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 هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى اثر دراسة مساق طرق واساليب تدريس التربية الرياضية في تطوير:ًوخص
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The Effect of Studying Physical Education Teaching Methods Course on Improving
Students' Teaching Skills from the View Point of Students
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Abstract: The study aimed at identifying the effect of a physical education teaching methods

course on improving teaching skills from the view point of students. It also aimed at
examining significant differences in the effect of studying the course due to gender and
academic level. The sample of the study consisted of 60 students enrolled in the physical
education college at Yarmouk university during the first semester of academic year
2016/2017. The researcher used descriptive research methodology that matches the nature
and aims of the study. To gather the data, the researcher used a questionnaire of 36 items
categorized into four areas (planning, teaching methods, implementation and evaluation).
The results of the study revealed the positive effect of studying the physical education
teaching methods course on improving students, teaching performance. It also showed that
there are no statistically significant differences in the effect of studying the teaching methods
course attributed to gender and academic level. Finally, the researcher recommend including
the teaching methods course in the curriculum due to its importance in updating the content
of the course and encouraging training students to use modern teaching strategies.
Keywords: Teaching methods, teaching skills, teaching strategies.
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تُعترب ًشٌو ٞاهتعوي ٍٚادتياًعً ٛشٌوي ٞأطاطيٓٗ ٕٚاًيٕ

اطرتاتٚىٌ ٞٚذٙثٕ ٌٚ ,ن ٙظٍٔ اطتخذاَ كى

ألبعذ اذتذٗد يف بِا ١ػخص ٞٚاهطاهب ادتاًع ٛفٔٛ

اطرتاتٚى ٞٚيف تل٘ ّٙػخص ٞٚاهطاهب ادتاًعٛ

ًتلظبُٕ املعشفٗ ٞارتربٗ ٝاملٔاسات املختوف ٞكٌا أُٔيا

كٌا ٗأْ ِٓان قلٕ إ اب ٕٚبني ل٘ ٝاهزاكشٝ

تظييا ذ يف إ ييذاد اهطاهييب مل٘اؤييً ٞتطوبييات ا تٌ ي

ٗاملعوً٘ات امللتظب ٞاهع تعٌى و ٟتط٘ٙش ٗامشا١

ٗاهقٚاَ ب٘اوباتٕ وي ٟأكٌيى ٗويٕ ،فإ يذاد اهطاهيب

اذتصٚو ٞاملعشف ٞٚهوطاهب ادتاًع ٛامِا ١دساطتٕ

ادتيياًعٗ ٛتأٓٚوييٕ ًِٔٚيياُ ٗتقٌٚٚييٕ باهؼييلى اهق٢يي

هوٌظالات املختوف( ٞاهب٘سٙين ٗا ًني.)2010،

اصييييب ًييييّ اهقطيييياٙا ا اًيي يٗ ٞاملوٍيي ي ٞاهييييع تظييييعٟ

ٗٙش ٠ك ّى ًّ اهؼشٙف ٗصغو٘ي ( )2000أْ اطتخذاَ

هتٍقٚقٔا كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞيف واًعي ٞاهمًي٘ن،
ٗأْ تطييي٘س اهتعويييٍٚ

ليييّ أْ ٙتٍقيي ًيييّ يييقي

املييئِي هٌ٘يييذٖ ٗا يييا

يييب أْ ٙليييْ٘ ِٓيييان تطييي٘س

ًصيياٌب يف تأٓٚييى اهطوب يٗ ٞإ ييذادٍٓ لبييى ارتذً يٞ
اهفعو ٞٚيف املذاسغ أٗ اهزٓاب هرباًي اهرتب ٞٚاهعٌو،ٞٚ
إر بييذ ًييّ أْ حيييذه ٓييزا اهتطيي٘س بييا طقع ٗاتبيياع
ا طرتاتٚىٚات اذتذٙث ٞيف اهرتب ٞٚاهشٙاضيٗٗ ٞٚطيا٢ى
تعؤٌٚييا ٗاطييتخذاَ ادٗات اهتقٚيي ٍٚاملِاطييبٗ .ٞلييذ أد٠
ا ٓتٌياَ بتأٓٚييى اهطوبي ٞتيأٓٚق ًِٔٚياً بصيي٘سً ٝثاهٚيٞ
إىل دساطييي ٞاهيييرباًي ٗارتطي ي اهذساطيييٗ ٞٚاهتأٓٚوٚي يٞ
ٗاهبٍييين يييّ اهع٘اًييييى امليييعمش ٝفٔٚييييا ٗاهعٌيييى وييييٟ
حتظِٔٚا ٗتط٘ٙشٓا هتأٓٚى اهطاهيب ادتياًع ٛبصي٘سٝ
ًثاه( ٕٚاملً٘ين.)1994 ،
ٗتؼم

تلِ٘ه٘وٚا اهتعوُٙ ٍٚظا ذ املعوٍ يف شض املاد،ٝ
ٗاطتػقي اه٘لت املتاح بؼلى أفطى يف أمِا ١اه٘لت
املخصص هوذسغٗ ،إىل ضشٗس ٝا ٓتٌاَ يف إ ذاد
طوب ٞاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚلبى اهتخشً ٗبعذٖٗ ،لذ أٓتٍ
املختصْ٘ يف ا اي اهشٙاض ٛيف إ ذاد اهطاهب
ادتاًع ٛهوقٚاَ بعٌو ٞٚاهتذسٙع ًّ ،قي تط٘ٙش
طشا ٢اهتذسٙع ٗأطاهٚبٕ مبا ٙتِاطب ً طبٚعٞ
امل٘لف اهتعو ، ٌٛٚباإلضاف ٞإىل إ ذادٖ ًظولٚاً
ٗأكاد ٚاً ًّ ،قي امل٘الف اهتذسٙب ٞٚاهع تظٌ
هٕ باهتذسٙب و ٟاملٔاسات اهتعوٗ ،ٌٞٚٚأْ اهطاهب ٙعذّ
اهعاًى اهشٚ٢ظ ٛيف ا ستقا ١باهعٌو ٞٚاهتعو ،ٌٞٚٚفٔ٘
ٙلتظب املعاسف ٗاملعوً٘ات ٗارترباتٙٗ ،عٌى وٟ
ُقؤا ًظتقبقً إىل طوب ٞاملذاسغ ّ طش ٙاهتذسٙب

بذ اهلش )1996( ٍٙاْ اكتظاب يف

املٚذاُٙ ٘ٓٗ ٛظع ٟإىل إٌذاه تػمات ُفظٗ ،ٞٚ

ًظالات اهتذسٙع يف اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚتعلع

ٗوذاُ ٞٚأٗ طو٘ك.ٞٚ

بذسو ٞكبمٖ وً ٟا طٚعد ٕٙاملعوٍ امِا ١تفا وٕ ً

ٗٙعكذ ٓاغ ) (Hass, 1999إُٔ ًّ ٗاوب

اهذسغ ،فاهتذسٙع اهِاو ٓ٘ اهز ٜحيذه اهتطاب
بني بني ًا ٙقصذ ٗبني ًا حيذه يف اهذسغ كٌا
ٗاْ ا ًّ ٜاطرتاتٚىٚات تذسٙع ارا اطتخذًت هفرتٝ
صًًِ ٕٚعِٕٚ

لّ اْ حتق

ا ٓذاف بذسوٕ

ًعٗ ،ِٕٚبِا ١و ٟاألٓذاف امل٘ض٘ ٙ ٞتٍ ا تٚاس
اطرتاتٚىٚات اهتذسٙع املِاطب ًّ ٞلبى ًذسغ
اهرتب ٞٚاهشٙاضٌ ٞٚظب اهفشٗق اهفشد ٞٙهو٘ص٘ي

املختصني ا ٓتٌاَ باطرتاتٚىٚات اهتذسٙع ٗأطاهٚبٕ
اذتذٙثً ،ٞ

ًشا ا ٝاهفشٗق اهفشدً ،ٞٙا بني

املتعوٌني ٗحتذٙذ األٓذاف اهتعوٗ ٌٞٚٚاهظو٘كٞٚ
ٗاه٘وذاُ ً ٞٚضشٗسٗ ٝض ًعاٙم هتطب ٚتقٍ٘ٙ
تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٗ ،ٞٚبأطاهٚب وٌٌ ٞٚذٙث.ٞ
ٗٙؼم مشذت ) (Schmidt, 2006إىل أْ ا تٚاس
األطو٘ب اهتذسٙظ ٛاهزٙ ٜتق ً َ١املٔاس ٝاذتشكٞٚ

ألفطى أدا ١هلى طاهب.

املطو٘ب تعؤٌا

ًّٗ قي تط٘ٙش ًٔاسات ٗلذسات اهطاهب ادتاًعٛ

هوتعوٍ ًّ أوى حتق ٚاهتعو ٍٚاهفعاي ٗاهتذسٙع املعمش.

