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.... ملل أو كلل دون أبناءها تربية في عمرها قدمت من إلى.... الحنان وفيض العطف نبع ىإل
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 وصحبه اله وعلى محمد والمرسلين األنبياء اشرف على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين

 أن بعد علي الواجب من أن". الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال:"وسلم علية اهللا صلى اهللا رسول قال

  . العمل هذا انجاز في معي أسهم من اشكر أن رسالتي أتممت

 وجهده وقته من ومنحني الرسالة هذه على اشرف الذي قباجة محمد زياد: الدكتور مقدمتهم وفي
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  الملخص
 مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

  .الخليل محافظة

 مديريات في الرياضية التربية يدرسون الذين معلماتالو نمعلميال جميع من الدراسة مجتمع تكون

 مديريات إلحصائيات تبعاً ومعلمة معلماً) 279(عددهم لبالغوا الخليل، وجنوب ووسط شمال تربية

 الدراسة عينة تكونتو م،)2010/2011 (الدراسي للعام لخليلا محافظة في المختلفة والتعليم التربية

 الباحثة استخدمت .عشوائية طبقية بطريقة ارهاياخت تم ،%52 وبنسبة ومعلمة معلماً)146 (من

 وتم الخليل، محافظة في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية لميمع إدراك مدى لقياس استبانه

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم كما ،المناسبة بالطرق وثباتها صدقها من التأكد

 الدراسة نتائج كانت وقد). One- way ANOVA (األحادي التباين وتحليل) ت(واختبار المعيارية

  :التالي النحو على

 كانت الخليل محافظة مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك رجةد

 )α≥0.05(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما. مرتفعة

 تعزى الخليل محافظة في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين

 ).والتخصص ،العملية الخبرةو والمديرية، الجنس،( غيراتللمت

 متوسطات بين )α≥0.05(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كما

 المؤهل(للمتغيرات تعزى الخليل محافظة في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  ).األساسية ولصالح رحلةالم البكالوريوس، ولصالح العلمي

 وزارة قبل من االهتمام زيادة: أهمها التوصيات من بعدد الباحثة خرجت الدراسة نتائج ضوء وفي

 التدريس بمبادئ الخاصة والندوات المحاضرات قامةوإ الرياضية، التربية بحصة والتعليم التربية

 واضح وتأثير حضور مانبض المبادئ تلك ممارسة على والحث الرياضية التربية في الفعال

  .التدريب في للمدرسة
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Abstract: 
 
This study aims at determine the extent of the realization of principles of effective teaching 
that the teachers of physical education aware of.  
The participant include all of the teachers who teaches physical education in the (south, 
middle and, north) directorate of Hebron. The number of participant is (279)according to 
the statics of different education directorates in Hebron district in the year academic (2011-
2010), The sample of  study consist of (146) teachers was selected in stratified random. 
The researcher used questionnaire  to measure the extent of realization of physical 
education teachers of the principles of effective teaching in Hebron district and it made 
sure of its validity and reliability in suitable ways. To achieve the goals of the study, the 
researcher used descriptive statistical methods and analytical methods. The results of study 
are the following. 
 
        The extent of realization of physical education teachers of principles of effective 
teaching in schools of Hebron district is high. The results of study showed that there is no 
differences that have statistical singnificant at the level of (0.05≥ α) on the realization of 
physical education teachers of principles of effective teaching in Hebron district accoroling 
to the variables of gendar, practical experience and specialization and directorat . 
 
        Also, the results of study showed that there is diffirences that have statistical 
singnificant at the level of (0.05≥ α) on the realization of principles of effective teaching of 
the teachers of physical education in Hebron district by major and directorate. 
According to the resultsm of study, and due to siantific qualificatiation in favor of (in 
degree mastar), and due to stag due to pasic.  
 
increasing care by the ministry of education of the class of physical education, The 
establishment of lectures and seminars on the principles of effective teaching in physical 
education and encouraae the practice of those principles to ensure the presence of the clear 
impact of school in training, was recomended. 
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  ألولا الفصل

______________________________________________________________  

  وأهميتها الدراسة مشكلة

  

  :المقدمة1.1

  

 التربوية مجاالتال في العلوم تطوربو ،الكبير المعرفي باالنفجار والعشرين الحادي القرن يتميز

 واالنفعالية والعقلية الجسمية النواحي جميع من به واالهتمام الفرد تنمية على تعمل التي والنفسية

 يعد فلم أدائه، من يطور أن المعلم على لزاماً أصبح السريع التطور هذا وءض في ،واالجتماعية

 تعددت فقد المعرفة تفجر ومع ،ومهنياً وثقافياً علمياً إعداده من بد ال لذلك للمعرفة ناقالً دوره

 قمة على ترتكز ةومهن حيويةو ةخبر فالتدريس بها يلم أن المعلم على يجب التي ألدواراو المهارات

  ).2005 ،الهويدي(  ألخرىا المهن هرم

 بيئة إلحداث بينهما فيما تتكامل المرتكزات وهذه أساسية، مرتكزات على والتعليم التعلم عملية تبنى

 والمجتمع المدرسية واإلدارة المدرسي والبناء والمعلم والمنهاج فالطالب بناءة، تعلميه تعليمية

 العملية وتدعيم تحسين في وفاعالً مهماً دورا عبتل مرتكزات كلها التربوية، واإلدارة المحلي

 تجعله ادوار من إليه يكلف لما وذلك المرتكزات تلك أهم من واحداً المعلم ويعد. التعلمية التعليمية

 معلماً ليكون فعال بشكل وتأهيله إعداده في االهتمام من البد لذا المطلوب، التعلم إحداث على قادراً

  ). 2007 جابر،(أيضا فعاالً تعليمياً اًموقف إعداد على قادراً

 أكان سواء التعلم فيها يقع عملية كل على يطلق فهو االستعمال حيث من التدريس من اشمل والتعليم

 أن وبما التعلم عملية وتيسير التعلم إحداث التعليم وهدف منظم، غير أم مقصودا منظما التعليم

  .  )2008 عطية،( يةغا وليس وسيلة التعليم كذلك وسيلة التدريس

 خارجه أو الفصل داخل المعلم يمتلكها أن يجب التي األساسية الركائز من التدريس مهاراتف   

 بشكل التعليمية المادة عرضي كما الصف غرفة داخل المطلوب الصفي التفاعل يعزز فامتالكها

 أوسع بشكل ليميةالتع البيئة مع للتفاعل التعليمية الخبرات مع يتناسب ماو ومنطقي متسلسل

  ).2005 ،الهويدي(

 من يمتلكه بما ،المعلم يقوده الذي ،التعلم تحقيق إلى يهدف التدريس أن) 2004 (سليمان يرى كما 

 المؤثرة العوامل جميع بين التوافق تحقيق على يعمل أن يستطيع وشخصية، ومهنية تعليمية كفايات

 ،التعلم مهارات إلكساب التعلم عملية خبرات تعزيزو وتنظيم ،المتعلم دافعية استثارة من التعلم في

 في وتغير دائم شبه سلوك وإحداث البيئة مع التفاعل خاللها من يتم التي العملية هو التدريسو
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 معين سلوك إكساب إلى تؤدي التي والهادفة المنظمة المواقف يعد الذي هو والمعلم الحالي السلوك

  .قائم سلوك في تعديل إحداث أو

 أهداف لتحقيق التدريس طريقة المدرس بها ينفذ كيفيات أو ضوابط أو قواعد مجموعة هو دريسوالت

 يرتبط األسلوب وأن بفعالية التدريس طريقة توظيف أجل من المدرس يتبعه ما ويشمل الدرس،

  ).2008 ،عطية( شخصيته وسمات بالمدرس

 ألنشطةا أوجه خالل من العام إلنسانيا اءألدا تحسين إلى يهدف تربوياً نظاماً الرياضية التربية وتعد

 تنمي فهي مهمة، وتربوية تعليمية ونواتج بحصائل يتميز تربوياً وسطاً باعتبارها المختارة البدنية

 والنظام والصبر والطاعة التعاون روح غرس إلى وتهدف والحيوية والصحة القوة البدن في

  ) .2001،المفتوحة القدس جامعة(تفكيروال التصرف حسن على العقل وتساعد كما والقيادة،

 الفرد تربية إلى تهدف التي العامة التربية من مهماً جزءاً الحديث بمفهومها الرياضية التربية وتعتبر

 وقيادة إشراف تحت المنظمة الرياضية ألنشطةا ممارسة خالل من واجتماعياً ونفسياً وعقلياً جسمياً

 للمنظومة العام المنهاج ضمن األخرى كالمواد مادة الرياضية التربية مادة وتعتبر ،وواعية مؤهلة

 تعطي فهي ألخرىا ألكاديميةا الدروس على مباشر وغير مباشر تأثير لها التي المادة وهي التربوية

 ،التعليمية ألطوارا كل في نجده ما وهذا ألخرىا الحصص الستقبال عالية وروحاً جديداً نفساً التلميذ

 واالجتماعية البدنية الناحية من الصالح المواطن بناء في فعال دور من عبهتل لما يعود وهذا

 كونها إلى إضافة الطلبة عند والعقلية والمهارية الحركية القدرات تنمية على كذلك وتعمل والنفسية،

 رياضية وتمارين ألعاب من الحصة هذه تحتويه لما أنفسهم عن للترفيه أمامهم مفتوحة حصة

   .)1985 علوان،(المراحل جميع في والمتعة بالرضا الطلبة تمد دةومتعد مختلفة

 تأهيالً الرياضية التربية مدرسي وتأهيل بإعداد الكاملة التامة العناية الضروريات أهم من كان ولذلك

 وذخيرته المجتمع أبناء وتنشئة تربية مسؤوليات تحملل الالئقة المكانة في يجعلهم

  ).1982 ،المعوض(للمستقبل

 للخبرات والمنظم هالموج أصبح بل فقط لها ناقل أو للمعلومات مقدماً الرياضية التربية معلم يعد لمو

 المادة واختيار والتربوية التعليمية األهداف تحديد على قادراً يكون أن المعلم وعلى ،للطلبة التعليمية

 التعليمية للمواقف صممالم هو المعلم يصبح وبذلك ،األهداف هذه تحقق التي والفنية التعليمية

  ) .1998 ،وفهيم سعد (ألدواتا لهذه مستخدم مجرد وليس وأدواتها

 حصة تواجه التي التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك على التعرف يعتبر

 جلأ من المشكلة هذه لمواجهة وحلول مقترحات لوضع ألولىا يجابيةإلا الخطوة الرياضية التربية

 عدادألا استيعاب على وقدرته للتعليم كبيراً تحدياً تمثل التي التحديات كافة ومواجهة النجاح قيقتح

 تحتاجها التي المقومات كافة توفير في والتزاماته التعليم ومؤسسات قطاعات مختلف في المتزايدة

  ).1990 ،العينين أبو(المختلفة التعليم مراحل
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 محدده أهداف ذو مخطط تعليمي نشاط هو الذي ،الفعال سالتدري أسلوب يستخدم أن يجب فلذلك

 بين يجابيإ وتفاعل ةوفاعلي ،ويسر بسهوله التعليم أهداف وتحقيق ،التعلم إحداث على قادر مسبقاً

 المختلفة التعليمية المواقف مع التعامل في المتعلم فاعلية من يزيد فهو ،التعليمية العملية أطراف

 التدريس مبدأ وان .الواقع مواجهة في ةفعال بطريقة وتوظيفها معرفته ةأدار على المتعلم قدرة ويزيد

 غرفة داخل في السلوك تحديد على فيه التشديد يتم إذ التعليمي النفسي المنظور من يشتق الفعال

 بقدرة يرتبط الفعال التدريس جوهر نأو. ومخرجاتها التعليمية العملية مدخالت بين والربط الصف

 نأ يجب هذا يحدث ولكي مطلوبة تعليمية مخرجات لتحقق هتعلمي تعليمية تجربة إرساء على المعلم

 تأكيد إلى يهدف الفعال والتدريس ،مراحله جميع في التعليم نشاط في مشغوالً متعلم كل يكون

 يمكن التي المدى بعيدة األهداف على والتشديد لتعليمل واالجتماعية واالنفعالية دراكيةاإل الجوانب

  ).2008 ،عطية) (المدى قصيرة( التعليمية األهداف على زيادة الدراسي العام نهاية في حقيقهات

 كيفية في المعلم تفكير تنظيم هو الدرس تخطيط من األساسية الفكرة أن ،)1999(الديري ويرى

 ناجحا، إخراجا إلخراجه بعناية للدرس التخطيط يلزم وهذا للمعلم، الرئيسي الهدف إلى الوصول

 الطويلة والخطط المنهاج أغراض يساير حتى الدرس، من خطته في يسير أين المعلم يعرف ولكي

 استخدام حسن وكذلك المعلم، تفكير تنظيم على المكتوبة الدرس خطط وتساعد. المدى والبعيدة

  .بالنفس بالثقة والشعور المتوافرة اإلمكانات

 في المعلم نجاح مؤشرات أول يعتبر الرياضية التربية درس تحضير أن ،)1997(حمص ويؤكد

 والمؤثرات بالدرس النشاط جوانب لجميع شامال تصورا يعني الدرس فتحضير التدريس، عملية

 بمده التنفيذ قبل درسه تحضير المعلم يراعي أن بد ال لهذا. والتعلم التعليم بجو المحيطة الخارجية

 للصف بل العمرية للمرحلة المناسبة المتعددة النشاط أوجه الدرس تحضير يتضمن وان كافية،

 الدرس محتوى بين يوائم أن يجب كما الدرس، أهداف تحقيق على يساعد وبما نفسه، الدراسي

 ال حتى التمكن لدرجة جيدا درسه تفاصيل يراجع أن المعلم على كما بالمدرسة، المتاحة واإلمكانات

 وإصالح والنموذج الشرح مثل التعليم إجراءات في جهده المعلم يركز أن بد وال التنفيذ يتعثر

 االصطالحات صحة من يتأكد أن أيضا الرياضية التربية معلم وعلى. الدرس وإخراج األخطاء

  .بالدرس المدون للنشاط التعليمية والخطوات

 وتقويمية وتوجيهية وإشرافية أدراية عملية يعد الرياضية التربية لدرس التخطيط أن اعتبار وعلى

 التربية درس لتخطيط األساسية العناصر فان الدرس، أهداف لتحقيق الطالب لتوجيه علمالم يقودها

  :وهي ،)1997(الخطايبة أوردها وكما الرياضية

 في المطلوب للتعلم نتيجة المتوقع، النهائي السلوك تصف جملة عن عبارة وهي: األهداف-1

 هدف درس لكل يكون أن بيج ولهذا قياسه، يمكن وكذلك تحقيقه يجب الهدف وهذا الدرس،

  .سلوكي
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 على يحتوي والمحتوى وجوهرها، التعليمية العملية لب الدرس، محتوى يعتبر: المحتوى-2

 النفس المجال المحتوى، هذا يشمل أن ويجب الدرس، هدف لشرح التعليمية والخطوات المعلومات

 وان والمهارات، األفكارو المفاهيم على الدرس يحتوي أن يجب لذا والوجداني، والمعرفي، حركي،

 والفهم المعرفة على تساعد التي وأساليبها المشكلة حل بطرائق الدرس محتوى المدرس يختار

 الدرس أجزاء أهم من الجزء هذا ويعد. واهتماماتهم المتعلمين احتياجات أي والتطبيق، والمحاكاة

  .ونشاط حركة إلى الدرس أهداف يترجم الذي

 تحقيق لتسهيل المعلم يتخذها التي اإلجراءات الدرس، من الجزء هذا شملي: واألنشطة األساليب-3

 العام الفراغ في والتشكيالت واإلشارات والحركات والتعابير األلفاظ كل يشمل وهو الدرس، أهداف

 هو الجزء وهذا والنموذج والصور والعرض الكالم أنواع على تشمل األساليب وهذه والخاص،

 هذا ويهدف. للجماعة واالنتماء القانون واحترام المسؤولية وتحمل السليمة يةوالتبع إلى يؤدي الذي

 من هاما هدفا المعرفي الجانب ويشكل وتحسينها، وتطبيقها المستخدمة المهارات تنمية إلى النشاط

 األداء ومواصفات وقواعده اللعب بطريقة معرفة المتعلمون يكتسب إذ التطبيقي، النشاط أهداف

 اكتسبوها التي المعلومات ضوء في وتغييرها األداء طريقة تعديل على القدرة إلى ضافةباإل الجيد

  .السابقة التعليم مراحل في

 أو التنفس لتنظيم التوقيت بطيئة هادئة تمرينات الختامي النشاط محتوى يتضمن: الختامي الجزء-4

 رفع مع عاليا الذراعين فعر أو كالمرجحات الطبيعية الحالة إلى العودة بهدف استرخاء تمرينات

. جدا ومهم فعال دور له هنا والتعزيز الحصة، تقويم أنواع من نوع الجزء هذا في يتم ثم. العقبين

 الجزء هذا ويستغرق. تصفيقات وأربع المكان في خطوات أربع أو بصيحة الحصة إنهاء ويمكن

 وتترك دقيقة،40 هو الدرس ألجزاء المخصص الزمن إجمالي أن نجد هنا ومن. تقريبا دقائق خمس

  .المالبس وخلع واالنصراف الغياب كأخذ اإلدارية، لإلعمال األخرى دقائق خمس

 معلمي لدى الفعال التدريس مبادئ حول الدراسات من المزيد عمل إلى الحاجة برزت هنا ومن

 وكيفية لفعالا التدريس لمبادئ المعلم معرفة في أهميه من ذلك في لما ومعلماتها الرياضية التربية

 التربية تدريس على القائم المعلم إعداد أجل ومن. التعليمية العملية في المبادئ هذه توظيف

 والوصول الرياضية التربية لحصة التعليمية العملية إدارة على قادراً يكون كي وتأهيله الرياضية

  .الفعال التدريس لتحقيق المرحلة وغايات أهداف إلى بها

  

   :راسةالد  مشكلة 2.1

 أن الحظت التدريس في وخبرتها الرياضية للتربية كمعلمة التعليم حقل في الباحثة عمل خالل من

 هو الفعال التدريس أن وبما عديدة، تقليدية طرقاً تدريسهم في يستخدمون الرياضية التربية معلمي

 يساعد صحيح بشكل المبادئ تلك توظيف على العمل فان التربوية، العملية في المهمة الجوانب أحد
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 توظيف فان التربوية العملية أركان من المعلم أن وبما. التربوية التعليمية العملية أهداف تحقيق على

 الخبرات من الكثير وإكسابهم المعلمين قدرات تطوير في فعال بدور يقوم أو يساعد المبادئ تلك

  . المبادئ لتلك تطبيقه خالل من تتم التي

 التربية لحصة الفعال التدريس مبادئ أوردت التي السابقة الدراسات على الباحثة إطالع وبعد

 الدراسات من المزيد بإجراء أوصت أنها وجد الدراسات لهذه التوصيات على وإطالعها الرياضية

 في سيما وال الفعال التدريس بمبادئ واالهتمام وإطالعهم المعلمين معرفة ولزيادة المجال، هذا في

 الدراسة هذه جاءت فقد السابقة الدراسات في جاء بما االكتفاء ولعدم الرياضية، التربية تدريس

  .المدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى عن للكشف تحديدا

  

   :الدراسة أهداف 3.1

  :التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 .الرياضية التربية معلمي يقدرها كما الفعال التدريس مبادئ إدراك على التعرف -1

 في) التخصص المرحلة، المديرية، العلمي، المؤهل الخبرة، الجنس،(من كل ثرأ على التعرف -2

 .الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى

 

  :الدراسة أسئلة -1

  :اآلتية األسئلة عن لإلجابة الدراسة هذه سعت

 اتمديري مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية لتربيةا معلمي إدراك مدى ما:ألولا السؤال

