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  ملخص

ى  ة التعرف ال دفت الدراس ي ھ ة األداء التعليم ة فاعلي ة التربي ة كلي دى طلب ة ل واد العملي للم
ادة  إلى إضافةالنجاح الوطنية، الرياضية في جامعة  وع الم ى دور كل من الجنس ون التعرف عل

ة العملية  ة التربي والمستوى الدراسي لتحديد ھذه العناصر، وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة كلي
ة) ٩٩(الرياضية للسنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة والبالغ عددھم  اً وطالب ق. طالب  ولتحقي

اتال أھداف ائج الدراسة ان  أظھرت  .دراسة تم استخدام االستبانة لجمع المعلوم ة نت  األداءفاعلي
امعي ي الج واحي  التعليم درس، الن ق ال وى، تطبي رض المحت االت ع ى مج طة عل ت متوس كان

ة  ةالتنظيمي ى واإلداري تجابة عل ط االس غ متوس ث بل ويم، حي ز، التق ة، التحفي لوكيات المدرس ، س
ا ن بته المجاالت ككل م ا % ٣.٤س ة بدرجة متوسطة، كم ائج عدم وجود  أظھرتوھي مھم النت

ادة الدراسية، ) ٠.٠٥= α(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  وع الم تبعاً لمتغير الجنس، ون
ذالباحث من خالل الدراسة انه يجب  أوصى  .والمستوى الدراسي ذه  األخ ائج ھ ار نت ين االعتب بع

  .درسين بكلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنيةالدراسة العملية لتقييم الم
 
Abstract 

The purpose of the study was to investigate the elements of affective 
teaching style in teaching practical courses for physical education 
students at An –Najah National University. Also to investigate the role of 
sex, coarse study and studying level to define these elements. To achieve 
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that the study was conducted of (99) male and female students and a 
question was used to collect data the study revealed that affective 
teaching style elements were moderate on content, lesson Implementing, 
organizing and school behaves, promotion, and evaluation domains. 
Furthermore, the results indicated. In the light of the results researcher 
recommended to draw up a policy in order to evaluate the teachers on the 
physical education college at An- National University. Affective 
Teaching styles to the physical education practical courses for physical 
education student At An- Najah National University.  

  
  المقدمة

  مقدمة الدراسة

ال يمكن ألي نظام تربوي تعليمي من  إذتعليمية، يعد المعلم التربوي من مرتكزات العملية ال
ق  هتحقي ي  أھداف ا ف زة كم ون متمي ه يجب أن تك د أن مكانت ذا نج ه، ل تعانة ب ه دون االس ونجاحات

مؤسسات التعليم العالي، بل ھو  وأھدافغايات  أھمالمجتمعات المتطورة، وألن التعليم يعتبر من 
ا أقدمھامن  ة وأكثرھ ذه الممارسة في معظم  ممارسة، حيث أن الطلب اميتعرضون لھ سنوات  أي

ه  وم ب ذي يق ي ال ل الرئيس و العم تويات، وھ ع المس ي جمي ة وف اقھم بالدراس اءالتح ة  أعض ھيئ
ة،  اإلدارةالتدريس في الجامعات، ولذلك ال زالت عملية التعليم تأخذ اھتمام واسع من قبل  الجامعي

شتى الوسائل وتزويده بكل الحاجات الضرورية وبالتالي تسعى بشكل دائم ومستمر الى تطويره ب
ويره  رية لتط ة وبش ن مادي هم ة،  وإنجاح معة الجامع ق بس كل يلي هبش و  ألن ة ھ ي النھاي ر ف يعتب

ى  م ورئيسي لتصنيفھا والتعرف عل ة وعامل مھ المؤشر المھم لكي نحكم على المؤسسة التعليمي
دراتھا  اق ق  وإمكانياتھ دافلتحقي وة األھ د .المرج ا يع ن  كم م م ركن األھ امعي ال دريس الج الت

ع،  األركان الثالثة التي تقوم عليھا رسالة أي جامعة وھي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتم
دريس  ى أن الت ون عل ق التربوي بة  واألداءويتف ا نس زن م ي ي ي %) ٤٥(التعليم ث العلم والبح

ع %) ٢٠(و %) ٣٥( ة المجتم أتي ) Schein ker & Mckinnon, 1994(لخدم ا ت من ھن
وم بإنشاء مراكز  دريس، وتق ة الت ة أعضاء ھيئ ر لعنصر تنمي أھمية اھتمام الجامعات بشكل كبي
دريس  ة الت ادة فاعلي ا وزي دريس فيھ ة الت ات أعضاء ھيئ ارات وكفاي ة مھ ى تنمي تقلة تسعى إل مس

  ).٢٠٠٧عبدالحافظ الشايب، (الجامعي 

وع مجتمع  إذاتدريس التربية الرياضية، التدريس تطوراً كبيراً في  أساليب أحدثتلقد  أن تن
ة  درات البدني ةالطالب من حيث اختالف الق تم  والنھاري ذي ح ات، ھو االمر ال ول والرغب والمي

ا  ).٢٠٠٣النداف وآخرون، . (تدريس مختلفة تتوافق مع ھذه المتغيرات أساليبعلينا استخدام  كم
ا برزت مفاھيم تربوية جديدة جعلت التدريس ليس مجر م في معلومات الطالب وإنم ق الك د تحقي
  ).٢٠٠٠مناور، (زيادة الكم النوعي في المعلومات والمھارات والسلوك 
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م كمخزن ) ٢٠٠٢(عقل  يشيرو ل المعل ان العملية التعليمية اليوم ال تعتمد على استعمال عق
مشاركاً في  أصبحعلم للمعلومات، وال يقوم على التلقين بل تعداه وتغير دور المعلم والمتعلم، فالمت

تعلم  م والم كل ما يحدث، وتم توفير مواقف تعليمية للمعلم تساعده على التفاعل االيجابي بين المعل
  .وبالتالي تحقيق االھداف المرجوة للعملية التعليمية أفضلمما يساعد على حصول تعلم 

ا م بشكل خاص ان يؤدي م ان المطلوب من المؤسسة التربوية الھامة ومن المعل ا  ادوارھ مم
ى  ه الصالحة،  أصالةيسھم في المحافظة عل ة والمجتمع وقيم هالمؤسسات التعليمي يس من  ألن ل

دريس  تھن الت خص ان يم ھل ألي ش ادة الس ظ م ى حف ط عل د فق دريس ال يتعم ه فالت تمكن من وي
تيعاب التخصص وما  إن اس ذا ف واريخ وشخصيات، ل تحتويه من مفاھيم ومصطلحات وقوانين وت

ى ان ) ٢٠٠٠مناور، . (شيء والتمكن من تدريسھا شيء آخر المادة لذا يسعى المدرس الكفء ال
ي  ه المھن ديميكون فاعالً ومؤثراً دائماً، ويتبع رغبته من التزام ة  أفضل بتق اً لمواجھ ه دائم ا لدي م

  ).١٩٩٣التل وآخرون، . (المواقف التي يجري فيھا التعلم وأداءالمھمة الملحة لتنظيم 

ق  آخرتطور  هتدريس التربية الرياضية واكب أساليبقول أن التطور في مجال ويمكن ال يتعل
ة بمجال الدراسات التي بحثت  ي  التعليمي الجامعي األداءفاعلي ات، االول  أخذتالت ثالث اتجاھ

اعلي،  أماالتدريس المختلفة،  أساليبقام بمقارنة  االثاني بحث سلوك المدرس التف و  أم الثالث فھ
دريس المتمثل  ة الت ة في عملي ي بحثت في العناصر والعوامل المھم ة الت في الدراسات التجريبي

  ).٢٠٠٠فكري وآخرون، (

التعليمية التي  األنشطةالجامعي الفعال على أنه العالقة بين  األداء التعليمي فاعلية تم تعريف
ا  وم بھ اتذةيق امعيين  األس ر التعليمي الحاصللالج ية والتغي ات التدريس ى عملي ر عل ذي يظھ ل وال

دريس  ائج الت ة كمظھر لنت ولتز ). Smart, 1991(سلوك الطلب ه ھ ا عرف  ,Rosenholtz(كم
ة ) 1989 ات معين ات واتجاھ ارف ومعلوم ارات ومع ين مھ ب المتعلم ذي يكس دريس ال ه الت بأن

ا ) ١٩٩٧( وإبراھيمويكون ھذا التدريس ممتعاً، وعرف سعادة  بأنه عبارة عن محاولة مخطط لھ
  .األفكار أواالتجاھات  أوالمھارات  أوتغير بعض المعارف  أواعدة شخص ما الكتساب لمس

ي  ات الت زت الدراس د رك توق ى  أجري امعيعل ي الج ة األداء التعليم ة  فاعلي ول العالق ح
دريس من  ة الت تمكن عضو ھيئ ة خالل المحاضرة، ك ة الجاري ة التعليمي ل العملي المرتبطة بما قب

ي ة الت ادة العلمي لوكيات  الم ة، وس ه التخطيطي ه، وقدرات ھا، واتجاھات وم بتدريس اءيق ة  أعض ھيئ
 األداءخاصة، فتزودك الحقاً بتغذية راجعة لتحسين وتطوير  أھميةالتدريس داخل المحاضرة لھا 

ين  ة ب ة التربوي اء العالق ياً، ونقطة مباشرة لبن اً رئيس اً ومحرك اتذةالتعليمي باعتبارھا موجھ  األس
دريس ال  وطلبتھم، كما ة الت د، واالتجاھات الحسنة والسوية لعضو ھيئ أن عمليات التخطيط الجي

دوى  ون ذات ج اً  إذا إالتك راً ھادف دث تغي ن ان تح ة يمك فية فاعل لوكيات ص ى س ا ال م ترجمتھ ت
  ).١٩٩٩طناش، (

 الجامعي لعضو األداء التعليميالتنبؤ بسلوكيات  إمكانيةالى ) Smart, 1991( ولقد أشارت
اس،  ھيئة ل سلوكيات الوضوح والحم لوكياته خالل المحاضرة مث ك من خالل س التدريس، وذل

رة،  الل المحاض اركة خ ة للمش جيع الطلب ةوتش ي  وإتاح رة، لھ ي المحاض اش ف ة للنق الفرص



 ......"فاعلية األداء التعليمي الجامعي للمواد العملية لدى "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دريس أوسلوكيات يمكن من خاللھا التنبؤ بفاعلية التعليم  ا  .عدم فاعليته بالنسبة لعضو ھيئة الت كم
بوعي من عضو ھيئة  بأن للسلوكيات التعليمية المتنوعة والھادفة ) ١٩٩٩ناش، ط(أكد على ذلك 

اً  ا وفق ق االھداف المخطط لھ ا دور فاعل في تحقي دريس داخل قاعة المحاضرة لھ  لألنشطةالت
  .التعليمية المختلفة

