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دراسة تكوميية لمممارسات التدريشية ملعممي الرتبية الرياضية يف 

  مديريات الرتبية والتعميم التابعة حملافظة الكرك

صاحل سامل الكواقزة
(1)

 

 ـ82/11/8113تاريخ قبولو للنشر:  ـ3/3/8113تاريخ تسلـ البحث: 
 

 ملخص

لمات التربية الرياضػية فػي مػديريات التربيػة تقويـ الممارسات التدريسية لمعلمي ومعإلى  ىدفت الدراسة      
والتعػرؼ للػى الوػروؽ ااحيػافية فػي الممارسػات التدريسػية وفقػا لمت يػرات ، والتعليـ التابعة لمحافظػة الرػرؾ

( معلمػا 111بلغ لدد لينػة الدراسػة )، المرحلة الدراسية(، الخبرة التدريسية، المؤىؿ العلمي، الدراسة )الجنس
، تـ استخداـ المنيج الويػوي فػي الدراسػة لمتفمتػو لطبيعػة الدراسػة، رىـ بالطريقة العشوافيةتـ اختيا، ومعلمة

( لتحليػؿ نتػافج SPSSوتـ استخداـ برنامج الرـز ااحيػافي )، وذلؾ باستخداـ االستبياف رأداة لجمع البيانات
لمعلمػي التربيػة الرياضػية فػي نتافج ىذه الدراسة اف مستوى تقويـ الممارسات التدريسية  أظيرت، ىذه الدراسة

باسػتنناد فقػرة التخطػيط للتػدريس جػادت بدرجػة ، مديريات التربية والتعليـ التابعػة لمحافظػة الرػرؾ جػاد متػدنياً 
، ومت يػر المؤىػؿ العلمػي، وفقػا لمت يػر النػوع االجتمػالي لػدـ وجػود فػروؽ دالػو إحيػافيا أظيرتو ، متوسطة

وأويػى الباحػػث ، وفقػا لمت يػػر الخبػرة التدريسػػية فػػروؽ دالػة إحيػػافيا رمػػا أوجػدت، ومت يػر المرحلػػة الدراسػية
وذلػػػػؾ الطتليػػػػـ للػػػػى المسػػػػتجدات ، عقػػػػد دورات تأىيليػػػػة وتدريبيػػػػة لمعلمػػػػي ومعلمػػػػات التربيػػػػة الرياضػػػػيةب

جػراد المزيػد مػف الدراسػات بخيػوص ىػذه المشػرلة، والتطورات فػي مجػاؿ العلػـو الرياضػية والوقػوؼ للػى  وا 
 ليا. الحلوؿ المناسبة

 .معلمي التربية الرياضية، الممارسات التدريسية، التقويـ :الكممات المفتاحية

 

Abstract 
      This study aimed at evaluating and identifying the teaching practices among Physical 

Education teachers in the directorates of education at Al-Karak Governorate (Jordan) as well 

as identifying if there are statistically significant differences in the teaching practices due to 

the variables of gender, educational qualification, teaching experience and academic degree. 

The study sample consisted of 100 male and female teachers who were randomly selected. 

The researcher used the descriptive approach due to its compatibility to the study nature and 

used the questionnaire as a tool for data collection. The statistical package (SPSS) was used 
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for analyzing the data obtained of the study. The results showed that the level of evaluating 

the teaching practices among the selected sample of Physical Education teachers in the 

directorates of education in Al-Karak Governorate was low except for the item of planning 

for teaching which was medium. The results showed that there are no statistically significant 

differences due to the variables of gender, educational qualification and academic degree, 

however there are differences due to the variable of teaching experience. In the light of the 

results, the researcher recommends holding courses for qualifying teachers of all specializations 

and providing them with the newest developments and discoveries as well as conducting more 

studies regarding this problem, besides suggesting the appropriate solutions for it. 
 

Keywords: evaluation, teaching practices, Physical Education teachers. 
 

 .املكدمة

وتعػػد خططيػػا واىػػدافيا واسػػتراتيجياتيا ، التعلػػيـ فييػا أنظمػػةتبنػي المجتمعػػات المتطػػورة امػػاال ربيػرة للػػى        
التػػػػي تلبػػػػي وذلػػػػؾ لػػػػف طريػػػػؽ الػػػػداد الروػػػػادات البشػػػػرية المدربػػػػة والمؤىلػػػػة ، لتنميػػػػة جميػػػػع مجػػػػاالت الحيػػػػاه

مسػاىمة فػي بنػاد ، تحقيػؽ مػا ىػو افضػؿل نظمةوتسير بيا لترتقاد بيذه األ، طموحات ىذه المجتمعات
المرجػوة والمرسػومة لبنػاد  األىداؼروادر قادرة للى تحمؿ المسؤولية في الداد جيؿ قادر للى تحقيؽ 

لػذا فػاف ميمػة تحسػيف وتطػوير ، ليوارب التطورات الترنولوجية والنورة العلمية الحالية، المجتمع الحديث
، مػػف دوؿ العػػالـ النالػػثأو  يػػد مػػف الػػدوؿ سػػواد رانػػت متقدمػػةالعمليػػة التعليميػػة تعػػد مػػف اولويػػات العد

يسػػػيـ بػػػدور ربيػػػر فػػػي ادارة ، والتػػػي تعتبػػػر ناميػػػة الف تحسػػػيف العمليػػػة التربويػػػة والتعليميػػػة واالرتقػػػاد بػػػو
 لجلة التقدـ واالزدىار.

لػػػذا ، يويعتبػػػر رريػػػزة ىامػػػة ألي تطػػػور تربػػػو ، المعلػػػـ مررػػػزًا أساسػػػيًا فػػػي النظػػػاـ التعليمػػػي يحتػػػؿ       
وال يمرػف ، نـ متابعة تدريبيـ باستمرار أننػاد الخدمػة، أيبح مف الضروري إلداد المعلميف قبؿ الخدمة

ألي معلـ أف يقـو بدوره للى الوجو األرمؿ إال إذا راف للى ولي بالولسػوة التربويػة التػي توجػو النظػاـ 
، يميػة التػي يعتبػر لضػوًا ىامػًا فييػاوأف يرػوف واليػًا بأىػداؼ المؤسسػة التعل، التربوي الذي يعمؿ داخلو

وذلػؾ ألىميتػو فػي تشػريؿ شخيػيات ، والتي تجعلو ييتـ بالنشاط المدرسػي الميػاحب للمػواد التعليميػة
وفػػػي تنظػػػيـ برامجيػػػا رمػػػا لليػػػو أف يشػػػارؾ فػػػي إدارة المدرسػػػة ، التتميػػػذ وسػػػلوريـ وقػػػيميـ واتجاىػػػاتيـ

 .(ـ1441، للياف)التربوية داخؿ المدرسة وخارجيا 
، العنايػػر الػػذي يعتمػػد للييػػا نجػػاح النظػػاـ التربػػوي التعليمػػي وبلػػوغ  اياتػػو ومقايػػده أبػػرزفػػالمعلـ ىػػو        

ىـػ أومػف ، وبالتالي دفع لمليػة التطػور قػدما نحػو االمػاـ للػى التبػار اف المعلـػ يمػارس ادوار وظيويػة لديػدة
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نػة لرلايػة التطػور والنمػاد العقلػي والنوسػي والبػدني االدوار الوظيوية التي يمارسيا المعلـ ىي القياـ بتربيػة متواز 
فضػػت ، فػػالمعلـ يرسػػب تتميػػذه المعػػارؼ والمعلومػػات والميػػارات والخبػػرات التزمػػة ليػـػ فػػي حيػػاتيـ، للتتميػػذ

ورػػػذلؾ تػػػوجيييـ وارشػػػادىـ ، لػػػف مسػػػالدتيـ للػػػى التريػػػؼ االجتمػػػالي والتػػػأقلـ مػػػع ظػػػروؼ الحيػػػاة الواقعيػػػة
فػػت  ػػرور مػػػف اف يتبػػوأ مرانتػػػو ، قػػدميـ فػػي ظػػػؿ الػػدور الربيػػر الػػػذي يقػػـو بػػو المعلػػـػللميػػا ولمليػػا وقيػػػادة ت

 (.ـ1441، ) نيمة المتميزة في النظاـ التعليمي
التػي  األىداؼتدريس التربية الرياضية متنولة بتنوع  أساليبف أإلى  Doherty,2003ويشير        

اىداؼ حررية فالطريقة المباشرة ترػوف االنسػب  فاذا اراد المعلـ اف يحقؽ، تحقيقياإلى  يسعى المعلـ
تسيـ بدرجػة ربيػرة فػي مسػالدة ، توفر البيفة المدرسية واالدوات واألجيزة الرياضية أىميةواف ، لذلؾ

 المدرسيف للى القياـ بواجباتيـ التدريسية للى أرمؿ وجو.
لتربيػة العامػة التػي تتحقػؽ مػف ( بأف المعلـ ىو جزد ال يتجػزأ مػف اـ8112، وأرد للى ذلؾ )الديري       

بنػػػاد شخيػػػية الطالػػػب فػػػي مختلػػػؼ أبعادىػػػا المياريػػػة إلػػػى  وتيػػػدؼ، ختلػػػو األنشػػػطة البدنيػػػة والجسػػػمية
 والمدرؾ بيورة مناسبة لمعطيات العير.، لترويف المواطف اليالح المحب للعمؿ، والعقلية والوجدانية

ب تػوفر معلػـ تربيػة رياضػية للػى قػدر مػف يتطلػ، فاللية جميع جوانػب الحيػةإلى  إف الويوؿ       
الحيػة ويمتلؾ الميارات الخاية في إخػراج ، واف يروف مؤىت وملما بمراحؿ التطوير التربوي، الولي

رػي يقػـو بػدور فالػؿ فػي تنويػذ إجػرادات الحيػة ، بحيث تسير نحػو امػتتؾ الميػارات المعرفيػة للطلبػة
وتويػػػػيؿ ، ومػػػػات وقػػػػادر للػػػػى تطبيػػػػؽ الميػػػػاراتومػػػػا يتيػػػػؿ بيػػػػا مػػػػف حقػػػػافؽ ومعل، وتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا

وأف يعمػػؿ بػػروح التربيػػة الرياضػػية المعايػػرة ، المعلومػػات واالمػػاـ باحتياجػػات الطلبػػة والبيفػػة المحيطػػة بيػـػ
نارة للتعلـ والتعليـ والتدريب)أبو نمرة  (.ـ8111، وسعادة، مف تعاوف وحرية منظمة وتشويؽ وا 

