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 يىسى عبذانكرٌى أبى دنبىح

 فخري سهًٍاٌ بشابشة

 تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية
 يىسى عبذانكرٌى أبى دنبىح. د
 فخري سهًٍاٌ بشابشة. و

 :  لدراسةومشكمة االمقدمة أوال ـ 
١ٕاخ ِٓ ضشٚس٠اخ اٌرمذَ ٚاالصد٘اس ٌىً ِجرّغ ٠ش٠ذ رٌه؛ ال ع١ّا فٟ ٠ؼذ اٌرط٠ٛش اٌرشتٛٞ ِٚا ٠شافمٗ ِٓ ذحذ٠صاخ ٚذحغ 

اٌؼصش اٌحاٌٟ اٌزٞ دخً ػ١ٍٗ وص١ش ِٓ األدٚاخ اٌرىٌٕٛٛج١ح ٚاٌّؼشف١ح ٚطشق اٌرؼاًِ ِؼٙا ٚاعرخذاِٙا فٟ شرٝ ِٕاحٟ اٌح١اج 

 الٌؼاب اٌحشو١ح.حرٝ أٔٙا حٍد ِحً وص١ش ِٓ اٌغٍٛو١اخ اٌمذ٠ّح واعرثذاي االٌؼاب االٌىرش١ٔٚح ِىاْ ا

٠ٚشٙذ اٌؼاٌُ ذحٛالخ ٚذغ١شاخ أششخ فٟ ّٔط اٌح١اج ٚطش٠مح اٌرفى١ش ٌذٜ األفشاد ِّا شجغ اٌّشت١١ٓ اٌرشت١٠ٛٓ تئػادج       

إٌظش فٟ صمً ٚتٕاء األفىاس ٚاعرغالٌٙا فٟ حً اٌّشىالخ اٌح١اذ١ح تذافغ ذٍمائٟ ٚراذٟ، ٚذشج١غ االفشاد ػٍٝ اٌرفاػً ٚإٌشاط 

 ( 31 ـ  2004) Hill & Brodin ,ِغ ا٢خش٠ٓ وّجّٛػاخ ٚأفشاد وٟ ٠ؤدٞ دٚسٖ تفاػ١ٍح ٚالرذاس فٟ ػصشٖ.ٚاٌرؼاْٚ 

٠ٚرطٍة رٌه ٔمً اٌطاٌة ِٓ اٌذٚس اٌرم١ٍذٞ اٌّرٍمٓ إٌٝ اٌذٚس اإل٠جاتٟ اٌفاػً ٚاٌّشاسن اٌزٞ ٠حاٚس ٠ٕٚالش ٠ٚمذَ أفىاسٖ       

٠ٚغرصّش٘ا، ٠ٕٚرج اٌّؼشفح ٠ٚطٛس٘ا، وٟ ٠صثح اٌطاٌة ِرؼٍّاً ٚٔشطاً، ٠ٚىرغة تصمح ػا١ٌح، ٠ٚٛظف ِٙاساخ اإلتذاع ٚاٌرفى١ش 

ِٙاساخ و١ف١ح اٌرؼٍُ، ٚاٌرط٠ٛش اٌّغرّش ٌخثشاذٗ ِٚٙاساذٗ، ٚلادسا ػٍٝ اٌرفى١ش ٚاٌرأًِ ٚإٌمذ اٌثٕاء اال٠جاتٟ، ٚستط اٌرؼٍُ 

  (31 ـ  2008) Cotton ٚاٌرؼ١ٍُ تٛالغ اٌح١اج اٌحم١م١ح .

جٙح اٌرحذ٠اخ اٌرٟ ٠شٙذ٘ا اٌؼاٌُ اٌّرغاسع فٟ وافح اٌّجاالخ اٌرشت٠ٛح ٚااللرصاد٠ح ٚاٌصح١ح ٚاالجرّاػ١ح ِٚٓ أجً ِٛا

ٚاٌغ١اع١ح  واْ ال تذ ِٓ اٌرفى١ش فٟ أحذاز ذؼذ٠الخ جٛ٘ش٠ح فٟ اٌّؤعغاخ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚاٌرشت٠ٛح ِٓ خالي ذط٠ٛش ٚذحذ٠س 

جاتش ،ٝ ِٙاساخ اٌرفى١ش ٚاإلتذاع فٟ ٚالغ اٌؼ١ٍّح اٌرؼ١ٍّح ٚاٌرؼ١ّ١ٍحاعرشاذ١ج١اخ ٚأعا١ٌة اٌرذس٠ظ اٌّخرٍفح ٚاٌرشو١ض ػٍ

 .(1ـ  1133) ٚآخشْٚ

اْ ذٕف١ز اٌحصص ٚاٌذسٚط اٌّخرٍفح داخً أعٛاس اٌّذسعح ذؼذ راخ أ١ّ٘ح تاٌغح فٟ ذأ١ً٘ ٚصمً شخص١ح اٌطٍثح ٚإوغاتٗ 

اد . ٚذؼرثش اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح ٟ٘ اٌجضء اٌّىًّ ٌٍرشت١ح حمك احر١اجاخ األفشاٌّؼاسف ٚاالذجا٘اخ ٚاٌّّاسعاخ اإل٠جات١ح اٌرٟ ذ

 اٌؼاِح ٚذرحمك ِٓ األٔشطح ٚاٌذسٚط ٠ٚؼرّذ رٌه ػٍٝ اإلطاس اٌؼاَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د. موسى عبدالكريم أبو دلبوح/ أستاذ مشارك مناىج واساليب تدريس التربية الرياضية/ كمية التربية/ جامعة اليرموك 