ر رز ب ن اب ل م دادمج اولع ن  اإلع م م ن المعل ي تمك اءة،  أداءالت ل كف الموقف التدريسي بك
ى وفاع ز عل ي ترك ات الت ق بالكفاي ي تتعل رامج الت ي الب ة ھ ات  أداءلي ق بالكفاي ا يتعل م فيم المعل

ات تتصل باالنجاز،  ة، وكفاي ات معرفي دوره في الموقف الصفي من كفاي التدريسية المرتبطة ب
ه  ه ومھارات ة قدرات م وتنمي دى المعل ا ل دريب عليھ ات والت ذه الكفاي ة ھ ى تنمي ل عل ب العم ويج

   ).٢٠٠٠مناور، (ھدف توظيفھا في الموقف الصفي التعليمي الخاصة ب

رات  الل خب ن خ ة بالموضوع، وم وي المتعلق ة االدب الترب الل مراجع ن خ بق وم ا س مم
ي  اك نقص ف ظ أن ھن ة الح ة الطلب ية ومتابع ة التدريس ى العملي ه عل ة واطالع ث بالجامع الباح

في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً الجامعي  بفاعلية األداء التعليمي الجامعيالدراسات المتعلقة 
ة دراسة حول  إجراءولتخصص التربية الرياضية، لذلك جاءت الحاجة الى  التعليمي  األداءفاعلي

ك لمدى خصوصيتھا  الجامعي ة بشكل خاص وذل ابشكل عام وللمساقات العملي بالنسبة  وأھميتھ
  .للتربية الرياضية

  
  مشكلة الدراسة

ة  د مھم ة لم تع دريسعضو ھيئ ارف  الت ى توصيل المعلومات والمع اتقتصر عل ھي  وإنم
ة ومن  ة عام دريسمھمات متعددة ومتنوعة، لذا فالمطلوب من المؤسسة التربوي ة الت  عضو ھيئ

ى وأدخاصة ان يؤديا  ة في الجامعات  أصالةاراً تسھم في المحافظة عل ة التعلمي ة التعليمي العملي
تيعاب  ي اس ھم ف ا تس ه الصالحة، كم ون وقيم ي يك تجدات لك درسالمس ؤثراً  الم اعالً وم ؤ ف الكف

ة ألن  ،وباستمرار ك للتعرف  ألعضاءبالنسبة  التعليمي األداءفاعلي م وذل دريس مھ ة الت ى إھيئ ل
ة،  ة الفاعل لوكيات التعليمي ة حول  إذاالس ة راجع زودھم بتغذي مي اھرة  أدائھ ا ان ظ ي، وبم التعليم

ى لمبح التعليمي الجامعي األداءفاعلية  ث التربية الرياضية لم تنل االھتمام الكافي من الباحثين عل
م  ي، رغ عيد المحل هالص ية،  أھميت ة الرياض بة للتربي ث بالنس ذلك رأى الباح ة ل تالك الفرص ام

ة ب واد العملي ةلدراسة ھذه الظاھرة لمختلف الم ا  كلي ة لم ة النجاح الوطني ة الرياضية بجامع التربي
ك شاھده من ضعف لمستوى الطلبة ة المھاري في تل واد العملي د الباحث أن  الم ذا  أسبابويعتق ھ

دم الضعف  و ع ة ھ دى الطلب ة ل امعي األداءفاعلي ي الج ل،  التعليم ث التواصل والتفاع ن حي م
اراتوعرض  واحي  المھ ذلك بعض الن ا وك رحھا وتطبيقھ ةوش ذلك رأى  اإلداري ة، ل والتنظيمي

اء ا إجراءالباحث ضرورة  ذه الدراسة لإللق ى ھ ة لضوء عل ة  التعليمي  األداءفاعلي واد العملي للم
  .التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية من وجھة نظر الطلبةكلية لدى طلبة 
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسة أھمية

ةالدراسة الحالية من  أھميةيعتبر الطالب محور العملية التعليمية التعلمية وبالتالي تأتي   أھمي
ي  ذاألداء التعليم امعي، وال ل الج ور عم و مح ديماً  أعضاءي ھ ات ق ي الجامع دريس ف ة الت ھيئ

يم الجامعي من الموضوعات ذات  ة التعل ا ان موضوع فاعلي ةوحديثاً ومستقبالً، كم ي  األھمي الت
اعنيت  الي بشكل  إدارة بھ يم الع ي مؤسسات التعل ل ف ات والتي حظيت بالدراسة والتحلي الجامع

ا ذات لى ھذه الممارسات الإعام، وان التعرف  ة انھ رى الطلب ي ي ة الت ةتعليمي ى  أھمي ومؤشر عل
و  ا لھ رفاعليتھ ةذو  أم ا  أھمي ة العلي ة التعليمي بة للمؤسس ابالنس بة وإدارتھ م بالنس ه مھ ا ان ، كم

ىللتعرف  أنفسھمھيئة التدريس  ألعضاء ة،  إل ة الفاعل ة  إذالسلوكيات التعليمي ك بتغذي زودھم ذل ي
أتي التعليمي وھكذ أدائھمراجعة حول  ة ا ت ى أھمي ذه الدراسة للتعرف ال ة ھ التعليمي  األداءفاعلي

ةللمواد العملية  الجامعي ة من وجھة نظر طلب ى  كلي ذلك التعرف ال ة الرياضية، وك ة التربي فاعلي
ة  الجامعي التعليمي األداء درس وفي عملي ات ال د تحضير محتوي ذه الدراسة عن المتضمنة في ھ

ة واحي المتعلق ي الن ق وف درس و التطبي لوكيات الم ذبس ورلك ك النواحي  األم ة ب ةالمتعلق  اإلداري
  .والتحضيرية للطلبة

  
  الدراسة أھداف

  لىإتھدف الدراسة التعرف 

ة  الجامعي التعليمي األداءفاعلية  .١ دى طلب ة ل واد العملي ةللم ة  كلي ة الرياضية من وجھ التربي
  .نظرھم

أثير  .٢ رات ت نس، متغي ي،والج توى الدراس وع و المس ادن ى الم ة عل ة ة العملي  األداءفاعلي
 .للمواد العملية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية الجامعيالتعليمي 

  
  الدراسة أسئلة

  :التالية األسئلةعن  اإلجابةالدراسة حاول الباحث  أھدافلتحقيق 

ة كليةللمواد العملية في  الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية ما  .١ ة نظر  التربي الرياضية من وجھ
  .الطلبة

 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .٢
ة  الجامعيالتعليمي  ة النجاح الوطني ة الرياضية في جامع ة التربي ة كلي ة نظر طلب من وجھ
 .متغير الجنس؟تعزى ل

 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(لة ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال .٣
ة  الجامعي التعليمي ة النجاح الوطني ة الرياضية في جامع ة التربي ة كلي ة نظر طلب من وجھ
 .؟العمليةمتغير نوع المادة ل تعزى
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 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .٤
ة ن الجامعيالتعليمي  ة من وجھ ة النجاح الوطني ة الرياضية في جامع ة التربي ة كلي ظر طلب
 .متغير المستوى الدراسي؟تعزى ل

  
  محددات الدراسة ومجاالتھا

  اقتصرت الدراسة على ما يلي

  .جامعة النجاح الوطنية: المجال المكاني .١

ة : المجال البشري .٢ ى طلب ذه الدراسة عل ةاقتصرت ھ ة النجاح  كلي ة الرياضية بجامع التربي
ة الو تثناء طلب م اس ة وت طنية للسنوات الثانية، والثالثة، والرابعة، والمسجلين للمساقات العملي

 .من خارج برامج الكلية وإجباريةبسبب تسجيلھم لمواد اختيارية  األولىالسنة 

ة  أجريت: المجال الزمني .٣ ة الواقع رة الزمني الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني خالل الفت
 .١٥/٥/٢٠٠٧-١٥/٢/٢٠٠٧بين 

  
  الدراسات السابقة

ام  ايب، (ق ة ) ٢٠٠٧الش ة لفاعلي ديرات الطلب تالف تق ن اخ ف ع تھدفت الكش ة اس بدراس
ا ) ، ثانية، ثالثة، رابعةأولى(الجامعي باختالف المستوى الدراسي للمادة  واألداءالتدريس  ومجالھ
ت، ضمن  األكاديمي ادونوعھا، في جامعة آل البي دريس األبع ثالث، الت ة، ال ، التواصل مع الطلب

 أظھرتمادة دراسية، ) ١٨١(طالباً وطالبةً في ) ٨٩٢٩(تقويم تحصيل الطلبة، ثم استطالع آراء 
واد  إلىالنتائج عن ميل التقديرات  ادة في الم دنى المستوى الدراسي للم انيةاالرتفاع كلما ت  اإلنس

اتاجات استن إلىواالجتماعية مقارنة بالمواد العملية، توصلت الدراسة  ر  أھمھ ار اث ضرورة اختي
دريس الجامعي  أنالمتغيرات الداخلية التي يمكن  تؤثر في صدق نتائج تقديرات الطلبة لفاعلية الت

  .وتوخي الحذر في تفسير نتائج التقييم

رى  رون، (أج داف، وآخ ال )٢٠٣الن دريس الفع م عناصر الت د أھ تھدفت تحدي ة اس ، دراس
ة للمواد العملية في التربية الر ات، بلغت عين أداة لجمع البيان تبانة ك ياضية، استخدم الباحث االس

ة  ب، و ٩٤الدراس ى  ١٢١طال اق عل ود اتف ائج وج رت النت وم الرياضة، أظھ ة عل ن كلي ة م طالب
ة، (تحديد عناصر التدريس الفعال مرتبة ومن حيث  واحي التنظيمي عرض المحتوى، التطبيق، الن

رت أن الت ا أظھ درس، كم لوكيات الم ارات س ن المھ ر م تالك الكثي ن ام ارة ع و عب دريس ھ
  .والعناصر المتعلقة بمجاالت الدراسة

معلمي التربية الرياضية حول  آراءدراسة ھدفت الى استقصاء ) ٢٠٠٠مناور، ( أجرىفقد 
د ية وم ة الرياض ي التربي ال ف دريس الفع ادئ الت تخدم مب ية، اس ة التدريس ى العملي ا عل ى تأثيرھ

تبانة ى  الباحث االس ة عل ة الدراس تملت عين ات، اش ع البيان أداء لجمي ن ) ١٠٥(ك ة م م ومعلم معل
ة العشوائية  ارھم بالطريق م اختي ديريات جرش وت ائج  وأظھرتمعلمي التربية الرياضية في م نت



 ٢٨٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدر رفعت

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة ان ممارسة مبادئ التدريس الفعال من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية تقع 
را ين ) ٣.٩٤-١.٩٥(وح الوسط الحسابي ضمن الوسط، حيث يت ا ب ة تراوحت م أي بنسبة مئوي

