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    ملخــص

ي لوب التطبيق ق باألس ي يتعل امج تعليم اء برن ة لبن دفت الدراس ة  ھ درس وفاعلي ه الم بتوجي
في تعليم مھارة الشقلبة الجانبية، وتأثير البرنامج التعليمي في تحسين األداء التدريسي  استخدامه

األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس لدى أفراد عينة الدراسة، واستخدم والكفاية المعرفية المتعلقة ب
دي ي والبع اس القبل ة والضابطة للقي وعتين التجريبي ي ذو المجم اشتملت .الباحثان المنھج التجريب

ة الرياضية في ) ٢٨(عينة الدراسة  دريس التربي اليب ت طالب وطالبة من طلبة مساق طرق وأس
ة، كلية التربية الرياضية في  الجامعة األردنية، حيث تم تقسيمھم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبي

تصميم برنامج تعليمي متعلق باألسلوب التطبيقي بتوظيف تم   اختيارھم بالطريقة العشوائية، تم و
ين إستراتيجية ة المعلم ق باألسلوب . التدريس المصغر الخاص بالطلب ار معرفي متعل اء اختب وبن

ا الدراسة س األداء التدريسي، مالحظة لقيابطاقة  وإعدادالمعني،  ومن أبرز النتائج التي آلت إليھ
م  أن البرنامج التعليمي أظھر تأثيرا معنويا حيث كانت الفروق لمصلحة القياس البعدي في حين ل
الب  ات والط ات المعلم ائج الطالب ط نت ين متوس ة ب روق معنوي ة ف ي أي امج التعليم ر البرن يظھ

ي دا ف ين تحدي دي المعلم اس البع ة.القي دريب الطلب ة بت ف  وأوصت الدراس ى توظي ين عل المعلم
  .التدريس المصغر األساليب الحديثة في تدريس مادة التربية الرياضية وباستخدام استراتيجية

 
Abstract 

This study sought to build an instructional program and its 
effectiveness on teaching Cartweel skill. Further, the study investigated 
the impact of program on the improvement of teaching performance; 
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cognitive sufficiency related to the teaching style among the sample of 
the studyThe researcher used the empirical method by using two groups 
(controland experimental groups). The sample of the study consisted of 
(28) students of both gender, who were enrolled in Method of Teaching 
Physical Education course offered by the college of Physical Education 
at the University of Jordan. Those subjects were chosen and divided 
randomly.  The researcher designed a program pertinent to the style of 
teaching using micro-teaching strategy. The results of the study revealed 
that, the program had a substantial impact on the experimental group; 
differences were found to be in favor of the post test. Also, the 
intervention program didn’t reveal any significant difference between the 
male and female particularly in the post-test. The study recommend that 
training student-teachers on utilizing modern methods and styles of 
teaching physical education. 

  
 سةلدرامقدمة ا

ام أضحى  د ع ا بع الم عام ذي يشھده الع من المالحظ أن التطور العلمي والتفجر المعرفي ال
في  أسھمتاالتصاالت والتي السمة المميزة لھذا العصر في شتى المجاالت، وال سيما في مجال 

اذج وفلسفات واستراتيجيات وطرائ استخدامتدعيم  ات ونم ى نظري دريس إضافة إل اليب ت ق وأس
دريس تقنيات ووسائل التدريس، كل ذلك من أجل   ة، فالت ة التعلمي تحسين وتطوير العملية التعليمي

ق  تراتيجيات والطرائ طة واالس ائل واألنش وى والوس داف والمحت راض واألھ ي األغ ث ف يبح
ذ والتقويم، وذلك لتحقيق الخاصة بالتربية والتعليم، كذلك في التخطيط والتحضير وإجراءات التنفي

ا  ا واجتماعي دنيا وعقلي اء ب ة النم ية المتكامل ى الشخص عي للوصول إل و الس مى وھ دف األس الھ
  .ونفسيا لألفراد الذين يشكلون مستقبل المجتمعات

و  ة والقصدية، فھ اد الموجھ ددة الجوانب واألبع ويعد التدريس مجموعة من األنشطة المتع
النفعالية والحركية من خالل  تقديم المعارف وإلقاء األسئلة والشرح يتضمن الجوانب المعرفية وا

ددة  من والتفسير، واالستماع والتشجيع والمناقشة و اإلقناع واالقتناع، وحشد من النشاطات المتع
  .)٢٠٠٥ نقال عن البغدادي، Brown( الناحية الحركية

درس والت ين الم تمرة ب ة مس اره عالق دريس باعتب ى الت ر إل ذه وينظ ل ھ ث أن مث ذ، حي لمي
دريس  ى الت ا وينظر إل ة، كم ي األنشطة المختلف ارات ف و وإكساب المھ ى النم اعد عل ة تس العالق
ع،  ى أرض الواق باعتباره يمثل التطابق المحتمل بين ما يخطط له و يقصد إليه وبين ما يحدث عل

ي يمك ى العوامل الت ى المدرس أن يتعرف إل ى وللوصول لھذا التطابق توجب عل ن أن تعمل عل
  ).١٩٩٤ ،عبد الكريم(تعوقه  تحقيق مثل ھذا التطابق أو
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ر ة ) Muska Mosston( ويعتب ال التربي ي مج دريس ف اليب الت تحداث أس ي اس د ف الرائ
دريس  الرياضية حيث صمم سلسلة المتصل التدريسي والتي تمثل األطروحة النظرية ألساليب الت

ق  ة وللتطبي ي تكون مرتبطة بوالقابل دريس الت اليب الت ا طيف أس ق عليھ د أطل بعض وق عضھا ال
)Spectrum of Teaching Styles ( منذ عام)ر  والتي )١٩٦٦ ل الكثي القت الترحيب من قب

  .من العاملين في حقل التربية الرياضية على المستوى العالمي

رارات ايقوم على مشاركة المدرس ب في ھذه األطروحة Mostton)(ومبدأ  ع الق اذ جمي تخ
ة سلسة التدريسية المتعلقة بالسلوكيات  والتي تحدث داخل الدرس، ويتدرج العمل ويتطور بطريق

ة من  ة التقليدي ر وحسب الطريق ومتصلة وذلك بالبدء بالتدرج بتحويل جميع القرارات والتي تعتب
م صالحيات المدرس لتصبح جميعھا بيد التلميذ، فيكون لديه حرية اختيار األنشطة والمھمات، ويت

ه  ايز ب ذي يتم الظرف ال ة كل أسلوب ب رتبط أھمي رابط، حيث ت كل ذلك وفق نظام مدروس ومت
روف  ل الظ ع ك لوب يتناسب م د أس درس، إذ ال يوج ة أو الم ة التعليمي ة أو البيئ ذ أو المھم التلمي

تعلم ة ال رات بيئ ددة حول .ومتغي ارات متع نح المدرس خي ه في م ا وأن لكل أسلوب أطروحات كم
ة  ريسي، وبالتالي يكون لدى المدرس الحرية فيسلوكه التد ا يتناسب مع البيئ اختيار األسلوب بم

ق األھداف  تمكن من تحقي ك يكون المدرس في المسار الصحيح لكي ي والمناخ، ومن خالل ذل
  .)١٩٩١ السامرائي،( وإيصال المادة التعليمية للتالميذ بشكل خاص

ات التحول  )The Practice Style(ويعتبر األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس  ى عتب أول
يتخذ المعلم جميع القرارات الخاصة بعملية التخطيط  في بعض القرارات ولمصلحة التلميذ، حيث

القرارات التسع وھي  والتقويم، وتنتقل إلى المتعلم بعض القرارات الخاصة بالتنفيذ أو ما يسمى ب
ة، نظم العمل  ان، واألوضاع القوامي اع الحركي، ووقت المكان والزم ة، والتوقيت واإليق المتبع

رار(البداية، واالنتھاء من العمل ومداومة العمل  را جوانب أخرى )التك ة، و أخي ، والراحة البيني
. تشمل ما يسمى بالمتفرقات وتحوي المظھر، والتقيد بالزي وإلقاء األسئلة والتعامل معھا وغيرھا

ه خالل الجزء  ومن مزايا ھذا األسلوب أنه يوفر زمن كاف م تعلم وخاص لكل متعلم لتطبيق ما ت
  . التعليمي والتطبيقي من الدرس

ة  دريب الطلب ا لت ن توظيفھ ة يمك ة حديث د تقني غر تع دريس المص تراتيجية الت ا وأن إس كم
ارات  ديل مھ يح وتع دة وتنق المعلمين قبل الخدمة بحيث يتم من خاللھا إتقان وتطوير مھارات جدي

ا سبق تعلمھا، كما و درس يكون محدودا أيضا، كم أن عدد أفراد الصف يكون محدودا، ووقت ال
ي  داني ف دريب المي دريس والت ات الت ي قاع ري ف داد النظ ين اإلع ربط ب را ي اره جس ن اعتب يمك

  . المدارس

را  ا الف ار إليھ ي أش غر الت دريس المص اھيم الت د مف ف ) ٢٠٠٣(وأح ه موق ى أن د عل تؤك
اديتدريسي، يتدرب فيه المعلمون ع ة الفصل الع ة مصغرة تشبه غرف ة حقيقي . لى مواقف تعليمي
ارتين، بقصد  –في الغالب  –ويتدرب المعلم أو الطالب المعلم  ة واحدة أو مھ ارة تعليمي ى مھ عل

  .قبل االنتقال إلى مھارات جديدة إتقانھما
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ة ) ٢٠٠٥( Brownوالبغدادي نقال عن ) ٢٠٠٣( وأجمع كل من الفرا و ) ٢٠٠٣(والحيل اب
ـيجا ا ي ) ٢٠٠٣(لھـ غِّر  Allen, Ryan ،(1975)) ١٩٩٨(عل م يمكن أن يَُص أن الطالب المعل

ه،  درسه من خالل التركيز على مھارة واحدة من مھارات التدريس، أو خطوة واحدة من خطوات
ين ا ب ه م ى مجموعة من زمالئ درس مصغر وعل دة ) ١٠ – ٥( من خالل تدريسه ل طالب ولم

ارة في الحاالت دقا) ١٠ – ٥(زمنية من  ذه المھ ة لھ الزمن واألنشطة المطلوب اظ ب ئق مع االحتف
درس، أو شرح قاعدة . العادية دي لل ه إلى التدريب على الجزء التمھي فقد يختار المتدرب، أو يَُوجَّ

ويم أداء  دريب قصير، أو تق دة، أو إجراء ت ردات الجدي ين من المف من قواعده، أو شرح عدد مع
اه . ينةالطالب في مھارة مع ارة انتب وقد يكون التدريس موجھاً إلى التدرب على مھمة محددة، كإث

ائھم اراتھم، وتصويب أخط ة عن استفس يھم، واإلجاب ئلة عل وم . الطالب، وأسلوب طرح األس يق
ابقة أو  ي األخطاء الس رة تالف ي كل م اول ف ر، ويح رتين أو أكث رة أو م ة م ذه العملي درب بھ المت

  . ن ھذه المھارةالتقليل منھا، حتى يتق
  

  مشكلة الدراسة

دد ا المي وتع عيد الع ل الص دريس ع اليب الت وع أس م تن ة ذات إلرغ تراتيجيات التعليمي س
الخبرات ضمن طيف  ين ب ة المعلم د الطلب ة فرص تزوي ات وإتاح وفر المعلوم م ت ة، ورغ العالق

ة ا ة والطلب دارس من جھ ين بالم ين المقيم دى المعلم دريس، إال أن ل ة أساليب الت ين من جھ لمعلم
ات  ذھم المھم يمھم لتالمي د تعل دريس عن ي الت دي ف لوب التقلي ف األس راد توظي ة إلف ة نزع ثاني

لوكية ارف ومعلومات وجوانب س ان من  .المنھجية وما يصاحبھا من مع ا الحظه الباحث ذا م وھ
دمالتربية الرياضية وعمل الباحثان وخبراتھا في تدريس مخالل خبراتھ ريس عدة ا الميدانية في ت

ى مساق وأساليب تدريس التربية الرياضية مساقات ذات عالقة بطرق ى اإلشراف عل ، إضافة إل
الحديث مع العديد من مشرفي التربية الرياضية في ومن خالل ) ٢،١(لمستويي التدريب الميداني 

يما  المدارس مما ساعدھما في التوجه للبحث في الموضوع، ل إس يكيا يمي اك أداء كالس ى أن ھن ل
دا،  ة الرياضية تحدي ن درس التربي زء الرئيسي م ذ الج ي تنفي ة ف دى الطلب ة ل ة التفليدي األطروح
ى  ز عل رة التركي دت فك ي، تول ونظرا ألھمية ھذا الجزء المكون من النشاطين التعليمي والتطبيق
ين ين المقيم د من المعلم  ھذا الجزء الحيوي في دراستھما وكذلك ومن خالل تواصلھما مع العدي