  الخليل؟

 مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك ختلفي هل:الثاني السؤال

 الدراسية، المرحلة ،المديرية ،العلمي المؤهل العلمية، الخبرة ،الجنس  (باختالف  الخليل محافظة

   ؟ )التخصص
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   :الدراسة فرضيات 5.1

  : اآلتية الصفرية الفرضيات الثاني السؤال من كل عن انبثق

 متوسطات في α ≤0.05)(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: األولى الفرضية

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .الجنس

 متوسطات في α ≤0.05)  (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:الثانية لفرضيةا

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .العلمية الخبرة سنوات

 متوسطات في α ≤0.05)  (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:الثالثة الفرضية

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .العلمي المؤهل

 متوسطات في  α ≤0.05) (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:الرابعة الفرضية 

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس ادئلمب الرياضية التربية معلمي إدراك

  .المديرية

 متوسطات في  α ≤0.05)(الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:الخامسة الفرضية

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .دراسيةال المرحلة

 متوسطات في α ≤0.05)  (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:السادسة الفرضية

 إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .التخصص

  

  :الدراسة أهمية 6.1

 معلمي إدراك مدى على التعرف وهو له قتتطر الذي الموضوع في الدراسة هذه أهمية تكمن

 المبادئ هذه تلعبه الذي الدور عن وتكشف المدارس، في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 المتوقع ومن. الخليل محافظة في والتعليم التربية مديريات مدارس في الرياضية التربية حصة في

 متابعتهم في التربويين والمشرفين الرياضية يةالترب معلمي من كل الدراسة هذه من يستفيد أن
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 للتعليم قابل الرياضية التربية منهاج جعل على للعمل الدراسية المناهج مصممي وكذلك للمعلمين،

  .المبادئ هذه وفق

 الصعيد فعلى ،اًوبحثي اًوعملي اًنظري التربوي المجتمع إلى تضيفه بما الدراسة هذه أهمية تكمن كما  

 التربية في الفعال التدريس مبادئ على اإلطالع على المعلمين الدراسة هذه دتساع النظري

 للتدريس المبادئ تلك تحقق التي والتربوية التعليمية والمواد الخبرات كافة تقديم خالل من الرياضية

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك في علمية معرفة تضيف فهي العملي الصعيد وعلى الفعال،

 على القائم الصحيح التدريس ألسس وواقعية نوعية نقلة وإحداث التدريس في الفعال ريسالتد

  . الرياضية التربية معلمي لتصورات وفقا والمبني الدقيقة العلمية الدراسة

 واقع تحديد تضمنت التي الدراسات من المزيد إلى الدراسة هذه تقود فربما البحثي الصعيد وعلى  

 درجة في وجدت إن الفروق وإبراز ،الفعال التدريس لمبادئ الرياضية يةالترب معلمي ممارسة

 ،التدريس في الخبرة ،الجنس لمتغيرات وفقا المبادئ لهذه الرياضية التربية معلمي وامتالك إدراك

  . التخصص الدراسية، المرحلة المديرية، ،العلمي المؤهل

  

  :الدراسة محددات 7.1   

  :آلتيةا محدداتال على الدراسة هذه اقتصرت

 الخليل، شمال( المختلفة والتعليم التربية مديريات في الحكومية المدارس جميع :مكانيال محددال

   .الخليل محافظة في) الخليل جنوب الخليل، وسط

 ،)2011-2010(الدراسي العام من الثاني الفصل في الدراسة إجراء تم الفصل: زمانيال محددال

 الدراسة عينة أفراد من الرياضية التربية ومعلمات معلمي على الدراسة أداة وتطبيق توزيع تم حيث

  .آذار شهر في

 في الحكومية المدارس في يدرسون الذين الرياضية التربية ومعلمات معلمي جميع: بشريال محددال

  .الخليل محافظة

   .الدراسة في الواردة والمصطلحات المفاهيمب الدراسة هذه تتحدد: مفاهيميأل محددال

   



 
 

9

 

  :الدراسة مصطلحات  8.1

 وفقا وتحديدها تعريفها بضرورة الباحثة تشعر التي المصطلحات من عدد على الدراسة هذه ستشتمل

  :اآلتي النحو على وذلك الدراسة هذه في سيستعمل الذي للسياق

 حصص بتدريس يقوم الذي ًعلميا والمؤهل المتخصص الشخص هو: الرياضية التربية معلم

 والذي والخارجية الداخلية المدرسية الرياضية ألنشطةا على إلشرافوا المدرسية الرياضية التربية

 في جامعية شهادة ويحمل العالي والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكومية المدارس في يعمل

   ).2010 النواجعة، (الرياضية التربية تخصص

 والمنظمة والمقصودة المخططة إلجراءاتا نم مجموعة عن عبارة :الرياضية التربية في التدريس

 البدنية الجوانب جميع من المتكامل النمو نحو الطلبة توجيه بغية الرياضية التربية معلم قبل من

  ).1982 معوض،( هادفة رياضية وبرامج أنشطة خالل من والعقلية، واالنفعالية والنفسية

 والمهارات المعرفة مفردات مجمل ملتش التي المتكاملة المقدرة تلك هو: الفعال التدريس

  ).2003 الفتالوي، (وفاعلية بنجاح المهام من مترابطة جملة أو ما مهمة ألداء الالزمة واالتجاهات

 التي واالتجاهات والكفايات المهارات من مجموعة هو :الرياضية التربية في الفعال التدريس

 توجيه ضمان مع ممكنة فاعلية بأقصى التعلم دافأه لتحقيق الرياضية التربية معلم يطبقهاو  يمتلكها

    ).1985 أللقاني،( وسرور  بمتعة التعلم نحو الطلبة

 معلم تمكن التي األساسية القواعد من مجموعة هي :الرياضية التربية في الفعال التدريس مبادئ

 وكفايات هاتواتجا لمهارات وفقًا وجه أكمل على التدريسي بواجبه القيام من الرياضية التربية

 التنفيذ، التخطيط،( الستة الدراسة بمحاور تتمثل المبادئ وهذه الرياضية، التربية في الفعال التدريس

  .  )2004 ،سليمان ()الصفي والتفاعل التقويم، الصف، وتنظيم إدارة التعليمية، ألساليبوا الوسائل
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  الثاني الفصل

  

  السابقة الدراسات و النظري إلطارا

  

  

  

   .العربية لدراساتا: 1.2

  

  

  ألجنبيةا الدراسات: 2.2
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  الثاني الفصل

______________________________________________________________  
  :السابقة والدراسات النظري إلطارا

 ألدببا منها ألولا الجانب اهتم جانبين، من الدراسة موضوع الفصل هذا في الباحثة تناولت

  .الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة بالدراسات الثاني الجانب اهتم بينما ة،العالق ذي التربوي

  :النظري إلطارا 1.2

 التدريس مفهوم الرياضية، التربية أهداف الرياضية، التربية لمفهوم عرضا التربوي ألدبا يتضمن

 التي العناصر الرياضية، التربية معلم صفات ،الرياضية التربية في الفعال التدريس ومبادئ الفعال،

  .الفعال التدريس ومبادئ الرياضية، التربية معلم في توفرها يجب

  :الرياضية التربية مفهوم

 متكامالً ككل، الفرد تنمية إلى يهدف بذاته، قائماً تربوياً نظاماً الحديثة الرياضية التربية تعد

 كذلك توازن، قدرة، رشاقة، نة،مرو تحمل، قوة، من العامة البدنية اللياقة عناصر بإكسابه ،ومتوازناً

 همظاهر ضبطو سلوكه، وتعديل تهذيب لديه، المعرفية الحركية المهارات تنميةو العقلية، قواه صقل

  .)1988مامسر، (االجتماعية قيمه يةوتنم األولية، دوافعه توجيهو االنفعالية،

 البدنية األنشطة خالل من تتحقق التي العامة، التربية من المتكامل الجزء عن عبارة هي وكذلك

 والعقلية، المهارية، أبعادها مختلف في) الطالب(الفرد شخصية بناء إلى وتهدف والجسمية،

 لمعطيات مناسبة بصورة والمستوعب للعمل، المحب الصالح، المواطن لتكوين والوجدانية،

  .)1987 وبطانية، ألديري(العصر

  

 وسلوكه واستعداداته الفرد قوى تنمي التي اطالنش ألوان من مجموعة الرياضية التربية وتتضمن

 بدني أساس على عرفها من منهم ولمجتمعه، له السعادة ليحقق الحياة مع يتفاعل أن يستطيع حتى

 ألفرادا لعموم الجيدة بالصحة التمتع ثم ومن البدنية، اللياقة الكتساب وسيلة أنها حيث وصحي،

  ) .1980 عياش،(

 قدماً رتقاءلال مهنية كخدمة والمجتمع الفرد ألجل مصممة بدنية أنشطة من مجموعة كذلك وهي

 والتطلعات ألمانيوا واالحتياجات األساسية، القيم كتحقيق للحياة، والمقبولة المرغوبة بالمستويات

 الصورة معالم تكمل أن الرياضية التربية في العامة لألهداف يمكن وبهذا ألفراد،وا للمجتمع العامة

  .)1996 الخولي، (يةالكل التربوية

 والتي العامة، التربية من جزء هي الرياضية التربية أن الباحثة ترى السابقة المفاهيم خالل من 

 في والسليم والمتكامل المتوازن الشامل النمو إلى للوصول الحركي، ألداءا خالل من أهدافها تحقق

  .واعية يادةق إشراف تحت والوجدانية حركية والنفس المعرفية النواحي جميع
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   :الرياضية التربية أهداف

 ليس األهداف وتحديد إليها، تسعى التي أهدافها لها المجاالت، من مجال كأي الرياضية التربية

 التربية أهداف تنبع حيث الدول، من دولة أي في التقدم نحو للقوى هةموج فهي السهل، بالعمل

 خالل من والتعليم التربية لوزارة العامة باألهداف ثلةالمتم العليا، وأمانيها الدولة فلسفة من الرياضية

 الناميو إلنسانية،ا بالفضائل المتحليو وأمته، لوطنه المنتمي بربه، المؤمن الصالح، المواطن تكوين

 والتي واالجتماعية الوجدانية،و الروحية،و العقلية،و الجسمية،و الشخصية، جوانب مختلف في

 األساسية المرحلة منذ الطالب نفوس في المبادئ هذه غرس إلى الرياضية التربية أهداف تسعي

 للخطط ومحددات والسلوك، للقوى موجهات كونها في تكمن األهداف خطورة أن حيث ألولى،ا

  .والطرق واألساليب والبرامج

 في وعلمياً تربوياً توجيهاً الموجه والخارجي الداخلي النشاط مع الرياضية التربية درس ويسهم

 التعليم وتدعيم ولياقتهم الطالب صحة على والحفاظ الرياضية التربية عن صحيحة مفاهيم تكوين

 الرياضية التربية أهداف تحقيق في ألساسا وحجر الزاوية الرياضية التربية درس ويعتبر التكاملي،

 وفهمه الدرس معايشة على القدرة الطالب إكساب في يسهم جيدا المنظم فالدرس وأغراضها،

  .)2005 طامع، أبو( سلوكهم لوتعدي

  : اآلتي تمثل الحديثة الرياضية التربية أهداف أن) 2004 (واآلخرون الرقاد ذكر لقد

 الدفع،و الرفع،و الجري،و المشي، مثل لحياته، والنافعة المستعملة البدنية الفرد مهارات تنمية-1

  .والحمل

  .وصيانتها البدنية الكفاية تنمية-2

 خبرات يرافقه النشاط الن والواقعي والمنطقي العقلي التفكير صفات اكتساب على الفرد مساعدة-3

  .تفكير وعمليات

  .االنفعالي النمو ترقية -4

  .والنفسية االجتماعية الصفات اكتساب-5

  .ايجابيا الفراغ أوقات شغل-6

  .بالقوام والعناية السليمة الصحية الحياة ممارسة-7

  .السليمة والتبعية دةالقيا صفات اكتساب على التدريب-8

  .البطوالت إلى للوصول المجال وإتاحة العالية، الرياضية والمواهب القدرات وتنمية تشجيع-9

 تعليم على القدرة بنجاح يحقق الذي التدريس هو الفعال التدريس أن إلى ) 2005 ( كريكو ويشير

 -:وهما الفعال دريسبالت رتبطينم رئيسيين عنصرين إلى أشار وقد . المعلم قبل من الطالب

  .التعليم هدف عن واضحة فكرة يمتلك أن المعلم على يجب -١

  .ذلك لتحقيق تعليمية تجربة أو خبرة بتأسيس المعلم يقوم-2
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 على مبني الفعال التدريس أن األساسية، التعليم مهارات كتابه في أيضا )2005 (كريكو يبين و

 بتعزيز المعلمون بها يقوم ومتماسكة منفصلة أنشطة بأنها عرفها التدريس مهارات من مجموعة

  :هي المهارات وهذه الطلبة، عند التعلم

 التعلمو التعليم تأثيرو التعليم، وأساليب والمنهاج، الطلبةو المادة عن المعلم معرفة تشمل: المعرفة-١

  .نفسه المعلم لدى التعليمية المهارات عن والمعرفة ألخرى،ا العوامل على

 يتعلق والذي الدرس، وبعد وأثناء قبل يحدث الذي القرار اتخاذو التفكير تشمل: اراتالقر اتخاذ-2

  .المطلوبة التعليمية النتائج تحقيق بكيفية

  .الطلبة عند التعليم لتعزيز هنيمارسو الذي العلني المعلمين سلوك يشمل :الفعل-3

 التدريس مفهوم أن قولال من بد ال التدريس ومهارات الفعال التدريس مفهوم في الخوض قبل

 حاولنا ما وإذا التعلمية التعليمية العملية إلى به ينظر الذي الفلسفي المنظور باختالف يختلف والتعليم

  :يأتي كما وهي..........بينها المشتركة القواسم ضوء في الفلسفية النظر وجهات بين التوحيد

 وشحن ،العقلية التربية أولوية تتبنى يهفلسف نظر وجهات على يتأسس وهو التقليدي االتجاه: أوال

 تحقيق ولغرض الحياة في أهميتها ويؤكدون الكبار يقدرها التي والعلوم بالمعارف إلنسانيا العقل

  .االستظهارو التلقين على التدريس اعتماد هو ألمثلا السبيل أن يرون ألهميةا هذه

 من ممكن قدر اكبر على يحتوي الذي المنهج ذلك هو التقليدي االتجاه وفق الجيد والمنهج

 من التدريس طريقة ناو ،العقلية المتعلم لبنية ضرورية بالتربية المعنيون رآها التي المعلومات

  .غير ال المتعلم إلى المعلومات نقل عملية هي االتجاه هذا أصحاب نظر وجهة

 وتشابك وتعقدها ياةالح في الحاصل التطور نتيجة االتجاه هذا ظهر وقد الحديث االتجاه: ثانياً

 عطية،( مواجهتها عن التقليدي ألسلوبا وعجز مواجهتها إلنسانا على يتوجب التي المشكالت

2008.(  

 إلجراءاتوا األنشطة من مجموعة بأنه :الفعال التدريس فيعرف ) 13ص ، ( 2003زيتون أما

 مجال في مرضية نتائج إلى الوصول بهدف قصد عن المدرسية البيئة في المعلم بها يقوم التي

 الذي التدريس بأنه )11،ص 2005 ( الهويدي يعرفو.  الطاقة أو الوقت في إهدار دون التدريس

 بحياة المفاهيم هذه صلة إدراكو بينها، العالقات إظهارو المفاهيم إدراكو التفكير بإثارة يتصف

  .الطلبة

 التدريس، في ألداءا وفعالية سالتدري كفايات بين يربط والذي الفعال التدريس مصطلح ظهر هنا من

 في المعلم قدرة بأنه الفعال التدريس) ,Dunne and Wragy 1994( راج و دوني ويعرف

 العتمادا دون وجماعي فردي بشكل والمعارف المعلومات على للحصول الطالب وتوجيه تجهيز

  .المعلومات على للحصول والبحث التعليم نحو لطلبةل موجها دوره ليكون عليه،
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 يرتبط الفعال التدريس أن إلى ,Brown and Atkins ) 1988 (واتكينس  براون يشير بينما

 هو: الفعال التدريس أن إلى )10،ص 1998 ( جابر يشيرو التحقيقه التدريس يسعى التي باألهداف

 الممارسات نوعية قوامه الطلبة، جانب من ملحوظ تحصيل أو تعلم إلى يقود الذي التدريس ذلك

 أن ويرى. القيادي دوره تنفيذ وفي التعليم توفير في كمهني المعلم بها يلتزم التي يسيةالتدر

 القيادي الدور ممارساتو الطلبة، مع المباشر التفاعل مواقف خالل تحدث تعلم توفير ممارسات

  .الطلبة تقدم تقويم و الصفية البيئة إدارةو التخطيط عمليات خالل من تظهر

 على قادرين الطلبة يجعل الذي التدريس ذلك انه الفعال التدريس )19،ص2002(الحيلة يعرفو  

 لدى المتعة من شيء ضمان مع ايجابي اتجاه أو عالقة ذات معارف أو محددة مهارات اكتساب

  .الطلبة

  :هي مجاالت ثالث على قائم الفعال التدريس أن الباحثة ترى سبق مما

  .التدريس كفايات نم المنطلقة التدريس مهارات على التأكيد-1

  .الممارسة و التطبيق و التعلم نحو الطلبة توجيه على التأكيد -٢

  .التعلم نحو الطلبة اتجاهات تكريس-3

 والكفايات المهارات من مجموعة هو:  الرياضية التربية في الفعال التدريس أن الباحثة وترى

 ممكنة فاعلية بأقصى التعلم أهداف قيقلتح الرياضية التربية معلم يطبقهاو يمتلكها التي واالتجاهات

  .وسرور بمتعة التعلم نحو لالندفاع الطلبة توجيه ضمان مع

 الموجهة األساسية القواعد بأنها التدريس مبادئ تعرف :الرياضية التربية في الفعال التدريس مبادئ

 استخدامهاو ليهاع التعرف ينبغي التيو التعليم عملية لكفاءة الالزمةو المسؤولة العوامل من لكل

  ).11،ص2004 سليمان،( العوامل جميع بين الفعال التناسقو التفاعل من نوع تحقيق بهدف

 لتكون تنظم التي المبادئ من مجموعة بأنها: الفعال التدريس مبادئ) 13ص ،2001(مناور ويعرف

 هي مبادئال هذهو المختلفة، التدريسية المواقف في يضبطهو المعلم سلوك يوجه فكريا إطارا

 الصف، إدارةو التقويم،و التدريسية، الوسائلو التدريسية، ألنشطةوا العرض،و  التنفيذ التخطيط،

 يصنفها بينما المبادئ، هذه تحديد في مناور مع )2002(دلبوح أبو ويتفق .الصفي والتفاعل

 لدراسية،ا المادة تقديم الدرس، إدارةو تنظيم التخطيط، : التالية المجاالت إلى )2004(آدم

)  ,Ocepeck 1994 ( أوسبك ويقسم. التحصيل وتقويم ،التدريس طرق التدريس، استراتيجيات

 الصف، غرفة تهيئةو ألسئلة،ا طرحو الصفي، المناخ : التالية للمجاالت تبعا الفعال التدريس مبادئ

  ).إلغالقا (الدرس وإنهاء المثيرات، تنويعو

 بواجبه القيام من المعلم تمكن التي األساسية القواعد من مجموعة هي: الفعال التدريس مبادئ

  .الفعال التدريس كفاياتو  اتجاهاتو  لمهارات وفقًا وجه أكمل على التدريسي
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 إلضافةاب الفعال، التدريس في ألبحاثوا الدراساتو التربوي ألدبا قراءة من باحثةال دتااستف قدو

 المبادئ وهذه الرياضية، التربية في الفعال التدريس مبادئ بتحديد التدريس في العملية الخبرة إلى

