيف بالتهمييذ والمدرسية والمجتميع ومجيال التربيية الرياضيية ، فييو يتيولى 

م مباشييرًا فييي التطييور الشييامل المتييزن لشتلييية الفييرد ، ويمكنييف أن يحقييت أهدافييف ينييف ي يييادة عممييية التربييية والتعميي
عميل فيي تيط المواجيية المباشيرة ميع التهمييذ داتيل المدرسية والمؤسسيات التربويية التعميميية ، فييو الشتص اليذي ي

بيييف الميييدرس مييين  يتحميييىيعكيييس القييييم وايهيييداا التيييي يتمسيييك بييييا ، وتتاسيييس تربيييية وتعمييييم الفيييرد عميييي مقيييدار ميييا 
لعممييية كيييل نجييياح تليييايص وسيييمات و يييدرات ومعيييارا ومييييارات معينيييف والتيييي يشيييترط توافرهيييا فييييف حتيييي يكتيييب 

 .(11: 3)وتوفيت

داييية تسييم يات اظن الكفياأليى إم( 0222)، رضيوان رضيوان ومحمد زغمول ، كل من مكارم ابو هرجف ويشير
 فييثنياظ الموا يا التعميميية كميا تسياعد  أيحتاجييا  التييعيداد المتيدرب وتدريبيف عميى المييارات والقيدرات إعممية  في
هيداا التربويية يدايية هو الذى يستطيع تحقييت ايفالمتدرب الذى يمتمك الكفاظة ا ن يكسبف لتهميذ أنجاز ما يريد إ

لبح يحظى اليوم باهتمام كبير مين أعداد وتتطيط وتنفيذ الموا ا التعميمية واتجا  الكفاظات إالمنشودة من تهل 
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المعمميين بشيكل  إلعيدادل ن هيذا اعتجيا  هيو مين افضيل الحميو أمميا ييدل عميى  ،العالم كميف  فيالمؤسسات التربوية 
 .(00: 20) وا عى

ن دور مييدرس التربييية الرياضييية ع يقييل بييل أكثيير أهمييية أم (  0221) تفاجيية وملييطفي محمييدميرفييت  رىوتيي
عيين مدرسييي المييواد ايتييرى، فيييو المييدرس واللييديت والهعييب وايخ والمييدرب والمربييي بالنسييبة لمتمميييذ، فالتمميييذ ع 

كانيت فيي أة فقط، بل يكون  ريبَا منف في كثير مين المناسيبات تيارج المدرسية سيواظ يتفاعل مع المدرس في المدرس
اينشطة التارجية أو فيي مسيابقات وديية أو فيي المهعيب والقاعيات الرياضيية، ومين هيذا المنطميت ع يقتلير دور  

، أي )مرحميية  يياةمين الحمتقمبيف  حييث التهمييذ فيي مرحميية التعمييم اعساسييي عميى التيدريس فقيط وتالييًة فيي مرحمية
ع يعرا أن يسمك أي طريت، كثير ايحهم ومتسمحَا بطا يات هايمية  مشوشاالمراهقة( وهي مرحمة يكون فييا الفرد 

وهنييا يبييرز دور مييدرس التربييية الرياضييية فييي اكتشيياا المواهييب وتوجيييف الطمبيية نحييو المجيياعت التييي ، غييير مكتشييفة
شتليييية متزنييية و كميييا يرشيييدهم إليييى كيفيييية الت ميييب عميييى ميييا  تكيييوينليتمّييييزون بييييا، كميييا ييييوجييم عحتيييرام اليييذات 

الشتلييات  يلادفيم من أمراض اجتماعية، ومن تلرفات شاذة يقوم بيا التارجون عين المجتميع، وباعتبيار  مين
 .( 212:21المحبوبة لدى الطمبة والمؤثرة فييم يمقى آذانًا لاغية بما ينلحيم بف)

عمييى مسييتوى ويمتمييك أعمييى  معييد مينييياً  فيي ك تربييية رياضييية لييى مييدرسإواستتهلييا ممييا سييبت تبييرز الحاجيية 
التعميمييية بطريقيية سمسيية وذكييية تسيياعد عمييى نقييل المعييارا لطهبييف وتنمييية  ميامييفالسييمات اعبتكارييية الهزميية لتنفيييذ 

المتتمفيية  المييدرس ميين كافيية الجوانييب بإعييدادعطيياظ المزيييد ميين اعهتمييام إلييذا يمييزم  ؛ن واحييدآ فييي ييدراتيم اعبتكارييية 
اآلونية ايتييرة  فيييحظيى اهتميام كبيير  بيل التتيرج المعميم  الطاليب ، ويرى الباحث أن اعهتميام بإعيدادجيداً  عداداً إ

، وتقويمييف، ويعييد امييتهك وتنفيييذة لمييدرس  وبييرام  إعييداد  كفايتيية العممييية كييان ذلييك عالمًيييا أم محمًيييا ميين حيييثأسيواظ 
تييدريس التربييية الرياضييية ميين المقومييات الضييرورية لمعمييم التربييية الرياضييية المعمييم لمميييارات ايساسييية فييى الطالييب 

 . الكف

تدريس الباحث لمادة التطبيقات التدريسية لمسيابقات المييدان والمضيمار لطمبية الفر ية الرابعية شيعبة ومن تهل 
ب ومراجييع ودراسييات التييدريس واإلشييراا عمييى هييؤعظ الطمبيية فييي المييدارس أثنيياظ التربييية العممييية واعطييهع عمييى كتيي

عفياا ، (22م()0222عبد اهلل محمد، رحياب جبيل )( ، 21)م(0221) تفاجة وملطفي محمدميرفت ،  وبحوث
عحييظ أن  ، (22م()0221(، علييام الييدين عبييد اهلل )3م()0220وآتييرون ) زينييب عميير(، 20م()0222عثمييان )

الباحييث إلييى  دعييية الرياضييية، ايميير الييذى التربييي الطالييب المعمييم فيييالميييارات التدريسييية لييدى  فيييهنيياك  لييورًا  
تيياثير فييى الو  اعسييتفادةميين المقتييرح ميين  بييل الباحييث لييف  تنيياول هييذ  المشييكمة لمييا  ييد يكييون لبرنييام  الكفيياظة ايدايييية

 يام الباحيث بيإجراظ الدراسية الحاليية  ت، وبناظًا عميى ميا سيب متربية الرياضيةل الطالب المعممالميارات التدريسية لدى 
لعميل برنييام  كفياظات أدايييية ومعرفية تيياثير  عميى تنميية بعييض المييارات التدريسييية لمطاليب المعمييم فيي التربييية  وذليك

 الرياضية لممرحمة اإلعدادية. 
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 :البحث  هدف -
 يهدف هذا البحث لمتعرف عمى :

 .في التربية الرياضية" تاثير برنيام  كفياظة ايداظ عمى تنميية بعض الميارات التدريسية لمطالب المعمم"           
 فرض البحث : -
الكفياظة العمميية لمطاليب المعميم وكفياظة  لمكفياظة ايداييية ) والبعدي القبميتوجد فروت دالة احلاييًا بين القياسين  -أ

 (إعداد واستتدام الوسايل التعميمية وكفاظات تالة باإلمكانات الرياضية وكفاظة تقديم وتنفيذ الدرس وكفاظة التقويم
 التجريبية.موعة جلمم البعديالقياس  الرياضية للالحلتربية في ا لمطالب المعمملتنميية الميارات التدريسية 

 المصطمحات المستخدمة : -
 : دائيةاأل ةكفاءال -

 درة المعمم عميى اسيتتدام ايسياليب والطيرت المناسيبة  بانيا "(  م0222)عمى الجمل و  أحمد المقانىمن  ل  يعرفيا ك
 . ( 220: 2) تساعد  عمى توليل المحتوى التعميمي إلى التهميذ "التي 
  :مهارات التدريس  -

بمياميف المينيية فاسيتتدمت مليطمحات مثيل  عمى القيام  درة المربى التربوي"  ا( بانيم0221كمال زيتون ) يعرفيا
  Effectiveness  والفاعميييييييية  Efficienciesوالكفييييييياظات  Competencies" والكفاييييييييات  Skills" المييييييييارات 

 . ( 22: 22) " داظ المربى التربوي الناجحألى موالفات إتشير  نيا جميعاً أع إكمترادفات ومع اتتها التسمية 
 الدراسات السابقة :  -
 العربية : الدراسات –أ 
 يفييتحديييد الكفايييات التدريسييية الضييرورية لمطالييب المعمييم  دراسيية كييان اليييدا منييف م(5002ريممم عطمما   أجييرت -2

مادة مسابقات الميدان والمضمار وكذلك التعرا عمى مدى اكتسابف من هيذ  الكفاييات، واسيتتدمت الباحثية الميني  
ميين طيهب الفر يية الرابعيية بكمييية التربييية الرياضييية لمبنييات باإلسييكندرية  دراسيية، وتييم اتتيييار عينيية الالمسييحي الوليفي

م بالطريقيية العمدييية، وكانييت أهييم النتيياي  أن أكثيير الكفايييات ( طالبيية شييعبة التعميييم وتييم اتتييياره10والبييالق  ييواميم )
حل الفنية وكفايات التطوات التعميمية ااكتسابًا من تهل مني  مسابقات الميدان والمضمار هى كفايات معرفة المر 

 .(1لهحيا وكفايات معرفة  انون المسابقة )إوكفايات معرفة ايتطاظ وطرت 
نترنييت تعميمييي وتيياثير  عمييى اكتسيياب بعييض إاسييتيدفت بنيياظ مو ييع  بدراسيية (م5006هبممع عبممد الممم عم   امييت -0

الميييارات التدريسييية لييدى طالبييات التربييية العممييية بشييعبة التييدريس بكمييية التربييية الرياضييية بطنطييا، و ييد اسييتتدمت 
عمدية تم تقسيميم إليى ( طالبة بالفر ة الثالثة تم اتتيارها بالطريقة ال22عمى عينة  واميا ) التجريبيالباحثة المني  