اليب  ون أن األس وع ك ذا الموض ي ھ ث ف ة للبح ان العزيم دى الباحث رس ل دارس، تك ي الم ف
ه  ذي قدم ي ال ف التدريس ات الطي ب و أطروح دريس ال تتناس ي الت تخدمة ف ) Mosston(المس

  .وغيره من العلماء في مجال تدريس التربية الرياضية

ه االھ ان الخوض في الموضوع وايالئ الزم من خالل وفي ضوء ذلك حاول الباحث ام ال تم
ى استخدام األسلوب التدريسي  ين عل ة المعلم دريب الطلب ك بت ة وذل التفكير بإجراء دراسة ميداني
تراتيجية  ذه اإلس دريس المصغر وھ التطبيقي بتوجيه المدرس من خالل بتوظيف إستراتيجية الت

ال دريس والتوظيف الفع ارات الت ة  يمكن أن تعين الطالب المعلم على امتالك مھ للوسائل التعليمي
ة والسلوكية،  ة والمعرفي ة األدائي في المواقف التعليمية المختلفة بھدف االرتقاء بمستواه من الناحي
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رتبط  ا ي ق وم ة للتطبي ة القابل ة التعلمي وبالتالي تضمن أن يتوفر لديه حصيلة من األھداف التعليمي
  .بھا من مخرجات تعليمية تعلمية منتقاة

دعت إلى تناول ھذا الموضوع ندرة في الدراسات واألبحاث التي تتناول ومن الجوانب التي 
متغيرات ھذه الدراسة مجتمعة بالبحث واالستقصاء في األدب التربوي المحلي والعربي على حد 

أثير األسلوب . علم الباحثان ى مدى ت ذه الدراسة في التعرف عل وتتجسد المشكلة الرئيسة في ھ
درس ف ه الم ي بتوجي ة التطبيق قلبة الجانبي اة، أال وھي الش ة منتق ارة حركي دريس مھ ة (ي ت العجل

رية ين ) البش ة المعلم اب الطلب دف إكس دريس المصغر بھ تراتيجية الت ف إس از بتوظي ي الجمب ف
ا من معلومات  رتبط بھ ا ي ة المتاحة، وم ة التعلمي مھارات تدريسية فعالة، ضمن الوسائل التعليمي

ة  ديو، للتحقق من األداء التدريسي من خالل استخدام أشرطة فلمي اميرة الفي مصورة بواسطة ك
ين ة المعلم ر . للطلب زم األم رى إن ل رة أخ اھدة م ادة المش م وإع اھدة أدائھ ة مش ك إلمكاني ل ذل ك

ذا  اتھم في ھ ة للكشف عن كفاي وكذلك للتحقق من معارفھم عن طريق إجراء اختبار كفاية معرفي
  .الجانب

  
  أھمية الدراسة

ة رز أھمي دريب  تب ادة الت دريب وإع ة للت يح إمكاني ه يت وع كون ة الموض ن أھمي ث م البح
بيا  وي حديث نس اه ترب بتوظيف األسلوب التدريسي التطبيقي بتوجيه المدرس وذلك من خالل تج
رح  امج التعليمي المقت يم في البرن أال وھو التدريس المصغر، وكذلك إبراز أھمية تكنولوجيا التعل

اعد ف دورھا تس ي ب ن والت ة م ين مجموع ة المعلم اب الطلب يم وإكس ة التعل توى عملي ع مس ي رف
وكذلك إعداد وتصميم نموذج تحققي . األدوات الضرورية الالزمة لتفوقھم في أداءاتھم التدريسية

ة( ة المالحظ غرة ) بطاق دروس المص اھدة ال ي مش تخدم ف ن أن يس ي يمك ول األداء التدريس ح
فضال عن تطوير اختبار الكفاية المعرفية يمكن االسترشاد به باستخدام األسلوب المعني وتقويمھا 

ة  وتطبيقه من قبل مؤسسات إعداد المعلمين، كما أن ھذا البحث يمكن أن يكون من األبحاث القليل
ك من خالل  ه المدرس وذل في مجال التربية الرياضية الذي يتناول ھذه األسلوب التطبيقي بتوجي

دريس الم ة توظيف إستراتيجية الت م، فمن خالل مراجع صغر للمساھمة في إعداد الطالب المعل
األدب التربوي السابق وجد أن ھناك بعض الدراسات تناولت األساليب التدريسية وأخرى تناولت 
وطن  م في ال إستراتيجية التدريس المصغر في إعداد الطالب المعلم، في حين تناولت إعداد المعل

دة في العربي بشكل عام،  كما نمى إلى عل ر فري ذه الدراسة تعتب م الباحثان وحسب اطالعھما، فھ
  .معةطرحھا وتناولھا للموضوعات مجت
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  أھداف الدراسة

  : تسعى الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية

ة  .١ دى فعالي د م درس وتحدي ه الم ي بتوجي لوب التطبيق ق باألس ي يتعل امج تعليم اء برن بن
قلبة الجا ارة الش يم مھ دى تعل تخدامه ل تراتيجية اس ف إس ين بتوظي ة المعلم ة للطلب نبي

  .التدريس المصغر

ة  .٢ ة المعرفي ي تحسين األداء التدريسي والكفاي امج التعليمي ف أثير البرن ى ت التعرف عل
  .المتعلقة باألسلوب التطبيقي لدى أفراد المجموعة التجريبية

داء التدريسي التعرف على الفروق الناجمة عن تأثير البرنامج التعليمي على متوسط األ .٣
وعتين  والكفاية المعرفية المتعلقة باألسلوب التطبيقي بين أفراد عينة الدراسة في المجم

  .التجريبية والضابطة

التعرف على الفروق الناجمة عن تأثير البرنامج التعليمي على متوسط األداء التدريسي  .٤
جنس دراسة تعزى لة الوالكفاية المعرفية المتعلقة باألسلوب التطبيقي بين أفراد عين

 ).طالب معلم، طالبة معلمة(لمشارك ا
  

  الدراسات السابقة

ي يفضلھا ) ٢٠٠٥(قام الحايك وحموري  بدراسة ھدفت التعرف على األساليب التدريس الت
ى اتجاھات في الطلبة  رة السلة والعاب مضرب، والتعرف أيضا عل ة لك ارات الحركي تعلم المھ
وعتين . مفضلنحو األسلوب التدريسي ال الطلبة واستخدم الباحثان المنھج التجريبي باستخدام مجم

ة  ة الدراس تملت عين دي، واش ي والبع ار القبل ريبيتين لالختب ق ) ٤١(تج م تطبي ة، وت ا وطالب طالب
وتوصلت الدراسة . أسابيع باستخدام خمسة أساليب من أساليب موسكا موستن) ١٠(البرنامج مدة 

ين ط ة ب روق معنوي ة العاب المضرب في درجة تفضيلھم إلى عدم وجود ف رة السلة وطلب ة ك لب
ين  ة ب روق معنوي ا ظھرت ف ادلي، فيم دريبي واألسلوب التب على األسلوب األمري واألسلوب الت
ى أسلوب  ة العاب المضرب وعل طلبة المجموعتين على أسلوب االكتشاف الموجه ولصالح طلب

ة تعزى كما أظھرت الن. حل المشكلة ولصالح طلبة كرة السلة روق معنوي ى عدم وجود ف ائج إل ت
اليب الخمسة المستخدمة، في حين كانت  ة من األس لمتغير الجنس في درجة تفضيلھم على أربع

اث ا توصلت الدراسة أيضا . الفروق لمتغير الجنس على األسلوب األمري فقط ولصالح اإلن كم
اليب المفضلة، إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد المجموعتين في اتجا ھاتھم نحو األس

   .كما لم توجد فروق تعزى للجنس

التعرف على أثر بعض أساليب التدريس في مستوى في ) ٢٠٠٤(فيما ھدفت دراسة المفتي 
ي  رفع مستوى الطالبات للحد المقبول وخالل فترة زمنية محددة، حيث تم استخدام المنھج التجريب

ا ذو للمجموعتين التجريبيتين لالختبار  ة قوامھ ى عين ) ٤٠(القبلي والبعدي، وأجريت الدراسة عل
األسلوب األمري، األسلوب : طالبة اخترن بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة األساليب التالية
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ميني، لوب التض ذاتي، أس ق ال لوب التطبي ادلي، أس لوب التب درس، األس ه الم ي بتوجي  التطبيق
اليب  تخدام األس ة أن اس تنتجت الباحث ؤثر واس رابط ي كل متسلسل ومت ة بش د الدراس ية قي التدريس

اليب المستخدمة  باحة الحرة وضمن الوقت المحدد ن وأن األس م الس ايجابيا في رفع مستوى تعل
  . ساھمت في تطوير مستوى األداء الحركي

رايرة  رى الص دريس ) ٢٠٠٤(أج تخدام الت دريبي باس امج ت اء برن ى بن دفت إل ة ھ دراس
اء أ غر واستقص ارف المص االت المع ي مج ة ف ة والمتعلق ات التعليمي ين الكفاي ي تحس ره ف ث

ات  ذوي االحتياج ية ل ة الرياض يم التربي ين لتعل ة المعلم ات للطلب ة واالتجاھ ارات األدائي والمھ
ا ) ٣٠(الخاصة، مستخدما المنھج التجريبي لمالئمته للدراسة، واشتملت عينة الدراسة  ا معلم طالب

يم المجموعة من طلبة كلية التربية ا ام الباحث بتقس ة العشوائية، وق وزيعھم بالطريق لرياضية تم ت
ددھم  ة وع ى تجريبي وعتين األول ى مجم وامھم ) ١٥(إل رى ضابطة ق ا، واألخ ا معلم ) ١٥(طالب

ارين  دريبي واختب امج الت ة بالبرن طالبا معلما، وقام الباحث ببناء وتطوير أدوات الدراسة والمتمثل
ق لقياس الكفايات األد م تطبي م ت ة، ث ائية والمعرفية، حيث تعرضت المجموعتين لالختبارات القبلي

وعتين،  دي ولكال المجم ار بع راء اختب م إج م ت ن ث ط، وم ة فق ة التجريبي ى المجموع امج عل البرن
ة  ة والمتعلق ات التعليمي ى الكفاي وعتين عل ين المجم روق ب ود ف ى وج ة إل ائج الدراس رت نت وأظھ

  . دائية ولصالح المجموعة التجريبيةبالمعارف والمھارات األ

ا ) Cheng Lin, 2005(ھدفت دراسة لين  مقارنة استخدام أسلوبين من أساليب موستن ھم
ا  ة قوامھ ى عين ك عل درس، وذل ه الم ي بتوجي لوب التطبيق ري واألس لوب األم ا ) ٤٠(األس طالب

ا أسلوب اشتركوا في معسكر تدريب، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين، مجموعة استخ دم معھ
درس، وتوصل  ه الم ي بتوجي لوب التطبيق ا األس تخدم معھ رى اس ة األخ ا المجموع ري بينم األم
ي  ة ولصالح المجموعة الت ارات الذاتي الباحث أن ھناك فروق معنوية بين المجموعتين في االختب

  . استخدمت األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس

ة رت جمعي ة للتع) AAHPER, 2003( وأج تعماال دراس اليب اس ر األس ى أكث رف عل
ـ  ة ب الم ممثل ي الع ة الرياضية ف ي التربي ل معلم ن قب أثيرا م ات (وت ا، انجلترا،الوالي دا، فرنس كن

ه عدة  المتحدة فنلندا، حيث استخدم االستبيان لجمع المعلومات مشتمال عدة محاور وكل محور ل
اس ليكرت الخماسي  ئلة، واستخدم مقي تبيان، وخلصت لإل) Likert scale(أس ى االس ة عل جاب

الدراسة أن األساليب األكثر استخداما لدى مدرس التربية الرياضية تندرج من األسلوب األمري 
لوب  ن أس درج م ي تن اليب الت ن األس ر م تويات، أكث دد المس ميني المتع لوب التض ى األس وحت

قي بتوجيه المدرس ھو االستكشاف وحتى التعليم الذاتي، كما وكشفت الدراسة أن األسلوب التطبي
دم  بب ع ة أن س تنتجت الدراس ية، واس ة الرياض ي التربي دى مدرس تعماال ل ار واس ر انتش األكث
ذاتي  يم ال ى التعل درج من أسلوب االستكشاف وحت ي تن استعمال المدرسين لألساليب التدريس الت

ة  ين للمعرف ار المعلم ين، افتق ك يعود إلى عدة أسباب منھا حجم الصف، عمر المعلم باستخدام تل
ين  األساليب، وقد يكون السبب في المناھج، وأوصت الدراسة بالعمل على إعداد وتحضير المعلم