   م. فخري سميمان بشابشة/ مدرس التربية الرياضية/ كمية الحصن الجامعية/ جامعة البمقاء التطبيقية **        
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والتعميم كان أىميا الطمبة وىم محور ضية المطورة التي تعتمد عمى جممة من المرتكزات الرئيسية في التعمم لمناىج التربية الريا 

 ،العممية التعميمية وتطوير المعممين فنيًا ومينيًا والتنوع في استخدام استراتيجيات التدريس، والتركيز عمى التكنولوجيا في التعميم 

 (.6ـ  0202 )الديري والعتوم،

التعميمية وربطيا بكثير من المتغيرات الحديثة المطورة كاالقتصاد المعرفي  وال بد ىنا من تطوير كافة جوانب العممية      

والميارات الحياتية والمناىج المطورة، حيث يتعمم األفراد سبل البحث عن المعارف وادخال التكنولوجيا لمعمل واكتساب الميارات 

عداد األفراد قادرين في الحصول عمى المعرفة الحياتية واإلبداعية لمتعاي ش مع مختمف أصناف المجتمع وتحقيق الذات، وا 

 (3 ـ  0202)وأمين،الحايك ،واالستفادة منيا وكذلك إنتاجيا 

ويعتبر التقييم جزء ال تجزأ من النظام التربوي، إذ يرتبط التخطيط والتنفيذ، وىي وسيمة لمكشف عن المستوى الذي          

ق جراء العممية التعممية والتعميمية، وتساعد في الكشف عن مواطن القوة والضعف، ويعطي صورة واقعية عن فاعمية تحق

الخزاعمو ، أساليب وطرق التدريس واستراتيجياتيا، ومفردات حصة التربية الرياضية المختمفة ونتاجاتيا المختمفة 

 (.2ـ  0202(وآخرون،

ل خبرة وعمل الباحثان كمدرسين وأعضاء ىيئة تدريس جامعي في مجال مناىج جاءت ىذه الدراسة من خال       

واستراتيجيات التدريس في التربية الرياضية وما رافق ىذا المجال من تطورات وتغييرات ضمن برامج التحديث التربوي الذي 

مخرجات حصة التربية مضى عميو أكثر من عقد ونصف فقد الحظ ان ىناك تذمر وقمق وعدم وضوح من المعممين عن 

الرياضية وبأنيا تعاني من ضعف التنفيذ ومواكبة التطور، وخصوصًا ان حصة التربية الرياضية ليا خصوصية في طرق 

تدريسيا واستراتيجياتيا وأماكن تنفيذىا في الساحات والمالعب، وكذلك عدم اعتماد عالمتيا في المعدل العام لمطمبة كما في 

 المقررات األخرى.

يجة لما سبق من العوامل سالفة الذكر فقد دفع الباحثان إلى تشخيص واقع حال حصة التربية الرياضية في ظل المناىج ونت

المطورة من خالل التساؤل العام لمباحثان ما درجة ومستوى تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس 

 الرمثا الحكومية؟.
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 الدراسة :  التوتساؤ : أىداف  ثانيا

 :  أىداف الدراسة ـ  أ 

 الدراسة الحالية إلى : تيدف

تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية من وجية نظر معممي ومعممات  .0

 التربية الرياضية.

لرمثا الحكومية تبعًا لمتغيري الجنس والخبرة في تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة ا .0

 التدريس.

 :  الدراسة تساؤالتـ  ب 

 : التساؤالت التالية تم وضع الدراسةفي ضوء ىدف 

ما مستوى تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية من وجية نظر معممي  .0

 ية؟ومعممات التربية الرياض

تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية تبعًا لمتغيري النوع  ىل ىناك تغير في .0

 سنوات وأعمى( ؟ 7سنوات،  7االجتماعي )ذكور، اناث(، والخبرة في التدريس )أقل من 

 :ـ األىمية العممية والتطبيقية  ـج

ىمية وفوائد حصة التربية الرياضية التي يجب أن تقدم لمطالب مخرجات تعميمية تحافظ عمى توازن تكمن أىمية الدراسة من أ

 جميع جوانب النمو لديو المعرفية والوجدانية والنفسحركية وتتمخص أىمية الدراسة بالنقاط التالية:

 تاجات، تقييم الميارة أو الحركة، تقييم تقدم دراسة تشخيصية لواقع حال حصة التربية الرياضية من نواحي حاجات الطمبة، الن

 التغذية الراجعة وحل المشكالت، وتقييم استغالل البيئة المحيطة وتكنولوجيا التعميم.

 .الكشف عن مواطن القوة والضعف التي تعاني منيا حصة التربية الرياضية وذلك لتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف 

 في المناىج واإلشراف بأىمية حصة التربية الرياضية وواقع حاليا في المدارس األردنية وخاصة  تمفت نظر المسؤولين التربويين

 في مدارس الرمثا الحكومية.
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  تتضح الصورة الحقيقية عن حصة التربية الرياضية في مدارس الرمثا الحكومية من أجل االرتقاء والتطوير ليذه الحصة كي

 تواكب التطور التربوي.

 ديدة حديثة في مجال التنفيذ والتطبيق الستراتيجيات وطرق التدريس الحديثة والمناىج في التربية الرياضية لتضيف تقدم دراسة ج

 نتائج حديثة يستفيد منيا الباحثين والميتمين بيذا المجال.
 