يف اهتعوٗ ٍٚاهتعوٍ تتط٘س اهقذسات املختوف ٞهذٍٔٙ

ب اْ ٙعذ إ ذاداً

ٗتفٍٔ اه ٞٚتطب ٚا طرتاتٚىٚات املختوفٙ ٞتعشف
اهطاهب

و ٟو٘اُب اهق٘ٗ ٝاهطعف يف كى

ب أْ تتق ً َ١األٓذاف اهشٚ٢ظٞ

ًّٗ ِٓا ٙتط أْ اهطاهب املعوٍ

أكاد ٚاً ًِٗٔٚاً ٗمقافٚاً ٗػخصٚاً لبى اهتخشً
ٗاهعٌى يف زتاي اهتذسٙعٙٗ .ش ٠اهباٌن أْ اهتذسٙع

اهِاو

ٌ٘ي اطتخذاَ اطرتاتٚىٚات اهتذسٙع

اإلُظاُ .ٞٚكى ٓزٖ املعمشات ٙتعشض

ا ًعوٌ٘

اذتذٙثٙ ٞظا ذ اهطوب ٞو ٟاإلبذاع ٗا بتلاس ،ط٘ا١

اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚدْٗ ّ غمٍٓ ًّ ًعوٌ ٛامل٘اد

كاْ هوطاهب املتعوٍ أٗ هوٌذسغٗ ،سمبا تلْ٘

األ ش ٗ .٠لّ اهق٘ي أْ ِٓان ؤ٘داً تبزي هتط٘ٙش

صاذت ٞهلاف ٞاملشاٌى اهتعو ٌٞٚٚإرا ًا سا ت و٘اُب

اهعٌو ٞٚاهتذسٙظ ٞٚيف اهرتب ٞٚاهشٙاضٌٚ ًّ ٞٚن

اهٌِ٘ املختوفً ً ،ٞشا ا ٝاهتػمات اذتذٙث ٞيف

تط٘ٙش املِآي ٗاهرباًي ٗٗض ارتط

اهذساطٞٚ

املِآي اهرتب٘ٗ ٞٙاطرتاتٚىٚات اهتذسٙع املظتخذًٞ

ًٗفشدات كى ًظاق ٗإ اد اإلًلاُٚات األطاطٞٚ

يف اهتذسٙع.
ٗٙعترب اهتذسٙع

املظا ذ ٝيف رهمٗ ،كى ٓزا اهعٌى
ٌو ٞٚهتؼلٚى اهتعوٗ ٍٚاهتعوٍ

ا ادفٗ ،اهتٍصٚى اإل اب ٛهألطع اهتعوٌٞٚٚ

ٙعت ٛمثاسٖ ًا

مل ُٔتٍ آتٌاًا ٗالعٚاً ب٘صف املظالات بؼلى
ٙويب ٌاوات اهطوب ٞاملختوف.ٞ

ٗاهرتب٘ٙٗ .ٞٙظٍٔ تذسٙع امل٘اد املِٔى ٞٚيف اهرتبٞٚ

ًّ ِٓا تلٌّ أٌٓ ٞٚاهذساط ٞيف ًعشف ٞأمش دساطٞ

اهشٙاض ٞٚيف تٌِ ٞٚادت٘اُب اهؼخص ٗ ٞٚحتصٚى

ًظاق طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف حتظني األدا١

املعوً٘ات ٗتل٘ ّٙاهقِا ات بق ٍٚا تٌ ٗ ،تٌِٞٚ

اهتذسٙظ ٛهذ ٠طوب ٞاهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف واًعٞ

اهقذسات ٗاملٔاسات ٗتل٘ ّٙاهعادات ٗاهصفات

اهمً٘ن ٗاُعلاطٔا و ٟاهعٌو ٞٚاهتعوٌٚ ,ٌٞٚٚن

اهظخٗ ٞٚتل٘ ّٙامل٘ٚي ٗاملؼا شٗ .هزهم كاْ

تعطِٚا ًعػشاً ٗاضٍاً

ّ املٔاسات اهتذسٙظٞٚ

هوتذسٙع دٗس ٓاَ يف اهعٌو ٞٚاهرتب٘ٗ ٞٙتقٌٔٚٚا

اهقصً ٞاهع ٙلتظبٔا بعذ دساطٓ ٞزا املظاق.

ٗا طتفادًِٔ ٝا; هزهم ػٔذت املِآي اهرتب٘ ٞٙيف

ٗتظٍٔ دساطتٕ إطٔاًاً ا ابٚاً يف حتظني ادآٍ١

اهظِ٘ات األ م ٝيف أضتا ١شتتوف ًّ ٞاهعامل م٘سٝ

اهتذسٙظٗ ٛاملعشيف وشا ١ارتربات امللتظب ٞط٘ا١

تصٍ ًّ ٍٞٚٚاوى تقٗ ٍٚٚتط٘ٙييش ًظت٘ٙات اهتعوٍ ٗ

كاُت اهِعش ٞٙأٗ اهعٌوٗ ٞٚتذسٙب اهطوب ٞو ٟاألدا١

حتظِٔٚا ٗ .هعى تصٌ ٍٚاملِآي اهذساط ٞٚكاْ ًّ

اهتذسٙظٗ ،ٛرهم ًّ قي اهشغبٗ ٞاهتؼى ٚدا ى

أبشص ًا ٙتِاٗهٕ اهقا ٌْ٘٢و ٟإ اد ٝصٚاغ ٞاملِآي

احملاضشات اهعٌوٗ ،ٞٚتطبٓ ٚزٖ املعاسف ٗاملعوً٘ات

ٗتعذٙؤا ،حبٚن تتقٗ َ١سٗح اهعصش اذتاه،ٛ

بإكظاب اهطوب ٞارتربات اهقصً ٞهألدا ١اهتذسٙظٛ

فاألحباه يف اهظِ٘ات األ م ٝتذٗس ٌ٘ي اهتذسٙع

امِا ١تطب ٚاهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف املذاسغ  .مٍ اْ امل٘اد

ًٗا ٙظتىذ ًّ ًعادت ٞهوٌؼلقت املتػم ٝبتػٚم

األطاط ًّ ٞٚطشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع ٗامل٘اد اهِعشٞٙ

ا تٌ ٗرهم بتٍوٚى كى اهعٌوٚات اهع تطشأ قي

اهطاهب بعذ

ٌى ًذسغ اهرتبٞٚ

اهشٙاض ٞٚاهزٙ ٜعترب أٌذ

اهع٘اًى األطاط ٞٚاهع

ا دٗس فا ى يف حتقٚ

ا ٓذاف امل٘ض٘ ِٓ ًّٗ ،ٞا

وا١ت فلشٝ

ًٗ٘ض٘ع ٓزا اهبٍن ٗاهزٔٙ ٜذف إىل تقٍٚٚ
ًظالات طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع (وػذَ ٗابّ

ٗاهتطبٚق ٞٚتعط ٟبٔذف أْ ٙصب

اهتخشً ًعوٌاً هٚع تقوٚذٙا ٙعد ٜأدٗاسٖ اهتقوٚذ ٞٙبى
ٙظم يف ا جتاٖ اهصٍ ٚاملشطَ٘ هٕ بظٔ٘هٕ ٗٙظش.
اوش ٠اهعل٘س ( )2014دساطٓ ٞذفت اهتعشف إىل أمش
تعوً ٍٚظالات اهلش ٝاهطا٢ش ٝيف حتظني ًظت٘٠
أدا ١املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚهذ ٠طوب ٞكو ٞٚاهرتبٞٚ

ػعقْ.)2009 ،

اهشٙاض ٞٚيف واًع ٞاهمً٘نٗ ,كزهم إىل ًعشف ٞإرا

ٓزا ٗخيتوف تذسٙع ًظالات اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚكوٚاً

كاْ ِٓان فشٗق رات د ه ٞإٌصا ٞٚ٢ألمش ًظالات

ٗوضٚ٢اً ّ امل٘اد األ ش ٠اهع تذسغ دا ى اذتىشات

اهلش ٝاهطا٢ش ٝتعض ٠ملتػم( ٜادتِعٗ ،املظت٘٠

املػوقٗ ،ٞباهتاه ٛختتوف اهلفا ٝ١األدا ٞٚ٢ملعوٍ

اهذساطٗ ،)ٛتلُ٘ت  ِٞٚاهبٍن ًّ طوب ٞكوٞٚ

اهرتب ٞٚاهشٙاض ّ ٞٚكفا١ات ًعوٌ ٛامل٘اد األ ش٠

اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف واًع ٞاهمً٘نٗ ,بوػت ()200

مبعوٍ اهرتبٞٚ

طاهباً ٗطاهب ًّ ٞأصى (ٗ ، )252بِظب ٞٙ٘٣ً ٞبوػت

اهشٙاضً ٞٚعمشات دا و ٗ ٞٚاسوٗ ,ٞٚكٍ ًّ املعشفٞ

 ِٞٚاهبٍنٗ ،مت اطتخذاَ أداٝ

ُعشاً

تقف املعطٚاتٌٚ ،ن حتٚ

( ًّ )%79زتتٌ
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لٚاغ ًلُ٘ )24( ًّ ٞفقشً٘, ٝص  ٞو ٟمقمٞ