مف ، يروف قادرا للى وضع نتاجات لملية التوالؿ في الحيةوال بد لمعلـ التربية الرياضية أف   
وترػػوف الخطػػط ، خػػتؿ يػػيا تيا بأسػػلوب للمػػي مػػدروس بحيػػث تػػتتدـ مػػع قػػدرات وميػػارات الطلبػػة

ومراليػػًا فػػي ، ونابعػػة مػػف أىػػداؼ المؤسسػػة التعليميػػة العليػػا، الويػػلية واليوميػػة مرتبطػػة بالخطػػة السػػنوية
ومػف جيػة أخػرى يجػب أف ترػوف النتاجػات المتوقعػة شػاملة ، ـ بتدريسػياذلؾ المرحلة الدراسػية التػي يقػو 

ومتماشػػية مػػع حاجػػات الطالػػب واحتياجػػات المجتمػػع فػػي ، ومتنولػػة وواضػػحة ومتراملػػة وقابلػػة للقيػػاس
 (.ـ8112، ظؿ منظومة التطوير التربوي الشامؿ )الحيلة

بػاتيـ التدريسػية بالطريقػة اف تػدريب المعلمػيف للػى القيػاـ بواجإلػى  ((Haroun, 1997ويشػير   
وتمرػنيـ مػف السػيطرة للػى ، العلمية السليمة يقلؿ مف التػوتر لػدييـ ويخليػيـ مػف الضػ وط النوسػية

 تـ وجو.أوبالتالي القياـ بأداد الممارسات التدريسية للى ، سلوريات الطلبة
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 أسػاليبداـ طػرؽ و اسػتخ، ومف الممارسات التدريسية التي يقػـو معلػـ التربيػة الرياضػية بممارسػتيا  
وبالتػالي ، المعرفة واالستيعاب والتطبيػؽ والتحليػؿ والترريػب والتقػويـإلى  التعلـ الوّعالة التي تقود الطالب

لػػػادة تطبيػػػؽ الميػػػارة، الميػػػارةأو  القػػػدرة للػػػى التقػػػدـ مػػػف خػػػتؿ تجزفػػػة الحررػػػة ، والترػػػرار فػػػي األداد وا 
وجيو واسػتخداـ الوسػافؿ التعليميػة واسػتراتيجيات التػدريس مع تقديـ اارشاد والت، وربطيا بالميارة السابقة

ورػػػػذلؾ ال بػػػػد مػػػػف تقػػػػديـ الت ذيػػػػة الراجعػػػػة وحػػػػؿ ، واسػػػػتراتيجيات التقػػػػويـ المختلوػػػػة، الحدينػػػػة المتفمػػػػة
ومرالػاة تقسػيـ المجمولػات فػي ألػداد متفمػة وبطػرؽ ، المشرتت وتقديـ المسالدة للطلبة فػي بيفػة الػتعلـ

والبحػػث لػػف ، ومتابعػػة األخطػػاد وتيػػحيحيا، بسػػجتت الطلبػػة السػػلورية والتقويميػػةواالحتوػػاظ ، متجانسػػة
 (.ـ8114، والخزاللة، االسباب التي قد تعيؽ لملية التعلـ وايجاد الحلوؿ ليا )الخزاللة

والػذي يعتبػػر ، أف التقػػويـ لنيػر مػف لنايػػر حيػة التربيػة الرياضػػية، (ـ8112، ويػذرر )الػديري  
التػػػي يجػػػب الترريػػػز للييػػػا ولػػػف طريقػػػة يمرػػػف الحرػػـػ للػػػى مػػػدى فالليػػػة العوامػػػؿ  مػػػف العمليػػػات الحيويػػػة

، التػػدريس أسػػاليبومػػدى فالليػػة ، ومناسػػبتيا للمحتػػوى األىػػداؼالحرػـػ للػػى مػػدى تحقيػػؽ ، المختلوػػة منػػؿ
مػع رػؿ جوانػػب جنػب إلػى  فيػي تسػير جنبػاً ، والوسػافؿ واألنشػطة المسػتخدمة والخبػرات التعليميػة المختلوػة

 ربية الرياضية.حية الت
، ويػػػرتبط ارتباطػػػًا ونيقػػػًا مػػػع جوانػػػب التخطػػػيط والتنويػػػذ، فػػػالتقويـ جػػػزد ىػػػاـ مػػػف النظػػػاـ التربػػػوي  

وللػى جوانػب القػوة ، ويستطيع رؿ مف لو يلة بالعملية التعليمية أف يتعرؼ للى المستوى الذي تحقػؽ
وجوانػػب حيػػة ، ريسوطػػرؽ التػػد أسػػاليبفػػالتقويـ يعرػػس يػػورة حقيقيػػة لػػف مػػدى فالليػػة ، والضػػعؼ

( للى أنيػا تسػالد المعلـػ والمػدير ـ1442، وأرد )الخطايبة، التربية الرياضية المختلوة وأنرىا للى المتعلـ
والطريقػػة  األىػػداؼوبالتػػالي تعػػديؿ وتطػػوير ، والمشػػرؼ والمسػػؤوؿ فػػي مػػدى نجاحػػو فػػي التػػدريس والتعلػػيـ

 قيقيا.المراد تح األىداؼوالمحتوى تبعًا لأل راض و  ساليبواأل
ويرى الباحث ومف ختؿ خبرتو فػي الميػداف اف ىنػاؾ العديػد مػف الممارسػات التدريسػية التػي يجػب   

وتوزيعيػػا للػػى ، التعليميػػة ويػػيا تيا بشػػرؿ سػػليـ األىػػداؼاف يقػػـو بيػػا المعلػـػ بممارسػػتيا ومنيػػا: تحديػػد 
تعليميػة  أسػاليبواسػتخداـ ، متفمػةواختيػار االنشػطة ال، ومرالاة مناسبتيا للمراحؿ العمرية، المادة الدراسية

واسػػػتخداـ وسػػػافؿ تعليميػػػة ، والعمػػػؿ للػػػى تػػػوفير انشػػػطة تعليميػػػة فػػػي ضػػػود االمرانػػػات المتاحػػػة، مناسػػػبة
 سػػاليبواسػػتخداـ الطرافػػؽ التػػي تنيػػر دافعيػػة الطلبػػة وتنويػػع األ، وبيػػرية وربػػط الميػػارات التحقػػة بالسػػابقة

اليػعب ومػف إلػى  واسػتخداـ مبػادي الػتعلـ بالتػدرج مػف السػيؿ، التربويػة التعليميػة األىداؼالتدريسية وفؽ 
، الوروؽ الوردية ولرض نموذج لملػي للميػارةومرالاة ، المجيوؿإلى  المررب ومف المعلـوإلى  البسيط

 . واستخداـ وسافؿ تقويـ مناسبة، واستنمار جميع الحية الدراسية
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ـ بإلداد وتدريب المعلميف قبؿ الخدمػة وأننػاد يجب الترريز واالىتما ومف ىنا يرى الباحث إنو       
حيث إف الجامعات والرليات تررز في إلداد المعلميف قبػؿ الخدمػة للػى االػداد التخييػي ، الخدمة

، ليرتسب خبرة لمليػة فػي التػدريس فػي المػدارس، واألراديمي واالداد الميني التربوي واالداد النقافي
وبػػػذلؾ يػػػتـ تعزيػػػز الممارسػػػات اايجابيػػػة والػػػتخلص مػػػف ، العملػػػيوذلػػػؾ لتتوالػػػؿ النظريػػػة مػػػع التطبيػػػؽ 

مػػا إلػػى  مخرجػػات تربويػػة تعليميػػة افضػػؿ ترتقػػي بنػػاإلػػى  الممارسػػات السػػلبية وبالتػػالي نسػػتطيع الويػػوؿ
 لخدمة االجياؿ الحالية والقادمة وىذا ما تسعى ىذه الدراسة لتحقيقو.، ىو افضؿ

 
 .مشكمة الدراسة

دليػؿ ربيػر ، ي واالنوجػار السػراني والنػورة العلميػة التػي نعيشػيا فػي ليػرنا الحاضػرإف التقدـ العلم       
وبالتػػالي فيػػي تولػػد ضػػ وطا تحػػتـ للينػػا تطػػوير جميػػع ، للػػى التقػػدـ والتطػػور فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة

دفػػػع إلػػػى  دىأوالتػػػي يعتبػػػر المعلػػـػ ىػػػو جػػػزدا ورريػػػزة اساسػػػية فييػػػا وىػػػذا ممػػػا ، جوانػػػب العمليػػػة التعليميػػػة
التعليميػػة  نظمػػةاأل البحػػث لػػف معالجػػة قيػػورإلػػى ، لميتمػػيف والمتخييػػيف فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعلػػيـا

إلػػى  والويػػوؿ بيػػاومحاولػػة االرتقػػاد بالعمليػة التعليميػػة ، لرػي توارػػب التطػػور العلمػػي والتوػوؽ الترنولػػوجي
 مياؼ الدوؿ المتقدمة. 