 : مصطمحات الدراسة اإلجرائيةد ـ  

 ة والضعف ضمن مجاالت الدراسة. : تشخيص واقع حصة التربية الرياضية من حيث مواطن القو التقييم. 0

: ىي المخرجات والنتاجات التي تحققيا حصص ودروس التربية الرياضية في مدارس الرمثا حصة التربية الرياضية. 0

الحكومية ضمن محاور تقييم كل من: الحاجات واألىداف التعميمية لمطمبة والميارة والتغذية الراجعة وحل المشكالت واستغالل 

 حيطة وتكنولوجيا التعميم. البيئة الم

ىي التغييرات واالستحداثات عمى مناىج التربية الرياضية في اآلونة األخيرة والتي ىي بمثابة دليال : المناىج المطورة. 2

رشادًا لممعمم بإتباع استراتيجيات وخطوات تعميمية مبنية عمى التطور في شؤون الحياة الحالية لموصول إلى نتاجات تتوائم مع  وا 

 متطمبات العصر الحالي. 

 الدراسات السابقةىـ ـ 

إلى معرفة بعض المعوقات التي تواجو تطبيق منياج التربية الرياضية  و تيدف الدراسة ( 7 ) (6102)الطراونة  دراسةـ  0

خدم الباحث المطور في مدارس الكرك، ومعرفة االستجابات تبعا لمتغيرات النوع االجتماعي والخبرة والمؤىل العممي، واست

( معمما ومعممة، وأسفرت بعض النتائج إلى وجود 030المنيج الوصفي مستخدما االستبيان لجمع البيانات، وبمغت العينة )

معوقات مادية وامكانات ومعوقات اجتماعية بدرجات مرتفعة، اال ان الدراسة لم تظير في نتائجيا أي فروق احصائية تبعا 

 لمتغيرات الدراسة.

إلى معرفة مدى توظيف االقتصاد المعرفي في مناىج  وتيدف  ( 3)  (6102كل من الحايك وأمين )دراسة ـ  0

التربية الرياضية الفمسطينية من وجية نظر المشرفين والمعممين، ومعرفة االستجابات تبعا لمتغيرات الوظيفة والجنس، وتم 
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معممة(واستخدم االستبيان  227معممًا؛  209مشرفًا؛  32)استخدام المنيج الوصفي باالسموب المسحي، وبمغت عينات الدراسة 

كأداة لجمع البيانات وأسفرت النتائج إلى ان توظيف االقتصاد المعرفي في مناىج التربية الرياضية كانت بدرجة متوسطة، وعدم 

 وجود فروق احصائية لالستجابات تبعا لمتغير الجنس.

إلى تقويم جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء التطوير  دفوتي ( 2) (6102الخزاعمو وآخرون ) دراسةـ  3

التربوي من حيث حاجات الطمبة والنتاجات وتقويم الميارة والحركة والتغذية الراجعة وحل المشكالت واستثمار البيئة المحيطة 

باحث المنيج الوصفي مستخدما وتكنولوجيا التعميمن ومعرفة االستجابات تبعا لمتغيرات الجنس والمؤىل والخبرة، واستخدم  ال

( معممًا ومعممة، وأسفرت النتائج إلى أن درجة تقويم كافة المجاالت 079استبيان لجمع البيانات تم توزيعو عمى عينة بمغت )

جاءت جميعيا بالدرجة المتوسطة، وكذلك عدم وجود فروق الستجابات عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل 

 .العممي

لتقويم منياج التربية الرياضية المطّور في االقتصاد المعرفي، واستخدم الباحث  يدفوت (7) (0200الشطناوي ) دراسةـ  2

( مشرفة من مشرفي 09( مشرفا و)20المنيج الوصفي مستخدما االستبيان كوسيمة لجمع البيانات، وبمغت عّينة الدراسة )

ت التربية والتعميم في األردن، وأسفرت النتائج إلى ان درجة التقويم عالية لجميع التربية الرياضية ومن جميع أنحاء مديريا

 مجاالت التخطيط والمحتوى واستراتيجيات التدريس والتقويم.

لمعرفة دور االقتصاد المعرفي في تطبيق مناىج التربية الرياضية  وتيدف الدراسة  (0) (6101أبو جمبان ) دراسةـ  2

( معممًا ومعممة، 029ساسية في اربد، وتم استخدام المنيج الوصفي باستخدام االستبيان عمى عينة بمغت )المطورة لممرحمة األ

وأسفرت بعض النتائج إلى وجود دور إيجابي مرتفع لالقتصاد المعرفي في تطبيق مناىج التربية الرياضية المطورة لغالبية 

ر الجديدة، والتقويم( وكذلك عدم وجود فروق إحصائية الستجابات أفراد محاور الدراسة )التخطيط، والمستوى التدريسي، واألدوا

العينة تبعًا لمتغيرات الخبرة، والمؤىل العممي، وتبعية المديرية، بينما أوجدت الدراسة فروقًا تبعًا لمتغير الجنس عند محوري طرق 

 التدريس واألدوار الجديدة ولصالح اإلناث.

