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 شكر وتقدير
 
 

أما وقد مّف اهلل العمي القدير عمي بإنجاز ىذا العمؿ وبعد أف احمده حمد الشاكريف ، فانو 
دكتور بيجت أبو طامع والدكتور اؿيسعدني أف ارفع أجمؿ آيات الشكر  والتقدير إلى 

. عفيؼ زيداف المذيف عمماني أف أجمؿ ما في اإلنساف العطاء
كما وأتقدـ بالشكر لكؿ مف  

الدكتور  عماد عبد الحؽ والدكتور  محسف عدس 
ثرائيا عمميا  لتفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة وا 

كما وأتقدـ بآيات الوفاء والعرفاف لكؿ مف األيدي النبيمة التي أشعمت لي عمى الدرب 
 الدكتور احمد فييـ جبر األستاذ ر شمعة ضياء واخص بالذؾ

والدكتور غساف سرحاف والدكتور  إبراىيـ عرماف 
وأتقدـ بمثؿ ىذا الشكر والتقدير إلى كؿ مف قدـ لي المساعدة مف اجؿ إتماـ ىذه الرسالة 

مف الييئتيف التدريسية (خضوري)واخص بالذكر زمالئي في جامعة فمسطيف التقنية 
... واإلدارية 

جزاىـ اهلل الخير والبركة والحمد هلل رب العالميف 
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 نضال عمر القاسم

 
 
 
 
 
 
 
 

 الممخص
 

بحثت ىذه الدراسة في األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص 
التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر مشرفييـ األكاديمييف، إضافة إلى معرفة أثر 

ولتحقيؽ ذلؾ , متغيرات كؿ مف الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة العممية لممشرفيف األكاديمييف عمييا
استخدـ الباحث االستبانة أداًة لجمع البيانات والمعمومات بعد التأكد مف صدقيا بعرضيا عمى مجموعة 

(, 0.97)إذ بمغ معامؿ الثبات الكمي  (آلفا– كرونباخ )وحساب ثباتيا باستخداـ معادلة , مف المحكميف
وتـ إجراء الدراسة خالؿ الفصؿ الثاني . مجاالت (8)فقرة موزعة عمى  (62)وقد تكونت االستبانة مف 

مشرفا أكاديميا  (53) بتطبيؽ االستبانة عمى عينة قصدية قواميا 2008/2007مف العاـ الدراسي 
. ومشرفة

, استخدـ الباحث أساليب إحصائية وصفية تمثمت باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وتمثمت الطرائؽ , (بيرسوف)ومعامؿ ارتباط , (Cronbach Alpha- كرونباخ آلفا )ومعادلة 

واختبار  (Independent t-test)لمعينات المستقمة  (ت)اإلحصائية التحميمية باستخداـ اختبار 
(. ANOVA)التبايف األحادي 

أظيرت نتائج الدراسة إف درجة األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة 
كانت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بمغ , تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية

كما أظيرت إف أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات جاءت بالترتيب األوؿ وبدرجة , (3.12)
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إضافة إلى أف األخطاء الشخصية في التدريس جاءت , (3.48)أخطاء متوسطة وبمتوسط حسابي بمغ 
وتوصمت النتائج إلى إف . (2.78)في الترتيب األخير وبدرجة أخطاء قميمة وبمتوسط حسابي بمغ 

: ترتيب مجاالت األخطاء بحسب درجتيا كانت وعمى التوالي
أخطاء متابعة , (3.37)أخطاء التقديـ البصري, (3.48)أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات 

أخطاء , (3.00)أخطاء ختاـ الدرس, (3.25)أخطاء التقديـ المعرفي, (3.36)التطبيؽ أثناء الدرس
دارة الدرس أخطاء شخصية في , (2.90)أخطاء األماف والسالمة, (2.99)التشكيالت وا 

(. 2.78)التدريس
كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة األخطاء الشائعة في تدريس 

حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى 
. الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة العممية لممشرؼ األكاديمي: لمتغيرات الدراسة المستقمة

مساعدة الطمبة المعمميف عمى : وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بجممة مف التوصيات مف أىميا
إضافة إلى ضرورة التركيز عمى استخداـ الطمبة , اإلبداع واالبتكار في استخداـ التشكيالت الحركية

تدريب الطمبة , المعمميف لموسائؿ التعميمية المناسبة في شرح النواحي الفنية وتوضيح النموذج الحركي
ضرورة المواءمة , المعمميف عمى استخداـ التغذية الراجعة كأسموب ناجح وفعاؿ في توصيؿ المعمومات

بيف النظرية والتطبيؽ في تعميـ االصطالح والنداء عمى التمرينات وتحسيف القدرات المفظية لمطمبة 
عدـ , ضرورة اىتماـ الطمبة المعمميف بالدور القيادي لمطمبة واحتراـ شخصية المتعمميف, المعمميف

مساعدة الطمبة المعمميف في , بإعطاء تمرينات التيدئة والتنفس, تجاىؿ فترة االسترخاء في نياية الدرس
التركيز عمى تنمية الكفايات التدريسية الالزمة لمطمبة , كيفية التعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة

. المعمميف ومساعدتيـ في انتقاء األسموب التدريسي المناسب لمميمة الحركية المزمع تعميميا 
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Abstract 
 
Common Mistakes Committed by the students of physical education specialization 
in  Palestinian universities  during the field training on teaching. 
 
   The study aimed at identifying the degree of common mistakes in teaching committed 
by students of physical education while training on teaching during the field practice from 
the point of view of their supervisors, and identifying the effects of variables such as sex, 
academic level, and experience of those supervisors. 
To achieve the goal of the study, the researcher did use a questionnaire designed 
especially for the purpose of the study. This questionnaire was used as the instrument of 
this study after it had been validated and refereed; different statistical methods were 
enhanced  such as Corn bach Alpha, Pearson correlation formula, t-test for independent 
samples (Independent t-test), and (ANOVA). 
Results of the study revealed that the level of common mistakes in teaching for those 
students who are would-be teachers, and who are enrolled to the physical education 
specialization in Palestinian universities during the field application, was moderate and 
reached (3.12). 
Results also revealed that the mistakes of calling related terms for the exercises came 
first and with a mean of (3.48), in addition to personal mistakes in teaching came last 
with a mean of (2.78). 
The results also revealed that the domains of mistakes came according to their level as 
follows: 
Mistakes of calling related terms (3.48), visual introduction mistakes (3.37), mistakes of 
monitoring application during the lesson (3.36), mistakes of cognitive introduction (3.25), 
mistakes of lesson ending (3.00), mistakes of formation and lesson management (2.99), 
mistakes of safety (2.90), and personal mistakes (2.78). 
Results indicated that there were no statistical differences in the degree of mistakes in 
regard to variable such as sex, academic level, and experience for the supervisor. 
Finally, the study recommends that there is a necessity for making a balance between 
theory and practice in teaching calling terms, and developing verbal abilities; Helping the 
students who are would-be teachers to innovate while dealing with formations of 
movement; Urging the would-be teachers students to use feedback as an ideal method 
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to convey information; Urging the would-be teachers to respect the personalities of their 
pupils and their leadership attentions; focusing  the attention on the relaxing period at the 
lesson ending; urging the would-be teachers students to assimilate those pupils of 
special needs; and helping the would-be teachers students develop the skills needed for 
teaching, and to select the correct the method that fits the level of their pupils. 
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   محددات  الدراسة8.1
 

 
 
 
 
 
 

 
الفصل األول 

خمفية الدراسة وأىميتيا  
 

 مقدمة الدراسة 1.1
 

لقد أصبحت التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث مف المجاالت التي توسعت بشكؿ كبير عمى 
ولقد , بعد أف زاد وعي الجماىير بقيميا الصحية والترويحية والتربوية والتعميمية, المستوى االجتماعي

أصبحت مف األنشطة اإلنسانية المتداخمة في وجداف الناس جميعا عمى مختمؼ أعمارىـ وثقافتيـ 
(. 2002,الخولي)فقد استوعبوا مفيـو الرياضة وأدركوا معناىا ومغزاىا , وطبقاتيـ

 
ولقد تزايد االىتماـ في السنوات األخيرة بموضوع التربية الرياضية باعتبارىا أحد مدخالت العممية 

(. Hairt&Rison,1993)التربوية وباختالؼ مستوياتيا المدرسية والجامعية 
 

فيي ,فالتربية الرياضية ليست مجرد مادة مف مواد المنياج المدرسي او مجرد ىدؼ في حد ذاتو 
فيي تيتـ بالنشاط البدني وما , مظير مف مظاىر العممية التربوية وجزء أساسي ومكمؿ لمعممية التربوية
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وقد أثبتت الدراسات العممية أف لمتربية الرياضية مكانة كبيرة في عممية التربية . يتصؿ بو مف أمنيات
(. 1999,الديري)والتعميـ 

 
ُتعد التربية الرياضية نظاما تربويا ييدؼ إلى تحسيف األداء اإلنساني العاـ مف خالؿ أوجو األنشطة 

فيي تنمي في البدف . يتميز بحصائؿ تعميمية وتربوية ميمة, البدنية المختارة باعتبارىا وسطا تربويا
كما تساعد , وتيدؼ إلى غرس روح التعاوف والطاعة والصبر والنظاـ والقيادة, القوة والصحة الحيوية

(. 2001جامعة القدس المفتوحة،)العقؿ عمى حسف التصرؼ والتفكير 
وكغيرىا مف المواد الدراسية التي يعتمد عمييا , وتتميز مادة التربية الرياضية بمعانييا ومفرداتيا الفنية

فيي ال تقؿ أىمية عف الدروس العممية األخرى , التعميـ والتي تساعد عمى تنمية السموؾ االجتماعي
(. 1987,العاصي وحديث)التي يتضمنيا المنياج الدراسي 

 
حيث إف األىداؼ األساسية ال تختمؼ مف حيث المبادئ واالتجاىات واألىداؼ العامة لمتربية عموما 

مف حيث كونيا ذات دور جوىري في تطوير كياف المتعمميف وتسيـ في تنمية قدراتيـ العقمية 
بؿ وتعتبر خير وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية العامة في جميع مراحؿ التعمـ , واالجتماعية والنفسية

(. 2005,محمد)
 

ليذا أصبحت التربية الرياضية جزءا رئيسا مف الخطة التربوية العامة لمدوؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ 
نما تقوـ عمى أسس عممية , التربية المتوازنة فمـ تعد التربية الرياضية مجرد ممارسة األنشطة البدنية وا 

(. 2000,الديب )
 

 ولمتربية الرياضية المدرسية دوٌر ىاـٌ في توفير فرص النمو المناسب في إعداد النشء إعدادا سميما 
متكامال مف النواحي البدنية والعقمية والنفسية فيي ُتعد عنصرا ىاما في عمميتي النمو والتطور 

(. 1996,عزمي)
 

ُيسيـ درس التربية الرياضية مع النشاط الداخمي والخارجي الموجو توجييا تربويا وعمميا في تكويف 
, مفاىيـ صحيحة عف التربية الرياضية والحفاظ عمى صحة الطالب ولياقتيـ وتدعيـ التعميـ التكاممي
, ويعتبر درس التربية الرياضية الزاوية وحجر األساس في تحقيؽ أىداؼ التربية الرياضية وأغراضيا
أبو )فالدرس المنظـ جيدا ُيسيـ في إكساب الطالب القدرة عمى معايشة الدرس وفيمو وتعديؿ سموكيـ 

(. 2006,طامع 
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إلى أف درس التربية الرياضية اليادؼ المبني عمى أسس عممية يعمؿ , (1998)وفي ىذا أشارت فرج
واف . عمى زيادة تحسيف النشاط التعميمي والتمريف والتدريب الذي يرتقي بنمو الناحية البدنية والعقمية

مف أىـ واجبات درس التربية البدنية باعتبارىا جزءًا أساسيًا لمتعميـ العاـ ىو تحقيؽ التنمية الشاممة عف 
طريؽ اكتساب الطالب لممعارؼ والمعمومات في الدرس والنشاط الداخمي والخارجي عف طريؽ التعميـ 

. المركز والتمريف والتدريب
 

وُيعد معمـ التربية الرياضية الذي ينفذ ىذا الدرس ركنًا أساسيًا مف أركاف العممية التعميمية في مجاؿ 
فمعمـ التربية الرياضية الجيد حتى مع اختالؼ المناىج التي ال يتناوليا , التربية الرياضية المدرسية

فيو , يمكف أف يترؾ أثرا أيضا في طالبو, التطوير أو التعديؿ بالشكؿ الذي يتماشى مع طبيعة العصر
يعمؿ عمى تنمية القدرات والميارات المختمفة لدى الطمبة عف طريؽ تنظيـ العممية التعميمية ومعرفة 

فيو , ىذا باإلضافة إلى الدور الريادي الذي يقوـ بو معمـ التربية الرياضية. حاجاتيـ وطرائؽ تفكيرىـ
رائد رياضي اجتماعي ُيساىـ في تطوير المجتمع وتقدمو عف طريؽ تربية النشء تربية صحيحة تتسـ 

كما انو يعمؿ عمى تسميح طالبو بطرائؽ العمؿ الذاتي التي تمكنيـ مف متابعة اكتساب , بحب الوطف
المعارؼ وتكويف القدرات واكتساب الميارات المختمفة وغرس القيـ الخمقية واالجتماعية والجمالية في 

(. 2004,زغموؿ والسايح)أنفسيـ 
 

باعتباره مف , ىو القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا الرياضة المدرسية, فمعمـ التربية الرياضية إذف
ولديو الفرصة الحقيقية لالحتكاؾ المباشر بالطمبة وبنشاطو , أىـ الشخصيات التربوية في المدرسة

رشاده وتقويمو يصؿ , وعطائو يحصؿ المحتوى الشامؿ لمنياج التربية الرياضية وبحسف تخطيطو وا 
(. 1993,وزارة التربية والتعميـ)بالطمبة إلى تحقيؽ األىداؼ الخاصة بكؿ منيـ 

 

ويعد معمـ التربية الرياضية مف ابرز أعضاء ىيئة التدريس في المدرسة تأثيرا في تشكيؿ األخالؽ 
والقيـ الرفيعة لدى الطالب وال يتوقؼ دور المعمـ عمى تقديـ ألواف النشاط البدني والرياضي بؿ يتعدى 

مكانيات المدرسة وقدراتو الشخصية في تقديـ واجبات , ذلؾ فيو يعمؿ إلى المواءمة بيف ميوؿ طالبو وا 
(. 2002,شمتوت وخفاجة )تربوية في إطار بدني رياضي يستيدؼ النمو والتكيؼ 

 

فاإلعداد , مف ىنا كاف البد مف التأكيد عمى كيفية االىتماـ باإلعداد الميني لمعمـ التربية الرياضية
ويعتبر اإلعداد صناعة أولية , تتواله كميات التربية الرياضية تبعا لممرحمة التي ُيعد المعمـ لمعمؿ فييا

ومف ىنا يتضح إف الطالب المعمـ ُيعد إعدادا , لمعمـ التربية الرياضية لمزاولة مينة التدريس بعد ذلؾ
(. 2004,زغموؿ والسايح)أكاديميا ومينيا وشخصيا في الكميات قبؿ التخرج والعمؿ في مجاؿ التدريس 

 

إف القائميف عمى تدريس التربية الرياضية يجب أف يمتمكوا , ويرى الكثير مف خبراء التربية الرياضية
الكفايات التعميمية األدائية الالزمة لتدريس الميارات الرياضية المختمفة والتي تُقدـ ضمف مناىج وبرامج 
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األمر الذي يتطمب منو درجة عالية مف الكفايات التعميمية األدائية التي تمكنو مف , التربية الرياضية
أبو )وتجعمو قادرا عمى التفاعؿ مع اآلخريف واستمالتيـ إلى العمؿ المشترؾ الناجح , القياـ بيذا الدور

(. 2003,نمرة 
 

فعممية التدريس ما ىي إال نشاط مدروس يقـو بو المعمـ بغرض تحقيؽ التغيرات المطموبة في سموؾ 
ومنذ وقت طويؿ والمربوف في مجاؿ التربية البدنية يحاولوف تنمية فاعمية التدريس وتحسيف , المتعمميف
والتدريس الجيد يتطمب إدارة ىادفة موجية نحو تنمية مقدرات كؿ تمميذ حتى يتـ التعميـ عمى , نوعيتو

ولكي نزيد مف فاعمية التدريس يجب االىتماـ بأساليب تنمية القدرة عمى التعمـ الذاتي , أكمؿ وجو
عادة النظر في الطرائؽ المتبعة في تدريس التربية الرياضية . وا 

ولـ يعد الطالب , فمـ يعد المدرس يمثؿ تمؾ السمطة المستبدة المطمقة التي عمييا أف تقرر كؿ شيء
بؿ يجب , الجانب السمبي في عممية التعميـ بحيث ينحصر دوره في إتباع أوامر المدرس دوف تفيـ

عمى معمـ التربية الرياضية أف يحتـر شخصية المتعمميف واف يشركيـ في تحديد الطرائؽ التي تساعدىـ 
(. 2002,شمتوت وخفاجة)عمى التعمـ 

 

وىذه , القرارات التي ينبغي أف تتخذ في أية عممية تدريسية بثالث مراحؿ, (2001)لذا فقد نظـ السايح
القرارات قد تكوف حوؿ األىداؼ والمواضيع والفعاليات الخاصة وعممية التنظيـ ونوع التغذية الراجعة 

: وصنفت القرارات بحيث توضح تتابع القرارات في أية عممية تدريسية وىي . لممتعمـ وغيرىا
 

 تمؾ المرحمة التي تتضمف القرارات التي ينبغي أف تتخذ قبؿ :(التخطيط)مرحمة ما قبل التدريس  -
 . مواجية المتعمميف وجيا لوجو

 

 تمؾ المرحمة التي تتضمف القرارات التي ينبغي أف تتخذ خالؿ العمؿ :(التنفيذ)مرحمة التدريس  -
 .واالنجاز

 

آخذة بنظر ,  وتتضمف القرارات التي اتخذت أثناء عممية التدريس:(التقويم)مرحمة ما بعد التدريس  -
 .وطريقة التدريس والتنظيـ خالؿ الدرس كمو. االعتبار تقويـ اإلنجاز والتغذية الراجعة لممتعمـ

فاستخداـ أي أسموب تدريسي يكوف مكانو في , وىذه بمجموعيا تشكؿ تحمياًل عامًا ألي أسموب تدريسي
سمسمة األساليب المختمفة معتمدا عمى مف يتخذ القرارات الخاصة في كؿ مرحمة فإف أي أسموب يعرؼ 

بواسطة توزيع القرارات الخاصة التي يتخذىا المدرس أو الطالب أو كالىما في العممية التدريسية 
أو التي ىي متناوؿ اليد واف تتابع األساليب ابتداًء مف األسموب أألمري وحتى أسموب التعمـ . المتناولة

. الذاتي يشكؿ لنا نماذج حديثة ألساليب تدريس التربية الرياضية
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( Koening- كونؾ)و (Bucher- بوجر)و (Singer- سنجر)ويشير كثير مف العمماء ومنيـ 
واف اختيار , انو ال توجد طريقة تدريس مثالية لتدريس التربية الرياضية (Barnhourd- بارنيارد )و

وأشار , ( 2007, في الحايؾ وآخروف)أية طريقة يعتمد عمى الوضع التعميمي لكؿ بيئة تعميمية
وىو رائد مف رواد أساليب التدريس في التربية الرياضية إلى إف أساليب  (Mosston- موستف)

مما يساعد عمى استخداـ المعمـ ألكثر مف أسموب , التدريس في التربية الرياضية قد تنوعت وتطورت
عبد )لجعؿ الطمبة يستجيبوف لعممية التعمـ وجعؿ المادة حية شائقة لمطمبة , في الدرس الواحد

في نظريتو الشييرة  (,1990Mosston and Ashwort)وقد وضع موسكا موستف, (1990,الكريـ
بحيث يمكف , عشرة أساليب رئيسية لتدريس التربية الرياضية ( أساليب التدريس طيؼ)والمعروفة بػ 

عدد أساليب التدريس التي يمكف أف  أي أف,  أساليبًا أخرى الدمج بيف عدد مف ىذه األساليب لتنتج
أساليب تدريس التربية  (موسكا موستف)وقد صنؼ فييا , جداً  نستمدىا مف ىذه النظرية عدد ضخـ

الرياضية وقّسميا إلى أساليب تدريس مباشرة وأساليب تدريس غير مباشرة وذلؾ تبعا التخاذ القرارات 
. في المواقؼ التعميمية المختمفة في األجزاء الخاصة بدرس التربية الرياضية

ودور مدرس التربية الرياضية ال يقتصر عمى إكساب التالميذ السموكيات المرتبطة بالمجاالت النفس 
ولكف ىناؾ , حركية والمعرفية والوجدانية مف خالؿ أنشطة الدرس والنشاط الداخمي والخارجي فقط

وعممية , وىذه الواجبات تتعمؽ بالطالب, العديد مف الواجبات التي يجب عميو أف يحرص عمى تحقيقيا
والمينة والمجتمع , والمدرسة التي يعمؿ بيا, والنشاط الخارجي, والنشاط الداخمي, التدريس

(. 1997,حمص)
 

كاف البد مف توجيو برامج التدريب الميداني منذ البداية نحو تمكيف الطالب مف تنمية ذاتو , مف ىنا
. وخمؽ روح المبادرة واالبتكار فيو, والبحث عف مصادر المعرفة والخبرة, بالتعرؼ إلى طرائؽ التعميـ

, كؿ ىذا يتطمب إعادة النظر في األسموب الدراسي المتبع مع التأكيد عمى محتوى التعميـ وأساليبو
عادة تنظيـ العالقة بيف المدرسيف في كميات التربية الرياضية والطمبة بحيث يتحوؿ دور المدرس مف  وا 

السامرائي )مسيطر وناقؿ لممعرفة إلى كونو محفزا ومشجعا ومساعدا لمطمبة في ميماتيـ الدراسية 
( . 1985,وحسيف

كما يرتبط نجاح برامج التدريب الميداني بتذليؿ الصعوبات التي تواجو طمبة التدريب الميداني في 
كميات وأقساـ التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية في المجاالت المختمفة المرتبطة ببرامج 

توعية الطمبة المعمميف بمتطمبات التدريب , اإلمكانات والتجييزات الرياضية: التدريب الميداني مثؿ
تعزيز دور إدارة المدرسة المتعاونة , إعداد المشرفيف األكاديمييف المدربيف مينيا, الميداني المتعمقة بيـ

فكمما , البرنامج المدرسي والمنياج, والمعمـ المتعاوف وتوعيتيـ بمتطمبات إنجاح برامج التدريب الميداني
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ثمارا  , عيسى وسمماف)توافرت ىذه المجاالت بإيجابية كمما كانت برامج التدريب الميداني أكثر نجاحًا وا 
2004    )

 
 مشكمة الدراسة 2.1

 

   إف عممية التدريس ليست مجرد عرض معمومات ونقميا إلى المتعمـ، بؿ ىي عممية تفاعمية بيف 
ف فكرة التدريس الجيد قد احتمت مساحة واسعة في حقؿ التربية  المعمـ والمتعمـ والمادة التعميمية، وا 

ومنذ وقت طويؿ والمربوف في مجاؿ التربية . والتعميـ، واىتـ العامموف في ىذا المجاؿ اىتماما واضحاً 
الرياضية يحاولوف تنمية فاعمية التدريس وتحسيف نوعيتو باعتبار أف التدريس أصبح نظاما واضحا لو 

تأسيسا عمى ذلؾ ومف خالؿ عمؿ الباحث . (2006أبو طامع،)مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو 
وكونو أحد المشرفيف " خضوري"كمحاضر في قسـ التربية الرياضية في جامعة فمسطيف التقنية 

األكاديمييف عمى طمبة التدريب الميداني لعدة سنوات، الحظ وجود بعض األخطاء التي يقع فييا الطمبة 
المعمميف الممتحقيف بتخصص التربية الرياضية خالؿ فترة التدريب الميداني أثناء إعطائيـ لحصص 
التربية الرياضية، والتي تتمركز في شرح الواجب التعميمي أحيانا وفي إعطاء النموذج العممي أحيانا 

دارة الدرس أو أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات، إضافة إلى عدـ  أخرى، أو في التشكيالت وا 
. مراعاة عوامؿ األماف والسالمة أحيانًا ومتابعة التطبيؽ وختاـ الدرس، أو أخطاء شخصية في التدريس

مف ىنا جاءت فكرة إجراء ىذه الدراسة بيدؼ رصدىا وتحميميا لمتعرؼ عمى أسبابيا أواًل، ثـ لمبحث في 
حيث تتمحور مشكمة الدراسة في معرفة درجة األخطاء الشائعة في . التدابير العممية لمحد منيا ثانياً 

تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف 
.  وجية نظر مشرفييـ األكاديمييف

 
أىمية الدراسة 3.1  

 

التي تناولت دراسة –  بحدود عمـ الباحث –    تكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا األولى مف نوعيا 
األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في 

بيدؼ رصدىا وتحميميا، ثـ البحث في التدابير العممية لمحد منيا، مما قد يساعد , الجامعات الفمسطينية
في وضع حموؿ عالجية مف أجؿ تحسيف وتطوير وتحقيؽ أىداؼ التطبيؽ الميداني لطمبة تخصص 

إذ ُيَتوقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة كؿ مف المشرفيف األكاديمييف والطمبة المعمميف , التربية الرياضية
.   عمى حد سواء
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  أىداف الدراسة 4.1
  

: سعت ىذه الدراسة إلى
 

 معرفة درجة األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية : أوال
. الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر مشرفييـ األكاديمييف

 
 معرفة دور متغيرات كؿ مف الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة العممية لممشرفيف األكاديمييف : ثانيا

عمى درجة األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية 
. الرياضية في الجامعات الفمسطينية

   أسئمة الدراسة5.1
 

: سعت ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة اآلتية
 

ما األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص : السؤال األول   
التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر مشرفييـ األكاديمييف؟ 

 

ىؿ تختمؼ متوسطات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى : السؤال الثاني
طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالؼ جنس المشرؼ األكاديمي؟ 

 
 

 ىؿ تختمؼ متوسطات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى :السؤال الثالث
طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالؼ المؤىؿ العممي لممشرؼ 

األكاديمي؟ 
 

 

 ىؿ تختمؼ متوسطات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى :السؤال الرابع
طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالؼ الخبرة العممية لممشرؼ األكاديمي؟ 

 
  فرضيات الدراسة  6.1

 

: انبثؽ عف كؿ مف السؤاؿ الثاني والثالث والرابع الفرضيات الصفرية اآلتية
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في متوسطات  (α  0.05 ≥)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى
األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في 

. الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير جنس المشرؼ األكاديمي
 
 
 
 

في متوسطات  (α  0.05 ≥)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في 

. الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لممشرؼ األكاديمي
 
 
 
 

في متوسطات  (α  0.05 ≥)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في 

 .الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الخبرة العممية لممشرؼ األكاديمي
   مصطمحات الدراسة7.1

 

   ستشتمؿ ىذه الدراسة عمى عدد مف المصطمحات التي يشعر الباحث بضرورة تعريفيا إجرائيا   
: وتحديدىا وفقًا لمسياؽ الذي ستستعمؿ فيو في ىذه الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي

 

مجموعة الممارسات واألساليب والنشاطات التي يقـو بيا الطالب المعمـ لتخطيط عممية : التدريس
. التعميـ خالؿ حصص التربية الرياضية في المدرسة المتعاونة وتنفيذىا وتسييميا وتقويـ نتائجيا

 

ىو حجر األساس الذي يمثؿ أصغر وحدة تعميمية في المنياج المقرر لمادة : درس التربية الرياضية
(. 1997,خطايبة)التربية الرياضية لكؿ صؼ مف صفوؼ المدرسة 

 

عبارة عف فترة تيدؼ إلى التأكيد عمى المقومات األساسية لمممارسة العممية : التدريب الميداني
واستيعاب أخالقيات الممارسة بالشكؿ الذي يعد الطالب المعمـ إلى تحمؿ مسؤوليات األخصائي، وذلؾ 

(.  1983,عبد الرحمف )مف خالؿ التدريب الميداني في المدارس 
 

تذىب إلى مدرسة متعاونة معينة /قسـ التربية الرياضية يذىب/طالبة في كمية/ىو طالب: الطالب المعمم
. أثناء فترة التدريب الميداني

 

المعمـ المعيف رسميًا في المدرسة المتعاونة والذي يقوـ بإرشاد الطالب المعمـ أثناء : المعمم المتعاون
(. 2006,راشد والشباؾ)فترة التطبيؽ لمساعدتو في تحسيف أدائو التعميمي والمسمكي 
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المدرسة التي يتدرب فييا الطالب المعمـ لتمبية متطمبات التربية العممية مف حيث : المدرسة المتعاونة
. الجانب التطبيقي

 

قسـ التربية الرياضية والمسؤوؿ عف توجيو الطمبة /عضو ىيئة تدريس في كمية: المشرف األكاديمي
في حؿ المشكالت التي تواجييـ ويعمؿ عمى تطوير قدراتيـ ورفع  (طمبة التدريب الميداني)المعمميف 

. مستوى كفايتيـ المينية والشخصية بما يحقؽ أىداؼ التربية الرياضية المدرسية
 

عمى أنو انحراؼ عف الموقؼ الطبيعي يحتاج إلى تفسير , (2006)يعرفو أبو طامع: الشائع الخطأ
يجاد الحموؿ المناسبة لمتخفيؼ مف حدتو أو حمو . وا 

 بالدرجة التي سيتـ تحديدىا الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى سمـ االستجابة إجرائياويعرفو الباحث 
.  الذي سيستخدـ في الدراسة وفقًا لمتقسيـ الذي سيعتمد في تفسير النتائج

  محددات الدراسة 8.1
 

: تقتصر الدراسة الحالية عمى المحددات اآلتية
 

المشرفوف أعضاء الييئة التدريسية في كميات وأقساـ التربية الرياضية في الجامعات : المحدد البشري
. الفمسطينية

 
وجامعة , جامعة القدس)كميات وأقساـ التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية : المحدد المكاني
. ("خضوري"وجامعة فمسطيف التقنية , وجامعة النجاح الوطنية, األقصى بغزة

 
، حيث تـ توزيع 2007/2008تـ إجراء الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي: المحدد الزماني

. 2008/ وتطبيؽ أداة الدراسة عمى المشرفيف األكاديمييف في شير نيساف
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 الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة  

 
 اإلطار النظري  1.2

 

تناوؿ الباحث بالدراسة موضوع األخطاء الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية 
الرياضية في الجامعات الفمسطينية التي قد يقع فييا الطمبة المعمموف أثناء تدريسيـ حصص التربية 

لذلؾ كاف حريا , نظرا ألىميتيا البالغة في اإلعداد الميني لمعممي التربية الرياضية ومعمماتيا, الرياضية
في الباحث ومف خالؿ اإلطار النظري لمدراسة التطرؽ إلى التربية الرياضية باعتبارىا موقفًا تدريسيًا 
مف حيث طرائؽ وأساليب التدريس في التربية الرياضية وأجزاء درس التربية الرياضية وصفات معمـ 

بحيث , التربية الرياضية ومؤىالتو وسموكياتو و الكفايات التدريسية الالزمة لتدريس التربية الرياضية
. تكوف عونًا لممطمع عمى ىذه الدراسة في فيميا ومعرفة جوانبيا والمقاصد التي يرمي إلييا الباحث

 
:  الموقف التدريسي 1.1.2

 
إف الموقؼ التدريسي الناجح يحدث نتيجة االنسجاـ مابيف اليدؼ المطموب تحقيقو وما يحدث حقيقة 