اهذساط ٞأْ ِٓان فشٗلا يف ٗؤات ُعش أسا ١اهطوبٞ

زتا ت ًٓٔ :ٛاسات اهتخطًٔٗ , ٚاسات تطبٚ

ٌ٘ي أطاهٚب اهتذسٙع تعض ٠إىل امش ًتػم ادتِع

اهذسغًٔٗ ,اسات اهتق٘ ٍٙهوتذسٙعٗ ,أظٔشت اهِتا٢ي

ٗهصاحل اهزك٘س ٗارترب ٝاهتذسٙظ.ٞٚ

أْ ِٓان أمشاً فعا ً هتعوً ٍٚظالات اهلش ٝاهطا٢شٝ

ٗلاَ اهظٚذ ( )2008بإوشا ١دساطٓ ٞذفت اهتعشف

يف حتظني املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚهذ ٠اهطوبٗ ٞبِظبٞ
ً ٞٙ٘٣بوػت ( ٛٓٗ )%76تقابى املظت٘ ٠ادتٚذ وذاً،
ٗ

ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصا ٞٚ٢ألمش ًتػم

ادتِع يف حتظني املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚهذ ٠طوبٞ
اهلوٗ ،ٞٚأٙطاً ،ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصاٞٚ٢
ألمش ًتػم املظت٘ ٠اهذساط ٛيف حتظني املٔاسات
اهتعو ٌٞٚٚهصاحل اهظِ ٞاهشابعٗ ،ٞأٗص ٟاهباٌن
بطشٗس ٝتط٘ٙش ًِآي اهلش ٝاهطا٢شٗ ٝحتذٙثٔا يف
كوٚات اهرتب ٞٚاهشٙاضًٗ ٞٚعآذٓا مبا ٙتِاطب ً
لذسات اهطوبًٗ ٞظت٘ٙاتٍٔ.
ٗاظٔشت دساطً ٞمطش ٗطاسٝ

إىل املظتىذات اهتقِ ٞٚاذتذٙث ٞيف دسغ اهرتبٞٚ
اهشٙاضٗ ،ٞٚأٙطا ،اهتعشف إىل إدسان ًعوٌ ٛاهرتبٞٚ
اهشٙاض ٞٚهلٚف ٞٚت٘ظٚف اهتقِ ٞٚاذتذٙث ٞيف زتاي
اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ,ٞٚاطتخذَ اهباٌن املِٔي اه٘صف،ٛ
ٗتلُ٘ت

 ِٞٚاهذساطً )98( ًّ ٞعوٌا ًٗعوٌٞ

هورتب ٞٚاهشٙاضٗ ,ٞٚصٌٍ اهباٌن اطتباُ ٞاػتٌوت
و ٟمقم ٞزتا ت ٓ :ٛأٌٓ ٞٚاملظتٍذمات اهتقِٞٚ
اذتذٙث ٞيف تعو ٍٚدسغ اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ،ٞٚاطتخذاَ
ًظتٍذمات تقِٚات اهتعوٍ يف دسغ اهرتب ٞٚاهشٙاض،ٞٚ
ٗإدسان املعوٌني هلٚف ٞٚت٘ظٚف املظتخذَ اهتقين يف

( Mercer & Sarah,

زتاي دسغ اهرتب ٞٚاهبذُٗ .ٞٚت٘صوت ُتا٢ي اهذساطٞ

 )2013اهعُِ٘ ٞبتق ٍٚٚحتصٚى اهطوب ٞيف اهرتبٞٚ

إىل ٗو٘د لص٘س يف إ ذاد ًعوٍ اهرتب ٞٚاهبذُ ٞٚلبى

و ٟتقٍٚٚ

اهتخشً ٗبعذٖٗ ،إىل ذَ ا ٓتٌاَ بتط٘ٙش أداً ١عوٍ

حتصٚى اهطوب ٞيف اهرتب ٞٚاهشٙاضٌٚ ٞٚن اظٔشت

اهرتب ٞٚاهبذُ ٞٚأمِا ١ارتذًٗ ،ٞأٗصت اهذساطٞ

اهبٚاُات اْ ُتا٢ي تق ٍٚٚاهطقب يف ُعٍ تقٍٚٚ

بطشٗس ٝقذ دٗسات تذسٙب ٞٚملعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهشٙاضٞٚ

املعوٌني ٙتٍ بؼلى تقوٚذ ٜو ٟاهشغٍ ًّ ٗو٘د

أمِا ١ارتذً ،ٞتتطٌّ تًٌِٔ ٞٚاسات ت٘ظٚف

ادٗات تق ٍٚٚألدا ١املعوٌني اهتذسٙظ ٛيف اهرتبٞٚ

اهتقِٚات اذتذٙثٗ ٞاطتخذأًا يف دسغ اهرتبٞٚ

اهشٙاض ،ٞٚا اْ املقاٚٙع ً٘و٘د ٝيف اهتق ٍٚٚإلصتاص

اهشٙاض.ٞٚ

اهشٙاض ٞٚألدا ١املعوٌني ٗاهع تعٌى

اهطقب ٗاظٔشت اهبٚاُات اٙطا

ّ تعوٍ طقب

اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚألفلاس وذٙذ ٝيف اهتقٗ ٍٚٚبؼلى
ُظيب ٗ٘ٙص ٛاهباٌثاْ باتباع ادٗات تق ٍٚٚوذٙذ ٝيف

ٗأوش ٠كى ًّ اه٘دٙاْ ٗاملً٘ين ( )2008دساطٞ
ٓذفت اهتعشف إىل أطاهٚب اهتذسٙع ًِٗآىٕ
ملظالات اهظباٌٗ ًّ ٞؤُ ٞعش طوب ٞكو ٞٚاهرتبٞٚ

زتاي اهرتب ٞٚاهشٙاض. ٞٚ

اهشٙاضًٗ ٞٚعشف ٞإرا كاْ ِٓان تبا ّٙباآلسا ١تعض٠

أوش ٠فشاُم ) (Frank, 2008دساطٓ ٞذفت حتوٚى

ملتػم ادتِعٗ ،املشاٌى اهتذسٙظًٗ ،ٞٚظت٘ٙات

أسا ١طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚألطاهٚب اهتذسٙع

اهشغب ٞيف ا تٚاس اهتخصصًٗ ،لاْ اهظلّٗ ،مت

املعتٌذ ٝاهلوٚات اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف اه٘ ٙات

ا تٚاس اهع ًّ ِٞٚواًعع ًعتٗ ٞاهمً٘ن ،باهطشٙقٞ

املتٍذ ٝاألًشٙلٓٗ .ٞٚى ِٓان فشٗق رات د هٞ

اهعٌذٗ ،ٞٙبوػت

ذد اهع )70( ِٞٚطاهبا ٗطاهبٞ

إٌصا ٞٚ٢تعض ٠ملتػم ادتِع ٗارترب ٝاهتذسٙظٞٚ

ً٘ص  ٞو ٟادتاًعتني باهتظاٗٗ ،ٜاطتخذَ اهباٌثاْ
و ٟأسبع ٞزتا ت كأدا ٝدتٌ

 ،و ِٞٚ ٟل٘أًا ( )140طاهبا ٗطاهب ٞيف ختصص

اطتباًُ٘ ٞص ٞ

اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ،ٞٚاطتخذَ اهباٌن املِبٕ اه٘ضعٛ

اهبٚاُات ٗ .ت٘صوت ُتا٢ي اهذساط ٞأْ ِٓان تباِٙاً يف

باألطو٘ب املظٍٗ ،ٛمت مج اهبٚاُات ّ طشٙ

أسا ١اهطوب ٞجتاٖ أطاهٚب اهتذسٙع ًِٗآىٕ ملظالات

اطتبٚاْ ًعذ ًّ لبى اهباٌن ٗ ،تلْ٘ ًّ ()40

اهظباٌٗ ،ٞأْ ِٓان فشٗلا ًعِ٘ ٞٙتعض ٠ملتػم

فقشً٘ ٝص  ٞو ٟأسبع ٞزتا تٗ ،ت٘صوت ُتا٢ي

ادتِعٗ ،هصاحل اهزك٘سٗ ،يف املشٌو ٞاهذساط،ٞٚ

هصاحل اهظِ ٞاهشابعٗ ،ٞمل تلّ ِٓان فشٗق ًعِ٘ٞٙ

األطو٘ب األًش ٜألى ًّ األطاهٚب األ شٗ ،٠تعٔش

بني ادتاًعني ٗيف ًلاْ اهظلّ.