 SugiyamaK. Shibukra. Nishida. Ito. Sasaki & Isogai,  (6112 ( ) 00  ) دراسةـ  2

دراسة عممية ىدفت إلى معرفة خصائص منياج التربية الرياضية وفق الميارات الحياتّية، باستخدام المنيج الوصفي حيث كانت 
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/ طوكيو، وأسفرت النتائج إلى ( معمما ومعممة في التربية الرياضّية في اليابان32أداة القياس ىي المقابمة وبمغت عّينة الدراسة )

أّن معظم أفراد عينة الدراسة يرون أّن منياج التربية الرياضية ينمي الجوانب المختمفة في شخصية الطالب بدرجة عالية 

كالميارات النفسية واالجتماعية، والعممّية، ويعطي فرصة لمطالب لمواصمة التعّمم والتدريب خارج المدرسة، وأّن المنياج قادر 

 مى إكساب الطالب الميارات الرياضّية وتنمية روح القيادة. ع

لمعرفة تقويم مناىج التربية الرياضية المطورة في مدارس االردن، وتم استخدام  وتيدف  (2) (6117الجراح ) دراسةـ  7

معممًا و  029وا ما بين )( فردًا توزع062المنيج الوصفي باستخدام آداة االستبيان لجمع البيانات التي طبقت عمى عينة بمغت )

معممة( من معممي مديريات تربية إربد األولى والثانية والثالثة، وأظيرت بعض النتائج إلى أن غالبية المجاالت جاءت  20

بدرجة عالية مثل: النتاجات، وأدوار المعممين، واستراتيجيات التدريس، واستراتيجيات التقويم وتكنولوجيا المعمومات واالتصال، 

استراتيجيات التدريس والتقويم، والميارات الحياتية جاءت بدرجة متوسطة، وكذلك عدم وجود فروق إحصائية الستجابات  أما

عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات المؤىل العممي والنوع االجتماعي، ووجود  فروقًا إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة لصالح سنوات الخبرة 

 الطويمة.

بدراسة ىدفت لمعرفة أثر منياج  Young. Phillips. Yu. & Haythor nthwaite,  (6112 ( ) 06  )دراسةـ  8

التربية الرياضّية وفق منيج الميارات الحياتية عمى زيادة األنشطة البدنية لممراىقات، واستخدم الباحثون المنيج التجريبي عمى 

مريكيا تم اختيارىم عشوائيًا من خالل مجموعتين ،احدىما ( من طالبات الصف التاسع لمدرسة "بالتيمور" في أ000عينة بمغت )

( طالبة، ففي المجموعة التجريبّية تم استخدام استراتيجيات التدريس قائمة عمى 60تجريبية واالخرى ضابطة ولكل منيما )

وعة التجريبية أظيرت نشاطا الميارات الحياتية، والمجموعة الضابطة تم تدريسيم بالطريقة االعتيادية، واسفرت النتائج أّن المجم

 كبيرا في الحركة والتعمم وتراجع في الخمول وساعات الجموس امام التمفاز من طالبات المجموعة الضابطة.

لتقويم حصص التربية الرياضية في المرحمة المتوسطة العميا في كولورادو  وتيدفEckhardt   (14) ( (1995)  دراسة ـ 9

( معممًا ومعممة 227المنيج الوصفي باستخدام االستبيان لجمع البيانات عمى عينة بمغت )األمريكية، واستخدم الباحث 

متخصصين في التربية الرياضية، وأظيرت بعض النتائج إلى تدني فاعمية حصص التربية الرياضية لممرحمة األساسية العميا 

 والمعمم والطالب.عند غالبية مجاالت الدراسو، وضعف االىتمام في نتاجات الحصة والمناىج 
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 :  السابقة التعقيب عمى الدراسات و ـ 

 ( والجراح 0200تنوعت موضوعات الدراسات السابقة حيث بعضيا تناول تقويم منياج التربية الرياضية كدراسة الشطناوي )

ت بعض (، في حين بحث0202( والبعض في تقويم الحصة كدراسة الخزاعمو وآخرون )0992)  Eckhardt( ودراسة 0227)

SugiyamaK. Shibukra. Nishida. Ito. Sasaki & Isogai (0228 ،)الدراسات في خصائص المنياج كدراسة 

 Young. Phillips. Yu. & Haythor nthwaiteوبعضيا اآلخر بحثت في أثر المنياج لتحقيق النتاجات كدراسة 

 ( من حيث دراستيا لحصة التربية الرياضية.  0202(. وقد تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة الخزاعمو وآخرون )0226)

  ارتبط منياج التربية الرياضية في غالبية الدراسات السابقة ببعض المتغيرات الحديثة في التعميم مثل االقتصاد المعرفي والتطوير

( 0227رة كدراسة الجراح )التربوي والمناىج المطورة والميارات الحياتية، حيث كانت الدراسة الحالية مرتبطة بالمناىج المطو 

 (.0200والشطناوي )

  اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة من حيث المنيج الوصفي والطريقة واإلجراءات عدا دراسة كدراسةYoung. 

Phillips. Yu. & Haythor nthwaite (0226.التي انتيجت المنيج التجريبي ) 

 االستبيان كأداة لجمع البيانات.  غالبية الدراسات السابقة استخدمت 

  غالبية الدراسات السابق ىي من فئة المعممين المتخصصين في التربية الرياضية عدا دراسة شطناوي التي ىي من المشرفين

( التي ىي من الطالبات المراىقات وتشابيت 0226) Young. Phillips. Yu. & Haythor nthwaiteالتربويين، ودراسة 

 ة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة بأنيا عينات من معممين التربية الرياضية.عينة الدراس

تم استخدام المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو طبيعة  : منيج الدراسةأ .  : اجراءات الدراسة ثالثا ـ 

 وأغراض الدراسة الحالية.