رة و) ٩(كما ان ھناك %) ٩٢-%٥٢.٢١( ارس بدرجة كبي ارس بدرجة ) ٤٩(مبادئ تم دأ تم مب
ا  ٤متوسطة و ة، كم ارس بدرجة قليل ديرات  أظھرتمبادئ تم ين تق روق ب ه ال يوجد ف ائج ان النت

ادئ  تھم لمب ية لممارس ة الرياض ي التربي نوات معلم نس، وس ر الج ب متغي ال حس دريس الفع الت
ة  ون درج ذين يحمل ين ال ي ولصالح المعلم ر المؤھل العلم روق لمتغي اك ف ان ھن ا ك رة، فيم الخب

  .الدبلوم

رى بيك  وأج ات و) Ocepeck, 1999(اوس ى فحص توقع دفت ال ة ھ ي  آراءدراس معلم
تھم ايو لدرجة ممارس ديان، وأوھ وي، وان يم  المدارس الثانوية في الين ارة للتعل لستة عناصر مخت

 :الفعال التي يمكن استخدامھا لتحسين فاعلية التدريس وھذه العناصر ھي

في -١ اخ الص رح  -٢. المن ئلةط ف -٣. األس رف الص ة غ رات -٤. وتھيئ ع المثي   . تنوي
  . الدرس إنھاء -٦. التعزيز -٥

ابقة) ٤٢(تم توزيع  ى المجاالت الستة الس ة من مبدأ وردت في المقياس عل ، وتكونت العين
وائية، ) ٣٨٤( ة العش روا بطريق ة اختي دارس الثانوي ي الم ة ف اً ومعلم رتمعلم ائج  أظھ  أنالنت

ي ا يل ا كم تھم لھ اخ الصفي: المعلمون رتبوا المجاالت الستة حسب درجة ممارس ز. المن . التعزي
رات. الدرس إنھاء .األسئلةطرح . تھيئة غرف الصف م  .تنويع المثي د ت اًء  إعطاءوق العالمات بن

ر ةالمبادئ الستالمعلمات على متغير الديموغرافية، كما قيمت  ين،  أكث امن فعل المعلم ر  أم متغي
م يكن  ة، فل وي والوالي عمر المعلم، وسنوات الخبرة، وتاريخ قيده في المدرسة، والمستوى الترب

د  أداءلھا أي داللة في  د  إعطاءالمعلمين عن اس، وق دالدرجة في المقي استخدام  أنالدراسة  تأك
ا كإطار للعمل في  األخذتم  إذاالمجاالت الستة في الموقف الصفي يؤدي الى تحسين التدريس  بھ

  .التدريس

دريس في  أعدھافي دراسة ) Dooris, 1997(يشير  ة الت ة لفاعلي يم الطلب ائج تقي حول نت
ا )لثة، رابعة، ثانية، ثاأول(مستوى المادة  أن األمريكيةجامعة والية بنسلفانيا  اري(، ونوعھ ، إجب

مقدارا ضئيالً من  إال، ووقت المحاضرة، ويوم المحاضرة، وتخصص الطالب ال تفسر )اختياري
  .التباين في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس

يم ) Ryan & Narrison, 1995(وقد وجد ريان وھاريسون  في دراسة لھما استھدفت تقي
بة، الطلبة لفاعلية التدريس لمدرس ة، المحاس ة التربي ين افتراضيين في ثالث مواد من أقسام مختلف

يم  تخدام أداة التقي ة باس ية مختلف تويات دراس ا، وبمس  Student Evaluation of(الجيولوجي
Education Quality C SEEQ ( ا مارش ام بتطويرھ ي ق ، أن مجال )Marsh, 1982(الت

  .المادة ونوعھا ال يؤثران في تقديرات الطلبة

اريخ ) ١٩٩٧، وآخرونالقاعود ( أجرى ة مدى ممارسة معلمي الت ى معرف دراسة ھدفت ال
ن  ة م ة الدراس ت عين ال، تكون دريس الفع ادئ الت انوي لمب اني ث اً ) ٢٣(للصف الث رفاً تربوي مش
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انوي ) ١٤٠(لمبحث التاريخ،  اني ث اريخ للصف الث يمعلماً ومعلمة يدرسون مبحث الت في  األدب
دارس الحكومي ةة الم تمل األردني ى  األداء، اش ي ) ٦٧(عل اءت ف دأ ج االت تضمنت ) ٩(مب مج

ال كانت  أنالنتائج  أظھرتمبادئ التدريس الفعال،  درجة ممارسة المعلمين لمبادئ التدريس الفع
ة  أظھرتومشرفيھم، كما  أنفسھممتوسطة وفقاً لتقديرات المعلمين  روق دال من  إحصائياوجود ف

رفين التر ديرات المش ديرات تق ين تق روق ب ر ف م يظھ ا ل ين، فيم ين لصالح المعلم ويين والمعلم ب
  .المعلمين والمشرفين التربويين تبعاً لمؤھلھم العلمي

ي وسولمون  أجرى رنش ول ) Rink, Frech, lee & Solmon, 1994(كل من رنك وف
ة  ى مقارن دفت ال ة ھ ة دراس ي  األداءفاعلي ة الرياضية ذوي التعليم ين مدرسي التربي رات  ب خب

ية  ة الرياض ة التربي دة وطلب نوات عدي ية لس ة(تدريس نة رابع امج ) س ي برن اركين ف دادالمش  إع
الدراسة في  أجريت .المدرسين إعدادالمدرسين وطلبة تربية رياضية غير مشاركين في برنامج 

ة تكونت من  ى عين ا عل ة ساوث كارولين ة وجامع ) ٢٦(مدرسين و) ٥(جامعة لويزيانا الحكومي
ب امج  طال ي برن اركين ف ر مش ة رياضية غي دادتربي ين و إع ي ) ٢٦(المدرس تركين ف اً مش طالب

د  أظھرتمدرس التربية الرياضية وقد  إعدادبرنامج  ى وجود اختالف في تحدي نتائج الدراسة ال
ة  ي  األداءفاعلي امج  التعليم ي برن تركين ف ة المش ين الطلب دادب ر  إع ة غي ين والطلب المدرس

ة  دادإعالمشتركين في  ة كلي ين طلب رات التدريسية وب ين المدرسين ذوي الخب ذلك ب المدرسين وك
  .التربية الرياضية كالً على حده

رى رون  وأج تون وآخ ايير ) Braxton, et,al. 1992(براكس ة لمع دريس  أداءدراس الت
ةالفعال في المؤسسات  دى األكاديمي لوكاً ل اك خمسة وعشرين س د وجد أن ھن ة  أعضاء، وق ھيئ

ة الت ى فاعلي ة عل ة للدالل دريس  األداءدريس تشكل في مجموعھا السلوكيات التدريسية المعياري الت
ي دة وھ االت ع لوكيات مج ذه الس تملت ھ د اش ال وق ات، : الفع ات والعالم ات االمتحان ممارس

والممارسات خارج قاعة المحاضرة، والعالقات مع الزمالء، كما وان حجماً من المؤشرات حول 
ه طرائ تأثير ان ل وب ك يم، وحجم العمل المطل ات التعل ة، ومتطلب ات التعليمي دريس والواجب ق الت

  .دور في تشكيل اتجاھات الطلبة نحو التعليم في المساقات التي يدرسون
  

  عينة الدراسةمجتمع و

ع الدراسة ع :مجتم ون مجتم ة  تك نالدراس ة  م ةطلب ة الرياضية كلي اح  التربي ة النج بجامع
ن خالل ا ة م ام الدراسي الوطني ن الع اني م ددھم ) ٢٠٠٧(لفصل الدراسي الث الغ ع ) ٣٧١(والب

  .طالباً وطالبةً 

ة ة الدراس ون   :عين ة المنتظم ى الطلب ة عل ة الدراس تملت عين ةاش ية  بكلي ة الرياض التربي
اقات ا جلين للمس ة، والمس ة والرابع ة والثالث ية الثاني نوات الدراس ة للس ت عين ث بلغ ة، حي لعملي

د استبيان ) ١٠٦(ما يساوي  األصليمن المجتمع ) %٣٥(الدراسة  ة، وبع ى الطلب ا عل تم توزيعھ
الف الحة ) ٧( إت ر ص تبيانات غي بحتاس ة  أص ة الدراس ارھم ) ٩٩(عين م اختي ة ت اً وطالب طالب

   .بالطريقة العشوائية
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دول  ة  : )١(ج رات الدراس ة حسب متغي ع العين ادة (يوضح توزي ية، الم نة الدراس نس، الس الج
  ).مليةالع
  النسبة المئوية  التكرار  النوع  المتغير  ن
  ذكر  الجنس  -١

  أنثى
٥٢  
٤٧  

٥٢.٥%  
٤٧.٥%  

  ثانية  المستوى الدراسي  -٢
  ثالثة
  رابعة

٢٧  
٣٢  
٤٠  

٢٧.٣%  
٣٢.٣%  
٤٠.٤%  

  فردي  المساق العملي  -٣
  جماعي

٥٩  
٤٠  

٥٩.٦%  
٤٠.٤  

  %١٠٠  ٩٩  المجموع

  الدراسة إجراءات

 وأھدافھاالمنھج الوصفي لمالئمة طبيعة الدراسة استخدم الباحث : منھج الدراسة.  

 ة ع الدراس ة : مجتم ن طلب ة م ع الدراس ون مجتم ةتك اح  كلي ة النج ة الرياضية بجامع التربي
الل الفصل  ة خ انيالوطني ي الث ي  الدراس ام الدراس ن الع ددھم  ٢٠٠٧م الغ ع ) ٣٧١(والب

 .طالباً وطالبة
  

  الدراسة أداة

م مي التعلي األداءفاعلية لتحديد  ةدراسة بصيغتھا  أداة إعدادت ، حيث استعان الباحث األولي
وا في موضوع  أبحاثوقوائم  بأدوات الدراسات السابقة المتعلقة بالمقررات المدرسية والذين بحث
دري ة الرياضية س الت ي التربي ال ف ة الفع ل دراس ومث اعود  أب ة ) ١٩٩٧(اصبع والق ك رودراس ن

ولمون  ي وس رنش ول تي ) Rink, Frendh, lee, Solmon, 1994(وف ة ھاسيس ودراس
)Hastie, 1994 ( زمع وأبوودراسة النداف )ودراسة طناش )٢٠٠٠( ودراسة مناور) ٢٠٠٣ ،
ا بصورة ) ١٩٩٩( د محاور الدراسة وفقراتھ ك تحدي ةوتم بعد ذل ا في  أولي والتي ينبغي توافرھ

غ وقد صيغت تلك المباد ،التدريس الفعال لمقرر التربية الرياضية د بل وم وق ئ بشكل واضح ومفھ
يس ) ٤١(عددھا  ة فقرة موزعة على ستة مجاالت والتي تق ة  التعليمي  األداءفاعلي واد العملي للم
  :الجماعية والفردية في التربية الرياضية وھي لأللعاب

  ).فقرات ٧(مجال عرض المحتوى  .١

 ).فقرات ٧(مجال تطبيق الدرس  .٢

 ).فقرات ٧(الدرس  وإدارةمجال تنظيم  .٣

 ).فقرات ٧(مجال سلوكيات المدرس  .٤



 ......"فاعلية األداء التعليمي الجامعي للمواد العملية لدى "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 ).سنوات ٦(مجال التحفيز والتحفيز للطلبة  .٥

 ).فقرات ٧(مجال التقويم االمتحانات  .٦

رات ) Likert(ھذا وقد تم استخدام طرقة ليكرت  السلم الخماسي من اجل االستجابة على فق
ال، وكانت تمثل ممارسات التدريس ال ألنھااالستبانة التي تم صياغتھا بصورة ايجابية،   أوزانفع

  :االستجابة على الفقرات كما يلي

  ًدرجات) ٤( درجة كبيرة_ _     .درجات) ٥(   درجة كبيرة جدا.  