  :هي

 التي القرارات وتحديد رسم فيها يتم التي العملية :بأنه التخطيط يعرف للتدريس التخطيط :أوال

 بأنه كذلك ويعرف .ةمحدد فترة في معينة نتائج لتحقيق البشري النشاط توجيه في إتباعها ينبغي

 محمود، (كفايةو بفاعلية المنشودة األهداف بلوغ إلى يتؤد وهادفة منظمة عقلية عملية

  ). 21،ص2005

 اتطبيقه يتم التي والخطوات إلجراءاتا من مجموعة عن عبارة الدرس وتنفيذ :الدرس تنفيذ :ثانيا

 المراجع بعض وتطلق .له مخطط هو لما وفقًا الرياضية التربية حصة في تقديمها أو عرضها أو

 2004 (آدم دراسة في كما التنفيذ عن عوضا وعرضها الدراسية المادة متقدي مصطلح الدراساتو

 كل عليها أطلق بينما الدرس، تطبيق مصطلح (2003)  زمع وأبو النداف عليه أطلق حين في ،)

  .والعرض التنفيذ ) 2001 ( مناور و ) 2002 ( دلبوح أبو من

 أربعة) 2002(الحيلة إلى استنادا لتعليميةا الوسائل وتتضمن :التعليمية ألساليباو الوسائل :ثالثًا

  :هي عناصر

 أمام نموذج لتطبيق الطلبة، يعيشها التي الواقعية إلحداثا إلى تشير وهي :التعليمية المواقف*

  .الطلبة

 دراسيا محتوى تخزن أو تتضمن أو تحمل أن يمكن التي ألشياءا إلى هذه وتشير :التعليمية المواد*

  .غيرهاو الصوتية التسجيالتو فالمألاو كالكتب معينًا،

 المواد محتوى لعرض تستخدم التي ألدواتاو ألجهزةا وهي :التعليمية ألدواتاو ألجهزةا*

  .وغيرها الحاسوب الصور، عرض كجهاز التعليمية،

       التعلم، على الطلبة لمساعدة التدريسي، الموقف إلى بهم يؤتى الذين ألفرادا جميع وهم: األشخاص* 

 يتجزأ ال جزءا التعليمية الوسائل وتعد .وغيرهم إلدارييناو والحكام والمدربين الماهرين العبينكال

 وسيلة وجود إلى يستند معين، تدريسي أسلوب أو تدريسي لجزء المعلم فاختيار التعلم، أساليب من

  .للتنفيذ القاب ألسلوبا هذا تجعل تعليمية

 المناسبة الفرصة توفر جيد بشكل وتنظيمه للصف الناجحة إلدارةا إن :الصف وتنظيم إدارة :رابعا

 ومفهومة واضحة تعليمات ووضع النظام، حول واضحة إرشادات فتقديم جيد، تعليمي مناخ إليجاد

 محدد، نظام وفق اللعب ساحة إلىو من الطلبة وخروج دخول يتم أن ومراعاة ألدوات،ا نقل حول

 ومراعاة فعال، بشكل الحصة وقت وإدارة المناسب، لالتشكي واستخدام الطلبة، سلوكيات ورصد

 جميعها الطلبة، مع التعامل في والمساواة والعدل الدرس، مراحل جميع في السالمةو األمان عوامل

  . ) 2003 زمع، أبوو النداف( التعليمو  للتعلم إيجابي مناخ إيجاد في تسهم
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 بطرق بيانات جمع عملية بأنه: التقويم )29،ص 1996( وآخرون لبدة أبو فيعرف :التقويم :خامسا

 غيره، أو تدريسا أكان سواء التربوي العمل فعالية عن أحكام وضع إلى فيها لنصل المختلفة القياس

  .إليها والوصول تحقيقها نريد التي والفعالية الكفاءة معايير إلى أحكامنا في مستندين

 حكم إصدار في واستخدامها المختلفة القياس بطرق معلومات على الحصول عملية هو إذًا فالتقويم

 سواء التربوية للعملية نوعية أو رقمية قيمة إعطاء بأنه يعرف والقياس .ما قرار التخاذ يستخدم

  .مسبقًا محدد معيار إلى تستند تعلم أو تعليم كانت

 انسياب يتطلب ،يةالرياض التربية درس خالل والمعلم الطلبة تفاعل إن :الصفي التفاعل :سادسا

 التعليمي، والنشاط البعض بعضهم حول والمشاعر ألساليبوا والتوقعات التطورات حول المعلومات

 في المعلم سلطة فيها تكون مناسبة صفية بيئة إلى يؤدي والطلبة المعلم بين االيجابي التفاعل وإن

 والبيئة جيدة، وعالقة متبادل احترام وهناك الطلبة، من مقبولة التعليمية النشاطات وإدارة التنظيم

 تعطيل أو تسهيل في المعلم سلوك تأثير كيفية إلى االنتباه ويجب ،والثقة باألهداف مليئة الصفية

  .للطلبة الذاتي االحترام إقامة طريق عن جيدة بيئة يقيم أن المعلم ويستطيع المناسبة، الصفية البيئة

  :هما بعدين على الفعال التدريس يقوم

   .التعلم نوعية في ايجابياً يؤثر بحيث التالميذ لدى الفكرة خلق في المعلم مهارة : ألولا البعد

  .وإنتاجية كفاية أكثر التدريس جعل في دور لها والطالب المعلم بين أاليجابية الصلة: الثاني البعد

  .يةالعلم المادة شرح عند المتعلمين مع الكالمي االتصال وضوح على الفكرية إلثارةا مهارة وتقوم

  .العلمية المادة عرض طريقة من هذا ويتولد المتعلمين على يجابياإل نفعالياال المعلم ثرأ 
  

  :الفعال التدريس صفات أندرسون حدد وقد

 .واضحاً المعلم شرح يكون أن -1

 .التعليم وظيفية على التشديد هو فيه السائد المناخ يكون أن -2

 .الواقع من مساندةال التعليمية ألنشطةا من كبير حد إلى يستفيد أن -3

 .التعليم في الفعالة المشاركة على المتعلمين تشجيع فيه يتم أن -4

 .احتياجاتهم على والتنبه الطلبة يحرزه الذي التقدم مراقبة على الحرص -5

 .الراجعة بالتغذية الطلبة يزود أن -6

 .كامل بشكل تحديدها تم التي التعليمية األهداف غطى التعليم من التأكد -7

 .التكويني أو البنائي والتقويم إلثارةا بقصد الحصة في ألسئلةا سلوببأ الستعانةا -8

 والالزمة المسؤولة العوامل من لكل الموجهة األساسية القواعد بأنها عرفت الفعال التدريس مبادئو

 والتناسق التفاعل من نوع تحقيق بهدف استخدامهاو عليها التعرف ينبغي التيو التعليم عملية لكفاءة

  ).12،ص 2004 سليمان،( العوامل جميع ينب الفعال
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  :الفعال المعلم معايير

 يمكن الفعال المعلم صفات تبين معايير حددت الفعال التدريس مفهوم ضوء في) 2008(عطية يرى

  :باالتي إجمالها

 الضجر إليهم يتسلل وال والنشاط، بالمتعة الطلبة فيه يشعر الدراسة غرفة في ممتعاً جواً يخلق أن-1

 .التسلط إلى يميل وال تفاعالت من يجري ما لجميع والفهم المودة، تسوده جواً يشيع نوأ.مللوال

 يلزم ما كل يوفرو التعسف عن بعيدة يجابيةإ بطريقة الدراسة غرفة في النظام على يحافظ أن-2

 .التعلم مادة فهم من المتعلمين لتمكين

 هو بما الطلبة مطالبة عن واالبتعاد نهمم يطلب وما الطلبة على يعرض فيما واضحاً يكون أن-3

 .التعلم في صعوبة تواجهه طالب لكل المساعدة يبدي أن مستحيل،

 يجابيةإ لعالقة يؤسس أن ،إلحباطا عن وإبعادهم الطلبة معنويات رفع نهأش من ما بكل يقوم أن-4

 .المتبادل االحترام أساس على تقوم الطلبة وبين بينه

 مع يبذله جهد ألي مخططاًو العطاء، على قادراًو مهنته، على مقبالً لعمله محباً يكون أن-5

 .طالبه

 ،التفكير وتشجيع التساؤالت، إثارة على وقادراً طالبه، لدى هتماماال إثارة على قادراً يكون أن-6

  .للتعلم لطلبته كافية فرصة يعطي نأو عمله، أداء في متحمساً يكون أنو
  

   :الفعال يسالتدر عليها يقوم التي ألسسا

  :وهي الفعال التدريس عليها تأسس وأسس مبادئ هناك

 كان التعلم عملية في ومشاركاً ايجابياً المتعلم كان فكلما التعلم في ومشاركته المتعلم، يجابيةإ- 1

  .الًافع التدريس

 ابقةالس خبراته المتعلم يستحضر أن بمعنى للمتعلم السابقة الخبرات على الجديد التعلم يتأسس أن- 2

  .لذلك يهيئ أن علمالم وعلى الجديد بالتعلم الصلة ذات

  .التعلم نحو دافعتيهم زيادة من ذلك يوفره لما التعلم إلى بحاجاتهم المتعلمين أشعار- 3

  .التعلم نوافذ بزيادة ترتفع التعلم فعالية الن التعلم عملية في المتعلم لدى حاسة من أكثر إشراك - 4

  .بحاجاتهم واتصالها المتعلمين، دراتلق التعلم مادة مالئمة- 5

  .التلقي على هدور يقتصر ال نأو التعليمية العملية محور المتعلم يكون أن- 6

  .والمستقبل الحاضر لمواجهة المتعلم تأهيل- 7

  ).2008 عطية،( والتعليم التعلم مجال في والدراسات البحوث نتائج من االستفادة- 8

 الشخصية مثل الرياضية، التربية معلم في العناصر بعض تتوفر نأ بد ال نهأ ،)2009(الخزاعلة ويرى

 التي االجتماعية المواقف مع وتفاعله وكفاءته علمالم نجاح مدى في المؤثرة العوامل أول أنها حيث
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 في المدرس ثقة من تزيد والخبرة تتراجع، وال تقف ال مستمرة عملية فهو المهني إلعداداو بها، يوجد

  . التدريس مواقف على علمالم ودتع خالل من نفسه

 سلوك في المطلوبة التغيرات تحقيق بغرض المعلم به يقوم مدروس نشاط إال هي ما التدريس فعملية

 يتم حتى طالب كل مقدرات تنمية نحو موجهة هادفة إدارة يتطلب والفعال الجيد والتدريس المتعلمين،

 التعلم على القدرة تنمية بأساليب االهتمام يجب يسالتدر فعالية من نزيد ولكي وجه، أكمل على التعليم

  ). 2008 القاسم،(الرياضية التربية تدريس في المتبعة الطرق في النظر وإعادة الذاتي
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  :السابقة الدراسات 2.2

 الرياضية التربية معلمي إدراك موضوع تناولت التي ألبحاثوا للدراسات الباحثة مراجعة بعد

  .الدراسة بموضوع عالقة لها والتي المشابهة الدراسات بعض وجدت ،الفعال التدريس لمبادئ

  

  :العربية الدراسات: والًأ
 لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجة معرفة إلى هدفت بدراسة) 2010 (النواجعة قام

 التربية ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون حصصهم، تنفيذ في التعليمية البيئة

 والبالغ الخليل، وجنوب الخليل ووسط الخليل شمال تربية مديريات في المتخصصين ياضيةالر

  .الخليل محافظة في المختلفة والتعليم التربية مديريات إلحصائيات تبعاً ومعلمة معلماً) 290 (عددهم

 مواستخد.عشوائية طبقية بطريقة اختيارها تم ومعلمة، معلماً) 148 (من الدراسة عينة تكونت 

 تنفيذ في التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجة لقياس استبانه الباحث

  .حصصهم

 الدراسة نتائج جاءت وقد هوتحليل وصفية إحصائية طرقاً الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق

 تنفيذ في التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجة أن الباحث استنتجها كما

 متوسطات بين فروق وجود عدم النتائج وبينت متوسطة، كانت الخليل محافظة في حصصهم

 تعزى حصصهم تنفيذ في التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجات

 وجود ةالدراس وبينت ،الخبرة وسنوات الدراسية، المرحلةو العلمي، المؤهلو الجنس، (للمتغيرات

 تنفيذ في التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجات متوسطات بين فروق

   .الخليل جنوب تربية مديرية ولصالح التربية مديرية لمتغير تعزى حصصهم

 دروس في المستخدمة ألساليبا واقع تقويم إلى هدفت بدراسة ،)2008 (ومسمار الزعبي قام 

 المنهاج، ألهداف تحقيقها ومدى ألولىا اربد مديرية مدارس في الثانوية للمرحلة ةالرياضي التربية

 المنهج استخدام تم لمتغيراتها، تبعا الدراسة عينة أفراد بين الفروق إلى التعرف إلى  إضافة

 بالمعلمين خاصة استبانه شكل على الدراسة أداتي تصميم وتم وطبيعتها الدراسة لمالءمته الوصفي

 بلغت إذ العشوائية، الطبقية بالطريقة الطلبة من الدراسة عينة اختبار وتم بالطلبة، خاصة وأخرى

. ومعلمة معلماً )56 (وعددهم المعلمين مجتمع جميع اختيار تم حين في وطالبة طالباً) 936(

 اًمناسب جاء الرياضية التربية دروس تدريس واقع أن المعلمين نظر بوجهة المتعلقة النتائج أظهرت

 كانت حين في الثالثة، الدراسة مجاالت على ،)جداً وكبيرة كبيرة (بين تراوحت تقديرية وبدرجة

 ،)جداً وقليلة قليلة( بين تراوحت تقديرية وبدرجة مرضية غير الدراسة، عينة من الطلبة تقديرات

 من راسةالد عينة فرادأ تقديرات في إحصائية داللة ذات فروقا هناك نأ الدراسة نتائج تنوبي
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 المدرسة، مكان(للمتغيرات تعزى) المستخدمة التدريس أساليب (الثاني المجال على المعلمين

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج دلت حين في) العلمي والمؤهل والجنس، ونوعها،

 الطلبة بتقديرات المتعلقة النتائج وبينت الخبرة، لمتغير تعزى الثالثة الدراسة مجاالت على التقديرات

) والفرع الجنس،و نوعها،و المدرسة، مكان ( لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات فروقا هناك نأ

 لدرس العام التنظيم (بمجالي المتعلقة الرياضية التربية دروس في المستخدم التدريس واقع في

  .المنهاج أهداف تحقيق وتقويم الرياضية، التربية

 والتطبيق النظرية بين الفعال التدريس مبادئ على التعرف إلى هدفت ةبدراس )2007 (جابر قام

 على والتعرف والثانية، ألولىا إربد مديريتي لمدارس الرياضية التربية ومشرفي معلمي لدى

  .المختلفة أدواتها على الدراسة لمتغيرات تبعا الدراسة عينة أفراد بين الفروق

 عشوائية بطريقة اختيارهم تم رياضية تربية ومعلمة اًمعلم) 109(على الدراسة عينة اشتملت 

 التخطيط، :هي محاور ستة على وزعت فقرة (59 )اشتملت استمارة على نظرهم وجهة لمعرفة

 ولمعرفة. الصفي والتفاعل التقويم،و الصف، وتنظيم إدارةو التعليمية، ساليبواأل الوسائلو التنفيذ،و

) 24(اختيار تم المالحظة خالل من الفعال تدريسال لمبادئ ةالرياضي التربية معلمي ممارسة درجة

 زمن من المستثمر الزمن نسبة وتحديد الدراسة أهداف ولتحقيق. رياضية تربية معلمةو اًمعلم

 السلوكيات بعض ورصد ومالحظته صفية حصة) 48 (حضور تم الحركي ألداءا في الدرس

   .العالقة ذات التدريسية

 كبيرة كانت الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي ممارسة درجة أن إلى النتائج أشارت

 المنتظمة المراقبة أداة على وضعيفة ومالحظاتهم المشرفين لتقدير تبعا متوسطةو نظرهم وجهة من

 فرق وجود إلى النتائج أشارت كما ). الرياضية التربية في والتطبيق التعلم وقت(    والمستمرة

 تعزى الرياضية التربية معلمي نظر وجهة من الفعال التدريس مبادئ ممارسة درجة في معنوي

 تعزى معنوية فروق وجود عدم إلى أيضا النتائج وأشارت .المعلمات ولصالح الجنس لمتغير

 درجة على معنوي فرق وجود إلى النتائج أشارت بينما       العلمي، والمؤهل الخبرة لمتغيري

 فرق وجودو المعلمين، لصالحو الجنس متغير على الرياضية التربية مشرفي هايقدر كما الممارسة

 النسبة متوسط وكان. المعلمين ولصالح للممارسة المشرفين وتقدير المعلمين نظر وجهة بين معنوي

 وقت من % )32,61 (الحركي النشاط في الرياضية التربية حصة من المستغل للوقت المئوية

   .الحصة

 في الرياضية التربية ومعلمات معلمي ممارسة درجة بعنوان ،)2006(مرار بها قام دراسة وفي 

 ممارسة درجة قياس إلى الدراسة هذه هدفت نظرهم، وجهة من التعليمية للكفايات الغربية الضفة

 إلى التعرف كذلك التعليمية، للكفايات الغربية الضفة في الرياضية التربية ومعلمات معلمي

 سنواتو العلمي، المؤهلو الجنس، لمتغير تبعا التعليمية الكفايات ممارسة رجةد في االختالف
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 التربية معلمي من ومعلمة معلما) 219 (من الدراسة عينة وتكونت المرحلة، مستوىو الخبرة،

 نتائج أظهرت وقد البيانات، لجمع كأداة االستبيان الباحث استخدم وقد الغربية، الضفة في الرياضية

 اختالف وجود عدم إلى النتائج أشارت كما كبيرة، بدرجة كانت الكفايات ممارسة درجة نأ الدراسة

 الجنس لمتغير وكذلك العلمي والمؤهل المرحلة لمتغير تعزى التعليمية الكفايات ممارسة درجة في

   .االجتماعية العالقات كفايات مجال باستثناء

 الجتماعيةاو والشخصية المهنية كفاياتال تحديد إلى) 2006(وآخرون عريضة أبو دراسة هدفت

 ثرأ على والتعرف ربد،ا محافظة في الحكومية المدارس في الرياضية التربية معلمي لدى الممارسة

 الدراسة عينة وتكونت الكفايات، هذه ممارسة على والخبرة العلمي والمؤهل الجنس متغيرات

 من مكون الغاية ولهذه تطويره تم مقياسا الباحثان واستخدم رياضية، تربية ومعلمة معلم) 95(من

 الكفاياتو االجتماعية، الكفاياتو ،المهنية الكفايات:هي مجاالت ثالث على موزعة عبارة) 35(

 كما ،متوسطة بدرجة جاءت المهنية الكفايات مجال في كبيرة بدرجة جاءت واالجتماعية الشخصية

 الممارسة المهنية الكفايات درجة تقدير في ةإحصائي داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت

 ولصالح العلمي المؤهل لمتغير تعزى كذلك فروق ووجود المعلمين، ولصالح الجنس لمتغير تعزى

 باستثناء العملية الخبرة متغير على تذكر فروقا الدراسة تظهر لم حين في العليا، الدراسات حملة

 من أكثر الخبرة ذوي ولصالح الخبرة لمتغير تعزى فروق هناك فكانت االجتماعية الكفايات مجال

  .سنوات) 10(

 االجتماعية الدراسات معلمي ممارسة درجة معرفة إلى هدفت دراسة) 2004( الشباب أجرت 

 مبحث يدرسون ومعلمة معلم) 42 (من مكونة عينة على الدراسة مجرية الفعال، التدريس لمبادئ

 في العاشر الصف إلى ألساسيا السابع الصف من العليا األساسية للمرحلة الجغرافيةو التاريخ