ون تك في مدارس مدينة الرمثا الحكومية عممات التربية الرياضيةويشمل معممو وم المجال البشري:ـ  مجاالت الدراسة:ب ـ 

، خطاب موجو ألفراد العينة . في مدارس مدينة الرمثا الحكومية ( معممًا ومعممة في التربية الرياضية90مجتمع الدراسة من )

  ( 0مرفق رقم ) 

 .0209/ 0208الفصل الدراسي األول لمعام  المجال الزمني:ـ 
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 مدارس المدينة  ، مدارس شرق وغرب المدينةمدارس مدينة الرمثا الحكومية وتشمل:  كاني:المجال المـ 

 : عينة الدراسةجـ ـ 

%( من المجتمع 70.7( معممًا ومعممة وبنسبة )66حيث بمغ ) عشوائية من مجتمع الدراسةالطريقة التم اختيار عينة الدراسة ب 

 مة،( معم32( معمم، و )36الكمي، وتوزعت ما بين )

 . وصف العينةت( يوضح 0والجدول )

 ( وصف العينة حسب متغيرات الدراسة0جدول )
 نسبة العينة من المجتمع عدد العينة مستوى المتغير المتغيرات

النوع 
 االجتماعي

 %22.22 32 ذكور

 %22.22 31 إناث

الخبرة في 
 التدريس

 %26.26 62 سنوات 7اقل من 

 %27.22 32 سنوات وأعمى 7

  أواًل:  المتغيرات المستقمة::وات جمع البيانات أدـ د 

 ولو مستويان )ذكور، إناث(. النوع االجتماعي: -

 .  سنوات وأكثر( 7سنوات(، ) 7)أقل من  الخبرة مستويات -

 وىي استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت وفقرات أداة الدراسة. المتغير التابع: ثانيًا:

  ( 6مرفق رقم )  بيان :ثالثا ـ استمارة اإلست

( كأداة لجمع البيانات لتحقيـق غـرض الدراسـة الحاليـة، وتكـون 0202تم استخدام استبيان الخزاعمو وآخرون ) 

( مجاالت رئيسية ىي: تقييم حاجات الطمبة، تقييم النتاجات، تقييم الميارة أو 2( فقرة، توزعت عمى )32من )

ـــيم، وتـــم الحركـــة، تقيـــيم التغذيـــة الراجعـــة وحـــل الم شـــكالت، وتقيـــيم اســـتغالل البيئـــة المحيطـــة وتكنولوجيـــا التعم

استخدام تدريج ليكرت الخماسي ) قميمة جدًا، قميمـة، متوسـطة، عاليـة، عاليـة جـدًا(، ومنحـت درجـات االجابـات 

 . 2،  2، 3، 0، 0عمى التوالي، 



121 
 

 تي :ولغايات مناقشة النتائج حسب المتوسطات الحسابية تم اعتماد التقسيم اآل 

  تدل عمى أن الدرجة قميمة.  0,62أقل من  ـ 

 تدل عمى أن الدرجة متوسطة.  3,22 – 0,60ـ 

 تدل عمى أن الدرجة عالية.  2,22 – 3,20ـ 

 اإلستطالعية :  ـ الدراسةرابعا  

 (  ) استمارة اإلستبيان تيدف الدراسة اإلستطالعية إلجراء المعامالت العممية ) صدق وثبات اإلختبار

 صدق االستبيان:ـ  0

قـام الباحثـان بإيجــاد صـدق المحتــوى حيـث اختــار مجموعـة مـن المحكمــين مـن ذوي االختصــاص والمؤىـل فــي 

كميـــات التربيـــة الرياضـــية ووزارة التربيـــة والتعمـــيم وذلـــك لبيـــان مـــدى مالئمـــة الفقـــرات والمجـــاالت لتحقيـــق ىـــدف 

% مـــن اتفـــاق المحكمـــين، وقـــد 82أعمـــى مـــن  الدراســـة، وتـــم اعتمـــاد المجـــاالت والعبـــارات التـــي حصـــمت عمـــى

 ُأعُتمدت جميع الفقرات عمى الجتيازىا ىذه النسبة.

 ثبات االستبيان: ـ  6

ألفـا" مـن خـالل تطبيـق االختبـار مـرة واحـدة عمـى عينـة بمغـت  –تم استخدام طريقة االتساق الداخمي "كرونبـاخ 

ــم ومعممــة فبمغــت درجــة الثبــات الكمــي لالســتبيان ) 06) ( يبــين درجــة الثبــات لكــل 0(. والجــدول )2.89( معم

 محور من محاور االستبيان.

 02ثبات بطريقة كرونباخ الفا، ن: ( درجات ال6جدول )
 الثبات المجاالت الرئيسية

 1.21 تقييم حاجات الطمبة

 1.20 تقييم النتاجات

 1.22 تقييم الميارة أو الحركة
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 1.22 تقييم التغذية الراجعة وحل المشكالت 

 1.27 تقييم استغالل البيئة المحيطة وتكنولوجيا التعميم

 1.20 الثبات الكمي

( ان جميع قيم معامالت ثبات كرونباخ الفا كانت ضمن القيم المعتمدة 0نالحظ من خالل الجدول )

 (.2.89( وبثبات كمي لممجاالت الرئيسية الذي بمغ )2.88 -2.82لصالحية ثبات األداة فتراوحت ما بين )

 :  المعالجات اإلحصائيةـ ـ ى

من أجل معالجة بيانات استجابات افراد عينة الدراسة تم إدخاليا إلى الحاسب اآللي ثم معالجتيا ببرنامج 

 :  (، وذلك لحسابSPSS) ( 02)  الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

ار )ت( لمفروق اختبلالجابات ـ  لمئويةالنسب اـ   االرتباط معاملـ   نحراف المعيارياالـ   المتوسط الحسابي ـ 

 لمعينات المستقمة

 الدراسة :  نتائجعرض ومناقشة رابعا ـ 

" ما مستوى تقييم حصة التربية الرياضية  : عرض النتائج المتعمقة بالتساؤل األول الذي ينص عمى: أوالً 