 درجة) ٢(  درجة قليلة_ _     .درجات) ٣(   درجة متوسطة.  

  ًدرجة) ١( درجة قليلة جدا.  

  األداةصدق 

ى مجاالت، من ) ٦( اعد الباحث استبانة لقياس فاعلية األداء التعليمي الجامعي موزعة عل
ة  ى لجن اجل التأكد من صدق االستبانة ومدى قياسھا لما وضعت لقياسه، قام الباحث بعرضھا عل

ة ) ١٠(مكونة من  ة التربي ة الرياضية، وكلي ة التربي محكمين من أعضاء الھيئة التدريسية في كلي
ين وأدائھ ات المحكم تفاد الباحث من تعليق ة، حيث اس ة النجاح الوطني ي جامع إجراء ف ام ب م، وق

ان %) ٧٠(التعديالت واالقتراحات وذلك باعتماد الفقرات التي اجمع عليھا  د ك ين وق من المحكم
يم  ل لتحك رات قب دد الفق تحكم أصبحت ) ٤٨(ع د ال رة وبع تبانة ) ٤١(فق ى ظھرت االس رة حت فق

  .بصورتھا النھائية
  

  األداةثبات 

ار  األداةتم قياس ثبات  ادةبطريقة االختب ار اال وإع ة ) Test, Retest(ختب ة مكون ى عين عل
ة عشوائية) ٢٠(من  روا بطريق ار طالب وطالبة ولم يتم تضمينھم بالدراسة اختي ق االختب م طب ، ث
ق اال أيام) ١٠(بعد  أخرىمرة  ي من التطبي ات الكل غ معامل الثب واستخرج  )٠.٩١(ول حيث بل

اخ معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة  اكرونب ات  ألف د وجد ان معامل الثب وق
  .الدراسة ألغراضوقد اعتبر جيداً ) ٠.٨٦(يساوي 

  
  اإلحصائية اتالمعالج

  :التالية اإلحصائيةمعالجة البيانات تم استخدام التحليالت ل

  .المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية واالنحرافات المعيارية .١

 )t- test) (ت(اختبار  .٢

 )One Way ANOVA( حادياألتحليل التباين  .٣
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ومن اجل تفسير النتائج تم اعتماد النسبة المئوية التالية

 فأكثر درجة كبيرة جداً % ٨٠.  

 درجة كبيرة% ٧٩.٩-٧٠.  

 درجة متوسطة% ٦٩.٩-٦٠  

 درجة قليلة% ٥٩.٩-٥٠.  

  درجة قليلة جداً % ٥٠اقل من.  
  

  عرض ومناقشة النتائج

ات الدراسة قام الباحث برصد الب أھداففي ضوء  ل  وإجراءيان ات،  اإلحصائيالتحلي للبيان
  :وفيما يلي عرض للنتائج ومناقشتھا وفقاً لتسلسل الدراسة

ةالعملية في للمواد  الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية ما   :السؤال االول ة الرياضية  كلي التربي
  من وجھة نظر الطلبة؟

رات عن السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية والنس لإلجابة رة من فق ة لكل فق ب المئوي
  .توضح ذلك) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(مجاالت الدراسة، والجداول 

  مجال عرض المحتوى  :أوال

 الجامعي التعليمي األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل) ٢(يبين الجدول رقم 
االعملية والمتعلقة بعرض المحتوى وترتيب ھذه المتوسطات تبعاً  للمواد ة نظر  ألھميتھ من وجھ

النسبة ) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(متوسطة على الفقرات  الطلبة، حيث كانت االستجابة مھم بدرجة
تجابة  ة لالس ا المئوي ا%) ٦٩.٢ -% ٦٢.٤(عليھ ى  أم تجابة عل ة لالس ة الكلي ق بالدرج ا يتعل فيم

ة لال ا مجال عرض المحتوى كانت مھمة بدرجة متوسطة حيث بلغت النسبة المئوي ستجابة عليھ
)٦٤.٦.(%  
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العملية  للمواد الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل:  )٢(جدول 
  .)٩٩=ن( عرض المحتوى من وجھة نظر الطلبةعلى مجال 

المتوسط   الفقرات  الرقم
 الحسابي

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

وى  -١ م المحت رض المعل ارة(يع ل)المھ ليم بتسلس س
 ومنتظم

  ةمتوسط  %٦٩.٢  ٣.٤٦

  ةمتوسط  %٦٨.٢  ٣.٤١  المھارةأداءيعطي المعلم نماذج توضيحية لطرق  -٢
  ةمتوسط  %٦٣.٤  ٣.١٧ يستخدم المعلم التغذية الراجعة للطلبة  -٣
ي   -٤ انبين العمل ين الج وازن ب م الت ي المعل يراع

 والنظري
  ةمتوسط  %٦٣.٦  ٣.١٨

وىويق  -٥ اة محت م بمراع درات م المعل ع ق ادة م الم
 الطلبة

  ةمتوسط  %٦٢.١  ٣.١١

وى   -٦ م محت ى فھ يعمل المعلم على مساعدة الطلبة عل
 المادة

  ةمتوسط  %٦٢.٤  ٣.١٢

  ةمتوسط  %٦٤.٢  ٣.٢١ يشرح المعلم محتوى المساق بوضوح للطلبة  -٧
  ةمتوسط %٦٤.٦  ٣.٢٣ المجال الكلي

العملية  للمواد الجامعي التعليمي األداءعلية فاالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل:  )٣(جدول 
  .)٩٩=ن( تطبيق الدرس من وجھة نظر الطلبةعلى مجال 

المتوسط   الفقرات  الرقم
 الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

ات   -١ ق مھم ت لتطبي م الوق م معظ رس المعل يك
 ومھارات التدريس

  كبيرة  %٧٠.٦  ٣.٥٣

ع  -٢ درس م ارات ال ات ومھ م مھم ب المعل  يناس
 قدرات الطلبة

  ةمتوسط  %٦٢.٨  ٣.١٤

درس مع أثناءالمعلم عدد مرات التطبيقيالءم  -٣ ال
 الوقت ومدى صعوبة المھارة

  ةمتوسط  %٦٤.٢  ٣.٢١

  كبيرة جداً   %٨٨  ٤.٤٠  يعطي المعلم تدريبات وتطبيقات متنوعة للمھارة  -٤
ي ال  -٥ ددة ميعط حة ومح يحات واض م توض عل

 للتطبيقات والتدريبات
  ةمتوسط  %٦٤  ٣.٢٠

تظم   -٦ يطبق المعلم مھارات اللعبة الواحدة بشكل من
 ومتسلسل

  ةمتوسط  %٦٢.٤  ٣.١٢

ة   -٧ ارات بطريق م الجزء التطبيقي للمھ يعطي المعل
ا  تطبق فيھ ي س ة الت روف الحقيقي ابھة للظ مش

 مھارات الدرس

  ةمتوسط  %٦٤.٢  ٣.٢١

  ةمتوسط %٦٤.٨  ٣.٢٤ المجال الكلي
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  علقة بتطبيق الدرسالنواحي المت   :ثانياً 

 الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل) ٣(يبين الجدول رقم 
درس وترتيب  ق ال ة األداء التعليمي الجامعيبالنواحي المتعلقة بتطبي اً  فاعلي اتبع ، حيث ألھميتھ

ت النسبة المئوية لالستجابة حيث بلغ) ٤(كانت االستجابة مھمة بدرجة كبيرة جداً على الفقرة رقم 
ا  م %) ٨٨(عليھ رة رق ى الفق رة عل ة كبي ة بدرج ت مھم ة ) ١(وكان بة المئوي ت النس ث بلغ حي

ا  تجابة عليھ م %) ٧٠.٦(لالس رات رق ى الفق بة ) ٥، ٣، ٢(وكانت متوسطة عل حيث بلغت النس
رات %) ٦٤.٢ -% ٦٢.٨(المئوية لالستجابة عليھما  ى الفق ة عل حيث بلغت ) ٧، ٦(وكانت قليل

ا  تجابة عليھم ة لالس بة المئوي ال %)٥٤ -% ٥١(النس ى مج ة عل ة الكلي ق بالدرج ا يتعل ا فيم ، أم
  %).٦٤.٨(تطبيق الدرس كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھا 

  واإلداريةمجال النواحي التنظيمية  :ثالثاً 

العملية  للمواد الجامعي التعليميلية األداء لفاعالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية :  )٤(جدول 
  .)٩٩=ن(من وجھة نظر الطلبة  واإلداريةالنواحي التنظيمية على مجال 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

ل   -١ م عوام وفر المعل اني ة  األم المة للطلب والس
  بشكل دائم

  متوسطة  %٦٢.٢  ٣.١١

وينظمھا بطريقة تختصر  األدواتيجھز المعلم   -٢
  الوقت والجھد

  ةمتوسط  %٦٧  ٣.٣٥

يحدد المعلم االجراءات التنظيمية التي تختصر   -٣
  )الحضور والغياب(الوقت والجھد 

  قليلة  %٥١.٤  ٢.٥٧

الب   -٤ ؤوليات الط ات ومس م واجب دد المعل يح
  بصورة مسبقة

  كبيرة  %٧٠.٨  ٣.٥٤

  متوسطة  %٦٨.٢  ٣.٤١  ةوفرالمت واألجھزة األدواتيستغل المعلم كافة   -٥
ينظم المعلم الدرس بحيث يتوافق عدد الطالب   -٦