  .أثناء الخدمة، وتطوير المناھج
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  مجاالت الدراسة

طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية والمسجلين لمساق طرق  :المجال البشري
  .٢٠٠٦/ ٢٠٠٥للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وأساليب تدريس التربية الرياضية 

جرى تطبيق ھذا البرنامج في مختبر وصالة كلية التربية الرياضية  :المجال المكاني
  . بالجامعة األردنية

 ٧/١/٢٠٠٦ـ  ٤/١٢/٢٠٠٥تم تطبيق البرنامج في الفترة الواقعة ما بين  :المجال الزماني
  . الثانية عشرومن الساعة العاشرة صباحا وحتى 

  
  فرضيات الدراسة

في متوسط درجات األداء  )٠,٠٥≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .١
التدريسي والكفاية المعرفية فيما يتعلق باألسلوب التطبيقي لدى أفراد المجموعة التجريبية 

  . في القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي

بين متوسط درجات األداء ) ٠,٠٥≤  α(لة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دال .٢
التدريسي والكفاية المعرفية فيما يتعلق باألسلوب التطبيقي لدى أفراد المجموعة الضابطة 

  .بين القياسين القبلي والبعدي

بين متوسط درجات األداء ) ٠,٠٥≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٣
لكفاية المعرفية فيما يتعلق باألسلوب التطبيقي لدى المجموعتين التجريبية التدريسي وا

  .والضابطة تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجريبية

بين تعزى للجنس ) ٠,٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٤
األسلوب التطبيقي  متوسط درجات األداء التدريسي والكفاية المعرفية فيما يتعلق بتوظيف

لدى أفراد المجموعة التجريبية من الطالب المعلمين والطالبات المعلمات وفي االختبار 
  .البعدي

  
  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة

ابطة  ة والض وعتين التجريبي نھج المجم ي، م نھج التجريب ان الم تخدم الباحث ارات اس لالختب
   .القبلية والبعدية

ع الدراسة ون مج :مجتم ة تك ة الرياضية بالجامع ة التربي ة كلي ع طلب ة من جمي ع الدراس تم
  .ربية الرياضيةاألردنية والمسجلين لمساق طرق وأساليب تدريس الت
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  عينة الدراسة

وعتين،) ٢٨(بلغت عينة الدراسة  ى مجم ة العشوائية إل يمھم بالطريق م تقس ة ت  طالب و طالب
  .لضابطةلكل مجموعة التجريبية وا طالب وطالب) ١٤( بواقع

رات : )١(جدول  ا لمتغي ة الدراسة تبع يال الجنستوصيف ألفراد عين د وعدد الساعات وسنة الم
  .المعتمدة المقطوعة

  

ا : أدوات الدراسة ق أھداف الدراسة منھ ان بتصميم عدة أدوات لتحقي امج : قام الباحث البرن
يير إضافة إلى ا) لة البحثيةالمداخ(التعليمي  ختبار الكفاية المعرفية وبطاقة المالحظة الخاصة بتس

  .درس تربية رياضية مصغر بتوظيف األسلوب التطبيقي وتاليا وصفا ألدوات الدراسة

تم تصميم اختبار الكفاية المعرفية مكون من ثالثة وعشرين سؤاال :  اختبار الكفاية المعرفية
ة الرياضية من قبل الباحثان باالستعانة باألدب التربوي ا دريس التربي اليب ت ق بأس لسابق والمتعل
 .والخاصة باألسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس

  
  المعامالت العلمية لالختبار الكفاية المعرفية

  ةالمعرفي الكفاية صدق اختبار

الختصاص وللتحقق من صدق االختبار فقد تم عرضه على مجموعة من الخبراء من ذوي ا
رات من  ،اتھم وتوصياتھممالحظتم األخذ برأيھم و ى بعض الفق ديل عل م إجراء تع ة حيث ت جھ

م  سؤاال،) ٢٠(لكفاية المعرفية على اختبار افي حيث استقرت األداة  ، وحذف بعض البنود ا ت كم
ھولة  ة الس ق بدرج امالت تتعل راء مع الل إج ن خ ار م ن مواصفات االختب ق م والصعوبة التحق

  .لفقرات االختباروالتمييز 

  

  

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

النوع 
 االجتماعي

 العدد
العمر 
الزمني 
 بالسنين

عدد 
الساعات 
 المقطوعة

 العدد الجنس
العمر 
الزمني 
 بالسنين

عدد 
الساعات 

 لمقطوعةا
 ٨٥ـ  ٢٠٧٥ـ  ١٩ ٧ طالب ٨٥ـ  ٧٥ ٢٠ـ  ١٩ ٧ طالب
 ٨٥ـ  ٢٠٧٥ـ  ١٩ ٧ طالبات ٨٥ـ  ٧٥ ٢٠ـ  ١٩ ٧ طالبات

   ١٤ المجموع   ١٤ المجموع
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  .معامل السھولة والصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار الكفاية المعرفية:  )٢(جدول 

 التمييزالصعوبةالسھولة  السؤال  رقم السؤال

 ١,٠٠  ٠,٧٠  ٠,٣٠ البند األول ١
 ٠,٧٧ ٠,٣٢ ٠,٦٨ البند الثاني ٢
 ١,٠٠ ٠,٥٦ ٠,٤٤ البند الثالث  ٣
 ١,٠٠ ٠,٦٦ ٠,٣٤ البند الرابع ٤
 ١,٠٠ ٠,٣٣ ٠,٦٧ خامسالبند ال ٥
 ١,٠٠ ٠,٥٦ ٠,٤٤ البند السادس ٦
 ١,٠٠ ٠,٤٤ ٠,٥٦  البند السابع ٧
 ١,٠٠  ٠,٦٩ ٠,٣١ البند الثامن ٨
 ١,٠٠ ٠,٤٧ ٠,٥٣ البند التاسع ٩
 ١,٠٠ ٠,٤٤ ٠,٥٦ البند العاشر ١٠
 ١,٠٠ ٠,٥٣ ٠,٤٧ البند الحادي عشر ١١
 ١,٠٠ ٠,٤٩ ٠,٥١ البند الثاني عشر  ١٢
 ١,٠٠ ٠,٨٤ ٠,١٦ ×ند الثالث عشرالب ١٣
 ١,٠٠ ٠,٦٢ ٠,٣٨ البند الرابع عشر ١٤
 ١,٠٠ ٠,٤٧ ٠,٥٣ البند الخامس عشر  ١٥
 ١,٠٠ ٠,٥٣ ٠,٤٧ البند السادس عشر  ١٦
 ١,٠٠ ٠,٣٣ ٠,٦٧ البند السابع عشر ١٧
 ١,٠٠ ٠,٦٥ ٠,٣٥ البند الثامن عشر ١٨
 ١,٠٠ ٠,٨٩ ٠,١١ ×البند التاسع عشر ١٩
  ١,٠٠  ٠,٧٠ ٠,٣٠ ند العشرون الب ٢٠

قيم معامل السھولة والصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة اختبار ) ٢(يبين الجدول رقم 
   .الكفاية المعرفية

  
  ثبات اختبار الكفاية المعرفية

ى  ه عل تم إجراء معامل الثبات الختبار الكفاية المعرفية وذلك من خالل تطبيقه وإعادة تطبيق
  .وأساليب تدريس التربية الرياضية مساق طرقعينة من طلبة 

اني) ٣(والجدول رقم  ين األول والث ين التطبيق ة معامل .  يوضح معامل الثبات ب وبلغت قيم
  )٠,٨٢٢(الثبات 
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول :  )٣(جدول 
  .والثاني الختبار الكفاية المعرفية

  
  التطبيق الثاني  التطبيق االول

  معامل الثبات
  االنحراف  الوسط  االنحراف  الوسط

  ٠,٨٢٢  ٢,٦٥  ١٢,٥٤  ٢,٦٤  ١٢,٩٦**  
  .٢٦= ن  ،٠,٣٨٠= حيث قيمة ر الجدولية ) ٠,٠١≤  α(دال عند مستوى   **

  
  معامل الموضوعية لبطاقة المالحظة

اق قاما الباحثان برصد الدرجات المستحقة على نموذج بطا د مدى االتف ة المالحظة وتحدي ق
ه المدرس د ،بينھما في البنود الخاصة بالمشاھدة باستخدام األسلوب التدريسي التطبيقي بتوجي وق

  .)%٨٠(وصلت نسبة معامل الموضوعية 
  
  لبرنامج التعليميا

رتبط لولتصميم البرنامج ا تعليمي تم االستعانة باألدب التربوي السابق سواء كان مشابه أو م
ة باألسلوب التدريسي و ى المعلومات ذات العالق المتعلق بالبرامج التعليمية والتدريبية، إضافة إل

ة ذات  ارة الحركي غر والمھ دريس المص تراتيجية الت ف وإس درس وبتوظي ه الم ي بتوجي التطبيق
ة  ة(العالق قلبة الجانبي ريم ) الش د الك رون ) ١٩٩٤(عب ن وآخ  Ashworth &،)١٩٩١(حس

Mosston )را )١٩٨٦ دادي ) ٢٠٠٣(، الف ة ) ٢٠٠٥(البغ امرائي ) ٢٠٠٣(الحيل ، )١٩٩١(الس
امج  ،)٢٠٠٤(الفتالوي  ،)١٩٩٥(، برھم )٢٠٠٤(محمود  ، )١٩٩٨(علي  ع البرن م توزي د ت وق

ام  اءات في األسبوع وھي أي ة لق ع أربع ابيع بواق اء، (على مدى خمسة أس السبت، األحد، الثالث
  ).الخميس

  
  متغيرات الدراسة

  المتغيرات التابعة  :أوال

السلوك التدريسي بتوظيف األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس ورصد األداء التدريسي من  .١
  .خالل بطاقة المالحظة التي صممت من قبل الباحثان

  . حول األسلوب التدريسي المعني ةالمعرفيالكفاية  نتائج اختبار .٢

  المتغيرات المستقلة: ثانيا
ل .١ ي المتمث امج التعليم تراتيجية باأل البرن ف إس درس وبتوظي ه الم ي بتوجي لوب التطبيق س

  . التدريس المصغر

  ).طالب معلم، طالبة معلمة( جنس المشاركلطلبة المعلمين لالجنس  .٢

  .)المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(المجموعة  .٣
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  المعالجة اإلحصائية

ة اإلحصائية  ة بالمتوسطات  )SPSS(لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزم المتمثل
ز،  الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل السھولة والصعوبة والتميي

  . (f – test)و ) t- test(ومعامل االلتواء واختبار
  

   عرض ومناقشة النتائج

ا لفرض ائج المتحصلة تبع يات تبعا ألھداف الدراسة وفرضياتھا وإجراءاتھا تاليا عرض للنت
ة  ارة حركي دريس مھ ر األسلوب التطبيقي في ت ى استقصاء أث الدراسة، حيث ھدفت الدراسة إل

ين ة المعلم دريس المصغر للطلب تراتيجية الت ف إس اة وبتوظي ة . منتق ار عين ان باختي ام الباحث وق
اليب  ة والمسجلين لمساق طرق وأس ة األردني ة الرياضية بالجامع ة التربي ة كلي الدراسة من طلب

طالب وطالبة تم توزعيھم عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، ) ٢٨(دريس بلغ عددھم الت
ة  ة وعملي ب نظري ى جوان ا عل ي محتوي امج تعليم ى برن ة إل ة التجريبي ث تعرضت المجموع حي
وأنشطة منوعة وعروض لنماذج تدريسية خاصة باألسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس وبتوظيف 

ا إستراتيجية التدريس ا دي محتوي امج تقلي ا برن د استخدم معھ لمصغر، أما المجموعة الضابطة فق
ي  دي ف لوب التقلي ة باألس ية خاص اذج تدريس ا لنم ا وعروض ة أيض ة وعملي ب نظري ى جوان عل

  .التدريس وبتوظيف التدريس المصغر

ه ى أن د " وللتحقق من الفرضية األولى والتي تنص عل ة إحصائية عن روق ذات دالل توجد ف
توى  لوب ) ٠,٠٥≤  α(مس ول األس ة ح ة المعرفي ي والكفاي ات األداء التدريس ط درج ين متوس ب

  ".لبعدي ولصالح القياس البعدياالتطبيقي لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي و 

ه :  أوال ي بتوجي لوب التطبيق ف األس ي بتوظي األداء التدريس ة ب ات المرتبط بة للبيان بالنس
م د ت درس فق ار  الم ة واختب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس اد ) ت(اس إليج

يم االفروق بين القياسين القبلي و  ود تقي ة والجدول  التدريسي داءاأللبعدي لبن المجموعة التجريبي
  يوضح ذلك) ٤(رقم 

