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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد درجة امتالك الكفايات التدري�سية لدى معلمي
ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان ،ومعرفة الفروق الإح�صائية وفقا ً ملتغريات
النوع واخلربة التدري�سية واملنطقة التعليمية .كما هدفت �أي�ضا �إىل معرفة العالقة
بني درجة امتالك الكفايات التدري�سية ،و�سبب اختيار املعلمني ملهنة تدري�س الريا�ضة
املدر�سية� .شملت عينة الدرا�سة ( )142معلما ً و( )168معلمة ،وا�ستخدم الباحثان
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة امتالك عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية تراوحت بني
القليلة واملتو�سطة واملرتفعة ،و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق �إح�صائية تعزى
ملتغريات النوع واملنطقة التعليمية ،بينما �أظهرت وجود فروق �إح�صائية طبقا ً لنوع
اخلربة التدري�سية .كما بينت النتائج �أن �أكرث �أ�سباب اختيار مهنة تدري�س الريا�ضة
املدر�سية هي حب الريا�ضة ،واحل�صول على جمموع درجات قليلة يف دبلوم التعليم
العام ،وكذلك حب العمل يف املجال التدري�سي .كما مل تظهر نتائج الدرا�سة �أية
عالقة بني درجة امتالك عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية و�أ�سباب اختيارهم ملهنة
تدري�س الريا�ضة املدر�سية.
الكلمات املفتاحية :الكفايات التدري�سية ،معلمي الريا�ضة املدر�سية� ،أ�سباب اختيار مهنة
التدري�س.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/10/18 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/7/25 :م
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Instructional Competencies of Omani Physical Education Teachers and Their Relationship with Reasons Behind Career Choice
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Abstract
The study aims at identifying the acquisition level of instructional competences by Omani physical education teachers. It also attempts to identify any
statistical differences between them due to gender, experience, and the educational region. Moreover, the study examines the relationship between acquisition level of instructional competencies and reasons for opting for physical
education as a teaching profession. The sample of the study comprises of 142
male and 168 female physical education teachers. The results of the data obtained via a questionnaire indicate that the acquiring level of instructional
competencies range between low, medium and high. Furthermore, there are
no significant differences among the respondents due to gender and educational region whereas there are significant differences among them attributed
to experience. The most frequently expressed reasons behind career choice
were love of sports, low marks in the secondary school diploma, and passion towards teaching as a profession. Finally, the results suggested that there
are no significant differences between teachers' acquired level of instructional
competencies and reasons for choosing the physical education teaching as a
profession.
Key words: Instructional competencies, physical education teachers, reasons behind
teaching career choice.
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املقدمة

�شهدت الرتبية املعا�رصة جمموعة من التغريات ،والتجديدات �شملت مفهومها ،و�أهدافها،

و�أ�ساليبها ،وبراجمها املتعددة نتيجة للتقدم العلمي يف خمتلف جوانب احلياة املعا�رصة
املختلفة .وكان من الطبيعي �أن ت�شمل هذه التغريات جمال �إعداد املعلمني وتدريبهم

وت�أهيلهم مبا يتواكب ومتطلبات الع�رص املختلفة ،و�إعداد معلمني قادرين على حتقيق الأهداف

التعليمية والنتائج املن�شودة يف جوانب العملية التعليمية املختلفة .فاملعلم حجر الزاوية يف
تطوير العملية التعليمية ،ودرجة �إملامه مبادته التخ�ص�صية وما تتطلبه من معارف ومهارات

واجتاهات وقيم تلعب دورا ً بارزا ً �أي�ضا يف عملية التغيري والتطوير وحت�سني العملية التعليمية

حت�سينا ً نوعيا ً مبا يتواكب مع م�ستجدات الع�رص ومتطلباته املختلفة (ال�صيفي2009 ،؛
 Behets & Vergauwen, 2006الرواحي والبلو�شي.)2011 ،

ولقد كان �شائعا لدى كثري من الدول وخا�صة يف الدول العربية� ،أن املعلم الناجح هو

الذي ميتلك ال�شهادات العلمية وامل�ؤهالت الرتبوية التي تفيد ب�إنهائه برناجما حمددا يف جمال

تخ�ص�صه� ،إال �أن هذا االجتاه ما لبث �أن تغري يف كثري من الدول نتيجة للتغريات التي متخ�ضت
عن التقدم العلمي احلا�صل يف �شتى جماالت العلوم الإن�سانية ،ف�أ�صبح االجتاه يف �إعداد

املعلمني يقوم على �إعداد الربامج العلمية التي تخرج املعلم امل�ؤثر الذي ميتلك القدر من

الكفايات الرتبوية التي متكنه من تنفيذ املهارات املختلفة التي تتطلبها املواقف التعليمية
داخل غرفة ال�صف وخارجها (ال�شقريات.)2009 ،

وي�شري تقرير اللجنة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم التابعة لليون�سكو� ،أن على م�س�ؤويل

الرتبية يف دول العامل حت�سني كفايات املعلمني وتطويرها نظريا ً وعملياً ،وذلك باعتماد

ال�سيا�سات الناجحة والتدابري الالزمة يف برامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة و�أثنائها مبا يحقق
الرتبية امل�ستدامة ،وحتقيق جودة التعليم يف القرن احلادي والع�رشين (النجار1997،؛ الريامي،

 )2011فا�ستجابة لذلك برز اجتاه تدريب املعلمني القائم على الكفايات يف بداية ال�سبعينيات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بالواليات املتحدة الأمريكية ،ثم ما لبث �أن انت�رش على �شكل حركة وا�سعة ،وتواىل بعدها

املتحدة وخارجها �إىل وقتنا احلايل ،فتحدد هذه الربامج الكفايات التي يجب على املتدرب

�أن ي�ؤديها ب�إتقان ،وحتديد املعيار التي �سيتم مبوجبه تقومي هذه الكفايات ،وتبقى م�س�ؤولية
الو�صول �إىل امل�ستوى املطلوب على عاتق املتدرب نف�سه (اخلطيب.)2006 ،

ويعتمد االجتاه القائم على الكفايات على �أن عمل املعلم يتكون من جمموعة من

الكفايات يف التعليم ت�شمل التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي وغريها من الكفايات التعليمية
والتدري�سية( .عبدالها�شمي وعطية.)2009 ،

وي�ضيف �إ�سماعيل و�آخرون ()Isamil, Al-Zoubi, Rahman and Shabatat, 2009

�أن منحى الكفايات يت�ضمن جمالني �أ�سا�سيني :املجال ال�سلوكي الذي يتمثل يف تخطيط

الربامج التدري�سية ،وت�ضمينها الأهداف ال�سلوكية املرغوب حتقيقها ،واملجال الأدائي الذي
ي�صف معايري الأداء لكيفية بلوغ الأهداف ال�سلوكية املحددة يف املجال الأول .كما ي�ضيف

�أبو حرب (� )2005أن طريقة �إعداد املعلم القائمة على الكفايات تت�ضمن خطة منهجية
منظمة يف حتديد الكفايات وو�ضع برامج للتدريب عليها ،كما �أنها تعتمد على �آراء املعلمني
واملتعلمني ك�أ�سا�س للحكم على مدى جناح �أو ف�شل العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل �أنها

ت�ستفيد من معظم امل�ستجدات الرتبوية املعروفة وت�ستخدمها و�صوال ً لتحقيق �أهدافها،
و�أنها ت�صلح للإعداد اجلماعي والفردي للمعلم على حد �سواء.