  المتوفرة األدواتمع 
 كبيرة جداً   %٨٢.٢  ٤.١١

درس  وإدارةيشرك المعلم الطالب في تنظيم   -٧ ال
  األوقاتمعظم 

  قليلة  %٥٠.٤  ٢.٥٢

  متوسط %٦٤.٦  ٣.٢٣  المجال الكلي

  يةواإلدارمجال النواحي التنظيمية    :ثالثاً 

 الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل) ٤(يبين الجدول رقم 
ة  ألھميتھا، وترتيب الفقرات ھذه المتوسطات تبعاً واإلداريةالمتعلقة بالنواحي التنظيمية  من وجھ

لغت النسبة حيث ب) ٦(بدرجة كبيرة جداً على الفقرة رقم  مھمنظر الطلبة، حيث كانت االستجابة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

م %) ٨٢.٢(المئوية لالستجابة عليھا  رة رق ى الفق حيث بلغت ) ٤(وكانت مھمة بدرجة كبيرة عل
ا  رات %) ٧٠.٨(النسبة المئوية لالستجابة عليھ ى الفق ة بدرجة متوسطة عل ، ٢، ١(وكانت مھم

ا ) ٥ تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ث تراوحت النس ة %) ٦٨ -٦٢.٢(حي ة قليل ة بدرج ت مھم وكان
رات  ا ) ٧، ٣(على الفق ة لالستجابة عليھ ا%) ٥١.٤ -%٥٠.٤(حيث تراوحت النسبة المئوي  أم

ة  واحي التنظيمي ةفيما يتعلق بالدرجة الكلية على مجال الن ة بدرجة متوسطة  واإلداري كانت مھم
  %).٦٤.٦(المئوية لالستجابة عليھا  حيث بلغت النسبة

العملية للمواد  الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية وسطات الحسابية والنسب المئوية لالمت:  )٥(جدول 
  .)٩٩=ن(على مجال سلوكيات المدرس من وجھة نظر الطلبة 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

  متوسطة  %٦٨  ٣.٤٠  يظھر المعلم رغبة واضحة في التدريس  -١
  متوسطة  %٦٦.٨  ٣.٣٤  وشخصية ايجابية ومعتدلة يتمتع المعلم بسلوك  -٢
  متوسطة  %٦٤  ٣.٢٠ المعلم الى تصرفات عدوانية مع الطالب لجوء  -٣
يمتلك المعلم القدرة على التواصل االيجابي مع   -٤

  الطلبة
  متوسطة  %٦٢.٨  ٣.١٤

ال   -٥ ي مج ه ف النفس وبقدرت ة ب م الثق ك المعل يمتل
  التربية الرياضية

  متوسطة  %٦١.٤  ٣.٠٧

  كبيرة  %٧٠  ٣.٥٠  يتعامل المعلم مع الطلبة بوضوح ومرونة  -٦
لطا  -٧ م س تخدم المعل أن تيس ن ش غير م ه للتص

  الطلبة
  قليلة  %٥٠.٢  ٢.٥١

  متوسطة %٦٢.٢  ٣.١٦  المجال الكلي

  مجال سلوكيات المدرس: رابعاً 

 الجامعيليمي التع األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية ل) ٥(يبين الجدول رقم 
ة  النواحي التنظيمي ة ب ةالمتعلق اً  واإلداري ذه المتوسطات تبع اوترتيب ھ ة نظر  ألھميتھ ن وجھ م

م  رة رق ة ) ٦(الطلبة، حيث كانت االستجابة مھم بدرجة كبيرة على الفق حيث بلغت النسبة المئوي
ا  رات %) ٧٠(لالستجابة عليھ ى الفق ة بدرجة متوسطة عل حيث ) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(وكانت مھم

ا  تجابة عليھم ة لالس بة المئوي ى %) ٦٨ -%٦١.٤(تراوحت النس ة عل ة قليل ة بدرج ت مھم وكان
ا ) ٧(الفقرة رقم  ة لالستجابة عليھ ا%) ٥٠.٢(حيث بلغت النسبة المئوي ق بالدرجة  أم ا يتعل فيم

ة لالستجابة  الكلية على مجال سلوكيات المدرس كانت بدرجة متوسطة حيث بلغت النسبة المئوي
  %).٦٢.٢(ليھا ع



 ٢٨٦٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدر رفعت

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )تعزيز الطلبة(لنواحي التحفيزية مجال ا: خامساً 

  الجامعي التعليمي األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية ل) ٦(يبين الجدول رقم 
ة، حيث  ألھميتھاالمتعلقة بالنواحي التحفيزية وترتيب ھذه المتوسطات تبعاً  ة نظر الطلب من وجھ

م  كانت االستجابة مھمة رات رق ى الفق حيث تراوحت النسبة ) ٤، ٣، ٢، ١(بدرجة متوسطة عل
حيث ) ٥(وكانت مھمة بدرجة قليلة على الفقرة رقم %) ٦٨ -%٦٢.٨(المئوية لالستجابة عليھما 

م %) ٥٩.٦(بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھا  رة رق ى الفق داً عل ة ج وكانت مھمة بدرجة قليل
فيما يتعلق بالدرجة الكلية على مجال  أما%) ٤٧(وية لالستجابة عليھا حيث بلغت النسبة المئ) ٦(

ا  تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ت النس ث بلغ طة حي ة متوس ة بدرج ت مھم ة كان واحي التحفيزي الن
)٦٠.١٢ (%  

العملية  للمواد الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل:  )٦(جدول 
  .)٩٩=ن(من وجھة نظر الطلبة ) تعزيز الطلبة(النواحي التحفيزية  على مجال

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

  متوسطة  %٦٨  ٣.٤٠  المھارات إتقانھميمدح المعلم الطالب بعد   -١
د   -٢ الب عن م الط دح المعل ميم دى  إدراكھ لم

  المھارة أداءنجاحھم في 
  متوسطة  %٦٦.٨  ٣.٣٤

د   -٣ ة بع م الطلب دح المعل اتيم ة  اإلجاب االيجابي
  من قبلھم

  متوسطة  %٦٤  ٣.٢٠

الب   -٤ م الط دح المعل ميم يس  ألدائھ ول
  ألشخاصھم

  متوسطة  %٦٢.٨  ٣.١٤

وعي   -٥ كل موض الب بش م الط دح المعل يم
  وصادق

  قليلة  %٥٩.٦  ٢.٩٨

  قليلة جداً   %٤٧  ٢.٣٥  يستخدم المعلم انواع مختلفة من المديح  -٦
  متوسطة %٦٠.١٢  ٣.٠٦  ال الكليالمج

  )االختبارات(مجال التقويم : دساً سا

 الجامعي التعليمي األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل) ٧(يبين الجدول رقم 
ة نظر  ألھميتھاللمساقات العملية المتعلقة بنواحي التقويم، وترتيب ھذه المتوسطات تبعاً  من وجھ

م الطلبة، حيث كانت  رات رق ى الفق رة عل ، حيث تراوحت النسبة )٦، ٣(االستجابة بدرجة كبي
م %) ٧٩.٤ -%٧٠.٢(المئوية لالستجابة عليھا  رات رق ى الفق ة بدرجة متوسطة عل وكانت مھم

ة بدرجة %) ٦٥.٨ -%٦٠(حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھما ) ٥، ١( وكانت مھم
م  رات رق ا ح) ٧، ٤، ٢(قليلة على الفق ة لالستجابة عليھم  -%٥٠.٦(يث تراوحت النسبة المئوي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ا، %)٥٨ ة بدرجة  أم ويم فكانت مھم ى مجال التق ة عل ق بالدرجة الكلي ا يتعل متوسطة حيث فيم
  %).٦٢(بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھا 

العملية  دللموا الجامعي التعليمي األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل:  )٧(جدول 
  .)٩٩=ن(على مجال التقويم من وجھة نظر الطلبة 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

ب   -١ ات تتطل ات وامتحان م واجب ي المعل يعط
  مھارات عملية ونظرية للطلبة

  متوسطة  %٦٥.٨  ٣.٢٩

ةيعطي المعلم مجاالً للطلبة للمناقشة في  -٢  اإلجاب
  ناتاالمتحا أسئلةعن 

  قليلة  %٥١.٨  ٢.٥٥

ة مت  -٣ ارات بدرج م االختب ي المعل ة فيعط اوت
  ومتدرجة في صعوبتھا للطلبة

  كبيرة  %٧٩.٤  ٣.٩٧

م   -٤ ح المعل سيوض الل  أس ات خ ع العالم وض
  االختبارات للطلبة

  قليلة  %٥١.٦  ٢.٥٣

ح   -٥ كل واض ة بش ات الطلب م عالم ن المعل يعل
  وعلني

  متوسطة  %٦٠  ٣.٠٠

ذ  -٦ م  يأخ ور المعل بة حض ار نس ين االعتب بع
  الطالب ومشاركته في الفصل

  كبيرة  %٧٠.٢  ٣.٥١

نفس   -٧ ة ب ة الطلب ى معامل م عل رص المعل يح
  المعايير خالل االمتحانات

  قليلة  %٥٨  ٢.٩

  متوسطة  %٦٢  ٣.١٠  المجال الكلي

ضية في التربية الريا كليةللمساقات العملية لدى طلبة  الجامعي التعليمي األداءفاعلية ترتيب 
  .من وجھة نظر الطلبة ألھميتھاجامعة النجاح الوطنية تبعاً 

الجامعي  التعليمي األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل) ٨(يبين الجدول رقم 
اً  ة تبع اللمساقات العملية وللمجاالت الكلي ة حيث كانت االستجابة  ألھميتھ ة نظر الطلب من وجھ

ى جمي طة عل ة متوس االت بدرج ة ) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( ع المج بة المئوي ت النس ث تراوح حي
  %).٦٤.٨ -٦٠.١٢(لالستجابة عليھما 



 ٢٨٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدر رفعت

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملية  للمواد الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ل:  )٨(جدول 
  ).٩٩= ن(من وجھة نظر الطلبة  ألھميتھاوللمجاالت الكلية تبعاً 

  الدرجة  النسبة المئوية  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
  متوسطة  %٦٤.٦  ٣.٢٣  عرض المحتوى  -١
  متوسطة  %٦٤.٨  ٣.٢٤  تطبيق الدرس  -٢
  متوسطة  %٦٤.٦  ٣.٢٣  واإلداريةالنواحي التنظيمية   -٣
  متوسطة  %٦٣.٢  ٣.١٦  سلوكيات المدرس  -٤
  متوسطة  %٦٠.١٢  ٣.٠٦  التحفيز  -٥
  متوسطة  %٦٢  ٣.١٠  التقويم  -٦