سيام المو ع التعميمي بطريقة إيجابية في تحسن إحداهما تجريبية وايترى ضابطة، وكانت أهم النتاي  إمجموعتين 
 . (22) يفراد المجموعة التجريبية المعرفيمستوى أداظ الميارات التدريسية وكذلك تحسن مستوى التحليل 
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ستيدفت تحديد الكفاظات التدريسية لمدرسيي التربيية الرياضيية بالمرحمية بدراسة ا م(5002جمال الدسوقي   ام  -2
اإلعدادييية بمحافظيية ميسييان بجميورييية العييرات ، واسييتتدم الباحييث المييني  الولييفي بايسييموب المسييحي عمييى عينيية 

ساسييية ( مييدرس لمتربييية الرياضييية فييي محافظيية ميسييان ، وكانييت أهييم النتيياي  أن الكفيياظات التدريسييية اي22 واميييا )
ضرورية لمدرس التربيية الرياضيية والتيي يجيب ان تسيتتدم كمعييار لمميدرس الكفي  وكيذلك حليول مجيال التتطييط 

دارة درس التربية الرياضية )  (.2والتنفيذ عمى اإلهتمام ايول ثم مجال اإلعداد الميني ثم السمات الشتلية وا 

ارة تقييويم الكفايييات التدريسييية لمعممييي التربييية بدراسيية اسييتيدفت تلييميم اسييتم م(5004أحمممد السمميداو    ييام  -2
( 202الرياضيية بالمرحميية اإلعداديية بمحافظيية اإلسيماعيمية، واسييتتدم الباحيث المييني  الوليفى عمييى عينية  واميييا )

التدريسييية لمعمميييى التربيييية  معممييًا مييين إدارة اإلسييماعيمية التعميميييية، وكانييت أهيييم النتيياي  أن اسيييتمارة تقييويم الكفاييييات
، ( التقيويمكفاييات التنفييذ و كفاييات و  تتطيطالكفايات ) هى  عوامل( 2تكون من )ت اضية فى المرحمة اإلعداديةالري

وأن استمارة تقويم الكفايات التدريسية لمعممى التربية الرياضية يمكين اععتمياد عميييا بعيد اجيراظ المعيامهت العمميية 
 (.2الهزمة ليا)

ة اسيييتيدفت تقيييييم الكفاييييات التدريسيييية ليييدى الطاليييب المعميييم بكميييية التربيييية بدراسييي م(5006راممممي مبمممارك   يييام  -1
( 222الرياضييية بجامعييية المنليييورة ، واسيييتتدم الباحيييث الميييني  الولييفي بايسيييموب المسيييحي عميييى عينييية  وامييييا )

مييية طالييب ، وكانييت أهييم النتيياي  وجييود فييروت ذات دعليية إحلييايية فييي الكفايييات التدريسييية لييدى الطالييب المعمييم بك
 ( .0التربية الرياضية في ضوظ المقررات الدراسية تبعًا لمت ير الجنس وللالح الطهب)

 الدراسات ايجنبية :   –ب 

اسيييتيدفت التعيييرا عميييى دور الطيييهب فيييى تقيييييم كفييياظات معميييم  بدراسييية م(Chedozy )5000كيمممدوز     ييياميييييي 2
التربيييية  معمميييي بيييل الدولييية، واشيييتممت العينييية عميييى  المعيييد مييين الدراسييييلتزاميييف بيييالمني  إالتربيييية الرياضيييية فيييى ظيييل 

مقيياييس،  2الرياضييية بالمرحميية اعبتدايييية الممتحقييين بالدراسييات العميييا بالمممكيية المتحييدة، وتضييمنت وسييايل الدراسيية 
فيى  المعيد الدراسييالمرحمة اعبتدايية بتطبيت وتنفيذ المقيرر  فيالتربية الرياضية  معمميأهم النتاي : اهتمام  توكان

حيث يقوم المعمم بتدريس التمرينات البدنية وايلعاب المتتمفة ويقيم مستوى كفايتف التعميمية فى ظيل  درتيف  ،المني 
الدراسية فيى ضيوظ احتياجيات التهمييذ إليى   عمى تدريسيا بفاعمية، بينما جاظ تقييم الطيهب لكفياظات المعميم فيى هيذ

 ( .02معسكرات وليست اينشطة الكهسيكية )ممارسة السباحة وأنشطة التهظ والرحهت وال
لممدرسيين  التدريسييتقيويم ايداظ  دراسية كيان الييدا منيف م(Harman Anne )5000  آ مى هارممان أجيرىيييي 0

 والثيانوي اإلعيداديالتعمييم  مدرسييمن  (2022)، واشتممت عينة الدراسة عمى التربويالنظام  فيب رض اإللهح 
واشيتممت وسيايل الدراسية عميى بطا ية مهحظية تقيويم ايداظ  الوليفيتدم الباحث الميني  بالمدارس ايمريكية، واست

 كييل فتييرة والييذى يعييد فرليية لتطييوير التدريسييييجييب تطييوير ايداظ  أنييف إعييداد إريييك، وكانييت أهييم النتيياي  -التدريسييي
 (.02) أداظ المدرسين
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ضييييوظ  فيييييعمييييم التربييييية الرياضييييية تقييييويم مسييييتوى أداظ مدراسيييية اسييييتيدفت  م(Muse )5005ميمممموز  أجييييري  -2
، واسيتتدم الباحيث الميني  الوليفي، وكانيت بوعية نبراسكا بالوعيات المتحدة ايمريكيية ايكاديميعداد إلمتطمبات ا

عنييد إلييى سييتة كفايييات تدريسييية  تالدراسيية تولييم( معمييم تربييية رياضييية، وكانييت أهييم النتيياي  أن 32عينيية الدراسيية )
كفاية اسيتتدام الوسيايل التعميميية و  كفاية التقويمو  كفاية عرض المحتوى كفاية إدارة اللاو كفاية التتطيط )المعمم 

 .(00()كفاية التفاعل أثناظ الدرسو 

 إجراءات البحث : -

 م هج البحث:  -أ

 وذليييكوالبعيييدي  القيييياس القبميييي ذيتجريبيييية  بتليييميم مجموعييية واحيييدةاسيييتتدم الباحيييث الميييني  التجريبيييي          
 بيعة البحث.لمناسبتف لط

 مجتمع البحث: -ب

 مين طمبية التربيية العمميية لشيعبة التيدريس بالفر ية الرابعية بكميية التربيية الرياضيية ببورسيعيدمجتمع البحث  يتمثل    
 . ( م0222/0223) الدراسىلمعام 

 عي ة البحث: -ج

بحيث بالطريقية العمديية مين عينية ال تيم اتتييار%  بالكميية 222( طالبًا بنسيبة 02اشتمل مجتمع البحث عمى عدد )
 تم تقسيميم كما يمى: الطهب المعممون

 .هب( ط22العينة اعستطهعية ) -0طهب.                    (22العينة ايساسية  واميا ) -2

 تجا س العي ة األساسية: -د

ن الطيييهب طيييهب مييي( 22والبيييالق عيييددهم )ة التجريبيييية تيييم إجيييراظ التجيييانس عميييى عينييية البحيييث ايساسيييية لممجموعييي
الثهثييييياظ إليييييي ييييييوم  م22/2/0223فيييييي الفتيييييرة مييييين ييييييوم ايحيييييد الموافيييييت  ببورسيييييعيدمتربيييييية الرياضيييييية المعمميييييون ل

 في اآلتي:  م20/2/0223

مسييتوى الييذكاظ: عيين طريييت  -0      الييوزن( -الطييول -معييدعت النمييو: عيين طريييت حسيياب مت يييرات )السيين -2
 .) تلميم الباحث(ة ايداظ لمطالب المعمم في التربية الرياضية كفاظمقياس  -2       الذكاظ العالي.  اتتبار

 المتوسط والوسيط واال حراف المعياري ومعامل االلتواء  (0  جدول
 السن والطول والوزن والذكاء  فى التجريبيةة لممجموع



 

 الحسيني السيد الحسيني ندا

  (0202يونيو ة تطبيقات عموم الرياضة )مجم                                                                                                     344

                                                                                                                          

 22=0=ى2ى

 )221,2(التطا المعياري لمعامل اعلتواظ = 

-،)    (2.22) ممجموعيية التجريبيييةلأن معامييل اعلتييواظ فييى السيين والطييول والييوزن والييذكاظ  (2جييدول ) يتضييح ميين
، وجميييييع  تمييييك القيييييم  ييييد  )221,2((، حيييييث بمييييق التطييييا المعييييياري لمعامييييل اعلتييييواظ 2.12-(،)2.22-(،)2.22

 تمك القياسات. التجريبية فىة ل عمى تجانس أفراد المجموع( مما يد2 )±انحلرت بين 
 االدائية قيد البحث ي الكفاءاتف التجريبيةعة معامل االلتواء لممجمو  (5جدول  

 22=0=ن2ن 

  (2.03عامل اعلتواظ= )التطا المعياري لم      

 فيييييييي  التجريبيييييييية يييييييد بميييييييق لممجموعييييييية ي الكفييييييياظات ايداييييييييية ( أن معاميييييييل اعلتيييييييواظ فييييييي0يتضيييييييح مييييييين الجيييييييدول )
        (2.02الوسييييييييييييايل التعميمييييييييييييية ) واسييييييييييييتتدامكفيييييييييييياظة إعييييييييييييداد (، و 2.22) طالييييييييييييب المعمييييييييييييمالكفيييييييييييياظة العممييييييييييييية لم

-كفيييييياظة التقييييييويم )و  (2.22الييييييدرس ) وتنفيييييييذ كفيييييياظة تقييييييديمو (، 2.20الرياضييييييية ) باإلمكانيييييياتكفيييييياظات تاليييييية و 
(، وجمييييييع تميييييك القييييييم  يييييد انحليييييرت ميييييا بيييييين بيييييين 2.03حييييييث بميييييق التطيييييا المعيييييياري لمعاميييييل اعلتيييييواظ) (2.21

 الكفاظات.التجريبية فى تمك ة ( مما يدل عمى تجانس أفراد المجموع2 )±

 جمع البيانات(: وسايلأدوات البحث ) -هي 

 م
 اإلحصاء

 االوتغيراث
 وحدة

 القياس
 الوسيط ع ± -س

 معامل
 االلتواء

 00.0 500012 0005 500015 شهر/ س ة السن 
 00.1- 040020 .06. ..0400 سم الطول 
 0000- 36020 05045 ..350 كجم الوزن 
 .002- 54000 0060 54000 درجة الذكاء  

 م
 اإلحصاء

 الكفاءاث
 وحدة

 القياس
 الوسيط ع ± -س

 معامل
 االلتواء

 4340 0344 4300 03.4 درجة لمطالب المعمم0الكفاءة العممية  0

الوسائل  واستخدامكفاءة إعداد  5
 43.4 0344 4300 0344 درجة 0التعميمية

 .430 0344 4300 304. درجة 0الرياضية باإلمكا اتكفاءات خاصة  .