ولمتوصؿ إلى حالة مف االنسجاـ يجب عمى المعمـ امتالؾ القدرة عمى توجيو العديد مف , بالدرس
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دارتيا والتي منيا الفمسفات والتوجييات والنظريات . العوامؿ التي تسيـ في إنجاح العممية التعميمية وا 
واألىداؼ واإلدارة بما فييا مف ضوابط لموقت والنظاـ والنماذج والمعمومات والكيفية التي تمكف المعمـ 

(. 1991,حسف وآخروف )مف استخداـ جميع المعمومات بشكؿ يضمف التوصؿ إلى حالة مف االنسجاـ 
 

و عبد , (1998)و حمداف, (1999)و الحيمة, (2005)فالموقؼ التدريسي كما يراه كؿ مف الفتالوي
يعتمد عمى ثالثة  (,2002Mosston and Ashwort)و, (1991)و حسف وآخروف, (1994)الكريـ

فالمالحظ لمموقؼ , أبعاد رئيسية وىي المعمـ والطالب واليدؼ الذي يراد تحقيقو ضمف الوحدة المنيجية
التدريسي المناسب يالحظ نوعا مف التفاعؿ يحدث بيف المدرس والتمميذ والذي يعكس سموكًا تدريسيًا 

فالروابط بيف سموؾ التدريس وسموؾ التعمـ , وىذا السموؾ يؤدي بالتالي إلى تحقيؽ األىداؼ, معيناً 
.  واألىداؼ ال تنفصؿ ُعراىا كوف العناصر الثالثة تتواجد في الوحدة المنيجية

 

إف منياج التربية الرياضية , (1997)ويؤكد االتجاه الجديد في التربية والتعميـ وكما أشار خطايبة
كسائر المناىج التربوية األخرى يتكوف مف أربعة عناصر أساسية تشتمؿ عمى أىداؼ المنيج والمحتوى 

حيث إف ىذه العناصر عبارة , او المقررات الدراسية والخبرات التعميمية وأساليب التدريس ومف ثـ التقييـ
فعناصر المنيج عبارة عف وسائؿ لتحقيؽ أىدافو واف تحديد , عف وحدة واحدة يؤثر كؿ منيا باآلخر

, أىداؼ المنيج مف األمور الضرورية فيي تساعد عمى وضوح الغاية مف توجيو الجيود وتنسيقيا
ويساعد أيضا عمى تقويـ المنيج , وكذلؾ اختيار المحتوى والطرائؽ واألساليب التدريسية المناسبة

. والعممية التربوية كاممة
 

إف التدريس الجيد ىو التدريس العممي الذي يأخذ في اعتباره كافة العوامؿ , (2001)ويرى السائح
. البشرية والنفسية واالجتماعية والتربوية والتي تصنع منو عممية تربوية ناجحة

: ويرى إف عمميات التدريس تتمخص في نوعيف رئيسييف ىما
 

. عمميات تحضيرية  – 1
 .عمميات تنفيذية  – 2

 
 : العمميات التحضيرية1.1.1.2

 
, ىي مجموعة السموؾ والمياـ التي يقوـ بيا المعمـ لتخطيط الدرس واالستعداد لتنفيذه مع الطالب

:  وتحدث ىذه العممية خارج الفصؿ وتشمؿ المياـ اآلتية
. تحديد األىداؼ التربوية العامة والسموكية-  1
 .تقويـ معارؼ الطالب قبؿ التدريس -  2
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. تخطيط وتحضير أنشطة التعمـ والتعميـ -  3
 .تحضير األدوات واألجيزة المستخدمة في الدرس -  4
 .إعداد األساليب المستخدمة في الدرس -  5
 .تحضير البيئة التعميمية -  6

 
:   العمميات التنفيذية2.1.1.2

 

ويقـو , ىي مجموع السموكيات والحوادث التنظيمية والتربوية واالجتماعية التي تصنع معا التدريس
: ومف أمثمة ذلؾ. المعمـ بيا بناًء عمى العمميات التحضيرية السابقة

. تييئة الطالب نفسيا لعممية التعميـ-  1
 .تييئة الطالب إدراكيًا لعممية التعميـ-  2
 .استخداـ أنشطة التعميـ والتعمـ-  3
. استخداـ الواجبات اإلضافية في الدرس-  4
رشادىـ وضبطيـ-  5  .توجيو الطالب وا 
 .إدارة الفصؿ قبؿ التدريس وأثناءه وبعده-  6
. توظيؼ العوامؿ المساعدة مف زمف وجداوؿ وأدوات وأجيزة-  7
. تقويـ تعمـ الطالب أثناء التدريس وعند انتيائو -  8
 

:  مبادئ التدريس2.1.2
 

يعتبر التدريس مف أىـ المحاور في العممية التدريسية وىو يرتبط ارتباطا وثيقا مع بقية المحاور 
ويكّوف المعمـ أساس  (األىداؼ العامة والخاصة ومحتوى المنياج وأساليب وطرائؽ التدريس وغيرىا)مثؿ

ىذه المحاور إلتماـ العممية التدريسية والتي تنتج في حاؿ ما توافرت المبادئ العامة لمتدريس والتي 
: بما يأتي, (2001)أجمميا السائح

 
:   األىداف1.2.1.2

 
تعتبر األنشطة الرياضية وسيمة ىامة لتحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية واإلدارية وذلؾ الف المادة 
نما أصبحت تمؾ  الدراسية ليست ىدفا ذاتيا مطموبًا تحقيقو كما ىو الحاؿ في المفيوـ القديـ لمتربية وا 
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األنشطة وسائؿ يستثمرىا المعمـ لموصوؿ عف طريقيا لتحقيؽ األىداؼ المحددة حسب مفيـو التربية 
. واألىداؼ تساعد المعمـ عمى كيفية استخداـ كؿ ما يساعد في نجاح تحقيقيا. الحديث

 
:  إعداد وتحضير الدرس2.2.1.2

 
بعد تحديد األىداؼ يجب أف يقـو المعمـ بأعداد الدرس وتحضيره مع االلتزاـ بأعداد كافة التمرينات 
, الوظيفية واألنشطة الحركية التي تعمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ التي وضعيا المعمـ لذلؾ الدرس
وعميو يجب عمى المعمـ أف ينظـ بشكؿ دقيؽ عممية اإلعداد وتحديد خطوات التنفيذ في كراسة 

. التحضير
 
 

 :التدرج في خطوات التعميم 3.2.1.2
 

عطاء النموذج وتوصيؿ الميارة مف السيؿ إلى الصعب ومف الجزء إلى   قدرة المعمـ عمى الشرح وا 
الكؿ ومف البسيط إلى المركب مع مراعاة التسمسؿ الحركي لمميارة ىو ذلؾ الذي يؤدي بشكؿ فعاؿ إلى 

.  كما إنيا تمثؿ األسموب المنطقي لتطوير مستوى الطالب, نجاح الدرس
 

:  مراعاة الفروق الفردية4.2.1.2
 

وتبدو أكثر وضوحا في الجوانب الحركية , في تدريس األنشطة الحركية تكوف قدرات الطالب متباينة
األمر الذي يحتـ عمى المعمـ أف يراعي اختالؼ قدرات ىؤالء الطمبة , والبدنية والعقمية واالستعدادات

.  أثناء قياميـ باألداء مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة لمدرس
  

:  إثارة ميول الطمبة5.2.1.2
 

فكمما كاف الطالب ايجابيا في األداء كانت . يمثؿ الطالب ركنا أساسيا مف أركاف العممية التدريسية
لذا يجب عمى المعمـ العمؿ عمى إثارة ميوؿ الطالب والعمؿ عمى بث أنواع , عممية التدريس ناجحة

وىذا يأتي مف خالؿ إعطاء , مختمفة مف التشويؽ أثناء الدرس مف اجؿ ضماف األداء االيجابي
النموذج الحركي بأسموب شائؽ وسيؿ او عف طريؽ اإلثارة بواسطة الوسائؿ التعميمية المساعدة التي 

. تزيد مف فعالية أداء الطالب ودفعو إلى العمؿ والمشاركة في الدرس
: ويمكف لممعمـ أف يثير انتباه الطمبة مف خالؿ النقاط اآلتية
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.  التنويع في استخداـ أساليب التدريس وأساليب التعمـ الحركي1
 . ربط نشاط محبب لمطالب مع النشاط األساسي المراد تعميمو2
 حث الطمبة عمى األداء بشكؿ ذاتي مع مراعاة التوجيو واإلرشاد مف قبؿ المعمـ منعا لحدوث 3

. أخطاء
 . النقد البّناء مع اإلشارة لتنفيذ األداء4
 

:  التنويع في استخدام طرائق وأساليب التدريس6.2.1.2
 

 البد لممعمـ أف يكوف لديو أكثر مف طريقة او أسموب في فف التدريس ويقـو باستخداـ الطريقة المناسبة 
والبيئة , لمنشاط الحركي المراد تعممو ومف ثـ المناسبة لتطبيقو وأداء الطالب وظروؼ الجو المحيطة
. التعميمية عمى أف تساعد ىذه الطريقة في إبعاد الممؿ والرتابة أثناء أداء الطالب لألنشطة

 :  تجييزات المعمم لمعممية التدريسية7.2.1.2
 

يجب عمى المعمـ قبؿ اخذ خطوات التجييز لمدرس أف يقـو بعممية دراسة وتحميؿ لما سوؼ يقـو بعممو 
(, 2001)ويرى السائح   , آخذا بنظر االعتبار البيئة التعميمية وكافة األمور المتعمقة باإلدارة والطالب

 :وتمر في ثالث مراحؿ ىي, إف العممية التدريسية تتمخص
 

: (التخطيط) مرحمة ما قبل التدريس1.7.2.1.2
 

, فمعظـ القرارات يمكف إعدادىا قبؿ التدريس, ىي مرحمة ينشغؿ فييا المعمموف في إعداد خططيـ
وكذلؾ مف الممكف اتخاذ العديد مف القرارات الخاصة التي قد تكوف بعيدة عف المادة الدراسية حتى يبدأ 

مثؿ وضع الجداوؿ , ويمكف تصنيؼ ىذا التخطيط بصورة واسعة عمى انو أمور إدارية, المعمـ
. والتجييزات والتقسيمات

 
: (التنفيذ) مرحمة التدريس2.7.2.1.2

  
وخالؿ ىذه المرحمة . ىي المرحمة التي تتضمف القرارات التي ينبغي أف تتخذ خالؿ العمؿ وتنفيذ الدرس

توصيؿ , ميارات, تمرينات)واختيار العمؿ المطموب, إيجاد الحافز وطرائؽ التعمـ, يتـ توضيح اليدؼ
. والتغذية الراجعة, والتقدـ بالميارة, والتدريب عمى الميارة, ثـ عرض الميارة (المعمومات

 
: (التقويم) مرحمة ما بعد التدريس3.7.2.1.2
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ىذه المرحمة تتضمف القرارات التي ينبغي أف تتخذ بعد نياية الدرس مف ناحية تقويـ التنفيذ والتغذية 
. الراجعة لمطمبة وطرائؽ التدريس والتنظيـ خالؿ الدرس كمو

  
:  طرائق تدريس التربية الرياضية3.1.2

 

كما , تشكؿ طرائؽ التدريس الدعامة القوية لممعمـ في توظيؼ كفاياتو التعميمية في تنظيـ تعمـ التالميذ
, مستخدما في إطارىا ما يتوفر لو مف مواد تعميمية, تشكؿ الوسائط التي يتوسميا لتحقيؽ أىداؼ التعميـ

واف إتقاف المعمـ لميارة استخداـ طرائؽ التدريس يساعده عمى . أجندة وتقنيات لتيسير عمميات التعمـ
التعامؿ مع المنياج بمرونة وتمبية حاجات المتعمميف وتحقيؽ األىداؼ المخططة بمستوى 

(. 2001جامعة القدس المفتوحة،)مقبوؿ
أف التنويع في استخداـ طرائؽ وأساليب التدريس مف العوامؿ التي تسيـ في , (2006)وترى مفمح

وذلؾ الف تحقيؽ األىداؼ المختمفة , تمكيف المعمـ مف تحقيؽ أىدافو وتييئ لو أسباب النجاح في عممو
حيث إف كؿ فئة مف الطالب تتطمب , يتطمب طرائؽ متباينة واستراتيجيات وأطروحات وأساليب منوعة

طريقة ُتالئـ مستواىا وقدراتيا وبقدر ما يكوف المعمـ عارفا بحاجات طالبو وقدراتيـ وميوليـ يكوف 
. ناجحا في اختيار الطريقة ليذه الحاجات والقدرات التي ترضي قدراتيـ وميوليـ

 

إلى إف طرائؽ تدريس الميارات الحركية لأللعاب الرياضية المختمفة , (2002)وتشير شمتوت وخفاجة
بحيث يقع , تسيـ بدور ميـ بتربية المتعمـ وبنائو بناًء متكامال مف الناحية الجسمية والعقمية والنفسية

عمى عاتؽ المعمـ مسؤولية اختيار احدث الطرائؽ التي مف شأنيا أف تؤدي إلى تطوير شخصية 
, وبما إف تدريس التمرينات والميارات الرياضية يحتاج إلى قدرة لفظية وقدرة جسمية مف المعمـ, المتعمـ

فعمى معمـ التربية الرياضية أف يمتمؾ كفاية تعميمية أساسية وقدرة عمى اختيار طريقة التدريس المناسبة 
:  إذ يتوقؼ ىذا االختيار عمى عدة عوامؿ أىميا, لمموقؼ التعميمي

 

. نظرة المعمـ لمعممية التربوية والتربية الرياضية - 1
 .خبرة المعمـ في استخداـ طرائؽ تدريس متنوعة - 2
 .نوع النشاط الذي ُيدرس - 3
 .عوامؿ تطوير ونمو الطفؿ - 4
 .اعتبارات األماف والسالمة - 5
 .شخصية المعمـ وقدرتو عمى إثارة وتشويؽ الطالب - 6
 .اليدؼ مف التدريس - 7
 .األدوات والتسييالت المتوافرة - 8
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في ضوء , (1989)وعبد الكريـ, (1998)أف اختيار الطريقة الناجحة في التدريس يتـ كما أشارت فرج
. أربع أبعاد أساسية ال يقؿ احدىما أىمية عف اآلخر

مكانياتو مف حيث استطاعتو التطبيؽ وتنفيذ الطريقة التي يختارىا: البعد األول . يتعمؽ بالمعمـ ذاتو وا 
. يتعمؽ بالطالب الذيف ُيدرس ليـ وىؿ تناسبيـ ىذه الطريقة أـ ال: البعد الثاني
فما يصمح لميارة في السباحة قد ال يصمح , يتعمؽ بالميارة التي يقـو المعمـ بتدريسيا: البعد الثالث

. الخ.......... لميارة في كرة اليد 
. يتعمؽ باليدؼ مف التدريس: البعد الرابع

: إلى أف الطريقة الناجحة في التدريس يجب أف تتصؼ بما يأتي, (1982)وقد أشار معوض
 
. أف تستثمر الطريقة المتبعة وقت التعميـ استثمارا رشيدا وحكيما - 1
 .أف تؤدي الطريقة إلى حدوث التعميـ الفعاؿ بأقصر وقت واقؿ جيد وأكثر متعة - 2
مكاناتيـ - 3  .أف تمبي الطريقة الحاجات الفردية لممتعمميف وتراعي قدراتيـ وا 
 .أف تساعد الطريقة الطالب عمى االكتشاؼ وحؿ المشكالت - 4
 .أف تتناسب الطريقة مع اإلمكانات المتوافرة مف أدوات وأجيزة ومالعب - 5
 .أف تكوف الطريقة قائمة عمى الخبرة والممارسة - 6
 .أف توفر الطريقة نظاما واضحا لمتغذية الراجعة - 7

 
إلى أف البحث عف طرائؽ تدريسية مختمفة والتنوع فييا بما يتناسب مع المتعمميف , (2006)وتشير مفمح

كؿ ذلؾ لتمكف المعمـ مف تحقيؽ أىدافو وتييئ الفرص لو , يعد مف أولويات عممية التدريس الفعالة
ولتحقيؽ األىداؼ المختمفة لدرس التربية الرياضية يتطمب األمر , لبموغ أسباب النجاح في عممو

وبقدر ما يكوف المعمـ ممما . توظيؼ طرائؽ وأساليب تدريسية تتناسب مع المرحمة العمرية لمطالب
بحاجات طالبو وميوليـ وخبراتيـ األدائية ومستوى الطموح لدييـ بقدر ما يييئ ليـ الفرص ليكونوا 

وبقدر ما يكوف المعمـ فعاال في اختيار الطريقة , أكثر فعالية في ضوء الطريقة التدريسية المختارة
التدريسية المالئمة والتي تتناسب مع الحاجات والرغبات والميوؿ التي ترضي بالمقابؿ طموحات 

. الطمبة
 

ومف الطرائؽ األكثر شيوعا في تدريس التمرينات والميارات الحركية كما اجمع مختصوا التدريس في 
(, 2002)شمتوت وخفاجة , (2002)كامؿ وآخروف, (2005)التربية الرياضية مثؿ الخولي والشافعي
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(, 1998)وفرج, (1994)عبد الكريـ, (2001,جامعة القدس المفتوحة), (2001)السائح
(. ,2002Mosston and Ashwort-موستف)و, (1990)الخولي وعناف, (1992)ومسمار

 

. الطريقة الجزئية  - 1
 .الطريقة الكمية - 2
 .(المركبة)الطريقة الكمية الجزئية  - 3

وفيما يأتي عرض لمميزات كؿ طريقة وعيوبيا وذلؾ كما اجمع وأشار المختصوف في تدريس التربية 
: الرياضية

 : الطريقة الجزئية1.3.1.2
 

, بأداء كؿ جزء عمى حدة (الطالب)في ىذه الطريقة تقسـ الميارة الحركية إلى أجزاء بحيث يقـو المتعمـ 
ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو بعد إتقانو الجزء السابؽ وىكذا إلى أف ينتيي مف أداء الميارة الحركية 

. ويمي ذلؾ ربط ىذه األجزاء ببعضيا في أداء كمي, كميا
والطريقة الجزئية تصمح لمميارات الصعبة او المعقدة وىي تتمشى مع قدرات الطالب وتستثير دوافعيـ 

(. 1997,حمص)نتيجة لما يمكف تحقيقو مف نجاح في أداء األجزاء 
 
: استخداميا 1.1.3.1.2 
 

: عمى معمـ التربية الرياضية مراعاة النقاط اآلتية عند استخداـ الطريقة الجزئية
. عدـ اإلطالة بالشرح النظري - 1
 .االىتماـ بمخارج األلفاظ وطريقة النطؽ وسرعة الكالـ وشدتو وارتفاعو - 2
أف تكوف العبارات التي يستخدميا المعمـ في الشرح تتناسب مع مستوى إدراؾ الطالب ومحصمتيـ  - 3

 .المغوية
 .االبتعاد عف استخداـ ىذه الطريقة كمما صغر سف الطالب - 4
 .أف يتخذ الطالب وضعا مناسبا أثناء شرح المعمـ - 5
تقانو - 6 . عدـ االنتقاؿ مف جزء إلى آخر إال بعد تفيـ الجزء األوؿ وا 

 
:  مميزات الطريقة الجزئية2.1.3.1.2

 

إذ إنيا تعطي فرصا متساوية لجميع الطالب ليتقدـ كٌؿ , تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب - 1
. حسب قدرتو في أداء الحركة والميارة
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 .تساعد تجزئة الميارة عمى فيـ تفاصيؿ النواحي الفنية لمميارة - 2
تساعد تجزئة الميارة المعمـ والطمبة عمى اكتشاؼ مواطف الصعوبة في الميارة والضعؼ عند  - 3

 . الطالب
وخصوصا عند أداء ميارات او حركات , توفر تجزئة الميارة عنصر األماف والسالمة لمطالب – 4

. صعبة
 .سيولة ربط األجزاء والخطوات بعد إتقانيا كؿ عمى حدة – 5

 
 

:  عيوب الطريقة الجزئية3.1.3.1.2
 

. تجزئة الميارة ال يؤدي إلى إيضاح الغرض العاـ منيا - 1
 .ىذه الطريقة مممة بالنسبة لمطالب وغير شائقة - 2
 .تستغرؽ فترة أطوؿ مف الطرائؽ األخرى - 3
تجزئة الميارة يفقدىا ميزة تربوية ىامة مف حيث تقيدىا بالنواحي الشكمية وعدـ اقترابيا مف  - 4

. النواحي الطبيعية والمعب
 .مثؿ حركات الجمباز والسباحة, ىناؾ بعض الميارات ال يمكف أداؤىا عف طريؽ التجزئة - 5

 
:  الطريقة الكمية2.3.1.2

 

إذ تعرض الميارة او الحركة بشكؿ كمي ويدركيا , تعد الطريقة الكمية في التدريس مف الطرؽ الحديثة
واألساس في ىذه الطريقة الكؿ وليس . الطالب باعتبارىا وحدة غير مجزأة ثـ يتعممونيا دوف تقسيـ

وتستخدـ عند تدريس الحركات البسيطة غير المعقدة كما تستخدـ عند تدريس بعض الحركات , الجزء
(. 1997,حمص)التي يصعب تجزئتيا 

 

كما أف المعمـ الجيد ىو الذي , وتتيح ىذه الطريقة لمطالب معرفة الحركة دوف إضاعة الوقت او الجيد
يؤدي النموذج الجيد أماـ الطالب فإذا لـ يتمكف مف أداء النموذج اختار أفضؿ طالب ألداء الحركة 

. ويعد ىذا حافزا لبقية الطالب لموصوؿ إلى مستوى ىذا الطالب الممتاز وتنفيذه الميارة, المطموبة
: عمى المعمـ مراعاة اآلتي, وفي حاؿ استخداـ الطريقة الكمية

 

. أداء الطالب الحركة كاممة بطريقة مبسطة ثـ التدرج باألداء -  1
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يمكف استخداـ التوقيت البطيء الذي يساعد في بعض األحياف عمى حسف اإلحساس بالحركة  - 2
يقاعيا مع مراعاة أال يؤدي ذلؾ إلى فقد الحركة لوحدتيا وتوافقيا . وا 

في أثناء أداء الحركة كاممة يتـ التركيز عمى جزء معيف وتوجيو انتباه الطالب إلتقاف ىذا الجزء  - 3
 . مف الكؿ

 :أف تتوافر في النموذج الذي يؤديو المعمـ او الطالب شروط عدة أىميا - 4
. أف يرى جميع الطالب النموذج بشكؿ واضح -
 .أف يكوف أداء النموذج متقناً  -
 .أف يؤدى النموذج حسب النداء الخاص لمميارة او الحركة -
 .واف يستعيف بطالب جيد ألداء النموذج مرة أخرى, يفضؿ أال يكرر المعمـ أداء النموذج -

:  مميزات الطريقة الكمية1.2.3.1.2
 

الف , وىذا أمر ميـ مف الوجية التربوية, أف يكوف اليدؼ العاـ مف الحركة واضحًا لدى الطالب – 1
. وضوح اليدؼ لممتعمميف يجعميـ ايجابييف في عممية التعمـ

 .الطريقة الكمية شائقة لمطالب وتتماشى مع ميوليـ ورغباتيـ - 2
 .ال تأخذ وقتا طويال كالطريقة الجزئية في التدريس - 3
 .تتميز الطريقة الكمية بأنيا تعطي تصورا إدراكيا كامال لشكؿ الميارة الحركية لدى المتعمميف - 4
. تتمشى ىذه الطريقة مع روح األلعاب والحركات الرياضية - 5

 
:  عيوب الطريقة الكمية2.2.3.1.2

 

. ال تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب - 1
 .يصعب عمى الطالب معرفة دقائؽ الحركات وتفاصيميا - 2
 .ال توفر ىذه الطريقة عنصر األماف والسالمة لمطالب - 3
حيث إف بعض الحركات ال يمكف تجزئتيا مثؿ بعض , مف الصعب تطبيقيا في كؿ الحركات - 4

 . حركات الجمباز والسباحة
صعوبة التخمص مف األداء غير الصحيح الذي يكتسبو الطالب في أثناء ممارسة الميارة او  - 5

 .الحركة بشكؿ كمي
 

: (المركبة)الجزئية –  الطريقة الكمية 3.3.1.2
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بمعنى اقتراف النموذج بالشرح عند التدريس او عرض , تربط ىذه الطريقة بيف الطريقة الكمية والجزئية
إذ يقـو الطالب بتعمـ الميارة بشكؿ , ويمكف اعتبارىا وسطًا بيف الطريقة الكمية والجزئية, ميارة جديدة

وتستخدـ ىذه الطريقة لالستفادة مف , كمي في البداية ثـ يتعمـ بعض األجزاء التي تحتاج إلى إتقاف
(.  1982,معوض)مزايا كؿ مف الطريقة الكمية والطريقة الجزئية وتالفي عيوبيا 

 
: الجزئية–  مميزات الطريقة الكمية 1.3.3.1.2

 

. بمعنى إنيا تراعي الفروؽ الفردية, تتماشى مع قدرات الطمبة الحركية - 1
 .توضح اليدؼ العاـ أماـ الطمبة لتحقيؽ عنصر االيجابية مف التدريس - 2
. توفر عنصر األماف والسالمة – 3
 .تعد مف الطرائؽ غير المباشرة في التدريس - 4
 .تعد مف الطرائؽ التي تستخدـ بفاعمية لكؿ الطالب صغارا وكبارا- 5

 
: الجزئية–  عيوب الطريقة الكمية 2.3.3.1.2

 

. تتطمب مف المعمـ دقة متناىية في تقسيـ الميارات إلى خطوات تعميمية او أجزاء صحيحة  - 1
 .تحتاج إلى إعداد مسبؽ ودقيؽ قبؿ الدرس -  2
 .تحتاج إلى متابعة وربط األجزاء بطريقة صحيحة - 3
. تحتاج إلى وقت أطوؿ مف المعمـ مقارنة بالطرائؽ األخرى - 4
 

 

وعمى المعمـ اختيار الطريقة , واف لكؿ طريقة مميزات وعيوباً , ىذه طرائؽ التدريس في التربية الرياضية
.  المناسبة لمموقؼ التعميمي والتي تساعد في تحقيؽ األىداؼ المخططة بأقؿ جيد واقصر وقت

 

أف طرائؽ التدريس تختمؼ باختالؼ األىداؼ المرجوة , (2002)وترى كؿ مف شمتوت وخفاجة
بمعنى أف الطرائؽ المستخدمة في إمداد المتعمميف بمعمومات معينة عف الميارة تختمؼ , ومستوياتيا

عف الطرائؽ الالزمة لموصوؿ بالمتعمـ إلى مستوى فيـ تمؾ المعمومات وتطبيقيا في مواقؼ جديدة لـ 
. يسبؽ أف تعمميا

 
:  أساليب تدريس التربية الرياضية4.1.2
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إف تدريس التربية الرياضية أصبح نظاما واضحا لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو بحيث تتمثؿ 
وتتمثؿ العمميات في طرائؽ التدريس وأساليبو , المدخالت في األىداؼ والمناىج والوسائؿ التعميمية

أما المخرجات فتتمثؿ فيما تحقؽ مف األىداؼ التي رسميا المعمـ او فيما تحقؽ مف األىداؼ , المتبعة
(. 2002,خفاجة, شمتوت)العامة لمتربية الرياضية 

 

عطاء النموذج وتوصيؿ الميارة مف السيؿ إلى الصعب ومف الجزء إلى  واف قدرة المعمـ عمى الشرح وا 
الكؿ ومف البسيط إلى المركب مع مراعاة التسمسؿ الحركي لمميارات ىو ذلؾ الذي يؤدي بشكؿ فعاؿ 

(. 2001,السائح)كما إنيا تمثؿ األسموب المنطقي لتطوير مستوى الطالب , إلى نجاح الدرس 
وعممية انتقاء , انو ال يوجد أسموب يفضؿ عف غيره مف األساليب بشكؿ عاـ, (2006)وترى مفمح 

:  منيا, األسموب المناسب مرىوف بأمور
. المعمـ نفسو-  
 .الموقؼ التدريسي -
 .طبيعة الطالب -
 .الميمة والفعالية المزمع تعمميا -
 .مدى توافر اإلمكانات والوسائؿ -
 .البيئة التعميمية -

والمعمـ الناجح ىو ,وتؤكد إف األسموب التدريسي الفعاؿ والناجح يستدؿ عميو مف خالؿ نواتج التعمـ 
. الذي يمتمؾ أساليب واستراتيجيات وطرائؽ متنوعة تعينو عمى تحقيؽ أىدافو

الرائد في استحداث أساليب التدريس في مجاؿ التربية  ( Muska Mosston-موسكا موستف)ويعتبر  
فقد صمـ سمسمة متصمة لمتدريس والتي تمثؿ األطروحة النظرية ألساليب التدريس والقابمة , الرياضية

 Spectrum)طيؼ أساليب التدريس : وقد أطمؽ عمييا, لمتطبيؽ والتي تكوف مرتبطة بعضيا البعض
of Teaching Styles .)