�إن حتقيق التدري�س الفعال يف العملية التعليمية ،يتطلب امتالك املعلم للعديد من

الكفايات واملهارات املرتبطة مبجال عمله ،وقدرته على توظيفها مبا يحقق الأهداف التعليمية
املن�شودة ،فاملعرفة الدقيقة مبادة التخ�ص�ص واملو�ضوعات املرتبطة بها ،وكفايات تخطيط

الدرو�س وتنفيذها وتقوميها ،وكفايات �إدارة ال�صف ،وكفايات االت�صال والتوا�صل الفعال يف

العملية التدري�سية ،واالجتاهات والقيم الالزمة للعمل التدري�سي هي جمموعة الأ�شياء

الأ�سا�سية التي يجب �أن يلم بها معلم القرن احلادي والع�رشين(& Hoogveld, Pass

.)Jochems, 2005; Dam, Schipper & Runhaar, 2010

لقد تنوعت نظرة العلماء و�آرا�ؤهم نحو تعريف م�صطلح الكفاية وما يندرج �ضمنها

فظهرت العديد من التعريفات لذلك يف الأدب الرتبوي ،منها تعريف الناقة ( )1987الذي يرى

�أن الكفايات التدري�سية هي جمموعة من الأهداف ال�سلوكية املحددة بدقة ،وت�صف املهارات

ال�رضورية التي ميتلكها الفرد لكي يكون قادرا ً على �أداء مهام بعينها .كما يتفق كل من
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ال�سايح ( )2010و�شلتوت وخفاجة ( )2002وجامل ( )2001على �أن الكفايات التدري�سية ما
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هي �إال جممل ت�رصفات معلم الريا�ضة املدر�سية التي ت�شمل املعارف واالجتاهات واملهارات يف

�أثناء املوقف التعليمي ،وتت�سم مب�ستوى عال من الأداء والدقة.

ومن خالل مراجعة الأدب الرتبوي ،يت�ضح �أن الكفايات التدري�سية احتلت مكانة مهمة يف

كثري من الدرا�سات والأبحاث العلمية .ولعل ذلك يعود �إىل دورها يف حتقيق فاعلية التدري�س،

وم�ساعدة املعلم على القيام بواجباته على �أكمل وجه .ف�إك�ساب املعلم الكفايات التدري�سية
الالزمة للعمل يف جمال التدري�س ي�ؤدي �إىل حت�سني العملية التعليمية ،وهذا بدوره ينعك�س

ب�صورة �إيجابية على م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب.

فمن بني الدرا�سات التي هدفت �إىل معرفة مدى امتالك املعلمني للكفايات التدري�سية

درا�سة (عبد الرزاق )2001 ،التي �سعت �إىل حتديد الكفايات التدري�سية الالزمة ملدر�سي الريا�ضة

املدر�سية يف املرحلة الأ�سا�سية كما يراها مدر�سو هذه املرحلة .وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )150معلما ً ممن يدر�سون مادة الريا�ضة املدر�سية يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة �إربد.

�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق �إح�صائية دالة يف جميع متغريات الدرا�سة ،وكانت الفروق
تبعا ً للم�ؤهل العلمي ل�صالح درجة البكالوريو�س؛ ول�صالح اخلربات الق�صرية يف متغري اخلربة؛

ول�صالح مديرية �إربد يف متغري املديريات.

كما قام �شان ( )Chan, 2001بدرا�سة هدفت �إىل تعرف الكفايات الالزم توافرها لدى معلمي

الطالب املوهوبني يف هوجن كوجن من وجهة نظر املعلمني .تكونت عينة الدرا�سة من ( )15معلما ً

و( )33معلمة ،وزعت عليهم �أداة ت�ضمنت ( )14كفاية .وقد جاءت كفاية الإبداع يف التعليم،
وحل امل�شكالت ،وحت�ضري الدر�س �أكرث الكفايات التي يجب توافرها معلم الطلبة املوهوبني.

و�أجرت ح�سن ( )2004درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أهم الكفايات التدري�سية الواجب

توافرها لدى معلمي الريا�ضة املدر�سية يف مملكة البحرين .ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة

�أداة لتحقيق هدف الدرا�سة ،وقد دلت النتائج على �أن درجة الكفايات يف املجاالت جمتمعة

كانت كبرية جداً ،مع وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعا ً ملتغريات املرحلة التعليمية ول�صالح
املرحلة الثانوية والإعدادية ،واخلربة ل�صالح فئة �أقل من �10سنوات ،وعدم وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية تبعا ً ملتغري اجلن�س.

ويف درا�سة م�سمار ( )2004التي هدفت �إىل التعرف على واقع ممار�سات مدر�سي الريا�ضة

املدر�سية يف املرحلتني االبتدائية والإعدادية بدولة قطر للكفايات التخطيطية يف تدري�س
الريا�ضة املدر�سية من خالل ا�ستجاباتهم الختبار معريف على عينة بلغت ( )58معلما ً ومعلمة
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يف املدار�س احلكومية بدولة قطر ،وبيان الفروق يف درجة ممار�ستهم للكفايات التخطيطية ،طبقة

ولكن لي�س بالقدر الكايف لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،مع ظهور فروق ذات داللة �إح�صائية يف

معدل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة ،تعك�س مدى كفايتهم فيما يتعلق بالتخطيط

للتدري�س ول�صالح كل من املعلمات و�أ�صحاب اخلربة الأدنى ومعلمي املدار�س االبتدائية.

وقام عبداحلق ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل معرفة الكفايات التعليمية الأ�سا�سية لدى

معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية للمرحلة الأ�سا�سية الأوىل مبحافظة نابل�س بفل�سطني
املحتلة� .شملت عينة الدرا�سة ( )60معلما ً ومعلمة .ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة جلمع

البيانات� .أظهرت النتائج قدرة املعلمني الكبرية جدا ً على اختيار الأهداف التعليمية املنا�سبة

للمراحل التعليمية التي يقومون بتدري�سها ،واختيار الأن�شطة التعليمية يف �ضوء الإمكانات
املتوافرة يف املدار�س ،واختيار الأن�شطة التي تتنا�سب وقدرات الطالب و�إمكاناتهم ،وقدرتهم
على تقدمي النماذج العملية ،ومراعاة الفروق الفردية ،والقدرة على ربط املهارات التعليمية

اجلديدة مع خربات الطالب ال�سابقة ،وا�ستخدام التقومي التكويني وتبني املعايري املنا�سبة

لتقومي �أداء الطلبة يف االختبارات املهارية واحلركية التي حتفز الطالب وحت�سن �سلوكهم.

وكما �أجرى كل من كوفا�س و�سلوان و�ستارك ( )Kovac, Sloan & Starc, 2008درا�سة

هدفت �إىل معرفة الكفايات الالزمة للتدري�س يف جمال الريا�ضة املدر�سية من وجهة نظر
معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية .طبقت اال�ستبانة� :أداة الدرا�سة على عينة قوامها ()85

معلما ً ومعلمة ممن يدر�سون يف املدار�س االبتدائية والثانوية ب�سلوفانيا .وقد تو�صل الباحثون �إىل
�أن �أهم الكفايات التدري�سية كانت كالتايل� :إدارة وتنظيم ال�صف ،تطبيق النظريات الرتبوية،
القدرة على الربط بني مناهج الريا�ضة املدر�سية مع خمتلف املناهج الدرا�سية الأخرى ،والقدرة

على تطبيق �أ�ساليب التقومي املختلفة ،وتنظيم امل�سابقات والأن�شطة الريا�ضية والقدرة على

تدري�س الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة.

