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درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت
عبدهللا خلف نزال السعيدي ،عبدالسالم جابر*

ملخـص

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية
الحديثة بدولة الكويت ،كما هدفت التعرف إلى الفروق في درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في
مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعا لمتغيرات (الجنس ،الخبرة ،المدرسة) .تكون مجتمع الدراسة من معلمي
ومعلمات التربية الرياضية في دولة الكويت وعددهم ( )1776معلما ومعلمة ،أما عينة الدراسة تكونت من ( )598معلماً
ومعلمة بدولة الكويت موزعين على ثالث محافظات في دولة الكويت وهي (العاصمة ،الجهراء ،الفروانية) ،استخدم الباحث
المنهج الوصفي ،وتم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي  ،2015/ 2014وتم استخدام الحزمة االحصائية spss
لتحليل البيانات،
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة
بدولة الكويت جاءت متدنية على كافة مجاالت الدراسة ،وأظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك
معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعا لمتغيرات (الجنس)
وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متغير المدرسة ولصالح المدارس الخاصة ولصالح كفاية المهارات الحياتية ،وكذلك
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الخبرة ولصالح المدرسين والمدرسات ذوي الخبرة  10فما فوق في كفاية
التكنولوجيا ،وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث مراجعة مناهج التربية الرياضية في مدارس دولة الكويت بما يتضمن
الكفايات المعرفية الحديثة ،ينصح بعقد ورشات عمل في الكفايات المعرفية المرتبطة باالقتصاد المعرفي ،والمهارات الحياتية،
والتكنولوجيا ،إجراء دراسات مشابهة على بعض جوانب منهاج التربية الرياضية في دولة الكويت ،وتفعيل موجهي التربية
الرياضية المعلمين في الميدان بتطبيق الكفايات المعرفية المرتبطة بمناهج التربية الرياضية الحديثة في دولة الكويت.
الكلمات الدالة :مناهج التربية الرياضية ،الكفايات المعرفية.

المقدمــة
يعمل معلم التربية الرياضية على القيام بواجباته المهنية
اتجاه الطلبة في ضوء الموائمة بين عناصر العملية التعليمية
وبما يتطلبه العصر الحديث من تقدم في مجاالت الحياة
المعاصرة التي تتطلب إعداد الفرد بشكل متزن ،كما يساهم في
بناء المجتمعات في ضوء االسس العلمية والتربوية ،ولقد ُكرم
المعلم منذ أن خلق اهلل اإلنسان لما يتمتع به من دو اًر فعاال في
شتى مجاالت الحياة ،حيث لقب الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بالمعلم البشرية داللة على قيمة المعلم التربوية والتعليمية في
حياة االمم.
تعتبر الكفاءة المعرفية من المصطلحات الحديثة التي
شهدت ازدهار واسع في ظل االزدهار االقتصادي واالجتماعي
* قسم االدارة والتدريب ،كلية التربية الرياضية ،الجامعة األردنية .تاريخ
استالم البحث  ،2016/1/18وتاريخ قبوله .2016/2/24

والرياضي المعاصرة في حياة األفراد والمجتمعات ،وكما أن
المعرفة تؤثر على األفراد من الناحية السلوكية والمعرفية.
وقد عرف العلماء الكفايات المعرفية (الفتالوي،1995 ،
والهرمةDrucker,1999, Rychen & ،Selman 2003 ،1996 ،
 )Salganik, 2001بأنها امتالك المعلم المعرفة العامة والمهارات
االزمة للتدريس ومدى اتقانه لها وتشمل مجموعة المهام التي
تكون األداء النهائي المتوقع من المعلم وانجازه بمستوى معين
من الفاعلية عند التدريس والتي يمكن مالحظتها وقياسها.
ويعرفها الباحث بأنها :مجموعة من المهارات والمعلومات
والقيم والمعارف والسلوكيات التي ال بد لمعلم التربية الرياضية
أن يمتلكها معرفيا وتطبيقيا ويوظفها بكفاءة عالية.
تعد الكفايات من األشياء المهمة التي يتطلب من المعلم أن
يمتلكها ويتصف بها ويطبقها ويتقنها وينمي المهارات التي
اكتسبها من الكفايات وممارستها في المؤسسات التعليمية
ويعتبر المعلم الذي يتسلح ويمتلككم كبي ار من الكفايات يكون
مؤث ار على المجتمع وعلى المؤسسات التعليمية وعلى الطالب.
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ويظهر تقدم الدول الحضاري من خالل المؤسسات التربوية
التي تعتبر النموذج االمثل في إعداد الفرد من خالل المهنية
العالية التي يمتلكها مدرس التربية الرياضية وبما يقوم به من
قدرات سامية في مجال الحداثة الرياضية بهدف تربية الفرد
لمواكبة الحياة.
ويؤكد شوكت ( )2014على اهمية اإلعداد المهني
والتربوي والمعرفي لمعلم التربية الرياضية وصول إلى تحقيق
امثل من خالل مواكبة التطورات الحديثة في مجاالت التربية
الرياضية.
ويعرف ريج ) (Reich ,2012الحداثة الرياضية بأنها هي
التطورات الحاصلة في مجال التدريس وتعليم التربية الرياضية
من خالل الممارسة.
ويشير كونر) (Conner,2013إلى المناهج الحديثة بأنها
دخلت في القرن العشرين حيث ظهرت مميزات في الحداثة
الرياضية كمفهوم وقت الفراغ والترفيه والتسوق والسياحة
الرياضية وبعض المصطلحات التربوية.
يرى هولت ( )holt, 2013أن الحداثة الرياضية تتسم
بمجموعة من الجوانب ،التي تعطيها أهميتها وتطورها،تتمثل في
انماط رياضية تتعلق بالتحديث والتجديد في الجوانب التعليمية
التربوية أو تفعيل ،أو ابعاد وطنية تتعلق بالتحديث في المناهج
التربوية أو ممارسات رياضية على المستوى الوطني واالقليمي،
أو البعد الغربي في الحداثة ويتعلق بالتطورات الحاصلة في
الغرب على صعيد العملية التعليمية أو التنافسية وتطبيقها على
المستوى المحلي
إن مواكبة المستجدات العالمية وتحديداتها ،وركوب ما
يسمى (بقطار التقانة) وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية
للحصول على جودة عالية في المنتج أال وهو نتاج التعليم وأثره
على الحياة البشرية (الديري ،والحايك.)2011،
ويعرف (الخطيب )2007 ،المنهاج بأنه هو كل الخبرات
التربوية التي تقدمها المدرسة أو الهيئة أو المؤسسة تحت
إشراف ورقابة وتوجيه مختصين في المجال.
ويؤكد حسين )2011( ،بأن المعلم علية متابعة التطورات
التي تحدث في مناهج التربية الرياضية وتخصصاتها بما
يتماشى مع تطورات العصر الحديث في منظومة فاعلة تحقق
القيم التربوية الشاملة لكي يكون للمتعلم دو اًر فاعالً في
مجتمعة.
ويعد مفهوم المناهج الحديثة من المفاهيم التي شهدها
عصرنا الحالي الذي يخدم مجال التربية الرياضية في عصر
العولمة كما تهدف إلى التطور التقني والفكري وانعكاسها على
معلمي التربية الرياضية في دولة الكويت.