في ىذه األطروحة يقوـ عمى مشاركة المعمـ باتخاذ جميع القرارات  (Mosston- موستف)ومبدأ 
ويتدرج العمؿ ويتطور بطريقة , المتعمقة بالسموكيات التدريسية والتي تحدث داخؿ درس التربية الرياضية

وذلؾ بالبدء بالتدرج بتحويؿ جميع القرارات والتي تعتبر وحسب الطريقة التقميدية مف , سمسة ومتصمة
ويتـ كؿ , فيكوف لديو حرية اختيار األنشطة والميمات, صالحيات المعمـ لتصبح جميعيا بيد الطالب

إذ ترتبط أىمية كؿ أسموب بالظرؼ الذي يتمايز بو الطالب او , ذلؾ وفؽ نظاـ مدروس ومترابط
, فال يوجد أسموب يتناسب مع كؿ الظروؼ ومتغيرات بيئة التعمـ, الميمة او البيئة التعميمية او المعمـ

وبالتالي يكوف , كما واف لكؿ أسموب طروحاتو في منح المعمـ خيارات متعددة حوؿ سموكو التدريسي
ومف خالؿ ذلؾ يكوف المعمـ في , لدى المعمـ الحرية في اختيار األسموب بما يتناسب مع البيئة والمناخ



 

32 

 

يصاؿ المادة التعميمية لمطالب بشكؿ خاص , المسار الصحيح لكي يتمكف مف تحقيؽ األىداؼ وا 
(. 1991,السامرائي والسامرائي)

بتقسيـ سمسمة األساليب إلى  (,2002Mosston and Ashowrt)ىذا وقاـ موستف واشورت 
: تتمثؿ المجموعة األولى بػ, مجموعتيف أساسيتيف 

 

 بحيث يكوف المعمـ صاحب القرار (:Direct Instruction) أساليب التدريس المباشرة 1.4.1.2
: فيما يتعمؽ بالعممية التعميمية مف, في اتخاذ القرارات او بعض منيا

 

. Pre impact Set: تخطيط -
 . Impact Set: تنفيذ -
 . Post impact Set: تقويـ -

: وىذه األساليب المباشرة تتمثؿ بػ
 

(: The Command Style)أسموب األمر - 
 (:The Practice style) (التدريبي)األسموب التطبيقي بتوجيو المعمـ - 
 (:The Reciprocal Style)األسموب التطبيقي بتوجيو األقراف - 
 (:The Self-check Style)األسموب التطبيقي الذاتي - 
 (:The Inclusion Style)األسموب التطبيقي متعدد المستويات - 

 

: أما المجموعة الثانية مف طيؼ األساليب فُتسمى 
حيث يكوف الطالب ىو : (Indirect Instruction)أساليب التدريس غير المباشرة  2.4.1.2

: ومف ىذه األساليب الغير مباشرة, محور العممية التعميمية
 

 (:Guided Discovery Style)أسموب االكتشاؼ الموجو - 
(: The Divergent Style) (حؿ المشكمة)أسموب التفكير المتشعب - 
 (:The Individual Program Style)أسموب تصميـ البرنامج الفردي لممتعمـ - 
 (:The learner's Initiated Style)أسموب مبادرة المتعمـ - 
 (:The Self-Teaching Style)أسموب التدريس الذاتي - 
  

حيث يساىـ , وتيدؼ ىذه األساليب إلى تزويد المعمـ باختيار األسموب الذي ُيالئـ تماما سموؾ المتعمـ
كؿ أسموب مف تمؾ األساليب بدور معيف في تنمية المتعمـ تنمية بدنية وعقمية واجتماعية وانفعالية 

وفيما يمي وصؼ مختصر لكؿ أسموب ودور كؿ مف المعمـ والطالب في ذلؾ األسموب كما , وحركية
(. 2002,شمتوت و خفاجة )جاء في
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(: Direct Instruction) أساليب التدريس المباشرة 1.4.1.2
 

(:  The Command Style) أسموب األمر 1.1.4.1.2
 

ويعتمد ىذا األسموب , يعتبر أسموب التعمـ بالتمقي ىو أوؿ أسموب في سمسمة أساليب التدريس المباشرة
فيو , إذ يقع عمى عاتؽ المعمـ اتخاذ جميع القرارات في ىذا األسموب. في المقاـ األوؿ عمى المعمـ

وبيذا فأنو , وعميو أيضا مراقبة التنظيـ وتوقع النتيجة المطموبة, وكيؼ ينفذه, يقرر ماذا يجب عممو
فكؿ حركة مف المتعمـ , يظير في ىذا األسموب العالقة المباشرة بيف تنبييات المعمـ واستجابة المتعمـ

.  يجب أف تسبقيا إشارة أمر مف المعمـ
وأقصى , وتؤدي كؿ المجموعة عمال متماثال. كما يتعمـ الطالب في ىذا األسموب بالتقميد المتكرر

وبذلؾ يكوف التعمـ عف طريؽ االسترجاع المباشر واألداء , ىدؼ لألداء ىو أداء العمؿ مطابقا لمنموذج
.  واستخداـ ىذا األسموب في التدريس يقمؿ مف االىتماـ في الفروؽ الفردية, المتكرر
 

 (: The Practice style) (التدريبي) األسموب التطبيقي بتوجيو المعمم 2.1.4.1.2
 

يسمح ىذا األسموب لممتعمميف باالستقاللية ويعتبر بداية لعممية تحمؿ المسؤولية واتخاذ القرار وعمى 
فالمعمـ يجب عميو أال يعطي األوامر لكؿ , المعمـ أف يعطي الفرصة لممتعمـ ليتعمـ كيؼ يتخذ القرار

وبذلؾ توجد عالقات جديدة , حركة او عمؿ او نشاط يقـو بو المتعمـ ولكف تترؾ عممية التنفيذ لمطالب
  . بيف المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمـ واألعماؿ التي يؤدييا وبيف المتعمميف أنفسيـ

وقبؿ البدء باستخداـ ىذا األسموب يجب أف يشرح المعمـ كيفية التنفيذ لممتعمـ وكيؼ يمكنو اتخاذ 
القرارات وخاصة عند استخدامو ليذا األسموب ألوؿ مرة فيجب أف يعرؼ المتعمـ انو ىو المسؤوؿ عف 
اختيار المكاف الذي سوؼ يؤدي فيو العمؿ وانو سوؼ يقـو باختيار التوقيت واإليقاع الحركي لألداء 

وعميو أيضا تحديد موعد بدء العمؿ وكذلؾ موعد االنتياء منو والزمف الكافي لتعمـ الميارة , بمفرده
. وأيضا فترات االنتظار وتسمسؿ األعماؿ

 
(:  The Reciprocal Style) األسموب التطبيقي بتوجيو األقران 3.1.4.1.2

 
وىو قائـ عمى التغذية الراجعة مف جانب , يعطي ىذا األسموب لمطالب دورا رئيسيا في العممية التعميمية

في ىذا األسموب يقـو المعمـ بتقسيـ الطالب في الفصؿ الواحد إلى , الزميؿ لتصحيح األداء الحركي
ويكوف دور المالحظ ىو تقديـ تغذية راجعة , أزواج لمعمؿ معا بالتبادؿ فأحدىما يؤدي واآلخر يالحظ
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وىؿ , اليدؼ منيا إعطاء معمومات لمطالب المؤدي عف أدائو ومساعدتو في تحديد موعد انجاز العمؿ
تـ انجازه أـ ال؟ وبمجرد أف ينتيي الطالب مف أداء العمؿ المكمؼ بو فإنو يطمب مف المعمـ مالحظتو 

وبيذه الطريقة يمكف لكؿ , ثـ يتقدـ بعد ذلؾ لمعمؿ التالي, وىو يؤدي حتى يسجؿ النتيجة في بطاقتو
ويشترط إلنجاح ىذا . طالب أف يتقدـ بالسرعة التي تسمح بيا قدراتو

األسموب أف يعد المعمـ مسبقا بطاقة يدوف بيا وصفًا خاصًا لمميارة التي سوؼ يتـ تعمميا كما يدوف 
والرسوـ التوضيحية او صورًا لمميارة وتعطى ىذه , بيا نقاط المالحظة والتغذية الراجعة الالزمة ليا

. البطاقة لمطالب المالحظ حتى يتمكف مف إمداد المؤدي بالمعمومات عف أدائو بالدقة المطموبة
 

 (:The Self-check Style) األسموب التطبيقي الذاتي 4.1.4.1.2
 

يعد أسموب التعمـ الذاتي امتدادًا لكؿ مف األسموب التدريبي والتبادلي ويأتي التعمـ في ىذا األسموب عف 
وفي ىذا األسموب يكوف المتعمـ أكثر تحمال لمسؤولية . طريؽ نشاط المتعمـ نفسو وتفاعمو مع الموقؼ

ويفضؿ أف يكوف المتعمـ قد تدرب عمى األسموب التدريبي والتبادلي حتى يستطيع استخداـ , تعممو
فال يصمح استخدامو مع الطالب صغار , وىذا األسموب يصمح مع الطالب ذوي الخبرات, بطاقة األداء

وفي ىذا األسموب المطموب مف المتعمـ اتخاذ القرارات المتعمقة بالتغذية الراجعة وقرارات التنفيذ , السف
. وقرارات التقويـ

إف أسموب التعمـ الذاتي ال يناسب جميع األعماؿ في التربية الرياضية فيو يناسب األعماؿ التي 
.  نستطيع أف نحكـ عمى نجاحيا بنتائج الحركة وليس بالحركة نفسيا مثؿ الرمي او الوثب او التصويب

 
 (:The Inclusion Style) األسموب التطبيقي متعدد المستويات 5.1.4.1.2

 
يسمى ىذا األسموب أسموب االحتواء نظرا العتماده عمى فكرة شموؿ جميع طالب الصؼ الواحد 

ألنو يوفر فرصا متكافئة لكؿ منيـ لالشتراؾ بالدرس او الميمة حسب ما يتناسب , وانخراطيـ في العمؿ
مكاناتو وقدراتو الخاصة وقد ُأقتُِبَست فكرة االحتواء والشموؿ لطالب الصؼ جميعا ولـ تستبعد أيا , وا 

أي مرتفع مف احد طرفيو , منيـ في أية مرحمة مف مراحؿ األداء مف فكرة الحبؿ الممتد بشكؿ مائؿ
ومنخفض مف الطرؼ اآلخر بحيث يضمف توفير فرص ذات مستويات متدرجة في صعوبتيا مف 

.  (األسيؿ)إلى المستوى المنخفض  (األصعب)المستوى المرتفع 
ومف , وفي ىذا األسموب يقـو كؿ طالب بالدخوؿ في المستوى الذي يتناسب مع قدراتو وخبراتو الحركية

أي يقـو كؿ متعمـ بعممية , خالؿ المشاركة يقرر المتعمـ مدى النجاح والفشؿ في المستوى المختار
. تقدير ذاتي
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وىذا األسموب يتطمب مف المعمـ في مرحمة التخطيط لمنشاط أف يوفر اختيارات ذات مستويات متعددة 
(. 2001جامعة القدس المفتوحة،)في درجة الصعوبة لتحقيؽ اليدؼ النيائي 

 
 

(: Indirect Instruction)أساليب التدريس غير المباشرة  2.4.1.2
 

(: Guided Discovery Style) أسموب االكتشاف الموجو 1.2.4.1.2
 

يتـ التعمـ مف خالؿ ىذا األسموب عف طريؽ طرح المعمـ لألسئمة ومحاولة الطالب إيجاد طرائؽ 
وفي أسموب االستكشاؼ . مختمفة لحؿ المشكمة وبالتالي يكتشفوف الحؿ او الحموؿ المناسبة لممشكمة

الموجو يقـو المعمـ بتصميـ األسئمة في صورة متعاقبة ويحاوؿ الطالب عف طريؽ اإلجابة عمى ىذه 
األسئمة أف يصؿ إلى الموضوع الدراسي الذي اختاره المعمـ ويجب عمى المعمـ أف يتحقؽ مف استجابة 
المتعمـ عمى كؿ سؤاؿ كما يجب إعطاء التغذية الراجعة الفردية لكؿ متعمـ عمى حدة ثـ االنتقاؿ إلى 

وعندما يقرر المعمـ استخداـ أسموب االكتشاؼ الموجو فإف عميو أف يعرؼ انو سيواجو , السؤاؿ التالي
لذلؾ يجب أف يكوف مستعدا بسؤاؿ آخر يؤدي , استجابات متشعبة كثيرة مف المتعمميف لمسؤاؿ الواحد

كما يجب عمى المعمـ أال يعطي لممتعمـ اإلجابة نيائيا ولكي ينتظر استجابتو لذلؾ , إلى استجابة واحدة
لذلؾ عمى المعمـ أف يكوف صبورا وال يتعجؿ , فعميو إعطاء وقت لينشغؿ في عممية البحث إليجاد حؿ

استجابة المتعمـ فإذا أتى المتعمـ باالستجابة الصحيحة فيجب عمى المعمـ أف يشير إلى ذلؾ 
وىذا , وىذا في حد ذاتو يعتبر تعزيز ايجابي وتغذية راجعة ايجابية عف تعممو (أحسنت)او (صح)بكممة

أما إذا كانت استجابة الطالب غير صحيحة . ما يدفع المتعمـ لمزيد مف البحث واالستمرار في العمؿ
ومنحرفة عما ىو متوقع فيجب أف يقدـ المعمـ سؤاال آخر يمثؿ خطوة صغيرة مساعدة لممتعمـ وىكذا 

.  يستمر المعمـ إلى أف يصؿ الطالب إلى المفيـو او الحركة المطموبة
 

(: The Divergent Style) (حل المشكمة) أسموب التفكير المتشعب 2.2.4.1.2
 

تعد ميارة مواجية المشكالت والتصدي ليا ومحاولة حميا مف الميارات األساسية التي ينبغي أف 
ويعد حؿ المشكالت أسموبا تعميميا راقيا وبخاصة في ىذا العصر , يتعمميا ويتقنيا اإلنساف العصري
والتدريب عمى حؿ المشكالت يعتبر أسموبًا تعميميًا يتناوؿ أنواع . حيث كثرت المتغيرات وتشابكت

متعددة مف المشكالت التي تواجو المتعمـ عادة في نطاؽ حياتو المدرسية ولكف ما المقصود بالمشكمة؟ 
وما تعريفيا؟  
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: تعريف المشكمة
. تعرؼ المشكمة بأنيا سؤاؿ او موقؼ يتطمب إجابة او تفسيرًا او معمومات او حال -
 .المشكمة موقؼ يمكف اعتباره فرصة نادرة لمتعمـ والتكيؼ -
المشكمة ىي عندما يواجو فرد ما ىدفًا محددا ولكنو ال يستطيع بموغو في إطار اإلمكانات المتوافرة  -

 .لديو او في نطاؽ صور السموؾ المألوفة لديو
 .المشكمة ىي موقؼ معيف يحتوي عمى ىدؼ محدد يراد تحقيقو -

 
: خطوات تعميم حل المشكالت وتعممو  

 
مف أىـ غايات التربية في عصرنا الحاضر إعداد الطالب لحؿ المشكالت التي ستواجييـ وتواجو 

ولذلؾ ينبغي أف تعمؿ المدارس عمى تييئة أطفاؿ اليـو عمى التدرب عمى حؿ , مجتمعاتيـ غدا
ويتطمب حؿ المشكالت سمسمة مف , المشكالت ليكوف سالحا يواجيوف بو تحديات المستقبؿ ومشكالتو
وتشكؿ ىذه الخطوات بمجموعيا , الخطوات المنظمة التي تساعد عمى التوصؿ إلى الحؿ المنشود

: أسموب حؿ المشكالت وىذه الخطوات ىي
. اإلحساس بالمشكمة -
 .تحديد المشكمة وصياغتيا بوضوح -
 .البحث عف الحؿ المناسب مف بيف بدائؿ حموؿ يقدميا -
 .اختيار الطريقة والحؿ المناسبيف -
 .تنفيذ الحؿ وتجربتو وتقويمو -
 

 (:The Individual Program Style) أسموب تصميم البرنامج الفردي لممتعمم 3.2.4.1.2
 

حيث يقـو , فيو يضيؼ خطوات متقدمة نحو استقاللية المتعمـ,   يمثؿ ىذا األسموب خطوة متقدمة
أما المعمـ فيقرر الموضوع الدراسي . المتعمـ بنفسو باتخاذ القرارات عف األسئمة او المشكمة ويصممو

- المشكالت– وعمى المتعمـ أف يتخذ قراراتو عف األسئمة          , العاـ والموضوع الدراسي الخاص
. وينظـ تمؾ الحموؿ المتقدمة في نسؽ تنظيمي تصنيفي محدد, والحموؿ المتعددة في الموضوع الفرعي

وىذا . وىذه جميعيا تشتمؿ عمى البرنامج الفردي الذي يقـو المتعمـ باكتشافو وتصميمو وتجريبو بنفسو
جامعة القدس )البرنامج يوجو المتعمـ إلى طريقة أدائو وأسموب نمائو في الموضوع الخاص

(.  2001المفتوحة،
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 (:The learner's Initiated Style) أسموب مبادرة المتعمم 4.2.4.1.2
 

ويكوف المتعمـ , في ىذا األسموب يكوف المتعمـ مؤىال ألف يتخذ أقصى القرارات في الفقرات المفظية
مكانياتو ودرجة استعداده لمبحث واالستقصاء واالكتشاؼ  مبادرا في اختيار األسموب وفؽ قدراتو وا 

عداد البرامج المالئمة لتنمية ذاتو واالرتقاء بقدراتو , وفي ىذا األسموب يتقدـ المتعمـ مف المعمـ. وا 
ويظير لو الرغبة في تنفيذ طائفة مف الفقرات المفظية يتحمؿ فييا المتعمـ المسؤولية القصوى لممبادأة 

دارة فقرات لفظية تعميمية تعممية وفي ىذا األسموب تتحوؿ قرارات التخطيط مف المعمـ إلى , والمبادرة وا 
.  ويتخذ أيضا قرارات التقويـ كافة. المتعمـ ويتخذ المتعمـ قرارات التنفيذ

ويكوف دور المعمـ في قرارات التنفيذ االستماع والمتابعة والمالحظة فالمعمـ في الواقع يكوف دوره مساندا 
(. 2001جامعة القدس المفتوحة،)لممتعمـ 

 
 (:The Self-Teaching Style) أسموب التدريس الذاتي 5.2.4.1.2

 
فيو يتخذ , بمساعدة او دوف مساعدة مف آخريف, في أسموب التدريس الذاتي تكوف المبادرة لمفرد المتعمـ

نما يطبؽ حيف يتولى , القرارات جميعيا بنفسو وىذا األسموب ال يطبؽ داخؿ الصفوؼ الدراسية وا 
وفيو يتخذ المتعمـ القرارات جميعيا التي كاف يقـو بيا كؿ مف المعمـ والمتعمـ , المتعمـ تعميـ نفسو بنفسو

. سابقا
 

إذ تكوف خبراتو مصدرا غنيا لمتعمـ يستفاد , إف تفاعؿ األدوار في ىذا األسموب تحدث في ذىف المتعمـ
فميس مف الضرورة أف تؤدى أماـ المشاىديف او أفراد , منو إلى جانب االستفادة مف الموارد األخرى

.  لتقويميا او الحكـ عمييا
 

في الزماف والمكاف المناسبيف وفي الميداف االجتماعي او البيئي , ويستخدـ ىذا األسموب عند الحاجة
وفي ىذا األسموب داللة , ألنو يكوف معدا وحاضرا في الذىف وجاىزا لمتنفيذ في أية لحظة, المالئـ

واضحة عمى استعداد الفرد المتعمـ وقابميتو لمدراسة والتعمـ والنمو بنفسو دوف الحاجة إلى مف يعينو 
(.  2001جامعة القدس المفتوحة،)
 

:  درس التربية الرياضية5.1.2
 

يعتبر درس التربية الرياضية اصغر وحدة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية الذي يمثؿ اصغر 
, وُيعد بمثابة حجر الزاوية في كؿ مناىج التربية الرياضية, جزء مف المادة ويحمؿ كؿ خصائصيا
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خراجو  عداده وا  ويتوقؼ نجاح الخطة التدريسية وتحقيؽ األىداؼ العامة عمى حسف تحضير الدرس وا 
(. 1996, عزمي )وتنفيذه 

 

ويمثؿ درس التربية الرياضية اصغر وحدة تعميمية في المنياج المدرسي وييدؼ إلى إكساب الطالب 
ويعتبر درس . (2002,كامؿ وآخروف )العديد مف الميارات والصفات البدنية والمعارؼ والمعمومات 

التربية الرياضية عممية تربوية تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ وواجبات البرامج الجديدة تبعا لألسس السميمة 
. عف طريؽ النشاط المشترؾ اليادؼ لكؿ مف المعمـ والطالب

 

وييدؼ درس التربية الرياضية باعتباره عممية مخططة لمتعميـ والتعمـ إلى االكتساب الفعمي لمميارات 
لذا يجب االىتماـ في دروس التربية الرياضية بتنمية جوانب , والمعارؼ عمى أسس عممية تربوية

. الشخصية واستمرار اكتساب المعارؼ وتنمية القدرات والميارات والعادات الصحية السميمة
 

واف مف أىـ واجبات درس التربية الرياضية باعتبارىا جزءًا أساسيًا لمتعميـ العاـ ىو تحقيؽ التنمية 
الشاممة عف طريؽ اكتساب الطالب لممعارؼ والمعمومات في الدرس والنشاط الداخمي والخارجي بالتعمـ 

ويعمؿ درس التربية الرياضية اليادؼ المبني عمى أسس عممية عمى زيادة . المركز والتمريف والتدريب
فرج )تحسف النشاط التعميمي والتمريف والتدريب الذي يرتقي بنمو الناحية البدنية والعقمية واالنفعالية

,1998 .)
 

:  أجزاء درس التربية الرياضية1.5.1.2
 

أف الغرض مف الحديث عف أقساـ درس التربية الرياضية ىو ليس , (2002)تؤكد كامؿ وآخروف
فالدرس وحدة متكاممة يخدـ كؿ جزء فيو باقي األجزاء ولكف التقسيـ ىنا , التجزئة او الفصؿ بيف أجزائو

يخدـ غرض التوضيح والتيسير عمى الطالب المعمـ والمدرس المبتدئ في جميع المراحؿ الخاصة 
بتخطيط الدرس وتنفيذه وليس مف الضروري أف يشمؿ الدرس األجزاء المتعارؼ عمييا مف مقدمة 

ولكف مف الضروري أف تعمؿ أوجو النشاط فيو , وتمرينات ونشاط تعميمي وتطبيقي وختامي بالترتيب
. عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس

 

و كامؿ , (2002)وقد اتفؽ الكثير مف رواد التدريس في التربية الرياضية أمثاؿ أبو عبده
و  , (1997)و حمص, (1998)و فرج, (2002)و شمتوت وخفاجة, (2002)وآخروف
و , (1987)و العاصي وحديث, (1997)و خطايبة, (1999)و الديري, (1996)عزمي
(, Rink,1996)و, (,2002Mosston and Ashwort)و, (1989)وعبد الكريـ, (2001)السايح
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عمى أف درس التربية الرياضية الذي يمثؿ اصغر وحدة تعميمية في المنياج المدرسي يتضمف ثالثة 
 :أجزاء ىي

: (دقائق7)(اإلحماء والتمرينات) الجزء التمييدي 1.1.5.1.2 
 

ُيعد جزء اإلحماء مقدمة لمدرس وعميو يتحدد مدى تقبؿ الطالب واندماجيـ في العمؿ الحركي خالؿ 
وييدؼ اإلحماء إلى تييئة الدورة الدموية واألجيزة الداخمية وتنشيطيا لتحمؿ عبء , باقي األجزاء

فضال عما يكسبو مف مرونة , ويعمؿ عمى التدفئة العامة, العمؿ الحركي الممقى عمييا خالؿ الدرس
وتتيح التمرينات المستخدمة في جزء اإلحماء فرصة العمؿ , المفاصؿ العامة في جميع أجزاء الجسـ

كما تعمؿ عمى , وتنمية التوافؽ بيف المجموعات العضمية المختمفة, لجميع أجزاء الجسـ بطريقة متزنة
. تعويض الجسـ عما ينتج مف تشوىات

 

: (دقيقة28)(الرئيسي) الجزء األساسي 2.1.5.1.2 
 

فيو الجزء الذي تتحقؽ فيو اغمب أىداؼ , ُيشكؿ ىذا الجزء أىمية كبرى في درس التربية الرياضية
وفيو تتحقؽ , ألنو يختص بتنمية الصفات البدنية وتعميـ ممارسة الميارات الحركية, الدرس وأىميا

او وجدانية ويتضمف ىذا الجزء  (ميارية)معظـ أىداؼ الدرس سواء أكانت معرفية او نفس حركية 
: عمى مجموعة مف األنشطة ىي

 

: اإلعداد البدني 1.2.1.5.1.2
 

 يسعى المدرس مف خالؿ ىذا النشاط إلى تنمية عناصر المياقة البدنية وتحسينيا والتأثير عمى أجيزة 
وينمي لدى الطالب الميؿ االيجابي نحو ممارسة , الجسـ لتحسيف المياقة الصحية والكفاءة الوظيفية

. األنشطة الرياضية والرغبة في العناية بالقواـ
 

: ( دقائق5) النشاط التعميمي 2.2.1.5.1.2
 

 يسعى ىذا الجزء إلى إكساب الطالب مجموعة مف المعارؼ والمعمومات المتكاممة حوؿ الميارات 
كما , بحيث تشكؿ ىذه المعمومات قاعدة أساسية لتنظيـ السموؾ الحركي وتوجييو لدى المتعمـ, المتعممة

, كالتخيؿ والتذكر والمالحظة واإلدراؾ والمقارنة واالكتشاؼ, يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة
 .فضال عف حب االستطالع

 

:  النشاط التطبيقي3.2.1.5.1.2
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وعادة ما يحوز عمى رضا غالبية الطالب وقبوليـ لما ,  يعتبر ىذا الجزء مكمال لمنشاط التعميمي
كما ينمي فييـ كثيرا مف األىداؼ التربوية كالقيادة الحكيمة والتبعية , يتضمنو مف إشاعة روح المنافسة

وييدؼ ىذا النشاط إلى تنمية الميارات . السميمة وتحمؿ المسؤولية واحتراـ القانوف واالنتماء لمجماعة
إذ , ويشكؿ الجانب المعرفي ىدفا ىاما مف أىداؼ النشاط التطبيقي, المستخدمة وتطبيقيا وتحسينيا

يكتسب المتعمموف معرفة بطريقة المعب وقواعده ومواصفات األداء الجيد باإلضافة إلى القدرة عمى 
 .تعديؿ طريقة األداء وتغييرىا في ضوء المعمومات التي اكتسبوىا في مراحؿ التعميـ السابقة

 
: ( دقائق5) الجزء الختامي 3.1.5.1.2

 

يتضمف محتوى النشاط الختامي تمرينات ىادئة بطيئة التوقيت لتنظيـ التنفس او تمرينات استرخاء 
ثـ يتـ في ىذا . بيدؼ العودة إلى الحالة الطبيعية كالمرجحات او رفع الذراعيف عاليا مع رفع العقبيف

ويمكف إنياء الحصة بصيحة . والتعزيز ىنا لو دور فعاؿ وميـ جدا, الجزء نوع مف أنواع تقويـ الحصة
. ويستغرؽ ىذا الجزء خمس دقائؽ تقريبا. او أربع خطوات في المكاف وأربع تصفيقات

وتترؾ خمس الدقائؽ األخرى ,  دقيقة40مف ىنا نجد إف إجمالي الزمف المخصص ألجزاء الدرس ىو 
. كأخذ الغياب واالنصراؼ وخمع المالبس, لألعماؿ اإلدارية

 
:  التخطيط لدرس التربية الرياضية2.5.1.2

 

أف الفكرة األساسية مف تخطيط الدرس ىو تنظيـ تفكير المعمـ في كيفية الوصوؿ , (1999)يرى الديري
ولكي يعرؼ , وىذا يمـز التخطيط لمدرس بعناية إلخراجو إخراجا ناجحا, إلى اليدؼ الرئيسي لممعمـ

. حتى يساير أغراض المنياج والخطط الطويمة والبعيدة المدى, المعمـ أيف يسير في خطتو مف الدرس
وكذلؾ حسف استخداـ اإلمكانات المتوافرة , وتساعد خطط الدرس المكتوبة عمى تنظيـ تفكير المعمـ

. والشعور بالثقة بالنفس
أف تحضير درس التربية الرياضية يعتبر أوؿ مؤشرات نجاح المعمـ في عممية , (1997)ويؤكد حمص

فتحضير الدرس يعني تصورا شامال لجميع جوانب النشاط بالدرس والمؤثرات الخارجية , التدريس
واف , ليذا البد أف يراعي المعمـ تحضير درسو قبؿ التنفيذ بمدة كافية. المحيطة بجو التعميـ والتعمـ

وبما , يتضمف تحضير الدرس أوجو النشاط المتعددة المناسبة لممرحمة العمرية بؿ لمصؼ الدراسي نفسو
كما يجب أف يوائـ بيف محتوى الدرس واإلمكانات المتاحة , يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس

كما عمى المعمـ أف يراجع تفاصيؿ درسو جيدا لدرجة التمكف حتى ال يتعثر التنفيذ والبد أف , بالمدرسة
خراج الدرس صالح األخطاء وا  وعمى . يركز المعمـ جيده في إجراءات التعميـ مثؿ الشرح والنموذج وا 
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معمـ التربية الرياضية أيضا أف يتأكد مف صحة االصطالحات والخطوات التعميمية لمنشاط المدوف 
. بالدرس

عمى اعتبار إف التخطيط تصور مسبؽ لممواقؼ , والطالب المعمـ مطالب وبشكؿ ممـز بالتخطيط لمدرس
, كما يتيح التخطيط لمطالب المعمـ عرضا منظما لمدرس ونشاطاتو بعيدا عف االرتجاؿ, التعميمية

. ويمنحو الشعور بالثقة بالنفس
 

شرافية وتوجييية وتقويمية يقودىا  وعمى اعتبار إف التخطيط لدرس التربية الرياضية يعد عممية إدارية وا 
فإف العناصر األساسية لتخطيط درس التربية الرياضية , المعمـ لتوجيو الطالب لتحقيؽ أىداؼ الدرس

: ىي, (1997)وكما أوردىا الخطايبة
 

: (أىداف الدرس)  األىداف 1.2.5.1.2
 

 

وىذا اليدؼ , نتيجة لمتعمـ المطموب في الدرس, وىي عبارة عف جممة تصؼ السموؾ النيائي المتوقع
. وليذا يجب أف يكوف لكؿ درس ىدؼ سموكي محدد, يجب تحقيقو وكذلؾ يمكف قياسو

 
:    المحتوى2.2.5.1.2

 
والمحتوى يحتوي عمى المعمومات والخطوات , لب العممية التعميمية وجوىرىا, يعتبر محتوى الدرس

, والمعرفي, المجاؿ النفس حركي, ويجب أف يشمؿ ىذا المحتوى, التعميمية لشرح ىدؼ الدرس
واف يختار المدرس محتوى , لذا يجب أف يحتوي الدرس عمى المفاىيـ واألفكار والميارات, والوجداني

أي , الدرس بطرائؽ حؿ المشكمة وأساليبيا التي تساعد عمى المعرفة والفيـ والمحاكاة والتطبيؽ
ويعد ىذا الجزء مف أىـ أجزاء الدرس الذي يترجـ أىداؼ الدرس إلى . احتياجات المتعمميف واىتماماتيـ

.   حركة ونشاط 
 

 :  األساليب واألنشطة3.2.5.1.2
 

وىو يشمؿ , اإلجراءات التي يتخذىا المعمـ لتسييؿ تحقيؽ أىداؼ الدرس, يشمؿ ىذا الجزء مف الدرس
وىذه األساليب تشمؿ , كؿ األلفاظ والتعابير والحركات واإلشارات والتشكيالت في الفراغ العاـ والخاص

عمى أنواع الكالـ والعرض والصور والنموذج وىذا الجزء ىو الذي يؤدي إلى الوضوح ويساعد عمى 
. الفيـ
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:   التقويم4.2.5.1.2
 

:  فيو يساعد المعمـ عمى تقويـ أداء الطالب في الجوانب الثالثة, التقويـ ىاـ لكؿ درس
. وييتـ بتقويـ مدى استيعاب الطالب لمحتويات الدرس: المعرفي

. ييتـ بتقويـ أداء الطالب لمحركة المعطاة في الدرس: النفس حركي
. ييتـ بتقويـ قيمة العمؿ الجماعي والمشاعر االيجابية نحو النشاط الرياضي: الوجداني

 
:  تنظيم درس التربية الرياضية3.5.1.2

 

فالدرس المنظـ تنظيما جيدا , تعتبر العممية التنظيمية لدرس التربية الرياضية ىامة جدا لنجاح الدرس
وعمى العالقة بيف المعمـ , ولكنو يضفي ايجابية عمى جو الدرس كمو, ال يساعد فقط عمى تأكيد النجاح

وعمى العكس مف ذلؾ إذا لـ تعَط عناية . والطالب وكذلؾ عمى العالقات بيف الطالب بعضيـ البعض
مما يؤدي بالتالي , فمف المتوقع أف تقؿ قدرة الطالب عمى التركيز أثناء الدرس, خاصة لتنظيـ الدرس

ىدار المزيد مف الوقت عند األداء  (. 2002,أبو عبده)إلى عدـ انسياب األداء وا 
 

يسيـ في إكساب الطالب القدرة عمى معايشة الدرس , (1998)فالتنظيـ الجيد لمدرس كما ترى فرج
ويتحدد تنظيـ درس التربية . وتعديؿ سموكيـ بحيث يكتسبوف معايير سموكية مرغوبًا فييا, وفيمو

الرياضية مف خالؿ الواجبات والمحتويات التعميمية والتربوية باإلضافة إلى ضرورة مراعاة الحالة 
. الوظيفية لمطالب ومستوى األداء واإلمكانات المادية

لذا ينبغي مراعاة إف جميع إجراءات عممية ,  إف كؿ عمؿ تعميمي وتربوي يتطمب إجراءات تنظيمية
التدريس ال يمكف تحقيقيا إال في إطار تنظيمي محدد والتي تتضمف أساسا األنشطة الحركية المتعددة 