 43.0 00344 .30. 0.3.4 درجة 0الدرس وت فيذكفاءة تقديم  1

 4340- 44344 4300 44344 درجة 0كفاءة التقويم 2
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 ايدوات اآلتية:و ايجيزة  بحث استتدم الباحثلجمع البيانات التالة بال

 ايجيزة وايدوات المستتدمة فى البحث : -أ
 كاميرا فيديوا ديجيتال. -0 كاميرا تلوير ديجيتال. -2 
 .تابمت وموبايل تعميميأجيزة  -2 استمارة تسجيل البيانات الشتلية . -2
دائيممة لمطالممب المعمممم لمتربيممة مقيمماس الكفمماءة األ -1
 ياضيةالر 

 .الباحث( تلميم)

 البحث : ب اء أدوات -

 :الباحث(  تلميم)تطوات بناظ مقياس الكفاظة ايدايية لمطالب المعمم في التربية الرياضية -أ

 يييام الباحيييث بييياعطهع عميييى العدييييد مييين المقييياييس والبطا يييات   ييييد البحيييث دايييييةلتليييميم مقيييياس الكفييياظة اي       
 يييد  ايداييييةفييى الكفيياظة  لمطالييب المعمييمس حتييى يتسيينى لييف إعييداد مقييياس تقييييم أداظ التاليية بتقييييم ميييارات التييدري

 :البحث، و د اتبع الباحث التطوات التالية

 هدا المقياس :  -2

 .يدايية لمطالب المعمم بشعبة التدريس بالفر ة الرابعة بالكمية  و د تمثل فى  ياس الكفاظة ا      

 تلميم المقياس : -0

 د اتبع الباحث فى تلميم المقياس ما يمى :و       

 ،  يييام الباحيييث بييياعطهع عميييى المراجيييع العمميييية التيييى تناوليييت مييييارات أو كفييياظات التيييدريس الرييسييية والفرعيييية      
عثمييان عفيياا ، (22م()0222عبييد اهلل محمييد، رحيياب جبييل )( ، 21)م(0221) تفاجيية وملييطفي محمييدميرفييت 

وذلييك حتييى يتضييمن  (22م()0221(، علييام الييدين عبييد اهلل )3م()0220) وآتييرون زينييب عميير(، 20م()0222)
المقياس كل ما يحظى باعهتمام أثناظ عممية التدريس، وباعطهع عمى العديد من البحوث والدراسات السيابقة التيى 

، هبيف (1م()0221رييم عطيا ) تناولت تلميم البطا ات التالة بتقييم ميارات التدريس والتى  ام بوضعيا كل من
، رامييييييييييي  (2()م0221)( ، أحمييييييييييد السيييييييييييداوي 2م()0221، جمييييييييييال الدسييييييييييو ي )(22م()0223عبييييييييييد الميييييييييينعم )

يجييييب أن يتضييييمنيا المقييييياس والو ييييوا عمييييى كيفييييية  التيييييوذلييييك لحليييير المحيييياور الرييسيييية (، 0م()0223مبييييارك)
 .تلميمف
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حول النسبة الميوية يهميية كيل ياضية فى مجال التربية الر  ام الباحث بإعداد استمارة عستطهع رأى التبراظ      
ور محييا عشير( 22) فيى ليورتف ايوليية ايداييييةو يد بمييق عيدد محياور مقيياس الكفياظة  ،محيور مين محياور المقيياس

 (0ممحت) وا تراح ما يضاا أو يحذا أو يعدل من محاور. فى كل محور من المحاورالرأي وذلك إلبداظ 
 براء حول مد  م اسبة محاور( ال سبة المئوية آلراء الخ .جدول   

 األدائية قيد البحث استمارة التقويم لمكفاءات
 1ن =  

 ع اوافت أوافت المحور م
 النسبة الميوية
 لمموافقة

 %50 1 0  0كفاءة األهداف السموكية 0
 %10 . 5  0كفاءات خاصة باال شطة التعميمية المراد تعممها 5
 %30 5 . 0كفاءات خاصة باالمكا ات الرياضية  .
ستخدام الوسائل التعميمية 1  %50 0 1  0كفاءة إعداد وا 
 %10 0 1  0كفاءة ت وع المثيرات والتحفيز لمتعمم 2
 %50 - 2   طالب المعمم0الكفاءة العممية لم 3
 %000 - 2  0كفاءة تقديم وعرض الدرس 4
 %10 0 1  0إدارة الفصل وضبط ال ظام  5
 %10 5 .  االجتماعي 0كفاءة التفاعل   6
 %000 - 2 كفاءة التقويم 00

ايدايية  ( النسبة الميوية آلراظ التبراظ حول مدى مناسبة محاور استمارة التقويم الكفاظات2يتضح من جدول )
 02ارتضى الباحث عند اتتيار  لبعض هذ  المحاور الحلول عمى أعمى نسب موافقة بشرط أع تقل عن )حيث 

 (2ى رأي السادة التبراظ لذا  بميا الباحث .مرفت)%(؛ ونتيجة لذلك وبناظ عم

تميس  (1)تيم حيذا و مين المحياور التيى اتفيت عميييا التبيراظ لكيل محيور  (% 02 و د ارتضى الباحث نسبة )    
 : يمحاور لم تحلل عمى هذ  النسبة وه

التعميميممممة المممممراد  باأل شممممطةكفمممماءات خاصممممة  -5 كفاظة ايهداا السموكية  -2
  0تعممها

 .إدارة الفلل وضبط النظام -2  .وع المثيرات والتحفيز لمتعممكفاظة تن -2

دارة المدرسة ( ) مع التهميذ      اعجتماعيكفاظة التفاعل  -1  .والزمهظ وا 
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 : محاور رييسة وهىتمس  (1)وألبح محاور المقياس فى لورتف النيايية مكون من  

 . التعميمية سايلالو  واستتدام إعداد كفاظة -0 . لمطالب المعمم العممية الكفاظة -2

  الرياضية. باإلمكانات تالة كفاظات -2

 0 الدرس وتنفيذ تقديم كفاظة -2

 ( أجيزة ، أدوات مهعب ،)

 0(2) ممحت التقويم كفاظة -1

 : العباراتتحديد ولياغة  -ب

ابقة ميين ذكرتيييا المراجيع العمميية والدراسييات السي التيى يام الباحيث بدراسيية أنيواع عبييارات المقيياس وفقيًا لمقواعييد       
 :عند كتابة العبارات الشروط التالية  وروعيحيث موضوعتيا وشروط كتابتيا وعممية بناييا، 

عمدم احتممال  –التحديمد  –الدقة العممية  –الموضوعية   -الوضوح  –م اسبتها لمستو  الطالب  –" الشمولية 
بهدف استخالص العبمارات الصمالحة  وب اء عمى ما سبق تم اختيار العبارات وصياغتها، المفظ ألكثر من مدلول"

 م ها 0

 إعداد اللورة ايولية لممقياس  :      -ج

أن  روعييي( عبييارة 10حيييث اشييتممت عمييى ) ايدايييية لمطالييب المعمييمتييم إعييداد اللييورة ايولييية لمقييياس الكفيياظة      
 .(2التى تم اتتيارها ممحت )المحاور تكون متنوعة 

 تمسيية( 1تمارة بعييد إعييدادها، وذلييك عمييى مجموعيية ميين التبييراظ بمييق عييددهم )تييم عييرض اللييورة ايولييية لهسيي    
س و سيييم نظرييييات وتطبيقييييات مسيييابقات الميييييدان تبيييراظ مييين أعضيييياظ هييييية التيييدريس بقسييييم المنييياه  وطيييرت التييييدري

، وذليييك لمتاكيييد مييين ليييهحية هيييذا المقيييياس، كميييا تيييم إجيييراظ مقيييابهت ببورسيييعيد التربيييية الرياضيييية ةبكمييييوالمضيييمار 
لية مع بعض التبراظ لنفس ال رض لمتاكد مين ليحة عبيارات المقيياس وميدى  ياسييا لميا وضيعت مين أجميف، شت

وبييذلك ألييبح عييدد عبييارات  ( عبييارة00)ولقييد تييم إجييراظ التعييديهت الهزميية فييى ضييوظ آراظ التبييراظ حيييث تييم حييذا 
لحة العبارات ومدى  ياسيا لميا  ( عبارة، ثم  ام الباحث بعرض المقياس مرة أترى عمييم لمتاكد من12المقياس )

 .(2ممحت ) لبح مقياس الكفاظة التدريسية فى لورتف النياييةأوبذلك  أجمفوضعت من 
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 ال سبة المئوية آلراء الخبراء حول مد  م اسبة عبارات  ( 1جدول   
 األدائية قيد البحث   محاور استمارة تقويم الكفاءات

 1 ن =  

 المعامالت اإلحصائية
 ورالمح

عدد العبارات التى 
 تم عرضها

عدد العبارات التى 
لم يتم الموافقة 

 عميها

عدد العبارات 
 المتبقية

 1 5 3 0 لمطالب المعمم العممية الكفاءة
 4 . 00 0 التعميمية الوسائل واستخدام إعداد كفاءة
 3 5 5 الرياضية 0 باإلمكا ات خاصة كفاءات
 .5 05 2. 0 الدرس وت فيذ تقديم كفاءة
 00 . .0 التقويم0 كفاءة

 20 55 45 اإلجمالى0
( النسبة الميوية آلراظ التبراظ حول مدى مناسبة عبارات محاور استمارة تقويم الكفاظات 2يتضح من جدول ) 

ة ( عبار 12( عبارات ليتبقى عدد )00ايدايية  يد البحث وبمق عدد العبارات المحذوفة من كل المحاور عدد )
 يمثمون استمارة التقويم.