ويشير الباحث بان مفهوم المناهج الحديثة في القرن
الحادي والعشرين ،تمثل في عدة جوانب الدراسة على النحو
اآلتي:
 االقتصاد المعرفي:هو تقدير اإلنسان لعملة من خاللالتفكير لكم المعلومات الذي توفره الثورة في االتصاالت
والتكنولوجيا المعاصرة ،وان متطلبات هذا االقتصاد يحتاج إلى
كثرة من النخب كعامل للمعرفة (عمار .)2000،ويؤكد
دجفالت ( )Djeflat, 2002إلى أن االقتصاد المعرفي كمفهوم هو
االقتصاد المعتمد على إنتاج المعرفة ،وتخزينها ،وبثها
لآلخرين ،وادارتها ،وتوظيفها لتحقيق المنفعة االقتصادية للفرد
والمجتمع.
 ويرتبط االقتصاد المعرفي بالذكاء واالبتكار واالبداع،وادارة الوقت ،والتفاعل ،والتحديث ،واالستثمار في المنتج
المهارات الحياتية :هي مجموعة من القدرات يمتلكها الفردويوظفها في مواقف حقيقية تساعده على التأقلم اإليجابي
والتعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها بيلو
( ،)2004،وتؤكد منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية
بأنها" القدرات التي تمكن األفراد من القيام بسلوك تكيفي
وايجابي يجعلهم قادرين على التعامل الفعال مع متطلبات الحياة
اليومية وتحدياتها" (و ازرة التربية والتعليم.)2007 ،
ولقد ذكر السوطري ( )2008تصنيف لليونسيف ()2005
بأن المهارات الحياتية تساهم في تحقيق المواطنة والشخصية
واالجتماعية ومهارات االتصال وحل المشكالت وصنع القرار
والتفكير الناقد والقيادة ومقاومة الضغوطات النفسية.
 تكنولوجيا التعليم :دخلت التكنولوجيا مجال التدريس وعنطريقة تجددت الحداثة في التدريس مما اطلق علية التدريس
الفعال ،حيث أُدخلت انماط في ذاتية التعلم ومصادر للمعرفة.
وتؤكد المحاميد ( )2007أن استخدام التكنولوجيا في
العملية التعليمية تزيد بشكل ملموس من فعالية تلك العملية،
فهو يعتبر اليوم أفضل وأنجح وسيلة تعليمية تم اختراعها ،وذلك
بسبب عدد من الخصائص والمزايا منها:جودة المادة التعليمية
المعروضة،التشويق،اإلتقان في التعليم،التفاعل المتبادل،اختفاء
عناصر الخوف والخجل من نفس المتعلم،التغلب على ظاهرة
الفروق الفردية ،وتوفير الوقت والجهد.
ولقد ظهرت انماط للبرامج التعليمية برامج التعليم
الخصوصي،برامج التمرين والممارسة وبرامج حل المشكلة
وبرامج المحاكاة وبرامج األلعاب التعليمية وبرامج العروض
التوضيحي (سالمة 2000 ،وموسى)2002 ،
شهدت دولة الكويت في اآلونة األخيرة من تطوير في
مناهج التربية الرياضية ومواكبة التضخم الهائل من المعلومات
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التي تصب في مصلحة المعلم والطالب وتنمية النواحي التربوية
والتعليمية لديهم ،أيضاً قامت و ازرة التربية والتعليم في دولة
الكويت لوضع خطط مستقبلية لتطوير مناهج التربية الرياضية
في عصر االزدهار والعولمة الذي اصبح من الضروري مواكبة
تلك التطورات ،السيما ما شهده العالم من تطور سريع في
جميع المجاالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية....
وللمناهج الحديثة أهمية في حياة المعلم مما تكسبه جوانب
ايجابية نحو الممارسة المهنية بكفاءة عالية واقتدار ،لذلك اتجه
الباحث إلى هذا الموضوع والمتضمن المناهج الحديثة لدى
معلمين التربية الرياضية في دولة الكويت.
مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحث في و ازرة التربية والتعليم في دولة
الكويت كمعلم للتربية الرياضية ،الحظ وجود فجوة بين معلم
التربية الرياضية في دولة الكويت ومناهج التربية الرياضية
الحديثة في مفهوم علوم التربية الرياضية بالرغم من توفر كل
االمكانات المتاحة لمعلم التربية الرياضية في دولة الكويت،
ويؤكد الباحث من خالل خبرته ومتابعته بأن هناك تواصل
ضعيف بين كوادر الو ازرة المتخصصة في مجال التربية
الرياضية ومعلم التربية الرياضية من حيث تفعيل الورشات
والندوات والبعثات التدريسية المتضمنة لمناهج التربية الرياضية
الحديثة في دولة الكويت ،مما دفع الباحث ان يعرف مدى
امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في
المناهج التربية الرياضية الحديثة في دولة الكويت ،بهدف
الوصول الى حلول تساهم في تفعيل الورشات والبعثات
والدورات التدريبية لمعلم التربية الرياضية في دولة الكويت.
أهمية الدراسة:تظهر أهمية الدراسة في:
 تمكين المعلمين بدولة الكويت من االطالع على مدىالحداثة في مصطلحات تربوية في مناهج التربية الرياضية
الحديثة في دولة الكويت.كما تساعد الدراسة على تزويد
الجهات المعنية بو ازرة التربية والتعليم بدولة الكويت بمدى ما
تمتلكه مناهج التربية الرياضية من حداثة المعلومات.
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة التعرف إلى:
 درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفاياتالمعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة
الكويت.
 الفروق في درجة امتالك معلمي التربية الرياضيةللكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة

بدولة الكويت تبعاً للمتغيرات(الجنس ،الخبرة ،المدرسة).
تساؤالت الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة تسعى لإلجابة على التساؤالت
اآلتية:
 ما درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفاياتالمعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة
الكويت؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالكمعلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج
التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعاً للمتغيرات
(الجنس،الخبرة ،المدرسة)؟
مصطلحات الدراسة:
 التعريفات االجرائية الخاصة بالدراسة
الكفايات المعرفية الحديثة :مجموعة من المهارات
والمعلومات والقيم والمعارف والسلوكيات التي البد لمعلم التربية
الرياضية أن يمتلكها معرفياً وتطبيقياً بكفاءة عالية.
مناهج التربية الرياضية :هي مجموعة من الخبرات التربوية
التي تقدمها المدرسة وتتمثل في الطالب والمعلم والوسيلة
والتقويم والتشكيالت واالمكانات الالزمة لتحقيق نتاجات العملية
التربوية.
حدود الدراسة:
الدراسة على معلمي ومعلمات التربية
 البشري :اقتصرت َالرياضية العاملين في الكويت.
الزماني :تم تنفيذ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعامالدراسي .2015/ 2014
 المكاني :مدارس دولة الكويت بجميع مراحلها.الدراسات السابقة:
قام الباحث بمراجعة مصادر المعلومات وقواعد البيانات
المتوفرة والدراسات العربية ،واألجنبية ومن هذه الدراسات
المحور األول الدراسات العربية والمحور الثاني الدراسات
األجنبية ،وفيما يلي عرضاً لهذه الدراسات مرتبة من األقدم إلى
االحدث:
وأجرى السوطري ،حسن )2008( ،دراسة هدفت للتعرف
إلى أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في التوظيف
المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية القائمة على
االقتصاد المعرفي .استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )112معلما ومعلمة
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و( )11مشرفا ومشرفة و( )159طالبا وطالبة من طلبة
الصف السابع األساسي في مديري ة محافظة العاصمة عمان.
وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين أساليب
التدريس على مقياس المهارات الحياتية فجاءت الفروق دالة
إحصائيا لصالح االسلوب التدريبي على المهارات الحياتية
(اتخاذ الق اررات ،تحمل المسؤولية ،الثقة بالنفس) وجاءت دالة
لصالح االسلوب ال تبادلي على المهارات الحياتية (التواصل،
الروح القيادية ،العمل الجماعي ،حل النزاعات ،تقبل
االختالف) ولصالح أسلوب االكتشاف الموجه على مهارة حل
المشكالت وكذلك أظهرت النتائج فروق دالة إحصائيا بين
أساليب التدريس على مستوى األداء المهارى في كرة الطائرة
بين االسلوب التدريبي والتبادلي لصالح األسلوب التدريبي،
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى األداء
المهارى بين الطالب وطالبات على كل أسلوب تدريس
فجاءت الفروق دالة إحصائيا في األسلوب األمري والتبادلي
على مهارة اإلرسال من أعلى لصالح الطالب بينما جاءت
الفروق دالة في األسلوب التدريبي واالكتشاف الموجه على
مهارتي اإلرسال من أعلى والتمرير من أعلى لصالح
الطالب ،ويوصي الباحث بدمج المهارات الحياتية في مناهج
التربية الرياضية ،وعقد دورات للمشرفين والمعلمين على
أساليب التدريس قيد الدراسة ،وتوظيف المهارات الحياتية في
حصص التربية الرياضية.
اجرى الحربي ( )2011دراسة هدفت الى بناء برنامج
تدريبي يستند إلى فلسفة االقتصاد المعرفي ،وتجديد فاعلية في
تطوير مهارات التدريس واالتجاهات المهنية ،لدى معلمي
التعليم الصناعي في دولة الكويت وتكونت عينة الدراسة من
( )50معلما تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ،بحيث
تعرضت التجريبية لبرنامج تدريبي لمدة شهر ،وباستخدام بطاقة
مالحظة ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في أداء معلمي التعليم الصناعي للمهارات التدريس
في ضوء فلسفة االقتصاد المعرفي ،وذلك لصالح افراد
المجموعة التجريبية ،وباستخدام مقياس االتجاهات ،اشارت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات
المهنية ،نحو البرنامج التدريبي القائم على االقتصاد المعرفي،
وذلك لصالح افراد المجموعة التجريبية أيضا.
وكما أجرى الزوري )2011( ،دراسة هدفت للتعرف إلى
أثر الدورات التدريبية القائمة على االقتصاد المعرفي في تطوير
المهارات الحياتية المهنية لمعلمي المرحلة األساسية في
عمان.استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة
من ()509معلمة وقد اظهرت نتائج الدراسة أن أثر الدورات