وكيفية ضـ الطالب في , واالنتشار المكاني بالفصؿ, والتغيير الدائـ لالماكف, والمتنوعة لمطالب
. وتأكيد عوامؿ األماف والسالمة لمطالب باإلضافة إلى المشكالت المرتبطة بالحمؿ والراحة, مجموعات

 

ىي التي تكوف الشكؿ األساسي او حجر ( الحصة)إلى أف ساعة الدرس, (2002)ويشير أبو عبده
يتطمب األمر مراعاة  (الحصة)ولضماف حسف تشكيؿ ساعة الدرس, الزاوية لدرس التربية الرياضية
: إجراءات تنظيمية متعددة مثؿ

. االنتقاؿ إلى مكاف الدرس-  
 .تغيير المالبس -
 .تجييز األدوات -
.  واجبات معينة لبعض الطالب -

:  التشكيالت في درس التربية الرياضية4.5.1.2
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وكذلؾ األنواع , تحتؿ عممية تنظيـ األداء مركزا ىاما وتتضمف تقسيـ الطالب وطريقة اتخاذىـ ألماكنيـ
المختمفة لترتيب اصطفاؼ الطالب حتى يمكف ضماف سيولة األداء الحركي لمطالب وانسيابيتو 

والتشكيالت في درس التربية الرياضية يقصد بيا العالقة المكانية لمطالب بالنسبة لموضع , واقتصاديتو
ومف التشكيالت الشائعة في درس التربية . األداء وكذلؾ تنظيـ الفصؿ او وحدات الطالب عند األداء

: الرياضية
 

:  التشكيالت المترابطة1.4.5.1.2
 

. الصؼ والقاطرة -
 .المربع والمثمث -
 .دائرة ونصؼ الدائرة -

أي إف ىناؾ رابطة بيف الطالب وغيره مف , يالحظ إف التشكيالت السابقة ىي تشكيالت مترابطة
. الطالب في إطار تشكيؿ محدد ومعروؼ

 
 :التشكيالت غير المترابطة 2.4.5.1.2

 

او األداء بصورة حرة سواء في المكاف او مف  (انتشار حر)يقصد بيا وقوؼ الطالب بصورة حرة 
: وينبغي مراعاة النواحي اآلتية عند اختيار أنواع التشكيالت الحرة. الحركة

ويمكف لممعمـ تحقيؽ ذلؾ عند الوقوؼ عمى , قدرة المدرس عمى رؤية جميع طالب الفصؿ بسيولة -
. مسافة مناسبة مف الطالب

 .قدرة جميع الطالب عمى رؤية نماذج األداء او الشرح او إصالح األخطاء -
 .االحتفاظ بمسافات بيف الطالب لضماف عاممي األماف والسالمة -
اتخاذ التشكيالت المناسبة يجب أف يحدث مف خالؿ توجييات او أوامر قصيرة وسريعة وسيمة  -

 .الفيـ
 

:  التشكيالت النظامية3.4.5.1.2
 

تعتبر التشكيالت النظامية مف العوامؿ التي تحدد العالقات المكانية لمطالب بالنسبة لبعضيـ البعض 
: وتحدد قواعد األوضاع والحركة وليا أىمية في

. وحسف استخداـ الوقت, ضماف أداء الدرس -
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 .ضماف توافر عوامؿ األماف والسالمة والقدرة عمى تفادي األخطار -
(. 1998,فرج)عامؿ ىاـ لمسموؾ النظامي المنضبط خالؿ الدرس  -
 

 : تنفيذ درس التربية الرياضية5.5.1.2
 

إلى إف أوؿ خطوة في تنفيذ درس التربية الرياضية تبدأ عند مقابمة المعمـ , (1982)ُيشير معّوض
وعند تنفيذ أوجو أنشطة الدرس عمى . لمطالب في غرفة الصؼ وتنتيي عند رجوع المعمـ والطمبة إلييا

المعمـ البدء في تنفيذ أنشطة الدرس بسرعة ودوف إضاعة لموقت والعمؿ عمى إشراؾ طالب الصؼ 
وعمى المعمـ توظيؼ . جميعا في نشاط اإلحماء ثـ االنتقاؿ إلى تنفيذ أنشطة الدرس ومحتوياتو

, اإلمكانات المتوافرة بشكؿ مناسب مف مالعب وأدوات وعميو إتاحة فرص المشاركة لمطالب جميعا
عطائيـ فترة مناسبة لمممارسة والتطبيؽ حتى يكتسبوا الميارة  شراكيـ فعميا في إدارة النشاط وا  وا 

كما عمى المعمـ تحقيؽ االنتقاؿ مف شكؿ إلى آخر او ميارة إلى أخرى في اقصر وقت . المطموبة
براز , وعدـ إضاعة الوقت بالمسائؿ الفرعية, واالىتماـ بالمسائؿ األساسية, ممكف وعف طريؽ الحركة وا 

وعميو مراعاة التوزيع الزمني . النواحي الفنية لمميارة بإيجاز ووضوح والتركيز عمى النقاط الميمة
والوقوؼ في المكاف المناسب الذي يسمح لو رؤية . بحيث يأخذ كؿ جزء الوقت المخصص لو, لمدرس

. جميع الطالب بوضوح ويسمح في الوقت نفسو لكؿ طالب الرؤية واالستمتاع
وعميو , واستخداـ التشكيالت المناسبة لمنشاط, وعمى المعمـ العمؿ عمى إصالح الخطأ فور وقوعو

مراعاة عوامؿ األماف والسالمة في الدرس مما يساعد عمى حسف التنفيذ وتفادي أية حوادث قد تؤثر 
. عمى حسف سير الدرس

:  إف أوجو تنفيذ نشاطات درس التربية الرياضية قد تكوف عمى النحو اآلتي, (2002)ويرى أبو عبده
 

:  النشاط التمييدي1.5.5.1.2
 

:   ويتكوف ىذا النشاط مف
. استبداؿ المالبس -
 . الحضور والغياب -
 .اإلعالف عف النشاط التعميمي -

 

:  النشاط اإلنمائي2.5.5.1.2
 

عداده لمعمؿ  كما يشمؿ عمى  (اإلحماء)ويتكوف مف بعض األنشطة التي تيدؼ إلى تدفئة الجسـ وا 
. مجموعة مف التمرينات البدنية التي تيدؼ إلى إكساب التوافؽ العضمي
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:  تدريس الميارات3.5.5.1.2
 

:  ويمكف أف يشتمؿ ىذا الجزء عمى ما يأتي
 

:   توجييات1.3.5.5.1.2
 

. إحاطة الطالب بأىمية النشاط الذي يمارس قبؿ الممارسة الجماعية- 
.  استخداـ الوسائؿ الفنية في التدريس- 
. تشجيع المناقشة حوؿ النشاط الممارس- 
. تحديد الخبرات السابقة لمطالب فيما يختص بالنشاط- 
.  وضع إطار لمقواعد الخاصة بالنشاط- 
. مساعدة الطالب عمى تعمـ كيفية احتساب النقط والفوز واليزيمة- 
 

:  النموذج2.3.5.5.1.2
 

يجب أف يقدـ المدرس نموذجًا لمميارة المراد تعمميا وتطبيقيا ويمكنو أف يستخدـ بعض الطالب - 
. المميزيف في ىذا النشاط لتقديـ النموذج

. تحميؿ الميارة ومناقشتيا مع الطالب- 
. تحديد طرائؽ التدريس المناسبة لشرح الميارة وتقديميا- 
. استخداـ الوسائؿ المعينة في شرح تفاصيؿ نموذج الميارة أماـ الطالب- 
 

:  تنظيم الدرس3.3.5.5.1.2
 

. ينظـ الفصؿ بحيث يستغؿ كؿ الوقت لمممارسة -
 .ُيقسـ الطالب إلى مجموعات بما تسمح بو األدوات واألجيزة المتاحة -
 .التركيز عمى تكرار األداء ألكبر عدد مف المرات -
 . تحفيز الطالب عمى الممارسة وتكرار األداء خارج الدرس -

:  تفاصيل الممارسة4.3.5.5.1.2
 

. دع كؿ طالب يقـو بأداء الميارة- 
.  شجع الطالب عمى أداء الميارات وال تجعؿ الطالب بدوف عمؿ- 
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.  وصحح األخطاء الفنية لمطالب, تجوؿ بيف المجموعات- 
.  ضع الطالب في مجموعات طبقا لقدراتيـ عمى تطبيؽ الميارة- 
.  شجع التعمـ والمبادرات الفردية- 
. الحظ أداء الطمبة باستمرار وحثيـ عمى إجادة األداء- 
 

:  تطبيق الميارة5.3.5.5.1.2
 

.  جميع الميارات التي تـ تعميميا يجب أف تطبؽ عمى ىيئة منافسات بيف الطالب او تدريبات
 

:  تقويم الميارات المتعممة6.3.5.5.1.2
 

ومف ثـ يقـو الطالب بالميارات التي تعمموىا حتى يمكف , يجب أف تتـ عممية التقويـ عمى فترات دورية
. التأكد مف مدى تحقيؽ األىداؼ

 
:  النشاط الختامي4.5.5.1.2

 

دقائؽ وفيو يجمع المدرس الطالب ليتحدث معيـ باختصار عف الدرس القادـ مع  (5) مدة ىذا الجزء
إعطائيـ بعض التمرينات لمتيدئة التي يمكنيـ مف خالليا العودة إلى الحالة الطبيعية التي تسمح ليـ 

إلى إف مف ضمف األخطاء التي قد , (1990)ويشير كؿ مف الخولي وعناف, بمواصمة دروسيـ التالية
: يقع فييا معمـ التربية الرياضية خالؿ تدريس وتنفيذ دروس التربية الرياضية

. (شرح الواجب التعميمي)أخطاء التقديـ المعرفي  - 1
 .(النموذج)أخطاء التقديـ البصري  - 2
دارة الدرس - 3 . أخطاء التشكيالت وا 
 .أخطاء االصطالح والنداء والتمرينات - 4
 .أخطاء متابعة التطبيؽ أثناء الدرس - 5
. أخطاء ختاـ الدرس - 6
 .أخطاء شخصية في التدريس - 7
. أخطاء األماف والسالمة في تنفيذ أجزاء الدرس - 8

:  معمم التربية الرياضية6.1.2
 

الطرؼ الياـ في عممية التعميـ لما يقـو بو مف إدارة لمخبرات التربوية , ُيعد معمـ التربية الرياضية
, فإف النصح واإلرشاد في التربية والتعميـ طريؽ طويمة, وتنظيميا وتوجيييا لمطمبة الذيف يتبعوف قيادتو
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أما القدوة الحسنة والمثؿ الصالح فطريقيما قصير التأثير ومعمـ التربية الرياضية بوجو خاص تتاح لو 
, المواقؼ التي مف خالليا يستطيع أف يؤثر في الطمبة ويحفزىـ عمى االستجابة لعممية التعميـ

(. 2005,وزارة التربية والتعميـ العالي)ويساعدىـ عمى نموىـ البدني والعقمي والنفسي واالجتماعي 
وُيعد معمـ التربية الرياضية القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا الرياضة المدرسية باعتباره أىـ 

وبنشاطو وعطائو , ولديو الفرصة الحقيقية لالحتكاؾ المباشر بالطمبة, الشخصيات التربوية في المدرسة
رشاده وتقويمو يصؿ بالطمبة إلى , يحصؿ المحتوى الشامؿ لمنياج التربية الرياضية وبحسف تخطيطو وا 

(. 1993,وزارة التربية والتعميـ العالي)تحقيؽ األىداؼ الخاصة بكؿ منيـ 
لذا ال يستطيع احد أف ينكر ىذا الدور لما يمتمكو مف , ومعمـ التربية الرياضية ذو دور ىاـ في المدرسة

كما انو يعتبر في نفس الوقت مف الشخصيات المحببة لدى الطمبة والتي تؤثر , صفات القيادة الحكيمة
ولقد أكدت الكثير مف , عمييـ وذلؾ ألنو يتعامؿ معيـ بأسموب العطؼ والميف والصبر والحـز والكياسة

البحوث والدراسات أف شخصية معمـ التربية الرياضية ىامة بالنسبة لمطمبة لما يمتمؾ مف مؤىالت 
تجعمو ممما بطبيعة الطالب النفسية واالجتماعية وذلؾ يساعد في تربيتيـ مف النواحي الجسمية 

زغموؿ )والنفسية واالجتماعية وبالتالي يؤدي إلى تنشئة طالب أصحاء الجسـ والنفس والعقؿ 
(. 2004,والسايح

 

عمى إف دور معمـ التربية الرياضية باعتباره مف ابرز أعضاء , (2002)وتؤكد كؿ مف شمتوت وخفاجة
ال يتوقؼ عمى تقديـ ألواف , ىيئة التدريس بالمدرسة تأثيرا في تشكيؿ األخالؽ والقيـ الرفيعة لدى الطمبة

مكانيات , النشاط البدني والرياضي بؿ يتعدى ذلؾ إذ البد أف يعمؿ إلى المواءمة بيف ميوؿ الطمبة وا 
.   المدرسة وقدراتو الشخصية في تقديـ واجبات تربوية في إطار بدني رياضي يستيدؼ النمو والتكيؼ

 
:  مسؤوليات معمم التربية الرياضية التعميمية1.6.1.2

 

إلى إف لمعمـ التربية الرياضية عدة مسؤوليات تعميمية يمكف , (2002) في ىذا اإلطار يشير الخولي
: إيجازىا عمى النحو اآلتي

وصوال , التخطيط الواعي لمتدريس بدءا مف المستوى اليومي ومرورا بالمستوى قصير المدى - 1
. لممستوى بعيد المدى

 

. صياغة األغراض التعميمية اإلجرائية السموكية التي تحقؽ أىداؼ المنياج-  2
 

انتقاء المحتوى مف ألواف األنشطة البدنية والحركية والرياضية المختمفة والتي تحقؽ األغراض -  3
. التعميمية وتتيح لمطمبة اكتساب الحصائؿ السموكية
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وكذلؾ الوسائؿ التعميمية المالئمة لتحقيؽ , اختيار طرائؽ واستراتيجيات مناسبة لمتدريس وتنفيذىا- 4
. األغراض التعميمية بكفاءة عالية

 

وكذلؾ تقويـ جوانب البرنامج وطرائؽ , التقويـ المستمر لمطمبة مف مختمؼ الجوانب السموكية-  5
.  التدريس في ضوء األىداؼ الموضوعة

 
:  صفات معمم التربية الرياضية2.6.1.2

 

ولكي يتمكف معمـ التربية الرياضية مف تحمؿ مسؤولياتو اتجاه العممية التعميمية يجب أف يتوافر فيو 
: عدد مف الصفات منيا, (2004)وبحسب كؿ مف زغموؿ والسايح

 
:  التعميم1.2.6.1.2

 

زيادة عمى أف يكوف ممما , ينبغي أف يحصؿ المعمـ عمى قدر مف التعميـ يفوؽ كثيرا ما يعطيو لمطمبة
وىذا يحتـ عميو أف يكوف , وكيفية توصيؿ المعمومات إلييـ, بطبائع الطمبة ونفسياتيـ وطرؽ معاممتيـ

. مطمعا ومواكبا لممستجدات العممية في مجاؿ تخصصو
 

:  سالمة الجسم والحواس2.2.6.1.2
 

يجب أف يكوف معمـ التربية الرياضية خاليا مف العيوب والتشوىات القوامية الف المعمـ ذو العاىة ينفر 
. منو الطمبة ويسخروف

  
: صحة الجسم 3.2.6.1.2

 

المعمـ ذو الصحة غير السميمة ال يستطيع القياـ بمسؤولياتو وتحمؿ المجيودات التي يتطمبيا عممو في 
. لذا يجب عميو أف يحافظ عمى صحتو وييتـ بيا, مينة شاقة كمينة تدريس التربية الرياضية

: النظافة 4.2.6.1.2
 

يجب أف يكوف المعمـ قدوة لطالبو وذلؾ مف حيث العناية بمالبسو الرياضية او المالبس الخاصة 
. ويجب أف يكوف ذلؾ مف غير تبرج وال مغاالة في األناقة حيث إف الطمبة يتأثروف بو إلى حد كبير

 
:  الروح االجتماعية5.2.6.1.2
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يجب أف يمتاز معمـ التربية الرياضية بالروح الرياضية واف يكوف طبيعيا في سموكو مع طالبو وزمالئو 
وفي نفس الوقت يعمؿ عمى . بالمدرسة وال يتكمؼ في تصرفاتو واف يكوف قدوة حسنة يقتدي بو الطمبة

. بث القيـ االجتماعية السميمة بيف طالب المدرسة
 

:  النظام6.2.6.1.2
 

, يجب عمى معمـ التربية الرياضية أف يحافظ عمى نظاـ المدرسة والتقاليد المدرسية واألساليب التربوية
. واف يبث في طالبو دائما أنو بالنظاـ يمكف انجاز أصعب األعماؿ مع االقتصاد في المجيود والوقت

 
:  الخصائص الخمقية7.2.6.1.2

 

 يجب أف يتحمى معمـ التربية الرياضية باألمانة والصبر والكياسة والعطؼ والتحمؿ واف يكوف مخمصا 
. في عممو وصادقا في أقوالو وأفعالو ومتعاونا مع الجميع ويمتمؾ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية

 
:  الخصائص العقمية8.2.6.1.2

 

يجب أف يكوف معمـ التربية الرياضية ذكيا ولديو القدرة عمى حسف التصرؼ في المواقؼ المختمفة 
. ويتمتع بصحة عقمية ممتازة وعميؽ في أفكاره وغير متسرع في استنتاجاتو

 

:  المادة التعميمية9.2.6.1.2
 

يجب أف يكوف معمـ التربية الرياضية عمى إلماـ جيد بجميع ما يتعمؽ بمينة التربية الرياضية المدرسية 
. (الخ ..... الميارات الرياضية لألنشطة المختمفة وطرائؽ التدريس واألساليب الحديثة في التعميـ )

:  الثقافة العامة10.2.6.1.2
 

ولذا يجب أف يكوف , يحتاج معمـ التربية الرياضية إلى الثقافة العامة بجانب الثقافة الخاصة بمينتو
ممما تماما بالنواحي المعرفية في كثير مف المواد كما يجب أف يكوف ممما ببعض األعماؿ المينية 

 .المختمفة
وفي ىذا السياؽ اجمع الكثير مف التربوييف ورواد التربية الرياضية عمى ضرورة أف يتصؼ معمـ 

التربية الرياضية ببعض الصفات التي تؤىمو لتحقيؽ األىداؼ واألغراض التربوية الموضوعة والتي 
:  تشمؿ
. القدرة عمى كسب احتراـ الطمبة وثقتيـ -
 .القابمية عمى توصيؿ األفكار -
 .القدرة عمى اإليحاء بالثقة -
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 .التمكف المعرفي لممادة -
 (.2002,في الخولي)مستوى عاؿ مف األمانة واالستقامة  -

إف صفات معمـ التربية الرياضية وسموكياتو كما يفضميا الطالب , (1993)ولقد أوضحت دراسة النيار
: ىي

 

: صفات مينية: أوال
 

. يشجع الطالب كثيرا عمى ممارسة الرياضة -
 .ييتـ بآراء الطالب -
 .يشارؾ في النشاط التطبيقي -
 .يوضح فائدة التمريف الجيد -
 .يشرح الميارة بشكؿ جيد -
 .يحضر األدوات واألجيزة قبؿ بدء الدرس -

 

:  صفات شخصية: ثانيا
 

. عادؿ في إعطاء الدرجة -
 .ميذب -
 .مرح و لبؽ -
 .لطيؼ دائما -
 .يتفيـ ميوؿ الطمبة وحاجاتيـ -
. لديو سمعة رياضية جيدة -

:  الكفايات التدريسية لمعمم التربية الرياضية3.6.1.2
 

تعرؼ الكفايات التدريسية بأنيا نسؽ مميز مف السموكيات التي يمكف التعرؼ الييا والتي يؤثر بيا 
شمتوت )المعمـ في المتعمـ عف طريؽ التدعيـ والتوجيو أثناء ممارسة المعمـ لمياـ عممو

(. 2002,وخفاجة
لذا فمف الضرورة بمكاف توافر كفايات أدائية لدى معممي التربية الرياضية ومعمماتيا تؤىميـ الف يقوموا 

بدورىـ بكفاية وفعالية إضافة إلى كفايات شخصية ضرورية وميارات خاصة بالتفاعؿ مع مكونات 
. العممية التعميمية مف طالب ومدير ومشرؼ

عمى إف الكفايات المطموبة في اإلعداد الميني في إطار , (2002)ولقد اجمع الخبراء كما أشار الخولي
: التربية الرياضية يمكف إيجازىا في
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. كفايات مينية -
 .كفايات شخصية -
 

:  الكفايات المينية1.3.6.1.2
 

 إلى القدرات والقابميات التي تتيح professional competenciesيشير تعبير الكفايات المينية 
لمفرد االستمرار في أداء مياـ وأنشطة تخصصو الميني بنجاح واقتدار في اقؿ زمف ممكف وبأقؿ قدر 

. مف الجيد والتكاليؼ
 

:  الكفايات الشخصية2.3.6.1.2
 

باإلضافة إلى الكفايات المينية يجب أف يتصؼ معمـ التربية الرياضية بنوع آخر مف الكفايات ىي 
فالميارات الشخصية , الكفايات الشخصية وىي احد الجوانب األساسية في عممية اإلعداد الميني لممعمـ

تضفي عمى صاحبيا نوعا مف السموؾ يجعمو يحظى بتقدير مف يتعامؿ معيـ والميارات الشخصية 
. تنفع صاحبيا في مينتو وخصوصا مينة معمـ التربية الرياضية

إلى , (2004)وفي ىذا السياؽ فقد توصمت العديد مف الدراسات والبحوث العممية كدراسة عبد الحؽ 
إف الكفايات األساسية لعمؿ معمـ التربية الرياضية في تدريس أية مرحمة تعميمية يمكف حصرىا في 

: المجاالت اآلتية
  

. كفايات التخطيط لمتدريس  -
 .كفايات تنفيذ الدرس  -
 .كفايات التقويـ  -

  الدراسات السابقة 2.2
 

فأف الدراسات التي تحدثت عف أساليب تدريس التربية , مف خالؿ مراجعة الباحث لألدب التربوي
وكذلؾ الدراسات التي تناولت التربية العممية في الجانب التطبيقي كدراسة أبي طامع , الرياضية كثيرة
إال إف دراسة األخطاء الشائعة في تدريس دروس التربية الرياضية لـ تحظ , (2005)وعبد الرزاؽ

بالقدر الكافي مف الدراسة والتحميؿ مقارنة مع ذلؾ الكـ مف الدراسات التي تناولت درس التربية 
او تحميؿ لواقع , (2000)كتحميؿ سموكيات المعمـ كما في دراسة الطراونة, الرياضية مف جوانب أخرى

(, 1997)او استثمار وقت التعميـ كدراسة شوكت, (1998)الممارسات التدريسية كدراسة البيطار
وىذا ال ينفي وجود العديد مف األبواب في الكتب والمواقع , (1988)و كمونة, (1992)ودراسة مسمار
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لـ ييتد إلى - في ضوء عممو– إال أف الباحث , العممية التي تتحدث عف ىذه الجزئية مف الدراسة
دراسة متكاممة تتحدث عف األخطاء الشائعة في تدريس دروس التربية الرياضية سواء مف قبؿ معمـ 

والتي , (2006)سوى دراسة أبو طامع, التربية الرياضية او الطالب المعمـ أثناء فترة التطبيؽ الميداني
تحدثت عف األخطاء الشائعة التي يقع فييا معمـ التربية الرياضية أثناء قيامو بتدريس دروس التربية 

. الرياضية في المدارس الفمسطينية
وانسجاما مع موضوع الدراسة يعرض الباحث بعض الدراسات التي تناولت درس التربية الرياضية 

بحيث تكوف عونا لممطمع عمى ىذه الدراسة في فيـ المقاصد التي يرمي ليا الباحث مف وراء دراستو 
: ىذه والتي يمكف تصنيفيا كاآلتي

 

:  الدراسات التي تناولت تنفيذ درس التربية الرياضية1.2.2
 : الدراسات التي تناولت الممارسات التدريسية والتدريس الفعال لممعمم2.2.2
:  الدراسات التي تناولت سموكيات المعمم3.2.2
 : الدراسات التي تناولت إعداد الطالب المعمم4.2.2
 

:   الدراسات التي تناولت تنفيذ درس التربية الرياضية1.2.2
 

بدراسة ىدفت إلى تقويـ واقع األساليب المستخدمة في دروس التربية , (2008)قاـ الزعبي ومسمار
إضافة إلى , الرياضية لممرحمة الثانوية في مدارس مديرية اربد األولى ومدى تحقيقيا ألىداؼ المنياج

تـ استخداـ المنيج الوصفي لمالءمتو , التعرؼ إلى الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا
الدراسة وطبيعتيا وتـ تصميـ أداتي الدراسة عمى شكؿ استبانة خاصة بالمعمميف وأخرى خاصة 

طالبا وطالبة  (936)إذ بمغت, وتـ اختيار عينة الدراسة مف الطمبة بالطريقة الطبقية العشوائية, بالطمبة
أظيرت النتائج المتعمقة . معمما ومعممة (56)في حيف تـ اختيار جميع مجتمع المعمميف وعددىـ 

بوجية نظر المعمميف إف واقع تدريس دروس التربية الرياضية جاء مناسبا وبدرجة تقديرية تراوحت بيف 
, في حيف كانت تقديرات الطمبة مف عينة الدراسة, عمى مجاالت الدراسة الثالثة, (كبير وكبير جدا)

وبينت نتائج الدراسة إف ىناؾ فروقا ذات , (قميمة وقميمة جدا)غير مرضية وبدرجة تقديرية تراوحت بيف 
داللة إحصائية في تقويـ واقع التدريس المستخدـ في دروس التربية الرياضية عمى مجاالت الدراسة 

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة , الثالثة بيف وجية نظر المعمميف ووجية نظر الطمبة
أساليب التدريس )إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمى المجاؿ الثاني 

في حيف دلت النتائج ( والمؤىؿ العممي, والجنس, ونوعيا, مكاف المدرسة)تعزى لممتغيرات (المستخدمة
, إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات عمى مجاالت الدراسة الثالثة تعزى لمتغير الخبرة
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مكاف )وبينت النتائج المتعمقة بتقديرات الطمبة إف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات
في واقع التدريس المستخدـ في دروس التربية الرياضية المتعمقة  (والفرع, والجنس, ونوعيا, المدرسة
.  (وتقويـ تحقؽ أىداؼ المنياج, التنظيـ العاـ لدروس التربية الرياضية)بمجالي

 
دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف اثر استخداـ أسموبي التبادلي وتدريس , (2008)وأجرى عمي وعبد الجبار

, األقراف في تعميـ بعض الميارات الحركية لدرس التربية الرياضية والمقارنة في االختبار ألبعدي بينيما
أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة المرحمة , واستخدما المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة الدراسة

بالعراؽ خالؿ العاـ الدراسي  (نينوى)األولى في معيد إعداد المعمميف بقسـ التربية الرياضية في تربية 
طالبا ُقسموا  (90)طالبا مف أصؿ مجتمع البحث والبالغ عددىـ  (40)والبالغ عددىـ , 2007/2006

وشممت المجموعة التجريبية , طالبا لكؿ مجموعة (20)إلى مجموعتيف تجريبيتيف متساويتيف بواقع 
ولقد , في حيف شممت المجموعة التجريبية الثانية أسموب تدريس األقراف, األولى األسموب التبادلي

اشتمؿ البرنامج التعميمي عمى مفردات المنيج المقرر ليذه المرحمة الدراسية وتضمنت 
وقد تـ التحقؽ مف تكافؤ مجموعتي , (المناوالت والتنطيط والتيديؼ مف الثبات بكرة السمة)ميارات

والميارات , وبعض عناصر المياقة البدنية والحركية, متغيرات النمو)البحث بالمتغيرات التي تتعمؽ بػ 
جراء االختبارات البعدية ومعالجتيا . (األساسية بكرة السمة قيد البحث وبعد تنفيذ البرنامج التعميمي وا 

فاعمية أسموبي التبادلي وتدريس األقراف في تعميـ بعض : إحصائيا توصؿ الباحثاف إلى ما يأتي
تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الثانية والتي استخدمت أسموب تدريس , الميارات األساسية بكرة السمة

عند مقارنتيا بطالب المجموعة , األقراف في تعميـ ميارتي التنطيط والتيديؼ مف الثبات بكرة السمة
ولـ تظير فروؽ بيف أسموبي التبادلي وتدريس , التجريبية األولى والتي استخدمت األسموب التبادلي

.  األقراف في تعميـ ميارة المناولة الصدرية
      

والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ في مستوى المحتوى ومستوى , (2007)دراسة الحايؾ وآخريف
األسموب : انشغاؿ المتعمـ في الجزء التطبيقي بيف بعض أساليب التدريس الحديثة في التربية الرياضية

وأسموب , (التبادلي)وأسموب التطبيؽ بتوجيو األقراف, (التدريبي)وأسموب التطبيؽ بتوجيو المعمـ, أألمري
فقد تكونت عينة الدراسة , االكتشاؼ الموجو في لعبة كرة الطائرة لطالبات الصؼ السابع األساسي

وقد , طالبة تـ توزيعيف عمى أربع مجموعات بحيث تمثؿ كؿ مجموعة أسموبا تدريسيا واحدا (80)مف
طالبة عشوائيا مف  (12)تـ تدريس الطالبات الميارات المقررة باستخداـ األساليب األربعة ثـ تـ اختيار

وقت التعميـ )المجموعات األربع لغرض المشاىدة واستخدمت أداة المالحظة المنتظمة والمستمرة 
وأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف األساليب التدريسية المستخدمة , (1982,التربية الرياضية– األكاديمي

كما أظيرت , (والتدريب, والنواحي الفنية, والتنقؿ, اإلدارة)في مستوى المحتوى في مجاالت الدراسة 
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النتائج وجود فروؽ بيف األساليب التدريسية المستخدمة في مستوى انشغاؿ المتعمـ في مجاالت 
أداء , أداء الميارة بمستوى مالئـ, االنتظار, النشاط اإلدراكي, انتقاؿ المتعمـ داخؿ إطار المياـ)الدراسة

 .(الميارة بمستوى غير مالئـ
 

والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى األخطاء الشائعة في تدريس حصص التربية , (2006)دراسة أبي طامع
إضافة إلى , الرياضية في المدارس الفمسطينية مف وجية نظر مشرفي التربية الرياضية ومشرفاتيا

ولتحقيؽ . والخبرة العممية, والمؤىؿ العممي, تحديد االختالؼ في مستوى األخطاء تبعا لمتغيرات الجنس
. مشرفا ومشرفة (32)ذلؾ صمـ الباحث استبانو تـ تطبيقيا عمى أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ 

(, 56%)أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى األخطاء كاف منخفضا إذ وصمت النسبة المئوية لالستجابة
كما أظيرت النتائج إف أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات جاءت في الترتيب األوؿ بمستوى 

واف أخطاء األماف والسالمة وختاـ الدرس جاءت في الترتيب , (66.4%)متوسط وبنسبة مئوية مقدارىا
وأظيرت الدراسة أيضا أف مستوى األخطاء , (50.8%)األخير بمستوى منخفض وبنسبة مئوية مقدارىا

, وكاف أعمى عند حممة درجة الماجستير مقارنة بالبكالوريوس, عند اإلناث كاف اكبر مقارنة بالذكور
ودلت النتائج عمى وجود اختالؼ في مستوى األخطاء عمى جميع المجاالت والدرجة الكمية تبعا لمتغير 