راف: )٤(ل دوج ابي واالنح ط الحس يم الوس اري وق ي"ت" المعي ين القبل ين القياس وبة ب  المحس
  .لبنود تقييم األداء التدريسي ألفراد المجموعة التجريبيةوالبعدي 
  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  القياس  المجاالت

١  
 ٠,٢٧ ١,٠٧  القبلي

٠,٠٠  ١٣,٠  
 ٠,٠٠ ٢,٠٠  البعدي

٢ 
 ٠,٤٧ ١,٢٩  القبلي

٠,٠٠  ٤,٧٧  
 ٠,٦١ ٢,٢٩  البعدي

٣  
 ٠,٥٢ ١,٥٠  القبلي

٠,٠٠  ٦,٦٢  
 ٠,٤٣ ٢,٧٩  لبعديا
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  القياس  المجاالت

٤  
 ٠,٦١ ١,٢٩  القبلي

٠,٠٠  ٥,٥٥  
 ٠,٧٦ ٢,٤٣  البعدي

٥  
 ٠,٦٦ ١,١٤  القبلي

٠,٠٠  ٤,٩٤  
 ٠,٤٧ ٢,٢٩  البعدي

٦ 
 ٠,٦٣ ١,٣٦  القبلي

٠,٠٠١  ٤,٢٠  
 ٠,٣٦ ٢,١٤  البعدي

٧  
 ٠,٧٤ ١,٦٤  القبلي

٠,٠٠  ٦,٨١  
 ٠,٠٠ ٣,٠٠  البعدي

٨  
 ٠,٤٧ ١,٠٧  القبلي

٠,٠٠ ١٠,٢١  
 ٠,٥١ ٢,٤٣  البعدي

٩  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠  القبلي

٠,٠٠  ٥,٥٥  
 ٠,٦٣ ١,٦٤  البعدي

١٠  
 ٠,٧٧ ١,١٤  القبلي

٠,٠٠٥  ٣,٣٧  
 ٠.٣٩ ٢.٠٠  البعدي

١١  
 ٠,٤٧ ١,٠٧  القبلي

٠,٠٠  ٨,٠١  
 ٠,٦٥ ٢,٤٣  البعدي

١٢  
 ٠,٤٧ ٠,٩٣  القبلي

٠,٠٠ ١٠,٤٠  
 ٠,٥٠ ٢,٣٦  البعدي

١٣  
 ٠,٣٦ ١,١٤  القبلي

٠,٠٠  ٧,٣٨  
 ٠,٥٠ ٢,٦٤  البعدي

١٤  
 ٠,٣٦ ١,١٤  القبلي

٠,٠٠  ٧,٨٤  
 ٠,٥٠ ٢,٣٦  البعدي

١٥  
 ٠,٥٨ ١,٢١  القبلي

٠,٠٠  ٦,٩٠  
 ٠,٤٣ ٢,٧٩  لبعديا

١٦ 
 ٠,٥٣ ٠,٨٦  القبلي

٠,٠٠٠  ٧,٣٨  
 ٠,٦٣ ٢,٣٦  البعدي

١٧  
 ٠,٧٧ ٠,٨٦  القبلي

٠,٠٠٦  ٣,٢٤  
 ٠,٧٠ ١,٧٩  البعدي

١٨ 
 ٠,٧٣ ٠,٩٣  القبلي

٠,٠٠١  ٤,٠٥  
 ٠,٧٧ ٢,١٤  لبعديا
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  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  القياس  المجاالت

١٩ 
 ٠,٥٠ ٠,٣٦  القبلي

٠,٠٠  ٦,٥١  
 ٠,٥١ ١,٤٣  لبعديا

٢٠  
 ٠,٥٠ ٠,٣٦  القبلي

٠,٠٠  ٦,٦١  
 ٠,٨٨  ٢,٠٠  البعدي

 الكلي
 ٣,٨٢ ٠,٨٦  القبلي

٠,٠٠ ٢٠,٣٨  
 ٤,٨٦ ٤٥,٢٩  البعدي

 .١٤ = ن ٢,١٦) = ٠,٠٥ ≤ α(قيمة ت الجدولية عند مستوى 

ين الجدول  يم )٤(يب ة وق ات المعياري ابية واالنحراف ين الم "ت" المتوسطات الحس حسوبة ب
ةلبعدي االقياسين القبلي و راد المجموعة التجريبي يم األداء التدريسي ألف ود تقي د مالحظة  لبن وعن

ة  ة البالغ ر ) ٢,١٦(قيم ت المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة الجدولي يم كانت أكب ذه الق ع ھ نجد أن جمي
ين القياسين  ة إحصائيا ب ي والبعدي في كل من القيمة الجدولية مما يعني أن ھناك فروق دال القبل

اس . وعلى األداء ككل التدريسي بند من بنود األداء ة لصالح القي ا اوقد كانت ھذه الدالل لبعدي كم
اس ) ٢٠,٣٨(بلغت قيمة ت المحسوبة لألداء ككل  ة إحصائيا ولصالح القي ة دال لبعدي اوھي قيم

دره  اري ) ٤٥ ٫ ٢٩(أيضا، وبمتوسط حسابي ق راد المجموعة  لصالح) ٤٫٦٨(وانحراف معي أف
طه  غ متوس ذي بل ي ال اس القبل ع القي ة م ة مقارن دره ) ٢٠٫٨٦(التجريبي اري ق انحراف معي وب

  .وھذه الفروق تعزى للبرنامج التعليمي والذي تعرضت له أفراد المجموعة التجريبية) ٣٫٨٢(

يم  ق بجزء تقي راد أل التدريسي داءاألوھذه النتيجة تؤيد الفرضية األولى وتدعمھا فيما يتعل ف
  .المجموعة التجريبية، وكون النتيجة المتحصلة أثبتت تحقق تلك الفرضية

ال عدد من و ى انتق ز عل لدى استعراض بنية األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس نجد التركي
القرارات من المدرس للتلميذ وتحديدا في الجزء الرئيس من الدرس وخاصة في الجزء التطبيقي 

ق الواجب الحركي الرئيس للدرس، وھذا يعني أن لكل من المدرس والتلميذ منه، ومن خالله يتحق
اك متسع من الوقت للمدرس  ذ يكون ھن مسئوليات وواجبات وبتحويل بعض من القرارات للتلمي
ه،  ة بأدائ ة الخاص ة الراجع ه التغذي ذ وإعطائ ل تلمي ة ك ة ومتابع ذ ومالحظ ين التالمي رك ب للتح

أن ھناك تواجد جزئي للمدرس مع ) ١: ١(التالميذ، وحسب القاعدة وتحديد أولويات االتصال مع 
ه  الل تحمل ن خ تعلم م دة لل ة جدي ي بيئ دخول ف ذ ال يح للتلمي لوب يت ذا األس ا أن ھ ذ، كم ل تلمي ك
ة  أداء المھم ة ب ائج المتعلق ئوليته المباشرة عن النت رارات المتخذة ومس للمسئوليات المصاحبة للق

ذ الحركية بشكل فردي وخاص د ون مقارنته مع زمالئه، كذلك يوفر للتلميذ متسعا من الوقت لتنفي
ذا  اح ھ ي نج بب ف ود الس ذ، ويع ل تلمي ة بك ة الخاص ة الراجع وفير التغذي ة، وت ة الحركي المھم
وفر  ة، حيث ي ة المعني ارة الحركي ه من معلومات عن المھ األسلوب إلى ورقة الواجب وما تحوي
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ة جھدا ووقتا للمدرس من تكرار الشر ذ للفعالي تيعاب التلمي ى اس ؤدي إل رات، وت ح للمھارة عدة م
  . بطريقة جيدة مما ينتج عنه وصول التلميذ لمستوى من اإلتقان والتمكن للواجب الحركي

دى  دي ل ة من األسلوب التقلي لھذا نجد أن األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس يعد أكثر فاعلي
ة ال ى إعداد الطالب المعلم في مجال التربي ه عل ى من تدريب رياضية وخاصة في المراحل األول

من  دة ض م الجدي وا أدوارھ ي يمارس ذ ك ام التالمي ال أم احه المج را إلفس دريس نظ ات الت كفاي
ذ  ة أداء التالمي ة في متابع ر فعالي ا يجعل المدرس أكث الصالحيات المحولة إليھم من المدرس مم

ة مع  م، مقارن ا لھ ذي يجعل المدرس يتحمل للمھمة الحركية المزمع تعليمھ دي ال األسلوب التقلي
ان  جميع التبعات والمھام التعليمية المرتبطة بدرس التربية الرياضية وما يرتبط به من جوانب أم

  . وسالمة

ق وتقليل عدد الطلبة المطبقين دقائ) ١٠ –٥(كما يرجع السبب إلى تصغير زمن الحصة من 
دة ) ١٠ -٥( ة واح ى مھم ز عل ذ والتركي رئيس من درس تالمي دريس وفي الجزء ال ام الت من مھ

ن  واء م ددة س كال متع ي وبأش ن األداء التدريس ة ع ة الراجع وفير التغذي ية، وت ة الرياض التربي
ا  المشرف وزمالء الطالب المعلم، إضافة لبطاقة المالحظة والتصوير بواسطة كاميرة الفيديو، مم

ة المع دى الطلب ية ل ارات التدريس ي صقل المھ ھم ف د يس تمكن و ق ان وال د اإلتق ين للوصول لح لم
دى  ة ل ارات التدريس ي صقل المھ دريس المصغر ف ة الت ى أھمي ن الدراسات إل د م ارت العدي أش

تالوي  م، حيث أشارت الف ب المعل ن ) ٢٠٠٢(الطال د م و الح دريس المصغر ھ ا الت ن مزاي أن م
روق الفرد ه يراعي الف ا أن ارات الموقف التدريسي الحقيقي وتعقيداته، كم ان المھ ؤدي إلتق ة، وي ي

  .التدريسية المزمع إكسابھا للطلبة المعلمين

والناجمة عن استخدام األسلوب التطبيقي  بالنسبة للبيانات المرتبطة بالكفاية المعرفية: اوالً 
ابي  ط الحس تخدام الوس م اس د ت غر فق دريس المص تراتيجية الت ف إس درس وبتوظي ه الم بتوجي

اري لالخ راف المعي ارين واالنح ين االختب روق ب اد الف ار ت إليج دي واختب ي والبع ارين القبل تب
  يوضح ذلك )٥(لبعدي والجدول رقم االقبلي و

دول  ار :  )٥(ج ئلة اختب ن أس ؤال م ل س ار ت لك اري واختب راف المعي ابي واالنح ط الحس الوس
  .الكفاية المعرفية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  وعةالمجم  البند

١  
 ٠,٥٠ ٠,٣٦ قبليال

٠,٢٧٢  ١,١٢  
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  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  ط الحسابيالوس  المجموعة  البند

٤  
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٩  
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٠,٠٠٣  ٣,٢٣  
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١٢  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ قبليل
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 ٠٠,٢٧ ٠.٩٣ بعديال

١٤  
  ٠,٥١  ٠,٥٧ قبليال

٠,٧١٢  ٠,٣٧  
 ٠,٥٠ ٠,٦٤ بعديال

١٥  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ قبليال

٠,١٢٣  ١,٥٩  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

١٦  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ قبليال

٠,١٢٣  ١,٥٩  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

١٧  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ قبليال

٠,٣٧٦  ٠,٩٠  
 ٠,٣٦  ٠,٨٦ بعديال
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  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة  البند

٢٠  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ قبليال

٠,٠٠١  ٤,٤٥  
 ٠,٢٧ ٠,٩٣ بعديال

الكلي
 ٢,١٢ ٨,٠٧ قبليال

٠٫٠٠  ٦٫٦٢  
 ٢,٤٧ ١٣,٨٥ بعديال

 .٢,٠٥) =٠,٠٥≤  α( قيمة ت الجدولية عند مستوى

ين  )٥(يبين الجدول  ار ت ب ائج اختب ة و نت ات المعياري ابية واالنحراف يم المتوسطات الحس ق
وھي ) ٦,٦٢(وقد بلغت قيمة ت المحسوبة . القياسين القبلي و البعدي ألفراد المجموعة التجريبية

ة  ة البالغ ة الجدولي ا بالقيم د مقارنتھ ك عن ة اإلحصائية وذل ظھرت و) ٢,٠٥(قيمة دالة من الناحي
راد  ى تحصيل أف ى تحسن ملموس عل دل عل ا ي دي، مم اس البع ة لصالح القي ة المعنوي ذه الدالل ھ
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي للكفاية المعرفية، كما تشير قيم المتوسطات الحسابية في 