التدريبية القائمة على االقتصاد المعرفي في تطوير المهارات
الحياتية المهنية لمعلمي المرحلة األساسية في عمان من وجهة
نظرهم متوسطة في معدلها ،كما اظهرت الدراسة انه يوجد أثر
للدورات التدريبية القائمة على االقتصاد المعرفي في تطوير
المهارات الحياتية المهنية ،وكذلك اظهرت الدراسة بأنه ال يوجد
أثر للدورات التدريبية القائمة على االقتصاد المعرفي في تطوير
المهارات الحياتية المهنية لمعلمي المرحلة األساسية في عمان
تبعا لمتغير الصف الذي يدرسه ،التوصيات تعريض المعلمين
لدورات قائمة على االقتصاد المعرفي مرة واحدة في كل مجال
من مجاالت المهارات الحياتية ،ومشاركة المعلم في إعداد
المواد التدريبية.
وأجرت الهدهود ( ) 2012دراسة هدفت للتعرف إلى أثر
التدريس المبني على المهارات الحياتية لوحدتي الثقافة
الرياضية والتمرينات واللياقة البدنية في تنمية تحصيل الطلبة
ولياقتهم البدنية ومهاراتهم في اتخاذ القرار وحل المشكالت
لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن .استخدم الباحث المنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )48طالب وطالبة من
الصف األول الثانوي بنات تم توزيعهن في مجموعتين تجريبية
وضابطة ،وتم تطبيق على عينة من خارج عينة الدراسة (ن=
 ) 20وجاءت النتائج كما يلي وجود فرق ذو داللة إحصائية
بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي
للتحصيل النظري والعملي ولصالح المجموعة التجريبية
(التدريس المبني على المهارات الحياتية) مقارنة بالمجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) ووجود فرق ذو داللة إحصائية
بين أفراد المجموعة التجريبية باإلضافة إلى وجود فرق ذي
دال لة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في
القياس البعدي التخاذ القرار ولصالح المجموعة التجريبية
مقارنة بالمجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) وأوصت
الدراسة بضرورة التنوع في تدريس مناهج التربية الرياضية
لطالب المرحلة الثانوية ،وتفعيل التدريس المبني على
المهارات الحياتية للمرحلة الثانوية لتنمية مهارات اللياقة
البدنية لدى الطلبة ولتنمية المهارات الحياتية بأنواعها
المختلفة ،وإلثارة دافعيتهم للمشاركة في الدروس بفعالية،
باإلضافة إلى ضرورة توجيه تطوير المناهج نحو التوسع في
تطبيق المهارات الحياتية أثناء التدريس لجميع المباحث
الدراسية ،والتوسع في تدريب المعلمين على التدريس الموجه
نحو المهارات الحياتية.
أجرت العاصي ( )2013دراسة هدفت للتعرف إلى مدى
توظيف االقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية لمرحلة
التعليم األساسي في فلسطين واستخدم الباحث المنهج الوصفي،
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وتكونت عينة الدراسة من ( )30مشرفا ومشرفة و()1046
معلما ومعلمة وبعد التحليل االحصائي توصلت الدراسة إلى
النتائج التالية بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى
توظيف االقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية من
وجهة نظر المشرفين والمعلمين تبعا لمتغيرات (الجنس ،المؤهل
العلمي ،الخبرة ،المرحلة الدراسية) ووجود فروق ذات داللة
إحصائية تبعا لمتغيرات (العمل ،نوع المدرسة ،التخصص) في
ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بتوفير برامج إرشادية
وتوعوية للمشرفين والمعلمين في و ازرة التربية والتعليم عن
مبادئ االقتصاد المعرفي ،ومراجعة مناهج التربية الرياضية
لمرحلة التعليم األساسي في فلسطين والعمل على إعادة بناء
تلك المناهج بما يتالءم مع مبادئ االقتصاد المعرفي.
كما أجرى شوكت ،ليث ( )2014دراسة هدفت للتعرف إلى
درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفاءة المعرفية في
الحداثة الرياضية في مدينة الموصل  /العراق .واستخدم الباحث
المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )602معلم
ومعلمة في التربية الرياضية وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة
الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة والبالغة ( )234معلما
ومعلمة بواقع ( )159معلما و( )75معلمة وزع على أربعة
مجاالت علم التدريب الرياضي ،وقوانين األلعاب الرياضية،
والصحة البدنية ،واإلسعافات األولية أظهرت نتائج الدراسة أن
درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفاءة المعرفية في
الحداثة الرياضية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ووجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح ذوي
الخبرة ( 5سنوات– أقل من  10سنوات) وكذلك وجود فروق
دالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الدراسات
العليا.
الدراسات االجنبية
قام شابيل ( )chappell,2001بإجراء دراسة هدفت للتعرف
إلى " مشاكل وآفاق الحداثة في تدريس التربية الرياضية ودورها
في تطوير البلدان " ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التطرق إلى
أبرز التحديثات الحاصلة على تدريس مادة التربية الرياضية
وأثر ذلك على تطوير التعليم الرياضي،كما وهدفت الدراسة إلى
التعرف على أبرز المشاكل التي تواجه الدول في تطبيق
معايير الحداثة في تعليم التربية الرياضية .استخدمت الدراسة
المنهج التحليلي ،حيث توصلت الدراسة إلى كون العديد من
الحكومات في البلدان النامية قد حرصت على تعزيز وتطوير
مناهج تدريس التربية الرياضية ،ولكن هناك مشاكل هائلة
تواجه هذه البلدان .هذا ال يعني أن الحكومات المعنية من

البلدان النامية والمنظمات الدولية في العالم المتقدم أنها ال تبذل
جهدها في محاولة لتحسين الوضع ،ولكن هذا يحتاج إلى أن
يتم بالتعاون مع الحكومات والمنظمات المحلية والعالمية.
قام جيان وتيان مين ( )jian&tian-min, 2010بدراسة هدفت
إلى إصالح المناهج الرياضية في كلية التربية الرياضية ،ومدى
تأثيرها على تطوير المهارات الرياضة لدى الطالب وانعكاسه
على صحة أجسامهم .أجريت الدراسة في الصين ،وقد
استخدمت المنهج التحليلي ،حيث تكونت العينة من عدد من
الطالب الذين يدرسون في كلية التربية الرياضية.وقد توصلت
الدراسة إلى أن التطوير والتحسين في مناهج التربية الرياضية
يساعد على تحسين نوعية الجسم لدى الطالب ،ويزيد من
استيعابهم للمهارات الجديدة ،واكتسابهم لمعرفة جديدة .أظهرت
النتائج أن التربية الرياضية أصبحت عنص ار مهما في التعليم
الجامعي والنظام الثقافي ،إذا أن المناهج الرياضية تؤكد على
فوائد الرياضية للجسم والعقل ،وقد زاد الطلب على تخصص
التربية الرياضية من قبل الطالب ،وذلك إلدراكهم مدى أهمية
هذا التخصص على صحتهم البدنية والعقلية ،وقد شجعت
اإلصالحات والتطورات التي أجرت على التخصصات
الرياضية في الكلية على دخول عدد كبير من الطالب لدراسة
التربية الرياضية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة والنظر في بعض
الدراسات ،الحظ الباحث بأن هناك دراسات تناولت المناهج
الحديثة في التربية الرياضية بشكل عام ،ولم يتم ايجاد دراسات
تناولت موضوع المناهج الحديثة والمناهج الكويتية بشكل
خاص.
ومن خالل عرض الدراسات السابقة اختلفت في أهدافها
وموضوعها والفئة المستهدفة واالختالف باألساليب المستخدمة
في جمع البيانات ويمكن تلخيص الدراسات السابقة كما يلي:
هناك دراسات هدفت إلى مشاكل وآفاق المناهج في تدريس
التربية الرياضية ودورها في تطوير البلدان كدراسة ،وسعت
دراسة  )2010( jian & tian-min,إلى إصالح المناهج
الرياضية في كلية التربية الرياضية ،ومدى تأثيرها على تطوير
المهارات الرياضية لدى الطالب وانعكاسها على صحة
أجسامهم ،وقد تطرقت العاصي ( )2013للتعرف إلى مدى
توظيف االقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية في
فلسطين ،في حين تناولت دراسة ليث شوكت ( )2014للتعرف
إلى درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفاءة المعرفية في
الحداثة الرياضية في مدينة الموصل.
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وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة على:
 -1تركيز الحداثة الرياضية على أهمية استخدام
التكنولوجيا والوسائل الحديثة المختلفة.
 -2استخدام األساليب الحديثة في مناهج التربية
الرياضية.
 -3الوصول للهدف المنشود وهو اإلبداع والقدرة على
االنجاز والتطوير.
 -4تشجع الحداثة الرياضية الفرد على التطور ومواكبة
التغيرات.
وتميزت هذه الدراسة بأنها:
 -1في حدود علم الباحث أن هذه الدراسة هي األولى في
الكويت التي تناولت موضوع المناهج الحديثة في التربية
الرياضية بدولة الكويت.
 -2في حدود علم الباحث جاءت هذه الدراسة نادرة
باستخدام االختبار بدال من االستبيان.
 -3تأتي هذه الدراسة االولى بأخذ جميع معلمي المراحل
الدراسية في دولة الكويت من ذكور واناث.
 -4تأتي هذه الدراسة األولى لمعرفة الكفايات المعرفية
المرتبطة في مناهج التربية الرياضية في دولة الكويت لدى
معلمي التربية الرياضية بدولة الكويت.
اجراءات الدراسة:
تشمل وصفاً لمجتمع الدراسة والعينة ،وأداة الدراسة،
واجراءات الصدق والثبات لألداة المستخدمة في الدراسة ،كما
تتناول وصفاً للمعالجات اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل
البيانات ،واستخراج النتائج.
منهجية الدراسة:استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته
طبيعة الدراسة.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات
التربية الرياضية في دولة الكويت ويبلغ عددهم ( )1776معلما
ومعلمة وتشمل ثالثة مراحل الدراسية وهي االبتدائية والمتوسطة
والثانوية وشملت ثالثة محافظات في دولة الكويت وهي
محافظة العاصمة ومحافظة الفروانية ومحافظة الجهراء.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )598معلما ومعلمة وتمثل ما
نسبته( )%40من مجتمع الدراسة وقد تم اختيار العينة بطريقة