 .(2( ممحت )في التربية الرياضية المعممالطالب )استمارة تقييم  اللورة النيايية لممقياس -د
تم إعداد المقياس فى ليورتف النياييية، وكيذلك كتابية التعميميات التالية التيى توضيح طريقية التقيييم ميع أهميية     

 "  السن – اسم الطالب المعمم"والتى تشتمل عمى   كتابة البيانات المطموبة
 تلحيح عبارات المقياس :  -ه

المعمم الطالب ، وهو )ظيور السموك عند لممسح المرجعىطبقا  ثهثىاتتار الباحث التقديرات وفقا لميزان      
المعمم الدال عمى الطالب درجات، )ظيور السموك عند  (2الدال عمى الكفاظة ايدايية بدرجة عالية( وتعطى )

المعمم الدال عمى الكفاظة الطالب ، )عدم ظيور السموك عند تين( درج0لكفاظة ايدايية بدرجة منتفضف( وتعطى)ا
( 12والدرجة الل رى لممقياس هى ) ( درجة،212، والدرجة الكبرى لممقياس هى )ةدرج (2ايدايية( وتعطى )

محكمين من التبراظ فى المناه   ةثهث (2هل )لمعمم  يد البحث من تايدايية لمطالب اتم تقدير الكفاظة و  درجة،
ومن أعضاظ هيية التدريس بكمية التربية الرياضية، ولدييم تبرة ع تقل عن  والتدريب الميدانى وطرت التدريس

الطالب عمى الثهث محكمين، وتلبح هذ  الدرجة هى تقييم   سمتياسنوات، وتجمع درجاتيم ويتم  ة( عشر 22)
 0ذلك ( يوضح1وجدول ) ،(2ممحت )دايية ايالمعمم فى الكفاظة 
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 في التربية الرياضية لمطالب المعمم األدائيةتقديرات مقياس الكفاءة  (2جدول  

 الدرجة البيان م
المعمممم الممدال عمممى الكفمماءة األدائيممة بدرجممة  الطالممب ظهممور السممموك ع ممد 0

 ( درجات.  0عالية

الكفمماءة األدائيممة بدرجممة المعمممم الممدال عمممى  الطالممب ظهممور السممموك ع ممد 5
 0م خفضع

 تان( درج5 

 ة( درج0  0المعمم الدال عمى الكفاءة األدائية الطالب عدم ظهور السموك ع د .
 :ايدايية التالة بمقياس الكفاظات  اعستطهعية ةالدراس -و 

ساسيية وكيان  وامييا تم تطبيت المقياس عمى العينية اعسيتطهعية مين مجتميع البحيث وتيارج عينية البحيث اي      
لمعيييام  طمبييية التربيييية العمميييية لشيييعبة التيييدريس بالفر ييية الرابعييية بكميييية التربيييية الرياضيييية ببورسيييعيدمييين  طيييهب( 22)

إلييييييييى يييييييييوم التميييييييييس  0223/ 0/  22الموافييييييييت  ايحييييييييدوذلييييييييك فييييييييى الفتييييييييرة ميييييييين  ( م0222/0223) الدراسييييييييى
 .م1/2/0223م إلى يوم التميس 0223/ 2/ 2الموافت  ايحديوم من عاد  تطبيقف إ، ثم م22/0/0223
 مقياس الكفاظات التدريسية:ل المعامهت العممية -ز
   اللدت : -2
 لدت المحتوى أو المضمون عن طريت المحكمين: -)أ(

( تبيراظ مين أعضياظ هييية التيدريس بكمييات التربيية الرياضيية فيى 1بعد ما  ام الباحث بعيرض المقيياس عميى )     
، لمتعرا عمى لدت المقياس فيما وضع من أجميف والتدريب الميدانى وألعاب القوى  التدريس مجال المناه  وطرت

 . (0وذلك عستطهع رأييم فى مناسبة العبارات التى تندرج تحت كل محور من محاور المقياس ممحت)
ييايى مكيون %( حيول عبيارات المقيياس، وأليبح المقيياس فيى شيكمف الن 02و د ارتضى الباحيث نسيبة اتفيات )     
الطاليب  (،   ام الباحث بإيجاد ليدت المحكميين مين تيهل اسيتمارة تقيييم2ممحت) محاور (1)( عبارة فى 12من )

وتجميع درجياتيم  من تارج العينة ايساسية طهب (22المعمم وذلك عن طريت تطبيت المقياس عمى عينة  واميا )
 .ادايية فى الكفاظة ايمعمم الالطالب هى تقييم  تبراظ، وتلبح هذ  الدرجة ةعمى عدد الثهث  سمتياويتم 
 لدت اعتسات الداتمى : -)ب(
لمحلييول عميييى لييدت اعتسيييات اليييداتمى تييم حسييياب معييامهت اعرتبييياط بيييين درجيية كيييل عبييارة مييين العبيييارات       

ة لييف، وكييذلك والدرجيية الكمييية لممحييور الييذى تنتمييي إليييف، و بييين درجيية كييل عبييارة ميين عبييارات المقييياس والدرجيية الكمييي
 الدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لممقياس.
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 استمارة التقويم  في كفاءاتومحاور ال العبارات بين الداخمي االتساق ( 3   جدول
 في التربية الرياضية األدائية لمطالب المعمم لمكفاءات

 00=  ن 
 العممية لمطالب المعمم الكفاءة 

 معامل االتساق العبارة رقم معامل االتساق العبارة رقم معامل االتساق العبارة رقم

0 0040 5 0032 . 0043 

1 0045 - - - - 

  التعميمية الوسائل واستخدام إعداد كفاءة
0 0033 5 0056 . 0050 

1 0036 2 0033 3 0034 

4 0041 - - - - 

 الرياضية  باإلمكا ات خاصة كفاءات
0 0055 5 0055 . 0025 

1 0054 2 0042 3 0061 

  الدرس وت فيذ تقديم كفاءة
0 0033 5 0056 . 0033 

1 0036 2 0033 3 004. 

4 0041 5 0054 6 0044 

00 0042 00 0044 05 0033 

0. 0045 01 0055 02 0050 

03 0034 04 0050 05 0060 

06 0033 50 0031 50 005. 

55 0051 5. 0050 - - 

 التقويم كفاءة
0 0040 5 0040 . 0042 

1 0033 2 0033 3 0050 

4 0051 5 0051 6 0040 

00 0040 - - - - 
 2.222=  2.21 مستوي عند اعرتباط معامل دعلة*  
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 معنويية مسيتوي عند محاورها مع العبارات لجميع الداتمي لهتسات اعرتباط لمعامل دعلة وجود( 0) جدول يوضح 
 .حاور  يد البحث مما يدل عمى لدت اعتسات الداتمى لمم 2.21

 الثبات : -0 

تييارج العينيية ايساسييية وميين نفييس  ميين طييهب( 22 ييام الباحييث بإعييادة  تطبيييت المقييياس وذلييك عمييى عينيية  واميييا )
بييين العبييارات الفردييية  ، وتييم إيجيياد الثبييات فييي البحييث الحييالي باسييتتدام معامييل ألفييا بطريقيية كرونبيياخمجتمييع البحييث

 .والزوجية
 س الكفاءة األدائية قيد البحث( ثبات مقيا4جدول  

 22=  ن                                                                        

 المحاور
 العبارات الزوجية العبارات الفردية

 قيمة "ر"
 ع   + س/ ع   + س/

 0055 0052 3021 0014 4025 0 لمطالب المعمم العممية الكفاءة
 الوسائل دامواستخ إعداد كفاءة

 0050 055. 02000 010. 01012 التعميمية0

 باإلمكا ات خاصة كفاءات
 0056 0035 3015 0025 4062 الرياضية 0

 0052 1065 2.015 1044 .2004 0 الدرس وت فيذ تقديم كفاءة
 0053 3052 3.051 ..30 3.002 التقويم0 كفاءة

( 2.21دال عند مستوى معنوية ) 2.22ألفا بطريقة كرونباخ= معامل الثبات الكمى لممقياس باستتدام معامل      
 2.123=2.21(  يمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية  22ودرجة حرية ) 

( وجييود ارتبيياط ذو دعليية إحلييايية بييين العبييارات الزوجييية والعبييارات الفردييية لممجموعيية 1يتضييح ميين الجييدول ر ييم )
وهذا يعنيى ثبيات  2.21 د فا ت  يمتيا  الجدولية عند مستوى معنوية  اعستطهعية ، حيث أن  يم " ر" المحسوبة

ممييا يييدل عمييى ثبييات المقييياس بدرجيية  2.22محيياور المقييياس وكييذلك كانييت  يميية معامييل ألفييا بطريقيية كرونبيياخ  =
 عالية.
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  برنام  الكفاظة ايدايية من تلميم الباحث:  -

 اليدا العام لمبرنام  : -أ

 0ظداالتربية الرياضية من تهل برنام  كفاظة اي لمطالب المعمم فيالتدرسية  تنمية الميارات      

 أسس البرنام  : -ب

  معمييم فييرص تعميمييية وا عييية بعييد اإلنتييياظ ميين كافيية الميييارات المطموبيية والهزميية يداظ طالييب أن يييوفر لكييل
 المعمم الناجح.