دره القياسيي ي والبعدي بمتوسط ق دره ) ١٣‚٨(ن القبل اري ق انحراف معي اس في القي) ٢‚٤٧(وب
دره  داره ) ٨‚٠٧(البعدي مقارنة مع وسط حسابي ق اري مق اس ) ٢‚١٢(وانحراف معي ى القي عل

  .القبلي

ان رى الباحث راد  وي ه أف ذي تعرضت ل دريبي وال امج الت زى للبرن روق تع ذه الف ى أن ھ إل
ه المدرس، حيث  المجموعة التجريبية من معارف ومعلومات الخاصة باألسلوب التطبيقي بتوجي

ا ن أن البرن ل م يح أدوار ك لوب، وتوض داف األس ث أھ ن حي تھدف م لوب المس اول األس مج تن
، وتحليل )التخطيط، التنفيذ، التقويم(المدرس والتلميذ في المراحل الثالثة لدرس التربية الرياضية 

ة الواجب  ووصف األسلوب، والكيفية التي يطبق بھا، والدالالت الضمنية لألسلوب، إضافة لورق
رح أ ث ش ن حي م عرض م ا ت ب، كم ة الواج ددة لورق اذج متع اء نم ع إعط ا وتصميمھا م ھميتھ

الح  ائيا ولص ة إحص روق دال ور ف ى ظھ ا أدى إل ة، مم ة التجريبي ة للمجموع حصص نموذجي
ار البعدي ة حول . االختب ة المعرفي ق بجزء الكفاي ا يتعل ى فيم دعم الفرضية األول ذه النتيجة ت وھ

ي لوب التطبيق د ت.األس ون ق ذلك يك رض األول وب ق الف ة حق ي والكفاي ين األداء التدريس ي تحس ف
  .المعرفية حول األسلوب التطبيقي لدى أفراد عينة المجموعة التجريبية

ى: ثانيا ة " النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثانية التي تنص عل روق ذات دالل ال توجد ف
ة  توى دالل د مس ائية عن ات األداء ا) ٠,٠٥≤  α(إحص ط درج ين متوس ات ب ي والكفاي لتدريس

ي  ين القبل ين القياس ابطة ب ة الض راد المجموع دى أف ي ل لوب التطبيق ق باألس ا يتعل ة فيم المعرفي
  ".والبعدي

ية: أوال حة الفرض ن ص ق م ة  وللتحق ي والكفاي يم األداء التدريس ال تقي اول مج ي تتن والت
والوسط الحسابي ) ت(المعرفية حول األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس تم استخدام اإلحصائي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

اري  راف المعي ابطة واالنح ة الض دي للمجموع ي والبع ارين القبل ود ولالختب ن البن د م ل بن لك
  .كيوضح ذل )٦(والجدول رقم 

دول  يم:  )٦(ج اري وق راف المعي ابي واالنح ط الحس ي "ت" الوس ين القبل ين القياس وبة ب المحس
  .ة الضابطةلبنود تقييم األداء التدريسي ألفراد المجموعوألبعدي 
  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  القياس  البنود

١  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦  القبلي

٠,٠٠  ٥,٠٧  
 ٠,٥٠ ١,٦٤  ألبعدي

٢  
 ٠,٥١ ١,٤٣  القبلي

٠.٣٣  ١.٠٠  
 ٠,٦٥ ١,٥٧  ألبعدي

٣  
 ٠,٤٣ ١,٧٩  القبلي

٠,٧٢  ٠,٣٦  
 ٠,٥٣ ١,٨٦  ألبعدي

٤  
 ٠,٦٣ ١,٣٦  القبلي

٠,١٣  ١,٥٨  
 ٠,٦١ ١,٧١  ألبعدي

٥  
 ٠,٥٢ ١,٥٠  القبلي

٠,٠٨  ١,٨٨  
 ٠,٦١ ١,٧١  ألبعدي

٦  
  ٠,٥٠ ١,٦٤  القبلي

٠,٠٩  ١,٧٩  
 ٠,٥٥ ٢,٠٠  ألبعدي

٧  
 ٠,٣٦ ٢,١٤  القبلي

٠,٥٨  ٠,٥٦  
 ٠,٨٨ ٢,٠٠  ألبعدي

٨  
 ٠,٥١ ١,٥٧  القبلي

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٦٥ ١,٥٧  ألبعدي

٩  
 ٠,٣٦  ٠,٨٦  القبلي

٠,٦٧  ٠,٤٣  
 ٠,٦٢ ٠,٩٣  ألبعدي

١٠  
 ٠,٥٨ ١,٢١  القبلي

٠,٥٨  ٠,٥٦  
 ٠,٦١ ١,٢٩  البعد

١١  
 ٠,٦٣ ١٣٦  القبلي

٠,٣٣  ١,٠٠  
 ٠,٦٥ ١,٥٠  ألبعدي

١٢  
 ٠,٦٣ ١,٣٦  القبلي

٠,٤٣  ٠,٨٠  
 ٠,٦٥ ١,٥٠  ألبعدي

١٣  
 ٠,٧٦ ١,٤٣  القبلي

٠,١٨  ١,٣٨  
 ٠,٧٤ ١,٦٤  ألبعدي



 ٣٠٢١ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وبسام مسمار

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

 )٦(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  القياس  البنود

١٤  
 ٠,٩١  ١,٢٩  القبلي

٠,٠٨  ١,٨٨  
 ٠,٦٥ ١,٥٠  ألبعدي

١٥  
 ٠,٨٣ ١,٩٣  القبلي

٠,٣٣  ١,٠٠  
 ٠,٧٣ ٢,٠٧  ألبعدي

١٦  
 ٠,٦١ ١,٢٩  القبلي

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٧٣ ١,٢٩  ألبعدي

١٧  
 ٠,٧٣ ١,٢٩  القبلي

٠,٠١  ٢,٦٨  
 ٠,٦٢ ٠,٩٣  ألبعدي

١٨ 
 ٠,٦٢ ٠,٩٣  القبلي

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٦٢ ٠,٩٣  ألبعدي

١٩ 
 ٠,٥٢ ٠,٥٠  القبلي

٠,١٦  ١,٤٧  
 ٠,٥٠ ٠,٦٤  ألبعدي

٢٠  
 ٠,٨٤ ٠,٦٤  القبلي

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٩٣  ٠,٦٤  ألبعدي

 الكلي
 ٦,٥٠ ٢٦,٣٦  القبلي

٠,٠٥٣  ٢,١٢  
 ٨,٨٥ ٢٨,٩٣  ألبعدي

  .١٤=ن ٢,١٦) =٠,٠٥≤  α(توىقيمة ت الجدولية عند مس

ين الجدول  يم )٦(يب ة وق ات المعياري ابية واالنحراف ين  "ت" المتوسطات الحس المحسوبة ب
راد المجموعة الضابطةألبعدي القياسين القبلي و يم  لبنود تقييم األداء التدريسي ألف راءة ق د ق وعن

ة  ة البالغ ة الجدولي ل من نجد أن ج) ٢,١٦(ت المحسوبة ومقارنتھا بالقيم يم كانت اق ذه الق ع ھ مي
باستثناء البند التدريسي القيمة الجدولية مما يعني عدم معنوية الفروق بين القياسين في بنود األداء 

ائيا) ١٧،  ١( ة إحص ة ت دال ت قيم ث كان ة  حي والي )  ٢٫٦٨و  ٥ ٫ ٠٧ (والبالغ ى الت اعل  كم
ألداء ة ت المحسوبة ل ا بلغت قيم ر ) ٢,١٢(ككل  يالتدريس يظھر من الجدول كم ة غي وھي قيم

  . دالة إحصائيا أيضا عند نفس مستوى الداللة

ان رى الباحث ات مفصلة عن  ي ق معلوم م تتل ى أن المجموعة الضابطة ل ود إل أن السبب يع
ة مع  ه مقارن األسلوب التطبيقي بتوجيه المدرس التي تعتمد على السلوكات التدريسية المرتبطة ب

ي أ ة الت ة التجريبي ا أخضعت المجموع ي، بينم لوب المعن ات تفصيلية حول األس خضعت لمعوم
رارات ھي  ع الق ث أن جمي ة الرياضية، حي دريس التربي دي لت امج تقلي ة الضابطة لبرن المجموع
ى  د عل د فتعتم دريس تعتم حصريا بيد المدرس من تخطيط وتنفيذ وتقويم، وكثيرا من سلوكات الت

 . يتبعھا حركة من قبل التلميذالمثير واالستجابة، فكل إشارة من المدرس 



 ......" تأثير األسلوب التطبيقي في تدريس مھارة حركية منتقاه بـ "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٢٢

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

درس"والذي ينص على ) ١(بة لبند رقم أما بالنس رئيس من ال رىف" يفصح عن الھدف ال  ي
امأن لكل درس م الباحثان ذ ن دروس التربية الرياضية ھدف ع ه للتالمي ى المدرس أن يقدم ، عل

تخد لوب لمس ة الرياضية وبغض النظر عن األس ن حصص التربي ل حصة م ة ك ي بداي ي ف م ف
ا بال درس،  أم د ال بة للبن ى ) ١٧(نس نص عل ذي ي ذ"وال دى التالمي ؤولية ل عور بالمس  ،"ينمي الش
ديھم تصور  الباحثان يرىولعل ذلك كما  ان ل ي ك ار القبل يعزى إلى أن الطلبة المعلمين في االختب

تعلم، وي ه تحسن األداء للم ا بأھمية التأكيد على تنمية الشعور بالمسؤولية حتى يضمن مع دوا كم ب
ى لم يؤثر أن البرنامج  الباحثان يرى م التدريسي عل ان متوسط أدائھ الي ك على ھذا الجانب وبالت

أكثر من القياس البعدي، كما قد يعود لعامل الملل بسبب إعادة التدريس في القياس القبلي ھذا البند 
  . الحركية لنفس المھارة

ع، أن لدرس التربية الرياضية عدة أ ويرى الباحثان ھداف بغض النظر عن األسلوب المتب
ة،  نفس حركي داف ال داف، األھ ذه األھ ن ھ دافوم ة حسب  واألھ داف االنفعالي ة، واألھ المعرفي

الي يمكن أن  ذ كھدف انفع تقسيم بلووم لألھداف التعليمية، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى التالمي
ذ أنفسھم من خ ي للتالمي ذا يؤثر إيجابا على الجانب األدائ تعلم، وھ ى ال زھم عل م وتحفي الل دفعھ

  .في السلوك التدريسي من الناحيتين النظرية والتطبيقية الباحثان يرىالبند أساسي كما 

ة :انيثا ات المرتبط بة للبيان ة بالنس ة المعرفي لوب  بالكفاي تخدام األس ن اس ة ع والناجم
د غر فق دريس المص تراتيجية الت ف إس درس وبتوظي ه الم ي بتوجي ط  التطبيق تخدام الوس م اس ت

ابي  ارالحس دي واختب ي والبع ارين القبل اري لالختب راف المعي ين ) ت( واالنح روق ب اد الف إليج
  .يوضح ذلك )٧(االختبارين القبلي والبعدي والجدول رقم 

دول  ي :  )٧(ج يل القبل ين التحص ار ت ب ائج اختب اري ونت راف المعي ابي واالنح ط الحس الوس
  .الضابطة في اختبار الكفاية المعرفية وألبعدي وألفراد المجموعة

  مستوى الداللة  قيمة ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة  البند

١  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ قبليال

٠.٣٧٦  ٠,٩٠  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ بعديال

٢  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦ قبليال

٠.٦٣٧  ٠,٤٧  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

٣  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ قبليال

٠,٤٤٩  ٠,٧٧  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ بعديال

٤  
 ٠,٢٧ ٠,٠٧ قبليا

٠,٢٩٧  ٠.٠٦  
 ٠,٤٣ ٠,٢١ بعديال

٥  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦ قبليال

٠,٠٤٥  ٢,١١  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ بعديال



 ٣٠٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وبسام مسمار

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

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  قيمة ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة  البند