فػػي ليػػرنا  أىميػػةينػػة التػػدريس ومػػا تبػػرزه مػػف إف ميمػػة إلػػداد المعلمػػيف وتػػدريبيـ وتػػأىيليـ لم       
نمػا تعػداه، والذي ت ير فييا دور المعلـ فلـ يعد دوره مقتيرا للى التلقػيف ونقػؿ المعلومػات، الحاضر  وا 

، وذلػػؾ الػػداد جيػػؿ قػػادر للػػى الػػتعلـ والتوريػػر واالبترػػار واالبػػداع، أىميػػةلػػدة أدوار ذات حيويػػة و إلػػى 
تقانيا واخراجيا بأحسػف يػورةوامتتؾ المعرفة وارتساب المي فمػف خػتؿ اطػتع الباحػث للػى ، ارات وا 

العديػػد مػػف المراجػػع والدراسػػات العربيػػة ورػػوف الباحػػث لمػػؿ فػػي مجػػاؿ التػػدريس واالشػػراؼ فػػي مػػدارس 
وجػد أف ىنػاؾ تقيػير فػي ، وارتسابو لخبرات المعلميف ولملة مدرسا في الجامعة، وزارة التربية والتعليـ

التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي مػػػدارس التربيػػػة والتعلػػػيـ ومػػػف خػػػتؿ تجربػػػة الباحػػػث  مسػػػتوى اخػػػراج حيػػػص
والتػػي ، ومػػف خػػتؿ اشػػرافو للػػى مػػادة التػػدريب الميػػداني، ومتابعتػػو للعديػػد مػػف دروس التربيػػة الرياضػػية

ومػف خػتؿ مشػاىداتو ومتحظاتػو ، تعتبر مػف المػواد اليامػة جػدا وااجباريػة والتػي تػدرس فػي المػدارس
دادىػػػـ لواجبػػػاتيـ أننػػػاد أوترريػػػزه للػػػى الممارسػػػات السػػػلبية والتػػػي تعيػػػؽ العمليػػػة التعليميػػػة  واىتماماتػػػو
، ف الرنيػر مػف العقبػات انحيػرت فػي لػدة جوانػب مػف التخطػيط والتنويػذ واالخػراجأفلقد الحظ ، التدريسية

ؽ تلػػؾ لتحقيػػالخايػػة بموضػػوع الػػدرس ولػػدـ اختيػػار االنشػػطة المتفمػػة  األىػػداؼفقػػد الحػػظ لػػدـ تحديػػد 
ولػػدـ اسػػػتخداـ وسػػافؿ التقػػويـ الحدينػػة وافتقػػػار ولػػدـ اسػػتخداـ االجيػػػزة والوسػػافؿ التعليميػػة  األىػػداؼ
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التطبيػؽ إلػى  العديد مف المدرسػيف لعنيػر التشػجيع والتعزيػز ولػدـ القػدرة للػى ترجمػة مػا درسػو نظريػا
ومػف ىنػا شػرع الباحػث ، عقبػاتفارتأى الباحث القياـ بإجراد ىذه الدراسة ايجاد الحلوؿ ليػذه ال، العملي

مػف اجػؿ الوقػوؼ للػى مػواطف الخلػؿ ، القياـ بتقويـ الممارسات التدريسية داخؿ حية التربية الرياضػة
فقػػد أحػػس الباحػػث بمشػػرلة الدراسػػة ، وايجػػاد الحلػػوؿ ليػػا والعمػػؿ للػػى تنميتيػػا وتطويرىػػا نحػػو األفضػػؿ

تمييػػػدًا انجػػػاز وبلػػػوغ ، التربيػػػة الرياضػػػية وأىميتيػػػا فػػػي تقػػػويـ ىػػػذه الممارسػػػات التدريسػػػية لػػػدى المعلػػػـ
 التعليمية وتطويرىا نحو االفضؿ. األىداؼ

 
 .الدراسة أهمية
ىذه الدراسة في تناوليا لوفة المعلميف والتػي تعتبػر مػف الشػرافح الميمػة فػي  أىميةيمرف تلخيص        

 سة رونيا:ىذه الدرا أىميةالمجتمع والتي يعوؿ للييا االرتقاد بالتعليـ رما تبدو 
والتػػي تلعػػب ، تعػد مػػف الدراسػات القليلػػة والنػػادرة فػي الجنػػوب التػي تناولػػت منػػؿ ىػذه المشػػارؿ التدريسػية -1

تطورىػػػا فػػػي الوقػػػوؼ للػػػى الممارسػػات التدريسػػػية لمعلمػػػي التربيػػػة الرياضػػية وبيػػػاف مسػػػتوى  ربيػػراً  دوراً 
 ومواربتيا لما يجري مف تطورات وحدانة وذلؾ في حدود للـ الباحث.

وقوؼ للى مواطف الضعؼ والقوة في الممارسات التدريسية والعمؿ للػى تطويرىػا وتزويػدىا ال -8
 واستراتيجيات وتعزيز الممارسػات االيجابيػة أساليببرؿ ما يستجد في مجاؿ التدريس مف طرؽ و 

 والتخلص مف الممارسات السلبية. 
والوقػػػوؼ للػػػى أىػػـػ أسػػػبابيا  أنيػػػا فتحػػػت األفػػػؽ أمػػػاـ العديػػػد مػػػف البػػػاحنيف لتنػػػاوؿ منػػػؿ ىػػػذه المشػػػرلة -2

ووضػػع الحلػػوؿ المناسػػبة ليػػا رػػوف الممارسػػات االيجابيػػة تعمػػؿ للػػى تجويػػد العمليػػة التعليميػػة وتحسػػنيا 
مػػا يسػػتجد مػػف مخرجػػات تعليميػػة توارػػب إلػػى  التربويػػة المرجػػوة وبالتػػالي توضػػي األىػػداؼإلػػى  ويػػوال

 تطورات في العملية التعليمية.
 

 .أهداف الدراسة
 ت ىذه الدراسة إلى:ىدف       

تقويـ الممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية فػي مػديريات التربيػة والتعلػيـ إلى  التعرؼ -1
 التابعة لمحافظة الررؾ. 

 الوروؽ والدالالت ااحيافية في تقويـ الممارسػات التدريسػية لمعلمػي التربيػة الرياضػيةإلى  التعرؼ -8
 الخبرة التدريسية(. ، المرحلة التدريسية، المؤىؿ العلمي، تماليوفقا لمت يرات الدراسة )النوع االج
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 .تشاؤالت الدراسة
 :تيةسعت ىذه الدراسة لإلجابة للى التساؤالت اآل       

 ما ىو مستوى تقويـ الممارسات التدريسية لمعلمي التربيػة الرياضػية فػي مػديريات التربيػة والتعلػيـ -1
 التابعة لمحافظة الررؾ؟

( فػػي تقػػويـ الممارسػػات التدريسػػية α≤ 1.12دالػػة إحيػػافية لنػػد مسػػتوى الداللػػة ) ىػػؿ توجػػد فػػروؽ -8
 ،الخبػرة التدريسػية، المؤىػؿ العلمػي، لمعلمي التربية الرياضية وفقػا لمت يػرات الدراسػة )النػوع االجتمػالي

 المرحلة الدراسية(؟ 
 

 .مصطمحات الدراسة
 تناولت الدراسة العديد مف الميطلحات ومنيا:        
اسػػلوب أو  موقػػؼأو  "ىػو لمليػػة جمػػع وتيػنيؼ وتحليػػؿ وتوسػػير بيانػات ومعلومػػات لػػف ظػاىرة :التقووميم

، . )رضػػواف"يػػدار الحرػـػ حػػوؿ قيمػػة الظػػاىرة للمسػػالدة فػػي اتخػػاذ قػػرار بشػػأنياإبقيػػد اسػػتخداميا فػػي 
 .(ـ8111

المعلمػػػة وفقػػػا أو  ـالسػػػلوؾ الوعلػػػي الػػػذي يقػػػـو بػػػو المعلػػػأو  االجػػػرادات العمليػػػةالممارسوووات التدريسوووية:  
 . (ـ8114، المولى، النعيمي“)المرسومة في الخطة  األىداؼلمراحؿ الدرس المختلوة ب رض تحقيؽ 

االشػخاص المؤىلػوف للقيػاـ بتػدريس مػادة التربيػة الرياضػية ويمتلرػوف  ىػـمعممي التربيوة الريايوية: 
التربويػػػة  األىػػػداؼحقيػػػؽ وقػػػادروف للػػػى ت، روايػػػات تدريسػػػية وتعليميػػػة واجتماليػػػة وبدنيػػػة وشخيػػػية

 المرسومة )تعريؼ اجرافي(. 
 

 .حمددات الدراسة
 :تيةانحير ىذه الدراسة في المحددات اآل       

 .محافظة الررؾ –الياشمية  يةاألردنأجريت ىذه الدراسة في المملرة  المحدد الجغرافي: -1
 ـ التابعة لمحافظة الررؾ. أجريت ىذه الدراسة في مدارس مديريات التربية والتعلي المحدد المكاني: -8
الوتػرة (. ـ2/2/8113-1/2/8113جريت ىذه الدراسة الوتػرة الواقعػة مػا بػيف )أ: المحدد الزمني -2

 التي تـ توزيع وتحليؿ البيانات فييا.
 اجريػت ىػذه الدراسػة للػى معلمػيف ومعلمػات التربيػة الرياضػية العػامليف فػي مػديريات المحدد البشور:: -4

 .( معلـ ومعلمة111حافظة الررؾ والبالغ )التربية والتعليـ في م
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 .الدراسات الشابكة
، ربيػػرة فػػي العمليػػة التعليميػػة وتوجيييػػا أىميػػةنظػػرًا لمػػا للميػػارات التدريسػػية التػػي يمتلريػػا المعلمػػوف مػػف        

معلمػيف المسػتمر بإلػداد فقد بدأ االىتماـ يتزايػد وبشػرؿ ، ولما ليا مف أنرا ذلؾ إيجابيًا للى مخرجات التعليـ
فقػد اىتمػت الدراسػات للػى المسػتوييف ااقليمػي والعػالمي بالجوانػب الخايػة ، لرفع مستوى التعليـ ونوليتو

 :أتيومف ىذه الدراسات ما ي، وبالبحوث المتضمنة الممارسات التدريسية وتقويميا
التعػرؼ للػى درجػة امػتتؾ معلمػي التربيػة إلى  دراسة ىدفت (م6669جرى احميده نصير )أ (1
ورذلؾ الرشؼ لف الوروؽ في روايات التقويـ تبعا لمت ير الخبػرة ، ياضية والبدنية لروايات التقويـالر 

مػػف  معلمػػةمعلمػػا و  12ترونػػت لينػػة البحػػث مػػف ، اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الويػػوي، والمؤىػػؿ العلمػػي
االحيػافية  بسػالياسػتخدـ الباحػث مقيػاس روايػات التقػويـ مسػتخدما األ، معلمي محافظة الشػلؼ بػالجزافر

وتويػػلت نتػػافج ، االنحػػراؼ المعيػػاري والمتوسػػط الحسػػابي واختبػػار )ت( لحسػػاب الوػػروؽ االحيػػافية التاليػػة:
دالػػػة ولػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ، اف درجػػػة امػػػتتؾ معلمػػػي التربيػػػة الرياضػػػية جػػػادت بدرجػػػة لاليػػػةإلػػػى  الدراسػػػة

 .احيافيا في روايات التقويـ تبعا لمت ير الخبرة والمؤىؿ العلمي
التقػويـ العػاـ لوالليػة جوانػب إلػى  التعػرؼإلػى  ىػدفت دراسػة (م6666، ماخورمن، رى )الخزاعمةجأ (8

مػػف وجيػػة نظػػر ، فػػي ضػػود معػػايير التطػػوير التربػػوي نحػػو االقتيػػاد المعرفػػي، حيػػة التربيػػة الرياضػػية
قػػػويـ وت، األىػػػداؼو ، )تقػػػويـ الحاجػػػات، تبعػػػًا لمحػػػاور الدراسػػػة إربػػػدمعلمػػػي التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي مػػػدارس 