اهِتا٢ي أْ ا ٌ٘ ات اهتعاًُٗٗ ٞٚشُٗ ٞاه٘لت يف

ٗأوش ٠كى ًّ اهِذاف ٗاهقطاُٗ )2007( ٞدساطٞ

األطو٘ب اهتباده ٛتعٔش أكثش ًّ األطو٘ب األًشٜ

ٓذفت اهتعشف إىل دسو ٞمماسط ٞاهظو٘ن اهتذسٙظٛ
يف ٌص ٞاهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ،ٞٚأٙطا ،اهتعشف إىل

ٗأطو٘ب ا كتؼاف امل٘وٕٗ .اهطقب ٙؼعشْٗ باملتعٞ
باألطو٘ب اهتبادهٗ ٛا كتؼاف امل٘وٕ.

ٗو٘د فشٗق يف ٗؤات اهِعش بني املذسطني ٗاهطوبٞ

يف ٌني لاَ اب٘ اهلؼم ( )2004بذساطٓ ٞذفت

يف تقذٙشٍٓ هذسو ٞمماسط ٞاهظو٘ن اهتذسٙظٗ ٛإىل

هوتعشف و ٟتأمم ًظالات ادتٌباص هلو ٞٚاهرتبٞٚ

ٗو٘د فشٗق بني املذسطني أُفظٍٔ تعض ٠ملتػم ادتِع

اهشٙاض ٞٚيف حتظني املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚهطوب ٞاهتذسٙب

ٗاملعٓى اهعوٌٗ ٛارتربٗ ،ٝتلُ٘ت  ِٞٚاهذساطًّ ٞ

املٚذاًُٗ ٛعشف ٞإرا كاْ ِٓان فشٗق رات د هٕ

( )829طاهبا ٗطاهبٗ ،ٞمت بِا ١أدا ٝاهبٍن ًّ

إٌصا ٞٚ٢يف ُعش ٝاهطوب ٞألمش املظالات يف حتظني

اطتباًُ ٞلُ٘ )40( ًّ ٞفقش ،ٝت٘ص ت و ٟأسبعٞ

املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚتعض ٠إىل ًتػمات

ادتِع,

زتا تٗ ،اطتخذَ اهباٌن املِٔي اه٘صف،ٛ

املظت٘ ٠اهذساط ,ٛاهتخصصٗ ،تلُ٘ت

ٗت٘صوت ُتا٢ي اهبٍن إىل ٗو٘د فشٗق يف ٗؤات

اهذساط )151( ًّ ٞطاهباً ٗطاهبٕ .مت ا تٚاسٍٓ

ِٞٚ

اهِعش بني املذسطني ٗاهطوب ٞيف تقذٙش دسو ٞمماسطٞ

باهطشٙق ٞاهقصذ ًّ ٞٙاهطوب ٞاهز ّٙطىو٘ا ملظاق

اهظو٘ن اهتذسٙظ ،ٛإر أ ط ٟاملذسطني أُفظٍٔ

اهتذسٙب املٚذاُٗ ٛمت اطتخذاَ أدا ٝلٚاغ هوذساطٞ

دسو ٞمماسطً ٞشتفع ٞهوظو٘ن اهتذسٙظ ،ٛيف ٌني

ًلُٕ٘ ًّ ( )28فقشً٘ ٝص ٕ و ٟمقه زتا ت

أ ط ٟاهطوب ٞدسو ٞمماسطًِ ٞخفط ٞهوظو٘كٚات

ًٓٔ :ٛاسات اهتخطًٔٗ ، ٚاسات اهتِفٚزًٔٗ ،اسات

ذَ ٗو٘د فشٗق بني املذسطني

اهتقذ ٍٙهوتذسٙع .أظٔشت ُتا٢ي اهذساط ٞأْ ِٓان

اهتذسٙظٗ ،ٞٚإىل

أُفظٍٔ ،تعض ٠ألمش ًتػم ادتِع ٗاملعٓى ٗارترب.ٝ
أوشً٘ ٠سواْ ٗا شْٗ

()Morgan et al; 2005

دساطٓ ٞذفت هوتعشف و ٟأمش اطتخذاَ أطاهٚب
تذسٙع شتتوف ٞو ٟطو٘ن املعوٍٗ ،أمشٓا و ٟاملِاخ
اهتعو ٌٛٚاحملفض ٛ ٗٗ ،اهطقب ٗاطتىاباتٍٔ اهفعاهٞ
يف ٌصص اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ،ٞٚاػتٌوت  ِٞٚاهذساطٞ
( )47طاهباً ٗ( )45طاهبً ًّ ٞذسطتني ماُ٘ٙتني يف
كاسدٙف يف املٌول ٞاملتٍذ ،ٝمت ا تٚاس بعض
أطاهٚب تذسٙع ًّ اإلطاس اهعاَ ألطاهٚب :األًش،ٜ
اهتذسٙيب ،اهتباده ،ٛا كتؼاف امل٘وٕ ،مٍ لٚاغ

امشاً كبماً ملظاق ادتٌباص يف حتظني املٔاسات
اهتعو ٌٞٚٚهطوب ٞاهتذسٙب املٚذاُ ،ٛكٌا أظٔشت
اهِتا٢ي ذَ ٗو٘د فشٗق رات د هٕ إٌصا)0,05( ٞٚ٢
ًّ ٗؤُ ٞعش طوبٕ اهتذسٙب املٚذاُ ٛألمش ًظالات
ادتٌباص يف حتظني املٔاسات اهتعو ٌٞٚٚتعضً ٠تػمات
ادتِعٗ ،املظت٘ ٠اهذساطٗ ،ٛاهتخصصٗ .أٗصت
اهذساط ٞبا طتٌشاس يف تطبً ٚظالات ادتٌباص ً
اهعٌى و ٟاهتط٘ٙش اهعوٌ ٛاملظتٌش يف طشق اهتذسٙع
ٓزا باإلضاف ٞاىل إوشا ١دساطات تتبع ٕٚملعشف ٞأمش
ًظالات ادتٌباص يف حتظني اهعٌو ٞٚاهتعوٌٞٚٚ

طو٘كٚات اهتعو ٍٚباطتخذاَ بشُاًي ٌاط٘بً ٛؼفش

ٗاهتذسٙبِ ٞٚذ اهطوب.ٞ

توق ٟاهطقب بشُاًي يف بعض ًظابقات أهعاب اهق٘٠

ًؼلو ٞاهذساطٞ

باطتخذاَ األطاهٚب اهتذسٙظ ٞٚملذ )8( ٝأطاب. ٚ

ٔٙذف اإل ذاد املٔين إىل تضٗٙذ طقب كوٚات

أظٔشت ُتا٢ي اهذساط ٞأْ اهرتكٚض يف األطو٘ب

اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚمب٘اد دساط ٞٚتعٌ فٌٍٔٔ ضت٘ ًا

و ٟاألداٗ ،١تِتي

ط٘ف ٙقًْ٘٘ بعٌوٕ بعذ اهتخشً ٗٗاوباتٍٔ ضت٘

طو٘كٚات تعو ٌٞٚٚألى ًُقاسُ ٞباألطو٘ب اهتبادهٛ

ًِٔتٍٔ يف املظتقبى ،كٌا ٔٙذف ٓزا اإل ذاد إىل

ٗا كتؼاف امل٘وٕٗ ،أْ طوط ٞاهطقب يف اختار

طٚطش ٝاهطاهب ؤً ٟاساتٕ ٗاهقذس ٝو ٟت٘ظٚفٔا

األًشٗ ٜاهتذسٙيب ٙلْ٘

اهقشاسٗ ،األدٗاس اهقٚادٗ ،ٞٙحتٌى املظعٗه ٞٚيف

يف امل٘الف اهتذسٙظ ٞٚاملختوف .ٞإْ اهتخطٚ

اهِاو
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ٗاملبين و ٟأُطع وٌ ًّ ٕٚػإُٔ أْ ٙعد ٜاىل

ًّ ٗؤُ ٞعش طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاضٞٚ

اإل ذاد ادتٚذ هوطوبٗ ٞتعترب املِآي اذتذٙث ٞيف

يف واًع ٞاهمً٘ن؟

كوٚات اهرتب ٞٚاهشٙاضً ٞٚصذساً هوٌعوً٘ات
كتظاب املعاسف ٗاملٔاسات هبِا ١ػخص ٞٚاهطاهب
اهتذسٙظًّ ٞٚ

قي ا تٚاس املِآي املِاطبٞ

ٓ .2ى ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصا ٞٚ٢ألمش
دساطً ٞظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتبٞٚ

ٍ

اهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوًّ ٌٞٚٚ

ٗا تٚاس ا طرتاتٚىٚات اهتذسٙظ ٞٚاملِاطب.ٞ
قي

ًّٗ

ٗؤُ ٞطش طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف

رب ٝاهباٌن كُٕ٘ ًذسطاً ملظالات

طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاضٞٚ
يف واًع ٞاهمً٘ن ًٗؼشفاً
اهعٌو ٞٚيف املذاسغ فق