٦  
 ٠,٥٠ ٠,٣٦ قبليال

٠,٧١٢  ٠,٧٣  
 ٠,٥١  ٠,٤٣ بعديال

٧  
 ٠,٥١ ٠,٤٣ قبليلا

٠,٤٦٨  ٠,٧٣  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ بعديال

٨  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ قبليال

٠,٣٧٨  ٠,٩٠  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ بعديال

٩  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦ قبليال

٠,٦٣٧  ٠,٤٧  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

١٠  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ قبليال

٠,٤٦٨  ٠,٧٣  
 ٠,٥١ ٠,٤٣ بعديال

١١  
 ٠,٥٠ ٠,٣٦ قبليال

٠,٤٦٤  ٠,٧٤  
 ٠,٥٢  ٠,٥٠ بعديال

١٢  
 ٠,٥١ ٠,٤٣ قبليال

٠,٤٦٨  ٠,٧٣  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ بعديال

١٤  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ قبليال

٠,٣٧٦  ٠,٩٠  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ بعديال

١٥  
 ٠,٥٠ ٠,٦٤ قبليال

٠,٤٢٢  ٠,٨١  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

١٦  
 ٠.٥١ ٠,٤٣ قبليال

٠,٧١٧  ٠,٣٦  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ بعديال

١٧  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ قبليال

٠,٦٧٦  ٠,٤٢  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ بعديال

١٨ 
 ٠,٣٦ ٠,١٤ قبليال

٠,٣٧٦  ٠,٩٠  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ بعديال

٢٠  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ قبليال

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ بعديال

 الكلي
 ١,٨٣ ٨,٠٠ قبليال

٠,٣٣٢  ٠,٩٨  
 ١,٩٧ ٨,٧١ بعديال

  .٢,٠٥) =٠,٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى



 ......" تأثير األسلوب التطبيقي في تدريس مھارة حركية منتقاه بـ "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٢٤

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

ابية وا )٧(يبين الجدول  يم المتوسطات الحس ين ق ار ت ب ائج اختب ة و نت ات المعياري النحراف
ة ت المحسوبة  د بلغت قيم ر  ٠,٩٨القبلي و ألبعدي ألفراد المجموعة الضابطة وق ة غي وھي قيم

ة  ة البالغ ى )٢,٠٥(دالة من الناحية اإلحصائية وذلك عند مقارنتھا بالقيمة الجد ولي ا يشير إل ، مم
ي  ين القياسين القبل ة ب روق معنوي دم وجود ف ار ع ي اختب راد المجموعة الضابطة ف دي ألف والبع

ي  ار القبل ي االختب ابطة ف ة الض ط أداء المجموع ان متوس ث ك ة حي ة المعرفي ) ٨ ٫ ٠٠(الكفاي
اري ) ٨ ٫ ٧١(مقارنة مع متوسط تحصيل قيمته ) ١ ٫ ٨٣(واالنحراف المعياري  وبانحراف معي

  .)١,٩٧( قدره

ا ة بفحص الفرضية الثا: ثالث ائج المتعلق ةالنت ه  لث ى أن ي تنص عل روق ذات "والت د ف توج
ة  د مستوى دالل ة إحصائية عن ين متوسط درجات ) ٠,٠٥≤  α(دالل ة اب ألداء التدريسي والكفاي

ة والضابطة تعزى للمجم وعة المعرفية فيما يتعلق باألسلوب التطبيقي لدى المجموعتين التجريبي
  ."ولصالح المجموعة التجريبية

اري  فرضيةوللتحقق من صحة ال: أوال م استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعي د ت فق
وعتين يم أداء للمجم ار : لتقي ة والضابطة اختب ير ) ت(التجريبي ث تش ا، حي روق بينھم لفحص الف

ة  ة ألداء المجموعة التجريبي اري  )٤٥,٢٩(قيمة الوسط الحسابي للبنود مجتمع واالنحراف المعي
ة الوسط ) ٤,٨٦(قدره  واالنحراف  )٢٨,٣٩(الحسابي ألداء المجموع الضابطة بينما تشير قيم

د  )٦,٠٦٩(المحسوبة ) ت(كما كانت قيمة  )٨,٨٥(المعياري ة عن ة الجدولي ر من القيم وھي أكب
  .كيوضح ذل )٨(والجدول رقم  ٢ ٫ ٠٥) = ٠,٠٥≤  α(مستوى 

دول  وعتين :  )٨(ج ين المجم وبة ب ة ت المحس اري وقيم راف المعي ابي واالنح ي الوسط الحس ف
  .عدي لبنود تقييم األداء التدريسيالقياس ألب

  المجموعة  البند
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  الداللة

١  
 ٠,٥٠ ١,٦٤ ضابطة

 للتجريبية  ٠,٠١٢  ٢,٦٨
 ٠,٠٠ ٢,٠٠ تجريبية

٢ 
 ٠,٦٥ ١,٥٧ ضابطة

٠,٠٠٦  ٣,٠٠  
 لتجريبية

 ٠,٦١ ٢,٢٩ تجريبية

٣  
 ٠,٥٣ ١,٨٦ ضابطة

٠,٠٠  ٥,٠٨  
 لتجريبية

 ٠,٤٣ ٢,٧٩ تجريبية

٤  
 ٠,٦١ ١,٧١ ضابطة

٠,٠١١  ٢,٧٤  
 لتجريبية

 ٠,٧٦ ٢,٤٣ تجريبية

٥  
 ٠,٦١ ١,٧١ ضابطة

٠,٠١٠  ٢,٧٧  
 لتجريبية

 ٠,٤٧ ٢,٢٩ تجريبية

٦  
 ٠,٥٥ ٢,٠٠ ضابطة

٠,٤٢٧  ٠,٨٠  
 غير دال

 ٠,٣٦ ٢,١٤ تجريبية
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 )٨( تابع جدول رقم... 

الوسط  المجموعة  البند
  الحسابي

االنحراف
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة  الداللة

٧  
٢,٠٠٠,٨٨ضابطة

٠,٠٠  ٤,٢٦  
 لتجريبية

٣,٠٠٠,٠٠تجريبية

٨  
١,٥٧٠,٦٥ضابطة

٠,٠٠١  ٣,٨٨  
 لتجريبية

٢,٤٣٠,٥١تجريبية

٩  
٠,٩٣٠,٦٢ضابطة

٠,٠٠٦  ٣,٠٢  
 لتجريبية

١,٦٤٠,٦٣تجريبية

١٠  
١,٢٩٠,٦١ضابطة

٠,٠٠١  ٣,٦٨  
 لتجريبية

٠,٣٩ ٢,٠٠تجريبية

١١  
١,٥٠٠,٦٥ضابطة

٠,٠٠١  ٣,٧٨  
 لتجريبية

٢,٤٣٠,٦٥تجريبية

١٢  
١,٥٠٠,٦٥ضابطة

٠,٠٠١  ٣,٩١  
 لتجريبية

٢,٣٦٠,٥٠تجريبية

١٣  
١,٦٤٠,٧٤ضابطة

٠,٠٠٠  ٤,١٧  
 لتجريبية

٢,٦٤٠,٥٠تجريبية

١٤ 
١,٥٠٠,٦٥ضابطة

٠,٠٠١  ٣,٩١  
 لتجريبية

٢,٣٦٠,٥٠تجريبية

١٥  
٢,٠٧٠,٧٣ضابطة

٠,٠٠٤  ٣,١٦  
 لتجريبية

٢,٧٩٠,٤٣تجريبية

١٦  
١,٢٩٠,٧٣ضابطة

٠,٠٠٠  ٤,١٦  
 لتجريبية

٢,٣٦٠,٦٣تجريبية

١٧  
٠,٩٣٠,٦٢ضابطة

٠,٠٠٢  ٣,٤٤  
 لتجريبية

١,٧٩٠,٧٠تجريبية

١٨ 
٠,٩٣٠,٦٢ضابطة

٠,٠٠٠  ٤,٦٠  
 لتجريبية

٢,١٤٠,٧٧تجريبية

١٩ 
٠,٦٤٠,٥٠ضابطة

٠,٠٠٠  ٤،١١  
 لتجريبية

١,٤٣٠,٥١تجريبية

٢٠  
٠,٦٤٠,٩٣ضابطة

٠,٠٠٠  ٣,٩٧  
 لتجريبية

٠,٨٨ ٢,٠٠تجريبية

الكلي
٢٨,٩٣٨,٥٨ضابطة

٠,٠٠٠  ٦,٠٦  
 لتجريبية

٤٥,٢٩4٤,٨٦تجريبية

  .٢,٠٥) =٠,٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى 
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دول  ين الج وبة يق )٨(يب ار ت المحس ة اختب اري وقيم راف المعي ابي واالنح م الوسط الحس
ا  يم ت المحسوبة ومقارنتھ راءة ق د ق دي، وعن اس ألبع وعتين في القي ين المجم لبنود تقييم األداء ب

ة ة البالغ ة الجدولي ة )٠٫٠٥( بالقيم ت معنوي ة  كان ن القيم ر م ت أكب يم كان ذه الق ع ھ د أن جمي نج
اس ألبعدي  ود األداء في القي وعتين في بن ين المجم ة ب الجدولية مما يعني أن الفروق كانت معنوي

يم ا المجموع .على جميع بنود التقي ا فيھ ة، بم ة لصالح المجموعة التجريبي ذه الدالل حيث كانت ھ
د ) ٦٫٠٦) (ت(يث بلغت قيمة الكلي لبنود التقويم على بطاقة المالحظة ح وھي دالة إحصائيا، وق

بلغت الفروق في متوسطات األداء التدريسي لدى المجموعة التجريبية التي حصلت على متوسط 
باستثناء البند ). (٩٣٫٢٨(مقارنة مع متوسط أداء المجموعة الضابطة الذي بلغ ) ٤٥ ٫ ٢٩(قدره 

  ).من الناحية اإلحصائيةالسادس حيث كانت قيمة ت المحسوبة غير دالة 

رىو ان ي ابطة أن  الباحث ة والض ة التجريبي ين المجموع ي ب ي األداء التدريس روق ف أن الف
امج  دات البرن ه وح تملت علي ا اش نن وم ي مق امج تعليم د أخضعت لبرن ة ق ة التجريبي المجموع

ارات متنوعة ونم ارف ومعلومات ومھ امج من مع اذج لتعليمي، وما اشتملت عليه وحدات البرن
ه  ي بتوجي ي التطبيق لوب التدريس اص باألس ة والخ ة المعني ارة الحركي غرة للمھ دروس مص ل
الميين وصور،  المدرس، ولنماذج لمھارات متعددة، وحوار ومناقشة، وعروض نماذج ألبطال ع

امج ) Data Show(كذلك الستخدام وسائل وتقنيات في البرنامج منھا جھاز عرض البيانات  برن
از التسجيل  )Slide Projector(جھاز عرض الشرائح ) Power Point(عرض الشرائح  جھ

  .، وأشرطة تسجيلVideo) الفيديو(المرئي 

اك ) يوفر بيئة ومناخ تعليمي ايجابي(أما بالنسبة للبند السادس والذي ينص على  ان ھن د ك فق
ة والضابطة و رىتقارب في األداء بين المجموعتين التجريبي ان ي ذا ال الباحث ى أن ھ د عل د يعتم بن

الي  امج التعليمي و بالت شخصية المدرس بالدرجة األولى أكثر من االكتساب المتحصل من البرن
اء  ا أشار بعض علم دنيا، فكم امج التعليمي يمكن أن يكون بحدوده ال اجم عن البرن فإن األثر الن

اص يجب أن التربية الرياضية أن المدرس بشكل عام ومدرس التربية الرياضية الناجح بشكل خ
ى إدارة  درا عل ه لكي يكون مقت ي تؤھل ات الشخصية الت يمتلك من الصفات والخصائص والكفاي

ا ة تجعل : فصله ومنھ ذه الجوانب مجتمع ة، ھ ة والعقلي ية واالجتماعي الصفات الشخصية والنفس
ا في المدرس أكثر اقتدارا على توفير البيئة والمناخ المناسب في المواقف التدريسية المختلفة،  كم

ال  اح المج م، وإفس ة معھ ن الديمقراطي ة م ل بدرج ذ، والتعام ين التالمي دل ب وفير الع مان وت ض
نفس  بط ال ات ض ه لكفاي ى تملك افة إل حة، إض ر واض ون غي ور تك ن أم ار ع ذ الستفس للتالمي
أ ضمن المواقف التدريسية  د تنش ي ق والسيطرة على انفعاالته، و كيفية التعامل مع اإلشكاالت الت

ا ومح ذ والتي يغلب عليھ ار أن للتالمي ى اعتب اولة تفسيرھا على إنھا سلوك متوقع من التالميذ عل
لوكھم، ولي ى س ب عل ة يغل دم الجدي قاوة واللعب وع ابع الش ة أو مقصودة لشخص ط ست موجھ

  . المدرس

ة: ثانيا ة المعرفي ار الكفاي ائج اختب وعتين  بالنسبة للبيانات المرتبطة بنت ين المجم البعدي ب
ة  اري وقيم د ) ت(التجريبية والضابطة والتي استخدم فيھا المتوسط الحسابي واالنحراف المعي فق

وعتين ولصالح ) ٠٫٠٥≤  α(دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  بين المجم
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ر المجموعة التجريبية  ه أث ان ل ق باألسلوب التطبيقي ك امج التعليمي والمتعل ي أن البرن وھذا يعن
  . يوضح ذلك) ٩(وفاعلية في تحسين مستوى الكفاية المعرفية للمجموعة التجريبية والجدول رقم 