 .أن يعتمد عمى وسايل تكنولوجيا التعميم 

 البعد المعرفى لمكفاظات والبعد العممى ليا. أن يبنى عمى تكامل 

 محتوى البرنام  :–ج 

، وتتمثيل هيذ  الليعوبة فيى اتتييار الحقيايت نيام تعتبر عمميية اتتييار المحتيوى مين أليعب تطيوات بنياظ البر      
اظ البرنيام  والمفاهيم والمعمومات المعرفية المرتبطة بميارات التدريس، و د استعان الباحث عند تحديد المحتيوى وبني

، رحيياب  عبييد اهلل محمييد(، 21)م( 0221) وملييطفي محمييد ميرفييت تفاجييف كدراسييةبالعديييد ميين المراجييع العممييية  
(، عليام اليدين عبيد اهلل 3م()0220وآتيرون ) زينيب عمير(، 20م()0222عثميان )عفاا ، (22م()0222جبل )

  (.22م()0221)

 وذلك حتى يمكن أن يكون المحتوى :    

 ولف دعلتف . لاد اً   -0                     إلى تحقيقيا . نام بايهداا التى تسعى البر  مرتبطاً   -2

 وحاجاتيم و دراتيم . الطهب المعممينلتبرات  ماً ظمه  -2            بف توازن بين شمولف وعمقف .  -2

 ت الحاسب اآللى التعميمية .يتسم بالحداثة فى مجال تلميم برمجيا  -0       لمد ة العممية . مراعياً   -1

 من الموضوعات التالية : اً تم اتتيار المحتوى مكون ومن تهل ذلك      

 .  لمطالب المعمم العممية الموضوع ايول : الكفاظة  -

 التعميمية. الوسايل واستتدام إعداد الموضوع الثاني : كفاظة - 
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 .( مهعب أجيزة، أدوات،) الرياضية باعمكانات تالة الموضوع الثالث : كفاظات -

 .         الدرس وتنفيذ تقديم الموضوع الرابع : كفاظة -

 3 التقويم الموضوع التامس : كفاظة -
 : اعطار الزمنى لمبرنام  -د

 ة( وحييد2( د يقيية بوا ييع )32تعميمييية زميين المحاضييرة ) ات( محاضيير 2برنييام  الكفيياظات ايدايييية عمييى ) اشييتمل    
 وفقًا لما يمي : ( 2شيرين وتفاليل المحاضرات التعميمية موضح بالممحت ) مدةلكل أسبوع وذلك ل

               ( . يقةد  22البعد المعرفى   ) -
 ( . يقةد  02البعد العممى    ) -
 ايدوات الهزمة لتنفيذ البرنام  : -ه
 استتدم الباحث أثناظ تنفيذ البرنام  ايجيزة وايدوات الرياضية :   
      أجيزة التابمت والموبايل التعميمي. -)أ(    
 أدوات بديمة. -)ب(
  أجيزة وأدوات رياضية. -)ج(    
 أسموب التدريس المستتدم لمبرنام  : -و  

 استتدم الباحث ايساليب التالية فى تنفيذ محتوى البرنام  :
               المحاضرة . -
              .توجيف المدرس  -
                              . العممي التدريس -
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 لبر امج ا لت فيذ التوزيع الزم ى (5جدول  
 البحث التجريبية ةلمجموع

المدة الزم ية 
 ع وان المحاضرة المحاضرات األيام شهران

06/./5006 
 
 
 

0/2/5006 

06/
 الكفاءة العممية لمطالب المعمم المحاضرة األولى .

53/
 0فاءة إعداد واستخدام الوسائل التعميميةك المحاضرة الثا ية .

الكفاءة العممية لمطالب المعمم ، وكفاءة إعداد مراجعة عمى   المحاضرة الثالثة 5/1
 0واستخدام الوسائل التعميمية(

 كفاءات خاصة باالمكا ات الرياضية " أداوات أجهزة ، مالعب "0 المحاضرة الرابعة 6/1
03/
جعة عمى  كفاءات خاصة باالمكا ات الرياضية " أداوات مرا المحاضرة الخامسة 1

 0 أجهزة ، مالعب "(
5./
 0تقديم وت فيذ الدرس كفاءة المحاضرة السادسة 1

.0/
 0التقويم كفاءة المحاضرة السابعة 1

 0تقديم وت فيذ الدرس ، وكفاءة التقويم ( مراجعة عمى  كفاءة المحاضرة الثام ة 0/2
 : يقية لمبحثاإلجراءات التطب -

 القياس القبمى : -أ

 فى معدعت النمو)السن والطول والوزن واليذكاظ (البحث التجريبية فى  ةتم تنفيذ القياس القبمى عمى مجموع       
لمفييديو اليذى تيم  ين مين تيهل المشياهدة الفعمييةميالتى تم  ياسييا عين طرييت السيادة المحك ايداييةوكذلك الكفاظات 

 ييد البحيث وأتييذ  ايداييييةالتجريبييية والتحكييم عين طريييت مقيياس الكفياظات ة معمييم مين المجموعي طاليب لكيل تليوير 
 2/  22الموافيييت  التميييسالييى ييييوم  م22/2/0223يييوم ايحيييد الموافييت  فييى الفتيييرة ميين متوسييط الدرجيية، وتيييم ذلييك

 .  م0223/
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 التجربة ايساسية : -ب

 بوا ييييييييع  شيييييييييريينمدتييييييييف  تييييييييراوحيييييييييت البرنييييييييام   الييييييييذى بتطب القبمييييييييي ييييييييام الباحييييييييث عقييييييييب انتييييييييياظ القييييييييياس     
محاضييرات لبرنييام  الكفيياظات ايدايييية لمطالييب وذلييك ميين تييهل اسييتتدام  ،ايسييبوع مييرة فييي( بوا ييع ثمانييية أسييابيع)

 2/ 23 الموافيييتالثهثييياظ ميييع المجموعييية التجريبيييية، وتيييم ذليييك تيييهل الفتيييرة مييين ييييوم  المعميييم فيييي التربيييية الرياضيييية
 و د راعى الباحث مايمى :،  م0223 / 1/  2 الموافت الثهثاظ ميو  إلىم 0223/

 المجموعة التجريبية طوال فترة سير التجربة . يفرادالباحث باإلشراا والتوجيف   ام  -2

 . تم اعلتزام بمحتوى البرنام  المقترح مع العينة  يد البحث -0

 القياس البعدى :-جي

معميم طاليب لكيل  التجريبيية،ة بيإجراظ القيياس البعيدى لممجموعي المحيددة لمتطبييت ام الباحث بعيد انتيياظ الميدة       
 فيى الفتيرة مين التيى تيم  ياسييا عين طرييت السيادة المحكيين ، وتيم ذليكايداييية  فى اتتبار الكفاظات ،عةمن المجمو 

 .  م20/1/0223الموافت  التميسالى يوم  م20/1/0223 يوم ايحد الموافت

 ائية المستخدمة :اإلحص األساليب - 
، تييم اسييتتدام جييياز الحاسييب اآللييي بواسييطة البرنييام  اإلحلييايي لمعمييوم فرضييف البحييث واتتبييار  هييدالمتحقييت ميين 
 وذلك باستتدام ما يمي: Statistic Program For Social Science (SPSS)اإلجتماعية 

  .      ويمككسونار اتتب -ج            الوسيط.       -ب            المتوسط الحسابي. -أ
  اتتبار مان وتني. -و             معامل اعلتواظ. -هي            اعنحراا المعياري. -د
 اتتبار اعرتباط . -.                حالنسبة الميوية -ز
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 عرض وم اقشة ال تائج : -

 عرض وم اقشة  تائج الفرض األول:  -أ
  حراف المعياري لممجموعة التجريبيةالمتوسط الحسابي واال  (6جدول  

   مطالب المعممفي القياسين القبمي والبعدي لمكفاءة العممية ل
 22=0=ن2ن               

لمعميم  يد بميق لممجموعية لمطاليب ا(  أن المتوسط الحسابي في القيياس القبميي لمكفياظة العمميية 3يتضح من الجدول )
 (، مما يدل عمى أفضمية القياس البعدى في تمك الكفاظة.22.12(، وفى القياس البعدى )2.22التجريبية )

 كفاءةال القبمي والبعدي فيداللة الفروق بين القياسين ( 00 جدول 
        التجريبيةألفراد المجموعة العممية لمطالب المعمم 

 22=0=ن2ن    
 (2.21)عند مستوى دعلة إحلايية  2=  (Z)ككسون الجدولية  يمة ويم

القبميي لدعلية الفيروت بيين القياسيين اإلشيارة لويمككسيون اتتبار  بتطبييت المحسيوبة (z)( أن  يمة 22الجدول ) يوضح
ألي ر  ( وتمك القيمة0.20-ت )بم   د معمملمطالب الدرجة الكفاظة العممية  التجريبية فييفراد المجموعة  والبعدي

ويعنيى ذليك أن (،2.22) بميق( 2.21ألي ر مين )،وبمسيتوى دعلية إحليايية ( 2الجدوليية البال ية ) ( z) من  يمة 
  .البعدي ذى متوسط الرتب ايفضلالفروت بين القياسين حقيقية وللالح القياس 

ن القبميى والبعيدي ( أظيرت النتاي  وجود فروت دالة إحلاييا فيى القياسيي22(، )3يتضح من عرض الجداول )    
 للالح القياس البعدي في الكفاظة العممية لمطالب المعمم .

 م

                        
 اإلحصاء

 الكفاظة

 القياس البعدى القياس القبمى
 ع ± -س ع ± -س

 2.22 22.12 2.22 2.22 طالب المعممالكفاظة العممية لم 2

 م
 اإلحصاء

 الكفاظة

 مجموع الفروت متوسط الفروت القياسات
(Z) الدعلة مستوى 

 اإلحلايية
 0ت 2ت 0ت 2ت 0ت 2ت

2 
طالب الكفاظة العممية لم
 2.22 0.20- 11 2 1.12 2 22 2 المعمم
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وي عزو الباحث ظيور تمك النتاي  التى تيدل عميى تفيوت المجموعية التجريبيية  ييد البحيث فيى القيياس البعيدى عميى   
كفاظة ايدايية واليذي ( محاضرة إلى أن برنام  ال2القياس القبمى لمبرنام  الذى وضعف الباحث والذى أحتوى عمى )

ساهم في مساعدة المعممين في اكساب وتنمية المعارا والمعمومات المرتبطة بالميارات التدريسية  يد البحيث، كميا 
 يرى الباحث أن الطالب المعمم يجب أن يتحمى بافكار جديد  وما هو جديد كل يوم.