وبيػاف أنػر رػؿ ، واسػت تؿ البيفػة المحيطػة وترنولوجيػا التعلػيـ(، وحؿ المشػرتت، والت ذية الراجعة، الميارة
وتـػ اسػتخداـ اسػتبانة مػف إلػداد ، مف مت يرات الجنس والخبرة والمؤىؿ للى استجابات أفػراد لينػة الدراسػة

وأدخلػت ، األولػى إربػدمعلمػة مػف مػدارس معلمػًا و  124أجريػت الدراسػة للػى لينػة بل ػت ، وتيميـ الباحنيف
وأسػػورت ، (SPSSالحاسػػب اآللػػي وتػـػ معالجتيػػا ببرنػػامج الػػرـز ااحيػػافية للعلػػـو االجتماليػػة )إلػػى  البيانػػات

أف درجػػػػة التقػػػػويـ العػػػػاـ لوالليػػػة جوانػػػػب حيػػػػة التربيػػػة الرياضػػػػية جػػػػاد بدرجػػػػة إلػػػى  نتػػػافج ىػػػػذه الدراسػػػػة
رمػا أسػػورت ، ـ والػتعلـ ظيػػر فػي الترتيػب األوؿ بدرجػة متوسػطةواف تقػويـ جانػب نتاجػات التعلػي، متوسػطة
لػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحيػػافية السػػتجابات أفػػراد لينػػة الدراسػػة تبعػػًا لجميػػع مت يػػرات إلػػى  النتػػافج

ضػػرورة خضػػوع معلػـػ إلػػى  وأويػػى البػػاحنوف، والمؤىػػؿ العلمػػي(، ولػػدد سػػنوات الخبػػرة، الدراسػػة )الجػػنس
وورش العمػؿ المختلوػة الخايػة بػالتطوير ، مزيػد مػف الػدورات التدريبيػةإلػى  لمػدارسالتربية الرياضػية فػي ا

 التربوي واالقتياد المعرفي. 
 جػػػػاالقتياد المعرفي في تطبيؽ مناى معرفة أنرإلى  دراسة ىدفت( م6666، رت )أبم جمبانوأج (2
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معلمػػي ومعلمػػات التربيػػػة  مػػف وجيػػة نظػػر، إربػػدالتربيػػة الرياضػػية المطػػورة للمرحلػػة األساسػػية فػػي مدينػػػة 
إلػى  تـػ توزيعيػا، واسػتخدمت الباحنػة االسػتبانة لجمػع البيانػات، ( فػرداً 844حيث بل ت العينػة )، الرياضية

 وأسػػورت نتػػافج الدراسػػة، والتقػػويـ، واادارة الجيػػدة، طػػرؽ التػػدريس، المحتػػوى، لػػدة محػػاور ىػػي: التخطػػيط
فػػي تطبيػػؽ منػػاىج التربيػػة الرياضػػية المطػػورة لمحػػاور: وجػػود تػػأنير إيجػػابي لػػالي لتقتيػػاد المعرفػػي إلػػى 

لػػدـ وجػػود فػػروؽ إلػػى  ورػػذلؾ أسػػورت النتػػافج، والتقػػويـ، واألدوار الجديػػدة، والمسػػتوى التدريسػػي، التخطػػيط
بينمػا رػاف ، والمؤىػؿ العلمػي، ذات داللة إحيافية في استجابات أفػراد لينػة الدراسػة تبعػًا لمت يػرات الخبػرة

 وليالح ااناث.، لمت ير الجنس لند محاور طرؽ التدريس واألدوار الجديدةىناؾ فروؽ تبعًا 
التعػرؼ للػى الممارسػات التدريسػية لمعلمػي إلػى  دراسة ىػدفت (م6665، المملى، جرى )النعيميأ  (4

والتعػرؼ للػى داللػة الوػروؽ للممارسػات ، ومعلمات التربية الرياضية للمرحلة االبتدافية في مدينة المويؿ
والتمػػػد ، تبعػػػا لمت يػػػرات الجػػػنس والمؤىػػؿ العلمػػػي والخبػػػرة، ة لمعلمػػػي ومعلمػػػات التربيػػػة الرياضػػيةالتدريسػػي

واسػػتخدـ االسػػتبياف روسػػيلة لجمػػع ، الباحنػػاف المػػنيج الويػػوي بأسػػلوبو المسػػحي لمتفمتػػو لطبيعػػة الدراسػػة
والبنػػات للمرحلػػة  وترػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف معلمػػي ومعلمػػات التربيػػة الرياضػػية لمػػدارس البنػػيف، البيانػػات

، ( معلـػ ومعلمػة124(. واشتملت لينة البحػث للػى )811والبالغ لددىـ )، االبتدافية في مدينة المويؿ
 تػػـػ معالجتيػػػا احيػػػافياً ، فػػػراد لينػػػة البحػػػثأوبعػػػد جمػػػع البيانػػػات مػػػف ، ( معلمػػػة44و) ( معلمػػػاً 12بواقػػػع )

ؼ( واختبػػػػار شػػػػيويو الختبػػػػار فػػػػروؽ باسػػػػتخداـ اختبػػػػار )ت( لعينتػػػػيف  يػػػػر مػػػػرتبطتيف وتحليػػػػؿ التبػػػػايف )
نتػػػافج ىػػػذه الدراسػػػة اف امػػتتؾ معلمػػػو ومعلمػػػات التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي مدينػػػة  أظيػػػرتوقػػػد . المتوسػػطات

 ايضػػا توػػوؽ المعلمػػيف أظيػػرتو ، المويػػؿ قػػدرا رافيػػا مػػف الممارسػػات التدريسػػية لػػدرس التربيػػة الرياضػػية
ويػى الباحنػاف اف تقػـو رػؿ أو ، ذ تووقت فيو المعلمػاتباستنناد محور ادارة اليؼ والتعامؿ مع التتميذ ا

مف مديريػة النشػاط الرياضػي والرشػوي ومديريػة االلػداد والتػدريب بوػتح دورات تطويريػة تخييػية للرػادر 
   .وبحضور مشرفي التربية الرياضية، التدريسي في مؤسسات الداد معلمي ومعلمات التربية الرياضية

تقويـ مناىج التربية الرياضية المطورة مف وجية إلى  ىدفتدراسة ( م6666، مأجرى )الجراح (2
( معلمػًا 114للػى لينػة بلػغ لػددىا )، والنانية والنالنة األولى إربدنظر المعلميف في مديريات تربية 

وأدوار ، أف مجػػاالت النتاجػػاتإلػػى  وأسػػورت نتػػافج الدراسػػة، االسػػتبانةأداة  باسػػتخداـ، ( معلمػػة21)و
وترنولوجيػا المعلومػات واالتيػاؿ رانػت بدرجػة  واسػتراتيجيات التقػويـ، يات التدريسواستراتيج، المعلميف
والميػػارات الحياتيػػة ، درجػػات التقػػويـ لمجػػاالت اسػػتراتيجيات التػػدريس والتقػػويـ أظيػػرتبينمػػا ، لاليػػة

واوجػػدت الدراسػػة أيضػػًا لػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحيػػافيًا تبعػػًا لمت يػػرات المؤىػػؿ ، الدرجػػة المتوسػػطة
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بينمػػا اوجػػدت فػػروؽ دالػػة إحيػػافية تبعػػًا لمت يػػر الخبػػرة ليػػالح سػػنوات ، لمػػي والنػػوع االجتمػػاليالع
 سنوات.  11الخبرة الطويلة أرنر مف 

تقػػػويـ أداد المعلمػػػيف المينػػػي العػػػامليف إلػػػى  دراسػػػة ىػػػدفت (م6660، نشووومان، جووورى )الجرجوووام:أ (1
واسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج ، املةفػػػي ضػػػود مؤشػػػرات الجػػػودة الشػػػ، بمػػػدارس ورالػػػة ال ػػػوث الدوليػػػة ب ػػػزة
ترونػػػت لينػػػة ، ( فقػػػرة48وىػػػي اسػػػتبانة ترونػػػت مػػػف )، الدراسػػػةأداة  الويػػوي التحليلػػػي مػػػف خػػػتؿ تطبيػػػؽ

لػػدـ وضػػوح رؤيػػة ورسػػالة المدرسػػة فػػي إلػػى  وتويػػلت نتػػافج الدراسػػة، ( معلمػػاو ومعلمػػة82الدراسػػة مػػف )
اتخػػاذ القػػرارات المدرسػػية المتعلقػػة بعمليػػة  وضػػعؼ المشػػاررة فػػي، مجػػاؿ التخطػػيط االسػػتراتيجي للمعلمػػيف

 وضعؼ ممارسة المعلميف في العمؿ البحني وتنمية قدرات الطلبة للى استخداـ التقويـ الذاتي.، التعلـ
مػػدى فالليػػة األداد التدريسػػي إلػػى  التعػػرؼإلػػى  دراسػػة ىػػدفت (م6669، كمووا ماجوورى )المصوور: (2

والتعػرؼ للػى أنػر االسػتراتيجية ، ة السلوؾ التدريسػيلمعلمي التربية الرياضية مف ختؿ بطاقة متحظ
وأنرىػا ، والمسػتوى المعرفػي فػي مجػاؿ التػدريس، المقترحة للى مستوى األداد لمعلمػي التربيػة الرياضػية

واسػتخداـ الباحػث المػنيج التجريبػي التربػوي ، للى بعض نواتج التعليـ لتتميذ اليؼ النالث االدادي
واختيػػرت لينػػة البحػػث بالطريقػػة ، قبلػػي والبعػػدي باسػػتخداـ مجمولػػة واحػػدةبأسػػلوب تيػػميـ االختبػػار ال

( معلمػًا ومعلمػة مقسػميف 11بلػغ حجميػا )، العمدية مف معلمي ومعلمات التربية الرياضػية للمرحلػة االداديػة
( تلميػذة 182و)، ( تلميػذاً 182ولينة لشػوافية مػف تتميػذ وتلميػذات اليػؼ التاسػع بلػغ لػددىـ )، بالتساوي

ومػػف أىػػـ نتػػافج ىػػذه الدراسػػة: أف االسػػتراتيجية المقترحػػة ، ف مػػدارس المرحلػػة االداديػػة بقطػػاع  ػػزةمػػ
وللػػى المسػػتوى المعرفػػي ، أنػػرت تػػأنيرًا إيجابيػػًا للػػى مسػػتوى األداد التدريسػػي لمعلمػػي التربيػػة الرياضػػية