معممي ومعممات التربية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية من وجية نظر 

 الرياضية؟

يم الدرجة والجدول " ولإلجابة عن ىذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتقي

 ( يوضح ذلك.3)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقييم لمجاالت اداة الدراسة( 3جدول )
 ككل مرتبة تنازليا واألداة  

 المتوسط  المجاالت  الرقم
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 ترتيب 
 المجال

 مستوى التقييم

 متوسطة 5 01420 3111 تقٌٌم حاجات الطلبة -1

 متوسطة 2 01461 3121 تقٌٌم نتاجات التعلٌم والتعلم -2

 متوسطة 4 01410 3116 تقٌٌم المهارة أو الحركة -3
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 متوسطة 1 014.4 3124 لمشكالتتقٌٌم التغذٌة الراجعة وحل ا -4

 متوسطة 3 01410 3110 تقٌٌم استغالل البٌئة المحٌطة والتكنولوجٌا -5

 متوســــــــطة 01880 81.3 انًجاالت ككـــــــــــــم

( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم مجاالت أداة الدراسة 3يتضح من الجدول )           

( حيــث فــي المرتبــة األولــى مجــال تقيــيم التغذيــة الراجعــة وحــل 3.02 – 3.00ككــل تراوحــت مــا بــين ) واألداة

( وبمستوى تقييم متوسطة، وفي المرتبة الثانية مجـال تقيـيم نتاجـات التعمـيم 3.02المشكالت بمتوسط حسابي )

مجـال تقيـيم اسـتغالل البيئـة ( وبمستوى تقييم متوسطة ، وفـي المرتبـة الثالثـة 3.00والتعمم  وبمتوسط حسابي )

( وبمســتوى تقيــيم متوســطة، وفــي المرتبــة الرابعــة مجــال تقيــيم 3.07المحيطــة والتكنولوجيــا بمتوســط حســابي )

( وبمســتوى تقيــيم متوســطة، وفــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة مجــال 3.06الميــارة أو الحركــة بمتوســط حســابي )

ســــتوى تقيــــيم متوســــطة، أمــــا متوســــط األداة ككــــل بمغــــت ( وبم3.00تقيــــيم حاجــــات الطمبــــة بمتوســــط حســــابي )

 ( وبمستوى تقييم كمي متوسطة.3.08)

 (.8- 7 – 6 -2 -2)كل مجال عمى حده كما في الجداول ولزيادة التوضيح لممجاالت السابقة فقد تم دراسة

 : مجال تقييم حاجات الطمبةـ   0

نازليا لمجال تقييم حاجات مستوى التقييم مرتبة ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 2جدول )
 الطمبة

المتوسط  المحاور والعبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 1.810 1.11 أخطط للفصل الدراسً قبل بدء العام ضمن متطلبات عصر المعرفة1 1

 متوسطة 1.663 1.11 دراس1ًاجري اختبارات متنوعة وحدٌثة قبلٌة بداٌة العام ال 2

 متوسطة 1.306 1.33 أراعً الفروق الفردٌة بٌن الطلبة1 5

 متوسطة 1.511 1.33 أصنف الطلبة حسب المٌول والرغبات1 3

 متوسطة 1.301 1.05 أقوم ببعض القٌاسات األنثروبومترٌة مثل الطول والوزن1 4

 متوسطة 1.316 1.80 تهٌئة اإلمكانات المادٌة للفصل الدراس1ً 6

 ِرٛعطح 1.411 1.33 المجال ككل

 0.89( أن المتوسطات الحسابية لمجال تقييم حاجات الطمبة تراوحت ما بين )2يتضح من الجدول )       

( والتي تنص عمى " أخطط لمفصل الدراسي قبل بدء العام ضمن 0( ، حيث حصمت الفقرة رقم )3.33 –
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( وبمستوى تقييم متوسط ، ثم الفقرة رقم 3.33عمى أعمى قيمة بمتوسط حسابي ) متطمبات عصر المعرفة"

( 3.02" بمتوسط حسابي )( والتي تنص عمى "اجري اختبارات متنوعة وحديثة قبمية بداية العام الدراسي0)

( التي تنص عمى " تييئة اإلمكانات المادية لمفصل الدراسي" قد 6وبمستوى تقييم متوسطة أما الفقرة رقم )

( وبمستوى تقييم متوسطة أما باقي الفقرات فقد تم ترتيبيا 0.89حصمت عمى أدنى قيمة بمتوسط حسابي )

 بين ىذه الفقرات.

 :  والتعميم مجال تقييم نتاجات التعممـ  6

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقييم مرتبة تنازليا لمجال تقييم نتاجات 2جدول )
 التعمم والتعميم

 المحاور والعبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 1.300 1.10 النتاجات شاملة1 3

 متوسطة 1.811 1.13  النتاجات متنوعة1 4

 متوسطة 1.314 1.13 تقدم حصة التربٌة الرٌاضٌة مفاهٌم جدٌدة فً حٌاة الطالب1 6

 متوسطة 1.355 1.13 تصاغ النتاجات السنوٌة حسب مستوٌات الطلبة1 1

 متوسطة 1.633 1.34 النتاج فً الخطة الٌومٌة ٌالئم المهارة أو الحركة1 2

 متوسطة 1.335 1.31 النتاجات ملموسة1 5

 يتىسطة 124.3 12.3 المجال ككل

( أن المتوســـطات الحســـابية لمجـــال تقيـــيم نتاجـــات الـــتعمم والتعمـــيم تراوحـــت مـــا بـــين 2يتضـــح مـــن الجـــدول )  