 فقرة )28 ( من مكونة أداة الباحثة واستخدمت والثانية، ألولىا إربد لمنطقتي والتعليم التربية مديرية

 في الفعال التدريس لمبادئ المعلمين ممارسة أن النتائج وأظهرت مجاالت، ستة على موزعة

 أكثر من كان األهداف توضيح أن إال ككل، األداة مستوى على ةقليل كانت االجتماعية الدراسات

 الدراسة تظهر ولم .ممارسة أقلها كان ألنشطةاو التعليمية الوسائل مجال حين في ممارسة المجاالت

 فروقًا أظهرت حين في والخبرة العلمي المؤهل و التخصص لمتغيرات تعزى داللة ذات فروقًا

  .معلماتال لصالحو الجنس لمتغير تعزى

 للمواد الفعال التدريس عناصر أهم تحديد إلى هدفت بدراسة ) 2003( زمع وأبو النداف قام   

 طالبة ) 121 (و طالبا ) 94 ( من مكونة عشوائية طبقية عينة على الرياضية التربية في العملية

 ألردنية،ا مؤتة ةجامع في الرياضة علوم كلية من والرابعة والثالثة الثانية الدراسية السنوات في

 تطبيق المحتوى، عرض :هي محاور خمسة على موزعة فقرة) 47 ( من مكونة استبانه مستخدمان

 أظهرت قدو .للطلبة التعزيزو التحفيز ومحور المدرس، سلوكيات الدرس إدارةو تنظيم الدرس،
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 الدراسة، حاورم جميع على ترتيبهاو الفعال التدريس عناصر تحديد حول اتفاق وجود الدراسة نتائج

 الدراسة، عينة أفراد عند ألهما تعد المدرس بسلوكيات المتعلقة العناصر أن الدراسة نتائج أظهرت كما

 المهارات من الكثير امتالك على المدرس قدرة يمثل الفعال التدريس على الباحثان أكد وكذلك

  .بالتدريس المتعلقة والكفايات والعناصر

 لمبادئ ممارستهم حول الرياضية التربية معلمي آراء استقصاء إلى )2002 (دلبوح أبو دراسة هدفت  

 مديريات مدارس في الرياضية التربية معلمي من عينة على الرياضية، التربية في الفعال التدريس

 معلما ) 199 (وعددها والرمثا الكورة لواءو كنانة بني و والثانية ألولىا إربد في والتعليم التربية

 معلمات و معلمي نظر وجهة من الفعال التدريس مبادئ ممارسة أن النتائج أظهرت وقد ومعلمة،

 كبيرة بدرجة تمارس مبادئ )10 ( هناك بأن وجد حيث الوسط، نطاق ضمن تقع الرياضية التربية

 بين بالفروق يتعلق وفيما قليلة، بدرجة تمارس مبادئ  )3( متوسطة، بدرجة تمارس مبدأ ) 51(

 هذا على داللة ذات فروقًا النتائج تظهر لم الجنس لمتغير تعزى الرياضية التربية ميمعل تقديرات

 الخبرة ولصالح الخبرة متغيري من كل عند إحصائية داللة ذات فروقًا أظهرت حين في المتغير،

  .المجتمع كلية دبلوم حملة ولصالح المسلكي العلمي المؤهل متغيرو  )فأكثر سنة 11 ( الطويلة

 في إسهاما أكثر أنها على تدرك التي المجاالت على التعرف إلى هدفت بدراسة ) 2002 ( آدم قام  

 طريقتي باستخدام المجاالت تلك في الضمنية للموضوعات النسبية ألهميةا وتحديد التدريس فاعلية

 من ونةمك طبقية عينة على البيانات جمعت وقد للمفحوصين المرجعية ألطرا واستجالء الهامة إلحداثا

 أشارت وقد .ألصولا حسب ومعالجتها سعود الملك جامعة في الميداني التطبيق طلبة من طالبا ) 25 (

 والتخطيط، إلدارة،او والتنظيم الدراسية، المادة تقديم مجاالت، أن يدركون العينة أفراد أن إلى النتائج

 تلك كافة أن من الرغم وعلى التدريس، فاعلية تدعيم في تسهم التي الموضوعات أهم من تعد

 وحسب الرياضة،و البدنية للتربية دراسية كمادة فقط الرياضية ألنشطةاب ارتبطت قد الموضوعات

  .الصدد هذا في أهمية ألقلا أنه اعتبر قد التحصيل تقويم فأن العينة اعتقاد

 حول ضيةالريا التربية معلمي آراء إلى التعرف الدراسة هذه هدفت) 2001 (لمناور دراسة وفي 

 ) 62 ( من مكونة استمارة الباحث طبق الرياضية، التربية في الفعال التدريس لمبادئ ممارستهم

 الوسائل التدريسية، ألنشطةا والعرض، التنفيذ التخطيط، :هي مجاالت ستة على مقسمة بندا

 )105 ( من مكونة عشوائية طبقية عينة على الصفي، والتفاعل الصف إدارةو التدريسية،التقويم،

 مبادئ ممارسة أن النتائج أظهرت وقد .جرش تربية لمديريات التابعة المدارس من ومعلمة معلما

 ما تراوحت مئوية بنسبةو الوسط نطاق ضمن كانت أنفسهم المعلمين نظر وجهة من الفعال التدريس

 متغيرو الجنس متغير على إحصائية داللة ذات فروقًا النتائج تظهر لمو  (52.21%-92%)بين

 ولصالح ألمسلكي العلمي المؤهل متغير على معنوية داللة ذات الفروق كانت بينما الخبرة، سنوات

  .مجتمع كلية دبلوم درجة يحملون الذين المعلمين
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 في الخاصة التربية معلمي تقيد مدى تقييم إلى هدفت بدراسة )2001 ( والنهار الصمادي قام

 مالحظة نظام خالل من البيانات جمع تم وقد الفعال، التدريس بمهارات المتحدة العربية إلماراتا

 تربية ومعلمة معلم ) 96 ( من والمكونة الدراسة عينة على الفعال التدريس مبادئ تطبيق لمدى

 متوافرة التقييمو والتدريس بالتخطيط المتعلقة العامة المهارات نأ إلى الدراسة توصلت وقد. ةخاص

 الخاصة التربية في الفعال التدريس مبادئ تطبيق في اختالف وجود ائجالنت أظهرتو جيدة، بدرجة

 درجة حملةو المعلمات ولصالح العملية والخبرة العلمي المؤهلو الجنس لمتغيرات تعزى

  .الطويلة الخبرة أصحابو البكالوريوس

  

   :ألجنبيةا الدراسات : ثانيا

 من الرياضية التربية دريست بعنوان دراسة) Sangmin kim،2009 (كيم سانجمان أجرى

 الطرق أفضل حول للبحث النماذج اختيار إلى الدراسة هذه هدفت والمنهجي، المعرفي المنظور

 بالبحث سانجمان قام الدراسة هذه ولتحقيق والتطبيقية، النظرية الناحية من الرياضية التربية لتدريس

 هذا لتحقيق) ERIC(بنظام مستعينا رسالمد فاعلية وحول الفعال بالتدريس عالقة ذات مجاالت بعدة

 وتكونت المعلمين، مالحظات دفاتر من بالعديد واالستعانة ،)psycinfg(قوائم إلى إضافة الهدف

 مستخدمين معهم، ومقابالت فيديو أشرطة بتصوير قاموا وطالبة طالباً) 28 (من الدراسة عينة

 استعراضات معظم أن الدراسة نتائج وأثبتت طالب، لكل محدد وقت وتسجيل المحفزات بعض

 الفعالة الرياضية التربية تدريس مفاهيم معظم وأن ومنهجية معرفية اختالفات لها كان الطالب

 يجب النماذج من نوع أي تحديد أجل ومن الصفوف، داخل عمليا تطبق التي األبحاث مع تتماشى

  . الصف داخل يطبقه أن المعلم على

 الطلبة ميول معرفة إلى هدفت دراسة بإجراء) Ryan & mania ،2003(وماينا ريان قام

 مكونة استبانه تصميم تم ذلك ولتحقيق. الرياضية التربية معلم وصفات سلوكيات تجاه واتجاهاتهم

. المتوسطة المدرسية المرحلة من طالبا) 611 (من مكونة عينة على توزيعها تم فقرة) 46(من

 ألنشطةا تنويع هو الرياضية التربية دروس في لطالبا يرغبه ما أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت

 التربية دروس في المفضلة غير النواحي أما المختارة، ألنشطةا في رغباتهم وتلبية الرياضية

 عند المفضلة ألشياءا أما المالبس، تغيير وعملية الرياضية التربية حصة قصر متضمنة الرياضية

 غير ألشياءا أما الطلبة، مع والتواصل للعمل حبه انتفك الرياضية التربية معلم تجاه الطلبة

   . النابية أللفاظا واستخدام للحماس، واالفتقار الموهوبين للطلبة التحيز فتضمنت المرغوبة
  

 في الفعال التدريس مبادئ أهم على التعرف إلى هدفت بدراسة,Heafner) 2002(هيفنر قام  

 معها التعامل طريقةو الفعال التدريس في وتوظيفها اعيةاالجتم الدراسات في الحديثة التكنولوجيا
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 الثانوية، للمرحلة االجتماعية للدراسات معلما ) 305 ( من مكونة عينة على الصفية الغرفة داخل

 الستخدام المعلم بتخطيط تتمثل الفعال التدريس مبادئ أهم أن الدراسة نتائج أظهرت حيث

 تعليمية وسائل واستخدام حديث، بأسلوب المادة وعرض ،األهداف ووضع الحديثة، التكنولوجيا

 كما التقويم، على والمقدرة المتعلمين، دافعية وإثارة فعال، بشكل الصف وتنظيم ومتطورة، جديدة

 وأوصت كما التقويم، على والمقدرة المتعلمين، دافعية عناصر تنظيم على كذلك الدراسة وأوصت

  .عناصر تنظيم على كذلك الدراسة

  

 األساسية للعناصر المعلمين نظر وجهة على للتعرف هدفت بدراسة ,Parker)1995(باركر  امق

 الترتيب، لذلك تفسيرا وإبراز العناصر تلك ترتيبو الرياضية التربية تدريس فعالية في تسهم التي

 إلدارةا-:االتية بالعناصر يرتبط الفعال التدريس أن يرون العينة أفراد معظم أن دراسته في

 بالمركز  )والتعلم التحصيل( الطلبة ونجاح الصف، في السيطرةو التحكمو  النضباط،وا التنظيم،و

 ألطرا استجالء في ألولا المركز تنظيمو إلدارةا واحتالل الهامة، ألحداثا تقارير في ألولا

 خبرتها واقع من الهامة أحداثها رصدت العينة بأن ذلك الباحث فسر وقد الشخصية، المرجعية

 يشير والذي العناصر تلك أهمية ترتيب عند التفكير في التقليدي النمط إلى عادت أنها إال التدريسية

 عناصر وجود إلى كذلك النتائج وأشارت كما ،الحصة نجاح في أول كعنصر الطلبة انضباط إلى

 علمالم وتوقعات والتقويم الشرح كوضوح الرياضية التربية في الفعال التدريس عن تعبر أخرى

 الشخصية المعلم خصائص أن العينة أفراد من أخر عدد بين كما وغيرها، الدرس أهداف وتحديد

  .أيضا الرياضية التربية في التدريس تفعيل في بارزا دورا تلعب
  

 واليات في الثانوية المرحلة معلمي من عينة على بدراسة) ,1994Ocepeck (اوسبيك قامت 

 من مكونة استمارة مستخدمة ومعلمة، ماًمعل ) 348 ( من مكونة ألمريكيةا وأوهايو وإنديانا  لينوىا

 والتي الفعال التعليم مجاالت أهم أن إلى النتائج أشارت حيث مجاالت ستة على موزعة فقرة )42 (

 تهيئةو التعزيز،و الصفي، المناخ -:التالي النحو على كانت حيث الممارسة حسب مرتبة جاءت

 نتائج توصلتو كما. المثيرات وتنويع ،)إلغالقا( الدرس إنهاءو سئلة،ألا طرحو الصف، غرفة

 المعلمات، ولصالح الفعال التعليم ممارسة في الجنس لمتغير معنوي أثر وجود إلى كذلك الدراسة

 درجة على ألمسلكي العلمي والمؤهل الخبرة متغيري من لكل إحصائيا دال أثر وجود وعدم

  .الممارسة

  

 بين الفعال التدريس عناصر مقارنة إلى هدفت بدراسة) Rink et al (1994,ونوآخر رنك قام 

 في والمشاركين الرابعة السنة طلبةو التدريس في الطويلة الخبرات ذوي الرياضية التربية معلمي
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 أجريت إلعداد،ا برنامج في المشاركين غير من الرياضية التربية وطلبة المعلمين إعداد برنامج

 من رياضية تربية طالب )26(و رياضية تربية معلمين )5 (من مكونة عينة على الدراسة

 إلعداد،ا برنامج في مشارك غير اًطالب) 26(و الرياضية التربية معلمي  إعداد لبرنامج الخاضعين

 أشارت وقد ألمريكيتين،ا كارولينا جنوبو الحكومية لويزيانا جامعتي من الطلبة عينة اختيار تم وقد

  .الثالث المجموعات بين الفعال التدريس عناصر تحديد في اختالف وجود إلى اسةالدر نتائج
  

 ألمريكية،ا إنديانا والية في بدراسةSpeicher & Schurter)  ,1981(وسكورتر سيبشر قام  

 اكتسبه ما وتقويم الصفية، الغرفة في التعليم فاعلية لزيادة إيجابي بنموذج المعلمين تزويد إلى هدفت

 ) 86(و معلما ) 75 ( من الدراسة عينة وتكونت الطلبة، تقويم خالل من النموذج هذا من المعلم

 تهيئةو الجيد، التخطيط -:هي التعليم تفعيل في تسهم التي للمبادئ إلى الدراسة توصلت وقد طالبا

 ية،بفاعل الصف وإدارة التدريس، أساليب تنويع الطلبة، دافعية إثارةو المثالي، الصفي المناخ

 الفنية المسؤوليات وممارسة يجابية،اإل الصفية العالقات وضمان النمائية، الطلبة خصائص معرفةو

   .بحرفية الصف غرفة داخل
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  :السابقة الدراسات على التعليق

 كانت الدراسات أن عرضها، تم والتي ألجنبيةاو منها العربية السابقة الدراسات خالل من يتبين

 أساليب بدراسة اهتمت وقد الرياضية، التربية دروس تنفيذ تناولت التي اتالدراس فمنها متنوعة،

 اثر إلى التعرف إلى هدفت التي ،)2008(ومسمار الزعبي كدراسة الرياضية التربية تدريس

 ودراسة الرياضية، التربية منهاج أهداف تحقيق في الحديثة التدريس أساليب استخدام

 التعليمية البيئة لصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك رفةمع إلى هدفت التي )2010(النواجعة

  .حصصهم تنفيذ في
  

 نحو واتجاهاتهم الطلبة ميول تناول من فمنها وصفاته، المعلم بسلوكيات المتعلقة الدراسات أما

   .)Ryan and Maina(كدراسة الرياضية التربية معلم في المرغوبة والصفات السلوكيات

 التطبيق، فترة أثناء للمعلمين الالزمة التعليمية والكفايات الواجبات أهم تتناول ما الدراسات ومن

 والشخصية المهنية الكفايات تحديد إلى هدفت التي )2006(واخرون عريضة أبو كدراسة

 الكفايات تناول ما منها الحكومية، المدارس في الرياضية التربية معلمي لدى الممارسة الجتماعيةاو

 معلمي ممارسة درجة قياس إلى وهدفت ،)2006(مرار كدراسة للمعلمين، لالزمةا التعليمية

  .التعليمية للكفايات الغربية الضفة في الرياضية التربية ومعلمات

 هدفت ،)2007(جابر كدراسة الفعال، والتدريس التدريسية الممارسات تناولت التي الدراسات أما

 الرياضية، التربية ومشرفي معلمي لدى والتطبيق نظريةال بين الفعال التدريس مبادىء على للتعرف

 الدراسات معلمي ممارسة درجة معرفة إلى هدفت التي ،)2004 (الشياب أجرتها التي والدراسة

 أهم تحديد إلى ،)2003(زمع وأبو النداف دراسة وهدفت الفعال، التدريس لمبادئ االجتماعية

 تناولت التي ،)2002(دلبوح ودراسة الرياضية، لتربيةا في العملية للمواد الفعال التدريس عناصر

 إلى هدفت التي ،)2002(ادم ودراسة الرياضية، التربية دروس في ومبادئه الفعال التدريس أبعاد

 النسبية ألهميةا تحديدو التدريس فاعلية في إسهاما أكثر أنها على تدرك التي المجاالت على التعرف

 ألطرا استجالءو الهامة إلحداثا طريقتي باستخدام جاالتالم تلك في الضمنية للموضوعات

 التربية معلمي آراء على تعرفال هدفت التي ،)2001(لمناور دراسة فيو ،للمفحوصين المرجعية

 الصمادي دراسة هدفت الرياضية، التربية في الفعال التدريس لمبادئ ممارستهم حول الرياضية

 العربية اإلمارات في الخاصة التربية معلمي تقيد دىم تقييم إلى هدفت التي ،)2001(والنهار

 على التعرف إلى هدفت التي ،Heafner ,2002)(هيفنر ودراسة الفعال، التدريس بمهارات المتحدة

 التدريس في وتوظيفها االجتماعية الدراسات في الحديثة التكنولوجيا في الفعال التدريس مبادئ أهم

 هدفت التي ،)Parker ,1995(باركر ودراسة الصفية، الغرفة لداخ معها التعامل وطريقة الفعال
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 الرياضية التربية تدريس فعالية في تسهم التي األساسية للعناصر المعلمين نظر وجهة على للتعرف

 ،), Ocepeck 1994 (اوسبيك ودراسة الترتيب، لذلك تفسيرا إبرازو  العناصر تلك ترتيب و

 بين الفعال التدريس عناصر مقارنة إلى هدفت التي ،)Rink et) al,1994آخرونو رنك ودراسة

 في المشاركينو الرابعة السنة طلبةو التدريس في الطويلة الخبرات ذوي الرياضية التربية معلمي

.                            إلعدادا برنامج في المشاركين غير من الرياضية التربية وطلبة المعلمين إعداد برنامج

 ألمريكية،التيا إنديانا والية فيSpeicher & Schurter)  1981,(وسكورتر سيبشر ودراسة

 اكتسبه ما وتقويم الصفية، الغرفة في التعليم فاعلية لزيادة إيجابي بنموذج المعلمين تزويد إلى هدفت

  .الطلبة تقويم خالل من النموذج هذا من المعلم
  

 ومبادئ التدريسية الممارسات مبادئ حيث من األسباب نفس على الدراسات معظم اتفقت وقد

 الواجبات في أيضا واتفقت الحصص، تنفيذ في الرياضية التربية تدريس وأساليب الفعال، التدريس

  .وصفاته المعلم وسلوكيات للمعلمين، التعليمية والكفايات
  

 ومبادئ وهذه رساتالمما هذه ترتيب في فقط كان الدراسات هذه بين االختالف أن حين في

 الدراسة هذه وان مختلفة، كانت نتائجها ناو. مختلفة بيئات على أجريت وأنها الفعال، التدريس

 الفعال، التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك على ركزت حيث تخصصا أكثر جاءت

 التربية معلم بها يقوم يالت التعليمية العملية في الفعال التدريس مبادئ معرفة الدراسة هذه وتناولت

  .الحصة إثناء الرياضية
  

 المنهج مثل معينة مجاالت في السابقة الدراسات مع الدراسة هذه فيه تتفق الذي الوقت وفي

 السابقة الدراسات مع اختلفت أنها إال والبيانات، المعلومات لجمع أداة األستبانة واستخدام المستخدم،