العشوائية ،والجدول ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة.
الجدول ( )1عينة الدراسة
المتغير

الفئة

العدد

الجنس

أنثى

324

الخبرة

ذكر

المجموع

598

100

خمس سنوات فما دون

من  10سنة فأكثر

134

المجموع

المدرسة

274

45.82

279

من  5إلى  10سنوات

حكومية

خاصة

المجموع

النسبة

185
598
360
238
598

54.18
46.66
30.94
22.41
100

60.20
39.80
100

أداة جمع البيانات الالزمة للدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم اختبار لجمع
البيانات المرتبطة بهذه الدراسة ،هدف إلى التعرف إلى درجة
امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في
مناهج التربية الرياضة الحديثة بدولة الكويت ،وقد قام الباحث
بتصميم اختبار خاص للدراسة تبعا لإلجراءات التالية:
تم الرجوع الى عدة مراجع لالطالع ومنهاChappell, ( :
2001؛  chehabi, 2002والسوطري؛  2008و jian&tian. Min,
2010؛ الزوري2011 ،؛ الهدهود 2012 ،و & besnier
 ،brownell, 2012عاصي ،2013 ،شوكت 2014 ،والحايك،
 2011وحسين،)2011 ،كما تم االطالع على مناهج التربية
الرياضية في دولة الكويت ،وتم تحديد مجاالت االختبار
بصورتها األولية ضمن ( )3مجاالت:
مجال االقتصاد المعرفي ( )15سؤال،مجال المهارات
الحياتية ( )15سؤال،ومجال التكنولوجيا ( )11سؤال.
بعد إعداد االختبار بصورته األولية تم عرضها على عدد
من المحكمين ( )6محكمين ،من أجل توضيح مالحظاتهم
حول انسجام تلك االسئلة وتعديل الذي يرونه مناسبا.
صدق االداة:
تم التحقق من صدق األداة باستخدام صدق المحتوى ،حيث
تم عرض أداة الدراسة بصورتها األولية على عدد من
المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية
الرياضية في الجامعة األردنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب في دولة الكويت ،وذلك لطرح آرائهم حول االختبار
ومدى مالئمة كل سؤال للمجال الذي وضع فيه ،وبناء على
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رأي المحكمين تم حذف بعض األسئلة وتعديل على بعض
األسئلة ويالحظ ذلك الفرق بين ملحق رقم ( ،)2و(.)3
وبعد التعديالت على االختبار تم إعداد االختبار بصورته
النهائية وعدد مجاالتها ( )3لكل مجال ( )10أسئلة ومجموع
األسئلة ( )30سؤال والملحق ( )3يوضح ذلك.
ثبات األداة:
تم إيجاد معامل الثبات ألداة الدراسة عن طريق تطبيق
االختبار واعادة تطبيقه ( )test-retestوكانت المدة الزمنية بين
التطبيق األول والتطبيق الثاني ( )10أيام ،وتم اختيار()62
معلم ومعلمة من معلمي التربية الرياضية بدولة الكويت من
مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة وتم استبعادهم من عينة
الدراسة ،وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين
وكان معامل الثبات ( )%98والجدول ( )2يوضح ذلك.
تشير نتائج الجدول إلى ان قيمة الثبات لكفاية االقتصاد

المعرفي بأسلوب تطبيق االختبار واعادة تطبيقه قد بلغت
( )0.952بمستوى داللة ( )0.000وبلغت لكفاية المهارات
الحياتية ( )0.985بمستوى داللة ( )0.000وبلغت لكفاية
التكنولوجيا ( )0.791842بمستوى داللة ( )0.000كما بلغت
للدرجة الكلية للكفايات ( )0.989بمستوى داللة ()0.000
وتبين هذه القيم ان افراد عينة الدراسة كانت اجابتهم متقاربة في
فترتين متباعدتين من الخضوع لالختبار حيث تعتبر القيم التي
تم الحصول عليها مرتفعة وتعكس قيم ثبات عالية (حيث عادة
ما تقبل قيم الثبات اذا كانت اكبر من او تساوي  0.70كحد
ادنى لهذا االسلوب من الثبات) كما تبين قيم مستوى الداللة ان
جميع هذه القيم تعتبر دالة إحصائيا ألنها اقل من  0.05ما
يشير إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين نتيجتي التطبيق على
كل كفاية من الكفايات وبذلك يتم االستنتاج بثبات كفايات
االختبار المعرفي المستخدم وبالتالي صالحيته للتطبيق.

الجدول ( )2نتائج ثبات الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة
بدولة الكويت بأسلوب تطبيق االختبار واعادة التطبيق (ن=)62

التطبيق الثاني
التطبيق االول
الكفاية
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
2.62
5.21
2.77
5.06
االقتصاد المعرفي
3.29
5.82
3.36
5.85
المهارات الحياتية
2.69
5.18
2.74
5.21
التكنولوجيا
6.30
16.21
6.32
16.13
الدرجة الكلية للكفايات

معامل
االرتباط
0.952
0.985
0.918
0.989

مستوى
الداللة
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

الجدول ( )3معامالت الصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الك ويت (ن=)62
أسئلة واجوبة االختبار

معامل
الصعوبة

س :1االقتصاد المعرفي سلعة اقتصادية تركز على
0.613
ج :1االنتاج العقلي ،تربية الفرد
س :2االقتصاد المعرفي الرياضي يرتكز على
0.516
ج :2التغيرات المعرفية والحداثة
س :3أول ظهور لالقتصاد المعرفي كمفهوم للثورات
0.435
ج :3الثورة المعلوماتية
س :4كل العبارات اآلتية صحيحة باستثناء،
0.565
ج :4يوجد فواصل زمنية وعقبات مكانية في تطبيق االقتصاد المعرفي
س :5من مرتكزات االقتصاد المعرفي،
ج :5تهيئة البنية التحتية المبنية على التكنولوجيا ومعلومات االتصال التي تخدم المعارف ،البحث العلمي من
0.500
مرتكزات االقتصاد المعرفي
0.484
س :6المعرفة الرياضية في مجال االقتصاد المعرفي تؤدي إلى حالة من ،ج :6أتزان الفرد
س :7يظهر مجتمع المعرفة في؟
0.484
ج :7المجال الرياضي ،الترفيه الرياضي ،التنافس الرياضي القائم على المال ،التنافس التعليمي الرياضي
0.581
س :8مناهج التربية الرياضية الحديثة تتسم بأنها؟
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التمييز