لنالػث االػدادي فػي وبالتالي راف األنر إيجابيًا للى مستوى التتميػذ مػف اليػؼ ا، في مجاؿ التدريس
ومػػف أىػػـ المقترحػػات: لمػػؿ دورات تدريبيػػة لمعلمػػي التربيػػة الرياضػػية فػػي مجػػاؿ ، بعػػض نػػواتج الػػتعلـ

 التدريس لمواربة التطور في مجاؿ العمؿ الميني.
تقػػويـ أنػػر البرنػػامج التػػدريبي أننػػاد الخدمػػة إلػػى  بدراسػػة ىػػدفت Ha, Amy,et.al, 2004)مقووام )  (3

المعلمػػيف لت ييػػر المنيػػاج فػػي التربيػػة الرياضػػية للػػى لينػػة مػػف معلمػػي ومعلمػػات  وفيػـػ توقعػػات، للمعلمػػيف
إلػى  أف المشػاررة فػي البرنػامج التدريسػي يػدفعيـإلػى  حيػث تويػلت نتػافج ىػذه الدراسػة، التربية الرياضػية

 ويولد لدييـ االستعداد لت يير المنياج بيورة إيجابية.، الويـ واانجاز لبرامج التربية الرياضية
تقػويـ واقػع الممارسػات التدريسػية الوعليػة لمدرسػي التربيػة الرياضػية  :بعنػواف (م6666دراسة مسومار )  (4

التعػػرؼ للػػى الممارسػػات التدريسػػية لمعلمػػي إلػػى  ىػػدفت الدراسػػة، فػػي يػػووؼ المرحلػػة االبتدافيػػة بدولػػة قطػػر
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وفقػا ، الدراسػةأداة  للػىسػتجابتيـ التربية الرياضية في المرحلة االبتدافية وذلؾ بتقػديرىا بأنوسػيـ مػف خػتؿ ا
والرشػػػؼ لػػػف ، للمت يػػػرات رنػػػوع الدراسػػػة وجػػػنس المعلػػػـ ومؤىلػػػو العلمػػػي وسػػػنوات الخبػػػرة فػػػي التػػػدريس

( موقوػا تدريسػيا 11لتشػمؿ )، الدراسػةأداة  الوروؽ في تيرفات المعلميف وفقا الستجاباتيـ الذاتية للػى
ومعلمػة ممػف يدرسػوف التربيػة  معلمػاً  (41)لينة الدراسة وقد بل ت ، يعرسوف الممارسات التدريسية الوعلية

تػػـ توريػػغ وبعػػد الحيػػوؿ للػػى اسػػتجاباتيـ ، معلػـػ 22معلمػػة و 22الرياضػػية فػػي المرحلػػة االبتدافيػػة مػػنيـ 
افج اف اسػػػتجابات المعلمػػػيف للػػػى مواقػػػؼ النتػػػ أظيػػػرتو ، البيانػػػات اجػػػراد المعالجػػػة االحيػػػافية المناسػػػبة

افضػلية فػي االسػتجابات تعػزى لنػوع المدرسػة  أظيػرترمػا و ، الدراسة ومحاورىا رانت في معظميا ايجابيػة
حملػة الػدبلـو فروؽ دالة احيافيا ليالح المعلميف مػف  أظيرترما ، ليالح معلمات المدارس النموذجية

 .  واتسن 11ومف ايحاب الخبرة ألرنر مف ، العالي
تقويميػػة للوقػػوؼ للػػى طبيعػػة الممارسػػات أداة  بنػػادإلػػى  بدراسػػة ىػػدفت (م6556قامووت ايفووا البيطووار )  (11

وذلػػػؾ للرشػػػؼ لػػػف الوػػػروؽ فػػػي ، األردففػػػي  األولػػػىالتدريسػػػية لمعلمػػػي التربيػػػة الرياضػػػية لليػػػووؼ النتنػػػة 
مت يػػػرات الدراسػػػة. وقػػػد  وفقػػػا لػػػبعض، الدراسػػػةأداة  ممارسػػػات المعلمػػػيف التدريسػػػية مػػػف خػػػتؿ اجابػػػاتيـ للػػػى

رمػػا تػـػ ، فقػػرة لػػتعرس معػػرفتيـ وخبػػرتيـ فػػي دروس التربيػػة الرياضػػية 84الدراسػػة مػػف أداة  يػػممت الباحنػػة
فػػي العػػاـ  األولػػىمعلػـػ ومعلمػػة مػػف الػػذيف يدرسػػوف اليػػووؼ النتنػػة  42تطبيػػؽ الدراسػػة للػػى لينػػة قواميػػا 

ود فػػروؽ ذات داللػػة احيػػافية تعػػزى لػػبعض وجػػإلػػى  وقػػد تويػػلت نتػػافج الدراسػػة، ـ1442/1443الدراسػػي 
، وذلػػؾ ليػػالح المعلمػػيف الػػذيف يحملػػوف درجػػة البرػػالوريوس فػػي معظػـػ المواقػػؼ التدريسػػية، مت يػػرات الدراسػػة

 وخاية الوقرات المرتبطة باادارة اليوية والتخطيط الدراسي.، سنوات 1إلى  4وممف لدييـ الخبرة ما بيف 
تقػويـ مسػتوى اداد معلمػي التربيػة الرياضػية فػي بعػض إلػى  ىدفت (م6556بم الزيت )أدراسة سعيد   (11

والرشؼ لف مدى توافر الروايات األدافية الخايػة بعمليػو التػدريس مػف وجػو ، مدراس الضوة ال ربية المحتلة
خبرتػو ، مؤىلػو العلمػي، ومف وجيو نظر الموجييف تبعػا للمت يػرات منػؿ: جػنس المعلـػ، نظر المعلميف أنوسيـ

التدريس. وقد قاـ الباحث بتيميـ استبياف خػاص بيػذا ال ػرض بعػد التحقػؽ مػف معػامتت يػدقو في مجاؿ 
فػي المػدارس ضػمف  معلمػةو  ( معلمػاً 112ونباتو، ووزلو للى لينو مف العامليف في مجاؿ التػدريس قواميػا )

تتػراوح بػيف درجتػي النتػافج اف مسػتوى الروايػات األدافيػة للمعلمػيف بشػرؿ لػاـ  أظيػرتوقد ، المديريات المعنية
اف ىنػػاؾ لتقػػو ارتبػػػاط دالػػو احيػػػافيا بػػيف تقػػػويـ المعلػـػ ألدافػػػو إلػػػى  ربيػػره جػػدا وقليلػػػو رمػػا اشػػػارات النتػػافج

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػو إحيػػافية إلػػى  ف النتػػافج افضػػتأإلػػى  وتقػػويـ الموجػػو التربػػوي لػػو، اضػػافو، الػػذاتي
 ف مفػػػػفي مت ير الخبرة ليالح المعلمي فروؽالعلمي، في حيف ظيرت زى لمت يرات الجنس والمؤىؿ ػتع
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 والتخطيط والتقويـ. األىداؼسنوات وارنر( للى مجاالت  11يحاب الخبرة الطويلة )أ
 

 .إجراءات الدراسة

 

 .منهج الدراسة
 .استخدـ الباحث المنيج الويوي بطريقتو المسحية لمتفمتو لطبيعة وأىداؼ الدراسة       

 

 .جمتمع الدراسة
محافظػة تروف مجتمع الدراسة مف معلمي ومعلمات التربية الرياضػية فػي مػديريات التربيػة والتعلػيـ فػي        
 .( معلـ ومعلمة141والبالغ لددىـ )، الررؾ

 

 .عينة الدراسة
ترونػػػت لينػػػة الدراسػػػة مػػػف معلمػػػي ومعلمػػػات التربيػػػة الرياضػػػية فػػػي مػػػديريات التربيػػػة والتعلػػػيـ فػػػي        

االيػلي تػـ %( تقريبػا مػف المجتمػع 21وقػد منلػت )، ( معلـ ومعلمة111الغ لددىـ )محافظة الررؾ والب
 اختيارىـ بالطريقة العشوافية البسيطة.

 
 (6جدمل )

 مصف خصائص عينة الدراسة مفقا لمتغيراتياجدمل 
 المتغير الفئات العدد النسبة المئمية

 معلـ 21 21.1
 معلمة 21 21.1 النمع االجتماعي

 الرلي 111 111.1
 برالوريوس 12 12.1

 مؤىل العممي
 دبلـو 11 11.1
 دراسات لليا 82 82.1
 الرلي 111 111.1
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 المتغير الفئات العدد النسبة المئمية
 ساسيأ 28 28.1

 نانوي 43 43.1 مرحمة الدراسية

 الرلي 111 111.1
 قؿ مف سنتيفأ 11 11.1

 
 

 الخبرة التدريسية

سنوات 2-2مف  12 12.1  

سنوات11-1مف 82 82.1  
سنوات 11ر مف أرن 44 44.1  

 الرلي 111 111.1

 

 .أداة الدراسة
بعد اطتع الباحث للى الدراسػات العربيػة واألجنبيػة واألدب النظريػة والرتػب والمراجػع ودليػؿ        

حيػث ، (ـ8114، والمولى، معلـ التربية الرياضية تـ االستعانة باالستبياف الذي ألده رؿ مف )النعيمي
وقػػػد اشػػػتملت ، يػػػةاألردنلطبيعػػػة ونػػػوع البيانػػػات المػػػراد جمعيػػػا ومتفمتيػػػا للبيفػػػة تػػػـ مرالاتيػػػا ومناسػػػبتيا 

واشػتملت رػؿ ممارسػة ، الدارسة للى خمسة محػاور يعرسػوف الممارسػات التدريسػية لمعلمػي التربيػة الرياضػية
 اف تيػؿإلػى أقػؿ  للػذي أربعػةلؿ خمسة بدافؿ: الدرجة العظمى خمسػة تعطػى للتيػرؼ االفضػؿ ومػف نـػ 

 رجة واحد للتيرؼ االقؿ حسب االفضلية. دإلى 
 

 :  صدم األداة
الدراسة تـ لرضيا للى لػدد مػف المحرمػيف ممػف يحملػوف مػؤىتت للميػة أداة  للتحقؽ مف يدؽ       