ويف جمال الدرا�سات االجتماعية� ،أجرى �سلوم واملخاليف ( )2010درا�سة لتقومي الكفايات

التدري�سية لدى معلمي الدرا�سات االجتماعية ب�سلطنة عمان .تكونت العينة من ()122
معلما ً ومعلمة� .أظهرت النتائج درجة امتالك عالية للكفايات التدري�سية املتعلقة بت�صميم
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية ،وتنويع الأهداف التعليمية ،وا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز،

و�إتاحة الفر�صة للحوار واملناق�شة ،وا�ستخدام اختبارات التقومي التكويني ،ومتابعة �أعمال
الطالب �أثناء تنفيذ املهام ،وو�ضع اخلطط العالجية ،و�إتقان املادة العلمية ،وربط موا�ضيع
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الدرا�سة  ،دلت النتائج على توافر كفايات التخطيط للتدري�س يف جماالت الريا�ضة املدر�سية،
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الدرو�س بالأحداث اجلارية وامل�شكالت احلياتية ،واملحافظة على الر�صانة والرتتيب يف املظهر،
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والتعاون مع الآخرين وتقبلهم .بينما بينت النتائج وجود درجة امتالك منخف�ضة لدى عينة
الدرا�سة للكفايات املرتبطة بت�صميم �إ�سرتاتيجيات تعليم منا�سبة ،وا�ستخدام م�صادر تعلم

متنوعة ،وتوفري �أن�شطة تعليمية تراعي الفروق الفردية ،وااللتزام بالوقت املخ�ص�ص للتدري�س،

وت�صميم خطط عالجية لبطء التعلم ،ومتابعة امل�ستجدات الرتبوية يف جمال التخ�ص�ص.

من خالل ا�ستعرا�ض الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،تت�ضح الأهمية العلمية لدرا�سة

الكفايات التدري�سية ومعرفة درجة حتققها لدى املعلمني ،حيث ميكن اال�ستدالل مبدى توفر

الكفايات التدري�سية لدى معلمي الريا�ضة املدر�سية �أو غريهم من معلمي املواد الدرا�سية
الأخرى يف قيا�س فاعلية التدري�س ومدى حتقيق الأهداف التعليمية املرجوة ،فاملعلم الذي ميتلك

درجة عالية من الكفايات التدري�سية ال �شك �أن تدري�سه يت�سم بدرجة عالية من الفاعلية،
و�أن م�ستوى حت�صيل طالبه يكون �أف�ضل مقارنة بغريه من املعلمني الذين ميتلكون كفايات
تدري�سية منخف�ضة .كما يت�ضح �أي�ضا ندرة الدرا�سات التي تناولت التعرف على مدى امتالك

معلمي الريا�ضة املدر�سية للكفايات التدري�سية ب�سلطنة عمان ،وهذا بحد ذاته �سبب لإجراء
الدرا�سة احلالية وحماولة التعرف على مدى امتالكهم للكفايات التدري�سية.

م�شكلة الدرا�سة

تبلورت م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل مالحظة الباحثني �ضعف بع�ض معلمي

الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان ال�سيما حديثو العهد بالعملية التدري�سية يف بع�ض
الكفايات التدري�سية ،وقد ات�ضح ذلك �أثناء قيامهم بالعمليات الإ�رشافية التي يقومون بها

على الطلبة املعلمني واملعلمني يف امليدان الرتبوي ،مما دفعهم �إىل حماولة الك�شف عن مدى
امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان ملختلف الكفايات التدري�سية،

والبحث عن وجود �أو عدم وجود العالقة بني درجة امتالكهم للكفايات التدري�سية و�سبب

اختيارهم ملهنة التدري�س يف جمال الريا�ضة املدر�سية.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل الآتي:

 .1التعرف على مدى امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان للكفايات

التدري�سية املختلفة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .2التعرف على الفروق الإح�صائية يف مدى امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التدري�سية
 .3الك�شف عن العالقة بني مدى امتالك عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية وعالقتها ب�سبب

اختيارهم مهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية.

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف اجلوانب التالية:

 .1تعترب الدرا�سة الوحيدة يف �سلطنة عمان على حد علم الباحثني التي تتناول قيا�س مدى
امتالك معلمي الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان للكفايات التدري�سية اخلا�صة بتدري�س

الريا�ضة املدر�سية.

 .2تعد �أول درا�سة تبحث عن العالقة بني درجة امتالك املعلمني للكفايات التدري�سية و�سبب

اختيارهم ملهنة التدري�س.

 .3ميكن �أن ي�سهم تقييم مدى امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية يف �سلطنة

عمان للكفايات التدري�سية يف و�ضع برامج لتطوير �أداء املعلمني املهني ،وو�ضع برامج �إعداد
وتنمية الكفايات لدى املعلمني واملعلمات من خالل ما �ستوفره من معلومات حول مدى

امتالك ه�ؤالء املعلمني للكفايات املذكورة.

 .4ميكن �أن توفر قائمة الكفايات التدري�سية املقرتحة يف �أداة الدرا�سة مقيا�سا ً ي�ستخدمه

امل�رشفون يف وزارة الرتبية والتعليم ،وم�رشفو الرتبية العملية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف
تقييم وتطوير الأداء املهني للمعلمني والطلبة املعلمني.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

 -1ما مدى امتالك الكفايات التدري�سية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية يف

�سلطنة عمان؟

 -2هل تختلف درجة امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية يف �سلطنة عمان للكفايات

التدري�سية باختالف النوع واخلربة التدري�سية واملنطقة التعليمية؟

 -3هل توجد عالقة بني م�ستويات امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة

عمان للكفايات التدري�سية و�سبب اختيارهم ملهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية؟
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تبعا ً ملتغريات :النوع واملنطقة التعليمية و�سنوات اخلربة التدري�سية.
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حمددات الدرا�سة
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 .1اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية يف املدار�س احلكومية يف

�سلطنة عمان.

� .2أجريت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي2010/2009م.

م�صطلحات الدرا�سة

الكفاية تعني" :القدرة على حتقيق الأهداف والو�صول اىل النتائج املرغوبة ب�أقل التكاليف من

اجلهد واملال والوقت" (الفتالوي� :2003 ،ص .)29

الكفايات التدري�سية« :جمموعة القدرات التي ميتلكها املعلم وي�سخرها يف التفاعل

التعليمي التعلمي ،لتحقيق �أهداف الرتبية� ،سواء �أجري ذلك التفاعل داخل غرفة ال�صف
�أم خارجها ،وتنم عن مدى فاعليته وقدرته على �إحداث تغيري مرغوب يف �سلوك تالميذه ويف

طرائق تفكريهم» (ال�شقريات� :2009 ،ص ،)94ويعرفها الباحثان �إجرائيا على �أنها جمموعة
القدرات واملهارات التدري�سية املتعلقة بتخطيط التدري�س وتنفيذه وتقوميه التي ميتلكها
معلم الريا�ضة املدر�سية ويكون قادرا على توظيفها يف املوقف التعليمي بدرجة مقبولة من

الأداء والإتقان.

معلم الريا�ضة املدر�سية :امل�سمى الر�سمي يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان ملعلم

مادة الريا�ضة املدر�سية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي �أ�سا�سا ً ملعرفة مدى امتالك جمتمع الدرا�سة

للكفايات التدري�سية املختلفة ملالءمته لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها.

جمتمع الدرا�سة

كون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية امل�سجلني لدى وزارة
ّ

الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان ،املعينني يف املناطق التعليمية التالية :م�سقط ،الداخلية،

الباطنة جنوب ،الظاهرة ،وال�رشقية �شمال .وقد بلغ جمتمع الدرا�سة الكلي ( )246معلما ً
و( )370معلمة (وزارة الرتبية والتعليم.)2009 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عينة الدرا�سة

ريا�ضة مدر�سية من املناطق التعليمية التالية :م�سقط ،الداخلية ،الباطنة جنوب ،الظاهرة،
وال�رشقية �شمال.