0.529
0.412
0.471
0.647
0.353
0.529
0.588
0.471
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ج :8شمولية تربوية ،توجيه الطلبة للممارسة النشاط الرياضي
س :9من مكونات الرئيسية لتطوير التعليم الرياضي؟
ج :9االقتصاد المعرفي ،تحسين البيئة التعليمية
س :10ظهر التحول االقتصادي المعرفي الرياضي في دولة الكويت؟
ج :10عام 2001
:عرفت منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية بأنها؟
سَ 11
ج :11سلوك تكيفي استجابي للفرد قادر على التفاعل مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها
س :12من األسباب الرئيسة لدمج المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية؟
ج :12تحسين جودة التعليم
س :13كل العبارات اآلتية صحيحة باستثناء،
ج :13المهارات الحياتية الرياضية تساعد على اتخاذ الق اررات السلبية
س :14تتصف المهارات الحياتية الرياضية المتعلقة بالناحية االنفعالية ب ،ج :14تنمية قوة االرادة
س :15تتصف المهارات الحياتية االجتماعية الرياضية بأنها تسهم في ،ج :15المشاركة في األنشطة الرياضية
س :16تتصف المهارات الحياتية المتعلقة بالجوانب العقلية في المجال الرياضي،
ج :16التفكير االبداعي في المجال الرياضي
س :17من مسوغات لدمج المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية الكويتية أنها تحسن من،
ج :17البيئة التعليمية ،الجوانب الترفيهية ،المهارات الحركية
س :18دخلت المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية عام،
ج2007 :18
س :19ركزت مناهج التربية الرياضية الحديثة على تنمية المهارات الحياتية من خالل التعلم،
ج :19التعلم من خالل اللعب
س :20تساعد المهارات الحياتية الرياضية على،
ج :20تحسين التحصيل األكاديمي ،ضبط االنفعاالت في الغرفة الصفية ،االعتماد على المعلم في جميع
قنوات التطور التعليمي
س :21ساهمت التكنولوجيا في تطوير مناهج التربية الرياضية من حيث ،ج :21المحتوى ،وسائل تعليمية،
طرائق التدريس
س :22من فوائد الحاسوب التعليمية الرياضية،
ج:22القدرة العالية على تخزين المعلومات
س :23بدأت تجربة الكويت في حوسبة التعليم الرياضي عام،
ج2005 :23
س :24ساهم التدريس الرياضي بمساعدة الحاسوب على،
ج :24زيادة عنصر التشويق
س :25من أنماط البرامج التعليمية التكنولوجية،
ج :25برامج التمرين والمنافسة ،برامج االلعاب التعليمية
س :26من مظاهر استخدام الحاسوب في تدريس مادة التربية الرياضية أنه،
ج :26يزيد من حماس المتعلم ودافعيته
س :27على مدرس التربية الرياضية أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات مع مراعاة،
ج 27التأكد من قدرة الطلبة على استخدام الحاسوب
س :28يساهم الحاسوب في عرض نماذج رياضية تكون،
ج :28تجزئة المهارة ،التغذية المعرفية للمهارة.
س :29من معوقات استخدام الحاسوب في تدريس مادة التربية الرياضية،
ج :29عدم توفير البيئة المناسبة ،ضبط المادة التعليمية بشكل تقليدي ،ضبط االنفعاالت النفسية.
س :30من مراحل إعداد البرامج التعليمية المحوسبة،
ج :30مرحلة التحليل والتصميم ،مرحلة االعداد واالنتاج ،مرحلة التقويم واالستنساخ

تبين نتائج الجدول ان قيم معامالت الصعوبة قد انحصرت
بين ( )0.613لالسئلة ( )1و( )21و( )28والقيمة ()0.371

0.403

0.353

0.484

0.529

0.581

0.647

0.484

0.647

0.452
0.597
0.484

0.412
0.529
0.706

0.484

0.353

0.435

0.412

0.581

0.471

0.371

0.353

0.419

0.412

0.613

0.353

0.532

0.412

0.484

0.471

0.581

0.412

0.500

0.529

0.468

0.588

0.452

0.412

0.613

0.529

0.435

0.647

0.532

0.529

للسؤال رقم ( )19حيث تندرج هذه القيم ضمن المدى المقبول
لمعامالت الصعوبة والتي تشير معظم الدراسات إلى انه يتراوح
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بين ( )0.70 – 0.30ما يشير إلى صدق اسئلة االختبار في
تحديد وتشخيص الكفايات المعرفية لدى معلمى التربية
الرياضية المرتبطة بمنهاج التربية الرياضية فقد بينتن النتائج ان
معامال الصدق التمييزي السئلة االختبار قد تراوحت بين
( )0.353و( )0.706ويالحظ ان هذه القيم ايضا تندرج ضمن
المدى المقبول لمعامالت التمييز والتي بينتها الدراسات انه
تنحصر بين ( )0.90 -0.30ما يعكس صدق اسئلة االختبار
في القدرة على التمييز بين المعلمين في استجاباتهم وبالتالي
قدرة االختبار على التمييز بين كفاياتهم.
تنفيذ اجراءات الدراسة:
بعد اختيار عينة الدراسة من معلمين ومعلمات التربية
الرياضية وقام الباحث بتوزيع االختبار كما يلي:
تم توجيه كتاب تسهيل مهمة من عمادة كلية التربيةالرياضية في الجامعة األردنية إلى الملحق الثقافي الكويتي في
األردن لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من الملحق الثقافي الكويتي في األردنإلى و ازرة التربية والتعليم العالي في دولة الكويت لتسهيل مهمة
الباحث.
تم توجيه كتاب من إدارة البحوث التربوية إلى منطقةالعاصمة التعليمية لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من إدارة البحوث التربوية إلى منطقةالفروانية التعليمية لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من إدارة البحوث التربوية إلى منطقة
الجهراء التعليمية لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من منطقة العاصمة التعليمية إلى جميعمدارس محافظة العاصمة لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من منطقة الفروانية التعليمية إلى جميعمدارس محافظة الفروانية لتسهيل مهمة الباحث.
تم توجيه كتاب من منطقة الجهراء التعليمية إلى جميع
مدارس محافظة الجهراء لتسهيل مهمة الباحث.
قام الباحث بتوزيع االختبار على معلمين ومعلمات التربية
الرياضية في مدارس و ازرة التربية في دولة الكويت.
متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة:
الجنس (ذكر ،انثى) الخبرة ( 5 -1سنوات ،من  5إلى 10
سنوات ،من  10سنة فأكثر).
المدرسة (حكومية ،خاصة).
المتغير التابع:

درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية
المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت.
المعالجة االحصائية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم إدخال البيانات على ()spss
واجراء المعالجات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية،المتوسطات الحسابية،االنحرافات
المعيارية.
 -2معامل االرتباط بيرسون.
 -3اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.
 -4اختبار (ت)،اختبار (ف)
نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى لتعرف على درجة امتالك معلمي
التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية
الرياضية الحديثة بدولة الكويت وقد تم عرض النتائج مرتبة في
ضوء أسئلة الدراسة على النحو األتي:
السؤال األول :ما درجة امتالك معلمي التربية الرياضية
للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية
الحديثة بدولة الكويت؟
يبين الجدول ( )4االجابات الصحيحة واالجابات الخاطئة
للكفايات المعرفية وهي على النحو اآلتي:
أوالً :االقتصاد المعرفي حيث بلغت نسبة االجابات
الصحيحة األعلى في السؤال األول وهو االقتصاد المعرفي
سلعة اقتصادية تركز على بلغت ( )58،0وأكثر نسبة أجوبة
خاطئة في السؤال الثامن حيث بلغت ( )63.9أما أقل نسبة
أجوبة صحيحة تمثل في السؤال الثامن حيث بلغ نسبته
( )36.1وأقل نسبة أجوبة خاطئة تمثل في السؤال األول حيث
بلغت ()42.0
ثانياً :المهارات الحياتية حيث بلغت نسبة االجابات
الصحيحة األعلى في السؤال الثاني حيث بلغت نسبته ()62.0
وأكثر نسبة أجوبة خاطئة في السؤال التاسع حيث بلغت نسبته
( )75.3أما أقل نسبة أجوبة صحيحة بلغ في السؤال التاسع
حيث بلغ نسبته ( )24.7وأقل نسبة أجوبة خاطئة في السؤال
الثاني حيث بلغ نسبته ()38.0
ثالثاً :التكنولوجيا حيث بلغت نسبة االجابات الصحيحة
األعلى في السؤال العاشر وبلغت نسبته ( )66.1وأكثر نسبة
أجوبة خاطئة في السؤال السابع حيث بلغت نسبته ( )57.4أما
أقل نسبة أجوبة صحيحة في السؤال السابع حيث بلغت نسبته
( )42.0وأقل نسبة أجوبة خاطئة في السؤال العاشر حيث
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بلغت نسبته ()33.9
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الجدول ( )4تك اررات ونسب اإلجابات الصحيحة لكل سؤال من أسئلة الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت
الكفاية
االقتصاد
المعرفي