حيػث تـػ الطلػب مػنيـ االطػتع بعنايػة ودقػة وابػداد ارادىـػ حػوؿ يػحة ، مختلوة ولددىـ خمسػة محرمػيف
فلقػػد قػػاموا بأبػػداد ارادىػـػ حيػػث تػـػ ، لقيػػاس مػػا وضػػعت مػػف اجلػػو ووضػػوح العبػػارات ودقتيػػا ويػػتحيتيا

يػي تيا النيافيػة التػي تـػ إلػى  اف ويػلتإلى  وتعديؿ بعضيا، االخذ بيا بإضافة وشطب بعض العبارات
 استخداميا في الدراسة.
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 .الدراسةأداة  ثبات
معلـػ  (81)لمػيف ولػددىـ بعد التأرد مػف يػدؽ المحتػوى والتمػاده يشػرؿ نيػافي واختيػار لينػة المع       

ايػاـ وللتحقػؽ  11الدراسػة والػادة تطبيقيػا مػرة اخػرى بعػد أداة  تـػ تطبيػؽ، مف خارج لينػة الدراسػة معلمةو 
حيػػث تػـػ احتسػػاب معامػػؿ ، 4.41وذلػػؾ الحتسػػاب معامػػؿ النبػػات حيػػث بل ػػت قيمتػػو ، مػػف نبػػات الدراسػػة

 يوضح نتافج ذلؾ.( 8والجدوؿ رقـ )، لواالنبات بطريقة االتساؽ الداخلي باستخداـ معادلة ررونباخ أ
 

 (6) جدمل رقم
 معامالت ثبات أدمات الدراسة

 معامل كرمنباخ الفا أدمات الدراسة
 1.441 تقويـ الممارسات التدريسية

 
 .خطوات تطبيل املكياس

 :تيةبعد أف تـ اختيار المقياس قاـ الباحث بااجرادات اآل       
ات باليػػد وبمسػػالدة بعػػض الػػزمتد ومجمولػػة مػػف طلبػػة الماجسػػتير قػػاـ الباحػػث بتسػػليـ االسػػتبيان -1

وتػـ توضػيح طريقػة ، العاملوف في سػلؾ وزارة التربيػة والتعلػيـ وبمسػالدة مشػرفو التربيػة الرياضػية
 تعبفة االستبياف.

ررز الباحث للى ضرورة توخي الدقة والموضولية والتأريد للى أف ااجابات لف تستخدـ إال  -8
 العلمي.أل راض البحث 

 است رقت فترة توزيع واستتـ االستبياف ما يقارب األسبوع. -2
اسػتبانات وذلػؾ لعػدـ ارتمػاؿ تعبفػة البيانػات  3قاـ الباحث بجمع االسػتبيانات وقػد تػـ اسػتبعاد  -4

 استبانة تـ اجراد تحليليا. 111فييا وتبقى 
 (.SPSSفي )قاـ الباحث بتوريغ البيانات ومعالجتيا إحيافيا باستخداـ الرـز ااحيا -2
 

 .تصميم الدراسة
 :أتيتعد الدراسة الحالية دراسة ويوية مسحية اشتملت للى العديد مف المت يرات ومنيا ما ي       

 :تناولت الدراسة العديد مف المت يرات منيا المتغير المستقل:
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 معلمات(.، معلميف) النمع االجتماعي: -1
 لليا(. دراسات، دبلـو، )البرالوريوس المؤىل األكاديمي: -8
( سػػنوات 11-1مػػف ) -ج، ( سػػنوات2-2مػػف ) -ب ،قػػؿ مػػف سػػنتيفأ -أ الخبوورة التدريسووية: -2

 .سنوات (11)أرنر مف  -د
 األساسي(.، )النانوي المرحمة الدراسية: -4

 استجابة معلمي ومعلمات التربية الرياضية للى االستبياف. المتغير التابع:
 

 :املعاجلة اإلحصائية
  :تيةااحيافية اآل ساليباستخدمت األ، الت الدراسةولإلجابة لف تساؤ        

 ( لتوضيح الوروؽ. tواختبار )، واختبار شويو، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -6
 

 .عرض النتائج ومناقشتها
، يتضمف ىذا الجزد مف الدراسػة لرضػا موّيػًت للنتػافج ومناقشػتيا فػي ضػود األسػفلة المطروحػة       

تقػػويـ الممارسػػات التدريسػػية لمعلمػػي ومعلمػػات التربيػػة الرياضػػة فػػي مػػديريات التربيػػة إلػػى  توالتػػي ىػػدف
ورػذلؾ مناقشػة ، وفيما يلي لرض لنتافج الدراسة وفقػا لتسلسػؿ أسػفلتيا، والتعليـ التابعة لمحافظة الررؾ

 االتي: حو والتوييات المنبنقة لف ىذه النتافج وىي للى الن، النتافج التي تويلت إلييا الدراسة
 

 .ماًل: عرض نتائج الدراسةأ
 ما ىوم مسوتمى تقوميم الممارسوات التدريسوية لمعمموي  لإلجابة عن السؤال االمل مالذ: نصو: -

  .التربية الريايية في مديريات التربية مالتعميم التابعة لمحافظة الكرك؟ 
جابات افػراد لينػة الدراسػة وفقػا لرػػؿ السػت، تػـّ احتسػاب المتوّسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعيارّيػة       

 ( يوضح نتافج ذلؾ:2مجاؿ مف مجاالت الدراسة ورذلؾ المجاؿ الرلي والجدوؿ )
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 (6جدمل )
 المتمّسطات الحسابية ماالنحرافات المعيارّية لمستمى تقميم الممارسات التدريسية لمعممي التربية الريايية

 الرتبة المجاالت المتمسط الحسابي االنحراف المعيار: المستمى
 1 التخطيط للتدريس 8.42 1.11 متوسط
 8 واالجيزة االدوات واستخداـ الدرس تنويذ 8.12 1.44 منخوض
 2 الميني االلداد 8.11 1.14 منخوض
 4 التقويـ 8.13 1.14 منخوض
 2 التتميذ مع والتعامؿ اليؼ دارةإ 1.31 1.44 منخوض
 - الرلي 8.18 1.44 منخوض

 

( أّف المتوسػػػطات الحسػػػابية لمسػػػتوى تقػػػويـ الممارسػػػات التدريسػػػية لمعلمػػػي التربيػػػة 8) بػػػيف الجػػػدوؿي       
جػػػادت وللػػػى المسػػػتوى الرلػػػي بدرجػػػة ، الرياضػػػية فػػػي مػػػديريات التربيػػػة والتعلػػػيـ التابعػػػة لمحافظػػػة الرػػػرؾ

جػاد مػا للػى مسػتوى المجػاالت فقػد أ، (1.44( وبػانحراؼ معيػاري )8.18وبمتوسػط حسػابي )، منخوضة
وجػػاد فػػي ، وبدرجػػة متوسػػطة (8.42" بمتوسػػط حسػػابي بلػػغ )التخطػػيط للتػػدريسمجػػاؿ " األولػػىبالمرتبػػة 

( وبدرجػػػة 8.12" بمتوسػػػط حسػػابي بلػػػغ )تنويػػػذ الػػػدرس واسػػتخداـ االدوات واالجيػػػزةالمرتبػػة النانيػػػة مجػػاؿ "
، وبدرجػة منخوضػة( 8.11بمتوسػط حسػابي )" االلػداد المينػيوجاد في المرتبػة النالنػة مجػاؿ "، منخوضة

وجػػاد بالمرتبػػة الخامسػػة ، (8.3" بمتوسػػط حسػػابي )التقػػويـوفػػي المرتبػػة الرابعػػة وقبػػؿ األخيػػرة جػػاد مجػػاؿ "
. ( وبدرجػػة منخوضػػة ايضػػاً 1.31واألخيػػرة مجػػاؿ "ادارة اليػػؼ والتعامػػؿ مػػع التتميػػذ" بمتوسػػط حسػػابي )

معلمػػي التربيػػة الرياضػػية فػػي مػػديريات ( يوضػػح التوػػاوت بمسػػتوى تقػػويـ الممارسػػات التدريسػػية ل1) والشػػرؿ
 التربية والتعليـ التابعة لمحافظة الررؾ وفقا لرؿ مجاؿ والمجاؿ الرلي.

 

 (6شكل )
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 .والشرؿ السابؽ يوضح الرسـ البياني لتلؾ المحاور       
ينػة ىناؾ نقص في تػدريب المعلمػيف قبػؿ الخدمػة للػى االسػتراتيجيات الحدإلى  ويعزي الباحث ذلؾ       

ولػػػدـ لقػػػػد دورات ، والتػػػي تسػػػيـ بدرجػػػػة ربيػػػرة فػػػػي تقػػػدـ العمليػػػة التعليميػػػػة، المواربػػػة التطػػػورات الحدينػػػػة
وانػػو ال يوجػػد تنسػػيؽ بػػيف رليػػات التربيػػة الرياضػػية ووزارة التربيػػة ، الحدينػػة سػػاليبتنشػػيطية فػػي الطػػرؽ واأل

وف فػػي وزارة التربيػػة والتعلػػيـ ال حيػػث انػػو يوجػػد لػػدد مػػف المعلمػػيف يعينػػ، والتعلػػيـ فػػي الخطػػط المسػػتقبلية
التػػػػدريس وخايػػػػة ممػػػػف درس تخيػػػػص التأىيػػػػؿ  أسػػػػاليبيمتلرػػػػوف الروػػػػادة العلميػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ طػػػػرؽ و 

وىػذا ممػا يشػرؿ ، واالسػتراتيجيات االزمػة للتػدريس سػاليبالطرؽ واألإلى  الرياضي الذي يوتقر في خططو
ؿ بعمػػػػؿ خطػػػط لتػػػػأىلييـ والػػػػدادىـ للعمػػػػؿ لبفػػػا للػػػػى المشػػػػرفيف العػػػامليف فػػػػي سػػػػلؾ التربيػػػة والتعلػػػػيـ وذ

وىذا مػا لمسػو الباحػث مػف خػتؿ لملػو مدرسػا للتربيػة الرياضػية فػي وزارة التربيػة والتعلػيـ لعػدة ، رمدرسيف
رمػػا الحػػظ اف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي ، سػػنوات ولملػػو حاليػػا مدرسػػا فػػي رليػػة للػػـو الرياضػػة فػػي جامعػػة مؤتػػو

ويعػػزو ذلػػؾ ، لػػنقص االدوات واالجيػزة التزمػػة لعمليػػة التقػويـ لمليػة التقػػويـ فػي رنيػػر مػػف المػواد التعليميػػة
قلػػة الحػػوافز المعنويػػة للمعلمػػيف وترليػػؼ المعلمػػيف بألمػػاؿ اداريػػة وفنيػػة بعيػػدة لػػف تخييػػيـ إلػػى  ايضػػا