�أدوات الدرا�سة

بعد مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة مت �إعداد

ا�ستبانة لقيا�س مدى امتالك معملي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان للكفايات

التدري�سية املختلفة .وقد ا�شتملت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية على ثالث مكونات رئي�سة:
ا�شتمل اجلزء الأول على �أ�سباب اختيار مهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية ،وطلب من عينة

الدرا�سة حتديد �سبب اختيارهم مهنة التدري�س .وقد ت�ضمن جمموعة من الأ�سباب مت احل�صول

عليها نتيجة مراجعة الأدب الرتبوي ،وتطبيق درا�سة ا�ستطالعية على جمموعة من املعلمني
ملعرفة �سبب اختيارهم ملهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية .بينما ا�شتمل املكون الثاين من

املقيا�س على البيانات العامة للمفحو�صني كالنوع واملنطقة التعليمية التي ينتمون �إليها
واخلربة التدري�سية� ،أما املكون الثالث فت�ضمن مقيا�س الكفايات التدري�سية و�شمل  33فقرة
موزعة على خم�سة جماالت هي :جمال كفايات تخطيط الدر�س ( 6فقرات) ،جمال كفايات

تنفيذ الدر�س ( 10فقرات) ،جمال كفايات �ضبط ال�صف ( 6فقرات) ،جمال كفايات التقومي (5
فقرات) وجمال الكفايات املهنية والعملية ( 6فقرات)� .صمم هذا املقيا�س على منط مقيا�س

ليكرت اخلما�سي ،بتدرج خما�سي يحدد درجة امتالك الكفاية التدري�سية على النحو التايل:
بدرجة مرتفعة جدا ،بدرجة مرتفعة ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة منخف�ضة ،بدرجة منخف�ضة

جدا.

�صدق الأداة وثباتها

للت�أكد من �صدق الإ�ستبانة عر�ضت على جمموعة من املحكمني من جامعة ال�سلطان

قابو�س ووزارة الرتبية والتعليم من ذوي اخلربة يف جمال تدري�س الريا�ضة املدر�سية والقيا�س
والتقومي ،فقد طلب �إليهم �إبداء الر�أي حول ال�سالمة اللغوية ل�صياغة الفقرات ومدى ارتباط
الفقرات املقرتحة باملجاالت التي �أدرجت �ضمنها ،مت الأخذ مبالحظات املحكمني و�إعادة ال�صياغة

وحذف بع�ض فقرات اال�ستبانة التي بدت غري منا�سبة للمحكمني.
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اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية وا�شتملت على ( )142معلما ً و( )168معلمة
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وللتحقق من ثبات الإ�ستبانة ،قام الباحثان بح�ساب معامل �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي
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على عينة قدرها ( )35طالبا ً معلما ً وطالب ًة معلمة ممن �أنهوا جميع متطلبات درجة

البكالوريو�س ،واملتوقع التحاقهم مبهنة التدري�س كمعلمني حديثي العهد بالتدري�س مع مطلع

العام الأكادميي (2010ـ  .)2011وقد بلغ معامل الثبات الكلي للإ�ستبانة  ، 80,0وتعترب هذه
القيمة دالة �إح�صائيا ومنا�سبة لإجراء الدرا�سة.

�إجراءات الدرا�سة

بعد حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها ومتغرياتها املختلفة ،وبناء الأداة املنا�سبة التي

حتقق �أهداف الدرا�سة والت�أكد من �صدقها وثباتها ،وزعت هذه الأداة على معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية الذين ميثلون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة �شخ�صيا ً ومبعاونة بع�ض امل�رشفني
الذين يعملون يف املناطق التعليمية التي طبقت فيها الأداة وامل�شار �إليها �سابقاً ،وبعد ذلك

جمعت اال�ستبانات فور �إنهاء عينة الدرا�سة من تعبئتها.

املعاجلات الإح�صائية

للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وطبق

اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني وحتليل التباين الأحادي واختبار كاي �سكوير.

متغريات الدرا�سة

املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س (ذكور و�إناث) ،املنطقة التعليمية (م�سقط ،الداخلية ،الباطنة

�شمال ،الباطنة جنوب ،الظاهرة ،ال�رشقية �شمال) ،و�سنوات اخلربة التدري�سية (،7-4 ،3-1

� 12 ،11-8سنة فما فوق) ،و�أ�سباب اختيار مهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية.
املتغريات التابعة :الكفايات التدري�سية املحددة يف �أداة الدرا�سة.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

هدفت هذه الدرا�سة كما �سبق �أن بينا �إىل معرفة مدى امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة

املدر�سية ب�سلطنة عمان للكفايات التدري�سية املختلفة وعالقتها ب�سبب اختيارهم ملهنة

تدري�س الريا�ضة املدر�سية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على الفروق يف مدى امتالك املعملني

واملعلمات للكفايات التدري�سية تبعا ً ملتغريات :النوع واملنطقة التعليمية و�سنوات اخلربة
التدري�سية .ومن �أجل ت�سهيل عملية ت�صنيف الكفايات التدري�سية اعتمد الباحثان على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعايري التالية:
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منخف�ضة.

 .2الكفايات احلا�صلة على متو�سط ح�سابي �أكرث من ( )4.23ت�صنف على �أن درجة امتالكها

التدري�سية مرتفعة.

 .3الكفايات احلا�صلة على متو�سط ح�سابي يكون بني ( )4.23 -3.49تندرج حتت درجة امتالك

متو�سطة .وقد مت ح�ساب هذا املعدل يف �ضوء التوزيع احلقيقي للمتو�سط الكلي لفقرات
الإ�ستبانة  1±االنحراف املعياري.

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى امتالك الكفايات التدري�سية لدى معلمي ومعلمات

الريا�ضة املدر�سية يف �سلطنة عمان»؟

للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل كفاية

تدري�سية يف كل حمور �أو جمال من جماالت الإ�ستبانة الكلية (كفايات تخطيط الدر�س،
كفايات تفيد الدر�س ،كفايات �ضبط ال�صف ،كفايات التقومي ،الكفايات املهنية والعلمية)

وكما هو مو�ضح يف اجلداول �أدناه:

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية لكفايات تخطيط الدر�س
رقم
الفقرة

كفايات تخطيط الدر�س

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة امتالك
الكفاية

1

�أ�ستطيع �صياغة الأهداف التعليمية يف خمتلف املجاالت (املعرفية-الوجدانية-
النف�سية احلركية) بدقة تامة.
�أمتلك القدرة على تخطيط �أجزاء الدر�س مبا يتنا�سب مع الأهداف املو�ضوعة.
�أمتلك القدرة على اختيار مقدمة الدر�س ومترينات الإعداد البدين مبا يتنا�سب مع
املهارة املراد تدري�سها.
�أ�ستطيع حتديد �أ�ساليب التدري�س املنا�سبة لتحقيق �أهداف الدر�س.
�أ�ستطيع اختيار الو�سائل التعليمية املنا�سبة وامل�ساعدة على تعليم املهارة املرغوب
تدري�سها.
�أ�ستطيع حتديد التقومي املنا�سب للهدف املو�ضوع.

4.40

625.

مرتفعة

2.8

1.20

منخف�ضة

4.45

694.

مرتفعة

3.73

692.

متو�سطة

3.66

1.195

متو�سطة

4.01

814.

متو�سطة

2
3
4
5
6

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن املتو�سطات احل�سابية لكفايات تخطيط الدر�س لدى

عينة الدرا�سة تراوحت بني ()4.45-2.8؛ و�أن �أعلى متو�سط ح�سابي كان للكفاية اخلا�صة
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بقدرة عينة الدرا�سة على اختيار مقدمة الدر�س ومترينات الإعداد البدين مبا يتنا�سب واملهارة

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

التدري�سية املخطط لتدري�سها ،و�أن �أدنى متو�سط ح�سابي كان للكفاية اخلا�صة بامتالك
املعلمني واملعلمات القدرة على تخطيط الدرو�س مبا يتنا�سب و�أهداف الدرو�س املو�ضوعة،
فقد بلغ متو�سط هذه الكفاية ( ،)2.8وبا�ستثناء هذه الكفاية يبدو �أن درجة امتالك عينة

الدرا�سة للكفايات التدري�سية اخلا�صة بتخطيط الدرو�س تراوحت بني املتو�سطة واملرتفعة.

وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع ما جاء يف درا�سة م�سمار ( )2004ودرا�سة كوفا�س و�آخرين
( ،)2008اللتان �أ�شارتا �إىل �أن درجة امتالك عينات الدرا�سة فيهما لكفايات تخطيط الدرو�س

تراوحت بني املتو�سطة واملرتفعة جداً .وميكن �إرجاع نتيجة الدرا�سة احلالية من حيث ارتفاع
درجة امتالك املعلمني واملعلمات لكفايات تخطيط الدر�س �إىل دور مقررات طرق التدري�س
ومقرر املنهج املدر�سي بربامج �إعداد املعلمني يف �إك�ساب الطالب هذه الكفايات التدري�سية
والرتكيز عليها ،الأمر الذي �سهل عليهم تطبيقها يف الواقع الرتبوي بعد التحاقهم مبهنة

التدري�س� .أ�ضف �إىل �أن النتيجة التي �أ�شارت �إىل قلة متكن عينة الدرا�سة من تخطيط الدرو�س

مبا يتنا�سب والأهداف املو�ضوعة ميكن �إرجاعها �إىل عدم �شمولية النظرة التكاملية بني �أجزاء
الدر�س املختلفة ،والتعامل مع كل جزء من �أجزاء الدر�س كوحدة م�ستقلة عن الأجزاء الأخرى
يف الدر�س ،فقد يركز املعلم على اختيار التمرينات البدنية �أو و�ضع اخلطوات التعليمية دون

الربط بينهما وبني الأهداف املو�ضوعة للدر�س� .أو قد يرجع ال�سبب �إىل قلة معرفة املعلم على

اختيار الأن�شطة املنا�سبة مبا يتنا�سب مع خمتلف الأهداف التعليمية (املعرفية والوجدانية
والنف�س حركية).

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية لكفايات تنفيذ الدر�س
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

كفايات تنفيذ الدر�س
�أمتلك القدرة على �شرح املهارات التعليمية بو�ضوح تام.
�أ�ستطيع اختيار التدريبات املنا�سبة لتعليم املهارات املختلفة.
�أ�ستطيع ا�ستخدام الت�شكيالت املنا�سبة لتنفيذ �أجزاء الدر�س املختلفة.
ال �أجد �صعوبة يف النداء على التمرينات البدنية.
�أمتلك القدرة على �إ�شراك جميع الطالب يف تنفيذ املهام التدري�سية.
�أ�ستطيع االنتقال بكل �سهولة بني �أجزاء الدر�س املختلفة.
�أمتلك الكفاية يف ربط الدر�س بخربات الطالب ال�سابقة.
�أ�ستطيع ا�ستخدام الأدوات الريا�ضية والو�سائل التعليمة على نحو �أمثل.

املتو�سط
احل�سابي
4.42
4.36
4.37
4.38
4.26
3.39
3.46
4.32

االنحراف
املعياري
658.
682.
712.
783.
716.
1.326
1.250
715.

درجة امتالك
الكفاية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
منخف�ضة
منخف�ضة
مرتفعة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2
9
10

�أجد �صعوبة يف ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب تدري�س متنوعة ومبا يتنا�سب مع املهارات
املتعلمة.
�أ�ستطيع مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.

3.42

1.243

منخف�ضة

3.55

1.21

متو�سطة

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن درجة امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية

ب�سلطنة عمان للكفايات التدري�سية اخلا�صة بتنفيذ الدر�س كانت مرتفعة ب�شكل عام ،خا�صة
ما يتعلق بقدرتهم على �رشح املهارات التعليمية ،وا�ستخدام الت�شكيالت املنا�سبة لتنفيذ

�أجزاء الدر�س املختلفة ،وعدم مواجهتهم �أي م�شكلة يف القدرة على النداء يف التمرينات
البدنية بالطريقة العملية ال�صحيحة ،فقد ح�صلت هذه الكفايات على �أعلى متو�سطات

ح�سابية تعدت ( .)4.23وقد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل جودة املقررات الدرا�سية التي تلقتها
بع�ض عينة الدرا�سة يف �أثناء برامج �إعدادها الأكادميية ،حيث تركز معظم مقررات طرق

التدري�س والتدريب العملي على �إك�ساب الطلبة املعلمني كفايات تنفيذ الدرو�س بفاعلية،

و�إك�سابهم القدرة على الت�سل�سل املنطقي يف االنتقال بني �أجزاء الدر�س املختلفة ،وتوظيف
الإ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التدري�س املتنوعة ،الأمر الذي يقود الطالب املعلم �إىل الرتكيز على

هذه الكفايات وحماولة توظيفها بدرجة عالية من الإتقان .كما ميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل
�أن كفايات تنفيذ الدر�س تعد �أكرث الكفايات التدري�سية التي تركز عليها برامج �إعداد املعلم ملا

متثله من تعبري �صادق عن مدى متكن املعلم من جمال تخ�ص�صه ،ولذلك يحر�ص املعلم على
�إتقان الكفايات التدري�سية يف هذا املجال بدرجة عالية ،وهذه النتائج تتفق �أي�ضا مع ما جاء

يف درا�سة عبداحلق ( ،)2004ودرا�سة (.)Chan, 2001

ويف املقابل ي�شري اجلدول ال�سابق �أن عينة الدرا�سة متتلك كفايات لتنفيذ الدر�س بدرجة

منخف�ضة( :القدرة على االنتقال بني �أجزاء الدر�س املختلفة بكل �سهولة وي�رس ،وعدم متكنهم

من ربط الدرو�س اجلديدة بخربات التعلم ال�سابقة للطالب ،و�صعوبة ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب
تدري�س متنوعة يف تعليم الطالب املهارات الريا�ضية املختلفة) .ويرجع ذلك �إىل قلة الربامج

التدريبية يف �أثناء اخلدمة على مثل هذه الكفايات �أو ل�ضعف الرتابط والت�سل�سل بني مناهج

الريا�ضة املدر�سية يف خمتلف املراحل الدرا�سية الأمر الذي ي�صعب على املعلم حتديد اخلربات
ال�سابقة للطالب وربطها مع اخلربات التعليمية اجلديدة .وقد يعود ذلك �أي�ضا �إىل قلة معرفة

املعلم يف اختيار �أ�ساليب التدري�س املنا�سبة لنوع املهارات التعليمية املختلفة.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

رقم
الفقرة

كفايات تنفيذ الدر�س

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة امتالك
الكفاية
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رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية لكفايات �ضبط ال�صف
كفايات �ضبط ال�صف
�أمتلك القدرة يف اختيار احللول املنا�سبة وفقا للم�شكالت التي قد حتدث �أثناء
الدر�س.
ال �أجد �صعوبة يف ال�سيطرة على العدد الكبري من الطالب داخل ال�صف.
�أ�ستطيع توزيع االهتمام على جميع الطالب داخل ال�صف.
�أ�ستطيع بث جو من الألفة والود بيني وبني الطالب.
�أمتلك القدرة على تنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية والإدارة الذاتية بني الطالب.
�أ�ستطيع ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املنا�سبة ل�سلوك الطالب.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة امتالك
الكفاية

3.23

1.444

منخف�ضة

4.27
4.24
4.46
3.35
2.69

858.
722.
671.
1.364
1.430

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
منخف�ضة
منخف�ضة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن عينة الدرا�سة ترى �أن كفاياتهم التدري�سية يف جمال �ضبط

ال�صف حتتاج �إىل مزيد من التدريب والتطوير .وغالبية العينة تواجه �صعوبة يف ا�ستخدام
�أ�ساليب التعزيز املنا�سبة ل�سلوك الطالب ،ولي�ست لديهم قدرة على اختيار احللول املنا�سبة

مبا يتنا�سب وم�شكالت الطالب التي حتدث داخل الف�صل .ي�ضاف �إىل ذلك �ضعف قدرتهم
يف تنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية والإدارة الذاتية بني الطالب .لقد ح�صلت هذه الكفايات الثالث
على �أقل املتو�سطات احل�سابية )3.35( ،و( )3.23و( .)2.69وميكن ارجاع ال�سبب يف ذلك �إىل

قلة اخلربات التدري�سية لدى بع�ض عينة الدرا�سة يف التعامل مع امل�شكالت التي يواجهها
املعلمون مع الطالب يف الوقت املعا�رص ،خا�صة مع التغري الثقايف واالجتماعي الذي �أثر يف
نوعيات الطالب ،وظهور �سلوكات متنوعة وغريبة يقف املعلمون عاجزين عن ايجاد احللول
املنا�سبة لها .كما ميكن �أن يعود ذلك �إىل قلة املقررات التدري�سية التي تلقتها عينة الدرا�سة

يف برامج الإعداد الأكادميية قبل و�أثناء اخلدمة واملتعلقة ب�إدارة و�ضبط ال�صف ،و�أمناط الإدارة
ال�صفية ،وكيفية التغلب على امل�شكالت التي يواجهها املعلمون يف امليدان الرتبوي.