المهارات
الحياتية

السؤال
س :1االقتصاد المعرفي سلعة اقتصادية تركز على
ج :1االنتاج العقلي ،تربية الفرد
س :2االقتصاد المعرفي الرياضي يرتكز على
ج :2التغيرات المعرفية والحداثة
س :3أول ظهور لالقتصاد المعرفي كمفهوم للثورات
ج :3الثورة المعلوماتية
س :4كل العبارات اآلتية صحيحة باستثناء،
ج :4يوجد فواصل زمنية وعقبات مكانية في تطبيق االقتصاد
المعرفي
س :5من مرتكزات االقتصاد المعرفي،
ج :5تهيئة البنية التحتية المبنية على التكنولوجيا ومعلومات
االتصال التي تخدم المعارف ،البحث العلمي من مرتكزات
االقتصاد المعرفي
س :6المعرفة الرياضية في مجال االقتصاد المعرفي تؤدي إلى
حالة من ،ج :6أتزان الفرد
س :7يظهر مجتمع المعرفة في
ج :7المجال الرياضي ،الترفيه الرياضي ،التنافس الرياضي القائم
على المال ،التنافس التعليمي الرياضي
س :8مناهج التربية الرياضية الحديثة تتسم بأنها،
ج :8شمولية تربوية ،توجيه الطلبة للممارسة النشاط الرياضي
س :9من مكونات الرئيسية لتطوير التعليم الرياضي نحو:
ج :9االقتصاد المعرفي ،تحسين البيئة التعليمية
س :10ظهر التحول االقتصادي المعرفي الرياضي في دولة
الكويت
ج :10عام 2001
الدرجة الكلية لكفاية االقتصاد المعرفي
:عرفت منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية بأنها
سَ 1
ج :1سلوك تكيفي استجابي للفرد قادر على التفاعل مع متطلبات
الحياة اليومية وتحدياتها
س :2من األسباب الرئيسة لدمج المهارات الحياتية في مناهج
التربية الرياضية فيما يلي،
ج :2تحسين جودة التعليم
س :3كل العبارات اآلتية صحيحة باستثناء،
ج :3المهارات الحياتية الرياضية تساعد على اتخاذ الق اررات
السلبية
س :4تتصف المهارات الحياتية الرياضية المتعلقة بالناحية
االنفعالية ب،
ج :4تنمية قوة االرادة
س :5تتصف المهارات الحياتية االجتماعية الرياضية بأنها تسهم
في.
ج :5المشاركة في األنشطة الرياضية
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الترتيب حسب
االجابات الصحيحة
األول
الثاني
الرابع
الثامن

اإلجابات الصحيحة
النسبة
العدد

اإلجابات الخاطئة
النسبة
العدد

347

58.0

251

42.0

315

52.7

283

47.3

288

48.2

310

51.8

245

41.0

353

59.0

التاسع

الثالث
السابع
العاشر
السادس
الخامس

الرابع

األول

الثامن

السادس

التاسع

244

40.8

354

59.2

311

52.0

287

48.0

246

41.1

352

58.9

216

36.1

382

63.9

260

43.5

338

56.5

267
2739

272

371

225

44.6
45.8

45.5

62.0

37.6

331
3241

326

227

373

55.4
54.2

54.5

38.0

62.4

252

42.1

346

57.9

196

32.8

402

67.2
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الكفاية

السؤال
س :6تتصف المهارات الحياتية المتعلقة بالجوانب العقلية في
المجال الرياضي،
ج :6التفكير االبداعي في المجال الرياضي
س :7من مسوغات لدمج المهارات الحياتية في مناهج التربية
الرياضية الكويتية أنها تحسن من،
ج :7البيئة التعليمية ،الجوانب الترفيهية ،المهارات الحركية
س :8دخلت المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية عام،
ج2007 :8
س :9ركزت مناهج التربية الرياضية الحديثة على تنمية المهارات
الحياتية من خالل التعلم،
ج :9التعلم من خالل اللعب
س :10تساعد المهارات الحياتية الرياضية على،
ج :10تحسين التحصيل األكاديمي ،ضبط االنفعاالت في الغرفة
الصفية ،االعتماد على المعلم في جميع قنوات التطور التعليمي
الدرجة الكلية لكفاية المهارات الحياتية

التكنولوجيا

س :1ساهمت التكنولوجيا في تطوير مناهج التربية الرياضية من
حيث،
ج :1المحتوى ،وسائل تعليمية ،طرائق التدريس
س :2من فوائد الحاسوب التعليمية الرياضية،
ج:2القدرة العالية على تخزين المعلومات
س :3بدأت تجربة الكويت في حوسبة التعليم الرياضي عام،
ج2005 :3
س :4ساهم التدريس الرياضي بمساعدة الحاسوب على،
ج :4زيادة عنصر التشويق
س :5من أنماط البرامج التعليمية التكنولوجية،
ج :5برامج التمرين والمنافسة ،برامج االلعاب التعليمية
س :6من مظاهر استخدام الحاسوب في تدريس مادة التربية
الرياضية أنه،
ج :6يزيد من حماس المتعلم ودافعيته
س :7على مدرس التربية الرياضية أن يستخدم تكنولوجيا
المعلومات مع مراعاة،
ج :7التأكد من قدرة الطلبة على استخدام الحاسوب
س :8يساهم الحاسوب في عرض نماذج رياضية تكون،
ج :8تجزئة المهارة ،التغذية المعرفية للمهارة.
س :9من معوقات استخدام الحاسوب في تدريس مادة التربية
الرياضية،
ج :9م توفير البيئة المناسبة ،ضبط المادة التعليمية بشكل
تقليدي ،ضبط االنفعاالت النفسية.
س :10من مراحل إعداد البرامج التعليمية المحوسبة،
ج :10مرحلة التحليل والتصميم ،مرحلة االعداد واالنتاج ،مرحلة
التقويم واالستنساخ
الدرجة الكلية لكفاية التكنولوجيا
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الترتيب حسب
االجابات الصحيحة
السابع
الثالث
الثاني
العاشر
الخامس

الثاني
الخامس
الثامن
السابع
السادس
العاشر
التاسع
الرابع

اإلجابات الصحيحة
النسبة
العدد

اإلجابات الخاطئة
النسبة
العدد

232

38.8

366

61.2

291

48.7

307

51.3

297

49.7

301

50.3

148

24.7

450

75.3

256

42.8

342

57.2

2540

42.5

3440

57.5

370

61،9

228

38،1

324

54،2

274

45،8

277

46.3

321

53.7

278

46،5

320

53،5

287

48،0

311

52،0

262

43،8

336

56،2

255

42،0

343

57،4

335

56،0

263

44،0

الثالث

األول

344

57،5

254

42،5

395
3127

66،1
52.3

203
2853

33،9
47.7
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الجدول ( )5التك اررات والنسب المئوية لإلجابات الصحيحة لكل كفاية من الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت
اإلجابات الخاطئة
اإلجابات الصحيحة
الترتيب
النسبة
العدد
النسبة
العدد
ترتيب الكفايات
54.2
3241
45.8
2739
الثاني
االقتصاد المعرفي
57.5
3440
42.5
2540
الثالث
المهارات الحياتية
47.7
2853
52.3
3127
األول
التكنولوجيا
53.1
9534
46.9
8406
الدرجة الكلية للكفايات
تبين نسب االجابات الصحيحة للكفايات المعرفية لدى
معلمي التربية الرياضية المرتبطة في مناهج التربية الرياضية
الحديثة بدولة الكويت وجود ضعف في هذه الكفايات حيث
كانت معظم هذه النسب اقل من  / 60وهو الحد االدنى الذي
يعتقد الباحث انه من الضروري ان ال تقل كفاية المعلم عن
هذه القيمة ويالحظ ان اقل هذه الكفايات كانت كفاية المهارات
الحياتية اذ بلغت نسبتها ( )/ 42.5بينما كانت اعلى نسبة هي
( )/ 52.3لكفاية التكنولوجيا كما وبلغت النسبة الكلية للكفايات
(.)46.9
السؤال الثاني:هل توجد فروق في درجة امتالك معلمي
التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج
التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعا
للمتغيرات(الجنس ،الخبرة ،المدرسة)"
اوال نتائج الفروق المرتبطة بمتغير الجنس:

تشير نتائج الجدول إلى ان قيمة ت المحسوبة لكفاية
االقتصاد المعرفي قد بلغت ( )1.35بمستوى داللة ()0.177
وبلغت لكفاية المهارات الحياتية ( )0.34بمستوى داللة
( )0.732وبلغت لكفاية التكنولوجيا ( )1.38بمستوى داللة
( )0.166كما بلغت للدرجة الكلية للكفايات ( )0.11بمستوى
داللة ( )0.911ويالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة كانت
غير دالة إحصائيا ألنها اكبر من  0.05ما يشير إلى عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات نتائج افراد
عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس على كفايات االختبار
المعرفي المستخدم وبالتالي االستنتاج بتقارب نتائجهم في
الكفايات المعرفية.
ثانيا نتائج الفروق المرتبطة بمتغير الخبرة
قام الباحث بتطبيق تحليل التباين احادي االتجاه ( one way
 )ANOVAحيث يوضح الجدول ( )7نتائج االختبار.