 التربية معلمي إدراك الدراسة هذه تناولت حيث الدراسة، تغيراتوم ومجاالت واألهداف العينة، في

 المجاالت هذه تعتبر حيث مجاالت، ستة على الحصة، أثناء الفعال التدريس لمبادئ الرياضية

 محورو والمحتوى، العرض محورو التخطيط، محور: (وهي الفعال التدريس ومبادئ عناصر

  ).الصفي التفاعل محورو التقويم، محورو الصف، وتنظيم إدارة محورو واألساليب، الوسائل
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   :الثالث الفصل

______________________________________________________________  

  :واإلجراءات الطريقة

  

 لمبادئ ومعلماتها الرياضية التربية معلمي إدراك درجة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 لمنهج وصفاً الفصل هذا ويتناول يل،الخل محافظة في الحكومية المدارس في الفعال التدريس

 صدقها من للتحقق المتبعة واإلجراءات الدراسة، أداة وتصميم وعينتها، الدراسة ومجتمع الدراسة،

 اإلحصائية والطرق تطبيقها، وإجراءات ومتغيراتها، الدراسة لتصميم وصفا يتناول كما وثباتها،

  . الدراسة بيانات بها عولجت التي
  

   :اسةالدر منهج 1.3

   .الدراسات من النوع هذا لمثل لمالءمته الدراسة أهداف لتحقيق الوصفي المنهج الباحثة استخدمت 

   :الدراسة مجتمع 2.3

  

 المدارس في الرياضية التربية يدرسون الذين والمعلمات المعلمين جميع من الدراسة مجتمع تكون

 ، وسطو ، شمال مديرية:(وهي ليلالخ محافظة في والتعليم التربية مديريات مختلف في الحكومية

  . ومعلمة معلماً)279(عددهم والبالغ م2010/2011 الدراسي للعام). الخليل جنوبو
  

   :الدراسة عينة3.3

 المعلمين جميع من مكونة ألصليا المجتمع من عشوائية طبقية بطريقة عينة باختيار الباحثة قامت

 للدراسة ممثلة كعينة الحكومية المدارس يعملون نوالذي الرياضية التربية يدرسون الذين والمعلمات

 إحصائياً والمحللة الدراسة عينة تصبح لذلك الدراسة، مجتمع من ومعلمة معلماً )146(من مكونة

   ).التخصص المرحلة، المديرية، العلمي،الخبرة، الجنس،المؤهل(التالية للمتغيرات وفقا )146(

  .متغيراتها حسب لدراسةا عينة إفراد توزيع) 1.3 (الجدول ويبين

  .متغيراتها حسب الدراسة عينة إفراد توزيع :)1.3(الجدول

 المئوية النسبة العدد المتغيرات

 .557 84 ذكر

 42.5 62 أنثى

 الجنس

   146  المجموع

 47.9 70 دبلوم

 46.6 68 بكالوريوس

 العلمي المؤهل

 5.5 8 ماجستير
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   146  المجموع

 20.5 30 تسنوا 5 من اقل

 51.4 75 سنوات6-10

 28.1 41 سنة11 من أكثر

 الخبرة

   146  المجموع

 20.5 30  الخليل شمال

 34.9 51 الخليل وسط

 44.5 65 الخليل جنوب

 المديرية

   146  المجموع

 74 108 األساسية

  26 38 الثانوية

 المرحلة

    146  المجموع

 89.7 131 رياضية تربية

 10.3 15 أخر تخصص

 التخصص

   146  المجموع

  %100 146 الكلي المجموع

   

  :الدراسة أداة 4.3

 لألدب استنادا الدراسة، هذه في المعلومات لجمع كأداة ببنائها قامت التي األستبانة الباحثة استخدمت

 في المتخصصين بعض واستشارة الباحثة، وخبرة الدراسة بموضوع المتعلقة والدراسات التربوي

  ):3 (رقم الملحق يبين كما جزأين على النهائية صورتها في األستبانة اشتملت دوق المجال،

 العلمي، المؤهل الجنس، (بالمستجيب تتعلق التي الشخصية بالمعلومات يتعلق: األول الجزء

  ).التخصص الخبرة، وسنوات الدراسية، المرحلة المديرية،

 لدى المفترضة الفعال التدريس مبادئ محاور تتضمن التي األستبانة فقرات من يتكون: الثاني الجزء

  : التالية وراالمح ضمن فقرة) 54 (وعددها الحكومية المدارس في الرياضية التربية معلمي

  .فقرات) 9(على عددها ويحتوي التخطيط بمحور المرتبطة الفعال التدريس مبادئ: األول المحور

 عددها ويحتوي والمحتوى العرض وربمح المرتبطة الفعال التدريس مبادئ: الثاني المحور

  .فقرات) 10(على

) 7(على عددها ويحتوي واألساليب الوسائل بمحور المرتبطة الفعال التدريس مبادئ: الثالث المحور

  .فقرات
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 عددها ويحتوي الصف وتنظيم إدارة بمحور المرتبطة الفعال التدريس مبادئ: الرابع المحور

  .فقرات)10(على

  .فقرات) 8(على عددها ويحتوي التقويم بمحور المرتبطة الفعال التدريس دئمبا: الخامس المحور

) 10(على عددها ويحتوي الصفي التفاعل بمحور المرتبطة الفعال التدريس مبادئ: السادس المحور

  .فقرات

 خمس من تكون الذي الخماسي، ليكرت مقياس حسب األستبانة فقرات على إلجابةا كانت وقد

 وبدرجة درجات،) 5 (جدا كبيرة بدرجة أالستجابة أعطيت وقد فقرة، كل ىعل لإلجابة درجات

 جدا قليلة وبدرجة درجتان،) 2 (قليلة وبدرجة درجات،) 3(متوسطة وبدرجة درجات،) 4(كبيرة

  دئامب تمثل أنها اعتبار على ايجابية صياغة األستبانة فقرات جميع صيغت وقد درجة،) 1(

  . الفعال التدريس

  

  :الدراسة أداة صدق 1.4.3

 من والمتخصصين التربويين المحكمين من مجموعة على الدراسة أداة بعرض الباحثة قامت

 رقم والملحق محكمين) 10(عددهم والبالغ النفس وعلم التربية في الدكتوراه وحملة جامعين مدرسين

 من وضعت ما قياس في األداة صالحية مدى حول الرأي إبداء منهم الطلب وتم ذلك، يبين) 3(

 األغلبية رأي إلى واستناداً. الفقرات لبعض الالزمة والتعديالت المالحظات إبداء إلى إضافة أجله،

 مالحظات االعتبار بعين واألخذ. ألجله وضعت الذي الهدف لقياس االستبانة صالحية في

 ثباتها ياسلق وذلك) 2(ملحق النهائية صورتها في االستبانة إعداد تم المحكمين، لجنة واقتراحات

  .المستجيبين عينة على توزيعها ثم ومن
  

  :الدراسة أداة ثبات 2.4.3

 عينة على األستبانة تطبيق تم حيث ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام الدراسة أداة ثبات من التأكد تم

 نةاألستبا لفقرات ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الداخلي لالتساق الثبات معامل حساب وتم ،الدراسة

   .الثبات من عالية بدرجة األداة تمتعت وبذلك) 0.95 (الثبات معامل بلغ حيث ككل،

  .ككل ولألداء الدراسة محاور من محور لكل الثبات معامل يبين) 2.3 (رقم والجدول
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  .ككل ولألداء الدراسة محاور من محور لكل الثبات معامل) : 2.3 (الجدول

  

 الثبات معامل ورالمح فقرات عدد المحور المحور رقم

 0.88 9 التخطيط -1

 0.50 10 والمحتوى العرض -2

 0.22 7 واألساليب الوسائل -3

 0.40 10 الصف وتنظيم إدارة -4

 0.29 8 التقويم -5

 0.34 10 الصفي التفاعل -6

 0.95 54 الكلي الثبات معامل

  

  :الدراسة متغيرات 5.3
  

  :اآلتية المتغيرات الدراسة هذه تشمل

   :وهي المستقلة المتغيرات: أوالً

 ).ذكر،أنثى:(مستويان وله الجنس متغير -1

 ).ماجستير بكالوريوس، دبلوم،:(مستويات ثالثة وله العلمي المؤهل متغير -2

 ).الخليل جنوب الخليل، وسط الخليل، شمال:(مستويات ثالثة وله المديرية متغير -3

 ).الثانوية األساسية،:(مستويان وله المرحلة متغير -4

 10اكثرمن سنوات،10-5 من سنوات، 5من اقل:(سنوات ثالثة وله الخبرة سنوات متغير -5

 ).سنوات

 ).أخر تخصص ،رياضية تربية تخصص ( :مستويان وله التخصص متغير -6
  
  

  

  
  

  

  

  

   :التابعة المتغيرات: ثانيا

   .الفعال التدريس لمبادئ  الرياضية التربية معلمي إدراك

  

  :الدراسة تطبيق إجراءات 6.3

  :التالي الخطوات وفق الدراسة إجراءات تمت لقد
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 والتعليم التربية وزارة إلى هموج العليا الدراسات قسم من مهمة تسهيل كتاب على الحصول-1

  ).4 (رقم ملحق الدراسة تطبيق في الباحث مهمة لتسهيل العالي

 العالي والتعليم ربيةالت وزارة من الدراسة إجراء من ممانعة وعدم مهمة تسهيل كتاب على الحصول- 2

 حيث ذلك، يبين) 5 (رقم والملحق الخليل، محافظة في المختلفة والتعليم التربية مديريات إلى اموجه

 مديريات في يدرسونها، التي الدراسية والمرحلة الرياضية التربية معلمي إعداد على الباحثة حصلت

  .وخصائصه الدراسة معمجت لتحديد وذلك الخليل، وجنوب الخليل ووسط الخليل شمال

   .المدارس إلى موجه المختلفة والتعليم التربية مديريات من مهمة تسهيل كتاب على الحصول-3

  .الطبقية العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار-4

  .وثباتها األداة صدق من التأكد-5

 المختلفة، والتعليم يةالترب مديريات مكاتب طريق عن الدراسة عينة أفراد على األستبانات توزيع-6

 مختلف في العام التعليم أقسام مع بالتعاون المديريات مكاتب بريد طريق عن أيضا واسترجاعها

 توزيع تم حيث م،20/4/2011و 15/3/2011 بين ما الواقعة الفترة في المديريات،

 والمحللة الدراسة عينة تصبح وبذلك إستبانة،) 146 (إعادة تم وقد استبانه،)149(

  .ذلك يوضح) 4.2 (والجدول إستبانة،)146(حصائياًإ

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام إحصائيا البيانات وتحليل تفريغ -7

)SPSS.( 

 

   :اإلحصائية المعالجة 7.3

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات الباحثة استخدمت الحالية الدراسة نتائج على الحصول اجل من

 الفرضيات والختبار الفعال، التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة لقياس المعيارية

 One-Way Analysis of األحادي التباين تحليل واختبار) t-test)(ت(اختبار استخدم

Variance) (، واختبار)L.S.D (الفا كرونباخ الثبات ومعادلة البعدية، للفروق)cronbach 

Alpha(، اإلحصائية الرزم نامجبر ضمن وذلك)SPSS.(  
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  الرابع الفصل

______________________________________________________________  

  

  :الدراسة نتائج عرض

 الفعال، التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة على التعرف إلى ةالدراس هذه هدفت

 الدراسة ومتغيرات االستجابة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ومعرفة

 الفصل هذا ويتناول. الدراسية المرحلة التخصص، المديرية، العلمي، المؤهل الخبرة، الجنس،: وهي

 الدراسة أداة فقرات على العينة أفراد استجابة خالل من الباحثة إليها توصلت التي ئجللنتا عرضا

 يتم وحتى ،الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة على بالتعرف المتعلقة

 استجابات متوسطات خالل من الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة تحديد

  :التالية الدرجات اعتماد تم الدراسة عينة رادأف

  .مرتفعة درجة على يدل) فأكثر 3.67 (حسابي متوسط

  .متوسطة درجة على يدل) 3.66-2.34(حسابي متوسط

  .منخفضة درجة على يدل) فأقل 2.33(حسابي متوسط

  :ومناقشتها الدراسة لنتائج عرض يلي وفيما

  :على ينص الذي الرئيس، الالسؤ عن باإلجابة المتعلقة النتائج  1.4

  الخليل؟ مديرية مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى ما

 إدراك ومدى المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة

  .الستة المحاور من رمحو ولكل فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

 الرياضية التربية معلمي ألدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 1.4 (الجدول ويبين

  .التخطيط محور في الفعال التدريس لمبادئ

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي ألدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4 (الجدول

  .تنازليا مرتبة التخطيط محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس
المتوسط  الفقرة     الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 آبيرة جدا 0.63 4.11 .أصيغ األهداف التعليمية صياغة سلوكية صحيحة 1
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 آبيرة 0.74 3.80 .أبين استراتيجيات التدريس المتبعة لتحقيق األهداف 2

 آبيرة 0.82 3.73 .ليمية المراد تطبيقها وفق تسلسل زمني واضحأبين األنشطة التع 3

 آبيرة 0.84 3.71 .احدد اإلمكانات المراد استخدامها بما يتناسب مع المحتوى 4

 آبيرة 0.77 3.70 . احدد إجراءات التقويم وأدواته 5

أراعي عنصر التعلم القبلي عند وضع الخطة اليومية بناءا على  6

 .ةالتغذية الراجع

 آبيرة 0.80 3.66

 آبيرة 0.85 3.64 .اعد الخطة اليومية وفق خطة سنوية معدة مسبقا 7

 آبيرة 0.83 3.63 . احدد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف 8

شمول األهداف للمجاالت التعليمية المعرفية والنفس حركية  9

 .واالنفعالية

 آبيرة 0.59 3.63

 وهي) 3.72(لغب التخطيط لمحور الكلية للدرجة الحسابية توسطاتالم بان )1.4(الجدول من يتضح

 األهداف أصيغ ( على تنص والتي) 1(رقم الفقرة تكان مرتبة أعلى وان ،كبيرة درجة عن تعبر

 معياري وانحراف جدا كبيرة بدرجة) 4.11(حسابي بمتوسط ،)صحيحة سلوكية صياغة التعليمية

 بدرجة) األهداف لتحقيق المتبعة التدريس استراتيجيات أبين(فقرةال الثانية المرتبة في وجاء ،)0.63(

 شمول ( وهي الحسابي المتوسط في األخيرة المرتبة في جاءت التي الفقرات أن تبين بينما كبيرة،

 المناسبة اإلجراءات احدد (والفقرة) واالنفعالية حركية والنفس المعرفية التعليمية للمجاالت األهداف

  .)0.95(معياري وانحراف كبيرة، بدرجة) 3.63 (حسابي بمتوسط) فاألهدا لتحقيق

 التربية معلمي كإلدرا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 2.4(الجدول يبين كما

  .تنازليا مرتبة والمحتوى العرض محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ الرياضية

  

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي كإلدرا المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات): 2.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة والمحتوى العرض محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس
المتوسط  الفقرة     الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 داج كبيرة 0.95 4.08 .أراعي ارتباط األنشطة التعليمية باألهداف الموضوعية 1

 كبيرة 0.60 3.93 .أركز على الجانب التطبيقي للوصول إلى تحقيق األهداف 2

 كبيرة 0.64 3.91 .أراعي التوزيع الزمني المناسب لألنشطة التعليمية المقدمة 3
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 كبيرة 0.75 3.90 . أتيح الفرصة لجميع الطلبة للتطبيق العملي 4

 كبيرة 0.66 3.88 .وىأركز على األنشطة التعليمية المتضمنة في المحت 5

 كبيرة 0.60 3.85 . أراعي الفروق الفردية بين الطلبة أثناء التطبيق 6

 كبيرة 0.65 3.83 . أنوع في األنشطة التعليمية المقدمة 7

 كبيرة 0.51 3.82 . أراعي مالئمة األنشطة التعليمية لقدرات الطلبة 8

 كبيرة 0.44 3.82 .إلى الصعب أقدم المادة التعليمية بتسلسل منطقي، من السهل  9

 كبيرة 0.67 3.73 .اختار األلفاظ والعبارات الواضحة والمفهومة 10

 والمحتوى العرض لمحور الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بان )2.4(الجدول من يتضح

( الفقرة هي اتجاها الفقرات أكثر وكانت كبيرة، بدرجة المحور تلك اتجاه عن تعبر وهي) 3.90(بلغ

 بدرجة تعني وهي) 4.08(حسابي بمتوسط) الموضوعية باألهداف التعليمية ألنشطةا ارتباط أراعي

 إلى للوصول التطبيقي الجانب على أركز ( الفقرة يليها ،)0.95(معياري وانحراف جدا كبيرة

 الفقرة ويليها ،)0.60(معياري وانحراف كبيرة بدرجة) 3.93(حسابي بمتوسط ) األهداف تحقيق

 معياري وانحراف) 3.82(حسابي بمتوسط ) الطلبة لقدرات التعليمية األنشطة مالئمة يأراع(

 بمتوسط) الصعب إلى السهل من منطقي بتسلسل التعليمية المادة أقدم(والفقرة ،)0.51(

 اختار (المرتبة في الفقرات اقل وكانت ،)0.44(معياري وانحراف مرتفعة بدرجة) 3.82(حسابي

 وانحراف ،كبيرة بدرجة) 3.73 (حسابي بمتوسط )والمفهومة الواضحة والعبارات األلفاظ

  ).0.70(معياري

 التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 3.4(الجدول يبين كذلك

  .تنازليا مرتبة واألساليب الوسائل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ الرياضية

  

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 3.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة واألساليب الوسائل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس

المتوسط  الفقرة     الرقم

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.12 3.86 .أراعي المالئمة في استخدام الوسائل التعليمية 1

 كبيرة 0.13 3.79 .مراعاة مناسبة الوسيلة لدافعية الطالب 2

 كبيرة 0.08 3.78 .مراعاة الوسيلة التعليمية واقعية المهارة المستخدمة من اجلها 3

 كبيرة 0.13 3.73 .مراعاة اتصاف الوسيلة التعليمية بالبساطة والوضوح والواقعية 4

 كبيرة 0.15 3.69 . ة للفروق الفرديةمراعاة الوسيلة التعليمي 5

 كبيرة 0.29 3.69 .أراعي تناسب األسلوب المتبع وطبيعة المهارة ودرجة صعوبتها 6
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 )3.83(بلغ ليبواألسا الوسائل لمحور الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بان)3.4(الجدول من يتضح

 استخدام في المالئمة استخدام أراعي( الفقرة هي اتجاهاً الفقرات أعلى نأو كبيرة بدرجة تعني وهي

 يليها ،)0.12(معياري وانحراف كبيرة بدرجة) 3.86(حسابي بمتوسط) التعليمية الوسائل

 وانحراف رةكبي بدرجة) 3.79(حسابي بمتوسط) الطالب لدافعية الوسيلة مناسبة مراعاة(الفقرة

) اجلها من المستخدمة المهارة واقعية التعليمية الوسيلة مراعاة (الفقرة يليها ثم ،)0.13 (معياري

 اتصاف مراعاة(الفقرة يليها ،)0.80(معياري وانحراف كبيرة بدرجة) 3.78 (حسابي بمتوسط

( الفقرة يهايل ثم ،)0.13(معياري وانحراف )3.73 (حسابي بمتوسط) والوضوح بالبساطة الوسيلة

 واقل ،)0.15(معياري وانحراف )3.69(حسابي بمتوسط) الفردية للفروق التعليمية الوسيلة مراعاة

 ) الموضوعية باألهداف التعليمية الوسيلة ارتباط أراعي(للفقرة المحور هذا في حسابي متوسط

  .)0.15(معياري وانحراف )3.65 (حسابي بمتوسط

 التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 4.4(الجدول يبين كما

   .تنازليا مرتبة وتنظيمه الصف إدارة محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ الرياضية