وً ٟظاق اهرتبٞٚ

واًع ٞاهمً٘ن تعض ٠ملتػم ادتِع؟
ٓ .3ى ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصا ٞٚ٢ألمش
دساطً ٞظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتبٞٚ

ٌغ أْ ِٓان ا تقف ًا يف

اهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوًّ ٌٞٚٚ

لذسات اهطوبًٔٗ ٞاساتٍٔ اهتعو ٌٞٚٚأمِا ١اهتطبٚ
اهعٌو،ٛ

ٗكزهم

يف

طشٙقٞ

ٗؤُ ٞعش طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف

اطتخذأًٍ

واًع ٞاهمً٘ن تعض ٠ملتػم املظت٘٠

طرتاتٚىٚات اهتذسٙع اذتذٙثٗ ،ٞأْ ِٓان تفاٗت ًا

اهذساطٛ؟

ٗاضٍ ًا يف اطتخذاَ أطاهٚب اهتق٘ ٍٙاهصٍ ٍٞٚاهع
تتق ً َ١لذسات اهطوبٗ ٞاهتخطٚ

اهظو ٍٚهوذسغ

اه ًٛ٘ٚحبظب ا طرتاتٚىٚات املتبع ٞيف رهم،
ٗكزهم تبني أْ ِٓان ضعفا ٗاضٍا يف املٔاسات
اهع ٙظتخذًٔا اهطوب ٞيف ًِٔ ٞاهتذسٙعٗ .ا ٍٓ ًّ
رهم ،فقذ ٌغ اهباٌن أْ طوب ٞاهرتب ٞٚاهعٌوً ٞٚا
صاه٘ا ٙظتخذًْ٘ األطاهٚب اهتقوٚذ ٞٙا تٚاد ٞٙيف
تذسٙع املٔاسات اذتشك ٞٚهألهعاب املختوف ،ٞيف
اه٘لت اهز ٜتؼم دساط ٞستظّ ( )2006إىل ضشٗسٝ
اطتخذاَ اطرتاتٚىٚات تذسٙظٌ ٞٚذٙث ٞتتب يف
تذسٙع املٔاسات اذتشك ٞٚهوطوب ٞمبختوف ًشاٌؤٍ
اهذساط ٗ .ٞٚو ٕٚفإْ اهذساط ٞاذتاه ٞٚتٔذف إىل:


اهطشٙقٗ ٞا وشا١ات

اهتعشف اىل امش تذسٙع ًظاق طشق
ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف
تط٘ٙش املٔاسات اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚؤُ ٞعش
طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف واًعٞ
اهمً٘ن.

اطييتخذَ اهباٌيين امليئِي اه٘صييف ٛملقً١تييٕ هطبٚعييٞ
ٗآذاف اهذساط.ٞ
زتتٌ اهذساطٞ
تليييْ٘ زتتٌي ي اهذساطيييً ٞيييّ طوبييي ٞكوٚييي ٞاهرتبٚيييٞ
اهشٙاضييي ٞٚاملظيييىوني ملظييياق طيييشق ٗاطييياهٚب تيييذسٙع
اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ،ٞٚاهباهؼ ( )69طاهباً ٗطاهب.ٞ
 ِٞٚاهذساطٞ
تلُ٘ت  ِٞٚاهذساط )60( ًّ ٞطاهب ًا ٗطاهبًّ ٞ
طوبً ٞظاق طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف اهرتبٞٚ
اهشٙاضٗ ،ٞٚوذٗي ٘ٙ 1ض ت٘ص ٙأفشاد اهع ِٞٚتبعاً
هوىِع ٗاملظت٘ ٠اهذساط.ٛ
ٙعٔش ًّ وذٗي ً 1ا ٙو:ٛ


أط٣و ٞاهذساطٞ
ٗتعظ ٟاهذساط ٞاذتاه ٞٚإىل اإلوابٞ

ًِٔي اهذساطٞ

باهِظب ٞملتػم ادتِعٙ ,عٔش أْ اهزك٘س
ٍٓ األ و ٟتلشاساً ٗاهز ٜبوؼ ( )37بِظبٞ

ّ األط٣وٞ

اآلت:ٞٚ
ً .1ا امش تذسٙع ًظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع
اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوٌٞٚٚ

ً ,)%7،61( ٞٙ٘٣بٌِٚا ًّ اإلُاه ّٓ األلى
تلشاساً ٗاهز ٜبوؼ ( )23بِظبٞٙ٘٣ً ٞ
(.)%3،38



باهِظب ٞملتػم املظت٘ ٠اهذساطٙ ,ٛعٔش أْ

ٗإضاف ٞأٗ ٌزف أ ٞٙفقشات أٗ الرتاٌات ٙشُٗٔا

طوب ٞاهظِ ٞاهشابع ٍٓ ٞاأل و ٟتلشاساً

ًِاطبٗ ،ٞمت األ ز مبقٌعات احمللٌني.

ٗاهز ٜبوؼ ( )31بِظب،)%7،51( ٞٙ٘٣ً ٞ

مبات أدا ٝاهذساط :ٞبٔذف اطتخشاً مبات أداٝ

بٌِٚا اهظِ ٞاألٗىل ٗاهثاُٞٚ

ٍٓ األلى

تلشاساً ٗاهز ٜبوؼ ( )3بِظبٞٙ٘٣ً ٞ
(.)%0،5
توزيع أفراد العينة تبعاً لممتغيرات الشخصية
والوظيفية

الجنس

الفئة
ذكر

أنثى

المجموع

سنة

أولى

سنة
المستوى

الدراسي

اطب٘ ني و ِٞٚ ٟاطتطق ً ٞٚلُ٘)25( ًّ ٞ
طاهب ًا ٗطاهبًّ ٞ

جدول 1

المتغيرات

اهذساط ٞمت تطب ٚأدا ٝاهبٍن ًشتني بفاسق صًين

ثانية
سنة

ثالثة
سنة

رابعة

المجموع

التكرار

%

73

7,,3

76

,66.6

37

7..7

7

5.5

7

5.5

37

7..7

7,

5,.3

76

,66.6

لاَ اهباٌن باطتخذاَ ا طتباُ ٞاهع أ ذٓا اهعل٘س
(ٗ )2013كزهم مت اهشو٘ع هألدب اهِعشٗ ٜهعذٝ
دساطات ًثى بوعاٗٗ )1993( ٜأب٘ اهلؼم ()2003
ٗاه٘دٙاْ ٗاملً٘ين ( )2008حبٚن مت اوشا ١اهتعذٙقت
و ٟا طتباُ ٞامللُ٘ )36( ًّ ٞفقشً٘ ٝص  ٞوٟ
اسبع ٞزتا ت :اهتخطٚ

ًعاًى ا ستباط (بمطْ٘) بني اهتطبٚقني الستخراج
ثبات ا اد ،ٝكٌا مت اطتخذاَ ًعاده ٞاهثبات
(كشُٗباخ

ٗطشق اهتذسٙع ٗتطبٚ

اهذسغ ٗاهتق.ٍٚٚ
صذق أدا ٝاهذساط :ٞمت إ اد صذق احملت٘٠
هوٌقاٚٙع ًّ قي شضٔا بص٘ستٔا األٗه ٞٚوٟ
ستلٌني ًّ أ طا ٞ٣ٚٓ ١اهتذسٙع يف كوٚات
اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚبادتاًعات األسدُ ًّ ٞٚمحوٞ
اهذكت٘ساٖ ٗاملاوظتم ٌٚن بوؼ ذدٍٓ  7إلبذا١
اهشأٌ٘ ٜي ًذً ٠ق ًٞ١فقشات املقاٚٙع ًّ ٌٚن
ٗض٘ح فقشاتٔا ًّ ٌٚن املطٌْ٘ ٗاهصٚاغٗ ٞاهوػٞ
ًٗذًِ ٠اطب ٞاهفقش ٝهؤٌاس ٝاهع تِذسً حتتٔا،

أهفا) هقتظاق اهذا و،ٛ

و ٟمجٚ

زتا ت اهبٍن ٗاألدا ٝكلىٗ ,وذٗي ٘ٙ 2ض
رهم.
جدول 2

معامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة ،واألداة ككل
الرقم

,
3
7
0

ادا ٝاهذساطٞ

اسً اهع ِٞٚاألصوٌٗ ،ٞٚظاب

المجال

مهارات التخطيط
لمتدريس

مهارات طرق

وأساليب التدريس
مهارات تنفيذ الدرس

مهارات التقييم

لمتدريس

جميع فقرات االستبانة

عدد

معامل

معامل

الفقرات

الثبات

ثبات

,6

6..,

6..3

.
,6

.