الجدول ( )6نتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعا لمتغير الجنس
الكفايات

الجنس

ذكر
االقتصاد المعرفي
أنثى
ذكر
المهارات الحياتية
أنثى
ذكر
التكنولوجيا
أنثى
الكلية ذكر
الدرجة
للكفايات
أنثى

العدد
274
323
274
323
274
323
274
323

المتوسط
الحسابي
4.45
4.68
4.27
4.22
5.35
5.12
14.07
14.02
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االنحراف
المعياري
2.40
1.91
2.02
1.82
2.19
1.86
5.35
4.37

قيمة ت

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

1.35

595

0.177

0.34

595

0.732

1.38

595

0.166

0.11

595

0.911
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الكفاية

الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكفايات المعرفية
لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة منهاج التربية الرياضية بدولة الكويت

االقتصاد المعرفي
المهارات الحياتية
التكنولوجيا
الدرجة الكلية للكفايات

العدد
279
185
134
279
185
134
279
185
134
279
185
134

الخبرة
 5-1سنوات
من  5إلى  10سنوات
من  10سنة فأكثر
 5-1سنوات
من  5إلى  10سنوات
من  10سنة فأكثر
 5-1سنوات
من  5إلى  10سنوات
من  10سنة فأكثر
 5-1سنوات
من  5إلى  10سنوات
من  10سنة فأكثر

تشير نتائج الجدول الى وجود فروق بين متوسطات كل كفاية
من الكفايات تبعا لمتغير الخبرة ولتحديد مدى معنوية واهمية هذه
الفروق من الناحية االحصائية فقد استخدم تحليل التبيان
االحادي حيث يوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار.
تشير نتائج تحليل التباين االحادي إلى ان قيمة ف المحسوبة
لكفاية االقتصاد المعرفي قد بلغت ( )1.22بمستوى داللة
( )0.295وبلغت لكفاية المهارات الحياتية ( )1.03بمستوى داللة
( )0.356وبلغت لكفاية التكنولوجيا ( )4.10بمستوى داللة
( )0.017كما بلغت للدرجة الكلية للكفايات ( )2.96بمستوى
داللة ( )0.052ويالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة كانت غير
دالة إحصائيا ألنها اكبر من  0.05ما يشير إلى عدم وجود

المتوسط الحسابي
4.49
4.52
4.84
4.20
4.17
4.46
5.06
5.17
5.66
13.76
13.86
14.95

االنحراف المعياري
2.15
2.22
2.07
1.99
1.94
1.70
2.03
2.13
1.75
4.97
4.96
4.32

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات نتائج افراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير الخبرة على كفايات االختبار المعرفي
المستخدم
باستثناء وجود فروق ذات داللة احصائية على كفاية
التكنولوجيا حيث كانت قيمة مستوى الداللة في هذه الكفاية
( )0.017اقل من  0.05ما يشير إلى وجود الفروق من الناحية
االحصائية بين فئات متغير الخبرة غي هذه الكفاية وقد استخدم
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بهدف تحديد مصادر هذه الفروق
ويوضح الجدول التالي نتائج هذه الفروق ويوضح الجدول ()9
نتائج الفروق في متغير الخبرة.

الجدول ( )8نتائج تحليل التباين االحادي للكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
منهاج التربية الرياضية بدولة الكويت

مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة
الكفاية
5.69
2
11.38
الخبرة
0.295
1.22
4.65
595
2764.27
الخطأ
االقتصاد المعرفي
597
2775.65
الكلي
3.79
2
7.57
الخبرة
0.356
1.03
3.66
595
2179.80
الخطأ
المهارات الحياتية
597
2187.37
الكلي
16.49
2
32.98
الخبرة
0.017
4.10
4.02
595
2392.64
الخطأ
التكنولوجيا
597
2425.61
الكلي
69.19
2
138.38
الخبرة
0.052
2.96
23.35
595
13895.68
الدرجة الكلية للكفايات الخطأ
597
14034.07
الكلي
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(*) قيمة دالة احصائيا عند مستوى 0.05

الكفاية

الجدول ( )9نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بهدف تحديد مصادر الفروق
بين فئات متغير الخبرة في كفاية التكنولوجيا

التكنولوجيا

المتوسط الحسابي
5.06
5.17
5.66

(*) قيمة دالة احصائيا عند مستوى 0.05

الخبرة
 5-1سنوات
من  5إلى  10سنوات
من 10سنة فأكثر

تبين نتائج الجدول ان المعلمين ذوي الخبرة االطول (10
سنة فاكثر) يختلفون عن زمالئهم من الخبرات االقل (5-1
سنوات) و( )10 – 5سنوات بحيث ان داللة هذه الفروق كانت
لصالح المعلمين ذوي الخبرة االطول اذ كانت قيمة المتوسط

من  6إلى  10سنوات

من  11سنة فأكثر
*
*

الحسابي لديهم ( )5.66اكبر من زمالئهم من الخبرات االقل.
ثالثا نتائج الفروق المرتبطة بمتغير المدرسة
قام الباحث باستخدام اختبار(ت) للعينات المستقلة حيث
يوضح الجدول ( )10نتائج االختبار

الجدول ( )10نتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الرياضية المرتبطة
في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تبعا لمتغير المدرسة
الكفايات
االقتصاد المعرفي
المهارات الحياتية
التكنولوجيا
الدرجة الكلية
للكفايات

المدرسة

العدد

حكومية
خاصة
حكومية
خاصة
حكومية
خاصة
حكومية
خاصة

360
238
360
238
360
238
360
238

(*) قيمة دالة احصائيا عند مستوى 0.05

المتوسط
الحسابي
4.54
4.64
4.11
4.45
5.23
5.22
13.89
14.32

تشير نتائج الجدول إلى ان قيمة ت المحسوبة لكفاية
االقتصاد المعرفي قد بلغت ( )0.35بمستوى داللة ()0.591
وبلغت لكفاية المهارات الحياتية ( )2.14بمستوى داللة
( )0.032وبلغت لكفاية التكنولوجيا ( )0.06بمستوى داللة
( )0.950كما بلغت للدرجة الكلية للكفايات ( )1.05بمستوى
داللة ( )0.290ويالحظ ان جميع قيم مستوى الداللة كانت
غير دالة إحصائيا ألنها اكبر من  0.05ما يشير إلى عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات نتائج افراد
عينة الدراسة تبعا لمتغير المدرسة على كفايات االختبار
المعرفي المستخدم وبالتالي االستنتاج بتقارب نتائجهم في
الكفايات المعرفية باستثناء وجود فروق ذات داللة احصائية
على كفاية المهارات الحياتية حيث كانت قيمة مستوى الداللة
في هذه الكفاية ( )0.032اقل من  0.05ما يشير إلى وجود