أن معمييم التربيييية الرياضييية أحيييد ايسيييس م( عميييي 0221وفييي هيييذا االلييدد تتفيييت كيييل ميين زكيييية كامييل وآتيييرين )   
عيداد  وتدريبيف بكفياظة وتقيويم أداؤ  ، أليبح أميرًا  الرييسة لتحقيت ايهداا وايغراض التربوية ، لذلك فيإن اتتييار  وا 
حيويييًا فييي نطييات البييرام  التربوييية ، التييي يجييب أن تتناسييب مييع احتياجييات المدرسيية حيييث تمثييل التربييية الرياضييية 

 (.22:2لتربوية ايساسية مثميا في ذلك مثل المواد التربوية ايترى)إحدي المواد ا

م( أن العييالم يشيييد فييي العقييود ايتيييرة ت يييرات متهحقيية فييي العمييم 0221ويضيييا كييل ميين أحمييد أنييور وآتييرين )   
 والمعرفيية والتكنولوجيييا واإلعييهم وتيينعكس كييل هييذ  الت يييرات بشييكل مباشيير عمييى المجتمييع كمييف ميين )منيياه  وطييرت
تدريس وتكنولوجيا تعميم( وفي ضوظ ذلك كمف يواجف المعمم مشكهت متنوعيف تينعكس عميي دور  التربيوي والتعميميي، 

 (.220:0فيجد نفسف في حاجف إلي القيام بدور الباحث لجيب عن كثير من التساؤعت والمشكهت التي تواجيف )

مين لمقيام بمينة التدريس هو أمر في غاية ايهمية م( عمي أن اتتيار نوعية المعم0222وتؤكد رافدة الحريري )   
لما لممعمم من أدوار متتمفة في إعيداد الينشظ، كميا يجيب عيدم إغفيال مسيالة تيدريب المعميم تيدريبًا عالييًا فيي كمييات 
التربييية وكميييات إعييداد المعممييين وذلييك باسييتتدام التقنيييات الحديثيية وتطبيييت المسييتجدات التربوييية ومجيياراة الت يييرات 
المتهحقة في ميدان التربية إضيافة إليي ضيرورة تيدريب المعميم أثنياظ التدمية وبشيكل فعيال ومسيتمر حييث إن إعيداد 
المعمم الناجح وتدريبف لمواجية وا ع عالمنا المعالر الذي يتعرض لت يرات كثيرة ومتتالية كتطور وسيايل اعتليال 

عميم وتوجيف التعميم في اتجا  المستقبل يتطميب مؤسسيات مدعمية والثورة المعرفية والعممية والتقنية وتنمية ميارات الت
أكبر دعم بوسايل ومعارا وتقنيات جديدة لتزويد المعممين بالمعرفة الكافية واإللمام الكامل بالمضمون العمميي إليي 

 ( .201:1جانب الميارات التي يحتاجون ليا لمتدريس )

، جميال  (22)م(0223هبيف عبيد المينعم ) ( ،1م()0221عطيا )رييم وتتفت نتاي  هذا البحث مع نتياي  كيل مين    
، والتيي أشيارت جميعييا إليى  (0م()0223، راميي مبيارك) (2()م0221)( ، أحمد السييداوي 2م()0221الدسو ي )

أن الطالييب المعمييم يحتيياج إلييى ملييادر تعمييم عديييد  ومتنوعييف فييى مجييال تتللييف حتييى يسييتطيع أن يكييون تمفيييف 
 عن ما يقوم بتدريسف من موضوعات مادتف الدراسية .معرفيف واسعف وعميقف 
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 المتوسط الحسابي واال حراف المعياري لممجموعة التجريبية في القياسين  (00جدول  
             كفاءة إعداد واستخدام الوسائل التعميميةلالقبمي والبعدي 

 22=0=ن2ن  

 م
 اإلحصاء

 الكفاظة

 القياس البعدى القياس القبمى
 ع ± -س ع ± -س

الوسيييييييييايل  واسيييييييييتتدامكفييييييييياظة إعيييييييييداد  0
 التعميمية

2.22 2.33 02.22 2.10 

( أن المتوسط الحسابي في القياس القبمي لكفاظة إعداد واسيتتدام الوسيايل التعميميية  يد بميق 22يتضح من الجدول )
فيييي تميييك  البعيييديس (، مميييا ييييدل عميييى أفضيييمية القييييا02.22(، وفيييى القيييياس البعيييدى )2.22لممجموعييية التجريبيييية )

  الكفاظة.
 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في كفاءة إعداد (05جدول  

   الوسائل التعميمية ألفراد المجموعة التجريبية واستخدام
 22=0=ن2ن

ويمككسون لدعلة الفروت بين القياسين القبمي لالمحسوبة بتطبيت اتتبار اإلشارة  (z)( أن  يمة 20يوضح الجدول )
( وتمييك 0.22-الوسييايل التعميمييية  ييد بم ييت ) والبعييدي يفييراد المجموعيية التجريبييية فييي درجيية كفيياظة إعييداد واسييتتدام

 (،2.22( بميق )2.21وبمسيتوى دعلية إحليايية ألي ر مين ) (،2( الجدوليية البال ية ) zالقيمة أل ر مين  يمية ) 
 متوسط الرتب ايفضل. يويعنى ذلك أن الفروت بين القياسين حقيقية وللالح القياس البعدي ذ

أظييييرت النتييياي  وجيييود فيييروت دالييية إحلييياييا فيييى القياسيييين القبميييى ( 20(، )22يتضيييح مييين عيييرض الجيييداول ر يييم )
 . الوسايل التعميمية واستتدامكفاظة إعداد والبعدى للالح القياس البعدى فى 

وي عييزو الباحييث ظيييور تمييك النتيياي  التييي تييدل عمييى تفييوت المجموعيية التجريبييية  يييد البحييث فييى القييياس البعييدي عمييى 
( محاضرة إلى أن برنام  الكفاظة ايدايية واليذي 2ضعف الباحث والذى أحتوى عمى )القياس القبمي لمبرنام  الذى و 

 م
 اإلحصاء

 الكفاءة       
 مجموع الفروق متوسط الفروق القياسات

(Z) 
 مستو 
 الداللة

 5ت 0ت 5ت 0ت 5ت 0ت اإلحصائية

كفاءة إعداد واستخدام الوسائل  5
- 22 0 2020 0 00 0 التعميمية

505. 0000 
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يحتوى عميى أن الطاليب المعميم يقيوم اسيتتدام الوسييمة فيى حالية جييدة تسيمح باعسيتفادة منييا تكيون الوسييمة مشيو ة 
 وتثير اهتمام التهميذ الوسيمة فى الو ت المناسب لمدرس 

ف يجييب أن يكييون المعمييم لدييية المعرفيية والميييارات لفنشييطة المتتمفيية فييي التربييية م( أنيي0222وتييري عفيياا عثمييان )
البدنييية، ويكييون مممييًا بكيفييية تعمييم الميييارات الحركييية وأن يكييون كفييا فييي تحميييل العمييل، وتليينيا الميييارات وتحديييد 

عميم  يادرًا عميي اتتييار العنالر الرييسة في العمل الميياري، فالقيدرة عميي تحمييل عنالير المييارة الرييسية تجعيل الم
 ( .21:20الميارات المناسبة لكل تمميذ واتتيار الوسايل التعميمية المناسبة ليا )

م( أنييف لتحقيييت الييتعمم بشييكل فعييال، ميين الضييروري أن تكييون المييادة العممييية المقدميية 0222وتؤكييد رافييدة الحريييري )
مم والمشياركة اإليجابيية فيي متتميا اينشيطة وبالتيالي مشبعة عحتياجات وميول المتعمم، مما يولد لديف الدافعية لمتع

يولييد لديييف الرغبيية فييي التفاعييل مييع مييا يقييدم لييف فييي البيييية التعميمييية ميين معييارا وميييارات وأنشييطة وموا ييا متتمفيية 
 (.202:1والعمل عمي اعستفادة من كل الموا ا المتاحة )

، جمييال  (22)م(0223هبييف عبييد الميينعم ) ( ،1م()0221ريييم عطييا ) وتتفييت نتيياي  هييذا البحييث مييع نتيياي  كييل ميين،
والتيى أشيارت جميعييا إليى  ، (0م()0223، راميي مبيارك) (2()م0221)( ، أحمد السييداوي 2م()0221الدسو ي )

أن المعمم الناجع هو الذي يست ل كافة ايدوات والوسايل الهزمة لتحقيت ايهداا التعميمة بميا يتناسيب ميع طبيعية 
 المتعمم. 

 في القياسين المتوسط الحسابي واال حراف المعياري لممجموعة التجريبية (.0جدول  
 الرياضية باإلمكا اتخاصة الكفاءات لمالقبمي والبعدي  

 00=5=ن0ن                                                                   
 
 
 
 
 

الرياضيية  يد بميق  باإلمكانياتتالية ال( أن المتوسط الحسابي فيي القيياس القبميي لمكفياظات 22يتضح من الجدول )
 فيييي تميييك البعيييدي(، مميييا ييييدل عميييى أفضيييمية القيييياس 20.32(، وفيييى القيييياس البعيييدى )0.32لممجموعييية التجريبيييية )

 الكفاظة.
 