  متوسطة  %٦٣.٤  ٣.١٧  مجال الكليال

اني ي  :السؤال الث ة احصائية ف روق ذات دالل اك ف ة ھل ھن امعي التعليمي األداءفاعلي  الج
  ؟)الجنس(التربية الرياضية تعزى لمتغير  كليةالعملية لدى طلبة  للمواد

ة ارا  لإلجاب تخدام اختب م اس ين المجموعات ) T) (T- test(عن السؤال ت روق ب ة الف لدالل
م  دول رق ير الج ث يش رض ) ٩(حي االت ع ى مج ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف ه ال توج ان

ة  واحي التنظيمي ةالمحتوى، تطبيق الدرس الن ة، واإلداري واحي التحفيزي ، سلوكيات المدرس، الن
االتقويم،  ى المجاالت  أم ة احصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ة فإن ق بالدرجة الكلي ا يتعل فيم
  .مجتمعة

ة من  للمواد الجامعي التعليمي األداءفاعلية لداللة الفروق ل" ت"نتائج اختبار   ):٩(دول ج العملي
  ).٩٩= ن" (الجنس"وجھة نظر طلبة تخصص التربية الرياضية، تعزى لمتغير 

  المجاالت  الرقم
  )٤٧=ن(إناث   )٥٢= ن(ذكور 

المتوسط  الداللة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  ابيالحس

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٠٦  ١.٨٧  ٠.٩٢  ٣.١٢  ٠.٦٥  ٣.٤٢  عرض المحتوى  -١
  ٠.٤٦  ٠.٧٣  ٠.٧٧  ٣.٢٢  ٠.٦٣  ٣.٣٣  تطبيق الدرس  -٢
النواحي التنظيمية   -٣

  واإلدارية
٠.١٠  ١.٦٢  ٠.٩٣  ٣.٠١  ٠.٦١  ٣.٢٦  

  ٠.٧٤  ٠.٣٢  ٠.٥٧  ٢.٩٠  ٠.٥٦  ٢.٨٦  سلوكيات المدرس  -٤
  ٠.٣٩  ٠.٨٥  ٠.٩١  ٢.٩٢  ٠.٨١  ٣.٠٧  النواحي التحفيزية  -٥
  ٠.٠٨  ١.٧٥  ٠.٩٢  ٢.٩٠  ٠.٨٥  ٣.٢٢  التقويم  -٦

 ٠.١٤  ١.٤٧  ٠.٩٢  ٣.٠١  ٠.٦٥  ٣.١٩  الدرجة الكلية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ي : السؤال الثالث ة احصائية ف روق ذات دالل اك ف ة ھل ھن امعي التعليمي األداءفاعلي  الج
  ؟)اللعبة(التربية الرياضية تعزى لمتغير  كليةالعملية لدى طلبة  للمواد

ة ار  لإلجاب تخدام اختب م اس ين المجموعات، ) T) (T- test(عن السؤال ت روق ب ة الف لدالل
م  دول رق ير الج ث يش االت عرض ) ١٠(حي ى مج ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف ه ال توج ان

ةالمحتوى، تطبيق الدرس، النواحي التنظيمية  ة، واإلداري واحي التحفيزي ، سلوكيات المدرس، الن
االتقويم،  ى المجاالت  أم ة احصائية عل روق ذات دالل ه ال توجد ف ي فان ق بالدرجة الكل ا يتعل فيم
  .مجتمعة

دول  ار :  )١٠(ج ائج اختب روق ل" ت"نت ة الف ة لدالل ي األداءفاعلي امعي التعليم اقات  الج للمس
  ).٩٩= ن" (اللعبة"العملية من وجھة نظر طلبة تخصص التربية الرياضية، تعزى لمتغير 

  تالمجاال الرقم
  )٤٧=ن(فردي   )٥٢= ن(جماعي 

المتوسط   الداللة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

عرض   -١
  المحتوى

٠.٩٨ ٠.١٠٠  ٠.٧٦  ٣.٢٥  ٠.٨٣  ٣.٢٩  

تطبيق   -٢
  الدرس

٠.٩٠ ٠.٠١٥  ٠.٧٢  ٣.٢٤  ٠.٦٩  ٣.٣٠  

النواحي   -٣
التنظيمية 
  واإلدارية

٠.١٤  ٢.١١  ٠.٨٩  ٢.٩٧  ٠.٦٩  ٣.٢٦  

سلوكيات   -٤
  المدرس

٠.٩١ ٠.٠١١  ٠.٥٦  ٢.٨٩  ٠.٥٦  ٢.٨٧  

النواحي   -٥
  التحفيزية

٠.٩٤ ٠.٠٠٥  ٠.٨١  ٣.٠٩  ٠.٨٩  ٢.٨٤  

  ٠.٦٨ ٠.٢٥٥  ٠.٩١  ٣.٠  ٠.٨٩  ٣.١٢  التقويم  -٦
  ٠.٨٦  ٠.٢٨  ٠.٥٩  ٣.٠٧  ٠.٦٣  ٣.١٣  الدرجة الكلية

ع ي  :السؤال الراب ة احصائية ف روق ذات دالل اك ف ة فاعلھل ھن امعي التعليمي األداءي  الج
  ؟)السنة الدراسية(التربية الرياضية تعزى لمتغير  كليةللمساقات العملية لدى طلبة 

ة اين  لإلجاب ل التب ار تحلي م استخدام اختب ى السؤال ت ) One Way ANOV( األحاديعل
  .توضح ذلك) ١١(ونتائج الجدول 



 ٢٨٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدر رفعت

 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  الجامعي لتعليميا األداءفاعلية المتوسطات الحسابية ل:  )١١(جدول  دى طلب للمساقات العملية ل
  ).٩٩= ن(التربية الرياضية من وجھة نظر الطلبة تعزى الى متغير السنة الدراسية  كلية

  المجاالت  لرقما
  السنة الثانية

  )٢٧= ن(
السنة الثالثة 

  )٣٢=ن(
السنة الرابعة 

  )٤٠=ن(
  ٣.٢٥  ٣.٣٢  ٣.٢٦  عرض المحتوى  -١
  ٣.٣٥  ٣.٣٣  ٣.١٢  تطبيق الدرس  -٢
  ٣.٢٢  ٣.١٢  ٣.٠٥  واإلداريةالتنظيمية  النواحي  -٣
  ٢.٨٩  ٢.٩٢  ٢.٨٢  سلوكيات المدرس  -٤
  ٢.٩٦  ٣.٠٩  ٢.٩٥  النواحي التحفيزية  -٥
  ٢.٩٧  ٣.١٣  ٣.١  التقويم  -٦

  ٣.١٠  ٣.١٥  ٣.٠٥  الدرجة الكلية

ة اين  لإلجاب ل التب تخدام تحلي م اس ة ) One Way ANOV( األحاديعن التساؤل ت لدالل
ين  روق ب ةالف االت المختلف م المج دول رق ير الج ث يش ة ) ١١(، حي روق ذات دالل د ف ه ال توج ان

  .احصائية على المجاالت جميعھا وعلى الدرجة الكلية تبعاً لمتغير السنة الدراسية

دول  اين :  )١٢(ج ل التب ائج تحلي ادينت روق ل األح ة الف ة لدالل ي األداءفاعلي امعي التعليم  الج
ر  كليةملية لدى طلبة للمساقات الع السنة (التربية الرياضية من وجھة نظر الطلبة تعزى الى متغي

  ).٩٩= ن) (الدراسية

  مصدر التباين  المجاالت الرقم
مجموع 
مربع 

  االنحرافات

 درجات
 الحرية

متوسط 
  االنحراف

ف 
  *الداللة المحسوبة

رض   ١ ع
  المحتوى

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٠٨٩  
٦٣.٠٢  
٦٣.١١  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٤٥  
٠.٦٥  

٠.٩٣  ٠.٠٦٨  

ق   ٢ تطبي
  الدرس

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٩٦  
٤٧.٣٥  
٤٨.٣٢  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٤٨٤  
٠.٤٩٣  

٠.٣٧  ٠.٩٨١  

واحي   ٣ الن
ة  التنظيمي
  واإلدارية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٤٤٤  
٦١.٠٠٣  
٦١.٤٤٧  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٢٢٢  
٠.٦٣٥  

٠.٧٠٦  ٠.٣٥٠  

لوكيات   ٤ س
  المدرس

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.١٦٥  
٣٠.٩٥٢  
٣١.١١٧  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٠٨٢  
٠.٣٢٢  

٠.٧٧٥  ٠.٢٥٦  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١٢(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجاالت الرقم
مجموع 
مربع 

  االنحرافات

 درجات
 الحرية

متوسط 
  االنحراف

ف 
  *الداللة المحسوبة

واحي   ٥ الن
  التحفيزية

  المجموعاتبين 
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٤٣٤  
٧٢.٦٧٦  
٧٣.١١٠  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٢١٧  
٠.٧٥٧  

٠.٧٥١  ٠.٢٧٨  

  بين المجموعات  التقويم  ٦
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.٦٥٣  
٧٨.٤٦٤  
٧٩.١١٧  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٣٢٦  
٠.٨١٧  

٠.٦٧٢  ٠.٣٩٩  

  بين المجموعات  المجموع
  داخل المجموعات

  المجموع

٠.١٤٢  
٣٦.٩٠٧  
٣٧.٠٤٩  

٢  
٩٦  
٩٨  

٠.٧١  
٠.٣٨٤  

٠.١٣٢  ٠.١٤٨  

  
  مناقشة النتائج

  النتائج المتعلقة بالسؤال االول مناقشة

ة نظر  كليةللمواد العملية في  الجامعي التعليمي األداءفاعلية ما  ة الرياضية من وجھ التربي
  الطلبة؟

ين  لإلجابة ا ھو مب ة كم ابية والنسب المئوي عن السؤال االول تم استخدام المتوسطات الحس
  ).٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(في الجدال رقم 

  مجال عرض المحتوى  :اوال

ت  ال بلغ ذا المج ى ھ ة عل تجابة الكلي ط االس ة %) ٦٤.٦(ان متوس ن درج ر ع ي تعب وھ
الفقرات على ھذا المجال  أعلىعلى المجال حيث كانت الجامعي التعليمي  األداءفاعلية متوسطة ل

م  رة رق ي تشير) ١(الفق م :والت وى  يعرض المعل ارات(المحت نظم، حيث ) المھ ليم وم بتسلسل س
ا  تجابة عليھ ة لالس بة المئوي ر عن درجة متوسطة من %) ٦٩.٢(بلغت النس ةوھي تعب ، األھمي

ارات  ة عرض المھ ة لطريق تجابات الطلب اتج عن اس ابي الن ر االيج ى االث ك ال زوا الباحث ذل يع
اووضوحھا وبالتالي محتوى المادة بشكل مناسب  ل ال أم م أق رات فكانت رق  :والتي تشير) ٥(فق