ولػدـ تشػجيعيـ للػػى حضػور النػدوات والػػدورات ولػدـ تحويػزىـ للػى البحػػث والتقيػي لػف رػػؿ ، الرفيسػي
اف إلػى  ويعػزي الباحػث، بينما جػاد مجػاؿ التخطػيط متوسػطا، العملية التعليمية ما ىو جديد ليساىـ وينري

التخطػػيط مطلػػوب يوميػػا ويتػػابع بشػػرؿ يػػومي مػػف قبػػؿ االدارة والمنسػػقيف والمشػػرفيف القػػافميف للػػى العمليػػة 
ورمػا اف التخطػيط ال ، حيػث يوضػع جػزد مػف تقػويـ المػدرس للػى التخطػيط والتحضػير اليػومي، التعليمية

، اجيزة وادوات وانما بيػورة شػرلية ال تنوػذ للػى ارض الواقػعإلى  الرنير مف الوقت والجيد والإلى  جيحتا
امتتؾ المعلمػيف لعنيػر التخطػيط وتنظػيـ خطػوات الػدرس واجراداتػو فػي إلى  ويعزو الباحث ىذه النتيجة

ررػػزوا فييػػا بشػػرؿ ربيػػر دفػػاترىـ وخططيػـػ ونتيجػػة للمتابعػػة مػػف قبػػؿ المشػػرفيف والمنسػػقيف واادارة والتػػي ي
( والتػي ـ1443، للى التحضير والخطط حتى ولـ يػتـ تطبيقيػا. واتوقػت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة )البيطػار

  والسنوية.اوجدت تووقا في مجاؿ التخطيط والتحضير اليومي للدروس والداد الخطط اليومية والويلية 
إلػى  الذي حيؿ في مناىج التربيػة والتعلػيـ اضػافةالت ير والتطوير إلى  ويعزو الباحث ىذه النتيجة       

الخطط التربوية وطرؽ التقييـ الحدينة واالرنر دقة مف الخطط والتقييـ التقليػدي القػديـ والتػي يرػوف الترريػز 
اف  أظيػرت( والتػي ـ8114، المػولى، فييا للى الجانب النظري. واتوقت ىذه النتيجة مػع دراسػة )النعيمػي

 بالتخطيط اليومي للدروس.در رافي مف الممارسات التدريسية المتعلقة المعلميف يمتلروف ق
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عنوود مسوتمى داللووة  حصوائياً إ ىول ىنالووك فورمل دالووة  لإلجابوة عمووى السوؤال الثوواني مالوذ: نصووو:       
(α≤ 6.69 بمسووتمى تقووميم الممارسووات التدريسووية لمعممووي التربيووة الريايووية فووي مووديريات التربيووة )

المرحموووة ، المؤىووول العمموووي، لمحافظوووة الكووورك تعوووزى لممتغيووورات )النووومع االجتمووواعيمالتعمووويم التابعوووة 
 .( ؟الخبرة التدريسية، التدريسية

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسػتوى تقػويـ الممارسػات التدريسػية لمعلمػي        
، وفقػا للمت يػرات )النػوع االجتمػالي، ظػة الرػرؾالتربية الرياضية في مػديريات التربيػة والتعلػيـ التابعػة لمحاف

 ( يوضح ذلؾ.4الخبرة التدريسية( والجدوؿ )، المرحلة التدريسية، المؤىؿ العلمي
 

 (6جدمل )
 المتمسطات الحسابية ماالنحرافات المعيارية لمستمى تقميم الممارسات التدريسية لمعممي التربية الريايية

 االنحراف المعيا: حسابيالمتمسط ال فئات المتغير المتغير

 الجنس
 1.44 8.14 ذرور

 1.22 8.14 ناثإ

 المؤىل
 1.21 8.81 برالوريوس

 1.41 1.41 دبلـو
 1.44 1.42 دراسات لليا

 المرحمة التدريسية
 1.21 8.12 ساسيأ

 1.41 8.11 نانوي

 الخبرة

 1.48 1.24 قؿ مف سنتيفأ
 1.21 8.12 2-2مف 
 1.28 8.82 11-1مف 

 1.41 8.24 11أرنر مف 
 

لػػدـ وجػود فروقػات ظاىريػػة فػي المتوسػطات الحسػػابية إلػى  (4تشػير البيانػات الػواردة فػػي الجػدوؿ )       
التابعػػػػة لمسػػػػتوى تقػػػػويـ الممارسػػػػات التدريسػػػػية لمعلمػػػػي التربيػػػػة الرياضػػػػية فػػػػي مػػػػديريات التربيػػػػة والتعلػػػػيـ 

، الخبػرة التدريسػية(، المرحلػة التدريسػية، المؤىؿ العلمػي، لمحافظة الررؾ وفقا للمت يرات )النوع االجتمالي
المتعػػػػػدد وللرشػػػػػؼ فيمػػػػػا إذا رانػػػػػت ىػػػػػذه الوروقػػػػػات ذات داللػػػػػة إحيػػػػػافية تػػػػـػ اسػػػػػتخداـ تحليػػػػػؿ التبػػػػػايف 

(Multiple-ANOVA) ،( يوضح نتافج ذلؾ.4والجدوؿ )  
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 (9جدمل )
 مارسات التدريسية نتائج تحميل التباين المتعدد لمكشف عن الفرمل في مستمى تقميم الم

 لمعممي التربية الريايية مفقا لممتغيرات الدراسة
 مستمى الداللة قيمة )ف( متمسط المربعات درجات الحرية مجممع المربعات مصدر التباين
 1.138 2.118 1.224 1 1.224 النوع االجتمالي
 1.111 8.242 1.414 8 1.323 المؤىؿ العلمي
 E-1 1 1.111 E-1 1.111 1.443 1.111 المرحلة الدراسية
 *1.111 4.111 1.114 2 4.383 الخبرة التدريسية

   1.124 48 11.482 الخطأ
    111 428.232 الرلي

    44 82.312 الرلي الميحح
 .(α≤1.12)دالة احيافيا لند مستوى داللة   *
 

داللػػة إحيػػافية لنػػد لػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات إلػػى  (6تشػػير البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )       
( بمسػػػػتوى تقػػػػويـ الممارسػػػػات التدريسػػػػية لمعلمػػػػي التربيػػػػة الرياضػػػػية فػػػػي α≤1.12مسػػػػتوى داللػػػػة )

، المؤىؿ العلمي، مديريات التربية والتعليـ التابعة لمحافظة الررؾ تعزى للمت يرات )النوع االجتمالي
ف بػنوس الظػروؼ واالمرانػات اف جميػع المدرسػيف يعملػو إلى  ويعزو الباحث ذلؾ المرحلة التدريسية(

 نوػس الظػروؼإلػى  حيث قلة المتلب واالدوات التي تسيـ بدرجة ربيرة فػي تحقيػؽ اىػدافيـ بااضػافة
 البيفية المحيطة والظروؼ الجوية 

 أظيػرت( فػي حػيف ـ8111( ودراسػة الجرجػاوي )ـ8112وىذا ما اتوقت معو دراسة الجػراح )       
 يا تعػػزى لمت يػػر )الخبػػرة التدريسػػية( وىػػذا مػػا اتوقػػت مػػع دراسػػة مسػػماردالػػة احيػػافالنتػػافج وجػػود فػػروؽ 

والجػدوؿ رقػـ ( وللرشؼ لػف ىػذه الوروقػات فقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار شػافية للمقارنػات البعديػة ـ8118)
 ( يوضح نتافج ذلؾ.2)
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 (0جدمل )
 سيةاختبار شافية لممقارنات البعدية لمكشف عن الفرمقات مفقا لمتغير الخبرة التدري

 فئات المتغير المتمسطات
 الفرمقات

 كثرأف 66 66فل من أ -0من  9قل من أ -6من  قل من سنتينأ
 *1.31- *1.44- *1.84- - قؿ مف سنتيفأ 1.24
 *1.21- *1.81- - *1.84 سنوات 2-2مف  8.12
 *1.21- - *1.81 *1.44 11الى سنوات-1مف  8.82
 - 1.21* 1.21* 1.31* سنوات 11أرنر مف  8.24

 

ورانػت ليػالح الخبػرة  دالػة احيػافياً اف جميػع الوروقػات إلػى  (1تشير البيانات الواردة فػي الجػدوؿ )      
رانػت الممارسػات التدريسػية لمعلمػي التربيػة التدريسية االطػوؿ حيػث انػو رلمػا زادت الخبػرة التدريسػية رلمػا 

 ىي االفضؿ. ررؾالرياضية في مديريات التربية والتعليـ التابعة لمحافظة ال
التي تعػد ، التربوية الحدينة ساليبارتساب روايات خاية باألإلى  ويعزو الباحث ىذه النتيجة       

وىػذا يػدلـ ، واستخداـ تقنيات جديدة تـ توظيويا في التػدريس، اساسية في تسييؿ ميماتيـ التدريسية
ميػارات مدرسػي التربيػة الرياضػية  والتي تعزز يقؿ وتطوير، فلسوة برامج التربية الرياضية الحدينة

اف المدرسػيف االرنػر خبػرة ىػـ مػف يمتلرػوف إلػى  رمػا ويعػزو الباحػث ىػذه النتيجػة، وخبراتيـ التربوية
النضج الميني المتحيؿ جراد سػنوات العمػؿ إلى  ويعزى ذلؾ، القدرة للى التخطيط وااللداد الجيد

توجيػػػو المسػػػؤوليف إلػػػى  بااضػػػافة، لعمػػػؿالمينػػػي وحضػػػورىـ العديػػػد مػػػف الػػػدورات والنػػػدوات وورش ا
وانػو رلمػا زادت الخبػرة رلمػا زاد الويػـ واالدراؾ لألحػداث ، والمشرفيف والقافميف للى العمؿ الرياضي

فػروؽ  أظيػرت( والتػي ـ8118، )مسػمار التي تجري وريوية التعامؿ معيػا واتوقػت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة
 سػػػنوات( 11العػػػالي ومػػػف ايػػػحاب الخبػػػرة االرنػػػر مػػػف ) احيػػػافية ليػػػالح المعلمػػػيف مػػػف حملػػػة الػػػدبلـو