ـــى أعمـــى قيمـــة 3( ، حيـــث حصـــمت الفقـــرة رقـــم )3.09 – 3.00) ( والتـــي تـــنص عمـــى "النتاجـــات شـــاممة" عم

( والتــي تــنص عمــى "النتاجــات متنوعــة" 2تقيــيم متوســطة، ثــم الفقــرة رقــم ) ( وبمســتوى3.09بمتوســط حســابي )

( التي تنص عمى " النتاجات ممموسة" قد 2( وبمستوى تقييم متوسطة، أما الفقرة رقم )3.07بمتوسط حسابي )

( وبمسـتوى تقيـيم متوسـطة، أمـا بـاقي الفقـرات فقـد تـم ترتيبيـا 3.00حصمت عمى أدنى قيمة بمتوسـط حسـابي )

 ن ىذه الفقرات.بي

 :  مجال تقييم الميارة أو الحركةـ  3
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقييم مرتبة تنازليا لمجال تقييم الميارة 2جدول )
 أو الحركة

 المحاور والعبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 1.801 1.10 ء تدرٌس المهارة وربطها بالحٌاة العامة للطالب1اإلرشاد والتوجٌه أثنا 4

 متوسطة 1.011 1.16 استخدام مبدأ اسلوب التكرار الذاتً فً إعطاء المهارة1 2

 متوسطة 1.316 1.33 استخدام استراتٌجٌات تدرٌس حدٌثة تواكب التعلٌم الحدٌث1 5

 متوسطة 1.318 1.35 التشوٌق1 ربط المهارة الحالٌة للحصة بالسابقة باسلوب 3

 متوسطة 1.300 1.10 استخدام استراتٌجٌات التقوٌم المتنوعة المالئمة لطبٌعة مفردات الحصة1 6

 متوسطة 1.314 1.08 تجزئة الحركة باستخدام وسائل تعلٌمٌة مختلفة1 1

 يتىسطة 12430 .123 المجال ككل 

 – 3.09ات الحسـابية لمجـال تقيـيم الميـارة أو الحركـة تراوحـت مـا بـين )( أن المتوسـط6يتضح من الجدول ) 

( والتــي تــنص عمــى " اإلرشــاد والتوجيــو أثنــاء تــدريس الميــارة وربطيـــا 2( ، حيــث حصــمت الفقــرة رقــم )0.98

( 0( وبمستوى تقييم متوسـطة، ثـم الفقـرة رقـم )3.09بالحياة العامة لمطالب" عمى أعمى قيمة بمتوسط حسابي )

( 3.06تــــي تــــنص عمــــى " اســــتخدام مبــــدأ اســــموب التكــــرار الــــذاتي فــــي إعطــــاء الميــــارة" بمتوســــط حســــابي )وال

( التي تنص عمى "تجزئة الحركة باستخدام وسائل تعميمية مختمفة" 0وبمستوى تقييم متوسطة،  أما الفقرة رقم )

ي الفقرات فقد تم ترتيبيا ( وبمستوى تقييم متوسطة، أما باق3.06قد حصمت عمى أدنى قيمة بمتوسط حسابي )

 بين ىذه الفقرات.

 :  مجال التغذية الراجعة وحل المشكالتـ  -2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقييم مرتبة تنازليا لمجال التغذية 7جدول )
 الراجعة وحل المشكالت

 المحاور والعبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 عياريالم

 مستوى
 التقييم

 عالٌــــة 1.064 1.55 مساعدة الطلبة فً تطبٌق المهارة أو الحركة1 2

 متوسطة 1.838 1.18 مساعدة الطلبة ذوي التعلم البطًء فً التفاعل مع الحصة1 1

 متوسطة 1.353 1.16 عدد مجموعات الطلبة فً الحصة ضمن العدد المالئم1 3

 متوسطة 1.380 1.35 فٌذ الحصة والعمل على حلها1تشخٌص نقاط الضعف أثناء تن 5

 متوسطة 1.868 1.11 عدد عناصر المجموعة الواحدة مالئم لمتطلبات أداء التمرٌن1 4

 متوسطة 1.811 1.08 تقدٌم عملٌة التعزٌز المستمر للطلبة الذٌن ٌظهرون تجاوب اٌجابً مع الحصة1 6

 يتىسطة 12430 12.4 المجال ككل
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( أن المتوســطات الحســابية لمجــال التغذيــة الراجعــة وحــل المشــكالت تراوحــت مــا بــين 7يتضــح مــن الجــدول ) 

( والتــي تــنص عمــى "مســاعدة الطمبــة فــي تطبيــق الميــارة أو 0( ، حيــث حصــمت الفقــرة رقــم )0.98 – 3.22)

( والتي تنص عمى 0) ( وبمستوى تقييم عالية ، ثم الفقرة رقم3.22الحركة" عمى أعمى قيمة بمتوسط حسابي )

( وبمســـتوى تقيـــيم 3.38" مســـاعدة الطمبـــة ذوي الـــتعمم البطـــيء فـــي التفاعـــل مـــع الحصـــة" بمتوســـط حســـابي )

( التـي تـنص عمـى "تقـديم عمميـة التعزيـز المسـتمر لمطمبـة الـذين يظيـرون تجـاوب 6متوسطة،  أمـا الفقـرة رقـم )

( وبمسـتوى تقيـيم متوسـطة، أمـا بـاقي 0.98)ايجابي مع الحصة" قد حصمت عمى أدنى قيمة بمتوسط حسابي 

 الفقرات فقد تم ترتيبيا بين ىذه الفقرات.