  

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 4.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة وتنظيمه الصف إدارة محور فقرات من ةفقر لكل الفعال التدريس

 كبيرة 0.15 3.65 .أراعي ارتباط الوسيلة التعليمية باألهداف الموضوعية  7

المتوسط  الفقرة     مالرق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة
 

 جدا كبيرة 0.37 4.08 .اجذب انتباه جميع الطالب من خالل أسلوب عرض المهارة 1

 جدا كبيرة 0.40 4.03 .أواجهة المشكالت التي تحدث بحزم وسرعة 2

 جدا كبيرة 0.47 4.01 . ل األمن والسالمة في جميع مراحل الدرسأراعي عوام 3

 جدا كبيرة 0.41 4.01 . أراعي إشغال الطلبة طوال الوقت وبدون انقطاع 4

أراعي آن يتم الدخول والخروج من وإلى ساحة الملعب بنظام  5

 . وهدوء

 كبيرة 0.47 3.94

 كبيرة 0.47 3.92 . أراعي استخدام الصافرة بطرق متنوعة 6

 كبيرة 0.41 3.90 .أراعي استخدام التشكيالت التي تناسب مستوى الطلبة وإعدادهم 7

 كبيرة 0.42 3.88 . أوزع الطلبة في ساحة الملعب بشكل يسمح مالحظتهم طوال الوقت 8

 كبيرة 0.62 3.79 .أضع تعليمات واضحة ومفهومة حول نقل األدوات الرياضية 9

 كبيرة 0.39 3.62 .بشكل مستمر ودقيقارصد تحركات الطلبة  10
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 الكلية الدرجة في الصف وتنظيم إدارة محور في اإلدراك متوسط أن)4.4 (الجدول من يتضح

اجذب انتباه (الفقرة هي الدرجة في الفقرات أعلى وان مرتفعة، بدرجة تعني وهي) 3.95(كانت

هي تعني كبيرة جدا، وان و) 4.08(بمتوسط حسابي)جميع الطالب من خالل أسلوب عرض المهارة

وهي تعني بدرجة ) ارصد تحركات الطلبة بشكل مستمر ودقيق( اقل الفقرات في الدرجة هي الفقرة

  .كبيرة

 التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 5.4(الجدول يبين كما

  .تنازليا مرتبة ويمالتق محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ الرياضية

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 5.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة التقويم محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس
المتوسط  الفقرة     الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة
 

 كبيرة .570 3.99 .لألهداف باستخدام أدوات تقويمالتأكد من تعلم التالميذ  1

اعتمد إجراءات لتقويم الطلبة يسمح بتقدير مستمر لمدى تقدمهم  2

 .وتحسنهم

 كبيرة 0.56 3.92

 كبيرة 0.51 3.92 .أراعي في التقويم الفروق الفردية بين الطلبة 3

 كبيرة 0.32 3.86 . ةاألدوات المستخدمة في التقويم تتصف بالصدق والثبات والموضوعي 4

 كبيرة 0.79 3.85 .أراعي استخدام أساليب تقويم تقيس درجة تحقيق األهداف 7

أراعي أثناء التقويم الختامي ارتداء الطلبة للزي الرياضي وااللتزام  5

 . بالنظام

 كبيرة 0.48 3.83

 كبيرة 0.46 3.81 .أنوع في أساليب التقويم وأدواته 6

 كبيرة 0.53 3.68 .عمال الطلبة  أنوع في التقويم أل 8

 تعني وهي)3.91(التقويم لمحور الكلية الدرجة في الحسابي متوسط أن) 5.4(الجدول من يتضح

 الفقرة المحور هذا في االتجاه في الفقرات أعلى وان ،)0.40 (معياري وانحراف كبيرة بدرجة

وهي تعني بدرجة ) 3.99(توسط حسابيبم) التأكد من تعلم التالميذ لألهداف باستخدام أدوات تقويم(

بمتوسط ) أنوع في التقويم ألعمال الطلبة(كبيرة، واقل الفقرات في الدرجة كانت الفقرة 

  .)0.53(بدرجة كبيرة وانحراف معياري ) 3.68(حسابي

 التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 6.4(الجدول يبين كما

  .تنازليا مرتبة الصفي التفاعل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس دئلمبا الرياضية
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 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 6.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة الصفي التفاعل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس
المتوسط  الفقرة     الرقم

 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة
 

 جدا كبيرة 0.61 4.03 .إثارة تفكير الطلبة 1

 جدا كبيرة 0.57 4.02 .أصغي للطلبة بشكل جيد واالستماع إلى مالحظاتهم بعناية 2

 كبيرة 0.42 3.91 . أراعي استمتاع الطلبة في األنشطة الرياضية المقدمة 3

 كبيرة 0.42 3.90 .أقدم التعزيز المناسب للطلبة 4

 كبيرة 0.58 3.88 .احترم الطلبة وأتقبل أرائهم 5

 كبيرة 0.57 3.88 . إثارة حماس ودافعية الطلبة نحو التعلم 6

 كبيرة 0.39 3.85 .أركز على أاليجابيات في التدريس 7

  كبيرة 0.57 3.84 .  إشراك الطلبة في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالدرس 8

 كبيرة 0.49 3.84 . في اإلعداد للحصة وتجهيز األدواتإشراك الطلبة 9

أقدم التغذية الراجعة للطلبة باستمرار وفي جميع مراحل  10

 . الدرس

 كبيرة 0.41 3.83

 وهي) 3.96 (الصفي التفاعل لمحور الدرجة في الحسابي المتوسط أن) 6.4(الجدول من يتضح

 وانحراف الحسابي المتوسط في المحاور أعلى وهي  وانحراف كبيرة بدرجة تعني

 والفقرة) الطلبة تفكير إثارة(فقرة المحور هذا في الدرجة في الفقرات أعلى وان ،)0.46(معياري

وهي تعني ) 4.03(بمتوسط حسابي ) أصغي للطلبة بشكل جيد واالستماع إلى مالحظاتهم بعناية(

ية الراجعة للطلبة باستمرار وفي أقدم التغذ(، وان اقل الفقرات في الدرجة الفقرةبدرجة كبيرة جدا

  .وهي تعني بدرجة كبيرة) 3.83(بمتوسط حسابي ) جميع مراحل الدرس

  

 بحسب الفعال التدريس محاور وترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :)7.4(الجدول

  .تنازليا مرتبة الدراسة عينة أفراد استجابات
 ترتيب

 المحور

 االنحراف الحسابي متوسطال الفقرات عدد المحور

 المعياري

 الدرجة
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 كبيرة 0.46 3.96 10 الصفي التفاعل 1

 كبيرة 0.41 3.95 10 الصف وتنظيم إدارة 2

 كبيرة 0.40 3.91 8 التقويم 3

 كبيرة 0.47 3.90 10 والمحتوى العرض 4

 كبيرة 0.45 3.83 7 واألساليب الوسائل 5

 كبيرة 0.55 3.72 9 التخطيط 6

 كبيرة 0.35 3.88 54 الكلية الدرجة

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسط أن) 7.4 (الجدول في الواردة المعطيات تظهر

 بانحراف) 3.88 (الستجاباتهم الكلية الدرجة متوسط بلغ حيث كبيرة بدرجة كانت الفعال التدريس

 وانحراف) 3.96(سابيح بمتوسط الصفي التفاعل األولى المرتبة في وجاء) 0.35(معياري

 وانحراف) 3.72 (حسابي بمتوسط التخطيط محور األخيرة المرتبة في وجاء ،)0.46(معياري

   .كبيرة بدرجة) 0.55(معياري

وهو ) 3.88( ة الرياضية لمبادئ التدريس الفعالوقد بلغ متوسط التقدير الكلي إلدراك معلمي التربي

  .كبيرة بدرجةيعبر عن إدراك 
  

  :بالفرضية األولىعلقة النتائج المت 2.5

 معلمي إدراك متوسطات في) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .الجنس إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة صلفح) Independent t-test(ت اختبار استخدام تم األولى الفرضية صحة من للتحقق

 الجنس لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين الفروق

  .ذلك يوضح) 8.4(والجدول

 التربية معلمي إدراك درجة في للفروق) Independent t-test (ت اختبار نتائج :)8.4(الجدول

  .المعلم جنس لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي 

أالنحراف 

 المعياري

مستوى  )ت(قيمه 

 الداللة

 التخطيط 0.59 3.72 84 ذكر

 0.48 3.72 62 أنثى

0.71 0.94 

العرض  0.46 3.92 84 ذكر

 0.49 3.85 62 أنثى والمحتوى

0.07  0.94 

الوسائل  0.44 3.84 84 ذكر

 0.47 3.81 62 أنثى واألساليب

0.03 0.97 
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إدارة وتنظيم  0.38 3.95 84 ذكر

 0.46 3.96 62 أنثى الصف

0.43 0.66 

 التقويم 0.39 3.92 84 ذكر

 0.41 3.90 62 أنثى

0.01 0.99 

التفاعل  0.48 3.96 84 ذكر

 0.44 3.97  62 أنثى  الصفي

0.31 0.76  

الدرجة  0.34 3.89 84 ذآر

 0.37 3.87 62 أنثى  الكلية

0.26 0.87 

  ) α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

وعليه ال يوجد فروق  )α≥0.05(  أن جميع قيم مستوى الداللة اكبر من )8.4(يتضح من الجدول

 وان مستوى الداللة على الدرجة الكلية . للجنس إجابات العينة تبعاًدالة إحصائياً بين متوسطات

  . لذلك تم قبول الفرضية الصفرية)α≥0.05(ستوى الداللة وهذه القيمة اكبر من م) 0.87(كان

  

  

 :الثانية لفرضيةبا المتعلقة النتائج 3.4

 معلمي إدراك متوسطات في) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الخبرة إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية

  .العملية

 إدراك لمدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم الفرضية صحة لفحص

 ذلك، يوضح) 9.4(والجدول الخبرة، لمتغير تبعاً الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

 لمتغير تبعا اإلدراك مدى في للفروق األحادي التباين تحليل نتائج) 10.4(الجدول يوضح بينما

  .الخبرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة حسب سنوات ): 9.4(الجدول رقم 

  .الخبرة

 المحور

 
الخبرة سنوات الحسابي المتوسط العدد  المعياري االنحراف   

سنوات 5 من اقل  التخطيط 0.51 3.72 30 

 0.53 3.68 75 سنوات 6-10
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اتسنو 10 من أكثر  41 3.78 0.61 

 0.55 3.72 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 4.00 0.38 

 0.53 3.82 75 سنوات 6-10

سنوات 10 من أكثر  41 3.97 0.40 
والمحتوى العرض  

 0.47 3.90 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 3.88 0.39 

 0.48 3.79 75 سنوات 5-10

تسنوا 10 من أكثر  41 3.85 0.44 
واألساليب الوسائل  

 0.45 3.83 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 3.95 0.35 

 0.45 3.92 75 سنوات 6-10

سنوات 10 من أكثر  41 4.02 0.37 
الصف وتنظيم إدارة  

 0.41 3.95 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 3.84 0.38 

 0.42 3.91 75 سنوات 6-10

سنوات 10 من أكثر  41 3.97 0.36 
 التقويم

 0.40 3.91 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 4.04 0.38 

 0.45 3.94 75 سنوات 6-10

سنوات 10 من أكثر  41 3.95 0.53 
الصفي التفاعل  

 0.46 3.96 146 المجموع

سنوات 5 من اقل  30 3.90 0.31 

 0.38 3.84 75 سنوات 6-10

سنوات 10 من أكثر  41 3.92 0.33 
الكلية الدرجة  

 0.35 3.88 146 المجموع
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 ولمعرفة المحاور جميع في الحسابية المتوسطات في ظاهرية فروق وجود) 9.4(الجدول من يتضح

  ).10.4 (الجدول في هو كما األحادي التباين تحليل استخدام تم إحصائيا دالة الفروق هذه كانت إذا

) 10.4(والجدول ألحادي،ا التباين تحليل اختبار استخدام تم الثانية الفرضية صحة من للتحقق

  .ذلك يوضح

   إدراك مدى في للفروق) One- Way ANOVA (أألحادي التباين تحليل نتائج ): 10.4 (الجدول 

  .الخبرة لمتغير تبعاً الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

  ).α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 وعليه ال يوجد فرق بين متوسطات) α≥0.05(كبر من أمن الواضح أن جميع قيم مستوى الداللة 

  .لسنوات الخبرةإجابات العينة 

وهي غير ) 0.65(ومستوى الداللة) 0.42(لمحور التخطيط) ت(أن قيمة ) 10.4(يالحظ من الجدول

) 2.20(لمحور العرض والمحتوى) ت(، وأن قيمة )α≥0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة دالة

) ت(، وأن قيمة )α≥0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.11(ومستوى الداللة 

وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.62(ومستوى الداللة ) 0.97(لمحور الوسائل واألساليب 

  ).α≥0.05(الداللة 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة ته قيم متوسط المربعات

 0.13 2  0.26 بين المجموعات
  0.30 143  44.13 داخل المجموعات

 التخطيط

   145  44.40 المجموع

0.42 
 

0.65 
 

 0.50 2  1.00 بين المجموعات
  220. 143  32.38داخل المجموعات

العرض 
 والمحتوى

   145  33.38 المجموع

2.20 
 

0.11 
 

 0.09 2  0.19 المجموعاتبين 
  210. 143  30.14داخل المجموعات

الوسائل 
 واألساليب

   145  30.34 المجموع

0.47 
 

0.62 
 

 0.12 2  0.25 بين المجموعات
  170. 143  24.96داخل المجموعات

أداره وتنظيم 
 الصف

   145  25.21 المجموع

0.71 
 

0.49 
 

 0.14 2  0.29 بين المجموعات
  160. 143  23.00خل المجموعاتدا

 التقويم

   145 23.29 المجموع

0.91 
 

0.40 
 

 0.09 2  0.19 بين المجموعات
  210. 143 31.23داخل المجموعات

التفاعل 
 الصفي

  145  31.43 المجموع

0.44 
 

0.64 
 

 0.09 2 0.19  بين المجموعات
 0.12 143 18.10 داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

  145 18.29  عالمجمو
.750  .470 
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وهي غير دالة ) 0.49(ومستوى الداللة ) 0.71(لمحور إدارة وتنظيم الصف ) ت(وأن قيمة 

ومستوى الداللة ) 0.91(لمحور التقويم ) ت(، وأن قيمة )α≥0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

لمحور التفاعل ) ت(، وأن قيمة )α≥0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.40(

  ). α≥0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.64(ومستوى الداللة ) 0.44(صفي ال

وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.47(ومستوى الداللة ) 0.75(للدرجة الكلية ) ت(وأن قيمة 

  .، ولهذا تم قبول الفرضية الصفرية)α≥0.05(الداللة 

  

  

  :ثةبالفرضية الثال النتائج المتعلقة 4.4

 التربية معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .العلمي المؤهل إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية

 إدراك لمدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم الفرضية صحة لفحص

 يوضح)11.4(والجدول لعلمي للمؤهل تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية لميمع

 في للفروق األحادي التباين تحليل نتائج) 12.4(الجدول يوضح حين في الحسابية، المتوسطات

  .الحسابية المتوسطات

  

نة حسب المؤهل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبا): 11.4(الجدول رقم

  .العلمي

 المحاور

 
العلمي المؤهل المعياري االنحراف المتوسط العدد   

 0.64 3.61 70 دبلوم

 0.43 3.78 68 بكالوريوس

 0.27 4.18 8 ماجستير
 التخطيط

 0.55 3.72 146 المجموع

 0.56 3.81 70 دبلوم

 0.37 3.94 68 بكالوريوس

والمحتوى العرض  

 0.34 4.20 8 ماجستير
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 0.47 3.90 146 المجموع

 0.53 3.76 70 دبلوم

 0.36 3.86 68 بكالوريوس

 0.34 4.14 8 ماجستير
واألساليب الوسائل  

 0.45 3.83 146 المجموع

 0.46 3.86 70 دبلوم

 0.34 4.00 68 بكالوريوس

 0.16 4.40 8 ماجستير
الصف وتنظيم إدارة  

 0.41 3.95 146 المجموع

 0.40 3.84 70 دبلوم

 0.37 3.94 68 بكالوريوس

 0.17 4.34 8 ماجستير
يمالتقو  

 0.40 3.91 146 المجموع

 0.53 3.84 70 دبلوم

 0.36 4.05 68 بكالوريوس

 0.16 4.37 8 ماجستير
الصفي التفاعل  

 0.46 3.96 146 المجموع

 0.39 3.79 70 دبلوم

 0.27 3.93 68 بكالوريوس

 0.21 4.27 8 ماجستير
الكلية الدرجة  

 0.35 3.88 146 المجموع

 هذه كانت إذا ولمعرفة الحسابية المتوسطات في ظاهرية فروق وجود) 11.4(الجدول من يتضح

-One(تم استخدام تحليل التباين األحادي ) α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائيا دالة الفروق

Way ANOVA( كما في الجدول)12.4.(  

للفروق في متوسطات ) One-Way ANOVA(نتائج تحليل التباين أألحادي ): 12.4 (الجدول

  .دراك معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال تبعا لمتغير المؤهل العلميمدى إ

التباين مصدر المحور المربعات متوسطحرية درجاتالمربعات مجموع   الداللة ت 
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المجموعات بين  2.74 2 1.37 4.71 0.01 

المجموعات  داخل  التخطيط   0.29 143 41.65 

    145 44.40 المجموع

المجموعات بين  1.34 2 0.67 3.00 0.053 

المجموعات  داخل والمحتوى العرض   0.22 143 32.03   

    145 33.38 المجموع

المجموعات بين  1.10 2 0.55 2.70 0.07 

المجموعات  داخل واألساليب الوسائل   0.20 143 29.23   

    145 30.34 المجموع

المجموعات بين  2.33 2 1.16 7.29 0.001 

المجموعات  داخل الصف وتنظيم إدارة   0.16 143 22.87 

    145 25.21 المجموع

المجموعات بين  1.89 2 0.94 6.32 0.002 

المجموعات  داخل  التقويم   0.15 143 21.40 

    145 23.29 المجموع

المجموعات بين  2.89 2 1.44 7.25 0.001 

المجموعات  داخل الصفي لتفاعلا   0.20 143 28.53   

    145 31.43 المجموع

المجموعات بين  1.96 2 0.98 8.60 0.00 

المجموعات  داخل الكلية الدرجة   0.11 143 16.33   

    145 18.29 المجموع

في متوسطات )  α≥0.05 (لة إحصائية عند المستوى وجود فروق ذات دال)12.4(يتضح من الجدول

إجابات أألفراد تبعا للمؤهل العلمي في محور التخطيط ومحور أدارة وتنظيم الصف ومحور التقويم 

 والدرجة الكلية لذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي أن هناك والتفاعل الصفي

راك معلمي التربية الرياضية ومعلماتها لمبادئ التدريس الفعال فروق ذات داللة إحصائية في مدى إد

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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 LSD)Least Significance استخدام تم الداللة اتجاه واختبار البعدية الفروق مصدر لمعرفةو

Difference Test (الجدول في هي كما االختبار هذا نتائج وكانت)13.4.(  

 بين متوسطات أفراد عينه الدراسة في مجال  البعديةللفروق) LSD(اختبار نتائج ): 13.4(الجدول

  : متغير المؤهل العلميتبعاالتخطيط  وإدارة وتنظيم الصف ومحور التقويم والتفاعل الصفي 