36

6.33
6..5
6..,
6..0

االعادة

6..5
6..0
6..7
6..3

ٙعٔييييش ًييييّ وييييذٗي  2أْ ًعيييياًقت مبييييات ا تظيييياق
اهذا وٛ

ا ت اهبٍن تشاٌٗت بيني ()0,91 ٗ 0,77

كييياْ أ قٓيييا

ييياي اهتقييي٘ ٍٙهوتيييذسٙع ٗ ،أدُآيييا

يييياي طييييشق ٗأطيييياهٚب اهتييييذسٙع ٗ ،بوييييؼ ًعاًييييى
كشُٗباخ أهفا هيألدا ٝكليى (ٗ ،)094أْ ًعياًقت
مبات ا اد ٝهوٌىا ت تشاٌٗيت بيني ()0.87 ٗ 0.84
ٗهييألدا ٝكلييى بوييؼ (ٗ )92،0أْ ٗمجٚيي ًعيياًقت
اهثبات ًشتفعًٗ ٞقب٘ه ٞألغشاض اهذساط.ٞ
تصييييٍ ٚاملقٚيييياغ :تلُ٘ييييت ا طييييتباُ ٞبصيييي٘ستٔا
اهِٔاٚ٢يييً ٞيييّ ( )36فقيييشٌٚ ،ٝييين اطيييتخذَ اهباٌييين
ًقٚاغ هٚلشت هوتذسٙي ارتٌاط ٛبٔذف لٚياغ رسا١
أفييشاد ِٚيي ٞاهذساطييٗ ،ٞمت إ طييا ١أٗافي بؼييذ،)5( ٝ
أٗاف ( ،)4ستاٙذ ( ،)3غم ً٘اف ( )2غيم ً٘افي

مجلد  12عدد  2إبريل2018 ،

أثر تدريس مساق طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية في تطوير المهارات التعليمية محمد
ذيابات

بؼذٗ ،)1( ٝرهم ب٘ض إػاس )√( ٝأًاَ اإلواب ٞاهيع

اطرتاتٚىٚات اهتذسٙع:

تعلع دسوً٘ ٞافقتٍٔ.

اهتذسٙظ ٞٚارتاص ٞباملعوٍ ٗاملفطو ٞهذٗ ،ٕٙتشتب

املعادت ٞاإلٌصاٞٚ٢

استباطاً ٗمٚقا بارتصا٢ص اهؼخص ٞٚهوٌعوٍٛٓٗ ،

هإلواب ّ ٞأط٣و ٞاهذساط ٞمت اطتخذاَ املعادتات
اإلٌصا ٞٚ٢اهتاه ًّ ٞٚقي بشُاًي اهشصَ اإلٌصاٞٚ٢
):(SPSS



اهتلشاسات ٗاهِظب امل ٞٙ٘٣هوٌتػمات
اهذ ػشاف ٞٚألفشاد  ِٞٚاهبٍن.



املت٘ططات اذتظابٗ ٞٚا ضتشافات املعٚاسٞٙ

إوشا١ات اص ٞضٌِ ٞٚتطٌِٔا اإلوشا١ات اهعاًٞ
اهع جتش ٜيف ً٘لف تعو ( ٌٛٚبذ اهلل ،بذ اهعاي،
.)2006
املٔاسات اهتعو ٛٓ :ٌٞٚٚاملعاسف ٗاملٔاسات اهتذسٙظٞٚ
اهع ٙلتظبٔا اهطوبٗ ٞاهع متلٍِٔ ًّ ادا ١املٔاَ
املشتبط ٞمبِٔتٍٔ ٗاملِ٘ط ٞبٍٔ.

ُتا٢ي اهذساطًِٗ ٞالؼتٔا

إلوابات أفشاد  ِٞٚاهذساط ّ ٞمجٚ

ٙتطٌّ ٓزا ادتضُ ١تا٢ي اهذساط ٞاهع ٓذفت إىل

زتا ت أدا ٝاهذساط.ٞ


ٓ ٛزتٌ٘  ٞاأل اط

ًعاًى ا تظاق اهذا و ٛكشُٗباخ أهفا
دتٌ ٚزتا ت اهذساطًٗ ٞعاًى استباط
بمطْ٘ طتخشاً مبات اإل اد.ٝ



ا تباس ت هعٗ ِٞٚاٌذ.ٝ



ا تباس ت هوعِٚات املظتقو.ٞ



حتوٚى اهتبا ّٙاألٌادٜ

اهتعشف إىل تأمم ًظاق طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف
حتظني ادا ١اهطوب ٞاهتذسٙظ ٛيف كو ٞٚاهرتبٞٚ
اهشٙاضٗ ,ٞٚطٚتٍ شض اهِتا٢ي با تٌاد و ٟأط٣وٞ
اهذساط.ٞ
جدول 3

( One–Way

.)ANOVA

زتا ت اهذساطٞ
ا اي اهبؼش : ٜاهطوب ٞاهزٙ ّٙذسُطْ٘ ًظاق طشق
ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدارسة
واألداة ككل

الرقم

المجال

,

مهارات

3

واًع ٞاهمً٘ن.
ا اي اهضًاُ : ٛاهفصى اهذساط ٛاألٗي ًّ اهعاَ
ادتاًع.2017/2016 ٛ
ا اي امللاُ : ٛكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف واًعٞ
اهمً٘ن.
ًُصطوٍات اهذساطٞ
ًظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض٘ٓ :ٞٚ
املظاق اهز ٜتِفزٖ كو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف واًعٞ
اهمً٘ن إلكظاب اهطوب ٞاملٔاسات اهتذسٙظٞٚ
ٗاملعاسف املختوف ٞبعٌو ٞٚاهتذسٙع ٗاهتعوٗ ٍٚاهتعوٍ
بٔذف تأٓٚى ٗا ذاد اهطوب ٞهوعٌو ٞٚاهتذسٙظ.ٞٚ

التخطيط
لمتدريس

مهارات

طرق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

0.0,

6.00

3

مرتفعة

0.03

6.07

,

مرتفعة

وأساليب
7

التدريس

مهارات

0.0,

6.56

3

مرتفعة

تنفيذ
0

الدرس

مهارات

0.33

6.37

0

مرتفعة

التقييم

لمتدريس

األداة ككل

0.73

6.00

-

مرتفعة

اهظعاي األٗي ً :ا أميش تيذسٙع ًظياق طيشق ٗأطياهٚب
تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔياسات اهتعوٌٚٚيٞ
ًّ ٗؤُ ٞعش طوب ٞكو ٞٚاهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚيف واًعيٞ
اهمًيي٘ن؟ ٗهإلوابيي ٞوييٓ ٟييزا اهظييعاي ,مت اطييتخشاً
املت٘طيطات اذتظيابٗ ٞٚا ضتشافييات املعٚاسٙي ٞهفقييشات

كيى زتيياي ًييّ زتيا ت اهذساطييٗ ،ٞاألدا ٝكلييى،

ٙعٔش ًّ ويذٗي  4أْ املت٘طيطات اذتظياب ٞٚتشاٌٗيت

كٌا مت تطب ٚا تباس ت هوعِٚات املِفشد ٝهولؼيف

بيييني ٌٚ ،4,67 ٗ 4,17ييين ويييا١ت اهفقيييش 3 ٝباملشتبيييٞ

ّ أمش تذسٙع ًظاق طيشق ٗأطياهٚب تيذسٙع اهرتبٚيٞ

األٗىل مبت٘طييي ٌظييييابٗ 4,67 ٛيف املشتبيييي ٞاأل ييييمٝ

اهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوً ٌٞٚٚيّ ٗؤيُ ٞعيش

اهفقييييش 8 ٝمبت٘طيي ي ٌظييييابٗ 4,17 ٛبوييييؼ املت٘طيي ي

طوبي ٞكوٚي ٞاهرتبٚي ٞاهشٙاضيٗ ،ٞٚفٌٚيا ويذٗي ً 3ييبني

اذتظييياب ٛهوٌىييياي ًٔييياسات اهتخطييي ٚهوتيييذسٙع
كلى .4,41

شض اهِتا٢ي.
ٙعٔش ًّ ويذٗي  3أْ املت٘طيطات اذتظياب ٞٚتشاٌٗيت
بييني  4,42 ٗ 4,22كيياْ أ قٓييا

يياي ًٔيياسات طييشق

ٗأطيياهٚب اهتييذسٙع مبت٘ط ي ٌظييابٗ 4,42 ٛأدُآييا
اي اهتق٘ ٍٙهوتذسٙع مبت٘ط ٌظابٗ ،4,22 ٛبويؼ
املت٘ط اذتظاب ٛهيألدا ٝكليى ٗ .4,37فٌٚيا ٙويٛ
ييشض املت٘طييطات اذتظييابٗ ٞٚا ضتشافييات املعٚاسٙييٞ
دتٌ ٚفقشات ا ا ت:

ا اي اهثأًُ :ٛاسات طشق ٗأطاهٚب اهتذسٙع
ٙعٔش ًّ وذٗي  5أْ املت٘ططات اذتظاب ٞٚتشاٌٗت
بني ٌٚ ،4,62 ٗ 4,20ن وا١ت اهفقش 1 ٝباملشتبٞ
األٗىل مبت٘ط

ٌظابٗ ،4,62 ٛباملشتب ٞاأل مٝ

اهفقش 2 ٝمبت٘ط

ٌظابٗ ,4,20 ٛبوؼ املت٘ط

اذتظاب ٛهوٌىاي طشق ٗأطاهٚب اهتذسٙع كلى
.4,42

ا اي األٗئً :اسات اهتخط ٚهوتذسٙع
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال "مهارات التخطيط لمتدريس" ككل (ن=)66
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرقم
1

تزودني مساقات طرق وأساليب التدريس في تحديد االهداف التعميمية

0.05

6.53

0

2

لمساقات طرق وأساليب التدريس اثر كبير في صياغة االهداف

0.03

6.73

5

3

تساعدني مساقات طرق وأساليب التدريس في تحميل وتقويم اداء

0.73

6.77

,

4

الفقرة

الخاصة في ضوء االهداف العامة
التعميمية السموكية

الطمبة بشكل جيد

تزودني مساقات طرق واساليب التدريس في إعداد خطة يومية

الرتبة

0.75

6.3.