 

 م
 اإلحصاء

 الكفاظة

 القياس البعدى القياس القبمى
 ع ± -س ع ± -س

2 
 باإلمكانيييييييييياتكفيييييييييياظات تاليييييييييية 

 2.02 20.32 2.22 0.32 الرياضية
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 خاصة  داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في كفاءات (01جدول  
 الرياضية ألفراد المجموعة التجريبية          باإلمكا ات

 22=0=ن2ن

ويمككسييون لدعليية الفييروت بييين القياسييين لالمحسييوبة بتطبيييت اتتبييار اإلشييارة  (z )( أن  يميية 22يوضييح الجييدول )
( وتميك 0.22-ت )الرياضية  د بم  باإلمكاناتالقبمي والبعدي يفراد المجموعة التجريبية في درجة كفاظات تالة 

 (،2.22( بميق )2.21وبمسيتوى دعلية إحليايية ألي ر مين ) (،2( الجدوليية البال ية ) zالقيمة أل ر مين  يمية ) 
  متوسط الرتب ايفضل.ذي ويعنى ذلك أن الفروت بين القياسين حقيقية وللالح القياس البعدي 

دالييية إحلييياييا فيييى القياسيييين القبميييى ( أظييييرت النتييياي  وجيييود فيييروت 22(، )22يتضيييح مييين عيييرض الجيييداول ر يييم )
، وي عيزو الباحيث ظييور تميك النتياي  التيى الرياضيية باإلمكانياتكفياظات تالية والبعدى للالح القياس البعدى فيى 

تييدل عميييى تفيييوت المجموعييية التجريبيييية  ييييد البحيييث فيييى القيييياس البعيييدى عميييى القيييياس القبميييى لمبرنيييام  اليييذى وضيييعف 
حاضيرة باإلضيافة إليي أن برنيام  الكفياظة ايداييية واليذي يحتيوى عميى أن الطاليب ( م2الباحث والذى أحتوى عمى )

 المعمم يشرك التهميذ فى توفير تلنيع اعدوات البديمة، ويراعى اعستفادة من اعمكانات الطبيعية المتاحة. 

زانييات المحيددة لتنفييذ م( إلي ان اعمكانات هي القدرات المتمثمة فيي المي0220وفي هذا اللدد تشير ليمي زهران )
 (.                                                                                           22: 22المنياج من أدوات وأجيزة وكفايتيا لتحقيت ايهداا)

دوات تسياهم فيي م( عميي أن ايجييزة واي0220وتتفت هذ  النتاي  ميع ميا أشيارت إلييف نتياي  دراسية محميد سيميم )  
تنفيذ دروس التربية الرياضية وأداظ التطبيقات التالية بالعمميية التعميية، فيالمعمم النياجح يعتبير المسييول ايول عين 

 (.10: 21تنفيذ المنياج فى ضوظ اعمكانات المتاحة )

، جمييال  (22)م(0223هبييف عبييد الميينعم ) ( ،1م()0221ريييم عطييا )وتتفييت هييذ  النتيياي  مييع نتيياي  دراسيية كييل ميين 
والتيى أشيارت جميعييا إليى  ، (0م()0223، راميي مبيارك) (2()م0221)( ، أحمد السييداوي 2م()0221الدسو ي )

أن ايجيييزة وايدوات تسيياهم فييي تنفيييذ دروس التربييية الرياضييية وأداظ التطبيقييات التاليية بييدرس التربييية الرياضييية، 
 .فى ضوظ اعمكانات المتاحة فالمعمم الناجح يعتبر المسيول ايول عن تنفيذ المنياج

 

 م
 اإلحصاء

 الكفاظة       

 مجموع الفروت متوسط الفروت القياسات
(Z) 

 مستوى
 الدعلة 
 0ت 2ت 0ت 2ت 0ت 2ت اإلحلايية

 2.22 0.22- 11 2 1.12 2 22 2 الرياضية باإلمكاناتكفاظات تالة  2
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 المتوسط الحسابي واال حراف المعياري لممجموعة التجريبية  (02جدول  
 الدرس وت فيذكفاءة تقديم لالقبمي والبعدي  في القياسين

 22=0=ن2ن 

( أن المتوسط الحسابي في القياس القبمي كفاظة تقديم وتنفيذ الدرس  د بميق لممجموعية 21يتضح من الجدول )     
 (، مما يدل عمى أفضمية القياس البعدى في تمك الكفاظة.02.12(، وفى القياس البعدى )00.02التجريبية )

 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في  (03جدول  
 الدرس ألفراد المجموعة التجريبية وت فيذتقديم  كفاءة

 22=0=ن2ن            

المحسوبة بتطبيت اتتبار اإلشارة لويمككسون لدعلة الفروت بيين القياسيين  (z)( أن  يمة 20يوضح الجدول )      
( وتمييك القيميية 0.22-بم ييت )الييدرس  ييد  وتنفيييذالقبمييي والبعييدي يفييراد المجموعيية التجريبييية فييي درجيية كفيياظة تقييديم 

(،ويعنييى 2.22( بمييق )2.21وبمسييتوى دعليية إحلييايية أليي ر ميين ) (،2الجدولييية البال يية )(  zألي ر ميين  يميية ) 
 متوسط الرتب ايفضل.  يذلك أن الفروت بين القياسين حقيقية وللالح القياس البعدي ذ

( أظيييرت النتيياي  وجييود فييروت داليية إحليياييا فييى القياسييين القبمييى 20(، )21يتضييح ميين عييرض الجييداول ر ييم )   
، وي عييزو الباحييث ظيييور تميك النتيياي  التييى تييدل عمييى اليدرس وتنفيييذكفيياظة تقييديم للييالح القييياس البعييدى فيى  والبعيدى

تفوت المجموعة التجريبية  ييد البحيث فيى القيياس البعيدى عميى القيياس القبميى لمبرنيام  اليذى وضيعف الباحيث واليذى 
واليذي يحتيوى عميى أن الطاليب المعميم يسيتفيد ( محاضيرة باإلضيافة إليي أن برنيام  الكفياظة ايداييية 2أحتوى عمى )

مين جمييع المسياحات والمهعيب بشيكل وظيفيى، ويشيرح المييارة باسيموب سييل ومناسيب، ويقيدم الت ذيية الرجعية فييى 
 الو ت المناسب، ويراعى انتقال الطهب من نشاط عتر بسرعة ونظام .

 م
 اإلحصاء                         

 الكفاءة           

 القياس البعد  القياس القبمى
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 000. 31020 053. 53030 الدرس وتنفيذكفاظة تقديم  1
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تشيتمل عميي عناليير عدييدة أبرزهيا تحديييد م(  أن تطيية اليدرس 0222وفيي هيذا الليدد توضييح رافيدة الحرييري )   
تاريخ الدرس وموعد ، تحديد عنوان الدرس وأهدافف السموكية المراد تحقيقيا و يياس أثرهيا فيميا بعيد عميي المتعمميين، 
وتحدييييد التبيييرات السيييابقة كالمفييياهيم والحقيييايت والقييييم واعتجاهيييات لربطييييا باليييدرس الجييييد، وتحدييييد طريقييية التيييدريس 

عداداها ماديًا ونفسيًا بما يكفيل تحقييت الراحية المناسبة والن شاطات والوسايل الملاحبة ليا، وتييية البيية التعميمة وا 
النفسيييية لممتعمميييين، وتعييييين وسيييايل التقيييويم التيييي سيييوا تسيييتتدم لقيييياس سيييموك التهمييييذ وميييدي تحقييييت ايهيييداا، 

 (.  221:1و غير لفظي)والت ذية الراجعة عن طريت تفاعل المعمم مع التهميذ بشكل لفظي أ

جمييال ( 22)م(0223هبيف عبييد الميينعم ) ( ،1م()0221ريييم عطييا )وتتفيت هييذ  النتيياي  ميع نتيياي  دراسيية كييل مين    
والتيى أشيارت جميعييا إليى  ، (0م()0223، راميي مبيارك) (2()م0221)( ، أحمد السييداوي 2م()0221الدسو ي )

ة التدريسيية التيى  يام الطاليب المعميم بإعيدادها وييتم مين تيهل أن  عمميف التدريس تمثل مرحميف العميل الفعميي لمتطي
هذا التنفيذ ترجمف ايهداا التعميمية واينشطة التعميمية الى سموكيات وميارات مدركف لدى التهميذ ب رض حدوث 

ا تعمييم ليييم اليييذى يسييتدل عمييييف عيين طرييييت ايداظات الحادثيية فييى سيييموك هييؤعظ التهمييييذ، والتييى تتمثيييل فييى المعيييار 
 والميارات واعتجاهات واعهتمامات والقيم التى يكتسبونيا داتل اللا الدراسي .

 المتوسط الحسابي واال حراف المعياري لممجموعة التجريبية (04جدول  
 كفاءة التقويملفي القياسين القبمي والبعدي 

 22=0=ن2ن                                

كفيياظة التقييويم  ييد بمييق لممجموعيية التجريبييية ل( أن المتوسييط الحسييابي فييي القييياس القبمييي 21يتضييح ميين الجييدول )  
 في تمك الكفاظة. البعدي(، مما يدل عمى أفضمية القياس 02.02(، وفى القياس البعدى )22.22)
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  داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في (05جدول  
 كفاءة التقويم ألفراد المجموعة التجريبية

 22=0=ن2ن

المحسوبة بتطبيت اتتبار اإلشارة لويمككسون لدعلة الفروت بيين القياسيين  (z)( أن  يمة 22يوضح الجدول )      
( وتمك القيمية ألي ر مين  يمية 0.20-القبمي والبعدي يفراد المجموعة التجريبية في درجة كفاظة التقويم  د بم ت )

 (z ( الجدولييية البال يية )2،) ويعنييى ذلييك أن الفييروت  (،2.22( بمييق )2.21ليية إحلييايية أليي ر ميين )وبمسييتوى دع
 متوسط الرتب ايفضل.ذي بين القياسين حقيقية وللالح القياس البعدي 

( أظيييرت النتيياي  وجييود فييروت داليية إحليياييا فييى القياسييين القبمييى 22(، )21يتضييح ميين عييرض الجييداول ر ييم )   
، وي عزو الباحث ظيور تمك النتاي  التى تدل عمى تفوت المجموعة تقويمكفاظة الوالبعدى للالح القياس البعدى فى 

( 2التجريبية  يد البحث فى القياس البعدى عمى القيياس القبميى لمبرنيام  اليذى وضيعف الباحيث واليذى أحتيوى عميى )
ليب تقييويم محاضييرة باإلضييافة إلييي أن برنييام  الكفيياظة ايدايييية والييذي يحتييوى عمييى أن الطالييب المعمييم يسييتتدم أسييا

 تتناسب مع  درات التهميذ، ويستتدم أدوات تقويم مقننف، ويعرا الطهب بنتاي  عممية التقويم .