العلمي المؤهل المحور المتوسطات بين الفرق  لداللة مستوى   

 0.16 0.16 بكالوريوس
 دبلوم

 التخطيط 0.01 0.56 ماجستير

 0.12 0.39 ماجستير بكالوريوس

 0.09 0.14 بكالوريوس
 دبلوم

الصف وتنظيم إدارة 0.00 0.53 ماجستير  

 0.02 0.39 ماجستير بكالوريوس

 0.00 0.50 ماجستير دبلوم

 التقويم 0.27 0.10 دبلوم
 بكالوريوس

 0.01 0.39 ماجستير

 0.01 0.20 بكالوريوس
 دبلوم

الصفي التفاعل 0.00 0.53 ماجستير  

 0.13 0.32 ماجستير بكالوريوس

 0.04 0.14 بكالوريوس
 دبلوم

الكلية الدرجة 0.00 0.48 ماجستير  

 0.02 0.34 ماجستير بكالوريوس

) α≥0.05(مستوى ال دالة إحصائيا عنديتضح من عرض النتائج في الجدول السابق ظهور فروق 

  . ولصالح الماجستير شهادة الماجستير والدبلوم بين متوسطات حملهعلى الدرجة الكلية

أن مصدر الفروق في المؤهل العلمي في محور التخطيط بين حملة ) 13.4(كما ويتضح من الجدول

الماجستير والدبلوم ولصالح الماجستير، وفي محور إدارة وتنظيم الصف كانت الفروق بين حملة 

البكالوريوس والماجستير ولصالح   ةالماجستير والدبلوم ولصالح الماجستير وبين حمل

الماجستير، كما وكانت في محور التقويم بين حملة الماجستير والدبلوم لصالح حملة الماجستير وبين 

حملة الماجستير والبكالوريوس لصالح الماجستير، وفي محور التفاعل الصفي كانت الفروق بين 
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 حملة البكالوريوس والدبلوم لصالح حملة الماجستير والدبلوم لصالح حملة الماجستير وبين

  .البكالوريوس

  

  :بالفرضية الرابعة النتائج المتعلقة 4.5

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .المديرية إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 إدراك لمدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم الفرضية صحة لفحص

 بينما ذلك يوضح)14.4 (المديرية، لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

  .الحسابية المتوسطات في للفروق االحادي التباين تحليل نتائج يوضح)15.4(الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة حسب ):14.4(الجدول رقم 

  .المديرية

 المحور

 
الحسابي المتوسط العدد المديرية المعياري االنحراف   

الخليل جنوب  65 3.82 0.59 

 0.44 3.67 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.57 0.59 
 التخطيط

 0.55 3.72 146 المجموع

الخليل جنوب  65 3.91 0.37 

 0.58 3.90 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.86 0.49 
ىوالمحتو العرض  

 0.47 3.90 146 المجموع

الخليل جنوب  65 3.91 0.40 

 0.55 3.71 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.85 0.31 
واألساليب الوسائل  

 0.45 3.83 146 المجموع

الصف وتنظيم إدارة الخليل جنوب   65 3.98 0.38 
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 0.51 3.91 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.98 0.28 

 0.41 3.95 146 المجموع

الخليل جنوب  65 3.99 0.35 

 0.47 3.79 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.95 0.30 
 التقويم

 0.40 3.91 146 المجموع

الخليل جنوب  65 3.95 0.48 

 0.48 3.96 51 الوسط

الخليل شمال  30 4.01 0.39 
الصفي التفاعل  

 0.46 3.96 146 المجموع

الخليل جنوب  65 3.93 0.31 

 0.42 3.82 51 الوسط

الخليل شمال  30 3.87 0.30 
  الدرجة

 0.35 3.88 146 المجموع

  

 الفروق مصدر ولمعرفة الحسابية المتوسطات في ظاهرية فروق وجود) 14.4 (الجدول من يالحظ

  ).15.4(الجدول في كما ) (One-Way ANOVA ادياألح التباين تحليل استخدام تم

  متوسطاتللفروق في) One-Way ANOVA(نتائج تحليل التباين أألحادي ): 15.4(الجدول

  .إدراك معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال تبعا لمتغير المديرية
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات

مستوى   ته قيم

  الداللة

 0.76 2 1.52 بين المجموعات

  300. 143  42.87 داخل المجموعات

 التخطيط

   145 44.40 المجموع

2.54 
 

0.08 
 

 0.03 2 0.06 بين المجموعات

  230. 143  33.31 داخل المجموعات

العرض 

 والمحتوى

   145 33.38 المجموع

0.13 
 

0.87 
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 0.59 2 1.18 المجموعاتبين 

  200. 143  29.15 داخل المجموعات

الوسائل 

 واألساليب

   145  30.34 المجموع

2.90 
 

0.058 
 

 0.070 2 0.15 بين المجموعات

  170. 143  25.06 داخل المجموعات

أداره 

وتنظيم 

   145  25.21 المجموع الصف

0.43 
 

0.65 
 

 0.64 2 1.28 بين المجموعات

  150. 143  22.01 داخل المجموعات

 التقويم

   145 23.29 المجموع

4.15 
 

0.01 
 

 0.03 2 0.06 بين المجموعات

  210. 143  31.36 داخل المجموعات

التفاعل 

 الصفي

   145  31.43 المجموع

0.15 
 

0.85 
 

 0.15 2 0.30 بين المجموعات

  120. 143  17.99 داخل المجموعات

الدرجة 

 الكلية

  145 18.29 مجموعال

1.22 
 

0.29 
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية تبعاً لمتغير )15.4(يتضح من الجدول

المديرية لذلك تم قبول الفرضية الصفرية، كما ويتضح بأنه توجد فروق ذات دالة إحصائيا تبعاً 

وهي اقل من ) 0.01(لة ومستوى الدال) 4.15(لمتغير المديرية في محور التقويم حيث كانت قيمة ت

  .)α≥0.05(مستوى الداللة 

) LSD)Least Significance Difference Testولبيان اتجاه الفروق تم استخدام 

مجال للفروق بين متوسطات أفراد عينه الدراسة في  .LSDيظهر نتائج اختبار ) 16.4(والجدول

  .المديرية بحسب متغير التقويم

التقويم للفروق بين متوسطات أفراد عينه الدراسة في مجال ) LSD( نتائج اختبار :)16.4(الجدول

  .تبعا للمديرية

 المحور
 المديرية

 

 في الفرق

المتوسطا

 ت

 الداللة

 0.01 0.20 الوسط
الخليل جنوب التقويم  

الخليل شمال  0.03 0.89 

 
لصالح أن مصدر الفروق في محور التقويم بين وسط وجنوب الخليل ) 16.4( من الجدوليتبين

  .جنوب الخليل
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   :بالفرضية الخامسة النتائج المتعلقة 6.4

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .للمرحلة إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة لفحص) Independent t-test(ت اختبار استخدام تم الخامسة الفرضية صحة من للتحقق

 المرحلة لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين الفروق

  .ذلك يوضح) 17.4(والجدول

 معلمي إدراك في للفروق) Independent t-test (ت اختبار نتائج يوضح :)17.4(الجدول

  .المرحلة لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية
 مستوى )ت (قيمه المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المرحلة المجال

 الداللة

 التخطيط 0.57 3.64 108 أساسي

 0.40 3.95 38 ثانوي

3.51  
0.00 

 العرض 0.48 3.88 108 أساسي

 0.47 3.93 38 ثانوي والمحتوى

.470 
.63 0  

 الوسائل 0.47 3.80 108 أساسي

 0.41 3.89 38 ثانوي واألساليب
1.53 

.340  

  

 وتنظيم أدارة 0.43 3.90 108 أساسي

 0.33 4.11 38 ثانوي الصف

2.69 .000  

  

 التقويم 0.41 3.89 108 أساسي

 0.35 3.99 38 ثانوي

1.41 .150 

  

 التفاعل 0.47 3.94 108 أساسي

 0.45 4.04 38 انويث الصفي

1.12  
.260  

 الكلية الدرجة 0.36 3.84 108 أساسي

 0.31 3.98 38 ثانوي

2.14  .030 

  ).α≥0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

وجود فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية تبعاً لمتغير المرحلة حيث ) 17.4(يتضح من الجدول 

لذلك تم ) α≥0.05( هي قيمة اقل من مستوى الداللةو) 0.03(ومستوى داللة) 2.14(بلغت قيمة ت

رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

متوسطات إدراك معلمي التربية الرياضية ومعلماتها لمبادئ التدريس الفعال، كما ويتضح من 

 .دارة وتنظيم الصفالجدول وجود فروق دالة إحصائياً في محوري التخطيط وإ
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   :بالفرضية السادسة النتائج المتعلقة 7.4

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .التخصص إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة لفحص) Independent t-test(ت اختبار تخداماس تم السادسة الفرضية صحة من للتحقق

 تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى درجات متوسطات بين الفروق

  .ذلك يوضح) 18.4(والجدول التخصص لمتغير

 معلمي إدراك مدى في للفروق) Independent t-test (ت اختبار نتائج يوضح): 18.4(الجدول

  .التخصص لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية ةالتربي
المتوسط  العدد التخصص المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  )ت(قيمه 

  الداللة

 التخطيط 0.54 3.74 131 تربيه رياضيه

 0.61 3.51 15 تخصص أخر

1.52 
0.13 

العرض  0.48 3.91 131 تربيه رياضيه

 0.41 3.80 15 تخصص أخر والمحتوى

.85 0.36 

  

الوسائل  0.46 3.84 131 تربيه رياضيه

 0.38 3.71 15 تخصص أخر واألساليب

1.05 0.29 

  

أدارة وتنظيم  0.41 3.96 131 تربيه رياضيه

 0.40 3.87 15 تخصص أخر الصف

.84 .400  
 

 التقويم 0.40 3.93 131 تربيه رياضيه

 0.37 3.80 15 تخصص أخر

1.20 0.23 

  

التفاعل  0.45 3.99 131 تربيه رياضيه

 0.49 3.72  15 تخصص أخر الصفي

2.15  
.030  

رياضيه تربيه الدرجة الكلية 0.35 3.90 131 

آخر تخصص  15 3.73 0.31 

1.68 .090  

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية تبعاً لمتغير ) 18.4(يتضح من الجدول 

  وهي قيمة اكبر من مستوى الداللة ) 0.09(ومستوى الداللة) 1.68( حيث كانت قيمة تالتخصص

  )0.05≤α(لذلك تم قبول الفرضية الصفرية .  

كما ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا في محور التفاعل الصفي حيث كانت قيمة ت 

  ≤α    .(0.05( وهي اقل من مستوى الداللة) 0.03(ومستوى داللة ) 2.15(تساوي 
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  :الدراسة نتائج ملخص

  : يلي كما تلخيصها يمكن الدراسة نتائج استعراض بعد

 كانت الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة أن الدراسة نتائج أظهرت لقد

 انحراف مع )3.88 (لألداة الكلية الدرجة على الدرجة لهذه الحسابي المتوسط بلغ حيث كبيرة،

  ). 0.35 (معياري

  

 مدى في) α≥0.05(المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت كما

 والمرحلة، العلمي المؤهل متغير إلى تعزى الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  . األساسية والمرحلة الماجستير لصالح الفروق وكانت

  

 في )α≥0.05(المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج تأظهر وكما

 والخبرة والمديرية الجنس إلى تعزى الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى

  .والتخصص
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  الخامس الفصل

______________________________________________________________  

  :الدراسة نتائج مناقشة 1.5

 عن لإلجابة وذلك ا،وتوصياته الدراسة نتائج لمناقشة ومفصال كامال عرضا الفصل هذا يتضمن

  .فرضياتها صحة من والتحقق الدراسة تساؤالت

 الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 العلمي، المؤهل الجنس،: (المتغيرات من كل ثرأو الخليل، محافظة في الحكومية المدارس في

   .)التخصص الخبرة، وسنوات ،الدراسية المرحلة المديرية،

  

  :الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 1.1.5
  

  الفعال؟ التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك ما

 الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك درجة أن أهمها نتائج إلى الدراسة توصلت

التقدير الكلي إلدراك معلمي التربية ) 3.88(سابيح بمتوسط كانت للفقرات الكلي المجال في

، كما أظهرت النتائج أن أعلى كبيرة بدرجةالرياضية لمبادئ التدريس الفعال وهو يعبر عن إدراك 

أصيغ األهداف التعليمية صياغة : ( هيجدا كبيرة بدرجة) 4.11(فقرة حصلت على متوسط حسابي 

بمتوسط ) اط األنشطة التعليمية باألهداف الموضوعيةأراعي ارتب( ، تليها الفقرة)سلوكية صحيحة

اجذب انتباه جميع الطالب من خالل أسلوب :( ، تليها الفقرة جدا كبيرة بدرجة) 4.08(حسابي 

  . .كبيرة بدرجة) 4.08(بمتوسط حسابي) عرض المهارة

 الذي يعده وتعزو الباحثة ظهور هذه النتيجة إلى أن التخطيط عملية تصور مسبق للموقف التعليمي

 الخطة نظام متكامل تتألف من وإن  المحددة مسبقا،المعلم لمساعدة الطلبة على بلوغ األهداف

صياغة األهداف التعليمية صياغة المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة، لذلك تتم 

راد استخدامها بما واإلمكانات الم  ويتم تحديد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف،،سلوكية صحيحة

  .وبيان استراتيجيات التدريس المتبعة لتحقيق األهداف، يتناسب مع المحتوى

 الناجحة  اإلدارةإن خرى فتعزو الباحثة ذلك األأما بالنسبة لالهتمام بالعرض والمحتوى والمجاالت

ضحة حول ارشادات الو مناخ تعليمي جيد فتقديم اإلللصف وتنظيمه بشكل جيد توفر الفرصة إليجاد

 التقويم في العملية التربوية وإن، حصة والسالمة في جميع مراحل الانمالنظام، ومراعاة عوامل األ

  .وسيلة أو أداة لعملية القياس ويبنى عليها اتخاذ قرار أو إصدار حكم 
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أن  لمعلمي التربية الرياضية، كما  هذه النتيجة إلى كفاءة األعداد المهني واألكاديميوتعزو الباحثة

معلم التربية الرياضية من قبل الطلبة تؤدي إلى االلتزام بها، المكانة المرموقة التي يتمتع بها 

  .وتفضيل حصة التربية الرياضية على باقي الحصص

، واختلفت مع دراسة الزعبي )2010(اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة النواجعة 

  ). 2008(ومسمار

  

  :ألوللمتعلقة بالسؤال النتائج ا مناقشة ا2.1.5

  هل تختلف درجة إدراك معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال باختالف جنس المعلم؟

  :انبثق عن السؤال األول الفرضية الصفرية اآلتية

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .الجنس إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس بادئلم الرياضية التربية

 إدراك متوسطات بين الفروق داللة للتعرف) T.test (باستخدام الفرضية فحص خالل من تبين

 في الداللة مستوى أن حيث الجنس لمتغير تعزى الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

 قبول يعني  مما) α≥0.05(الداللة مستوى من اكبر القيمة هذه وان) 0.87 (كان الكلية الدرجة

 لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين فروق توجد ال انه أي الصفرية الفرضية

  .ذلك يوضح) 8.4 (رقم الجدولو  الجنس لمتغير تعزى الفعال التدريس

 الذكور مدارس في الرياضية التربية صةح في الفعال التدريس مبادئ تشابه إلى ذلك الباحثة وتعزو

 صفي تفاعل إلى يحتاج الجنسين كال وإن المدارس هذه في متماثلة التربوية البيئة أن حيث إلناثوا

 جنس لمتغير يكن لم لذلك واحدة قوانين إلى يخضعون الجنسين كال وإن مختلفة وأساليب ووسائل

  .ذلك في تأثيراً المعلم

 ومسمار الزعبي دراسة مع تتفق ولم ،)2010(النواجعة دراسة مع ةالدراس هذه نتائج اتفقت

   .)2002( دلبوح أبو دراسةو ،)2008(
  

  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 3.1.5

  الخليل محافظة مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك يختلف هل

  ؟العملية الخبرة باختالف
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  :اآلتية الفرضية الصفرية عن السؤال الثانيةانبثق 

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .العملية الخبرة إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة إلى للتعرف ألحاديا التباين تحليل باراخت باستخدام الصفرية الفرضية فحص خالل من تبين

 الخبرة لمتغير تعزى التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين الفروق

 وهي) 0.47 (كان الخبرة لمتغير الكلية الدرجة في الداللة مستوى نإ ،)9.4 (الجدول من ويتضح

 ال أي الصفرية، الفرضية قبول تم لذلك إحصائياً دالة غير وهي) α≥0.05( المستوى من اكبر

 تعزى الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك في إحصائية داللة ذات فروق توجد

   .الخبرة لمتغير

 التربية معلمي عند تكون التي الفعال التدريس مبادئ أن إلى النتيجة هذه في السبب الباحثة تعزو

 هي القليلة الخبرة ذوي المعلمين يدركها التي المبادئ وان الخبرة توياتبمس لها عالقة ال الرياضية

   .العالية الخبرة ذوي المعلمين بها يمر التي الخبرة نفس

 دراسة مع تتفق لم ،)2006(مرار ودراسة ،)2010 (النواجعة دراسة مع الدراسة هذه اتفقت

   .)2002( دلبوح أبو دراسة مع تتفق لم كما ،)2008(ومسمار الزعبي

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث4.1.5

  الخليل محافظة مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك يختلف هل

   ؟ العلمي المؤهل باختالف

  :اآلتية الصفرية الفرضية الثالثانبثق عن السؤال 

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  

  .العلمي المؤهل إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة إلى للتعرف أألحادي التباين تحليل اختبار باستخدام الصفرية الفرضية فحص خالل من تبين

 المؤهل لمتغير تعزى الفعال التدريس لمبادئ ياضيةالر التربية معلمي إدراك متوسطات بين الفروق

 من اقل وهي) 0.00 (الكلية الدرجة في الداللة مستوى أن ،)11.4(الجدول من ويتضح العلمي

 ذات فروقا هناك أن أي الصفرية، الفرضية رفض تم لذلك إحصائياً دالة إذن) α≥0.05( المستوى
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 المؤهل لمتغير تعزى الفعال التدريس لمبادئ ضيةالريا التربية معلمي إدراك في إحصائية داللة

 البعدية للمقارنة) LSD(اختبار استخدام تم العلمي المؤهل لمتغير تبعا الفروق مصدر ولبيان العلمي،

 المؤهل في الفروق مصدر نإ) 12.4 (الجدول من ويالحظ ،)12.4(بالجدول كما نتائجه وكانت

 إدارة محور وفي ،الماجستير لصالح والدبلوم ستيرالماج حملة بين التخطيط محور في العلمي

 حملة وبين الماجستير لصالح والدبلوم الماجستير حملة بين الفروق كانت الصف وتنظيم

 الماجستير حملة بين التقويم محور في كانت كما الماجستير، لصالح والماجستير البكالوريوس

 محور الماجستير،وفي لصالح والبكالوريوس رالماجستي حملة وبين الماجستير حملة لصالح والدبلوم

 حملة وبين الماجستير حملة لصالح والدبلوم الماجستير حملة بين الفروق كانت الصفي التفاعل

  .  البكالوريوس لصالح والدبلوم البكالوريوس

 موحد الغير ألكاديميوا المهني والتدريب إلعدادا في الختالفا إلى عائد ذلك نإ الباحثة وترى

 أن كما العلمية، المؤهالت باختالف وأكاديمياً وسلوكياً تربوياً تأهيلهم على يعتمد والذي معلمينلل

 غالبية أن كذلك العلمي، بالمؤهل عالقة لها الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

  .تلفةالمخ والجامعات المعاهد في الشيء بعض مختلفة تربوية مساقات يدرسون المعلمين

   .)2008 (الزعبي دراسة مع تتفق لم ،)2002(دلبوح أبو دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع5.1.5 