7

5

تساعدني طرق وأساليب التدريس في اختبار انشطة تتالءم مع

0.57

6.33

7

6

تعمكني مساقات طرق وأساليب التدريس مراعاة الفروق الفردية بين

0.7

6.77

3

تناسب مع الخطة السنوية
قدرات الطمبة
الطمبة

7

تسهم مساقات طرق وأساليب التدريس مراعاة الفروق الفردية بين

0.76

6..7

.

8

تقدم مساقات طرق وأساليب التدريس لي طرق التقويم المناسبة لقياس

0.,3

6.37

,6

9

تسهم مساقات طرق وأساليب التدريس في إرشادي حول أساليب

0.33

6..5

.

تزودني مساقات طرق وأساليب التدريس كيفية التعامل وتحديد

0.75

6.77

7

0.0,

6.00

-

16

الطمبة

مدى تحقيق األهداف

التعميم الخاصة بالمهارات الحركية

احتياجات الطمبة ضمن خصائصهم البدنية

المجال "مهارات التخطيط لمتدريس" ككل
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ا اي اهثاهنًٔ :اسات تِفٚز اهذسغ

ٙعٔش ًّ وذٗي  7أْ املت٘ططات اذتظياب ٞٚتشاٌٗيت

ٙعٔش ًّ ويذٗي  6أْ املت٘طيطات اذتظياب ٞٚتشاٌٗيت

بيييني ٌٚ 4,33 ٗ 4,08ييين ويييا١ت اهفقيييش 3 ٝباملشتبيييٞ
األٗىل مبت٘طيي ي ٌظييييابٗ ،4,33 ٛباملشتبيييي ٞاأل ييييمٝ

بييييني ٌٚ 4,57 ٗ 4,37يييين وييييا١ت اهفقييييش 1 ٝباملشتبييييٞ

اهفقيييشٗ 5 ٝاهفقيييش 7 ٝمبت٘طيي ٌظيييابٗ ,4,08 ٛبويييؼ

األٗىل مبت٘طي ي ٌظيييابٗ ،4,57 ٛيف املشتبييي ٞاأل يييمٝ

املت٘ط اذتظاب ٛهوٌىياي تقٚي ٍٚاهتيذسٙع كليى

اهفقييييش 3 ٝمبت٘طييي ٌظييييابٗ ,4,37 ٛبوييييؼ املت٘طييي

.4,22

اذتظاب ٛهوٌىاي تِفٚز اهذسغ كلى .4,41
ا اي اهشاب ًٔ :اسات تق ٍٚٚاهتذسٙع
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال "تنفيذ الدرس" ككل (ن=)66
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الرقم
1

لمساقات طرق وأساليب التدريس اثر في تقديم المادة التدريسية بشكل واضح ومنطقي

0.53

6.75

,

2

هناك اثر لمساقات طرق وأساليب التدريس تعمل عمى إثارة الدافعية عند الطمبة نحو التعمم

0.03

6.73

5

3

تزودني دراسة مساق طرق وأساليب التدريس في كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة.

0.05

6.33

3

4

لمساق طرق واساليب التدريس دور في توظيف الوسائل التعميمة وحسب الموقف التدريسي

ساعدتني مساق طرق وأساليب التدريس في كيفية استخدام االدوات الالزمة لمدرس بشكل جيد

0.03
0.03

6..6

,6

6

زودتني دراسة مساق طرق وأساليب التدريس عمى استخدام استراتيجيات تدريسية بحسب الموقف

0.07

6.33

7

7

تساعدني دراسة مساق طرق وأساليب التدريس في تنويع االنشطة التعميمية بما يتناسب مع قدرات

0.06

6..,

.

8

ترشدني دراسة مساق وأساليب التدريس في انتقاء عبارات التعزيز المفظية وغير المفظية

0.07

6.33

7

9

تساعد مساقات طرق واساليب التدريس في تهيئة الجو العام لمتطبيق العممي

0.03

6.33

5

16

لدراسة مساق طرق واساليب التدريس اثر في ربط موضوع الدرس الجديد بخبرات الدرس السابق

0.33

6..5

.

5

المتوسط

الفقرة

التدريسي.
الطمبة

المجال مهارات "تنفيذ الدرس" ككل

0.0,

6..5

6.56

5

-

جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال "تقييم التدريس" ككل (ن=)66
الرقم

الفقرة

1

تزودني مساقات طرق وأساليب التدريس في تطبيق أساليب التقييم لقياس مدى تحقيق االهداف

0.3.

2

تساعدني مساقات طرق واساليب التدريس في استخدام النتائج بشكل جيد لتحديد نواحي

0.,.

6..3

3

تزودني مساقات طرق وأساليب التدريس في تقييم طرق التدريس المختمفة بشكل جيد

0.77

6..3

,

4

تساعدني مساقات طرق وأساليب التدريس في إعداد االختبارات الالزمة لتقييم أداء الطمبة في

0.33

6..3

7

5

تساعدني مساقات طرق وأساليب التدريس في استخدام سجالت تقويمية لحفظ البيانات الخاصة

0.6.

,.65

3

6

تزودني مساقات طرق وأساليب التدريس في إيصال المعمومة إلى الطمبة بشكل جيد

0.33

6...

7

7

تساعدني مساقات طرق وأساليب التدريس في إخراج درس التربية الرياضية بشكل جيد

0.6.

,.3,

3

8

تسهم مساقات طرق وأساليب التدريس في استخدام التقييم الختامي في نهاية الموقف التعميمي.

0.35

,.,,

5

الضعف والقوة

ضوء االهداف الخاصة

لكل طالب ومدى تقدمه

المجال مهارات"تقييم التدريس" ككل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
6...

3
7

0.33

6.37

الرتبة

-
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اهظعاي اهثآُ : ٛى ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصاٞٚ٢

ا دا ١اهتذسٙظ ٛتعض ٠ملتػم املظت٘ ٠اهذساط،ٛ

ألمش تذسٙع ًظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتبٞٚ

ٗهولؼف

ّ اهفشٗق بني ٓزٖ املت٘ططات مت

اهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚؤُ ٞعش

اطتخذاَ حتوٚى اهتبا ّٙاألٌادٌٚ ،ٜن اظٔشت

اهطوب ٞتعض ٠ملتػم ادتِع؟

اهِتا٢ي ذَ ٗو٘د فشٗق رات د ه ٞإٌصاِ ٞٚ٢ذ

هإلوابٞ

ّ ٓزا اهظعاي ,مت ٌظاب املت٘ططات

اذتظابٗ ٞٚا ضتشافات املعٚاس ٞٙألمش دساطً ٞظاق
طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚو ٟحتظني

ًظت٘ ٠اهذ ه )0.05( ٞيف أمش دساطً ٞظاق طشق
ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚو ٟحتظني ا دا١
اهتذسٙظ ٛتبعاً ملتػم املظت٘ ٠اهذساطٌٚ ,ٛن بوػت