ة :  )٩(جدول  ة المعرفي ار الكفاي ئلة اختب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل سؤال من أس
  .بين المجموعتين في القياس البعدي

  مستوى الداللة  ت قيمة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة  البند

١  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ ضابطة

٠,١٣٦  ١,٥٣  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ تجريبية

٢  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ ضابطة

٠,٠٧١  ١,٨٨  
 ٠,٠٠ ١,٠٠ تجريبية

٣  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ ضابطة

٠,٤٤٩  ٠,٧٩  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ تجريبية

٤  
 ٠,٤٣ ٠,٢١ ضابطة

٠,٠٠٧  ٢,٩٥  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ تجريبية

٥  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ ضابطة

٠,٠٤٥  ٢,١١  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦ تجريبية

٦  
 ٠,٥١ ٠,٤٣ ضابطة

٠,١٣٦  ١,٥٣  
 ٠,٤٧ ٠,٧١ تجريبية

٧  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ ضابطة

٠,٠٠٤  ٣,١٢  
 ٠,٠٠ ١,٠٠ تجريبية

٨  
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ ضابطة

٠,٢٦٢  ١,١٤  
 ٠,٥٢  ٠,٥٠ تجريبية

٩  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ ضابطة

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ تجريبية

١٠  
 ٠,٥١ ٠,٤٣ ضابطة

٠,٠٠٣  ٣,٢٣  
 ٠,٢٧ ٠,٩٣ تجريبية

١١  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ ضابطة

٠,٧١٧  ٠,٣٦  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ تجريبية

١٢  
 ٠,٥١ ٠,٥٧ ضابطة

٠,٠٢٩  ٢,٣٠  
 ٠,٢٧ ٠,٩٣ تجريبية

١٤  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ ضابطة

٠,٠٠٥  ٣,٠٣  
 ٠,٥٠ ٠,٦٤ تجريبية
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  يمة تق االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة  البند

١٥  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ ضابطة

١,٠٠  ٠,٠٠  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ تجريبية

١٦  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ ضابطة

٠,١٢٣  ١,٥٩  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ تجريبية

١٧  
 ٠,٤٣ ٠,٧٩ ضابطة

٠,٦٣٧  ٠,٤٧  
 ٠,٣٦ ٠,٨٦ تجريبية

١٨ 
 ٠,٤٧ ٠,٢٩ ضابطة

٠,٢٦٢  ١,١٤  
 ٠,٥٢ ٠,٥٠ تجريبية

٢٠  
 ٠,٣٦ ٠,١٤ ضابطة

٠,٠٠٠  ٦,٥٢  
 ٠,٢٧ ٠,٩٣ تجريبية

 الكلي
 ١,٩٧ ٨,٧١ ضابطة

٠,٠٠  ٦,٠٧  
 ٢,٤٧ ١٣,٨٥ تجريبية

  .لكل مجموعة ١٤=ن ،  ٢,٠٥) =٢,٠٥≤  α(قيمة ت الجدولية عند مستوى

م  دول رق ات الج ير بيان ة ) ٩(تش ار الكفاي ي اختب وعتين ف ين المجم ار ت ب ائج اختب ى نت إل
ة دي، حيث تشير قيم ة البع ة  المعرفي روق ذات دالل ى وجود ف وعتين إل ين المجم ت المحسوبة ب

ة ) ٦,٠٧(إحصائية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة  ة البالغ ة الجدولي ر من القيم ) ٢,٠٥(وھي اكب
ة ة التجريبي ة لصالح المجموع ذه الدالل ت ھ د كان ابية  .وق طات الحس يم المتوس ن ق ا يتضح م كم

وعتين وا ال المجم ة لك ات المعياري ى واالنحراف ة عل ة التجريبي راد المجموع وق أف ت تف ي بين لت
) ٢‚٤٧(وانحراف معياري قدره ) ١٣‚٨٥(أقرانھم في المجموعة األخرى بوسط حسابي مقداره 

دره  ى وسط حسابي ق اري ) ٨‚٧١(في حين حصل أفراد المجموعة الضابطة عل وانحراف معي
  .في ذلك االختبار وعلى صعيد الفقرات واألسئلة مجتمعة) ١‚٩٧(

ان ة والخاص  ويرى الباحث ة المعرفي ار الكفاي ة في اختب وق المجموعة التجريبي أن سبب تف
راد  ه أف ع ل ذي أخض ه وال ي ذات امج التعليم ود للبرن درس يع ه الم ي بتوجي لوب التطبيق باألس
امج التعليمي  اول البرن المجموعة التجريبية مقارنة مع زمالئھم في المجموعة الضابطة، حيث تن

رح معل ى المقت ا عل ة تطبيقھ ة ومحاول ة النظري ن الناحي ي م لوب المعن ول األس ات مفصلة ح وم
ارات  ه الضمنية واالعتب ه ودالالت ه وتحليل أرض الواقع، مثل الھدف من استخدام األسلوب وبنيت
ا  لوب، ومزاي ذا األس ي ھ ذ ف ي تحدث للتالمي ة الت ة و النمائي وات التطويري ا والقن وم عليھ ي يق الت

زات استخدامه، وكيف ات والتجھي اح من اإلمكان ذه . ية توظيف األسلوب واقعيا من خالل المت وبھ
د مستوى " النتيجة تم قبول الفرضية الثالثة والتي تنص على  توجد فروق ذات داللة إحصائية عن



 ٣٠٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وبسام مسمار

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

ق باألسلوب ) ٠,٠٥≤  α(داللة  ا يتعل ة فيم بين متوسط درجات األداء التدريسي والكفاية المعرفي
  ".المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجريبية التطبيقي لدى

ا ه: رابع ى أن نص عل ي ت ة والت ن الفرضية الرابع ق م ة " وللتحق روق ذات دالل د ف ال توج
ة  د مستوى دالل ين متوسط درجات األداء ) ٠,٠٥≤  α(إحصائية عن اعي ب وع االجتم تعزى للن
ة ف ة من التدريسي والكفاية المعرفي راد المجموعة التجريبي دى أف ق باألسلوب التطبيقي ل ا يتعل يم

  ."الطالبات المعلمات والطالب المعلمين وتحديدا في االختبار البعدي

ي: أوال ان وتن ار م تخدام اختب م اس د ت ات  فق ات المعلم ين الطالب روق ب د الف ل تحدي ألج
د ي البع اس األداء التدريس ق بقي ا يتعل ين فيم الب المعلم ة والط تمارة المالحظ ود اس ا لبن ي تبع

  .لكيوضح ذ) ١٠(والجدول رقم 

دول  راد :  )١٠(ج ين ألف الب المعلم ات والط ات المعلم ين الطالب ي ب ان وتن ار م ائج اختب نت
  .المجموعة التجريبية في األداء التدريسي البعدي

 مستوى الداللة  zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب  الجنس البند

١ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالبة معلمة

١,٠٠ ٠٠,٠٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالب معلم

٢ 
 ٥١,٥٠ ٧,٣٦ طالبة معلمة 

٠,٨٨٤ ٠,١٤ 
 ٥٣,٥٠ ٧,٦٤ طالب معلم

٣ 
 ٤٩,٠٠ ٧,٠٠ طالبة معلمة 

٠,٥٣ ٠,٦٢ 
 ٥٦,٠٠ ٨,٠٠ طالب معلم

٤ 
 ٥٨,٥٠ ٨,٣٦ طالبة معلمة 

٠,٣٨٩ ٠,٨٦ 
 ٤٦,٥٠ ٦,٦٤ طالب معلم

٥ 
 ٥٩,٥٠ ٨,٥٠ طالبة معلمة 

٠,٢٥٤ ١,١٤ 
 ٤٥,٥٠ ٦,٥٠ طالب معلم

٦ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالبة معلمة 

١.٠٠ ٠,٠٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالب معلم

٧ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالبة معلمة 

١,٠٠ ٠,٠٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالب معلم

٨ 
 ٤٥,٥٠ ٦,٥٠ طالبة معلمة 

٠,٢٩٨ ١,٠٤ 
 ٥٩,٥٠ ٨,٥٠ طالب معلم

٩ 
 ٦٣,٥٠ ٩,٠٧ طالبة معلمة 

٠,١١٦ ١,٥٧ 
 ٤١,٥٠ ٥,٩٣ طالب معلم

١٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالبة معلمة 

١,٠٠ ٠,٠٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالب معلم
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

 مستوى الداللة  zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب  الجنس البند

١١ 
 ٥١,٠٠ ٧,٢٩ طالبة معلمة 

٠,٨٣٠ ٠,٢١ 
 ٥٤,٠٠ ٧,٧١ طالب معلم

١٢ 
 ٥٦,٠٠ ٨,٠٠ لمة طالبة مع

٠,٥٩١ ٠,٥٣ 
 ٤٩,٠٠ ٧,٠٠ طالب معلم

١٣ 
 ٥٦,٠٠ ٨,٠٠ طالبة معلمة 

٠,٥٩١ ٠,٥٣ 
 ٤٩,٠٠ ٧,٠٠ طالب معلم

١٤ 
 ٤٩,٠٠ ٧.٠٠ طالبة معلمة 

٠,٥٩١ ٠,٥٣ 
 ٥٦,٠٠ ٨,٠٠ طالب معلم

١٥ 
 ٥٦,٠٠ ٨,٠٠ طالبة معلمة 

٠,٥٣٠ ٠,٦٢ 
 ٤٩,٠٠ ٧,٠٠ طالب معلم

١٦ 
 ٥٤,٥٠ ٧,٧٩ لمةطالبة مع

٠,٧٧٥ ٠,٢٨ 
 ٥٠,٥٠ ٧,٢١ طالب معلم

١٧ 
 ٥٥,٥٠ ٧,٩٣ طالبة معلمة

٠,٦٧٤ ٠,٤٢ 
 ٤٩,٥٠ ٧,٠٧ طالب معلم

١٨  
 ٥٧,٥٠ ٨,٢١ طالبة معلمة 

٠,٤٣٩ ٠,٦٨ 
 ٤٧,٥٠ ٦,٧٩ طالب معلم

١٩ 
 ٥٩,٥٠ ٨,٥٠ طالبة معلمة 

٠,٢٩٨ ١,٠٤ 
 ٤٥,٥٠ ٦,٥٠ طالب معلم

٢٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ ة طالبة معلم

١,٠٠ ٠,٠٠ 
 ٥٢,٥٠ ٧,٥٠ طالب معلم

 الكلي
 ٥٧,٥٠ ٨,٢١ طالبة معلمة 

٠,٥٠٦ ٠,٦٦  
 ٤٧,٥٠ ٦,٧٩ طالب معلم

  .١٤=ن،  ١,٩٦) = ٠,٠٥≤  α(الجدولية عند مستوى  zقيمة 

ين متوسط األداء ) ١٠(ومن خالل نظرة على الجدول  ي ب ان وتن ار م ائج اختب ق بنت والمتعل
ي راد  التدريس ين ألف ة المعلم ات والطلب ات المعلم ة للطالب ة التجريبي راد المجموع دي ألف البع

  . المجموعة التجريبية في األداء البعدي

ة  zوعند قراءة قيم  ة البالغ ة الجدولي ا بالقيم ذه ) ١,٩٦(المحسوبة ومقارنتھ ع ھ نجد أن جمي
ة  ة الجدولي ل من القيم ى األداء ككل كانت اق روق ذات القيم باإلضافة إل ي عدم وجود ف ا يعن مم

ق  ا يتعل اعي فيم وع االجتم زى للن ين تع ة المعلم ات والطلب ات المعلم ين الطالب ائية ب ة إحص دالل
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ود أث دم وج ي ع ا يعن دي، مم اس البع ي القي يم األداء ف ود تقي تمارة ببن وع باالس وي للن ر معن
  .لمعلمين على أداة التقييملتقارب متوسط أداء الطالبات المعلمات والطلبة ااالجتماعي كنتيجة 

ين في  ويرى الباحثان أن عدم وجود فروق معنوية بين الطالبات المعلمات والطالب المعلم
رتبط بصورة أساسية بالصفات والخصائص  دريس م األداء التدريسي يمكن أن يعزى إلى أن الت

امج ة بالبرن التعليمي،  والسمات الشخصية للمدرس، بغض النظر عن اعتبارات أخرى ذات عالق
ة  الباحثانإضافة لذلك أن عملية التدريس تتطلب مظاھر ذات عالقة بالمدرس فھي كما تعتقد  عام

ك المظاھر  الجنسملزمة لكل مدرس يقوم بالتدريس وبغض النظر عن  ى تل ة عل ه ومن األمثل ل
ي ا يل ه م م وبشخصيته وذاتيت ب المعل ة: المرتبطة بالطال ه ونغم رات وجھ مه وتعبي ات جس  حرك