كما تظهر نتائج اجلدول �أن بع�ض كفايات �ضبط ال�صف لدى �أفراد عينة الدرا�سة متقنة

بدرجة مرتفعة ،كقدرتهم على بث جو من الألفة والود بينهم وبني طالبهم ،وقدرتهم على
ال�سيطرة على العدد الكبري من الطالب داخل ال�صف ،و�إمكانية توزيع اهتمامهم على جميع

طالبهم داخل ال�صف من دون ا�ستثناء .لقد ح�صلت هذه الكفايات على �أعلى املتو�سطات

احل�سابية .وقد يكون العامل يف ذلك طبيعة العالقة املتميزة بني معلمي الريا�ضة املدر�سية
وطالب املدار�س ،التي غالبا ً ما تكون عالقة تقدير واحرتام ومودة فر�ضتها طبيعة مادة الريا�ضة

املدر�سية التي يجد فيها الطالب متنف�سا ً وراحة �أكرث وجماال ً �أو�سع للعب واملرح مما هو حا�صل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف بع�ض املواد الدرا�سية الأخرى.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية لكفايات التقومي
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة امتالك
الكفاية

1

�أمتلك القدرة على حتديد م�ستويات التعلم القبلية عند الطالب.

4.06

791.

متو�سطة

2

�أ�ستطيع و�ضع االختبارات املعرفية بكل �سهولة وي�سر.
�أ�ستطيع تنفيذ االختبارات العملية املعدة لقيا�س م�ستويات الطلبة يف املهارات
احلركية ب�سهولة.
�أ�ستطيع ا�ستخدام التقومي امل�ستمر.

2.69

1.430

منخف�ضة

4.38

774.

مرتفعة

4.17

779.

متو�سطة

5

ال �أجد �صعوبة يف تف�سري وحتليل نتائج الطالب املعرفية واملهارية.

2.66

1.203

منخف�ضة

3
4

كفايات التقومي

تبني النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم (� )4أن غالبية عينة الدرا�سة يواجهون م�شاكل

متعددة يف امتالكهم كفايات التقومي املنا�سبة� .إن تف�سري وحتليل نتائج الطالب املعرفية
واملهارية ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على و�ضع االختبارات املعرفية املنا�سبة هما �أقل الكفايات

امتالكا ً لدى عينة الدرا�سة .لقد بلغت املتو�سطات احل�سابية لهاتني الكفايتني ( )2.66و()2.69

على التوايل .ولعل ذلك يعود �إىل حداثة التقومي يف جمال الريا�ضة املدر�سية يف املدار�س
احلكومية ب�سلطنة عمان .فقد �أُدخل نظام تقومي الطالب يف مادة الريا�ضة املدر�سية ب�شقيه
املهاري واملعريف خالل فرتة وجيزة الأمر الذي يتطلب تدريبا وخربة كافيتني يف كيفية تعامل

املعلمني مع مثل هذه الأنواع من االختبارات.

ويف اجلانب املقابل لذلك �أظهرت النتائج قدرة معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية على

تنفيذ االختبارات العملية املعدة لقيا�س م�ستويات الطالب يف املهارات احلركية املختلفة،

حيث �سجلت هذه الكفاية التدري�سية �أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)4.38بانحراف معياري قدره

( .)0.477ويرجع ذلك �إىل التدريب العملي الذي تلقاه املعلمني �سواء كان خالل الدرا�سة �أو
�أثناء اخلدمة ،ويت�ضح من اجلدول �أي�ضا ً �أن كفايات املعلمني واملعلمات يف حتديد م�ستويات

التعلم القبلية لدى الطالب ،وا�ستخدام التقومي امل�ستمر ح�صلت على درجة متو�سطة ،ويرجع

ال�سبب يف ذلك �إىل قلة معرفة املعلم يف حتديد م�ستويات التعلم القبلية لدى الطالب

خا�صة حديثو التخرج منهم ،وكذلك عدم اهتمام بع�ض املعلمني بالإطالع والتقيد مبا جاء
يف وثيقة التقومي التي تر�سل �إليهم بداية كل عام درا�سي.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

رقم
الفقرة
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رقم
الفقرة

الكفايات املهنية والعملية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة امتالك
الكفاية

1

�أمتلك املعرفة التخ�ص�صية الكافية للعمل كمعلم ريا�ضة مدر�سية.
�أ�ستطيع توظيف ما تعلمته يف مقررات طرق التدري�س عن التعليم والتدري�س ب�شكل
تطبيقي.
�أمتلك املعرفة الكافية مبختلف امل�ستجدات الرتبوية املتعلقة مبناهج الريا�ضة
املدر�سية.
ال �أجد �صعوبة يف تكوين عالقات ح�سنة مع الطالب و�إدارة املدر�سة واملعلمني.
�أمتلك الكفاية واملعرفة يف تنظيم خمتلف الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية باملدر�سة.
�أمتلك املعرفة العلمية يف �إدارة وحتكيم العديد من امل�سابقات الريا�ضية.

4.36

736.

مرتفعة

3.55

1.23

متو�سطة

3.96

913.

متو�سطة

4.26
4.34
3.25

855.
779.
1.351

مرتفعة
مرتفعة
منخف�ضة

2
3
4
5
6

تبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف اجلدول رقم (� )5أن غالبية عينة

الدرا�سة ميتلكون كفايات مهنية وعملية بدرجات تراوحت بني املتو�سطة واملرتفعة ،فجاءت

�أعلى الكفايات املهنية والعملية التي ميتلكونها متعلقة مبعرفتهم التخ�ص�صية الكافية
لعمل معلمي الريا�ضة املدر�سية ،وقدرتهم على تنظيم خمتلف الأن�شطة والفعاليات

الريا�ضية داخل املدر�سة ،وتكوين العالقات احل�سنة مع الطالب و�إدارة املدر�سة ومعلميها؛ يف
حني جاءت معرفتهم بامل�ستجدات الرتبوية املتعلقة باملناهج املدر�سية ،وقدرتهم على توظيف

ما تعلموه يف مقررات طرق التدري�س يف �أثناء برناجمهم الإعدادي يف الواقع التعليمي بدرجات

متو�سطة .كما بينت النتائج �أن قدرة معلمي ومعلمات الريا�ضة يف �إدارة وحتكيم العديد من
امل�سابقات الريا�ضية كانت بدرجة منخف�ضة .فقد ح�صلت هذه الكفاية على �أقل متو�سط

ح�سابي قدره ( ،)3.25وانحراف معياري ي�ساوي ( .)1.351ورمبا كان ال�سبب يف ذلك عائدا ً �إىل قلة

الفر�ص املتاحة لدى عينة الدرا�سة يف حتكيم وتنفيذ الأن�شطة الريا�ضية �سواء كان الن�شاط
الداخلي �أو اخلارجي� ،أو عدم تلقيهم الدورات الكافية يف حتكيم خمتلف الألعاب والأن�شطة

الريا�ضية.