ا دا ١اهتذسٙظ ٛتعض ٠ملتػم ادتِعٗ ,هولؼف ّ

ل ٌٞٚف  ٛٓٗ 0.349غم داهِ ٞذ ًظت٘.0,05 ٠

اهفشٗق بني ٓزٖ املت٘ططات مت اطتخذاَ ا تباس ت

ٗٙعضٗ اهباٌن طبب ذَ ٗو٘د فشٗق رات د هٞ

هوعِٚات املظتقوٌٚ ٞن اظٔشت اهِتا٢ي ذَ ٗو٘د

إٌصا ٞٚ٢تبعاً ملتػم املظت٘ ٠اهذساط ٛأْ ا طو٘ب

فشٗق رات د ه ٞإٌصاِ ٞٚ٢ذ ًظت٘ ٠اهذ ه)0.05( ٞ

اهتذسٙظ ٛاملتب ًّ لبى اهباٌن يف تذسٙع املظاق

يف أمش دساطً ٞظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتبٞٚ

ٓ٘ ٗاٌذ دتٌ ٚاهطوب ٞبػض اهِعش ّ ًظت٘آٍ

اهشٙاض ٞٚو ٟحتظني ا دا ١اهتذسٙظ ٛتبعاً ملتػم

اهذساطٗ ٛأْ املظاق ف ًّ ٕٚاهِقاػات ٗاذت٘اسات

ادتِعٌٚ ,ن بوػت ل ٌٞٚت .0,31

ٗإبذا ١اهشأً ٜا ُٙؼى اهطاهب و ٟا طتفادٗ ٝتفا ى

ٗٙش ٠اهباٌن اْ اهظبب يف رهم ٙع٘د إىل أْ طشٙقٞ

اهطوبٗ ٞتبادي ارترباتٗ ،كزهم إتباع اهباٌن

تذسٙع املظاق

قي احملاضشات ط٘ا ١كاُت

اهِعش ٞٙأٗ اهعٌو ٞٚتتٍ بؼلى ممامى هلق
ادتِظنيٗ ،

ٙتٍ اهفصى بٌِٔٚا ط٘ا ١باهتطبٚ

اهعٌو ٛأٗ ادتاُب اهِعشٌٚ ٜن ٙتطوب اوتٚاص ٓزا
املظاق ُفع املتطوبات هوزك٘س ٗا ُاه وٌ ٟذ
ط٘اٗ ،١اْ ًفشدات املظاق لذ تعاًوت ً كق
ادتِظني دْٗ متٚٚض ٗٓزا ًا أد ٠إىل ذَ ٗو٘د

طرتاتٚىٚات ًتِ٘ ٕ ٌى و ٟإكظاب اهطوبٞ
املٔاسات اهتذسٙظٗ ٞٚدتٌ ٚاهطوب ٞوٌ ٟذٍ ط٘ا١
بػض اهِعش ّ املظت٘ ٠اهذساطٓٗ ،ٛزا ٙتف ً
دساط ( ٞاهِذاف ٗاهقطأُٗ )2007،ٞاهع أػاست إىل
ٗمبا أْ مج ٚاهطوبٙ ٞتوق٘ا ُفع املعاسف ٗاملعوً٘ات
يف ًظاق اهتذسٙع تتٚ

ٍ فشص ٞا طتفادًّ ٝ

املظاق بؼلى ًتظاٗ ً ٜا

ز بعني ا تباس

فشٗق رات د ه ٞإٌصا ٞٚ٢بني اهطوبٗ .ٞلذ ا توفت

اهفشٗق اهفشدٗ ٞٙبؼلى بظ. ٚ

ُتٚىٓ ٞزٖ اهذساطُ ً ٞتٚى ٞدساط ٞاه٘دٙاْ ٗاملً٘ين

ا طتِتاوات

(ٗ )2008اهع اػاست إىل أْ ِٓان ا تقفا بني

ًّ قي اإلطاس املشوع ٛهوذساطٗ ٞاطتِادا ملا مت

اهزك٘س ٗا ُاه ٗهصاحل اهزك٘س ٗرهم بظبب
اهرباًي اهتذسٙبٗ ٞٚاهذٗسات اهع ُٙؼاسن فٔٚا اهطوبٞ
اهزك٘س اكثش ًقاسُ ً ٞا ُاه.
اهظعاي اهثاهن ٓ :ى ت٘وذ فشٗق رات د ه ٞإٌصاٞٚ٢
ألمش تذسٙع ًظاق طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتبٞٚ
اهشٙاض ٞٚيف تط٘ٙش املٔاسات اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚؤُ ٞعش
اهطوب ٞتعض ٠ملتػم املظت٘ ٠اهذساطٛ؟
هإلوابٞ

ّ ٓزا اهظعاي مت ٌظاب املت٘ططات

اذتظابٗ ٞٚا ضتشافات املعٚاس ٞٙألمش دساطً ٞظاق
طشق ٗاطاهٚب تذسٙع اهرتب ٞٚاهشٙاض ٞٚو ٟحتظني

اهت٘صى اه ٕٚفقذ مت اطتِتاً ًا ٙو: ٛ
ِٓ .1ان دٗس إ ابٗ ٛاض هذساطً ٞظاق
طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع يف تط٘ٙش املٔاسات
اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚؤُ ٞعش اهطوب.ٞ
ٗ .2و٘د أمش هذساطً ٞظاق طشق ٗاطاهٚب
اهتذسٙع يف تط٘ٙش ًٔاسات اهتذسٙع ًّ
ٌٚن ( اهتخطٚ

ٗطشق اهتذسٙع ٗتطبٚ

اهذسغ ٗاهتقٗ ) ٍٚٚبؼلى فا ى ٗبذسوٕ
ًشتفع.ٞ
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ذَ ٗو٘د فشٗق رات د ه ٞاٌصا ٞٚ٢يف

اهِذاف  ،بذ اهظقَ ٗاهقطاُٗ ،ٞإ اْ (.)2007

أمش تذسٙع طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع تعض٠

دساطً ٞقاسُ ٞهوظو٘ن اهتذسٙظ ٛيف ٌصٞ

ملتػم ٜادتِع ٗاملظت٘ ٠اهذساط.ٛ

اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ًّ ،ٞٚؤُ ٞعش املذسطني ٗ
اهطوب ٞيف ًذاسغ ه٘ا ١املضاس ادتِ٘ب ،ٛاملعمتش

اهت٘صٚات :
ًّ قي ا طتِتاوات اهع مت اهت٘صى اهٔٚا
ُ٘ٙص ٛاهباٌن مبا ٙو: ٛ
.1

إٙقً ١ظاق طشق ٗاطاهٚب اهتذسٙع آٌٞٚ
املظاق كى فرت ٝصًِ ٞٚمل٘اكب ٞكى ًا ٓ٘

.232- 209
اهظٚذ ،بذ ا اد .)2008( ٜدساط ٞحتوٚى اطتخذاَ
اهتقِٚات اذتذٙث ٞيف دسغ اهرتب ٞٚاهشٙاض،ٞٚ

وذٙذ يف زتاي اهتذسٙع.

زتو ٞاهظاب ًّ إبشٙى ،زتوذ ( )2اهعذد ()5

تؼىٗ ٚتذسٙب اهطوب ٞو ٟاطتخذاَ ٗتطبٚ

طشابوع ،هٚبٚا .ص .202- 153

اطرتاتٚىٚات اهتذسٙع اذتذٙث ٞهٚتٌلِ٘ا ًّ
.3

اهرتب ٞٚاهبذُٗ ٞٚاهشٙاض ،ٞٚكو ٞٚاهرتبٞٚ
اهشٙاض ،ٞٚواًع ٞاهمً٘ن ،اسبذ ،األسدْ .ص

كُربٌٚ ًّ ٠ن حتذٙن ٗتط٘ٙش ًفشدات

.2

اهعوٌ ٛاهذٗه ٛاهثاُ ،ٛاملظتىذات اهعوٌ ٞٚيف

وػذَ ،بّ رٓبٗ ٞٚػعقْ  ،بذ ا ٚذ (.)2009

تط٘ٙش ًٔاساتٍٔ اهتذسٙظ ٞٚاىل ا فطى.

تق ٍٚٚاداً ١ذسغ اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ٞٚاهبذُٞٚ

ضشٗس ٝإوشا ١املضٙذ ًّ اهذساطات ٗاهبٍ٘ه

باملشٌو ٞاهثاُ٘ ٞٙيف ض٘س املقاسب ٞباهلفا١ات ،

اهع تظتخذَ اطاهٚب اهتذسٙع بػشض سف
اهلفا ٝ١اهعٌوٞٚ

ِذ تذسٙع املظالات

اهعٌو.ٞٚ

سطاهً ٞاوظتم غم ًِؼ٘س ،ٝواًعٌ ٞظٚب ٞبّ
و ،ٛادتضا٢ش  .ص .4- 2
بذ اهلش ،ٍٙفاف ( .)1996اهتذسٙع هوتعوٍ يف
اهرتب ٞٚاهشٙاضٗ ٞٚاهبذُ ،ٞٚاإلطلِذس:ٞٙ

املشاو

ًطبعًِ ٞؼأ ٝاملعاسف .ص .48- 33
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Kyriacou, C. (1995). Effective teaching in
school. Rutledge : Stanley Thrones.
Frank, B. D. (2008). A Profile of learning
style preferences among physical
education
majors.
The
Physical
Educator.
Melid, G. (2007). Principles of language
learning and teaching. Englewood
Cliffs, NJ: U.S.A.
Mercer,
K.,
& Doolittle, S. (2013).
Assessing student achievement in
physical
education
for
teacher
evaluation. Journal of Physical Education
and Dance, 84(3), 38-42.
Schmidt, A. (2006), Motor learning and
performance Human Kinetics Book.
Champaign, lions.