ا أن السلوكات  ي يصدرھا، كم صوته ومخارج الحروف التي ينطقھا، واإلشارات واإليماءات الت
ة الشخصية للمدرس بدرجة  ى الموھب د عل ة والتدريسية يمكن أن تكتسب وأن كانت تعتم اللفظي
معينة، فھذه السلوكات التدريسية تعد مطلبا أساسيا لكل طالبة معلمة أو طالب معلم وبغض النظر 

 الباحثان يرىالذي يصنف به الفرد، إضافة لذلك فأن األداء التدريسي قد ال يعتمد كما  لجنساعن 
ا أو التركيب التشريحي  درة العضلية وغيرھ القوة العضلية والتحمل والق على الصفات البدنية ك

  .الجنسصفات إلى متغير والجسمي للطلبة المعلمين وبالتالي قد تعزى الفروق الناجمة عن تلك ال

) ٢٠٠٥(واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع كل من دراسة اتفقت مع كل من الحايك وحموري 
  .)٢٠٠٢(أبو دلبوح ) ٢٠٠٢(، مسمار )٢٠٠٣, ٢٠٠١(النداف، 

ات المعلمات ) ١٩٩٩(كما واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة الحيلة  والتي أكدت تفوق الطالب
عامة البة المعلمة وإلى ارتفاع معدل الثانوية العلى الطلبة المعلمين وقد عزي السبب ھو جدية الط

  .على معدالت الطلبة المعلمين

ا ة: ثاني ة المعرفي ة بالكفاي ات المرتبط بة للبيان لوب  بالنس تخدام األس ن اس ة ع والمترتب
ي  دا ف اعي وتحدي وع االجتم ين تعزى للن ة المعلم ين الطلب ا ب روق فيم ى الف ي للتعرف عل التطبيق

روق االختبار البعدي أل فراد المجموعة التجريبية، فقد تم استخدام اختبار مان وتني للتحقق من الف
ين والجدول  ات المعلمات والطالب المعلم في متوسط درجات اختبار الكفاية المعرفية بين الطالب

  .يوضح ذلك) ١١(رقم 

اختبار نتائج اختبار مان وتني بين الطالب المعلمين و الطالبات المعلمات على :  )١١(جدول 
  .الكفاية المعرفية ألبعدي

 مستوى الداللة  zقيمة  مجموع الرتبمتوسط الرتب  الجنس االختبار

 الكلي
  ٥٧,٠  ٧,٧١طالبة معلمة 

٠,٨٤٤ ٠,١٩ 
  ٥١,٠  ٧,٢٩ طالب معلم

  .١٤=ن،  ١,٩٦) = ٠,٠٥≤  α(الجدولية عند مستوى  zقيمة 
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ي ب) ١١(يتضح من الجدول  ان وتن راد المجموعة أن نتائج اختبار م ين متوسط تحصيل أف
ين  ة المعلم دى الطلب دي ل ة البع ة المعرفي ار الكفاي ة عل اختب ات وطالب (التجريبي ات معلم طالب

ين ة ) معلم د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل دم وجود ف ى ع ين متوسط ) ٠ ٫ ٠٥(إل ب
ي ط تحص ارب متوس ة لتق اعي كنتيج وع االجتم ا للن وعتين تبع يل المجم ة تحص راد مجموع ل أف

ة  ة )  ٠,١٩(المحسوبة  zالبحث، حيث كانت قيم ة البالغ ة الجدولي ا بالقيم دى ومقارنتھ ) ١,٩٦(ل
ات  ين متوسط تحصيل الطالب ة ب روق معنوي نجد أن ھذه القيمة كانت اقل، مما يعني عدم وجود ف

  . المعلمات والطالب المعلمين في اختبار الكفاية المعرفية في القياس ألبعدي

ر  ى متغي النظر إل  الجنسمعرفيا لم تظھر النتائج المتحصلة أية فروق ذات داللة إحصائية ب
ات  ى أن المعلوم ير إل ذا يش دي، وھ اس البع ي القي ة ف ة المعرفي ار الكفاي ق اختب ة لتطبي كنتيج
ا  ى حد م ة إل المتحصلة حول األسلوب التدريسي وما يرتبط به من سلوكيات تعليمية كانت متقارب

  . ض عن فروق معنوية بين الطالبات المعلمات والطلبة المعلمين في المجموعة التجريبيةولم تف

د وي انعتق ة  الباحث راد المجموع دى أف دي ل ار البع ول االختب لة ح ات المتحص أن المعلوم
ة  راد عين ه أف ذي أخضع ل امج التعليمي ال التجريبية للكفاية المعرفية كانت واحدة وھي نتاج البرن

م ) مجموعة التجريبيةال(الدراسة ي ت ة الت راد العين ا أف ي تعرض لھ ة الت ة البحثي من خالل المداخل
ل  ة من قب ذھا بعناي انتصميمھا وتنفي ارف والمعلومات المتحصلة الباحث ار أن المع ى اعتب ، وعل

ي  ات الت تبقاء المعلوم ترجاع واس ى اس درة عل ذلك الق ة وك درات عقلي ى ق د عل راد تعتم دى األف ل
ة ) المداخلة البحثية(خالل البرنامج تعرضوا لھا  ة التربي ولھم في كلي م قب ونظرا لكون الطلبة قد ت

ا يسمى  ى م ابھة وعل ايير متش ا لمع ائج ) الالئحة التنافسية(الرياضية وفق ا لنت ة وتبع ول الطلب لقب
ة بشك ار العين ة اختي ا فضال عن آلي ا يعادلھ ة أو م ة األردني ة العام ل تحصيلھم في امتحان الثانوي

ريقين  ال الف ة ولك تويات مختلف ن مس راد م ار أف ا اختي من معھ ث يض وائي بحي ات (عش الطالب
ى )المعلمات والطالب المعلمون ك أدى إل ة بشكل عشوائي، كل ذل ار العين ة اختي ، فضال عن آلي

  .عدم وجود فروق معنوية بين الطالبات المعلمات والطالب المعلمين في ھذا الجانب المعرفي

النتيجة جاءت تدعم الفرضية الرابعة بشكلھا الكامل فيما يتعلق بعدم وجود  وأخيرا ھذه
ى فروق معنوية بين الطلبة المعلمين فيما يرتبط باألداء التدريسي والكفاية المعرفية والتي تعز

  .للنوع االجتماعي بين الفريقين
  

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات

ا  ة وإجراءاتھ د الدراس وء مقاص ي ض ن ف ا يمك ت إليھ ي آل ائج الت ى والنت ل إل التوص
  االستنتاجات التالية

ر  .١ أثيرا لأظھ ي ت امج التعليم ى أداء لبرن ابي عل ة ايج ة التجريبي راد المجموع ن أف ل م ي ك ف
  . األداء التدريسي والكفاية المعرفية



 ٣٠٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راغده مفلح، وبسام مسمار

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

وفي  المجموعة الضابطة تأثير ايجابي بدرجة دالة على أداءأفرادلم يظھر البرنامج التقليدي  .٢
  .باألسلوب التدريسي المختار المتعلة كل من األداء التدريسي والكفاية المعرفية

أظھر البرنامج تفوقا معنويا لمصلحة المجموعة التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة  .٣
ه  وفي كل بند من بنود األداء التدريس والكفاية المعرفية المرتبطة باألسلوب التطبيقي بتوجي

  .المدرس

لم يظھر البرنامج التعليمي أية فروق معنوية بين متوسط نتائج الطالبات المعلمات والطالب  .٤
اس  ي القي داً ف ة وتحدي ة المعرفي ار الكفاي ي اختب ي األداء التدريسي وتحصيله ف ين ف المعلم

  . البعدي
  

  التوصيات

ة ال ا الدراسة في حدود العين ا استنادا للبيانات واالستنتاجات التي آلت إليھ ي أجريت عليھ ت
  :بما يأتي الباحثانوصي فيھا ي ت، وفي ظل الظروف التي أجرياأدواتھ

ة الرياضية توظيف تدريب الطلبة المعلمين على  .١ ادة التربي دريس م ة في ت اليب الحديث األس
اره  ه المدرس باعتب دءا باألسلوب التطبيقي بتوجي ى المتصل ب ا عل وعلى اختالف مواقعھ

 .قاللية للتملعمينيشكل أولى عتبات االست

اء  .٢ ى انتق ين عل ة لمعلم اعدة الطلب ث مس ب بحي لوب المناس ذ ياألس توى التالمي تالءم ومس
ة  ة الحركي ا والمھم ع تعليمھ ذالمزم ة للتالمي رة العملي ك من  والموقف التدريسي والخب وذل

ايير الصدار  ل كل أسلوب ووضع مع ى تحلي ة إل ة الداعي ق األطروحة النظري خالل تطبي
 .األدائية والمعرفية الخاصة بتدريس األسلوب الجوانبتقيمية على أحكام 

ى  .٣ دريب عل الل الت ن خ ك م ين وذل ة المعلم ية للطلب ات التدريس ة الكفاي ى تنمي ز عل التركي
دد  زمن المخصص وع ل ال ي بتقلي ف التدريس غير الموق ك بتص ية وذل ف التدريس المواق

 .والمھام المزمع انجازھا التالميذ
  

  العربية واألجنبية المراجع
 راو ورج ،نب دادي .ج ة البغ ا ،ترجم د رض دادي .محم ا .البغ د رض ام محم  .)٢٠٠٥( .ھي

  .القاھرة. دار الفكر العربي .٢ط .التدريس المصغر والتربية العملية الميدانية

 دريب  .موسوعة الجمباز العصرية .)١٩٩٥( .عبد المنعم سليمان ،برھم يم ـ ت مھارات ـ تعل
يم وإدارة ـ تحك ويم ـ تنظ اس وتق ر للطباعة  .١ط .يم ـ مصطلحات رياضيةـ قي دار الفك

  .عمان .والنشر

 د، وحموري .صاد ق ،الحايك ة الرياضية درجة تفضيل " .)٢٠٠٥( .ولي ة التربي ة كلي طلب
اتھم  المستخدمة التدريس ألساليب رة السلة والعاب المضرب واتجاھ اھج ك دريس من في ت
   .جامعة البحرين .التربية كلية .)٦. (مجلة العلوم التربوية والنفسية ."نحوه



 ......" تأثير األسلوب التطبيقي في تدريس مھارة حركية منتقاه بـ "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٣٤

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

 رزاق ،شوكت .جمال صالح ،حسن امو .ھالل عبد ال د ناصر ،ھش دريس  .)١٩٩١( .محم ت
  . جامعة بغداد. .التربية الرياضية

 ة ود ،الحيل د محم يم .)٢٠٠٣( .محم ميم التعل ة .تص ة وممارس يرة .٢ط .نظري  .دار المس
  .األردن .عمان

 امرائي الح ،الس د ص اس أحم امرائيو .عب ود ،الس ريم محم د الك ات  .)١٩٩١( .عب كفاي
   .جامعة بغداد. كلية التربية الرياضية  .تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية

 أثر برنامج تدريبي باستخدام التدريس المصغر في " .)٢٠٠٤( .رائد سالم حامد ،الصرايرة
وراه  ."لخاصةتحسين كفايات الطلبة المعلمين لتعليم التربية الرياضية للحاالت ا الة دكت رس

  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية .غير منشورة

 ريم د الك اف ،عب ية .)١٩٩٤( .عف ة والرياض ة البدني ي التربي تعلم ف دريس لل اليب .الت  .أس
  . اإلسكندرية .منشأة المعارف  .تقويم .إستراتيجيات

 ريم د الك اف ،عب ة وال .)١٩٨٩( .عف ة البدني ي التربي دريس ف رق الت يةط أة م .رياض نش
  .اإلسكندرية فالمعار

 ي ة والرياضية .)١٩٩٨( .محسن رمضان ،عل ة البدني ي التربي دريس المصغر ف   .١ط .الت
  . القاھرة .دار الفكر العربي

 تالوي اظم ،الف دريس .)٢٠٠٥( .سھيلة محسن ك ديل السلوك في الت ار الشروق د. ١ط .تع
  .األردن .عمان .للنشر والتوزيع

 أنموذج في  .تفريد التعليم في إعداد وتأھيل المعلم .)٢٠٠٤( .ة محسن كاظمسھيل ،الفتالوي
  .األردن .عمان .دار الشروق للنشر والتوزيع .١ط .يالقياس والتقويم التربو

 ١ط .المرشد الحديث في التربية العملية والتدريس المصغر .)٢٠٠٣( .عبد هللا عمر ،الفرا. 
  .األردن .عمان .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 ١ط. التربية الميدانية دليل عمل المشرفين والطالب والمعلمين .)٢٠٠٣( .فؤاد ،ابو الھيجا. 
  .األردن .عمان.دار المناھج
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