عممية يقوم بييا الفيرد أو الجماعية لمعرفية ميدي  –بلفة عامة  –م( عمي أن التقويم 0220ويؤكد هشام عثمان )  
قويم التدريس عممية نقوم بيا لتحديد مدي النجاح أو النجاح أو الفشل في تحقيت عمل ما، ووفقًا ليذا المفيوم فان ت

الفشييل فييي تحقيييت ايهييداا التييي يتضييمنيا المييني  أو أجييزاظ محييدودة منييف، أو التييي تتلييدر درسييًا أو مجموعيية ميين 
الدروس وكذلك تحدييد نقياط القيوة أو الضيعا، مميا يعيين عميي تحقييت ايهيداا المنشيودة فيي أحسين ليورة ممكنيف 

(220:23 .) 

، جميال  (22)م(0223هبيف عبيد المينعم ) ( ،1م()0221رييم عطيا )تفت هذ  النتاي  مع نتياي  دراسية كيل مين وت  
والتيي أشيارت جميعييا إليى  ، (0م()0223، راميي مبيارك) (2()م0221)( ، أحمد السييداوي 2م()0221الدسو ي )

ي تحقيت ايهداا الموضيوعة ليف . أن الطالب المعمم فى نياية دروسف يقوم هذا الدرس ليتبين مدى نجاح الدرس ف
واليدا من هذا التقويم ليس إلدار حكم عمى التهميذ ، إنما اليدا هيو الو يوا عميى نقياط القيو  ونقياط الضيعا 

 في تعمم التهميذ ، حتى يمكن تهفى نواحي الضعا هذ  وتحسين تعمميم .
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حلياييًا بيين القياسيين القبميى إفيروت دالية  توجد لمبحث الذى ينص عمى : ايول كمياحقت الفرض بذلك يكون  د تو 
كفياظات تالية و كفاظة إعداد واستتدام الوسيايل التعميميية لمطالب المعمم و والبعدى لمكفياظة ايداييية )الكفاظة العممية 

 مطالييب المعمييم فيييالييدرس وكفيياظة التقييويم( لتنميييية الميييارات التدريسييية ل وتنفيييذكفيياظة تقييديم و باإلمكانييات الرياضييية 
 التربية الرياضية للالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

 االست تاجات والتوصيات -

 أوًع: اعستنتاجات:

وتلايلييييا ، والميييني  المسيييتتدم ، ومييين وا يييع البيانيييات والمعالجيييات تيييف البحيييث وفرضيييف ، وعينهيييدا فيييى حيييدود 
 : اإلحلايية تولل الباحث إلى اعستنتاجات اآلتية

لتجريبية  يد البحث في القياس البعدي عمى القياس القبمي لمبرنام  المعد والذى أحتوى المجموعة ا تفو ت  -
، كفيياظة إعييداد واسييتتدام الوسييايل التعميمييية، لمطالييب المعمييم)الكفيياظة العممييية لمكفييياظة ايداييييية ( محاضييرات 2عمييى )

لمطالب لتنميية الميارات التدريسية  تقويم(الدرس، وكفاظة ال وتنفيذكفاظات تالة باإلمكانات الرياضية، كفاظة تقديم 
 التربية الرياضية للالح القياس البعدي. المعمم في

 ثانيًا :التوليات :

 فى ضوظ ما أظيرتف نتاي  البحث واعستنتاجات التي تم التولل إلييا يولي الباحث باآلتي: 

 .لمطالب المعمم في التربية الرياضية ييةايدايتنفيذ البرنام  المقترح المعد لتنمية الكفاظات ب اعهتمام -2

التربييية الرياضييية عمييى كييل مييا هييو جديييد  لمطييهب المعممييون فييياعهتمييام بإ اميية دورات وورش عمييل لتييدريب  -0
في العمميية التعميميية  يمكنيم من تحقيت ايهداا المرجوة فعال ومستحدث في مجال طرت وأساليب التدريس بشكل

اليب التييدريس لتعميييم وتعمييم متتمييا الميييارات ايساسييية باإلضييافة إلييي تنييوع الوسييايل تنييوع فييي طييرت وأسييال وكييذلك
ب يرض  التربيية الرياضيية واعهتمام بتطوير متتما الكفاظات ايدايية التي يحتاجيف الطيهب المعمميون فيي التعميمية

 ايدايية والتدريسية لدييم. رفع الكفاظات
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 عة المراجقائم                            
 المراجع العربية : -أواًل       

 

المنيياه   فيي" معجيم الملييطمحات التربويية المعرفيية  م( ،.500حمممد الجمممل:  أأحممد حسممين المقمما ى ، عممى   -0
 ، عالم الكتاب ، القاهرة . 2وطرت التدريس " ، ط

 ي التربية الرياضية   ، التدريس ف م(5004أحمد ماهر أ ور ، عمي محمد عبدالمجيد ، إيمان أحمد ماهر:   -5
 بين النظرية والتطبيت ، دار الفكر العربي ، القاهرة .    

"تليييميم اسيييتمارة تقيييويم الكفاييييات التدريسيييية لمعمميييي التربيييية الرياضيييية م(، 5004أحممممد  جممماح السممميداو  :    -.
رياضية لمبنين والبنات، بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة اإلسماعيمية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ال

 .جامعة بورسعيد
تحدييد الكفياظات التدريسيية لمدرسيي التربيية الرياضيية بالمرحمية م( ، " 5002جممال عبمد السمميع الدسموقي :    -1

، كمييية التربييية الرياضييية ، جامعيية  01" ، بحييث منشييور ، العييدد  اإلعدادييية بمحافظيية ميسييان بجميورييية العييرات
 المنلورة .

2-    طرت التدريس بين التقميديية والتجدييد ،دار الفكير العربيي ، المممكية ايردنيية  م(5000 :الحريريرافدة عمر
 الياشمية ، عمان .

3-     : تقييييم الكفايييات التدريسييية لييدى الطالييب المعمييم بكمييية التربييية الرياضييية م( ، " 5006رامممي محمممد مبممارك
 بية الرياضية ، جامعة المنلورة .، كمية التر  22" ، بحث منشور ، العدد  بجامعة المنلورة

4-   ميييادة مسيييابقات المييييدان  فييييتحدييييد الكفاييييات التدريسيييية لمطاليييب المعميييم " ،  م(5002 : ريمممم  اشمممد عطممما
 ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية. " والمضمار بكمية التربية الرياضية لمبنات

5-    ،م(، "طييرت التييدريس فييي التربييية 0221):  ميرفممت عمممى خفاجممةزكيممة إبممراهيم كامممل،  مموال إبممراهيم شمممتوت
 أساسيات في تدريس التربية الرياضية"، دار الوفاظ لدنيا الطباعة والنشر، اعسكندرية. -الرياضية

، ايسيس النظريية فيي طيرت  (م0220): عبمد الحكميمجالل غادة ، إسماعيل حامد جيهان ، عمر  عمى زي ب  -6
 الرياضية وتطبيقاتيا ، دار الفكر العربي ، القاهرة .تدريس التربية البدنية و 

ضيوظ  المييداني فيي"المييارات التدريسيية والتيدريب  م(،5000 : عبد اهلل عبد الحميم محمد، رحاب عمادل جبمل  -00
دار الوفيييياظ ليييييدنيا الطباعيييية والنشييييير،  تطبيقيييييات("،  – مبييييادئ –الوا ييييع المعاليييير لمتربيييييية الرياضييييية )مفييييياهيم 

 اعسكندرية.
، طرت تدريس التربية البدنية بين النظرية والتطبيت ، مؤسسة عالم  م(5004 :  عصام الدين متولي عبد اهلل  -00

 الرياضة لمنشر ودار الوفاظ لدنيا الطباعة ، اإلسكندرية .
اسيييييتراتيجيات التيييييدريس الفعيييييال ،دار الوفييييياظ ليييييدنيا الطباعييييية والنشييييير ،  م(5001 :عفممممماف عثممممممان عثممممممان   -05
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 اإلسكندرية.
 " التدريس نماذجف ومياراتف " ، عالم الكتب ، القاهرة .م( ، 5002كمال عبد الحميد زيتون  :    -.0
المنياه  فيي التربيية الرياضيية، دار الزهيران لبنياظ ليول العمميية والفنيية اي م(،5005 :ليمي عبد العزيز زهمران  -01

 ، القاهرة . لمنشر
ريب الميداني لشعبة التدريس بكمية التربيية الرياضيية جامعية "تقويم مقرر التد م (،5005  :محمد أحمد سميم   -02

 المنلورة وفقًا لممعايير ايكاديمية القياسية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة المنلورة.
،" موسيوعة التيدريب المييداني  (م5000 :رضوان محمد رضوان  حمد سعد زغمول،م مكارم حممى أبو هرجة،  -03

 . القاهرة،  مركز الكتاب لمنشر" ،  لرياضيةلمتربية ا
الرياضييية"،  "المييدتل إليى طرايييت تيدريس التربييية م(،5004 : مصممطفى السممايم محممدو ميرفمت عمممى خفاجممة،   -04

 ، اإلسكندرية. دار الوفاظ لدنيا الطباعة والنشر
ييارات التدريسيية ليدي بعيض الم اكتسياب" بناظ مو ع تعميمي وتياثير  عميي  م(،5006 : هبع سعيد عبد الم عم  -05

طمبة التربية العميمة بشعبة التدريس بكمية التربية الرياضية بطنطا "، رسالة دكتورا  غير منشورة ، كميية التربيية 
 الرياضية، جامعة طنطا.

 . ميارة لممعممة الناجحة ، مركز الراية لمنشر واإلعهم ، القاهرة 11 م("،5005 :عثمان أحمد هشام   -06
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