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل تختلف درجة امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية

للكفايات التدري�سية باختالف النوع واخلربة التدري�سية واملنطقة التعليمية»؟

للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار (ت) وحتليل التباين الأحادي ،واجلداول التالية

تو�ضح الفروقات الإح�صائية وفقا للنوع واخلربة التدري�سية واملنطقة التعليمية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املتو�سط احل�سابي
�إناث
ذكور
168
142
3.90
3.78

االنحراف املعياري
�إناث
ذكور
168
142
439.
531.

1.988

كفايات تنفيذ الدر�س

3.98

4.01

487.

441.

539.

653.

كفايات �ضبط ال�صف

3.77

3.74

566.

.512

566.

404.

كفايات التقومي

3.54

3.63

616.

.536

1.384

138.

الكفايات املهنية والعملية

3.90

3.99

522.

576.

1.475

061.

الكفايات التدري�سية جمتمعة

3.83

3.88

412.

533.

1.267

298.

جمال الكفايات التدري�سية
كفايات تخطيط الدر�س

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة
482.

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن االختالف بني املتو�سطات يف درجة امتالك معلمي ومعلمات

الريا�ضة املدر�سية للكفايات التدري�سية مل يبلغ م�ستوى الداللة الإح�صائية تبعا ملتغري النوع
يف جميع الكفايات التدري�سية املختلفة .لقد كانت قيمة «ت» الإح�صائية �أكرب من م�ستوى
( ،)0.05 = aفلي�س هناك �إذن من اختالف يف درجة الكفايات التدري�سية لدى عينة الدرا�سة

احلالية تعزى ملتغري النوع .وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة
( )Chan, 2001ودرا�سة ح�سن ( )2004من عدم وجود فروق بني عينات الدرا�سة فيها يف
م�ستوى الكفايات التدري�سية تعزى ملتغري النوع .ويف املقابل تختلف نتائج هذه الدرا�سة مع

ما جاء يف درا�سة م�سمار ( ،)2004التي بينت �أن املعلمات ميتلكن كفايات تخطيط الدرو�س
ب�شكل �أف�ضل من املعلمني .وميكن تف�سري نتائج الدرا�سة احلالية (عدم وجود االختالف يف
درجة امتالك الكفايات التدري�سية) �إىل ت�شابه برامج �إعداد املعلمني ومرورهم بنف�س اخلربات
التدري�سية تقريبا قبل اخلدمة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن مركزية التعليم يف �سلطنة عمان رمبا تلعب

دورا �أي�ضا يف ت�شابه الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني واملعلمات ب�سلطنة عمان يف �أثناء

اخلدمة.

وفيما يخت�ص بت�أثري اخلربة التدري�سية يف درجة امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية
للكفايات التدري�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وطبق اختبار

حتليل التباين الأحادي لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على املجموع الكلي ملجاالت الكفايات
التدري�سية املختلفة .واجلداول رقم ( )7و( )8و( )9تو�ضح ذلك:

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني لالختالف يف مدى امتالك معلمي ومعلمات
الريا�ضة املدر�سية للكفايات التدري�سية تبعا ً ملتغري النوع
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للكفايات التدري�سية الكلية
وفقا ً ل�سنوات اخلربة التدري�سية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
فئات اخلربة التدري�سية
0.346
3.72
54
3-1
الكفايات التدري�سية
0.307
3.90
61
7-4
الكلية
0.369
3.84
72
11-8
0.403
3.90
123
 12فما فوق
يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن هناك فروقا ب�سيطة يف متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة يعزى

ملتغري اخلربة التدري�سية .وللتعرف على م�صادر تلك الفروق ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي.
واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()8
حتليل التباين الأحادي لأثر متغري �سنوات اخلربة التدري�سية على درجة
امتالك الكفايات التدري�سية
الداللة
متو�سط
درجة
جمموع
م�صدر التباين
املربعات قيمة ف الإح�صائية
احلرية
املربعات
الكفايات
0.455
3
1.366
بني املجموعات
التدري�سية
0.019
3.347
306
41.634
داخل املجموعات
0.136
309
43.00
الكلي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05 =α

يف درجة امتالك �أفراد عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية الكلية تعزى �إىل متغري اخلربة

التدري�سية .ولتحديد فئة اخلربة التدري�سية امل�ستفيدة ،ا�ستخدم اختبار بو�ست هوك للك�شف
عن املقارنات البعدية .واجلدول رقم ( )9يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()9
اختبار بو�ست هوك للمقارنات البعدية لأثر متغري �سنوات اخلربة على
درجة امتالك عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية
 12فما فوق
11-8
7-4
فئات اخلربة
0.117
3-1
*0.180
*0.178
0.002
0.061
7-4
0.063
11-8
 12فما فوق

*دالة عند م�ستوى ()0.05 = a

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يبني اجلدول رقم ( )9وجود فروق يف درجة امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية

النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني �أ�صحاب اخلربة ( )3-1و�أ�صحاب اخلربة التدري�سية الذين
�أم�ضوا يف العمل التدري�سي �أكرث من � 12سنة ،ول�صالح اخلربة التدري�سية الأطول .وهذه

النتائج تختلف مع نتائج درا�سة عبدالرزاق ( )2001ودرا�سة ح�سن ( )2004اللتني بينتا �أن
�أ�صحاب اخلربة التدري�سية الأقل كانوا على درجة �أعلى يف امتالكهم للكفايات التدري�سية

املختلفة.

�أما فيما يتعلق ب�أثر املنطقة التعليمية التي يدر�س فيها معلمو ومعلمات الريا�ضة

املدر�سية يف درجة امتالكهم للكفايات التدري�سية فاجلداول رقم ( )10و( )11تبني ذلك:

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للكفايات التدري�سية الكلية
وفقا ً للمنطقة التعليمية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
املنطقة التعليمية
0.476
3.80
83
م�سقط
0.322
3.76
44
الداخلية
الكفايات
0.283
3.83
33
الباطنة �شمال
التدري�سية الكلية
0.383
3.94
57
الباطنة جنوب
0.291
3.98
21
الظاهرة
0.287
3.89
72
ال�شرقية �شمال
يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن هناك فروقا ب�سيطة يف متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة

يعزى �إىل متغري املنطقة التعليمية التي ينتمون �إليها .وللتعرف على م�صادر تلك الفروق
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ،واجلدول رقم ( )11يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()11
حتليل التباين الأحادي لت�أثري املنطقة التعليمية يف درجة امتالك
عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية
الداللة
متو�سط
درجة
جمموع
م�صدر التباين
قيمة ف الإح�صائية
املربعات
احلرية
املربعات
الكفايات
0.302
5
1.510
بني املجموعات
التدري�سية
0.053
2.213
304
41.490
داخل املجموعات
0.136
309
43.00
الكلي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (=α

املجلد  14العدد  1مار�س 2013
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 )0.05يف درجة امتالك �أفراد عينة الدرا�سة للكفايات التدري�سية الكلية تعزى �إىل متغري

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

املنطقة التعليمية ،وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صل �إليه عبدالرزاق ( )2001من �أن
متغري املديريات �أو املناطق التعليمية لعب دورا ً يف اختالف عينة الدرا�سة لديه يف درجة
امتالكها للكفايات التدري�سية املختلفة .وقد يعزى �سبب عدم ت�أثري املنطقة التعليمية لدى

عينة الدرا�سة احلالية يف امتالكهم للكفايات التدري�سية �إىل ت�شابه برامج الإعداد املهني
�أو التدريب �أثناء اخلدمة لدى كافة معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان يف
خمتلف املناطق التعليمية.

ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد عالقة بني م�ستويات امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة

املدر�سية ب�سلطنة عمان للكفايات التدري�سية و�سبب اختيارهم ملهنة تدري�س الريا�ضة

املدر�سية»؟

للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت تكرارات اختيار �أفراد عينة الدرا�سة لأ�سباب اختيار

مهنة التدري�س وفقا مل�ستويات درجة امتالك الكفايات التدري�سية.

اجلدول رقم ()12
تكرارات �أ�سباب اختيار مهنة التدري�س لأفراد عينة الدرا�سة موزعة على
م�ستويات الكفايات التدري�سية

�أ�سباب اختيار
مهنة التدري�س

�أ�سباب اختيار
مهنة التدري�س

م�ستويات درجة امتالك الكفايات التدري�سية
مرتفعة
متو�سطة
قليلة
(�( – 3.49أعلى من
)3.49
(�أقل
)4.23
)4.23
حب الريا�ضة
رغبة الأهل والأ�صدقاء
حب العمل يف املجال التدري�سي
ت�شجيع معلمي الريا�ضة املدر�سية
احل�صول على ن�سبة يف الثانوية
العامة غري م�ؤهلة لاللتحاق
بالتخ�ص�صات الأخرى كالطب
والهند�سة
�ضمان الوظيفة بعد التخرج

املجموع الكلي

16
3
6
2

104
6
41
8

25
1
9
1

)46.8%( 145
(10)3.2%
(56)18%
(11)3.5%

13

43

8

(64)20.6%

3

17

4

(24)7.7%

يو�ضح اجلدول رقم ( )12تكرارات �أ�سباب اختيار مهنة التدري�س لدى معلمي ومعلمات

الريا�ضة املدر�سية موزعة على م�ستويات الكفايات التدري�سية املعرو�ضة �سابقاً .ويت�ضح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من اجلدول �أن حب الريا�ضة كان العامل الأ�سا�سي لدى املعلمني واملعلمات يف اختيار مهنة
بني �أ�سباب اختيارهم تخ�ص�ص الريا�ضة املدر�سية (ح�صولهم على ن�سبة يف مرحلة الثانوية
العامة مل ت�ؤهلهم للدخول يف التخ�ص�صات العلمية الأخرى كالطب والهند�سة والعلوم)،

مما ا�ضطرهم �إىل دخول تخ�ص�ص الريا�ضة املدر�سية الذي يقبل االلتحاق فيه مبعدالت �أقل من
معدالت التخ�ص�صات الأخرى .وقد بلغ تكرار هذا ال�سبب ( )64وبن�سبة قدرها  .%20.6كما

ت�شري النتائج التي يقدمها اجلدول ال�سابق� ،أن حب العمل يف املجال التدري�سي الذي يتوقع

�أن يكون العامل الأهم لدى من اختار مهنة التدري�س جاء يف املرتبة الثالثة بني الأ�سباب التي
دفعت عينة الدرا�سة �إىل اختيار مهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية بتكرار قدره ( )56وبن�سبة
مقدارها (.)%18

وملعرفة العالقة بني م�ستويات الكفايات التدري�سية و�أ�سباب اختيار مهنة التدري�س لدى

عينة الدرا�سة ا�ستخرجت قيمة مربع كاي ،وبلغت ( .)6.741وهي قيمة غري دالة �إح�صائيا ً عند
م�ستوى ( .)0.05 =αوت�شري هذه النتيجة �إىل عدم وجود عالقة بني املتغريين .وهذا يعني �أنه لي�س
بال�رضورة �أن يكون املعلمون الذين كان �سبب اختيارهم ملهنة تدري�س الريا�ضة املدر�سية هو
حب العمل يف املجال التدري�سي� ،أكرث امتالكا ً للكفايات التدري�سية عن غريهم من املعلمني

الآخرين والعك�س �صحيح �أي�ضاً.

اال�ستنتاجات

من خالل عر�ض نتائج �أ�سئلة الدرا�سة ،ميكن ا�ستخال�ص الآتي:

 .1درجة امتالك الكفايات التدري�سية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضية املدر�سية ب�سلطنة
عمان تراوحت بني ال�ضعيفة واملتو�سطة واملرتفعة يف خمتلف املجاالت التي �شملتها �أداة

الدرا�سة.

� .2شكلت كفايات تنفيذ الدر�س �أكرث الكفايات التدري�سية اكت�سابا ً لدى عينة الدرا�سة

مقارنة بالكفايات التدري�سية الأخرى.

� .3ضعف عينة الدرا�سة يف امتالك كفايات �ضبط ال�صف ،وكذلك الأمر بالن�سبة للكفايات

املهنية املتعلقة بالإطالع على امل�ستجدات الرتبوية احلديثة ،والقدرة على حتكيم و�إدارة خمتلف
الأن�شطة الريا�ضية.

 .4مل تظهر نتائج الدرا�سة �أثرا ً ملتغري النوع ( ذكور� -إناث) يف درجة امتالك الكفايات التدري�سية،
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التدري�س .فقد بلغ تكرار هذا ال�سبب ( )145بن�سبة مئوية قدرها  ،%46.8وجاء يف املرتبة الثانية
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وكذلك الأمر بالن�سبة لت�أثري املنطقة التعليمية ،بينما وجدت فروق دالة �إح�صائيا ً تعزى ملتغري
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�سنوات اخلربة التدري�سية ول�صالح اخلربة الأطول يف التدري�س.

 .5بينت الدرا�سة �أن �أكرث الأ�سباب التي دفعت عينة الدرا�سة الختيار مهنة التدري�س كان حب
الريا�ضة ،واحل�صول على ن�سبة قليلة يف املرحلة الثانوية مل ت�ؤهل العينة من اختيار مهن
�أخرى ،كما بينت الدرا�سة يف نف�س املجال عدم وجود عالقة �إح�صائية بني �أ�سباب اختيار مهنة

التدري�س وم�ستوى امتالك الكفايات التدري�سية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية
ب�سلطنة عمان.

التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج ،يو�صي الباحثان بالآتي:

� )1رضورة تخطيط وتنظيم اخلطط التدريبية املنفذة من قبل وزارة الرتبية والتعليم بهدف

تنمية وتطوير الكفايات التدري�سية املختلفة لدى معلمي الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان،
وخا�صة تلك الكفايات املتعلقة ب�ضبط ال�صف والتقومي الرتبوي.

 )2عقد ور�ش تدريبية ي�شرتك فيها معلمو الريا�ضة املدر�سية لإدارة وتنظيم وحتكيم خمتلف

الألعاب والأن�شطة الريا�ضية.

 )3ت�ضمني برامج �إعداد املعلمني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل مقررات تربوية تُعنى بالإدارة

ال�صفية والتقومي الرتبوي.

 )4اال�ستفادة من الكفايات التدري�سية املحددة يف �أداة الدرا�سة احلالية يف تطوير مقيا�س

للأداء التدري�سي ميكن ا�ستخدامه كبطاقة مالحظة �أثناء عمليات الإ�رشاف الرتبوي ملعلمي
ومعلمات الريا�ضة املدر�سية ب�سلطنة عمان.

� )5إجراء املزيد من الدرا�سات عن طريق تطبيق �أدوات بحثية �أخرى ،كاملقابلة من �أجل التو�سع
يف فهم الأ�سباب الكامنة وراء امتالك معملي ومعلمات الريا�ضة املدر�سية للكفايات

التدري�سية بدرجات قليلة ومتو�سطة.

 )6تطبيق املالحظة والزيارات ال�صفية املبا�رشة للت�أكد من مدى تطابق ما تو�صلت �إليه نتائج

الدرا�سة احلالية مع الواقع الفعلي الذي ميار�سه املعلمون للكفايات التدري�سية املختلفة.

 )7ا�ستطالع �آراء امل�رشفني حول مدى امتالك معلمي ومعلمات الريا�ضة للكفايات التدري�سية

املختلفة ومقارنتها مع �آراء املعلمني واملعلمات.
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