االنحراف
المعياري
2.23
2.05
1.87
1.96
2.00
2.04
4.89
4.78

قيمة ت

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

0.53

596

0.591

2.14

596

*0.032

0.06

596

0.950

1.05

596

0.290

الفروق من الناحية االحصائية بين المدارس الحكومية والخاصة
في هذه الكفاية بحيث ان داللة الفروق كانت لصالح المدارس
الخاصة صاحبة المتوسط الحسابي االكبر ( )4.45مقارنة
بمتوسط الحسابي للمدارس الحكومية (.)4.11
مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول:ما درجة امتالك معلمي
التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في مناهج
التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت؟
بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم ( )5فإننا نالحظ أن درجة
امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية المرتبطة في
مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت تمثلت االجابات
حسب المجاالت للكفايات
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يفسر الباحث تدني نسبة اإلجابات الصحيحة للكفايات
المعرفية المرتبطة بالمناهج الحديثة للتربية الرياضية إلى قلة
تواصل المعلمين في االطالع على المستجدات التربوية في
مناهج التربية الرياضية الحديثة بالرغم ما شهدته مناهج التربية
الرياضية في دولة الكويت من تطور وتحديث مستمر.
كما يرى الباحث في ضوء المستجدات العلمية الحديثة
بمناهج التربية الحديثة بأن و ازرة التربية والتعليم في دولة
الكويت لم تسعى إلى عقد ورشات عمل مستمرة لمعلمي التربية
الرياضية قبل واثناء التعيين وصقلهم بالمصطلحات الحديثة
التي تضمنها منهاج التربية الرياضية الحديث والمتمثل في
(االقتصاد المعرفي ،المهارات الحياتاية ،التكنولوجية) ويتفق
ذلك مع دراسة ( )Rychen& Salganik,2001,بأن امتالك المعلم
المعرفة العامة والمهارات الالزمة للتدريس ومدى اتقانه لها،
وكذلك تتفق مع دراسة الزوري ( )2011التي أكدت على ان
االقتصاد المعرفي ساهم في تطوير المهارات الحياتية لمدرس
التربية الرياضية.كما يعزو الباحث بأن ارتفاع نسبة االجابات
الصحيحة للسؤال األول في مجال االقتصاد المعرفي لدى
معلمي التربية الرياضية إلى ان المعلم يعي تماما بأن المناهج
تتضمن االقتصاد المعرفي،وتشير الداللة ان مستوى المعرفة
جيد لدى معلمي التربية الرياضية في دولة الكويت ،أما اقل
الفقرات في االجابات الصحيحة جاءت في السؤال رقم ()8
وترتيبها العاشر لهذا المجال مما يدل على ان معلم التربية
الرياضية في دولة الكويت ال يعي مدى تضمين مناهج التربية
الرياضية في شموليتها التربوية في اعداد الطالب المتزن وهذا
يتفق مع دراسة (اماني.)2013 ،
وفي مجال المهارات الحياتية تشير اجابات المعلمين
الصحيحة الى السؤال الثاني وترتيبه األول والذي يتضمن بأن
األسباب الرئيسية في دمج المهارات الحياتية في مناهج التربية
الرياضية الحديثة في دولة الكويت ،حيث يدرك جميع المعلمين
بأن المهارات الحياتية ضرورية لتحسين جودة المنتج وخصوصاً
في العملية التدريسية اما اقل االجابات جاءت في السؤال
التاسع وترتيبه العاشر بين الفقرات والذي ينص على ان
المهارات الحياتية يمكن ان تنمو من خالل اللعب ،ويعزو
الباحث صدق االستجابات ألن معلم التربية الرياضية لم
يخضع الى ورشات عمل في المهارات الحياتية وأهميتها في
تنمية المواهب الرياضية.
وفي مجال تكنولوجيا التعليم جاءت االجابات الصحيحة
األعلى في السؤال العاشر وترتيبه بين االسئلة األول حيث
يشير الى مراحل اعداد البرامج المحوسبة (االعداد والتحليل
والتقويم) يؤكد الباحث بأن معلمي التربية الرياضية يمتلكون

المهارات الكافية في مجال التكنولوجيا بحكم تداولها في و ازرة
التربية والتعليم وفي متناول يد معلم التربية الرياضية أما اقل
االجابات الصحيحة ظهرت في السؤال السادس وترتيبها العاشر
والمتضمن مظاهر استخدام الحاسوب في ميدان التربية
الرياضية حيث مجموع االجابات للمعلمين ال يزيد الدافعية لدى
الطالب ،ويعزو الباحث ذلك الى ان معلم التربية الرياضية لم
يفعل الحاسوب في الوحدات التعليمية اثناء سير العملية
التدريسية.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق
في درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات المعرفية
المرتبطة في مناهج التربية الرياضية الحديثة بدولة الكويت
تبعا للمتغيرات (الجنس ،الخبرة ،المدرسة)؟
مناقشة نتائج متغير الجنس :بالرجوع لجدول رقم ( )6فقد
كانت قيمة (ت) غير دالة إحصائيا حيث أنها أكبر من
( )0،05ما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تبعا لمتغير الجنس.ويعزو الباحث ذلك إلى أن نظام العمل
متجانس بين الذكور واالناث ألنه خاضع لتطبيقات و ازرة التربية
والتعليم وتعمم التعليمات في تنفيذ مناهج التربية الرياضية
الحديثة بدولة الكويت على الذكور واالناث بنفس آلية العمل
المحددة من قسم األنشطة الرياضية في و ازرة التربية والتعليم،
وكذلك تعقد و ازرة التربية والتعليم الورش الخاصة بمناهج التربية
الرياضية للذكور واالناث لذلك اتت االستجابات من المعلمين
والمعلمات بنفس الدرجة حيث ال توجد فروق ذات داللة
احصائية بينهما وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العاصي
( )2011التي تؤكد بعدم وجود فروق في متغير الجنس لدى
معلمي التربية الرياضية في دولة فلسطين ،كما اختلفت مع
دراسة (شوكت )2014 ،بوجود فروق ذات داللة احصائية في
متغير الجنس لدى معلمي التربية الرياضية ولصالح االناث في
ضوء الحداثة الرياضية.
مناقشة نتائج متغير الخبرة :بالرجوع لجدول رقم ()7
فهناك فروق في المتوسطات الحسابية لكل كفاية من الكفايات
وبناء على ذلك استخدم الباحث تحليل التباين األحادي انه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الخبرة لكل من
كفاية االقتصاد المعرفي وكفاية المهارات الحياتية ووجود فروق
ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الخبرة لكفاية التكنولوجيا
ويعتبر الباحث بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في
الكفايات المعرفية المرتبطة بمناهج التربية الرياضية الحديثة
بدولة الكويت لقلة الخبرات في تفحص مفهوم المناهج التربوية
الرياضية وادراكهم لهذه المفاهيم الخاصة بالحداثة في مناهج
التربية الرياضية لذلك لم تظهر فروق في متغير الخبرة من سنة
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الى  10سنوات .أما ظهور داللة احصائية في متغير
التكنولوجيا لصالح  10سنوات فما فوق يفسر الباحث بأن
المعلم ذو الخبرة العالية لديه االمام الكافي بتكنولوجيا التعليم
وتراكم الخبرات التكنولوجية بحكم الدورات التي خضع لها في
و ازرة التربية والتعليم في ضوء المدة الزمنية من التعيين ساهم
في وجود فروق ذات داللة احصائية واختلفت هذه دراسة مع
دراسة العاصي ( )2013بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية
بمتغير الخبرة .ومن جانب آخر يوجد فروق ذات داللة
إحصائية تبعا لمتغير الخبرة لكفاية التكنولوجيا فإن هذه الفروق
تتجه لصالح ذوي الخبرة من ( )10سنة فأكثر ويعزو الباحث
ذلك أن كلما زاد المعلم خبرة زاد ثقة بأن التكنولوجيا لها أهمية
كبيرة في تطوير مستوى الطالب وتوسيع عملية التعلم وتوفير
الوقت والجهد.
مناقشة نتائج متغير المدرسة :يعزو الباحث الى وجود
فروق ذات داللة احصائية في متغير المدرسة ولصالح
المدارس الخاصة الى ان االهتمام في تنفيذ مناهج التربية
الرياضية في المدارس الخاصة أكثر جدية ونظ اًر لتوفر
االمكانات المتاحة لتنفيذ محتوى مناهج التربية الرياضية
الحديثة ،حيث لم يعثر الباحث على دراسات سابقة في متغير
المدرسة ويعزو الباحث بتحسين مستوى المهارات الحياتية
وتوصل الباحث الى دراسات تجريبية تدل على تحسين
المهارات الحياتية كدراسة (السوطري )2008 ،والزوري
(.)2011
وفي حين لم تظهر داللة احصائية لمتغير االقتصاد
المعرفي والتكنولوجيا في ضوء متغير المدرسة ويعزو الباحث
ذلك الى ان االجابات على االسئلة الدراسية كانت مشابهة الى
درجة كبيرة في درجة امتالك معلمي التربية الرياضية للكفايات
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The Level of Teachers' Cognitive Competencies Related to the Modern (P.E)
Curricula for the of (P.E) in Kuwait
Abdullah Kh. Al-Sa’aiedi, Abdelsalam Jaber*

ABSTRACT
This study amide to investigate the degree of having cognitive competencies related to the modern (P.E)
curricula by the teachers of (P.E) in Kuwait. In addition, it investigated differences in the cognitive
competencies due to teachers' sex, experience and school type. The study population consisted of male and
female (P.E) teachers in Kuwait country (n=1771). A sample of (598) teachers were selected from: Kuwait
(the capital), Jahra'a and Farwanyah states to participate in the study. A survey designed specially for the
purpose of the study which consisted of (30) questions that covered three main dimensions (cognitive
economics, life skills and technology). The study was applied in the second session from the year 20142015. SPSS and Excel software's were used to analyze the data and independent samples t-test, one way
ANOVA were applied.
The results showed that: no significant differences were observed due to teacher's sex in the cognitive
competencies related to physical education curricula in Kuwait; while there were significant differences
according to school type in favor of the private sector schools and that there were significant differences
according to teacher's experience in favor of the 11 years and more. The researcher recommended to
review the current physical education curricula in Kuwait taking the modern cognitive competencies into
account, holding special workshops in the competencies in light of the cognitive economics, following up
the teacher in field to check if they apply the cognitive competences.
Keywords: Curriculums P.E, Competencies Related to the Modern P.E.
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