  الخليل  محافظة مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك يختلف هل

  ؟ المديرية باختالف

  :ال الرابع الفرضية الصفرية اآلتيةانبثق عن السؤ

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .المديرية إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 داللة إلى للتعرف ألحاديا اينالتب تحليل اختبار باستخدام الصفرية الفرضية فحص خالل من تبين

 فروق وجود عدم الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات بين الفروق

 الدرجة في الداللة مستوى كان حيث المديرية لمتغير تبعا الكلية الدرجة على إحصائية داللة ذات

 من ويتضح الصفرية الفرضية قبول تم لذلك )α≥0.05 (المستوى من اكبر وهي)0.29(الكلية

 قيمة كانت حيث التقويم محور في للمديرية تبعاً إحصائيا دالة فروق توجد بانه ،)14.4(لجدولا

الفروق  اتجاه ولبيان) α≥0.05( اللةالد مستوى من اقل وهي) 0.01(الداللة ومستوى) 4.15(ت
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يظهر نتائج ) 10.4(والجدول) LSD)Least Significance Difference Testتم استخدام 

  .المديرية بحسب متغير مجال التقويمللفروق بين متوسطات أفراد عينه الدراسة في  .LSDاختبار 

أن مصدر الفروق في محور التقويم بين مديرية وسط وجنوب الخليل  )15.4( الجدول يالحظ من

  .لصالح جنوب الخليل

 الفعال التدريس لمبادئ الرياضية لتربيةا معلمي إدراك أن إلى يعود قد ذلك سبب أن الباحثة وتعزو

 من الفعال التدريس لمبادئ الرياضة معلمي إدراك من أكبر بدرجة يكون الخليل جنوب مديرية في

 الثالث، المديريات في التعليمية البيئية الظروف اختالف إلى باإلضافة الخليل، وشمال وسط مديرية

 مديريات قبل من تنفيذها فاعلية ومدى والتعليم التربية وزارة تعقدها التي الدورات السبب يكون وقد

 المعلمين مشاركة مدى من عليها يترتب وما الرياضية، التربية حصة أنشطة لتسهيل والتعليم التربية

  .المدرسية الحصة أثناء وتنفيذها بها

 داللة ذات فروقا هناك أن النتائج أظهرت حيث ،)2010(النواجعة دراسة مع الدراسة هذه اتفقت

 تنفيذ في البيئية للصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك في المديرية متغير في إحصائية

  .حصصهم

  

  :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 6.1.5

  الخليل محافظة مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك يختلف هل

  ؟ ةالدراسي المرحلة باختالف

  :انبثق عن السؤال الخامس الفرضية الصفرية اآلتية 

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 للمرحلة إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

  .الدراسية

 بين الفروق داللة إلى للتعرف) T.test(اختبار باستخدام الصفرية الفرضية فحص خالل من تبين

 من ويتضح المرحلة لمتغير تعزى الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات

 قيمة بلغت حيث المرحلة لمتغير تبعاً الكلية الدرجة على إحصائيا دالة فروق وجود ،)17.4(الجدول

 رفض تم لذلك) α≥0.05( الداللة مستوى من اقل قيمة وهي) 0.03 (داللة ومستوى) 2.14(ت

 في إحصائيا دالة فروق وجود الجدول من ويتضح كما البديلة، الفرضية وقبول الصفرية الفرضية

  .الصف وتنظيم وإدارة التخطيط محوري
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 ةمرحل كل أن أي دراسية، مرحلة لكل الرياضية التربية درس اختالف ذلك سبب أن الباحثة وتعزو

 طبيعة واختالف ألخرى،ا المرحلة عن تختلف وأدوات للصف وتنظيم وإدارة تخطيط إلى تحتاج

  .ألخرى مرحلة من الطالب

 ذات فروق وجود عدم إلى أشارت حيث ،)2010 (النواجعة دراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق لم

 تبعا حصصهم تنفيذ في ةالبيئي للصعوبات الرياضية التربية معلمي إدراك درجة في إحصائية داللة

 إلى أشارت حيث ،)2006(مرار دراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق ولم ،الدراسية المرحلة لمستوى

 في الرياضية التربية ومعلمات معلمي ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

  .الدراسية لمرحلةا مستوى لمتغير تبعا نظرهم وجهة من التعليمية للكفايات الغربية الضفة

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السادس 7.1.5

  الخليل محافظة مديريات في الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك مدى يختلف هل

  ؟ التخصص باختالف

  :انبثق عن السؤال السادس الفرضية الصفرية اآلتية

 معلمي إدراك متوسطات في )α≥0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .التخصص إلى تعزى الخليل محافظة مديريات مدارس في التدريس لمبادئ الرياضية التربية

 بين الفروق داللة إلى للتعرف) T-test(اختبار باستخدام الصفرية الفرضية فحص خالل من تبين

 من ويتضح. التخصص لمتغير تعزى الفعال التدريس ادئلمب الرياضية التربية معلمي إدراك متوسطات

 قيمة كانت حيث التخصص لمتغير تبعاً الكلية الدرجة على داللة ذات فروق وجود عدم) 18.4(الجدول

 قبول تم لذلك )α≥0.05(الداللة مستوى من اكبر قيمة وهي) 0.09(الداللة ومستوى) 1.68(ت

  .الصفرية الفرضية

 ف قيمة كانت حيث الصفي التفاعل محور في إحصائيا دالة فروق جودو الجدول من ويتضح كما

  ).α≥0.05(الداللة مستوى من اقل قيمة وهي) 0.03(الداللة ومستوى )2.15 (تساوي

 قبل من تنفيذها فاعلية ومدى والتعليم التربية وزارة تعقدها التي الدورات إلى ذلك الباحثة وتعزو

 مشاركة من عليها يترتب وما الرياضية، التربية حصة أنشطة تنفيذ لتسهيل والتعليم التربية مديريات

  .المدرسية الحصة أثناء وتنفيذها بها المعلمين

   ).2010(النواجعة دراسة مع واتفقت. )2004(الشياب مع الدراسة هذه نتائج تتفق لم
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   :التوصيات 2.5

  :اآلتية بالتوصيات الباحثة توصي الدراسة إليها توصلت التي والنتائج الدراسة أهداف ضوء في

 .المدرسية الرياضية التربية بحصة والتعليم التربية وزارة قبل من االهتمام زيادة -1

 على الفعال للتدريس مبادئ من عليه اجمعوا بما الرياضية التربية معلمي التزام ضرورة -2

 .جميعها المحاور

 أساليب على تشتمل الرياضية التربية لمعلمي متخصصة عمل وورش دورات إجراء -3

 .والتقويم والقياس التدريس

 التخطيط عند الطلبة وعدد المدرسية الرياضية اإلمكانات اخذ الرياضية التربية معلمي على -4

 .الرياضية التربية لدرس

 .الطلبة وعدد المدرسة نوع مثل أخرى متغيرات تشمل بحيث متماثلة دراسات إجراء -5

 تواجه التي والنفسية واالقتصادية تماعيةاالج المشكالت تتناول ودراسات بحوث إجراء -6

 .الرياضية التربية معلمي

 .فلسطين في والتعليم التربية مديريات جميع تشمل مماثلة أخرى دراسات إجراء -7

  

  

  

  

  

  



 
 

65

 

   :العربية المراجع
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  )2(ملحق رقم

  إستبانة

     جامعة القدس

  

  كلية العلوم التربوية

  

  قسم الدراسات العليا

  

  ـ:ة/ة المحترم/حضرة المعلم

معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال في مدارس  إدراك "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

  وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة ،"الخليل  محافظة

  .القدس
ميع فقرات األستبانة، وذلك بوضع إشارة إلجابة عن جايرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل 

)X( أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة، علما بان جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها 

  .سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقط

  

  وشكرا لكم لحسن تعاونكم

  الباحثة ميرفت الجبور

  الدكتور زياد قياجة: إشراف

  :ألولاالقسم  

   في المكان الذي ينطبق على حالتك )X(الرجاء وضع إشارة  : المعلومات العامة

   أنثى    □  ذكر              □ :                الجنس 

  ماجستير     □ بكالوريوس     □ دبلوم       □:          المؤهل العلمي

  سنوات 11 أكثر من □ات     سنو10-5 □سنوات          5 اقل من□:      الخبرة 

    شمال الخليل□الوسط             □  جنوب الخليل    □:     المديرية

  ثانوي□ أساسي                  □:     المرحلة

  تخصص آخر     □تربية رياضية            □:  التخصص
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   في الخانة التي تناسبك )X(الرجاء وضع إشارة : القسم الثاني

   التخطيط-:ول ألاالمحور 

 كبيرة الفقرات     الرقم
 جدا

 قليلة قليلةمتوسطة كبيرة
 جدا

      .صحيحة سلوكية صياغة التعليمية األهداف أصيغ -1

 حركية والنفس المعرفية التعليمية للمجاالت األهداف شمول -2

 .واالنفعالية

     

      . األهداف لتحقيق المناسبة اإلجراءات احدد -3

      .مسبقا معدة سنوية خطة وفق اليومية الخطة اعد -4

      .المحتوى مع يتناسب بما استخدامها المراد اإلمكانات احدد -5

      .واضح زمني تسلسل وفق تطبيقها المراد التعليمية األنشطة أبين -6

      .األهداف لتحقيق المتبعة التدريس استراتيجيات أبين -7

 على بناءا اليومية الخطة وضع عند القبلي التعلم عنصر أراعي -8

 . الراجعة التغذية

     

      . وأدواته التقويم إجراءات احدد -9

  

  والمحتوى العرض- :الثاني المحور

 كبيرة الفقرات الرقم
 جدا

 قليلة قليلةمتوسطة كبيرة
 جدا

      .الموضوعية باألهداف التعليمية األنشطة ارتباط أراعي -1

       .الصعب إلى السهل منطقي،من بتسلسل التعليمية المادة مأقد -2

      . المقدمة التعليمية األنشطة في أنوع -3

      .والمفهومة الواضحة والعبارات األلفاظ اختار -4
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      .المحتوى في المتضمنة التعليمية األنشطة على أركز -5

      .المقدمة عليميةالت لألنشطة المناسب الزمني التوزيع أراعي -6

      .األهداف تحقيق إلى للوصول التطبيقي الجانب على أركز -7

      . التطبيق أثناء الطلبة بين الفردية الفروق أراعي -8

      . العملي للتطبيق الطلبة لجميع الفرصة أتيح -9

      . الطلبة لقدرات التعليمية األنشطة مالئمة أراعي -10

  

  واألساليب الوسائل-:لثالثا المحور

 كبيرة الفقرات الرقم
 جدا

 قليلة قليلةمتوسطة كبيرة
 جدا

      .التعليمية الوسائل استخدام في المالئمة أراعي -1

       .الموضوعية باألهداف التعليمية الوسيلة ارتباط أراعي -2

      . الفردية للفروق التعليمية الوسيلة مراعاة -3

      .صعوبتها ودرجة المهارة وطبيعة المتبع األسلوب اسبتن أراعي -4

      .الطالب لدافعية الوسيلة مناسبة مراعاة -5

      .اجلها من المستخدمة المهارة واقعية التعليمية الوسيلة مراعاة -6

      .والواقعية والوضوح بالبساطة التعليمية الوسيلة اتصاف مراعاة -7

  

  الصف وتنظيم إدارة -:الرابع المحور

 كبيرة الفقــــــــــــــــرات الرقم
 جدا

كبير
 ة

 قليلة قليلة متوسطة
 جدا

      .المهارة عرض أسلوب خالل من الطالب جميع انتباه اجذب -1

        .الرياضية األدوات نقل حول ومفهومة واضحة تعليمات أضع -2
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 بنظام لملعبا ساحة وإلى من والخروج الدخول يتم آن أراعي -3

 . وهدوء

     

      .ودقيق مستمر بشكل الطلبة تحركات ارصد -4

      .وسرعة بحزم تحدث التي المشكالت أواجهة -5

      .وإعدادهم الطلبة مستوى تناسب التي التشكيالت استخدام أراعي -6

      .انقطاع وبدون الوقت طوال الطلبة إشغال أراعي  -7

 طوال مالحظتهم يسمح بشكل الملعب ساحة يف الطلبة أوزع -8

 . الوقت

     

      . الدرس مراحل جميع في والسالمة األمن عوامل أراعي -9

      . متنوعة بطرق الصافرة استخدام أراعي -10

  التقويم -:الخامس المحور

 كبيرة الفقرات الرقم
 جدا

 قليلة قليلة متوسطةكبيرة
 جدا

      .تقويم أدوات باستخدام لألهداف ميذالتال تعلم من التأكد -1

        .الطلبة ألعمال التقويم في أنوع -2

 والثبات بالصدق تتصف التقويم في المستخدمة األدوات -3

 . والموضوعية

     

      .األهداف تحقيق درجة تقيس تقويم أساليب استخدام أراعي -4

      .طلبةال بين الفردية الفروق التقويم في أراعي -5

      .وأدواته التقويم أساليب في أنوع -6

 تقدمهم لمدى مستمر بتقدير يسمح الطلبة لتقويم إجراءات اعتمد -7

 .وتحسنهم

     

      وااللتزام الرياضي للزي الطلبة ارتداء الختامي التقويم أثناء أراعي -8
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  .بالنظام

  الصفي التفاعل -:السادس المحور

 كبيرة  الفقرات الرقم
 جدا

 قليلة قليلة متوسطةكبيرة
 جدا

      .الطلبة تفكير إثارة -1

      .  بالدرس المتعلقة القرارات بعض اتخاذ في الطلبة إشراك -2

      . التعلم نحو الطلبة ودافعية حماس إثارة -3

      .أرائهم وأتقبل الطلبة احترم -4

      .للطلبة المناسب التعزيز أقدم -5

      .التدريس في االيجابيات على أركز -6

      .بعناية مالحظاتهم إلى واالستماع جيد بشكل للطلبة أصغي -7

      . الدرس مراحل جميع وفي باستمرار للطلبة الراجعة التغذية أقدم -8

      . المقدمة الرياضية األنشطة في الطلبة استمتاع أراعي -9

      .األدوات وتجهيز للحصة اداإلعد في الطلبة إشراك 10
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  )3(رقم ملحق

  

 الجامعة االسم الرقم

 القدس جامعة عرمان إبراهيم.د 1

  الخليل جامعة العواودة انتصار.د 2

 المفتوحة القدس جامعة بحيص جمال.د 3

 المفتوحة القدس جامعة قطوف خالد.د 4

 القدس جامعة زيدان عفيف.د 5

  الخليل امعةج الخطيب الدين علم.د 6

 المفتوحة القدس جامعة المصري عماد.د 7

 الخليل جامعة مخامرة يونس كمال.د 8

 القدس جامعة سمرة أبو محمود.د 9

 القدس جامعة الهادي عبد نبيل.د 10

 القدس جامعة عاصي أماني.أ 11
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  حقالملا سرهف

  

 رقم

 الملحق

 رقم ضوعالمو

 الصفحة

 70 الدراسة إجراء على والتعليم التربية وزارة موافقة 1

 71 النهائية بصورتها الدراسة إستبانة 2

 76 الدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء 3

 77 الباحث مهمة لتسهيل العالي والتعليم التربية لوزيرة القدس جامعة كتاب 4

 إلى موجه الدارسة إجراء على لعاليا والتعليم التربية وزارة موافقة كتاب 5

 .الخليل محافظة في المختلفة التربية مديريات
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  الجداول فهرس

   رقم

 الجدول

 رقم الجدول محتوى

 الصفحة

 29 .متغيراتها حسب الدراسة عينة أفراد توزيع 1.3

  32  ككل لألداء الدراسة محاور من محور لكل الثبات معامل  2.3

 الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  1.4

  .تنازليا مرتبة التخطيط محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

35  

 الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  2.4

 مرتبة والمحتوى العرض محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

  .تنازليا

36  

 الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  3.4

 مرتبة واألساليب الوسائل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

  .تنازليا

37  

 الرياضية التربية لميمع إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  4.4

 مرتبة وتنظيمه الصف إدارة محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

  .تنازليا

38  

 الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  5.4

  .تنازليا مرتبة التقويم محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

39  

 الرياضية التربية معلمي إلدراك المعيارية واالنحرافات الحسابية لمتوسطاتا  6.4

 .تنازليا مرتبة الصفي التفاعل محور فقرات من فقرة لكل الفعال التدريس لمبادئ

40  

 الفعال التدريس محاور وترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  7.4

  .تنازليا تبةمر الدراسة عينة أفراد استجابات بحسب

41  

 معلمي إدراك مدى في للفروق) Independent t-test (ت اختبار نتائج 8.4

 المعلم جنس لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية

42 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة تبعا لمتغير   9.4

  .الخبرة

43  

 مدى في للفروق) One- Way Of Variance (أألحادي اينالتب تحليل نتائج 10.4

 الخبرة لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي إدراك

44 

  46المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة تبعا لمتغير   11.4
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  .المؤهل العلمي

 إدراك مدىللفروق في ) One-Way Anova(نتائج تحليل التباين أألحادي  12.4

 معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال تبعا لمتغير المؤهل العلمي

47 

 للفروق بين متوسطات أفراد عينه الدراسة في مجال) LSD(نتائج اختبار  13.4

  التخطيط

 بحسب متغير المؤهل وإدارة وتنظيم الصف ومحور التقويم والتفاعل الصفي 

  .العلمي

48 

  49  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة حسب المديرية  14.4

للفروق في مدى إدراك ) One-Way Anova(نتائج تحليل التباين أألحادي  15.4

 . معلمي التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفعال تبعا لمتغير المديرية

51 

روق ين متوسطات أفراد عينة الدراسة في مجال التقويم للف)L.S.D(نتائج اختيار  16.4

  .تبعا للمديرية

52  

17.4  

 

 إدراك درجة في للفروق) Independent t-test (ت اختبار نتائج يوضح

 .المرحلة لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي

52 

 إدراك مدى درجة في روقللف) Independent t-test (ت اختبار نتائج يوضح 18.4

 . التخصص لمتغير تبعا الفعال التدريس لمبادئ الرياضية التربية معلمي
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  فهرس المحتويات

  الصفحة رقم  الموضوع

  أ    اإلقرار

  ب  إهداء

  ج  وتقدير شكر

  د  بالعربية الملخص

  هـ  باالنجليزية الملخص

    وأهميتها الدراسة مشكلة: األول الفصل

  2  مقدمةال

  5  الدراسة مشكلة

  6  الدراسة أهداف

  6  الدراسة أسئلة

  7  الدراسة فرضيات

  7  الدراسة أهمية

  8  الدراسة محددات

  9  الدراسة مصطلحات

    السابقة والدراسات النظري االطار: الثاني الفصل

  11  النظري االطار

  19  السابقة الدراسات

  26  السابقة الدراسات على تعليق

    واإلجراءات الطريقة: الثالث الفصل

  29  الدراسة منهج

  29  الدراسة مجتمع

  29  الدراسة عينة

  30  الدراسة أداة

  31  الدراسة أداة صدق

  31  الدراسة أداة ثبات

  32  الدراسة متغيرات
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  32  الدراسة إجراءات

  33  اإلحصائية المعالجة

    الدراسة نتائج: الرابع الفصل

  35  الرئيس البالسؤ المتعلقة النتائج

  41  األول الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج

  42  الثاني الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج

  45  الثالث الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج

  49    الرابع الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج

  52  الخامس الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج

  53  السادس فرعيال بالسؤال المتعلقة النتائج

  55  الدراسة نتائج ملخص

    الدراسة نتائج مناقشة: الخامس الفصل

  57  الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  58  األول الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  58  الثاني الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  59  الثالث الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  60  الرابع الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  61  الخامس الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  62  السادس الفرعي بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  63  التوصيات

    المراجع

  64  العربية المراجع

  66  األجنبية المراجع

    المالحق

  70  المالحق فهرس

  79  الجداول سفهر

 
  