. الخبرة العممية
 

AAHPERD(2003 ,) االتحاد األمريكي لمصحة والتربية البدنية والترويح والتعبير الحركيوأجرى 
دراسة لمتعرؼ عمى أكثر األساليب استعماال وتأثيرا مف قبؿ معممي التربية الرياضية في العالـ ممثمة 

فقد استخدـ االستبانة أداًة لجمع المعمومات مشتممة  (وفنمندا, والواليات المتحدة, وانجمترا, وفرنسا, كندا)بػ
, الخماسي لإلجابة عمى االستبانة (ليكرت)واستخدـ تدرج , وكؿ محور لو عدة أسئمة, عمى عدة محاور

وخمصت الدراسة إلى أف األساليب األكثر استخداما لدى معممي التربية الرياضية تندرج مف األسموب 
أكثر مف األساليب التي تندرج مف أسموب , أألمري وحتى األسموب التضميني المتعدد المستويات

 (التدريبي)كما كشفت الدراسة أف األسموب التطبيقي بتوجيو المعمـ , االستكشاؼ وحتى التعميـ الذاتي
واستنتجت الدراسة أف سبب عدـ استعماؿ , ىو األكثر انتشارا واستعماال لدى معممي التربية الرياضية

المعمميف لألساليب التدريسية التي تندرج مف أسموب االستكشاؼ الموجو وحتى التعميـ الذاتي يعود إلى 
وقد , افتقار المعمميف لممعرفة باستخداـ تمؾ األساليب, عمر المتعمميف, عدة أسباب منيا حجـ الصؼ

 .يكوف السبب في المناىج
 

دراسة ىدفت إلى وصؼ سموكيات طالبات الصؼ السادس األساسي خالؿ , (1994)وأنجزت البيات
حصص التربية الرياضية المواتي يقـو عمى تدريسيف مدرسات متخصصات في مديرية تربية عماف 
األولى والثانية والى التعرؼ إلى نسبة وقت التعميـ األكاديمي خالؿ الحصص لنفس العينة وقد تـ 
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وتصوير حصتي تربية رياضية لكؿ معممة عف , معممات مف كال المديريتيف بطريقة قصدية (8)اختيار
وىكذا , واختيار ثالث طالبات عشوائيات مف كؿ حصة باعتبارىا عينة مستيدفة, طريؽ استخداـ الفيديو

, طالبة مستيدفة (48)معممات و (8)حصة ؿ  (16)يكوف مجموع الحصص المصورة 
أظيرت نتائج , (1982,التربية الرياضية– وقت التعميـ الفعمي) تـ استخداـ أداة المراقبة المنتظمة 

أما المحتوى الحركي , قد استغرؽ نصؼ الحصة (والتنقؿ, واإلدارة, اإلحماء)الدراسة إف المحتوى العاـ 
واف االنشغاؿ الحركي كاف بنسبة , مف وقت الحصة (31.95%)فقد تمثؿ بالتدريب عمى الميارة بنسبة 

. فقط (6.59%)كاف( وقت تعمـ أكاديمي)والنشاط الحركي المالئـ , مف وقت الحصة (%8.26)
 

بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أفضؿ الطرائؽ التدريسية في استثمار وقت التعميـ , (1990)وقاـ لزاـ
طالبا مف طالب المدارس الثانوية تـ  (12)وتكونت عينة الدراسة مف , األكاديمي في المدارس الثانوية

نظاـ الوقت النموذجي )واستخدـ الباحث نظاما يدعى بػ ,اختيارىـ بصورة عشوائية لغرض المشاىدة
وقد أظيرت , وىو نظاـ مشاىدة السموؾ الحركي لمطالب في أثناء دروس التربية الرياضية (لنشاط الفرد

نتائج الدراسة إف الطريقة التدريبية ىي أكثر الطرائؽ التدريسية الحديثة مالءمًة لظروؼ الطمبة وأكثرىا 
واف , قدرًة عمى حث الطالب عمى التعامؿ مع مفردات الدرس واستثمار الوقت األكاديمي في التعميـ

. طرائؽ التدريس المستخدمة حاليا لـ تحقؽ أىداؼ التربية الرياضية
 :  الدراسات التي تناولت الممارسات التدريسية والتدريس الفعال لممعمم2.2.2

 
وىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة السموؾ التدريسي في حصة , (2007)دراسة النداؼ والقطارنة

التربية الرياضية والتعرؼ إلى وجود فروؽ في وجيات النظر بيف المعمميف والطمبة في تقديرىـ لدرجة 
والمؤىؿ , ممارسة السموؾ التدريسي والى وجود فروؽ بيف المعمميف أنفسيـ تعود إلى متغير الجنس

اشتممت عينة الدراسة عمى جميع معممي التربية الرياضية وعمى جميع . ولتفاعميما معا, والخبرة, العممي
طالبا في الفصؿ  (829)طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس لواء المزار الجنوبي وبمغ عددىـ 

وقد تـ بناء أداة البحث وىي إستبانة مكونة مف , 2004/2005الدراسي األوؿ مف العاـ األكاديمي 
تشكؿ في ( وسموكيات عامة, والختاـ, والتطبيؽ, التمييد والتعميـ)فقرة توزعت عمى أربعة محاور  (40)

مضمونيا السموكيات التدريسية الواجب القياـ بيا في حصة التربية الرياضية وقد استخدـ سمـ التقدير 
أظيرت نتائج الدراسة وجود . المكوف مف خمس درجات في تقدير ممارسة السموؾ التدريسي لممعمـ

وقد أعطى , فروؽ في وجيات النظر بيف المعمميف والطمبة في تقدير درجة ممارسة السموؾ التدريسي
في حيف أعطى الطمبة درجة ممارسة , المعمموف أنفسيـ درجة ممارسة مرتفعة لمسموؾ التدريسي

وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف المعمميف أنفسيـ تعود , منخفضة لمسموكيات التدريسية
 .  لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة العممية او نتيجة لتفاعميا معا
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دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى واقع توظيؼ معممي التربية الرياضية لسموكاتيـ , (2003)أجرى مسمار

واشتممت , المفظية متمثمة بعبارات التغذية الراجعة بأنماطيا المختمفة واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
وتـ استخداـ أداة خاصة لجمع البيانات وىي أداة , معمما اختيروا بشكؿ قصدي (30)عينة الدراسة

وذلؾ لرصد عبارات التغذية الراجعة والتي يطمقيا المعمـ لطالبو وقد خمصت  (Randoel)راندوؿ
كاف  (المعمميف)الدراسة إلى إف واقع الممارسات وتوظيؼ السموؾ المفظي مف قبؿ أفراد عينة الدراسة 

كما وأظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف , محدودا وغير نظامي وبحاجة لتفعيؿ
 .او سنوات الخبرة, المعمميف في أنماط التغذية الراجعة تتعمؽ بنوع الميارة التعميمية او نوع المدرسة

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى الممارسات التدريسية لمعممي التربية , (أ-2002)كما وأجرى مسمار

وقاـ الباحث بتطوير أداة , الرياضية كما يقدرونيا بأنفسيـ وذلؾ مف خالؿ االستجابة إلى أداة الدراسة
بحيث يمثؿ كؿ موقؼ , موقفا تدريسيا تعكس الممارسات التدريسية الفعمية (16)الدراسة لتشمؿ عمى 

معمما ومعممة تـ اختيارىـ بشكؿ قصدي ممف يدرسوف  (90)وبمغت عينة الدراسة , بدائؿ محتممة (9)
وتوصؿ الباحث إلى إف استجابات المعمميف , معمماً  (33)معممة و  (57)مادة التربية الرياضية منيـ

وقد كاف ىناؾ أفضمية لالستجابات إلى أداة , إلى مواقؼ الدراسة ومحاورىا كانت في معظميا ايجابية
كما ظيرت فروؽ دالة , الدراسة تعزى لمنوع االجتماعي لممدرس ولصالح معممات المدارس النموذجية
 .  سنوات فأكثر (10)إحصائيا لصالح المعمميف مف حممة الدبمـو العالي ومف أصحاب الخبرة مف 

 
إلى التعرؼ إلى السموكيات التدريسية والتي يمارسيا معمـ التربية , (2002)وىدفت دراسة عودات

وعما إذا كانت , (التطبيقي بتوجيو المدرس)الرياضية أثناء تدريسو ألسموبي التدريس أألمري والتدريبي 
وتنظيـ تطبيؽ النشاط , ومراقبة النشاط الحركي لمطالب, الشرح)ىناؾ فروؽ إحصائية تبعا لمتغيرات 

دارة الصؼ, الحركي دارة السموؾ الطالبي وتنظيمو, وا  كذلؾ التعرؼ إلى الفروؽ  (وسموكات أخرى, وا 
وتـ , واستخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب التحميمي, بيف السموكات التدريسية االيجابية والسمبية

وقد بمغت العينة عشرة معمميف مف معممي التربية , اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة
لتحميؿ سموؾ المعمـ وأظيرت نتائج  (أندرسوف)ولجمع البيانات استخدـ الباحث استمارة , الرياضية

ف , الدراسة أف األسموب التدريسي التدريبي أفضؿ بالنسبة لمتفاعؿ الصفي بيف المعمـ والطالب وا 
السموكيات االيجابية والتي يمارسيا معممو التربية الرياضية في األسموب التدريبي كانت أعمى منيا في 

واف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في السموكات الممارسة بيف األسموب أألمري , األسموب أألمري
دارة السموؾ االيجابي وتنظيمو  واألسموب التدريبي وقد كاف الشرح ومراقبة النشاط الحركي لمطالب وا 
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دارة السموؾ الطالبي , لصالح األسموب التدريبي دارة الصؼ وا  وسموؾ تنظيـ تطبيؽ النشاط الحركي وا 
. السمبي وتنظيمو وسموكات أخرى لصالح األسموب أألمري

           
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أبعاد التدريس الفعاؿ كما يدركو طمبة التطبيؽ , (2002)وقاـ آدـ

وذلؾ , الميداني بقسـ التربية الرياضية بجامعة الممؾ سعود واألىمية الضمنية في تمؾ المجاالت
وذلؾ بكتابة , جمع بيانات تتعمؽ بخبرتيـ العممية والواقعية اليامة)باستخداـ طريقتي األحداث اليامة 

واستجالء األطر  (عمى أف تكوف الخبرات حقيقية وحديثة وتكتب بالتفصيؿ, تقارير مرتبطة بالخبرات
اعتماد الطريقة عمى جمع عدد مف الموضوعات المرتبطة بمجاؿ )المرجعية لممفحوصيف والمقصودية 

وجمعت البيانات مف عينة مف  (دراسة معينة ثـ تقدـ لممفحوصيف ليقوموا بترتيبيا تنازليا وحسب أىميتيا
وتوصؿ الباحث إلى , طالبا وطالبة (25)طمبة التطبيؽ الميداني بقسـ التربية الرياضية والبالغ عددىـ 

تقديـ المادة )فيـ يدركوف أف , إف طمبة التطبيؽ الميداني لدييـ مدركات متعددة األبعاد لمتدريس الفعاؿ
كمجاالت تتضمف أىـ الموضوعات التي تسيـ في فاعمية ( التخطيط)و( التنظيـ واإلدارة)و (الدراسية
واف كافة الموضوعات قد ارتبطت باألنشطة الرياضية فقط باعتبارىا مادة دراسية لمتربية , التدريس
 . كما تدرؾ العينة أف تقويـ التحصيؿ اقؿ أىمية في التدريس الفعاؿ, البدنية

 
إلى استقصاء آراء معممي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعاؿ , (2002)وىدفت دراسة أبو دلبوح

واستخدـ االستبانة أداًة لجمع البيانات وقد , ومدى تأثيرىا عمى العممية التدريسية, في التربية الرياضية
 (والتقويـ, والوسائؿ التعميمية, واألنشطة التعميمية, والتنفيذ, التخطيط)اشتممت محاور االستبانة عمى

معمما ومعممة  (199)وتكونت عينة الدراسة مف معممي التربية الرياضية ومعمماتيا والبالغ عددىـ 
وتوصمت النتائج إلى إف ممارسة مبادئ التدريس الفعاؿ مف وجية , اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية

وانو ليس ىناؾ فروؽ في تقديرات معممي التربية الرياضية , نظر المعمميف والمعممات تقع ضمف الوسط
أما النتائج المتعمقة بتقديرات معممي التربية الرياضية لممارستيـ لمبادئ التدريس , يعود لمتغير الجنس

أشار إلى إف ىناؾ اثرًا ذا داللة إحصائية ولصالح المعمميف ذوي , الفعاؿ وحسب متغير سنوات الخبرة
واف ىناؾ فروقا معنوية لممارسة المعمميف لمبادئ التدريس  ( سنة خبرة11))أكثر مف)الخبرة الطويمة 

 .الفعاؿ ولصالح المعمميف الذيف يحمموف درجة دبموـ كمية المجتمع
 

دراسة ىدفت إلى تحديد ما إذا , (-Van-Der-Mars et al,1991فاف دير مارس وآخروف)وأجرى 
معمـ تربية رياضية لممرحمة  (18)وقد تـ اختيار , كاف لمستويات الخبرة أثٌر في فعالية التدريس

وضـ : مستوى مبتدئ: وقد ضمت المجموعة ثالثة مستويات, وصنفوا حسب مستويات الخبرة, االبتدائية
ضـ المعمميف الذيف تتراوح خبرتيـ : والمستوى الثاني, المعمميف الذيف تتراوح خبرتيـ ما بيف سنة واثنتيف
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 5-8ضـ المعمميف الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف: والمستوى الثالث والمتقدـ,  سنوات3-4ما بيف
ولجمع البيانات تـ استخداـ أداة المراقبة , طالب عشوائيا مف كؿ صؼ (3)وقد تـ اختيار, سنوات

وقد أشارت النتائج إلى عدـ . (1982,التربية الرياضية- وقت التعميـ األكاديمي)المنتظمة والمستمرة 
ووقت , والمحتوى الحركي, وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات الثالث لمتغير التنقؿ

مما يدؿ عمى إف مستوى أداء المعمميف في المجموعات , التعميـ األكاديمي في حصة التربية الرياضية
 .الثالث كاف متشابياً 

 
تأثير نموذج لمتخطيط لدرس التربية الرياضية عمى بعض , (Mismar,1990)واستقصت دراسة مسمار

السموكيات التدريسية لمطمبة المعمميف وكذلؾ عمى معرفتيـ ومعموماتيـ حوؿ التخطيط الفعاؿ فضال عف 
طالبا  (22)بمغت عينة الدراسة, اتجاىاتيـ نحو تخطيط الدروس وتحضيرىا تبعا لألصوؿ المرعية

, تجريبية وضابطة: تـ توزيعيا عشوائيا إلى مجموعتيف, وطالبة مف قسـ التربية البدنية وعمـو الحركة
 Cam Corder)وطمب مف أفراد عينة الدراسة تخطيط دروس مصورة وتنفيذىا عبر كاميرة الفيديو

Camera)  لتسجيؿ أحداث مرئية ومسموعة يمكف أف تحدث خالؿ دروس التربية الرياضية باعتباره
في المدرسة النموذجية التابعة لجامعة  (7-10)وكانت عينة الطالب مف الصفوؼ, أجراًء قبمياً 

أخضعت المجموعة , وبعد جمع البيانات في ىذا األجراء القبمي لجميع متغيرات الدراسة, (فموريدا)
في حيف , التجريبية لعدة لقاءات ذات العالقة بالموديؿ التخطيطي لمتدريس ضمف رزمة تدريبية مقننة

وبعد البرنامج تـ إعادة , ُأخضعت المجموعة الضابطة لنفس العدد مف المقاءات لموضوعات مختمفة
وذلؾ لتمكيف الباحث مف تحقيؽ أىداؼ الدراسة ورصد وقت التعميـ , التصوير لنفس عينة الطالب

, وتحديد عبارات التغذية الراجعة واإليماءات المفظية المعنية عمى التدريس ألجؿ تحميميا, األكاديمي
والتحقؽ مف التحصيؿ المعرفي ألفراد العينة واتجاىاتيـ حوؿ التخطيط لتدريس التربية الرياضية 

وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح الطمبة  (باعتباره نموذجًا إشرافياً )
مما يدؿ عمى أف الرزمة التدريبية والمدخمة , المعمميف في المجموعة التجريبية وفي جميع المتغيرات

البحثية كانت ذات اثر واضح عمى مستوى سموؾ الطالب المعمـ التدريسي او عمى معرفتو بالتخطيط 
 .واالتجاه نحوه

 
 :  الدراسات التي تناولت سموكيات المعمم3.2.2

 

بأجراء دراسة ىدفت إلى معرفة ميوؿ الطمبة , (Ryan and Maina,2003- رياف وماينا )قاـ 
ولتحقيؽ ذلؾ تـ تصميـ استبانة مكونة . واتجاىاتيـ تجاه سموكيات وصفات معمـ التربية الرياضية

أظيرت . طالبا مف المرحمة المدرسية المتوسطة (611)فقرة تـ توزيعيا عمى عينة مكونة مف (46)مف
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نتائج الدراسة أف أكثر ما يرغبو الطالب في دروس التربية الرياضية ىو تنوع األنشطة الرياضية وتمبية 
أما النواحي غير المفضمة في دروس التربية الرياضية متضمنة قصر , رغباتيـ في األنشطة المختارة

أما األشياء المفضمة عند الطمبة تجاه معمـ التربية , درس التربية الرياضية وعممية تغيير المالبس
أما األشياء غير المرغوبة فتضمنت التحيز لمطمبة , الرياضية فكانت حبو لمعمؿ والتواصؿ مع الطمبة

.  واستخداـ األلفاظ النابية, الموىوبيف واالفتقار لمحماس
 

سموكيات منتخبة لممدرس والوقت النظري في " دراسة بعنواف , (Hastie,1994- ىاستي)وأجرى 
سعت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى سموكيات المعمـ والذي " تدريس الطمبة لمادة التربية الرياضية 

استخدمت , يرتبط بمستويات عالية مف التعامؿ مع الطمبة لموصوؿ إلى فيـ أفضؿ لقدرات الطمبة
معمميف وذلؾ لمتعرؼ إلى المعمـ  (3)وكانت عينة الدراسة تقتصر عمى, الدراسة المالحظة أداًة لمبحث

وأظيرت نتائج الدراسة بأف المعمـ األكثر فعالية ىو ذلؾ المعمـ , األكثر فعالية والمعمـ األقؿ فعالية
ذا ما أراد المالحظة يجب أف تكوف مالحظة  الذي يتفاعؿ مع طالبو وتقؿ لديو فترات المالحظة وا 

. صحيحة ودقيقة ويرافقيا تقديـ اإلرشادات والتعديالت
   

دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أىـ السموكيات والصفات التي يجب أف , (1993)كما أجرى النيار
, طالب (600)تألفت عينة الدراسة مف , تتوافر لدى معمـ التربية الرياضية كما يفضميا طالب المدارس

صفة وكانت (25)سموؾ والثاني عمى (25)حيث استخدـ استبانة مكونة مف قسميف األوؿ يحتوي عمى
نتائج الدراسة تؤكد ضرورة تواجد مجموعة مف السموكيات مثؿ تشجيع الطمبة عمى ممارسة األنشطة 

وكذلؾ مشاركة الطمبة في التطبيؽ الميداني لتنظيـ البطوالت الرياضية وشرح الميارة , واالىتماـ بآرائيـ
وأظيرت نتائج الدراسة إف أىـ الصفات التي . جيدا والعمؿ عمى تحضير األدوات واألجيزة قبؿ الدرس

. والعالقات الجيدة مع الطمبة, والمرح, العدؿ: عمى معمـ التربية الرياضية أف يتحمى بيا ىي
 

 :  الدراسات التي تناولت إعداد الطالب المعمم4.2.2
 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى مساىمة مناىج كميات التربية , (2008)أنجز الحايؾ والنداؼ
الرياضية في الجامعات األردنية في إكساب الطمبة المعمميف ميارات التدريس في ضوء معايير الجودة 

 ( طالب67طالبة و97 )طالبا وطالبة (164)تكونت عينة الدراسة مف. الشاممة مف وجية نظر الطمبة
مف كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الرسمية األربع واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي 

األوؿ عبارة عف مجموعة مف األسئمة , تـ بناء استبانة مكونة مف جزأيف, لمناسبتو وطبيعة ىذه الدراسة
والثاني عبارة عف فقرات تعبر عف وجية نظر الطمبة في مدى مساىمة مناىج كميات التربية , العامة
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أشارت نتائج . الرياضية في إكساب الطمبة المعمميف ميارات التدريس في ضوء معايير الجودة الشاممة
الدراسة إلى إف مناىج كميات التربية الرياضية ال تسيـ بدرجة كبيرة في اكتساب الميارات التدريسية 

مما يعني إف ىذه المناىج ال تحقؽ متطمبات , الالزمة لمطمبة المعمميف في ضوء معايير الجودة الشاممة
الجودة الشاممة في بناء المدرس القادر عمى القياـ بالمياـ التدريسية الحديثة التي تتناسب والتطورات 

كما توصمت الدراسة إلى إف القصور الواضح في المناىج مرده إلى إف , والتغيرات الحاصمة في العالـ
ىذه المناىج في األساس غير قائمة عمى أسس ومعايير عالمية تحقؽ مفيـو الجودة الشاممة في التعميـ 

وأظيرت النتائج إف طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعة األردنية قد سجموا متوسطات . الجامعي
مما يشير إلى أف مناىج كمية التربية الرياضية بالجامعة , أعمى مقارنة بطمبة الجامعات األخرى

األردنية ىي أكثر مساىمة في إكساب الطمبة المعمميف لميارات التدريس الحديثة في ضوء معايير 
. الجودة الشاممة مف مناىج الكميات األخرى

 
بيدؼ التعرؼ إلى مدى تأثير المعمـ المتعاوف ,  Godfrey, 1995)-جودفري (وفي دراسة قاـ بيا 

عمى الفمسفة التربوية لمطالب المعمـ التي تواجو استراتيجياتو وأساليبو التعميمية، وقد طبقت الدراسة 
في تخصصات مختمفة مف بينيا التربية الرياضية،  (داكوتا)عمى عينة مف الطمبة المعمميف في جامعة 

أظيرت نتائج الدراسة أف األسموب .  لجمع البيانات(EAP)وقد تـ استخداـ أداة المواقؼ التربوية
التوجييي لممعمـ المتعاوف لو أثر كبير عمى درجة الفمسفة التربوية لمطالب المعمـ والتي تؤثر بالتالي 

. عمى سموكياتو وأساليبو التعميمية في تدريس التربية الرياضية المدرسية
 

دراسة ىدفت التعرؼ إلى اثر التدريب الميداني في تحسيف مستوى , (2004)وأجرى حديث وآخروف
واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية , الكفاءات التدريسية لطمبة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة

فقد تكونت عينة الدراسة , ساعة معتمدة ومادة مناىج وطرائؽ التدريس (80)ومف الطمبة الذيف انيوا 
واستخدـ الباحثوف المنيج المسحي لجمع البيانات باستخداـ طريقة المالحظة , متدربا ومتدربة (24)مف

ومرحمة , ومرحمة التنفيذ, مرحمة ما قبؿ الدرس: وأجريت اختبارات في مراحؿ التدريس الثالث, الوصفية
وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ أثرا ايجابيا لمتدريب الميداني في رفع مستوى الكفاءات , التقويـ

.  التدريسية لمطمبة المعمميف
 

بدراسة ىدفت إلى تحديد أىـ الواجبات التعميمية لمطمبة المعمميف مف , (Al-tawil,2003)وقاـ الطويؿ
وتكونت عينة , وجية نظر معممي التربية الرياضية ومعمماتيا في المدارس الحكومية في محافظة الكرؾ

وأشارت نتائج الدراسة . وقد صمـ الباحث أداة لقياس أىداؼ الدراسة, معمما ومعممة(141)الدراسة مف
ثـ المشاكؿ , ثـ التخطيط لمموقؼ التعميمي, إلى إف أىـ الواجبات التعميمية ىي المتعمقة بتنفيذ الدرس
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واف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا في مجاؿ تنفيذ , وأخيرا الواجبات المتعمقة بالتقويـ, المتعمقة بإدارة الصؼ
أما مجاؿ إدارة الصؼ وعمى متغير , الدرس عمى متغير الخبرة ولصالح الخبرة األقؿ مف خمس سنوات

كما إف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في , المؤىؿ العممي فكاف لصالح حممة درجة البكالوريوس
مجاؿ تنفيذ الدرس والتقويـ واإلدارة بشكؿ كمي ولصالح المعمميف الذيف يدرسوف المرحمة األساسية 

 . والثانوية
 

بناء تصور مقترح لبرنامج التربية العممية في خطة إعداد المعمـ بكمية , (2003)وحاولت البنعمي ومراد
فقد تـ تحميؿ البرنامج , واعتمد الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي, التربية يعتمد عمى النظاـ ألتتابعي

وبالتالي تحديد الميارات التدريسية الالزمة , المطبؽ بالكمية لمكشؼ عف جوانب الضعؼ والقصور
, (مرحمة المشاىدة في مدارس التطبيؽ)مرحمة التييئة : لمبرنامج وتحديد المراحؿ التي يمر بيا وىي

, ولجمع البيانات فقد تـ استخداـ االستبانة الستطالع اآلراء حوؿ البرنامج, مرحمة الممارسة الفعمية
أسفرت نتائج الدراسة إلى اتفاؽ أفراد العينة عمى مالءمة . معمما (159)واشتممت عينة الدراسة عمى

 .واختمفت آراء العينة في آلية التنفيذ لمراحؿ البرنامج. البرنامج المقترح
 

دراسة ىدفت إلى تقويـ رؤية مستقبمية إلعداد المعمـ بكمية التربية جامعة , (2002)وأجرى الكندري
وتناولت الدراسة , بغية الوصوؿ إلى جودة أفضؿ مف خالؿ اإلجراءات والموائح ذات الصمة, الكويت

كذلؾ تقديـ اقتراح , مع إعادة النظر في فمسفة اإلعداد الحالية, والتتابعي, نظامي اإلعداد التكاممي
 (او احدىما عمى اقؿ تقدير, كالىما معا)واختبار التخرج, بانتياج أسموبيف جديديف ىما مشروع التخرج

وزيادة عدد سنوات اإلعداد لتصبح , إذ يتعيف عمى الطالب اجتيازىما قبؿ التخرج وخالؿ السنة النيائية
ضافة لذلؾ تطرح ورقة إلعادة النظر في التربية العممية فمسفة ومحتوى, خمس سنوات والتأكيد عمى , وا 

وانتيت الدراسة إلى إبراز أىمية التدريب أثناء , أىمية مشاركة عضو ىيئة التدريس في اإلشراؼ عمييا
 .الخدمة بيدؼ المحافظة عمى النمو الميني

 
دراسة ىدفت إلى تقييـ فاعمية برنامج إعداد معممي التربية البدنية في , (2002)كما أجرى ألعمادي

, جامعة قطر مف وجية نظر كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وموجيي التربية الرياضية
ومعممي التربية الرياضية مف خريجي قسـ التربية الرياضية بالجامعة وأخيرا طالب المرحمة النيائية في 

, وميارات التدريس, المقررات الدراسية: وتناولت الدراسة وجيات النظر مف أربعة محاور وىي, القسـ
االستبانة : ىما, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد استخدـ الباحث أداتيف. ومقترحات, والتربية العممية

وقد , والمقابمة وتوصمت الدراسة إلى إف ىناؾ رضا وقبوال عف متطمبات الجامعة والكمية والتخصص
اتفقت عينة الدراسة عمى أف مقررات التخصص قد ساىمت وبشكؿ جيد في إعداد الطالب لمينة 
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واف األسموب األكثر استخداما ىو , وىناؾ تنوع لكنو محدود في استخداـ أساليب التدريس, التدريس
وطمبت عينة الدراسة بزيادة الوقت المخصص لمتدريب الميداني فقد اعتبروه عامال , األسموب التقميدي

كما أبدت عينة الدراسة عدـ رضاىا لعدـ تحقيؽ األىداؼ المتعمقة , ميما جدا في إعداد الطالب المعمـ
إضافة , بالتأىيؿ التربوي والتدريب المستمر واإلشراؼ عمى مف لو صمة بمينة تدريس التربية الرياضية

إلى إعداد أخصائييف عمميا وعمميا لمتربية الرياضية لمقياـ بواجباتيـ في اإلشراؼ والتوجيو واالدراة 
 .والتدريب

 
إلى التعرؼ عمى الكفايات الواجب توافرىا لمطالب المعمـ , (Young,2001- يونج )وىدفت دراسة 

طالبا معمما مف جامعة  (120)وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا , وذلؾ خالؿ فترة التدريب الميداني
الصفات ): ومف ىذه المحاور, وتناولت الدراسة عدة محاور لتقويـ أداء الطالب المعمـ, (ىونج كونج)

والقدرة عمى , ومدى استخداـ الطالب المعمـ ألساليب التدريس المختمفة, وتحضير الدروس, الشخصية
 (وأخيرا الخمفية المعرفية لمموضوعات الدراسية, والقدرة عمى التعامؿ والتواصؿ مع الطمبة, إدارة الصؼ

وخمصت الدراسة إلى أف الطالب المعمـ يفتقر إلى الكفاية األدائية لمميارات الحركية والقدرة عمى 
 . وأخيرا عدـ القدرة عمى تنظيـ الوقت وضبط السموؾ, واالفتقار لمكفاية المعرفية, تحميميا

 
والتي استيدفت معرفة العالقة اإلرتباطية بيف التدريس , (Copeland,2001-كوبيالند )دراسة 

طالبا معمما في  (32)وقد بمغت عينة الدراسة , المصغر وسموؾ الطمبة المعمميف في غرؼ الصفوؼ
وتـ تدريب المجموعة التجريبية , تخصص تدريس المرحمة االبتدائية وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف

أسابيع عمى عدة كفايات ذات عالقة بالميارات التدريسية ومف أىميا طرح األسئمة  (5)لمدة استغرقت
التي تـ تصويرىا في أثناء قياميـ  (الفيديو)فقد حصموا عمى تغذية راجعة مف خالؿ مشاىدة أشرطة 

. أما المجموعة الضابطة فقد تـ إعطاؤىا معمومات اعتيادية عف التدريس خالؿ نفس الفترة, بالتدريس
وأسفرت النتائج عف إنو ال فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التعاطي مع األسئمة 

. التي تكشؼ مدى قدرة الطالب المعمـ في مثؿ ىكذا ميارة أساسية في التدريس
وذلؾ مف خالؿ , إلى تقويـ برنامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة, (2000)وىدفت دراسة الناجي

وقاـ , استطالع آراء الطمبة الخريجيف مف مختمؼ التخصصات التدريسية ودرجة إكسابيـ ىذه الكفايات
وقد اشتممت عينة الدراسة عمى , الباحث بتطوير أداة الكفايات التدريسية ودرجة إكسابيـ ليذه الكفايات

وكشفت نتائج الدراسة حوؿ أىمية درجة , طالبا وطالبة (122)جميع الطمبة الخريجيف والبالغ عددىـ 
, قد تجاوزت او ال تقؿ عف محؾ القوة والذي اعتمدتو الدراسة (40)كفاية مف أصؿ  (35)الكفايات أف 

 .واف درجة االكتساب في كؿ الكفايات والمجاالت واألداة جاءت معظميا بدرجة متوسطة
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إلى التعرؼ إلى اثر برنامج تدريبي مقترح لتقديـ التغذية الراجعة عمى , (1996)كما ىدفت دراسة جراح
واشتممت عينة , تحسيف السموؾ المفظي لطالب التدريب الميداني أثناء تقديـ حصص التربية الرياضية

طالبا معمما مف كمية التربية الرياضية تـ اختيارىـ بشكؿ قصدي مف الراغبيف  (11)الدراسة عمى
اجري تحميؿ قبمي لسموكيـ عمى تقديـ التغذية , واعتبروا جميعا عينة تجريبية, باالشتراؾ بيذه الدراسة

 (وااليجابية العامة, وااليجابية الخاصة, والتصحيحية العامة, التصحيحية الخاصة)الراجعة المفظية
قدـ في كؿ حصة ميارتيف , دقيقة (40)والمقدمة مف المعمـ لمطمبة في حصتيف بمغ مجموع كؿ حصة

, وحدة تدريبية (12)ثـ قدـ ليـ برنامج مقترح تضمف . (والدحرجة األمامية المكورة, التصويبة السممية)
وتوصمت , أسابيع متتالية (6)لتدريبيـ عمى كيفية استخداـ التغذية الراجعة بشكؿ فاعؿ قدمت خالؿ 

نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ داللة إحصائية بيف االختبار القبمي والبعدي عمى التغذية الراجعة المفظية 
وبيف التحميؿ القبمي والبعدي عمى , التصحيحية الخاصة وااليجابية الخاصة ولصالح التحميؿ البعدي

 .تقديـ التغذية الراجعة المفظية التصحيحية العامة وااليجابية العامة لصالح التحميؿ البعدي
 

فقد ىدفت إلى تقصي اثر استخداـ كؿ مف األسموب التطبيقي , (Beckett,1990- بكيت )أما دراسة 
بتوجيو المعمـ والتضميني المتعدد المستويات عمى مستوى األداء وتحصيؿ الكفاية المعرفية لطمبة كمية 

والتعرؼ أيضا إلى اثر محتوى الحصة عمى انجاز الطمبة , التربية الرياضية لميارات تعميمية منتقاة
واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لالختبار القبمي والبعدي لألداء المياري والكفاية , لممخرجات التعميمية

قسمت إلى أربعة مجاميع حيث تـ توزيعيـ حسب , طالبا (120)تكونت عينة الدراسة مف, المعرفية
واستخدـ الباحث أداة المالحظة , ومنخفض, ومتوسطٍ , مستوى عاؿٍ : المستوى المياري لتمرير كرة القدـ
وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ معنوية ألفراد عينة الدراسة , لرصد السموؾ لكؿ معمـ وطالب

. كما أظيرت تحسنا عمى االختبار المعرفي ولصالح األسموب التضميني, تعزى لألسموب
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة 3.2
    

:  يالحظ مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة 
إف الدراسات التي تناولت تنفيذ دروس التربية الرياضية قد اىتمت بدراسة أساليب تدريس التربية 

وأف بعضا منيا حاوؿ التعرؼ إلى اثر استخداـ , AAHPERD(2003)الرياضية كدراسة جمعية 
(, 2008)أساليب التدريس الحديثة في تحقيؽ أىداؼ منياج التربية الرياضية كدراسة الزعبي ومسمار

كدراسة عمي , واثر استخداـ أساليب التدريس في تعميـ بعض الميارات الحركية لدرس التربية الرياضية
واثر استخداـ أساليب التدريس الحديثة في استثمار وقت التعميـ األكاديمي في , (2008)وعبد الجبار

ودراسة , (1990)و لزاـ, ( 1994)و البيات , (2007)دروس التربية الرياضية كدراسة الحايؾ وآخروف
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والتي ىدفت التعرؼ إلى األخطاء الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية , (2006)أبي طامع
 .في المدارس الفمسطينية 

 
فمنيا ما تناوؿ درجة ممارسة السموؾ , أما الدراسات المتعمقة بالممارسات التدريسية والتدريس الفعاؿ

ودراسة مسمار , (2007)التدريسي لممعمميف في حصص التربية الرياضية كدراسة النداؼ والقطارنة
وواقع , (Mismar,1990)وبعض السموكيات التدريسية لمطمبة المعمميف كدراسة مسمار, (أ-2002)

توظيؼ معممي التربية الرياضية لسموكاتيـ المفظية في دروس التربية الرياضية كدراسة 
والبعض األخر تناوؿ أبعاد التدريس الفعاؿ ومبادئو في دروس التربية الرياضية , (2003)مسمار

 Van-Der-Mars et)وفاف دير مارس وآخريف, (2002)و أبي دلبوح, (2002)كدراسة كؿ مف ادـ
al,1991.) 