ا  ة لالستجابة عليھ المعلم يقوم بمراعاة محتوى المادة مع قدرات الطلبة، حيث بلغت النسبة المئوي
السلبي الناتج  األثر، يعزو الباحث ذلك الى األھميةوھي تعبر عن درجة متوسطة من %) ٦٤.٢(

درس  ع الم ة م ل الطلب دم تفاع هعن ع ارات ال  ألن ةيعطي مھ دراتھم الفردي ع ق  ذهھ .تتناسب م
ن  ل م ة ك ع دراس ت م ة اتفق داف، (الدراس رونالن ك ) ٢٠٠٣ وآخ ث ) Rink. 1989(و رن حي

تيعابھا  أوعرض المحتوى  أھمية أشاروا الى تم اس ى ي تظم حت ليم ومن المھارة بشكل متسلسل وس
  .أدائھاالمھارة بناءاً على تسلسل طريقة  وإدراك
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رسمجال تطبيق الد: ثانياً 

ت  ال بلغ ذا المج ى ھ ة عل تجابة الكلي ط االس ة %) ٦٤.٨(ان متوس ن درج ر ع ي تعب وھ
رات  أعلىعلى ھذا المجال، حيث كانت  الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية ل األھميةمتوسطة من  الفق
ارة، : والتي تشير) ٤(لمجال الفقرة رقم على ھذا ا ات متنوعة للمھ دريبات وتطبيق م ت يعطي المعل
داً، يعزو %) ٨٨(عليھا  لالستجابةت النسبة المئوية حيث بلغ وھي تعبر عن مھم بدرجة كبيرة ج

تيعاب  ألداءنماذج توضيحية للطرق المختلفة  إعطاءالباحث ذلك ان  ادة اس ى زي المھارة يعمل عل
ة و ةإالطلب تجابات عالي ت االس الي كان ا وبالت م لھ ا .دراك م  أم ت رق رات فكان ل الفق ي ) ٧(اق والت
ير ي لل :تش م الجزء التطبيق ي سوف ميعطي المعل ة الت ابھة للظروف الحقيقي ة مش ارات بطريق ھ

ا  ر عن %) ٥١(تطبق فيھا مھارات الدرس، حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھ وھي تعب
ر من  آخريعزو الباحث ذلك ان المعلم يخطط شيئاً ويقوم بشيء  .األھميةدرجة قليلة من  الن كثي

المشرفين ورؤساء  إلرضاءوسيلة  لألھدافبرون التخطيط تھيئة التدريس يع عضاءوأالمعلمين 
يئاً  األداء، وبالتالي يكون أقسامھم يئاً ونواتجه ش ذه الدراسة مع دراسة .آخرش اور، (اتفقت ھ من
وى  أھميةمن ) Rosenshine & steven, 1986( و روسنشاين وستيفن) ٢٠٠٠ عرض المحت

ى تسلسل  وإدراكلة وسليمة ومنظمة حتى يتم استيعاب المھارة بطريقة متسلس أو المھارة بناءاً عل
 .أدائھاطريقة 

  واإلداريةمجال النواحي التنظيمية : ثالثاً 

ر درجة متوسطة %) ٦٤.٦(متوسط االستجابة الكلية على ھذا المجال بلغت  إن وھي تعتب
ذا المجال، حيث  الجامعيالتعليمي  األداءفاعلية ل األھمية ى ھ ىكانت عل ذا  أعل ى ھ رات عل الفق

وفرة،  األدواتينظم المعلم الدرس بحيث يتوافق عدد الطلبة مع : والتي تشير) ٦(المجال رقم  المت
ا  داً، يعزو %) ٨٢.٢(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھ رة ج ر عن درجة كبي وھي تعب

رات  أما.من قبل المعلمواستغاللھا بشكل سليم ومناسب  األدواتالباحث ذلك الى ان توفر  ل الفق اق
اتالدرس معظم  وأداءيشرك المعلم الطالب في تنظيم : والتي تشير) ٧(فكانت الفقرة رقم  ، األوق

ا  ة من %) ٥٠.٤(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھ ر عن درجة قليل ةوھي تعب ، األھمي
م وال ين المعل ابي ب ل ايج اك تفاع يس ھن ه ل ك ان زو الباحث ذل ة وان يع لوبهطلب الحزم  أس م ب يتس

  .الدرس وأداءوبالتالي ال يشرك الطالب في تنظيم 

  مجال سلوكيات المدرس: رابعاً 

ت  ال بلغ ذا المج ى ھ ة عل تجابة الكلي ط االس ة %) ٦٢.٢(ان متوس ن درج ر ع ي تعب وھ
ن  طة م ةمتوس ة ل األھمي ي  األداءفاعلي امعيالتعليم ت  الج درس، وكان لوكيات الم ال س ى مج عل

م  لىأع رة رق ة بوضوح : والتي تشير) ٦(الفقرات على ھذا المجال الفق م مع الطلب يتعامل المعل
ا  ة لالستجابة عليھ رة من %) ٧٠(ومرونة، حيث بلغت النسبة المئوي ر عن درجة كبي وھي تعب

، يعزو الباحث ذلك الى رغبة المدرس والحماس الذي يبديه لكي يكون ناجحاً في تدريسه األھمية
ال ع وبالت اعلھم م ى تف ة عل ك بصورة ايجابي ر ذل ث اث ة حي ة بوضوح ومرون ع الطلب ل م ي يتعام
م سلطانه للتصغير من شأن : والتي تشير) ٧(اقل الفقرات فكانت رقم  أما.المدرس يستخدم المعل
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ا  ة لالستجابة عليھ ة من %) ٥٠.٢(الطلبة، حيث بلغت النسبة المئوي ر عن درجة قليل وھي تعب
م  األشخاصوليس  األداءاحث ان توجيه المديح اتجاه ، يرى الباألھمية ة المعل يشعر الطالب بعدال

م  اإلشارةسلبياً على النواحي النفسية على الطلبة، وھنا يجب  أثراوال يترك  ى المعل ه يجب عل ان
  .ه للتصغير من شأن الطلبةتتغل سلطاسان ال ي

  جال النواحي التحفيزيةم: خامساً 

تجابة الك ط االس ت ان متوس ال بلغ ذا المج ى ھ ة عل ة %) ٦٠.١٢(لي ن درج ر ع ي تعب وھ
رات  أعلىعلى ھذا المجال، حيث كانت  الجامعي التعليمي األداءفاعلية ل األھميةمتوسطة من  الفق

د : والتي تشير) ١(على ھذا المجال الفقرة رقم  م الطالب بع انھميمدح المعل ارات، حيث  إتق المھ
ةوھي تعبر عن درجة متوسطة من %) ٦٨(ليھا بلغت النسبة المئوية لالستجابة ع رى األھمي ، ي

د  ة بع م للطلب جيع المعل دح وتش ث ان م انھمالباح ى  إتق جعه عل زه ويش د يحف ارات ق  األداءالمھ
ة عن  أفضلبصورة  ذلك كانت  أداءمن المرات القادمة، وبالتالي يعكس صورة ايجابي المدرس ل

  .تلك االستجابة من الطلبة

حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة ) ٦(على ھذا المجال فكانت الفقرة رقم  اقل الفقرات أما
داً من %) ٤٧(عليھا  ة ج ةوھي تعبر على درجة قليل م األھمي رى الباحث عدم استخدام المعل ، ي

الي ال  ة، وبالت م والطلب ين المعل ى عدم التفاعل ب ؤدي ال ة ي اه الطلب ديح تج واع الم الي نوع من ان
لبية عليه يؤثروفي المرات القادمة،  األداءين يشجعه على تحس ذلك كانت استجابات  ،بطريقة س ل

  .الطلبة قليلة جداً 

  مجال التقويم واالختبارات: ادساً س

ر عن درجة متوسط %) ٦٢(ان متوسط االستجابة الكلية على ھذا المجال بلغت  وھي تعب
ذا  أعلىل، حيث كانت على ھذا المجاالجامعي التعليمي  األداءفاعلية ل األھميةمن  الفقرات على ھ

م  رة رق ال الفق ير) ٣(المج ي تش ي  :والت ة ف ة ومتدرج ة متفاوت ارات بدرج م االختب ي المعل يعط
ا  ة لالستجابة عليھ ر عن درجة %) ٧٩.٤(صعوبتھا للطلبة، حيث بلغت النسبة المئوي وھي تعب

 .األھميةكبيرة من 

ة ة مھم ل مكان ويم يحت ال التق ث ان مج رى الباح ويم  ي ى بتق ذي يغط ب وال م والطال للمعل
ة ليسو  ة الن الطلب ذه النتيجة طبيعي د تكون ھ المھارات والواجبات والتنويع في طرق التقويم، وق

واد  ألنھاالتقويم الخاص بالمواد العملية للتربية الرياضية  بأنماطعلى معرفة وافيه  تختلف عن الم
يمھ، والن المواد العملية للتربية الرياضاألخرى تم تقس ويم ي ة التق ارات ية خالل عملي ى مھ م ثا ال

االختبار بتلك المھارات بدرجة متفاوتة ومتدرجة بالصعوبة للطلبة لذلك كانت استجاباتھم بدرجة 
 ,Silverstone(وسلفرستون ) ٢٠٠٠مناور، (، اتفقت ھذه الدراسة مع دراسة األھميةكبيرة من 

ارحيث ) 1994 ى أش اء أن إل م اال إعط م المعل ى الفھ ؤدي ال درج الصعوبة ي ارات بشكل مت ختب
تيعاب  واإلتقانويساعد الطلبة على التعلم  أفضلوالتعلم بشكل  تم اس ذلك ي اجح، ك  وإدراكبشكل ن

ار أدائھاالمھارة وبالتالي  ا .بشكل جيد خالل االختب م  أم رة رق ذا المجال الفق ى ھ رات عل ل الفق اق
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م مجاالً ل: والتي تشير) ٢( ة للمناقشة في يعطي المعل ةلطلب ئلةعن  اإلجاب ات، حيث  أس االمتحان
رى الباحث ان عدم %) ٥١(بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليھا  ة ي ر عن درجة قليل وھي تعب

ة  األسئلةالمعلم مجاالً للمناقشة بخصوص  إعطاء ق بعملي للطلبة قد اثر سلبياً على الطلبة الن يتعل
ذه  مع دراسة التقويم وھي مھمة جداً بالنسبة  ة، اتفقت ھ للطلبة لذلك جاءت استجابات الطلبة قليل

ات  األسئلةايجابية توضيح  إلى أشاروالذي ) ٢٠٠٢عقل، ( هللطلبة خالل االمتحان ؤدي  ألن ىي  إل
  . أفضل يؤديھا بشكلبالتالي  وإدراكھافھمھا 