وجػػػود إلػػػى  نتافجيػػػا أظيػػػرت( التػػػي ـ8114، المػػػولى، ( ودراسػػػة )النعيمػػػيـ1442، ودراسػػػة الزيػػػت
 ايضػا اف لامػؿ أظيػرتفروؽ احيافية تعزى لمت ير المؤىؿ العلمي والخبػرة الدراسػية االطػوؿ رمػا 

توػوؽ  أظيرتوالتي  ـ1443لارضت دراسة البيطار الخبرة لو تأنير ربير في لملية التدريس. رما 
 أظيػرتوالتػي  ـ8112 سنوات واختلوت نتافج ىذه الدراسة مع دراسة احميػده 1-4لمف خبرتيـ مف 

 لدـ وجود فروؽ تعزى لمت ير الخبرة. 
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 .االستنتاجات والتوصيات
 

 االستنتاجات: : مالً أ
 :أتيما ي في ضود ما تويلت اليو الدراسة استنتج الباحث       

ف مستوى تقويـ الممارسػات التدريسػية لمعلمػي التربيػة الرياضػية فػي مػديريات التربيػة والتعلػيـ أ -1
التابعة لمحافظة الررؾ جاد وللػى المسػتوى الرلػي بدرجػة منخوضػة باسػتنناد مت يػر التخطػيط 

 فقد جاد بدرجة متوسطة تعزى لمت ير الجنس.
الممارسػات ( بمسػتوى تقػويـ α≤1.12توى داللة )لدـ وجود فروؽ ذات داللة إحيافية لند مس -6

تعزى ، التدريسية لمعلمي التربية الرياضية في مديريات التربية والتعليـ التابعة لمحافظة الررؾ
النتػػافج  أظيػرتفػي حػيف ، المرحلػة التدريسػية(، المؤىػؿ العلمػي، للمت يػرات )النػوع االجتمػالي

 .رة التدريسية(وجود فروؽ دالة احيافيا تعزى لمت ير )الخب
 

   التمصيات:: ثانياً 
 :أتيفي ضود ما تويلت إليو الدراسة مف نتافج أويى الباحث ما ي       

الترريػز للػى جميػع محػػاور الدراسػة وذلػؾ لحيػػوليا للػى درجػة متدنيػػة فػي االداد والعمػؿ للػػى  -1
مسػػتوياتيا لقػد دورات وورش لمػػؿ خايػة بالممارسػػات التعليميػة بمجاالتيػػا ونطاقتيػا السػػلورية و 

 التطبيقية.
تسليط الضود للى محػور التقػويـ فػي أي برنػامج تػدريبي مسػتقبلي للمعلمػيف وبخايػة مػا يتعلػؽ  -8

للػػى فػػي تحديػػد االليػػات التقويميػػة التػػي تسػػالدىـ فػػي وضػػع درجػػات التتميػػذ وايػػدار االحرػػاـ 
 ادافيـ الميارى والحرري.

لمحافظة الررؾ وبالتنسيؽ مع قسـ االشراؼ تعميـ نتافج الدراسة للى مديريات التربية التابعة  -2
 رلية للـو الرياضة وذلؾ لعقد دورات تطويرية للرادر التدريسي. والتوجيو وادارة جامعة مؤتة/

اننػاد الخدمػة أو  جراد دراسات تحليلية وتجريبية بتوظيؼ برامج تدريبية للمعلميف سواد قبػؿ الخدمػةإ -4
تطويرىػا والػادة النظػر بتلػؾ البػرامج والخطػط بحيػث تػتمرف  وللتأرد مف فاللية ىذه البرامج وامرانية

 مف االسياـ في الداد مدرس تربية رياضية قادر للى مواربة ما يستجد مف تطورات.
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 .قائمة املراجع واملصادر
 

 المراجع بالمغة العربية.
 .مير، رةالمنيو ، مرتبة شجرة الدر، معمم التربية الريايية. ـ(8111) أحمد لز الديف، أبو النجا -1
جامعػػة  ،لمػػاف ،التربيووة الريايووية مطرائوول تدريسوويا، ـ(8111) وسػػعادة نػػايؼ، محمػػد، أبػػو نمػػرة -8

 .القدس الموتوحة
  دراسوة تحميميوة لماقوع الممارسوات التدريسوية لمعمموي التربيوة الريايوية، ـ(1443) ايوػا، البيطار -2

ماجسػتير  يػر منشػورة(  رسػالةمن مرحمة التعمويم االساسوي الودنيا  ) األملىلمصفمف الثالثة 
 .يةاألردنالجامعة ، رلية التربية الرياضية

روايػات التقػويـ لػدى اسػاتذة التربيػة البدنيػة والرياضػية فػي ضػود مت يػر " ـ(.8112) نيير، احميده -4
 الجزافر.، جامعة ورقلة، (14)العدد ، مجمة دار العممم اإلنسانية، "الخبرة والمؤىؿ العلمي

نظور  دراسة تقميمية لمناىج التربية الريايية المطمرة مون مجيوة  .ـ(8112) يوسؼ، الجراح -2
 .إربد، جامعة اليرموؾ ،رسالة ماجستير  ير منشورة ، إربدالمعممين في محافظة 

، والطبالػةدار المسػيرة للنشػر والتوزيػع ، لماف ،ميارات التدريس الصفي ـ(.8112) محمود، الحيلة -1
 .األردف

 ،التربية الريايوية الفاعموة مطمبوة كميوات التربيوة ـ(.8114) ويوي، والخزاللة، محمد، الخزاللة -2
 .األردفلماف، ، مطبعة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

 .األردفلماف، ، دار الورر، المناىج المعاصرة في التربية الريايية ـ(.1442) أرـر، خطايبو -3
الريايوية مفقوًا لالقتصواد منواىج مطورل تودريس التربيوة  ـ(.8111) أمجػد، والعتػـو يلل، الديري -4

للدراسػػات الجامعيػػة مؤسسػػة حمػػادة  ،المعرفووي متطبيقاتيووا العمميووة فووي القوورن الحوواد: مالعشوورمن
 .األردفإربد، ، للنشر والتوزيع

، (8)ط، المنوواىج المعاصوورة فووي التربيووة الريايووية متطبيقاتيووا العمميووة ـ(.8112) للػػي، الػػديري -11
 .إربد، مررز بيضوف للرمبيوتر

، (1)ط، القياس فوي التربيوة البدنيوة مالريايويةإلى  المدخل، ـ(8111) محمد نير الديف، رضواف -11
 القاىرة. ، مررز الرتاب للنشر

تقووميم أداا المعممووين المينووي فووي موودارس مكالووة  ـ(.8111) جميػػؿ، نشػػواف، زيػػاد، الجرجػػاوي -18
 ةػػػػاألوؿ لرلية التربي وقافع المؤتمر العلمي ،ةومث الدملية في يما مؤشرات الجمدة الشامموووووالغ
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 . زة، جامعة األقيى، الواقع والتطلعات، التجربة الولسطينية في إلداد المناىج
مػػؤتمر إلػػداد وتػػدريب إلػػى  بحػػث مقػػدـ ،إعووداد معمووم العموومم ،ـ(1422) محمػػد يػػابر، سػػليـ -12

 لتقدـ.مطبعة ا، القاىرة، ب المعلـ العربيالمعلـ العربي التقرير النيافي لمؤتمر إلداد وتدري
تطػػوير أدوات التقػػويـ لبرنػػامج التربيػػة " ـ(.1432) سػػيير زرريػػا، وفػػودة، ملرػػة حسػػيف، يػػابر -14

 ،مرتػب التربيػة العربػي لػدوؿ الخلػيج، مجمة رسوالة الخمويج العربوي "،العملية برلية التربية للبنػات
  .128-11ص، (88) 2

ايوية فوي بعوض مودارس تقميم مسوتمى اداا معمموي التربيوة الري .ـ(1442) سػعيد، بو الزيتأ -12
رليػة التربيػة الرياضػية الجامعػة ، )رسالة ماجستير  ير منشورة(، محافظة جنين، اليفة الغربية

 .األردف ،يةاألردن
"مشػرتت الػدورات التدريبيػة لمعلمػي المعاىػد األزىريػة أننػاد  .ـ(1431) يتح يادؽ، يديؽ -11

، (1العػدد ) ،ميػر، جامعػة األزىػر، مجمة كميوة التربيوة، الخدمة واحتياجاتيـ مف ىذه الدورات"
 .183–112ص

"تيػػػور مقتػػػرح لبرنػػػامج إلػػػداد المعلػػـػ الولسػػػطيني وفػػػؽ  .ـ(8112) محمػػػد، والبنػػػا، فػػػؤاد، العػػػاجز -12
 (.1) العدد، (11)مجلد  ،مجمة الجامعة اإلسالمية، حاجاتو الوظيوية في ضود مويـو األداد"

دار البشػير ، االبتدائية فوي قطواع ةوزة مشكالت معممي المرحمة ـ(.1441) لبد الرػريـ، للياف -13
  زة.، للطبالة والنشر والتوزيع

فوي  –كفايات تدريس المماد االجتماعية بين النظرية مالتطبيل  .ـ(8114) سػييلة، الوتتوي -14
 . زة، دار الشروؽ للنشر، التخطيط مالتقميم

التربيػػة الرياضػػية فػػي تقػػويـ واقػػع الممارسػػات التدريسػػية الوعليػػة لمدرسػػي  .ـ(8118) بسػػاـ، مسػػمار -81
الحاديػة السػنة ، جامعػة قطػر، مجمة مركوز البحومث التربميوةيووؼ المرحلة االبتدافية بدولة قطػر 

 .(81) العدد، لشرة
اسوتراتيجية مقترحوة لتطومير األداا التدريسوي لمعمموي التربيووة  ـ(.8112) وافػؿ سػتمة، الميػري -81

 يػػػر )رسػػالة درتػػػوراه ، مرحموووة اإلعداديوووةالريايووية مأثرىوووا عموووى بعوووض نوووماتج التعمووويم لتالميوووذ ال
  مير.، البرنامج المشترؾ، جامعة األقيى وليف شمس، منشورة(

تقػػويـ الممارسػػات التدريسػػية لمعلمػػي ومعلمػػات  ـ(.8114) شػػرر، المػػولى، طػػتؿ نجػػـ، النعيمػػي -88
  .(21)العدد ، (14)المجلد  ،مجمة العممم الريايية، التربية الرياضية في مدينة المويؿ
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التربيووة البرنووامج المنيجووي لتطوومير األداا المؤسسووي لمووديريات  ـ(.8112) فػػوزة أحمػػد، لنعيمػػيا -82
 .األردفلماف، ، مطابع وزارة التربية والتعليـ، مالتعميم مالمدارس
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