 
فمنيا ما تناوؿ ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ نحو , أما الدراسات المتعمقة بسموكيات المعمـ وصفاتو

 Ryan and)السموكيات والصفات المرغوبة في معمـ التربية الرياضية كدراسة رياف و ماينا
Maina,2003) ,وسموكيات وصفات المعمـ وارتباطيا والوقت النظري في , (1993)ودراسة النيار

 (.Hastie,1994)تدريس مادة التربية الرياضية كدراسة ىاستي
 

فمنيا ما تناوؿ مدى مساىمة مناىج كميات التربية , أما الدراسات المتعمقة بإعداد الطالب المعمـ
ومنيا ما , (2008)الرياضية في إكساب الطمبة المعمميف ميارات التدريس كدراسة الحايؾ والنداؼ

تناوؿ مدى مساىمة واثر مرحمة التطبيؽ الميداني في تحسيف مستوى الكفاءات التدريسية لمطمبة 
ومنيا ما تناوؿ فاعمية بعض البرامج العممية في إعداد , (2004)المعمميف كدراسة حديث وآخروف

ودراسة , (2002)ودراسة ألعمادي, (2003)معممي التربية الرياضية كدراسة البنعمي ومراد
مشروع : والتي قدمت اقتراح بانتياج أسموبيف جديديف في إعداد الطمبة المعمميف ىما, (2002)الكندري

التي نادت بتقويـ برامج إعداد , (2000)ودراسة الناجي. او كالىما معا, التخرج واختبار التخرج
والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى اثر برنامج تدريبي مقترح , (1996)ودراسة جراح. المعمميف قبؿ الخدمة

 .عمى تحسيف السموؾ المفظي لطالب التدريب الميداني أثناء تقديـ حصص التربية الرياضية
 

 ومف الدراسات ما تناوؿ اثر بعض أساليب تدريس التربية الرياضية عمى مستوى األداء وتحصيؿ 
(. Beckett,1990- بكيت )الكفاية المعرفية لمطمبة المعمميف كدراسة 

ومف الدراسات ما تناوؿ فاعمية التدريس المصغر عمى إكساب الطمبة المعمميف لبعض الميارات 
(.  Copeland,2001-كوبيالند )األساسية واثره في تدريس التربية الرياضية كدراسة 
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ومف الدراسات ما تناوؿ أىـ الواجبات والكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعمميف أثناء فترة التطبيؽ 

(. Young,2001- يونج )و  (Al-tawil,2003)الميداني كدراسة الطويؿ 
جراءاتيا مف حيث : وقد أعانت الدراسات السابقة الباحث في اإليحاء بخطوات الدراسة وا 

. اعتماد المنيج الوصفي بالصورة المسحية لمالءمتو وطبيعة ىذه الدراسة -
 .اختيار العينة والتحقؽ مف مدى تمثيميا لمجتمع الدراسة -
جراءاتيا والتحقؽ مف المعامالت العممية لتمؾ األداة -  .االسترشاد بخطوات تصميـ أداة الدراسة وا 
 .االستدالؿ عمى األساليب اإلحصائية المناسبة وطبيعة ىذه الدراسة -
 .االسترشاد في عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا -
 

 ومف المالحظ أف بعضًا مف الدراسات السابقة قد تناوؿ مدى استخداـ األساليب المستخدمة في تدريس 
واف , وأثرىا في استثمار وقت التعميـ األكاديمي في دروس التربية الرياضية, التربية الرياضية وفاعميتيا

والبعض , البعض اآلخر قد تحرى الممارسات التدريسية والتدريس الفعاؿ لكؿ مف المعمـ والطالب المعمـ
إضافة لذلؾ فإف بعضًا مف ىذه , اآلخر قد ركز عمى سموكيات معممي التربية الرياضية وصفاتيـ

, الدراسات قد تناوؿ قضية الطالب المعمـ وسبؿ إعداده مينيا وأكاديميا مف خالؿ بعض االستراتيجيات
. والتدريس المصغر, والتطبيؽ الميداني, وتطوير المناىج, كالبرامج العممية المقترحة

 
إف أىـ ما يميز ىذه الدراسة الحالية أنيا تناولت جوىر العممية التدريسية التي يقـو بيا الطالب المعمـ 
مف حيث دراسة األخطاء الشائعة في التدريس والتي قد يقع فييا الطالب المعمـ أثناء إعطاءه وتنفيذه 

ثـ البحث في التدابير , لدرس التربية الرياضية أثناء فترة التطبيؽ الميداني بيدؼ رصدىا وتحميميا
مما قد يساعد في وضع حموؿ عالجية لتجنب الوقوع في مثؿ ىذه األخطاء بيدؼ , العممية لمحد منيا

وتقويـ برامج إعداد الطمبة المعمميف في , تحسيف وتطوير وتحقيؽ أىداؼ مرحمة التطبيؽ الميداني
وذلؾ انطالقا مف مبدأ أف عممية التدريس . كميات التربية الرياضية وأقساميا في الجامعات الفمسطينية

بؿ ىي عممية تفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ والمادة , ليست مجرد عرض معمومات ونقميا إلى المتعمـ
.  ومثؿ ىذا يؤكد عمى أىمية إجراء مثؿ ىذه الدراسة, التعميمية
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 
: تتمثؿ إجراءات الدراسة وطريقتيا في اآلتي

 

 منيج الدراسة  1.3
. اختار الباحث المنيج الوصفي بإحدى صوره المسحية وذلؾ لمالءمتو طبيعة الدراسة وأىدافيا

 

 مجتمع الدراسة  2.3
في كميات التربية  (المحاضريف والمحاضرات)تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية 

( 69) والبالغ عددىـ 2007/2008الرياضية وأقساميا في الجامعات الفمسطينية لمعاـ الدراسي 
. محاضرًا ومحاضرة

 

 عينة الدراسة  3.3
محاضرًا ومحاضرة مف أعضاء الييئة التدريسية الذيف  (53)أجريت الدراسة عمى عينة قصديو قواميا 

يشرفوف او قاموا باإلشراؼ عمى الطمبة المعمميف أثناء فترة التدريب الميداني وتمثؿ ىذه العينة ما نسبتو 
يبيف توزيع أفراد العينة بحسب  (1.3)تقريبا مف أفراد مجتمع الدراسة األصمي والجدوؿ  (%76.8)

: متغيرات الدراسة
 

( 53=ن)جدول توزيع عينة الدراسة تبعا لممتغيرات المستقمة : 1.3الجدول 
 

النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير 
 

الجنس 
% 81.1  43ذكر  
 18.9 % 10أنثى 

  %100.0 53المجموع 
% 17.0  9بكالوريوس  
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 43.4 % 23ماجستير المؤىؿ العممي 
% 39.6  21دكتوراه 
 100.0 % 53المجموع 

 
الخبرة العممية 

 % 18.9 10سنوات فأقؿ  5
  %28.3 15سنوات 6-10

  %52.8 28 سنوات فأكثر 10
 100.0 % 53المجموع 

 

 أداة الدراسة 4.3
 

استخدـ الباحث االستبانة أداًة لجمع , في ضوء أىداؼ الدراسة وأسئمتيا ولجمع البيانات والمعمومات
: البيانات والمعمومات وقد تـ بناء أداة الدراسة وتصميميا وفؽ الخطوات اآلتية

 

أبو )   االطالع عمى المراجع العممية المتخصصة في مجاؿ طرائؽ وتدريس التربية الرياضية -1
) و (1994,الخولي وآخروف) و (2001,جامعة القدس المفتوحة)و (2002,الخطايبة) و (2002,عبده

-1دليؿ معمـ التربية الرياضية الفمسطيني مف)و (1990,الخولي وعناف) و (1994,عبد الكريـ
(, Mosston and Ashowort,1986)و  (Mosston and Ashowrt,1990)و (2005,11

. وذلؾ بيدؼ تحديد مجاالت الدراسة وفقرات كؿ مجاؿ 
 

في دراستو حوؿ األخطاء , (2006) مف خالؿ االستعانة باألداة التي صمميا واعدىا أبو طامع-2
الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفمسطينية ومراجعة األدوات البحثية في 

(, 2004)بعض الدراسات المشابية التي اىتمت بدرس التربية الرياضية كدراسة حديث وآخروف
تـ تحديد مجاالت االستبانة و الفقرات , (2002)و عودات, (أ-2002)و مسمار, (2003)ومسمار

. فقرة موزعة عمى ثمانية مجاالت ( 52 )وقد وصؿ عدد الفقرات إلى , بصورتيا األولية
 

 عرض االستبانة عمى ىيئة محكميف مف حممة درجة الدكتوراه في التربية الرياضية والعمـو -3
لمتأكد مف مناسبة الفقرات لمجاالت الدراسة ودقة صياغتيا ووضوحيا وحذؼ بعض الفقرات , التربوية

. يوضح أسماء السادة المحكميف (1)والممحؽ . او تعديميا أو إضافة بعضيا وفؽ ما يناسب
  

ضافة البعض اآلخر ودمجو -4  أجريت التعديالت كما رأى المحكموف وذلؾ بحذؼ بعض الفقرات وا 
فقرة والممحؽ  (62)ثـ ثُبتت االستبانة بصورتيا النيائية لكي تصبح , وتبديؿ بعض الكممات وتعديميا

. يوضح االستبانة بصورتيا النيائية (2)
 

.   صيغت جميع فقرات االستبانة بصيغة سمبية ألنيا تمثؿ أخطاء -5
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: وىي, (ليكرت)  تكوف سمـ االستجابة لفقرات االستبانة مف خمس درجات حسب تدرج -6
 

. درجات (5)وأعطيت : كبيرة جدا
. درجات (4)وأعطيت : كبيرة

. درجات (3)وأعطيت: متوسطة
. درجتاف (2)وأعطيت: قميمة

. درجة (1)وأعطيت : قميمة جدا
 
 

:   صدق األداة5.3
  

محكميف مف حممة  (10)تـ التوصؿ إلى صدؽ األداة في الدراسة الحالية عف طريؽ عرضيا عمى 
: والعامميف في الجامعات اآلتية, درجة الدكتوراه المتخصصيف في التربية الرياضية وأساليب التدريس

. (خضوري)وجامعة فمسطيف التقنية , وجامعة النجاح الوطنية, وجامعة القدس, الجامعة األردنية
. محكميف فأكثر (7)وقد تـ اعتماد الفقرات التي اجمع عمييا , يوضح ذلؾ (1)والممحؽ 

 
بيف  (بيرسوف)ولمتأكيد عمى االتساؽ الداخمي لألداة في الدراسة الحالية تـ استخراج معامؿ ارتباط 

وجميعيا دالة  ( 0.894 - 0.775 )المجاالت الفرعية لالستبانة والدرجة الكمية وقد تراوحت مابيف 
. يوضح ذلؾ  (2.3)والجدوؿ , إحصائيا ومثؿ ذلؾ يؤكد عمى صدؽ االتساؽ الداخمي 

 
 معامل ارتباط كل مجال مع الدرجة الكمية لالستبانة :  2.3الجدول 
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:   ثبات األداة6.3
 

قاـ الباحث بفحص معامؿ الثبات عمى عينة الدراسة باستخداـ معادلة , لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة 
وىو معامؿ  (0.97)وقد بمغت قيمة الثبات لممجاالت جميعيا  (Cornbach Alpha- كرونباخ آلفا )

. يوضح ذلؾ  (3.3)والجدوؿ , ثبات عالي يفي بأغراض الدراسة 
 

معامل الثبات لالستبانة من حيث المجاالت والدرجة الكمية  : 3.3الجدول 
 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجالالرقم 

دارة الدرس 1  0.80 8 أخطاء التشكيالت وا 
 0.86 7 أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات 2
 0.80 7 (شرح النشاط التعميمي)أخطاء التقديـ المعرفي  3

الداللة معامل االرتباط المجال الرقم 

دارة الدرس  . 1  0.00 * 0.775أخطاء التشكيالت وا 

 0.00 * 0.877أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات  . 2

 0.00 * 0.780 (شرح النشاط التعميمي)أخطاء التقديم المعرفي  . 3

 0.00 * 0.796 (النموذج)أخطاء التقديم البصري  . 4

 0.00 * 0.894أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس  . 5

 0.00 * 0.851أخطاء األمان والسالمة  . 6

 0.00 * 0.807أخطاء ختام الدرس  . 7

 0.00 * 0.814أخطاء شخصية في التدريس  . 8
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 0.81 7 (النموذج)أخطاء التقديـ البصري  4
 0.86 8 أخطاء متابعة التطبيؽ أثناء الدرس 5
 0.91 9 أخطاء األماف والسالمة 6
 0.73 6 أخطاء ختاـ الدرس 7
 0.85 10 أخطاء شخصية في التدريس 8

 0.97 62الكمي 
 

 
 (اإلجراءات) أسموب جمع المعمومات  7.3

 

: تـ الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات وفقا لالتي
 تحديد مجتمع الدراسة األصمي والذي تمثؿ بأعضاء الييئة التدريسية في كميات التربية الرياضية - 

.  وأقساميا في الجامعات الفمسطينية
اختيار العينة المناسبة لتمثؿ المجتمع األصمي والتي تمثمت بالمشرفيف األكاديمييف والمشرفات -  

 .الذيف يشرفوف أو اشرفوا عمى طمبة التدريب الميداني
وقد تـ تعديميا وتطويرىا لتناسب الدراسة , (2006)تصميـ أداة الدراسة باالستعانة بأداة أبو طامع-  

والتأكد مف صدقيا بعرضيا عمى ىيئة محكميف مف حممة درجة الدكتوراه المتخصصيف بالعمـو , الحالية
 .يوضح أسماء السادة المحكميف (1)والممحؽ , التربوية والرياضية

ى كتاب ؿمخاطبة عمداء كميات التربية الرياضية ورؤساء أقساميا في الجامعات الفمسطينية بناًء ع-  
, دائرة التربية وعمـ النفس في جامعة القدس- كمية اآلداب-مف عمادة الدراسات العميا (تسييؿ ميمة)

 .يوضح ذلؾ (3)والممحؽ , لتسييؿ ميمة الباحث بتوزيع االستبانة وتطبيقيا عمى أفراد عينة الدراسة 
إرساؿ أداة الدراسة إلى عمداء كميات التربية الرياضية ورؤساء أقساميا في الجامعات الفمسطينية -  

 .والذيف قاموا بدورىـ بتسميميا إلى أفراد عينة الدراسة كٍؿ في كميتو أو قسمو 
 .استبانة  (53)بعد توزيع األداة تـ استرجاع -  
 

  طرق استخراج النتائج  8.3
مف اجؿ تفسير نتائج الدراسة وتحديد درجة األخطاء الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص 

التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية أثناء إعطائيـ لحصص التربية الرياضية في المدارس 
و , (2006)العودة: وعبر الكثير مف الدراسات التي اعتمدت المنيج الوصفي كدراسة, المتعاونة
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وآراء بعض الخبراء في مجاؿ اإلحصاء تـ اعتماد , (2004)وعيسى و سمماف, (2006)ممحـ
: المتوسطات الحسابية اآلتية

. يدؿ عمى درجة خطأ كبيرة جدا ( فأكثر4)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ كبيرة ( 3.99-3.5)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ متوسطة ( 3.49 – 3)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ قميمة  ( 2.99 -2.5)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة  خطأ قميمة جداً   (2.5أقؿ مف  )متوسط حسابي 

 
  تصميم الدراسة  9.3

:  اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية
 

 (:  Independent Variables) المتغيرات المستقمة 1.9.3
. (وأنثى, ذكر)  الجنس ولو مستوياف 1-
. (ودكتوراه, وماجستير, بكالوريوس)المؤىؿ العممي ولو ثالثة مستويات -  2
. (سنوات10وأكثر مف ,  سنوات6-10و,  سنوات فأقؿ5)الخبرة العممية وليا ثالثة مستويات -  3

 (:  Dependent Variables) المتغيرات التابعة 2.9.3
 

.  تتمثؿ في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لمستوى ىذه األخطاء 
: حيث تمثمت مجاالت األخطاء بالتالي

. (شرح الواجب التعميمي)مجاؿ أخطاء التقديـ المعرفي  - 1
 .(النموذج)مجاؿ أخطاء التقديـ البصري  - 2
دارة الدرس  - 3  . مجاؿ أخطاء التشكيالت وا 
 . مجاؿ أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات  - 4
 . مجاؿ أخطاء األماف والسالمة  - 5
 . مجاؿ أخطاء متابعة التطبيؽ الميداني أثناء الدرس  - 6
 .مجاؿ أخطاء ختاـ الدرس  - 7
. مجاؿ أخطاء شخصية في التدريس  - 8
 

 المعالجات اإلحصائية 10.3
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دخاليا إلى الحاسب اآللي ومعالجتيا  بعد االنتياء مف عممية جمع االستبانات تـ تفريغيا وترميزىا وا 
: وباستخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو اإلنسانية 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ المتعمؽ بدرجة األخطاء - 
. الشائعة في التدريس

 

لفحص الفرضية األولى المتعمقة بمتغير  (Independent t.test)لمعينات المستقمة  (ت)اختبار- 
. الجنس والمنبثقة عف السؤاؿ الثاني

 

لفحص الفرضية الثانية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي  (ANOVA) تحميؿ التبايف األحادي -
والفرضية الثالثة المتعمقة بمتغير الخبرة العممية والمنبثقة عف السؤاؿ , والمنبثقة عف السؤاؿ الثالث

. الرابع
 

. لبياف العالقة بيف المجاالت الفرعية لالستبانة والدرجة الكمية لممجاالت (بيرسوف)معامؿ ارتباط - 
 .لبياف درجة الثبات لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية (Cronbach Alpha- آلفا– كرونباخ )معادلة 
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
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الفصل الرابع  

نتائج الدراسة ومناقشتيا  
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث ، مف خالؿ استجابة أفراد عينة الدراسة 
عمى فقرات أداة الدراسة المتعمقة باألخطاء الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية 
الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف وجيو نظر المشرفيف والمشرفات األكاديمييف ، وبياف أثر كؿ 

في درجة األخطاء الشائعة في التدريب " جنس المشرؼ، ومؤىمو العممي، وخبرتو العممية "مف متغيرات 
الميداني لدى ىؤالء الطمبة المعمميف، والتي تمثمت في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة 

وحتى يتـ تحديد درجة األخطاء الشائعة في التدريب . الدراسة والتي تكونت مف ثمانية مجاالت
الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية وتفسيرىا ومناقشتيا، ومف 

وكما ورد في بعض الدراسات التي اعتمدت المنيج خالؿ متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
تـ اعتماد المتوسطات (, 2004)وعيسى وسمماف, (2006)وممحـ , (2006)العودة: الوصفي كدراسة
 : الحسابية اآلتية

 
. يدؿ عمى درجة خطأ كبيرة جدا  ( فأكثر4)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ كبيرة ( 3.99-3.5)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ متوسطة ( 3.49 – 3)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ قميمة  ( 2.99 -2.5)متوسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة خطأ قميمة جداً   (2.5أقؿ مف  )متوسط حسابي 
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: وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتيا

:   النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيسي والذي ينص عمى1 . 4
ما األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب  الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في 

الجامعات الفمسطينية من وجيو نظر المشرفين والمشرفات األكاديميين؟ 
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء 
ونتائج ,الستجابات أفراد عينة الدراسة في االستبانة، لكؿ فقرة ولكؿ مجاؿ مف المجاالت الثمانية 

بينما , تبيف ذلؾ  (8.4( , )7.4( , )6.4( , )5.4( , )4.4( , )3.4( , )2.4( , )1.4)الجداوؿ 
. ترتيب المجاالت حسب الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ  (9.4)يبيف الجدوؿ 

دارة الدرس:    المجال األول1 . 1 . 4 : أخطاء التشكيالت وا 
 

دارة الدرس، والجدوؿ  يبيف  (1 . 4)تضمف ىذا المجاؿ ثماني فقرات تتعمؽ بأخطاء التشكيالت وا 
دارة الدرس .  نتيجة تحميؿ فقرات أخطاء التشكيالت وا 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال : 1 . 4الجدول 
دارة الدرس حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة . أخطاء التشكيالت وا 

 

الرقم في الترتيب 
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

غياب اإلبداع واالبتكار في استخدام  3 1
. التشكيالت

 كبيرة 0.96 3.83

 متوسطة 0.91 3.17. قمة مراعاة المسافات بين الطمبة 7 2
استخدام تشكيالت غير مناسبة لمموقف  1 3

. التعميمي
 متوسطة 0.78 3.11

دخول المعمم بين الطالب وخمفو بعض  5 4
. الطمبة

 متوسطة 0.79 3.09

وقوف المعمم لمسافة غير مناسبة من  8 5
.  الطمبة

 متوسطة 0.88 3.09

وقوف الطمبة بالقرب من أحد  6 6
. الصفوف

 قميمة 0.96 2.83

استخدام تشكيالت ذات درجة صعوبة  4 7
. (معقدة)عالية 

 قميمة جداً  0.89 2.49
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 قميمة جداً  0.85 2.30. وقوف الطمبة ووجييم لمشمس 2 8
 قميمة 0.07 2.99الدرجة الكمية لممجال 

 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء التشكيالت  ( 1 . 4)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
دارة الدرس كاف  درجة أخطاء  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.07)وبانحراؼ معياري مقداره  (2.99)وا 

دارة الدرس كانت قميمة غياب اإلبداع واالبتكار في استخداـ " كما تبيف أف الفقرة . التشكيالت وا 
" والفقرة. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.83)جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " التشكيالت 

وبدرجة أخطاء  (3.17)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " قمة مراعاة المسافات بيف الطمبة 
حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف " وقوؼ الطمبة ووجييـ لمشمس " كما تبيف أف الفقرة . متوسطة

. وبدرجة أخطاء قميمة جدا (2.30)الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 
: أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات:    المجال الثاني2 . 1 . 4
 

( 2 . 4)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات، والجدوؿ 
.  يبيف نتيجة تحميؿ فقرات مجاؿ أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال  : 2 . 4الجدول 
. أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 
 

الرقـ في الترتيب 
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

كبيرة  1.00 3.87. ضعؼ النداء عمى التمرينات المركبة 13 1
كبيرة  0.84 3.72. قمة التنويع في وتيرة الصوت 10 2
قمة مراعاة سرعة ومدى التمريف خالؿ  11 3

. العد
كبيرة  0.83 3.64

كبيرة  0.90 3.64. قمة االىتماـ ببرىة االنتظار 9 4
متوسطة  0.97 3.47. ضعؼ االصطالح في تركيب النداء 12 5
إصالح األخطاء العامة أثناء أداء  15 6

. الطمبة
متوسطة  0.89 3.15

إصالح األخطاء والطمبة في وضع  14 7
. صعب

قميمة  0.84 2.85
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متوسطة  0.07 3.48الدرجة الكمية لممجاؿ 
 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء االصطالح والنداء  ( 2 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.07)وبانحراؼ معياري مقداره  (3.48)عمى التمرينات كاف 

ضعؼ النداء عمى " كما تبيف أف الفقرة . أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات كانت متوسطة
. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.87)جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " التمرينات المركبة 

وبدرجة أخطاء  (3.72)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " قمة التنويع في وتيرة الصوت " والفقرة
حصمت عمى أدنى " إصالح األخطاء والطمبة في وضع صعب " كما تبيف أف الفقرة . كبيرة أيضا

.  وبدرجة أخطاء قميمة (2.85)متوسط حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 
: (شرح النشاط التعميمي)أخطاء التقديم المعرفي :   المجال الثالث3 . 1 . 4
 

، والجدوؿ (شرح النشاط التعميمي)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء التقديـ المعرفي
(.  شرح النشاط التعميمي)يبيف نتيجة تحميؿ فقرات مجاؿ أخطاء التقديـ المعرفي  (3 .4)
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال  : 3 . 4الجدول 
. أخطاء التقديم المعرفي حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 
الرقـ في الترتيب 

االستبانة 
المتوسط الفقرة 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية في  21 1
. الشرح لتوضيح الميارة

كبيرة  1.13 3.81

ندرة مراجعة طريقة األداء قبؿ  20 2
. الدرس

متوسطة  0.99 3.49

البعد عف التركيز عمى المراحؿ  19 3
. األساسية لألداء

متوسطة  1.13 3.34

متوسطة  0.91 3.21. الكالـ بسرعة زائدة 16 4
متوسطة  0.95 3.09. إطالة الشرح بشكؿ عاـ 18 5
قميمة  1.05 2.92. (شكمية)استخراج وسائؿ تعميمية  22 6
قميمة  0.91 2.89. الدخوؿ في تفصيالت غير ميمة 17 7
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متوسطة  0.09 3.25الدرجة الكمية لممجاؿ 
 
 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء التقديـ المعرفي  ( 3 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
 ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.09)وبانحراؼ معياري مقداره  (3.25)كاف  (شرح النشاط التعميمي)

قمة استخداـ " كما تبيف أف الفقرة . كانت متوسطة (شرح النشاط التعميمي)درجة أخطاء التقديـ المعرفي 
جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " الوسائؿ التعميمية في الشرح لتوضيح الميارة 

في الترتيب الثاني " ندرة مراجعة طريقة األداء قبؿ الدرس " والفقرة. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.81)
الدخوؿ في تفصيالت غير " كما تبيف أف الفقرة . وبدرجة أخطاء متوسطة (3.49)وبمتوسط حسابي 

وبدرجة  (2.89)حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره " ميمة 
.  أخطاء قميمة

: (النموذج)أخطاء التقديم البصري :     المجال الرابع4 . 1 . 4
 

يبيف  (4 . 4)، والجدوؿ (النموذج)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء التقديـ البصري 
.  (النموذج)نتيجة تحميؿ فقرات أخطاء التقديـ البصري 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال  : 4 . 4الجدول 
. حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة (النموذج)أخطاء التقديم البصري 

 

الرقـ في الترتيب 
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية  29 1
. المناسبة لتوضيح الحركة

كبيرة  1.01 3.91

كبيرة  0.77 3.79. أداء نموذج لمرة واحدة 25 2
متوسطة  0.94 3.34. أداء النموذج بسرعة زائدة 26 3
التحدث خالؿ األداء الحركي  28 4

. لمنموذج
متوسطة  0.85 3.34

البعد عف التركيز عمى المراحؿ  27 5
. األساسية في النموذج

متوسطة  0.96 3.26

متوسطة  0.83 3.04. ضعؼ القدرة عمى أداء نموذج جيد 23 6
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ندرة االستعانة بطالب مميز ألداء  24 7
. نموذج

قميمة  0.99 2.89

متوسطة  0.09 3.37الدرجة الكمية لممجاؿ 
 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء التقديـ البصري  ( 4 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة أخطاء  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.09)وبانحراؼ معياري مقداره  (3.37)كاف  (النموذج)

قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية المناسبة " كما تبيف أف الفقرة . كانت متوسطة (النموذج)التقديـ البصري 
. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.91)جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " لتوضيح الحركة 

وبدرجة أخطاء كبيرة  (3.79)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " أداء نموذج لمرة واحدة" والفقرة
حصمت عمى أدنى متوسط " ندرة االستعانة بطالب مميز ألداء نموذج " كما تبيف أف الفقرة . أيضا

.  وبدرجة أخطاء قميمة (2.89)حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 
: أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس:     المجال الخامس5 . 1 . 4

 

يبيف  (5 . 4)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء متابعة التطبيؽ أثناء الدرس، والجدوؿ 
.  نتيجة تحميؿ فقرات أخطاء متابعة التطبيؽ أثناء الدرس