  
  لدرجة الممارسة والدرجة الكلية ترتيب المجاالت تبعاً 

ائ رض نت الل ع ن خ داول م ة ) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(ج الج ين ان درج ة يب ألداءالفاعلي  ل
ة الرياضية  التعليمي الجامعي دى معلمي التربي ةل ة  بكلي ة نظر الطلب ة الرياضية من وجھ التربي

ة  واحي التنظيمي درس، الن ق ال وى، تطبي ة المجاالت وھي عرض المحت كانت متوسطة على كاف
ى ، سلوكيات المدرس، التحفيزواإلدارية ا عل ة لالستجابة عليھ ، التقويم، حيث بلغت النسبة المئوي
والي  ا%) ٦٢، %٦٠.١٢، %٦٣.٢، %٦٤.٨، %٦٤.٨، %٦٤.٦(الت ة  أم ة الكلي الدرج

ةوھي تعبر عن درجة متوسطة من %) ٦٣.٤(للمجاالت فقد بلغت  ة بالنسبة ل األھمي  األداءفاعلي
  .التعليمي 

  ي الذي نصهبالسؤال الثان مناقشة النتائج المتعلقة :السؤال الثاني

 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  ؟)الجنس(تبعاً لمتغير   الجامعي التعليمي

لداللة الفروق بين المجموعات، من ) T) (T- test(عن السؤال تم استخدام اختبار  لإلجابة
روق ة الف توى دالل اب مس الل حس دى  خ ية لم ة الرياض ة التربي ديرات طلب طات تق ين متوس ب

  . الجامعي التعليمي األداءفاعلية ممارسته ل

م  دول رق ير الج رض ) ٩(يش االت ع ى مج ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف ه ال توج ان
ويم،  ة، التق واحي التحفيزي ة، سلوكيات المدرس، الن واحي التنظيمي درس، الن ق ال وى، تطبي المحت

ه  إحصائيافروق دالة  كما ال توجد ى ان دل ال ذا ي ر الجنس، وھ ة بالنسبة لمتغي ى الدرجة الكلي عل
 الجامعي التعليمي األداءفاعلية ليس للجنس اثر واضح في تقدير الطلبة لمدى ممارسة المدرسين ل

ابھة للجنسين  ة متش م وفق خطط وتسھيالت تربوي ، يرى الباحث ان المدرسين يمارسون عملھ
ة بالنسبة  وبالتالي كانت دريبات العملي نفس االجراءات والت ذلك تعرضھم ل ابھة ك ديرات متش التق

  .للجنسين

اور، (اتفقت ھذه الدراسة مع دراسة كل من  ا(و ) ٢٠٠٠من ه ال توجد ) ١٩٩٩، شطن بأن
دراسة  مع تعزى لمتغير الجنس، فيما اختلفت التعليمي  األداءفاعلية فروق ذات داللة احصائية ل

ل، ( ذي  )٢٠٠٢عق ارال ائية ل أش ة احص روق ذات دالل د ف ه توج ة ان ي  األداءفاعلي اً  التعليم تبع
  .لمتغير الجنس ولصالح المعلمات
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  لمتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصهمناقشة النتائج ا:السؤال الثالث

 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  ؟)اللعبة(تبعاً لمتغير  الجامعيالتعليمي 

لداللة الفروق بين المجموعات، من ) T) (T- test(عن السؤال تم استخدام اختبار  لإلجابة
دى  ية لم ة الرياض ة التربي ديرات طلب طات تق ين متوس روق ب ة الف توى دالل اب مس الل حس خ

  .الجامعي التعليمي األداءفاعلية ممارسته ل

م  دول رق ير الج ه ال) ١٠(يش رض ان االت ع ى مج ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف  توج
ويم،  ة، التق واحي التحفيزي ة، سلوكيات المدرس، الن واحي التنظيمي درس، الن ق ال وى، تطبي المحت

ة  إحصائياكما ال توجد فروق دالة  ادة العملي وع الم ر ن ة بالنسبة لمتغي ردي، (على الدرجة الكلي ف
اعي ه)جم دل ان ذا ي يس ، وھ ادة  ل وع الم ة لن دى ممارس ة لم دير الطلب ي تق ر واضح ف ة اث العملي

  .الفردية والمواد الجماعية العملية سواء المواد التعليمي  األداءفاعلية المدرسين ل

ابھة  ة متش ق خطط تربوي نفس الظروف ووف م ب ين يمارسون عملھ رى الباحث ان المعلم ي
  .عيةحسب تقديرات الطلبة لھم، سواء المواد العملية الفردية والجما

  لمتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصهمناقشة النتائج ا: السؤال الرابع

 األداءفاعلية في تحديد ) ٠.٠٥=α(ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  ؟)السنة الدراسية(تبعاً لمتغير  الجامعي التعليمي

ة في الفروق لداللة  One Way ANOVA)(عن السؤال تم استخدام اختبار  لإلجابة فاعلي
  .الجامعي التعليمي األداء

م  دول رق ير الج رض ) ١١(يش االت ع ى مج ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف ه ال توج ان
ويم،  ة، التق واحي التحفيزي ة، سلوكيات المدرس، الن واحي التنظيمي درس، الن ق ال وى، تطبي المحت

دل على الدرجة الكلية بالنسبة لم إحصائياكما ال توجد فروق دالة  ذا ي تغير المستوى الدراسي، وھ
ة لمدى ممارسة المدرسين ل دير الطلب ر واضح في تق يس للمستوى الدراسي اث ه ل ى ان ة ال فاعلي

نفس الجامعيالتعليمي  األداء ، يرى الباحث ان طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة يتعرضون ل
ولھذا لم  الجامعي التعليمي األداءلية فاعالظروف المتشابھة في تقديرھم للمدرسين بمدى ممارسة 

  .بين السنوات المختلفة إحصائياتظھر فروق دالة 

وأوسبك ) Silver stone, 1994(اتفقت ھذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من سلفرستون 
)Ocepeck, 1994 ( و) ،دالحق نة، (و  )٢٠٠٥عب ث ) ٢٠٠٥الكراس ارتاحي د  أش ه ال توج ان

  .تبعاً لمتغير المستوى الدراسي التعليمي  األداءفاعلية لممارسة  فروق ذات داللة احصائية
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصيات

  :الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بما يلي أھداففي ضوء 

د  .١ ا في تحدي ة االعتماد على مجاالت الدراسة وفقراتھ ذلك  الجامعي التعليمي األداءفاعلي وك
  .لجامعيالمحتويات التدريسية وتحفيزھا على المستوى ا إعداد

ذضرورة  .٢ ي  األخ ين ف يم المدرس ة تق ة لعملي ذه الدراس ائج ھ ار نت ين االعتب ةبع ة  كلي التربي
 .الرياضية بجامعة النجاح الوطنية

ات  إعدادضرورة استخدام نتائج ھذه الدراسة من اجل  .٣ ى مستوى كلي المدرسين وتأھيلھم عل
 .التربية الرياضية

توى ال .٤ ى المس ين عل ز المدرس ي ضرورة ان يتمي ارات الت ن المھ الكثير م امعي ب ق تج تعل
ة  واحي التنظيمي درس، والن ق ال وى وتطبي ن عرض المحت ة م االت الدراس ةبمج  واإلداري

 .واحي التحفيزية، والتقويمنوسلوكيات المدرس، وال

  واألجنبية المراجع العربية
 دالحافظ ،الشايب دريس ال" ).٢٠٠٧( .عب ة الت ة لفاعلي ديرات الطلب امعي مدى اختالف تق ج

ا ا ونوعھ ادة الدراسية ومجالھ ة ."باختالف مستوى الم ة التربي ة كلي ة  .مجل اراتجامع  اإلم
  .)٢٤( .العربية المتحدة

 ة ).١٩٩٣( .سعيد زومالئه ،التل ع .المرجع في مبادئ التربي  .دار الشروق والنشر والتوزي
 .األردن .عمان

 اعود راھيم ،الق بعو .إب و اص ر ،أب دى مما" ).١٩٩٧( .عم اريخ م ث الت ي مبح ة معلم رس
ال دريس الفع ادئ الت انوي لمب اني ث ف الث ة  ."للص اثمجل وك أبح ة . )١٣( .اليرم جامع

  .اليرموك
 نة ميح ،الكراس ات " ).٢٠٠٥( .س ال للدراس يم الفع ة للتعل ين والطلب ورات المعلم تص

ة ة  ."االجتماعي ةالمجل ة األردني وم التربوي ي العل ة .)١(١ .ف ة التربي ة ا .كلي وكجامع  .ليرم
 .االردن

 ة  ألھمدراسة تحليلية " ).٢٠٠٣( .علي ،زمع أبوو .عبدالسالم ،النداف  التعليمي األداءفاعلي
ة الرياضية ة في التربي واد العملي ة للدراسات والبحوث ."للم ة مؤت وم  .)١(٨ .مجل ة عل كلي

  .األردن .جامعة مؤتة .الرياضة
 ھج المدرسي في القرن الحادي والعشرينالمن ).١٩٩٧( .عبدهللا ،وإبراھيم .جودت ،سعادة. 

 العربية المتحدة  اإلمارات .مكتبة الفالح
 اش ة نظر  األداء ).١٩٩٩( .سالمه ،طن ن وجھ ال م دريس أعضاءالتعليمي الفع ة الت  .ھيئ

 .االردن .)٤(١٥ .سلسلة العلوم االجتماعية
 دالحق اد ،عب يت" ).٢٠٠٥( .عم اتقي ي ومعلم ر معلم ة نظ ن وجھ دريس م ة  م الت التربي

ةالمجلة  ."في محافظة نابلس األساسيةالرياضية لمادة الجمانستيك في المدارس  في  األردني
   .جامعة اليرموك). ١(١ .العلوم التربوية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 ة " ).٢٠٠٢( .فواز ،عقل ة في مدين ة االنجليزي دى معلمي ومعلمات اللغ ال ل دريس الفع الت
  .فلسطين .نابلس .)٢(١٦ .)نسانيةاإلالعلوم . (لألبحاثالنجاح جامعة مجلة  ."نابلس

 ري رمين ،فك ود .ن اء ،ومحم ن  .)٢٠٠٠( .ھن ه ع اف الموج تعلم باالكتش تخدام ال أثير اس ت
رة السلة اإلدراكعناصر  ة بك ة  .الحس حركي وبعض المھارات الھجومي تثمار والتنمي االس

 .القاھرة .جامعة حلوان .البشرية في الوطن العربي من منظور رياضي
 اور ي " ).٢٠٠٠( .ميرس ،من ة نظر معلم ن وجھ ال م دريس الفع ادئ الت ة مب دى ممارس م

ية ة الرياض ة ."التربي وم التربوي ات العل ة دراس ة  ).٢(٢٨ .مجل ةالجامع ان .األردني  .عم
  .االردن
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