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال  : 5 . 4الجدول 
. أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 
 
 

الرقم في الترتيب  
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

1 31 قمة االىتمام بالدور القيادي لمطمبة في   
. الدرس

كبيرة  0.86 3.81

كبيرة  1.12 3.55. قمة االىتمام بإعطاء وتقديم التغذية الراجعة 37 2
كبيرة  0.80 3.51. إصالح األخطاء بطريقة شكمية 32 3
قمة االىتمام بمبدأ التعزيز وعوامل الدافعية  36 4

. والتحفيز
متوسطة  1.01 3.47

متوسطة  0.86 3.40. إىمال التوزيع النسبي لألدوات عمى الطمبة 30 5
إصالح األخطاء بذكر الخطأ وليس بذكر  33 6

. الصحيح
متوسطة  0.87 3.25
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التحرك الكثير بين المجموعات واإلشراف  34 7
. بطريقة غير منظمو عمى المجموعات

متوسطة  0.87 3.17

قميمة  0.90 2.75. إزعاج الصفوف األخرى أثناء تنفيذ الدرس 35 8
متوسطة  0.10 3.36الدرجة الكمية لممجال 

 .درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء متابعة التطبيؽ  ( 5 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة أخطاء  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.10)وبانحراؼ معياري مقداره  (3.36)أثناء الدرس كاف 

قمة االىتماـ بالدور القيادي لمطمبة " كما تبيف أف الفقرة . متابعة التطبيؽ أثناء الدرس كانت متوسطة
" والفقرة. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.81)جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " في الدرس 

وبدرجة  (3.55)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " قمة االىتماـ بإعطاء وتقديـ التغذية الراجعة 
حصمت عمى " إزعاج الصفوؼ األخرى أثناء تنفيذ الدرس " كما تبيف أف الفقرة . أخطاء كبيرة أيضا

 . وبدرجة أخطاء قميمة (2.75)أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 
: أخطاء األمان والسالمة:     المجال السادس6 . 1 . 4

يبيف نتيجة تحميؿ  (6 . 4)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء األماف والسالمة، والجدوؿ 
.  فقرات مجاؿ أخطاء األماف والسالمة

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال :6 . 4الجدول
. أخطاء األمان والسالمة حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

الرقم في الترتيب  
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

متوسطة  1.10 3.40. قمة التأكد من سالمة األدوات قبل استخداميا 41 1

متوسطة  1.06 3.09. ضعف مراعاة شروط السالمة في استخدام األدوات 42 2

قمة االىتمام بالنظافة الشخصية لمطمبة بعد نياية  46 3
. الدرس وغسل اليدين والوجو

متوسطة  1.31 3.02

قميمة  1.03 2.92. قمة االىتمام بفترة اإلحماء 40 4
قمة االىتمام باعتبارات وتغيرات الطقس أثناء تنفيذ  45 5

.  الدرس
 قميمة 1.05 2.85

 قميمة 1.07 2.83. إشراك الطمبة في الدرس دون ارتداء الزّي الرياضي 38 6
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. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء األماف والسالمة  ( 6 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة أخطاء األماف  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.11)وبانحراؼ معياري مقداره  (2.90)كاف 

جاءت في ." قمة التأكد مف سالمة األدوات قبؿ استخداميا" كما تبيف أف الفقرة . والسالمة كانت قميمة
ضعؼ مراعاة شروط " والفقرة. وبدرجة أخطاء متوسطة (3.40)الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي 

وبدرجة أخطاء متوسطة  (3.09)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " السالمة في استخداـ األدوات 
حصمت عمى أدنى متوسط حسابي " السماح لمتالميذ بالمعب بدوف حذاء " كما تبيف أف الفقرة . أيضا

.  وبدرجة أخطاء قميمة (2.51)بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره 
: أخطاء ختام الدرس:    المجال السابع7 . 1 . 4

 
 
 
 
 

يبيف نتيجة تحميؿ فقرات  (7 . 4)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ بأخطاء ختاـ الدرس، والجدوؿ 
.  مجاؿ أخطاء ختاـ الدرس

 
 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال :7  . 4الجدول 
. أخطاء ختام الدرس حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 
 

الرقـ في الترتيب  
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

كبيرة  0.11 3.53. قمة االىتماـ بفترة االسترخاء 47 1
 متوسطة 1.18 3.40. انصراؼ الطمبة مف الممعب دوف نظاـ 51 2
 متوسطة 0.95 3.28. قمة الحرص عمى فترة تبديؿ المالبس 48 3
 متوسطة 1.06 3.00. التعدي عمى فترة الراحة بيف الدرسيف 49 4
قمة إتاحة الفرصة لمطمبة الذىاب إلى  50 5

. دورات المياه
قميمة جدا  0.97 2.40

 قميمة 1.03 2.83. قمة االىتمام بمظاىر التعب لدى الطمبة 44 7

 قميمة 0.96 2.68. وصول الطمبة بالجري أثناء المعب إلى نياية صمبة 43 8

قميمة  1.23 2.51. السماح لمتالميذ بالمعب بدون حذاء 39 9
قميمة  0.11 2.90الدرجة الكمية لممجال 
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قميمة جدا  1.04 2.40. ترؾ بعض األدوات في أرض الممعب 52 6
متوسطة  0.09 3.00الدرجة الكمية لممجاؿ 

 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء ختاـ الدرس كاف  ( 7 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة أخطاء ختاـ الدرس كانت  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.09)وبانحراؼ معياري مقداره  (3.00)

جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط " قمة االىتماـ بفترة االسترخاء " كما تبيف أف الفقرة . متوسطة
في الترتيب " انصراؼ الطمبة مف الممعب دوف نظاـ "والفقرة . وبدرجة أخطاء كبيرة (3.53)حسابي 

ترؾ بعض األدوات " كما تبيف أف الفقرة . وبدرجة أخطاء متوسطة (3.40)الثاني وبمتوسط حسابي 
( 2.40)حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره " في أرض الممعب 

.  وبدرجة أخطاء قميمة جدا
: أخطاء شخصية في التدريس:     المجال الثامن8 . 1 . 4

د 

يبيف نتيجة  (8 . 4)تضمف ىذا المجاؿ سبع فقرات تتعمؽ ب أخطاء شخصية في التدريس، والجدوؿ 
.  تحميؿ فقرات أخطاء شخصية في التدريس

 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لفقرات مجال  : 8 . 4الجدول 
. أخطاء شخصية في التدريس حسب متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 

الرقم في الترتيب  
االستبانة 

المتوسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

كبيرة  1.35 3.57. حرمان أصحاب اإلعاقة الحركية من االشتراك في الدرس 61 1
 كبيرة 1.32 3.51. النزول عند رغبات الطالب في ممارسة كرة القدم 57 2
 متوسطة 0.92 3.32. ضعف التقدير الصحيح لزمن الدرس وأجزائو 53 3
 متوسطة 0.97 3.23. سيادة الرتابة والممل عمى أجواء الدرس 56 4
 متوسطة 1.21 3.04. قمة االىتمام بتحضير الدروس 62 5
قميمة  0.98 2.81. استعمال الصافرة أكثر من الالزم أثناء تنفيذ الدرس 55 6
قميمة  1.04 2.40. ارتداء أزياء غير مالئمة أثناء درس التربية الرياضية 54 7

جدا 
قميمة جدا  1.04 2.04. مسك عصا أثناء التدريس 58 8
قميمة جدا  0.95 2.02. استخدام بعض األلفاظ غير التربوية أثناء إدارة الدرس 59 9

قميمة جدا  1.05 1.92. استخدام درس التربية الرياضية لتدريب الفرق الرياضية 60 10
قميمة  0.16 2.78الدرجة الكمية لممجال 
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. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في مجاؿ أخطاء شخصية في  ( 8 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
درجة األخطاء  ، وىذه القيمة تشير إلى أف(0.16)وبانحراؼ معياري مقداره  (2.78)التدريس كاف 

حرماف أصحاب اإلعاقة الحركية مف االشتراؾ " كما تبيف أف الفقرة . الشخصية في التدريس كانت قميمة
" والفقرة. وبدرجة أخطاء كبيرة (3.57)جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي " في الدرس 

( 3.51)في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " النزوؿ عند رغبات الطالب في ممارسة كرة القدـ 
استخداـ درس التربية الرياضية لتدريب الفرؽ " كما تبيف أف الفقرة . وبدرجة أخطاء كبيرة أيضا 

وبدرجة  (1.92)حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره " الرياضية 
 . أخطاء قميمة جدا

:    ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال9 . 1 . 4
 

 

استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية لمفقرات عمى الدرجات الكمية لترتيب مجاالت الدراسة كما ىو 
(. 9 . 4)موضح في الجدوؿ 

 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األخطاء والترتيب لمجاالت  : 9 . 4الجدول 
. الدراسة حسب استجابات أفراد عينة الدراسة

 
 

ترتيب 
المجال 

الرقم في 
االستبانة 

المتوسط المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
األخطاء 

أخطاء االصطالح والنداء عمى  2األول 
التمرينات  

متوسطة  0.07 3.48

متوسطة  0.09 3.37أخطاء التقديم البصري   4الثاني 
متوسطة  0.10 3.36أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس   5الثالث 
متوسطة  0.09 3.25أخطاء التقديم المعرفي   3الرابع 

متوسطة  0.09 3.00أخطاء ختام الدرس   7الخامس 
دارة الدرس   1السادس  قميمة  0.70 2.99أخطاء التشكيالت وا 
قميمة  0.11 2.90أخطاء األمان والسالمة   6السابع 
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قميمة  0.16 2.78أخطاء شخصية في التدريس  8الثامن 
متوسطة  0.13 3.12الدرجة الكمية 

 
 

. درجات (5)أقصى درجة لالستجابة * 
 

أف المتوسط الحسابي لدرجة األخطاء الشائعة في التدريس لدى الطمبة  (9 . 4)يتضح مف الجدوؿ 
وىذه القيمة تشير إلى أف درجة األخطاء الشائعة في تدريس حصص  (3.12 )المعمميف كانت 

, التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية كانت بدرجة متوسطة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الدور الذي تتواله كميات التربية الرياضية وأقساميا في إعداد طمبتيا 

حيث أف ىناؾ ثمة مداخؿ متعددة لتطوير التعميـ العاـ وتحسيف نوعيتو ومدى أىمية , لمينة التدريس
إذ ُيعد اإلعداد صناعة أولية لمعمـ التربية الرياضية , تحقيؽ معايير الجودة فيما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي

وذلؾ مف خالؿ المساقات والبرامج المطروحة ضمف خطة التربية . كي يزاوؿ مينة التدريس مستقبالً 
, والقياس والتقويـ, والتنظيـ واإلدارة, والتمرينات البدنية, أساليب تدريس التربية الرياضية)الرياضية مثؿ 

والتي تعمؿ عمى تسميح الطالب بطرائؽ التعمـ الذاتي التي تمكنو مف  (الخ.... , وعمـ النفس الرياضي
وتمكنو أيضا مف تنمية ذاتو , متابعة اكتساب المعارؼ وتكويف القدرات واكتساب الميارات المختمفة

إضافة , وخمؽ روح المبادرة واالبتكار, بالتعرؼ عمى طرؽ التعميـ والبحث عف مصادر المعرفة والخبرة
مف ىنا يتضح إف الطالب المعمـ ُيعد . إلى غرس القيـ الخمقية واالجتماعية والجمالية في نفس الطالب

إعدادا أكاديميا ومينيًا وشخصيًا في كميات التربية الرياضية وأقساميا قبؿ التخرج والعمؿ في مجاؿ 
.  التدريس

 
بالمفيـو الفني الحديث الذي يتأسس عمى  (التفتيش)كما إف استبداؿ مفيـو التوجيو التقميدي القديـ 

معاونة الطالب المعمـ عمى حؿ المشكالت التي تواجيو والعمؿ عمى تطوير قدراتو ورفع مستوى كفاياتو 
فعممية اإلشراؼ أصبحت , بما يحقؽ أىداؼ مرحمة التدريب الميداني لو دور ىاـ, المينية والشخصية

نشاطًا مدروسًا يقوـ بو المشرؼ األكاديمي بغرض تحقيؽ التغيرات المطموبة في سموؾ الطمبة المعمميف 
. نحو تنمية مقدرات كؿ طالب حتى يتـ التعمـ واإلعداد عمى أكمؿ وجو

 
, فقد أظيرت كثير مف الدراسات, كما إف لممعمـ المتعاوف المقيـ في المدرسة المتعاونة دورًا في ذلؾ

أف األسموب التوجييي لممعمـ المتعاوف , (Godfrey,1995-جودفري)و, (ب-2002)كدراسة مسمار
لو اثر كبير عمى درجة الفمسفة التربوية لمطالب المعمـ والتي تؤثر بالتالي عمى سموكياتو وأساليبو 
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والتييئة لمعايشة متطمبات الحياة , التعميمية في تدريس التربية الرياضية مف حيث متابعة األداء
واف الطمبة المعمميف يتمقوف بشكؿ عاـ خدمات . وتفعيؿ االشتراؾ باألنشطة المدرسية, المينية

. وتسييالت بصورة مرضية مف قبؿ المعمـ المتعاوف
 

, وأف بناء منياج حديث لمتربية الرياضية راعى الخصوصية الفمسطينية والتطورات التربوية الحديثة
ووجود دليؿ معمـ التربية الرياضية باعتباره احد عناصر المنياج والمصدر الوسيط لمتعميـ واألداة 

باعتباره القاعدة األساسية , كؿ ذلؾ ساعد في تنمية الطالب المعمـ وتطويره, األولى بيد الطالب المعمـ
. التي ترتكز عمييا الرياضة المدرسية

 
كما يتضح أف أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

ويعتقد الباحث أف السبب قد يعود إلى كوف التمرينات البدنية مادة , وبدرجة أخطاء متوسطة (3.48)
إضافة إلى , تستند إلى حقائؽ ومبادئ عممية مستمدة مف عمـ التشريح وعمـ الفسيولوجي وعمـ الحركة

مما يجعؿ تدريس , تعدد حركات وأوضاع التمرينات سواء األساسية منيا او المشتقة والخاصة
وىذا ما يتفؽ مع ما خمصت , التمرينات مف األمور الصعبة ألنيا تحتاج إلى قدرات لفظية وقدرة بدنية

( المعمميف)إلى إف توظيؼ السموؾ المفظي مف قبؿ أفراد عينة الدراسة , (2003)إليو دراسة مسمار
. كاف محدودا وغير نظامي وبحاجة إلى تفعيؿ

 
وأخطاء متابعة التطبيؽ أثناء التدريس وأخطاء  (النموذج)وقد جاءت كؿ مف أخطاء التقديـ البصري

وأخطاء ختاـ الدرس بالمرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة  (شرح النشاط التعميمي)التقديـ المعرفي
دارة الدرس وأخطاء األماف , عمى التوالي وبدرجة أخطاء متوسطة في حيف جاءت أخطاء التشكيالت وا 

والسالمة وأخطاء شخصية في التدريس  ضمف المراتب الثالث األخيرة وعمى التوالي وبدرجة أخطاء 
. قميمة

 
دارة الدرس ضمف المراتب الثالث األخيرة وبدرجة أخطاء  ويرى الباحث إف مجيء أخطاء التشكيالت وا 

, أف استخداـ التشكيالت ىو مف مسممات وأبجديات تنفيذ درس التربية الرياضية: قميمة عائد أوال إلى
وعائد ثانيا إلى استخداـ الطمبة المعمميف لمتشكيالت الروتينية والكالسيكية البعيدة عف اإلبداع 

غياب اإلبداع )وىذا ما أشارت إليو نتيجة الفقرة الثالثة في االستبانة والتي تنص عمى , واالبتكار
 .كبيرةوحصوليا عمى درجة أخطاء  (واالبتكار في استخداـ التشكيالت
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وأما في ما يتعمؽ بإدارة الدرس فيذا عائد مف وجية نظر الباحث إلى بعد نفسي سيكولوجي شخصي 
ثباتيا في إدارة درس التربية الرياضية وتنفيذه أماـ كؿ مف  عند الطمبة المعمميف في تحقيؽ الذات وا 

المشرؼ األكاديمي والمعمـ المتعاوف ومدير المدرسة والزمالء اآلخريف مف الطمبة المعمميف المتواجديف 
. في نفس المدرسة وأماـ طالب الصؼ

 
أما السبب في حصوؿ مجاؿ أخطاء األماف والسالمة عمى الترتيب السابع وقبؿ األخير ومجاؿ أخطاء 
شخصية في التدريس عمى الترتيب األخير بيف مجاالت األخطاء والذي ُيعد شكاًل مف أشكاؿ األماف 
, النفسي وصوره لمطالب فيو عائد برأي الباحث إلى إف الطالب المعمـ يؤمف بقيمة اإلنساف وكرامتو

دراؾ الطمبة المعمميف إلى إف مف أكثر الواجبات أىمية والتي تقع عمى عاتؽ معمـ التربية الرياضية  وا 
ىي توفير عنصري األماف والسالمة النفسية والجسدية لمطالب بشكؿ عاـ وخالؿ تنفيذ دروس وبرامج 

نساني أوال ومسؤولية , التربية الرياضية بشكؿ خاص وذلؾ لما يتضمنو األمر مف جانب أخالقي وا 
باف أعمى درجة لتوافر عوامؿ , (1999)وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة جابر, قانونية ثانيا

وألىمية ىذا . األماف والسالمة في تنفيذ درس التربية الرياضية كانت عمى محور معمـ التربية الرياضية
المحور في درس التربية الرياضية فاف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت عوامؿ األماف والسالمة 

(. Mcmasters,1998-مكماسترز)في برامج التربية الرياضية المدرسية مثؿ دراسة 
 

مف حيث حصوؿ مجاؿ أخطاء , (2006)فقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبي طامع
االصطالح والنداء عمى التمرينات أيضا عمى الترتيب األوؿ بيف مجاالت األخطاء التي يقع فييا 

واتفقت معيا أيضا مف حيث حصوؿ مجاؿ أخطاء . معممو التربية الرياضية في المدارس الفمسطينية
حيث حصمت ىذه , التشكيالت واألماف والسالمة وأخطاء شخصية في التدريس عمى درجة خطأ قميمة

. عمى مستوى خطأ منخفض أيضا, (2006)المجاالت في دراسة أبي طامع
 

مف حيث إف الدرجة الكمية لألخطاء الشائعة التي يقع , (2006)ولـ تتفؽ مع نتيجة دراسة أبي طامع
فييا معممو التربية الرياضية في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفمسطينية كانت 

في حيف كانت في الدراسة الحالية درجة األخطاء التي يقع فييا الطمبة المعمموف أثناء , منخفضة
ويعزو الباحث ىذا , إعطائيـ لحصص التربية الرياضية خالؿ فترة التدريب الميداني متوسطة

, االختالؼ ما بيف درجة أخطاء متوسطة لدى الطمبة المعمميف ومستوى خطأ منخفض لدى المعمميف
تناولت معمميف ذوي خبرة وممارسيف , (2006)فدراسة أبي طامع, إلى االختالؼ في الخبرة العممية

لمعممية التدريسية أما الدراسة الحالية فقد تناولت أخطاء الطمبة المعمميف والذيف مازالوا في طور اإلعداد 
.        والتحضير لمعممية التدريسية

 



 

89 

 

:   النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي ينص عمى2 . 4
ىل تختمف متوسطات درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة 

تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالف جنس المشرف األكاديمي؟ 

: وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية
 

في  (α  0.05 ≥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :  1 . 2 . 4
متوسطات درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية 

. الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير جنس المشرف األكاديمي
 

( Independent t-test) لمعينات المستقمة (ت)لفحص صحة ىذه الفرضية استخدـ الباحث اختبار
 درجات األخطاء الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص لفروؽ في متوسطاتالفحص داللة 

التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير جنس المشرؼ، كما ىو موضح في الجدوؿ 
(4 . 10 .)
 
 

 درجات األخطاء  لداللة الفروق في متوسطات(t-test )(ت) نتائج اختبار  :10 . 4الجدول 
الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى 

 . لمتغير جنس المشرف األكاديمي
 
 

المتوسط العدد الجنس المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة 

دارة  أخطاء التشكيالت وا 
الدرس 

 0.32 0.99 51 0.57 2.95 43ذكر 
    0.52 3.15 10أنثى 

أخطاء االصطالح والنداء 
عمى التمرينات 

 0.43 0.79 51 0.66 3.44 43ذكر 
    0.68 3.62 10أنثى 

أخطاء التقديـ المعرفي 
 (شرح النشاط التعميمي)

 0.09 1.68 51 0.68 3.17 43ذكر 
    0.57 3.57 10أنثى 

أخطاء التقديـ البصري 
 (النموذج)

 0.14 1.49 51 0.61 3.30 43ذكر 
    0.65 3.62 10أنثى 

أخطاء متابعة التطبيؽ 
أثناء الدرس 

 0.42 0.80 51 0.64 3.33 43ذكر 
    0.67 3.51 10أنثى 
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 0.65 0.44 51 0.81 2.87 43ذكر أخطاء األماف والسالمة 
    0.99 3.01 10أنثى 

 0.86 0.17 51 0.69 3.00 43ذكر أخطاء ختاـ الدرس 
    0.67 2.96 10أنثى 

أخطاء شخصية في 
التدريس 

 0.37 0.90 51 0.69 2.82 43ذكر 
    0.80 2.60 10أنثى 

 0.52 0.64 51 0.56 3.09 43ذكر الكمي 
    0.57 3.22 10أنثى 

 

 (.α  0.05 ≥)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
 
 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ( 10. 4)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ 
(≤ 0.05  α) درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى في متوسطات 

 األكاديمي، فقد طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير جنس المشرؼ
 في المجاالت والدرجة داللة إحصائيةليست ذات وىي  (0.05)كانت الداللة اإلحصائية اكبر مف 

 .وتشير ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرضية األولى المتعمقة بمتغير بجنس المشرؼ األكاديمي, الكمية
 

ويرى الباحث أف ذلؾ عائد إلى أسس اإلشراؼ ومبادئو والتوجيو والتعميمات الواضحة المتبعة في تقييـ 
الطمبة المعمميف والممتحقيف في تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية أثناء فترة التدريب 

إضافة إلى التوجييات التربوية واإلرشادية المقدمة ألعضاء الييئة التدريسية نحو اإلشراؼ , الميداني 
لذا لـ يكف لمتغير جنس , الفني عمى الطالب المعمميف مف قبؿ اإلدارة األكاديمية في جامعاتيـ 

(, 2008)فقد تشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزعبي ومسمار. المشرؼ األكاديمي تأثير في ذلؾ
وقد أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمى 

. مجاؿ أساليب التدريس المستخدمة في تنفيذ درس التربية الرياضية تعزى لمتغير جنس المعمـ
 

 وقد أشارت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف (2007)وتشابيت مع نتيجة دراسة النداؼ والقطارنة
. المعمميف أنفسيـ في ممارسة السموؾ التدريسي في حصة التربية الرياضية تعود لمتغير جنس المعمـ

مف حيث عدـ وجود فروؽ في , (2002)وتشابيت أيضا ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو دلبوح 
تقديرات معممي التربية الرياضية ومعمماتيا لمبادئ التدريس الفعاؿ ومدى تأثيرىا عمى العممية التدريسية 

 .يعود لمتغير جنس المعمـ



 

91 

 

 
وقد أشارت إلى اختالؼ مستوى األخطاء , (2006)ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو طامع 

الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفمسطينية باختالؼ متغير جنس المشرؼ 
التي أشارت إلى إف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا , (2003)ولـ تتشابو مع نتيجة دراسة الطويؿ, التربوي

    .  في مجاؿ تنفيذ درس التربية الرياضية مف قبؿ الطمبة المعمميف تعزى لمتغير جنس المعمـ
 
 
 

:   النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص عمى3 . 4
 

 التدريب الميداني لدى طمبة تدريس حصص ىل تختمف متوسطات درجات األخطاء الشائعة في
.  المؤىل العممي لممشرف األكاديميتخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالف

 

: وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية
 

في متوسطات  (α  0.05 ≥)   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1 . 3 . 4
التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية  تدريس حصصدرجات األخطاء الشائعة في 

. في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىل العممي لممشرف األكاديمي
 

لفحص وذلؾ , (ANOVA)ولفحص صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
 درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة لفروؽ في متوسطاتاداللة 

تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية والتي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لممشرؼ 
لمتغير  يوضح المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة  تبعاً  (11.4)األكاديمي، والجدوؿ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف ( 12 . 4)المؤىؿ العممي لممشرؼ األكاديمي، في حيف يوضح الجدوؿ 
 درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى لمفروؽ في متوسطات األحادي

 طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي لممشرؼ
 .األكاديمي 
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة  تبعًا  لمتغير المؤىل العممي  : 11 . 4الجدول 
. لممشرف األكاديمي

 
 

المؤىل المجال 
العممي 

المتوسط الحسابي العدد 

دارة الدرس   2.94 9بكالوريوس أخطاء التشكيالت وا 
 3.04 23ماجستير 
 2.96 21دكتوراه 

 3.33 9بكالوريوس أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات 
 3.49 23ماجستير 
 3.51 21دكتوراه 

شرح النشاط )أخطاء التقديم المعرفي 
 (التعميمي

 3.01 9بكالوريوس 
 3.29 23ماجستير 
 3.29 21دكتوراه 

 3.26 9بكالوريوس  (النموذج)أخطاء التقديم البصري 
 3.32 23ماجستير 
 3.44 21دكتوراه 

 3.25 9بكالوريوس أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس 
 3.37 23ماجستير 
 3.40 21دكتوراه 

أخطاء األمان والسالمة 
 
 

 2.51 9بكالوريوس 
 2.99 23ماجستير 
 2.97 21دكتوراه 
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 2.89 9بكالوريوس أخطاء ختام الدرس 
 2.99 23ماجستير 
 3.04 21دكتوراه 

 2.65 9بكالوريوس أخطاء شخصية في التدريس 
 2.73 23ماجستير 
 2.89 21دكتوراه 

 2.95 9بكالوريوس الكمي 
 3.13 23ماجستير 
 3.17 21دكتوراه 

 درجات األخطاء لمفروق في متوسطات  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي :12 .4الجدول 
الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى 

. لمتغير المؤىل العممي لممشرف األكاديمي
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين الطريقة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

أخطاء التشكيالت 
دارة الدرس  وا 

 0.047 2 0.094 بين المجموعات
 0.33 50 16.63 داخل المجموعات 0.86 0.14

  52 16.72 المجموع
أخطاء االصطالح 

والنداء عمى 
التمرينات 

 0.114 2 0.229 بين المجموعات
 0.458 50 22.9 داخل المجموعات 0.78 0.25

  52 23.1 المجموع
أخطاء التقديم 

شرح )المعرفي 
 (النشاط التعميمي

 0.299 2 0.599 بين المجموعات
 0.466 50 23.32 داخل المجموعات 0.53 0.64

  52 23.9 المجموع
أخطاء التقديم 

 (النموذج)البصري 
 0.125 2 0.25 بين المجموعات

 0.403 50 20.17 داخل المجموعات 0.72 0.32
  52 20.42 المجموع

أخطاء متابعة 
التطبيق أثناء 

الدرس 

 0.072 2 0.144 بين المجموعات
 0.436 50 21.84 داخل المجموعات 0.84 0.16

  52 21.98 المجموع
أخطاء األمان 

والسالمة 
 

 0.805 2 1.61 بين المجموعات
 0.706 50 35.33 داخل المجموعات 0.32 1.14

  52 36.94 المجموع
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 0.075 2 0.15 بين المجموعاتأخطاء ختام الدرس 
 0.481 50 24.05 داخل المجموعات 0.84 0.16

  52 24.20 المجموع
أخطاء شخصية في 

التدريس 
 0.230 2 0.46 بين المجموعات

 0.524 50 26.24 داخل المجموعات 0.64 0.44
  52 26.70 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.153 2 0.306 بين المجموعات

 0.326 50 16.31 داخل المجموعات 0.63 0.47
  52 16.62المجموع 

الداللة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى   (12 . 4 )تشير النتائج الواردة في الجدوؿ
(≤0.05 α) درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة في متوسطات 

، تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لممشرؼ األكاديمي
 في المجاالت داللة إحصائيةليست ذات وىي  (0.05)حيث كانت الداللة اإلحصائية اكبر مف

وتشير ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرضية الثانية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي لممشرؼ , والدرجة الكمية
وىذا عائد برأي الباحث إلى طبيعة اإلعداد الميني ألعضاء الييئات التدريسية في كميات , األكاديمي

التربية الرياضية وأقساميا في الجامعات الفمسطينية أوال والذي يعتمد عمى تأىيميـ تربويا و مسمكيا 
وأكاديميا وثانيا إلى التوجييات والتعميمات التربوية واإلرشادية المقدمة لممحاضريف نحو اإلشراؼ 

إضافة إلى جممة التعميمات المتبعة والتي تحكـ عممية , األكاديمي والفني عمى طالب التدريب الميداني
. تقييـ الطمبة المعمميف أثناء فترة التدريب الميداني

 
 و أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات (,2008)فقد تشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزعبي ومسمار

داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمى مجاؿ أساليب التدريس المستخدمة 
وتشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة , في تنفيذ دروس التربية الرياضية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ

والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ بيف المعمميف أنفسيـ عمى درجة , (2007)دراسة النداؼ والقطارنة
. ممارسة السموؾ التدريسي في حصة التربية الرياضية يعود لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ

 
حيث أشارت إلى اختالؼ مستوى األخطاء , (2006)واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو طامع

الشائعة في تدريس حصص التربية الرياضية في المدارس الفمسطينية باختالؼ متغير المؤىؿ العممي 
والتي أظيرت , (Al-tawil,2003)ولـ تتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الطويؿ, لممشرؼ التربوي

إف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا في مجاؿ إدارة الصؼ عمى متغير المؤىؿ العممي ولصالح حممة درجة 
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والتي أظيرت فروقًا دالة , (أ-2002)كما ولـ تتشابو ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مسمار, البكالوريوس
إحصائيا في الممارسات التدريسية لمعممي التربية الرياضية كما يقدرونيا بأنفسيـ ولصالح المعمميف 

والتي أظيرت إف , (2002)كما ولـ تتشابو أيضا مع نتيجة دراسة أبو دلبوح , مف حممة الدبموـ العالي
ىناؾ فروقا معنوية لممارسة المعمميف لمبادئ التدريس الفعاؿ ولصالح المعمميف الذيف يحمموف درجة 

. دبموـ كميات المجتمع 
 

 
 

:   النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع والذي ينص عمى4 . 4
 

 التدريب الميداني لدى طمبة تدريس حصص ىل تختمف متوسطات درجات األخطاء الشائعة في
.  الخبرة العممية لممشرف األكاديميتخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية باختالف

 

: وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية
 

في متوسطات  (α  0.05 ≥)   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1 . 4 . 4
 التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية تدريس حصص درجات األخطاء الشائعة في

. في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الخبرة العممية لممشرف األكاديمي
 

لفحص داللة ( ANOVA )لفحص صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي
 درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى طمبة لفروؽ في متوسطاتا

تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية والتي تعزى لمتغير الخبرة العممية لممشرؼ 
يوضح المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير  (13 . 4)األكاديمي، والجدوؿ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف ( 14 . 4)الخبرة العممية لممشرؼ األكاديمي، في حيف يوضح الجدوؿ 
 درجات األخطاء الشائعة في تدريس حصص التدريب الميداني لدى لمفروؽ في متوسطات األحادي

 طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية  تبعا لمتغير الخبرة العممية لممشرؼ
 .األكاديمي 
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في االستبانة تبعًا لمتغير  : 13 . 4الجدول 
. الخبرة العممية لممشرف األكاديمي

 
 

المتوسط العدد الخبرة العممية المجال 
الحسابي 

دارة الدرس   3.10 10 سنوات فاقل 5أخطاء التشكيالت وا 
 2.96 15 سنوات 6-10

 2.97 28سنوات 10أكثر من
أخطاء االصطالح والنداء عمى 

التمرينات 
 3.45 10 سنوات فاقل 5
 3.31 15 سنوات 6-10

 3.57 28سنوات 10أكثر من
شرح النشاط )أخطاء التقديم المعرفي 

 (التعميمي
 3.01 10 سنوات فاقل 5
 3.20 15 سنوات 6-10

 3.35 28سنوات 10أكثر من
 3.28 10 سنوات فاقل 5 (النموذج)أخطاء التقديم البصري 

 3.13 15 سنوات 6-10
 3.52 28سنوات 10أكثر من

 3.29 10 سنوات فاقل 5أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس 
 3.27 15 سنوات 6-10

 3.44 28سنوات 10أكثر من
أخطاء األمان والسالمة 

 
 3.09 10 سنوات فاقل 5
 2.61 15 سنوات 6-10
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 2.99 28سنوات 10أكثر من 
 3.00 10 سنوات فاقل 5أخطاء ختام الدرس 

 2.80 15 سنوات 6-10
 3.10 28سنوات 10أكثر من

 3.06 10 سنوات فاقل 5أخطاء شخصية في التدريس 
 2.50 15 سنوات 6-10

 2.83 28سنوات 10أكثر من
 3.15 10 سنوات فاقل 5الكمي 

 2.94 15 سنوات 6-10
 3.20 28سنوات 10أكثر من

 درجات األخطاء لمفروق في متوسطات  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي14 : . 4الجدول 
تعزى , الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية

. لمتغير الخبرة العممية لممشرف األكاديمي
 

مجموع  مصدر التباين الطريقة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

أخطاء التشكيالت 
دارة الدرس  وا 

 0.073 2 0.146 بين المجموعات
 0.332 50 16.58 داخل المجموعات 0.803 0.22

  52 16.72 المجموع
أخطاء االصطالح 

والنداء عمى 
التمرينات 

 0.326 2 0.65 بين المجموعات
 0.450 50 22.48 داخل المجموعات 0.49 0.72

  52 23.13 المجموع
أخطاء التقديم 

شرح )المعرفي 
 (النشاط التعميمي

 0.453 2 0.906 بين المجموعات
 0.460 50 23.017 داخل المجموعات 0.38 0.98

  52 23.92 المجموع
أخطاء التقديم 

 (النموذج)البصري 
 0.771 2 1.54 بين المجموعات

 0.378 50 18.88 داخل المجموعات 0.14 2.04
  52 20.43 المجموع

أخطاء متابعة 
التطبيق أثناء الدرس 

 0.164 2 0.329 بين المجموعات
 0.433 50 21.65 داخل المجموعات 0.68 0.38

  52 21.98 المجموع
أخطاء األمان 

والسالمة 
 0.898 2 1.797 بين المجموعات

1.28 0.28 
 0.703 50 35.15 داخل المجموعات



 

98 

 

  52 36.94 المجموع 
 0.462 2 0.924 بين المجموعاتأخطاء ختام الدرس 

 0.466 50 23.28 داخل المجموعات 0.37 0.99
  52 24.20 المجموع

أخطاء شخصية في 
التدريس 

 1.029 2 2.057 بين المجموعات
 0.493 50 24.65 داخل المجموعات 0.13 2.08

  52 26.70 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.318 2 0.635 بين المجموعات

 0.320 50 15.98 داخل المجموعات 0.37 0.99
  52 16.62 المجموع

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ( 14 . 4)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ 
(≤ 0.05  α)  درجات األخطاء الشائعة في التدريب الميداني لدى طمبة تخصص في متوسطات

 األكاديمي، فقد كانت الداللة التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير خبرة المشرؼ
وتشير ,  في المجاالت والدرجة الكميةداللة إحصائيةليست ذات وىي  (0.05)اإلحصائية اكبر مف 

. ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرضية الثالثة المتعمقة بمتغير الخبرة العممية لممشرؼ األكاديمي
 

فالغالبية العظمى مف ,  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الخبرة التي يتمتع بيا أفراد عينة الدراسة
المشرفيف األكاديمييف والذيف تـ استطالع آرائيـ ىـ مف ذوي الخبرة الطويمة والتي تفوؽ عشر السنوات 

, وحتى مف يقع منيـ ضمف خبرة خمس السنوات فأقؿ,  سنوات(6-10)او المتوسطة والتي تقع ضمف 
, ىـ أصحاب خبرة إذ يرى الخبراء إف الخبرة ال تقاس بعدد السنوات التي يمضييا الفرد في تخصصو

نما بفعاليتو وعمؽ نشاطو وتفاعمو الميني مع تخصصو مف حيث التجارب ومختمؼ المناشط المينية  وا 
التي خاض غمارىا وتعمـ منيا واستخمص أفكارا ومبادئ تقوده في عممو المستقبمي ويمكف توظيفيا في 

 .المواقؼ المينية المختمفة
 

فيي تعبر , إلى إف الخبرة تشكؿ إحدى الكفايات المينية والشخصية, (2002)وفي ىذا أشار الخولي
مكانية توظيؼ  عف خالصة تجارب الفرد كما إنيا مؤشر يوضح مدى استفادة الفرد مف ىذه التجارب وا 

والتي أشارت , (2007)فقد تشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة النداؼ والقطارنة, ذلؾ في المستقبؿ
إلى عدـ وجود فروؽ بيف المعمميف أنفسيـ في درجة ممارسة السموؾ التدريسي في درس التربية 

مف , (2003)وتشابيت أيضا مع نتيجة دراسة مسمار, الرياضية يعود لمتغير الخبرة العممية لممعمـ



 

99 

 

حيث عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف معممي التربية الرياضية في توظيؼ سموكياتيـ المفظية أثناء 
.  تنفيذ حصص التربية الرياضية تتعمؽ بسنوات الخبرة

 

التي خمصت إلى وجود اختالؼ في مستوى , (2006)ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبي طامع
األخطاء الشائعة التي يقع فييا معممو التربية الرياضية أثناء تدريس حصص التربية الرياضية في 

المدارس الفمسطينية عمى جميع المجاالت والدرجة الكمية بحسب متغير الخبرة العممية لممشرؼ 
. التربوي

 
والتي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيا في مجاؿ تنفيذ , (2003)ولـ تتشابو مع نتيجة دراسة الطويؿ

درس التربية الرياضية مف قبؿ الطمبة المعمميف تعزى لمتغير خبرة معممي التربية الرياضية ومعمماتيا 
. ولصالح ذوي الخبرة األقؿ مف خمس سنوات

والتي أظيرت وجود فروؽ دالة , (2002)كما ولـ تتشابو نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة مسمار
( 10)إحصائيا عمى الممارسات التدريسية لمعممي التربية الرياضية ولصالح المعمميف أصحاب الخبرة 

. سنوات فأكثر 
مف حيث إف ىناؾ أثرا ذا داللة إحصائية لمبادئ , (2002)ولـ تتشابو أيضا مع نتيجة دراسة أبو دلبوح

. سنة (11)التدريس الفعاؿ في التربية الرياضية ولصالح المعمميف ذوي الخبرة الطويمة األكثر مف 
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االستنتاجات والتوصيات 
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الفصل الخامس  
االستنتاجات والتوصيات 

  
االستنتاجات  1.5  

 

: في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا توصؿ الباحث لالستنتاجات اآلتية
 

 التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية تدريس حصص إف درجة األخطاء الشائعة في - 1
حيث بمغ , الرياضية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر مشرفييـ األكاديمييف كانت متوسطة

(. 3.12)المتوسط الحسابي
 

إف أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات جاءت في الترتيب األوؿ وبدرجة أخطاء متوسطة - 2
(. 3.48)وبمتوسط حسابي بمغ 

 

إف األخطاء الشخصية في التدريس جاءت في الترتيب األخير وبدرجة خطأ قميمة وبمتوسط - 3
(. 2.78)حسابي بمغ

 

وأخطاء , وأخطاء متابعة التطبيؽ أثناء الدرس, (النموذج)إف مجاالت أخطاء التقديـ البصري - 4  
: حصمت وعمى التوالي عمى المتوسطات الحسابية اآلتية, وأخطاء ختاـ الدرس, التقديـ المعرفي

. وجميعيا بدرجة أخطاء متوسطة, (3.00(, )3.25(, )3.36(, )3.37)
 

دارة الدرس- 5 وأخطاء شخصية , وأخطاء األماف والسالمة,  كما إف مجاالت أخطاء التشكيالت وا 
(, 2.78(, )2.90, )(2.99): حصمت وعمى التوالي عمى المتوسطات الحسابية اآلتية, في التدريس

.  وجميعيا بدرجة أخطاء قميمة
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التدريب تدريس حصص  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة األخطاء الشائعة في -6
تعزى لمتغير جنس المشرؼ , الميداني لدى طمبة تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية

. وخبرتو العممية, ومؤىمو العممي, األكاديمي
 

واعتمادا عمى استنتاجات الدراسة ونتائجيا وضع الباحث تصورًا لمحد مف األخطاء التي حصمت 
يبيف ىذه األخطاء وترتيبيا والمتوسط الحسابي الذي بمغتو وآلية  (4)والممحؽ , عمى درجة خطأ كبيرة

. التصور المقترح لتالفييا
 

 
التوصيات  2.5  
 

: في ضوء أىداؼ الدراسة والنتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية
 

ضرورة التركيز عمى استخداـ الطمبة المعمميف لموسائؿ التعميمية المناسبة في شرح النواحي الفنية -  1
وذلؾ بالتدريب عمى المواقؼ , لمميارات وتوضيح آلية الحركة أثناء تقديـ النموذج الحركي لمطالب

التدريسية مف خالؿ استخداـ االستراتيجيات والتقنيات الحديثة والوسائؿ التعميمية المناسبة في صقؿ 
. الكفايات األدائية والمعرفية لمطمبة المعمميف

 
ضرورة المواءمة بيف النظرية والتطبيؽ في تعميـ االصطالح والنداء عمى التمرينات وتحسيف  -2

القدرات المفظية لمطمبة المعمميف في كميات التربية الرياضية وأقساميا مف خالؿ استخداـ استراتيجيات 
 .التدريس المصغر في مساقات أساليب التدريس والتمرينات البدنية

 
مساعدة الطمبة المعمميف عمى اإلبداع واالبتكار في استخداـ التشكيالت الحركية المناسبة لتنفيذ  -3

وذلؾ مف خالؿ طرح مساؽ العروض الرياضية , المواقؼ التعميمية في دروس التربية الرياضية
 .واستخداـ التقنيات الحديثة كالحاسوب مثال

 
تدريب الطمبة المعمميف عمى استخداـ التغذية الراجعة أسموبًا ناجحًا وفعااًل في توصيؿ  -4

المعمومات المتعددة في النشاط التعميمي والتطبيقي أثناء تنفيذ دروس التربية الرياضية مف خالؿ 
 .تضميف مساقات التربية الرياضية عمى التغذية الراجعة وأنواعيا

 



 

103 

 

ضرورة اىتماـ الطمبة المعمميف بالدور القيادي لمطالب واحتراـ شخصية المتعمميف  بإشراكيـ  -5
وذلؾ مف خالؿ , في تحديد الطرائؽ التي تساعدىـ عمى التعمـ بتحويؿ بعض قرارات الدرس إلييـ

 .تدريب الطمبة المعمميف عمى توظيؼ األساليب الحديثة في تدريس مادة التربية الرياضية
 
وذلؾ بإعطاء تمرينات التيدئة والتنفس بيدؼ عودة , عدـ تجاىؿ فترة االسترخاء في نياية الدرس-  6

. خاصة إذا أعقب درس التربية الرياضية دروس تعميمية أخرى, الطمبة إلى الحالة الطبيعية
 

مساعدة الطمبة المعمميف في كيفية التعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة مف طمبة المدارس أثناء -  7
وذلؾ مف خالؿ تحديث مساقات جديدة وتطويرىا وطرحيا ضمف , تنفيذ دروس التربية الرياضية

او التعامؿ المباشر مع ىذه الفئات مف خالؿ الزيارات , خطة التربية الرياضية ذات العالقة
. الميدانية لمراكز اإلعاقات المختمفة

 
التركيز عمى تنمية الكفايات التدريسية الالزمة لمطمبة المعمميف ومساعدتيـ في انتقاء األسموب -  8

التدريسي المناسب لمستوى الطالب والميمة الحركية المزمع تعميميا والموقؼ التعميمي والخبرة 
وذلؾ مف خالؿ التدريب عمى المواقؼ التدريسية بتصغير التدريس وتقميؿ الزمف , العممية لمطالب

. المخصص لو وعدد الطالب والمياـ المزمع انجازىا
 

وذلؾ مف , إجراء المزيد مف الدراسات عمى الطمبة المعمميف بيدؼ الوقوؼ عمى أىـ المشكالت-  9
. اجؿ تحسيف اإلعداد الميني لمعممي التربية الرياضية ومعمماتيا وتطويره
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أسماء وتخصصات السادة المحكمين  : 1الممحق 
 

مكان العمل المؤىل العممي و التخصص االسم الرقم 

القدس   – جامعة القدس دكتوراه مناىج وطرق التدريس  د  احمد فييم جبر  .أ 1
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دكتوراه اإلعداد الميني لمدرسي التربية د  بسام مسمار  .أ 2
الرياضية  

 عمان  – الجامعة األردنية 

 نابمس – جامعة النجاح الوطنية دكتوراه فسيولوجيا الرياضة عبد الناصر ألقدومي  . د.أ 3

دكتوراه مناىج و أساليب تدريس التربية صادق الحايك   . د 4
الرياضية  

 عمان – الجامعة األردنية 

دكتوراه القياس والتقويم في التربية صبحي نمر  . د 5
الرياضية  

نابمس  – جامعة النجاح الوطنية 

نابمس  – جامعة النجاح الوطنية دكتوراه نظريات التدريب الرياضي  عماد عبد الحق  . د 6

نابمس – جامعة النجاح الوطنية دكتوراه أصول التربية الرياضية  بدر رفعت  . د 7

طولكرم - جامعة فمسطين التقنية دكتوراه التدريب الرياضي  بسام حمدان  . د 8

القدس  – جامعة القدس دكتوراه المناىج وطرق التدريس  محسن عدس  . د 9

نابمس  – جامعة النجاح الوطنية دكتوراه أساليب تدريس التربية الرياضية  وليد خنفر  . د 10

.    ُرتبت أسماء المحكميف بحسب الرتبة العممية والحروؼ اليجائية*
 
 
 
 
 
 
 

االستبانة بصورتيا النيائية  : 2ممحق 
 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إستبانة 

حضرة المشرف األكاديمي والمشرفة المحترمين 
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تحية وبعد، 
    يقوـ الباحث واستكمااًل لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف كمية الدراسات 

األخطاء الشائعة في التدريس لدى " جامعة القدس، بدراسة تيدؼ التعرؼ إلى / العميا، قسـ التربية
الطمبة المعممين الممتحقين بتخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية أثناء فترة التطبيق 

حيث تتكوف اإلستبانة مف قسميف، األوؿ " الميداني من وجيو نظر المشرفين والمشرفات األكاديميين 
يتضمف البيانات الشخصية، والثاني يتضمف االستجابة عمى العبارات، لذا أرجو منكـ التكـر باالستجابة 

.  عمى الفقرات بدقة وموضوعية واىتماـ، عممًا باف البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط
 

شاكرا لكم حسن تعاونكم 
 

                                                                                       الباحث 
                                                                                              نضال عمر القاسم                                                   

 القدس-                                                                                            جامعة القدس
 
 

 البيانات الشخصية :القسم األول
.  في المكان المحدد بما ينطبق عميك (X)       أرجو وضع إشارة 

أنثى   (   )ذكر                (   ):          الجنس- 1
دكتوراه    (   )ماجستير         (   )بكالوريوس         (   ):   المؤىؿ العممي-2
 سنوات  10أكثر مف  (   ) سنوات   10-6 (   ) سنوات فأقؿ    5 (   ):    الخبرة العممية-3

                             



 

 ووووو 

حول األخطاء الشائعة في التدريس أثناء فترة التطبيق " فقرة  (62) يشتمؿ عمى :القسم الثاني
في المكاف المناسب لكؿ فقره مف  (X)موزعة عمى ثمانية مجاالت، يرجى وضع إشارة  " الميداني

.    فقرات االستبانة
                                        

درجة توفر الخطأ المجال 
دارة الدرس أوال  كبيرة أخطاء التشكيالت وا 

جدا 
قميمة قميمة متوسطة كبيرة 

جدا 
     . استخدام تشكيالت غير مناسبة لمموقف التعميمي 1
     . (معقدة)استخدام تشكيالت ذات درجة صعوبة عالية  2
     . غياب اإلبداع واالبتكار في استخدام التشكيالت 3
     . وقوف الطمبة ووجييم لمشمس 4
     . دخول المعمم بين الطالب وخمفو بعض الطمبة 5
     . وقوف الطمبة بالقرب من أحد الصفوف 6
     . قمة مراعاة المسافات بين الطمبة 7
     .  وقوف المعمم لمسافة غير مناسبة من الطمبة 8

أخطاء االصطالح والنداء عمى التمرينات ثانيًا 
     . قمة االىتمام ببرىة االنتظار 9

     . قمة التنويع في وتيرة الصوت 10
     . قمة مراعاة سرعة ومدى التمرين خالل العد 11
     . ضعف االصطالح في تركيب النداء 12
     . ضعف النداء عمى التمرينات المركبة 13
     . إصالح األخطاء والطمبة في وضع صعب 14
     . إصالح األخطاء العامة أثناء أداء الطمبة 15
 (شرح النشاط التعميمي)أخطاء التقديم المعرفي ثالثًا 
     . الكالم بسرعة زائدة 16
     . الدخول في تفصيالت غير ميمة 17
     . إطالة الشرح بشكل عام 18
     . البعد عن التركيز عمى المراحل األساسية لألداء 19
     . ندرة مراجعة طريقة األداء قبل الدرس 20
     . قمة استخدام الوسائل التعميمية في الشرح لتوضيح الميارة 21
     . (شكمية)استخراج وسائل تعميمية  22
 (النموذج)أخطاء التقديم البصري رابعًا 
     . ضعف القدرة عمى أداء نموذج جيد 23
     . ندرة االستعانة بطالب مميز ألداء نموذج 24
     . أداء نموذج لمرة واحدة 25
     . أداء النموذج بسرعة زائدة 26
     . البعد عن التركيز عمى المراحل األساسية في النموذج 27
     . التحدث خالل األداء الحركي لمنموذج 28
     . قمة استخدام الوسائل التعميمية المناسبة لتوضيح الحركة 29



 

 ززززز 

كبيرة أخطاء متابعة التطبيق أثناء الدرس خامسًا 
جدا 

قميمة قميمة متوسطة كبيرة 
جدا 

     . إىمال التوزيع النسبي لألدوات عمى الطمبة 30
     . قمة االىتمام بالدور القيادي لمطمبة في الدرس 31
     . إصالح األخطاء بطريقة شكمية 32
     . إصالح األخطاء بذكر الخطأ وليس بذكر الصحيح 33
التحرك الكثير بين المجموعات واإلشراف بطريقة غير منظمو  34

. عمى المجموعات
     

     . إزعاج الصفوف األخرى أثناء تنفيذ الدرس 35
     . قمة االىتمام بمبدأ التعزيز وعوامل الدافعية والتحفيز 36
     . قمة االىتمام بإعطاء وتقديم التغذية الراجعة 37

أخطاء األمان والسالمة سادسًا 
     . إشراك الطمبة في الدرس دون ارتداء الزي الرياضي 38
     . السماح لمتالميذ بالمعب بدون حذاء 39
     . قمة االىتمام بفترة اإلحماء 40
     . قمة التأكد من سالمة األدوات قبل استخداميا 41
     . ضعف مراعاة شروط السالمة في استخدام األدوات 42
     . وصول الطمبة بالجري أثناء المعب إلى نياية صمبة 43
     . قمة االىتمام بمظاىر التعب لدى الطمبة 44
     .  قمة االىتمام باعتبارات وتغيرات الطقس أثناء تنفيذ الدرس 45
قمة االىتمام بالنظافة الشخصية لمطمبة بعد نياية الدرس وغسل  46

. اليدين والوجو
     

أخطاء ختام الدرس سابعًا 
     . قمة االىتمام بفترة االسترخاء 47
     . قمة الحرص عمى فترة تبديل المالبس 48
     . التعدي عمى فترة الراحة بين الدرسين 49
     . قمة إتاحة الفرصة لمطمبة الذىاب إلى دورات المياه 50
     . انصراف الطمبة من الممعب دون نظام 51
     . ترك بعض األدوات في أرض الممعب 52

أخطاء شخصية في التدريس ثامنًا 
     . ضعف التقدير الصحيح لزمن الدرس وأجزائو 53
     . ارتداء أزياء غير مالئمة أثناء درس التربية الرياضية 54
     . استعمال الصافرة أكثر من الالزم أثناء تنفيذ الدرس 55
     . سيادة الممل عمى أجواء الدرس 56
     . النزول عند رغبات الطالب في ممارسة كرة القدم 57
     . مسك عصا أثناء التدريس 58
     . استخدام بعض األلفاظ غير التربوية أثناء إدارة الدرس 59
     . استخدام درس التربية الرياضية لتدريب الفرق الرياضية 60
     . حرمان أصحاب اإلعاقة الحركية من االشتراك في الدرس 61
     . قمة االىتمام بتحضير الدروس 62



 

 ححححح 

                                                                     شاكرا لكم جيودكم                                                        
الباحث 

كتاب تسييل الميمة  : 3الممحق 
 

 



 

 ططططط 

 
 

تصور مقترح لتفادي األخطاء التي حصمت عمى درجة خطأ كبيرة  :4ممحق 
 



 

 ييييي 

الرقـ الترتيب 
باالستبانة 

المتوسط  (الخطأ)الفقرة 
الحسابي 

الحؿ المقترح 

قمة استخدام الوسائل  29 1
التعميمية المناسبة 

. لتوضيح الحركة

طرح مساؽ تكنولوجيا التعميـ في -  3.91
. التربية الرياضية

  

التركيز عمى الخطوات التعميمية - 
لمميارات وليس عمى الخطوات الفنية 

. فقط 
 

حث الطمبة المعمميف عمى استخداـ - 
الوسائؿ التعميمية أثناء التقديـ 

. (النموذج)البصري
 
 

ضعف النداء عمى  13 2
. التمرينات المركبة

استخداـ إستراتيجية التدريس -  3.87
عدد قميؿ مف الطالب لدرس )المصغر 

. (صغير زمنيا
 

إتباع الجزء النظري مف مساؽ - 
التمرينات البدنية ومساؽ أساليب 
التدريس بالجزء العممي لتطبيؽ 

.  المعمومات النظرية عمميا
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

غياب اإلبداع واالبتكار  3
في استخدام 
. التشكيالت

. طرح مساؽ العروض الرياضية-  3.83
 

متابعة العروض الرياضية - 
المستخدمة بالدورات والبطوالت العالمية 

 .
 

استخداـ الحاسوب في تصميـ - 
تشكيالت أكثر مناسبةً  لتحقيؽ أىداؼ 

. الدرس 
 

 
4 

 
31 

 
قمة االىتمام بالدور 
القيادي لمطمبة في 

 
3.81 

 

 

إشراؾ الطمبة باتخاذ بعض القرارات - 



 

 ككككك 

 
 

المتعمقة بتنفيذ الدرس مف خالؿ  . الدرس
استخداـ األساليب الحديثة في تدريس 

. التربية الرياضية
 

توزيع الطالب إلى مجموعات - 
.  متجانسة وحثيـ عمى التنافس الشريؼ

 

تكميؼ الطمبة بنشاطات جماعية - 
. تنافسية وفؽ نظاـ المجموعات 

 

تفعيؿ دور النشاط الداخمي والخارجي - 
واالستفادة مف ىذه األنشطة في غرس 
براز قدراتيـ  ميوؿ جديدة لدى الطمبة وا 

. القيادية
 

إتاحة الفرصة لمطمبة دوريًا لالشتراؾ - 
بالفرؽ المدرسية او حتى الصفية وفؽ 
ميوليـ ورغباتيـ وذلؾ إلثارة الدافعية 

. لدييـ
 

قمة استخدام الوسائل  21 5
التعميمية في الشرح 

. لتوضيح الميارة

استخداـ كافة الوسائؿ التعميمية -  3.81
المتاحة بالمدرسة لمساعدة المعمـ عمى 
إيصاؿ فكرة الميارة ومساعدة الطالب 

.  عمى إدراكيا 
 

استخداـ وسائؿ مألوفة لدى الطالب - 
ويا حبذا لو كانت مف بيئة الطالب 

. المحيطة 
 

إشراؾ الطمبة في إعداد الوسائؿ - 
. التعميمية المناسبة لموضوع الميارة

 
 
6 

 
25 

 
أداء نموذج لمرة 

 
3.79 

 
أداء نموذج حركي لمميارة بالتوقيت - 



 

 للللل 

  
 

. الطبيعي ليا. واحدة
 

أداء نموذج حركي بالعرض البطيء - 
. إلظيار تفاصيؿ وأجزاء الميارة 

 

عرض الميارة باتجاىات مختمفة - 
, عرض جانبي أيمف, عرض أمامي )

. (....,عرض جانبي أيسر
 

عرض نموذج حركي لمميارة مف قبؿ - 
.  احد الطمبة المتميزيف

 

تصحيح كؿ ما ورد مف أخطاء - 
_ بالنموذج المؤدى مف قبؿ الطالب   

. مباشرة _ إف وجدت
 

قمة التنويع في وتيرة  10 7
. الصوت

التحكـ بنبرة الصوت بما يتناسب مع -  3.72
. األمر الموجو لمطمبة

 

رفع وتيرة الصوت بما يتناسب مع - 
. المسافة مابيف المعمـ والطمبة 

 

تناسب درجة ارتفاع الصوت مع شدة - 
. األداء الحركي المطموب أداؤه

 
 

قمة مراعاة سرعة  11 8
ومدى التمرين خالل 

. العد

التحكـ بسرعة العد بما يتناسب مع -  3.64
سرعة التمريف المطموب أداؤه بشكؿ 

. عاـ
 

النداء عمى كؿ جزء مف التمريف - 
بالسرعة التي تتناسب مع المدى الزمني 

. ألدائو الحركي 
 

قمة االىتماـ ببرىة  9 9
. االنتظار

عدـ إىماؿ برىة االنتظار قبؿ -  3.64
. إصدار الحكـ او األمر باألداء 

 



 

 ممممم 

كمما كاف األداء الحركي  مركبا - 
يجب أف تطوؿ برىة االنتظار حتى 

يتمكف الطالب مف إدراؾ األداء الحركي 
. المطموب منو 

 

. عدـ المبالغة بإطالة برىة االنتظار- 
 

حرمان أصحاب اإلعاقة  61 10
الحركية من االشتراك 

. في الدرس

تشجيع المعاقيف حركيا عمى ممارسة -  3.57
األنشطة الرياضية 

والتي تتناسب مع (الخاصة)المعدلة
. قدراتيـ الحركية 

 

تصميـ أنشطة رياضية تتناسب مع - 
. اإلعاقة الحركية لمطمبة 

  

تطوير األنشطة  الرياضية كمما تقدـ - 
. الطالب المعاؽ حركيا بمستوى أدائو 

 

تخصيص أماكف مناسبة لمطمبة - 
المعاقيف حركيا مف شأنيا توفير القدر 

. األكبر مف األماف والسالمة 
 

توفير اكبر عدد ممكف مف األنشطة - 
الرياضية المناسبة لمطمبة المعاقيف 

حركيًا ومحاولة غرس ميوؿ رياضية 
. جديدة لدييـ

 

تصحيح أخطاء األداء الحركي لدييـ - 
والتعامؿ معيـ كغيرىـ مف األصحاء 

. قدر ما أمكف ذلؾ 
 

إتاحة الفرصة لمتنافس الرياضي - 
المعدؿ لممعاقيف حركيا عمى مستوى 
المدرسة ومف ثـ عمى مستوى مدارس 

. المحافظة ومف ثـ مدارس الوطف 



 

 ننننن 

 

إثراء مساؽ التربية الرياضية المعدلة - 
لذوي االحتياجات  الخاصة  (الخاصة)

بكؿ ما يستجد عمى قوانيف األلعاب 
. المعدلة

 

طرح مساؽ التمرينات العالجية - 
. والتأىيمية 

  

زيارة مراكز اإلعاقات المختمفة - 
ميدانيا ومحاولة التعامؿ معيـ عف قرب 
. بأشراؼ المتخصصيف في ىذه المراكز

 

قمة االىتمام بإعطاء  37 11
. وتقديم التغذية الراجعة

تقديـ التغذية الراجعة الفورية لمطالب -  3.55
عف أدائيـ والسيما عند في المرحمة 

. األولية لتعمـ الميارة 
 

تقديـ التغذية الراجعة المؤجمة بعد - 
انتياء الدرس او النشاط سواء كاف 

. داخميا او خارجيا 
 

تضميف مساقات تخصص التربية - 
الرياضية عمى التغذية الراجعة 

. وأنواعيا
 

قمة االىتمام بفترة  47 12
. االسترخاء

تخصيص وقت مناسب مف وقت -  3.53
الدرس لالسترخاء وتحضير الفعاليات 

المحققة لو خالؿ عممية التخطيط لدرس 
. التربية الرياضية 

  

إعطاء تمرينات التيدئة والتنفس - 
. ضمف النشاط الختامي لمدرس 

 

اختيار تمرينات التيدئة والتنفس بما  - 
. يتناسب مع نوع وشدة النشاط التطبيقي

 



 

 سسسسس 

التنويع في استخداـ الفعاليات - 
المحققة لالسترخاء وعدـ التركيز عمى 

. فعالية واحدة في كؿ الدروس 
 

محاولة إرجاع الطمبة إلى الحالة - 
التي كانوا عمييا قبؿ بداية درس التربية 

الرياضية جسميا ومكانيا السيما إذا 
كاف درس التربية الرياضية متبع 

. بدروس تعميمية أخرى 
 

إصالح األخطاء  32 13
. بطريقة شكمية

إصالح األخطاء وبياف سبب حدوثيا -  3.51
وعدـ إصالحيا دوف توضيح ماىية 

. الخطأ لمطالب 
 

محاولة جمب انتباه كافة الطالب - 
عند تصميح األخطاء مف خالؿ البياف 

. المفظي والعممي عند تصحيحيا
 

محاولة التعريؼ بأكثر األخطاء - 
شيوعا عند تعميـ الميارة وطرؽ تالفييا 

 .
 

النزول عند رغبات  57 14
الطالب في ممارسة كرة 

. القدم

محاولة توجيو ميوؿ الطمبة نحو -  3.51
. باقي األنشطة الرياضية 

 

تقديـ ميارات كرة القدـ باإلضافة إلى - 
. ميارات األلعاب األخرى

 

تقسيـ الطمبة إلى مجموعات تمارس - 
كؿ مجموعة لعبة معينة حسب 

إمكانيات المدرسة والمنياج  والمرحمة 
. العمرية لمطمبة

 

إدراج األلعاب األخرى ضمف النشاط - 
. الداخمي لممدرسة 



 

 ععععع 

 

تشجيع وتعزيز استجابات الطمبة - 
نحو ممارسة باقي األلعاب سواء أكانت 

. جماعية او فردية 
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