 :  مجال تقييم استغالل البيئة المحيطة والتكنولوجياـ  2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقييم مرتبة تنازليا لمجال تقييم استغالل 2جدول )
 ياالبيئة المحيطة والتكنولوج

 المحاور والعبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 التقييم

 متوسطة 1.668 1.15 استغالل الفرص المحٌطة بالمدرسة لصالح حصة التربٌة الرٌاضٌة1 2

 متوسطة 1.861 1.11 استغالل كل إمكانات المدرسة فً حصة التربٌة الرٌاضٌة1 1

 متوسطة 1.360 1.11 ر فاعلٌة باستخدام أدوات تكنولوجٌة مختلفة1تقدٌم الحصة بأقل وقت وأكث 4

 متوسطة 1.611 1.34 عرض نماذج الحركة أو المهارة بصورة غٌر تقلٌدٌة1 3

 متوسطة 1.355 1.31 غرس مفهوم التعلم الذاتً للطالب من خالل وسائل االتصال التكنولوجٌة المختلفة 6

 متوسطة 1.301 1.15 لٌة من خالل اعتماد الطالب على ذاته1تقدٌم الحصة بأقل جهد وأكثر فاع 5

 يتىسطة 12430 1230 المجــــال ككــل

( أن المتوسطات الحسابية لمجال تقييم استغالل البيئة المحيطة تراوحت ما بين 8يتضح من الجدول )  

الفرص المحيطة بالمدرسة  ( والتي تنص عمى "استغالل0( ، حيث حصمت الفقرة رقم )3.32 – 3.22)

( وبمستوى تقييم متوسطة، ثم الفقرة 3.32لصالح حصة التربية الرياضية" عمى أعمى قيمة بمتوسط حسابي )

( والتي تنص عمى "استغالل كل إمكانات المدرسة في حصة التربية الرياضية" بمتوسط حسابي 0رقم )

تي تنص عمى " تقديم الحصة بأقل جيد وأكثر فاعمية ( ال2( وبمستوى تقييم متوسطة، أما الفقرة رقم )3.02)



127 
 

( وبمستوى تقييم 3.22من خالل اعتماد الطالب عمى ذاتو" قد حصمت عمى أدنى قيمة بمتوسط حسابي )

 متوسطة، أما باقي الفقرات فقد تم ترتيبيا بين ىذه الفقرات.

بية الرياضية في ضوء المناىج ويتضح من خالل الجداول السابقة المتعمقة بتقييم حصة التر           

المطورة من وجية نظر معممي ومعممات التربية الرياضية في مدارس الرمثا الحكومية وخصوصًا الجدول رقم 

( الشامل لممجاالت الكمية بأن استجابات المعممين لتخصص التربية الرياضية في المدارس الحكومية في 2)

ة مقبولة في التقييم؛ عمى الرغم بأنيا ال تمبي الطموح؛ ألن مدينة الرمثا كانت بدرجة متوسطة وىي درج

األصل في حصة التربية الرياضية ان تحقق كافة أركان الدرس ومجاالتو المختمفة كحاجات الطمبة وتحقيق 

جراءات  النتاجات المطموبة والوصول بالطالب إلى التمكن من أداء الميارة أو الحركة المعطاة في الدرس، وا 

ن الصعوبات والتحديات التي ترافق الحصة من خالل التغذية الراجعة واستغالل كافة الموارد الكشف ع

واإلمكانات واألدوات التكنولوجية المتاحة، ويرى الباحثانان من وجية نظرىما أن ىناك كثير من العوامل 

نيا عدم احتساب المتعددة التي قد تؤثر عمى عدم وصول حصة التربية الرياضية إلى الصورة المثمى وم

درجات مقرر التربية الرياضية كباقي المقررات األخرى مما يقمل من عزيمة المعمم أو الطالب بزيادة مجيوده 

وتقديم األفضل، كما يمكن يعزو الباحثانان ىذه النتائج أيضا إلى خصوصية مقرر التربية الرياضية الذي 

مكانات مالية قد تكون عائقا لإلدارة من توفيرىا من موازنة المدرسة مما  يحتاج إلى أجيزة وأدوات وساحات وا 

يؤثر سمبًا عمى مجريات الحصة. ىذا وقد تشابيت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج كل من دراسة الحايك وأمين 

( في أن درجات التقييم لحصص التربية الرياضية بشكل عام 0202( ودراسة الخزاعمو وآخرون )0202)

مع العمم أن ىناك دراسات كانت درجات التقييم لحصة التربية الرياضية في ضوء  كانت بدرجات متوسطة،

( ودراسة ابو 0200( والشطناوي )0206التغيرات التربوية كانت بدرجات مرتفعة كنتائج دراسة الطراونة )
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 ( في0992)  Eckhardt(، بينما اختمفت درجة التقييم مع دراسة 0202( ودراسة الجراح )0202جمبان )

 ان درجة التقييم لمحصة كانت بدرجة متدنية.
 

الذي ينص عمى " ىل ىناك فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  عرض النتائج المتعمقة بالتساؤل الثانينيا : ثا

تقيـيم حصـة التربيـة الرياضـية فـي ضـوء المنـاىج المطـورة فـي مـدارس مدينـة الرمثـا  ( فـيα ≤ 0.05مسـتوى )

سـنوات  7سـنوات،  7لنوع االجتماعي )ذكـور، انـاث(، والخبـرة فـي التـدريس )أقـل مـن الحكومية تبعًا لمتغيري ا

ولإلجابـــة عـــن ىـــذا التســـاؤل فقـــد تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة واختبـــار  وأعمـــى( ؟

 ( التي يوضح ذلك.02+  9الفروق "ت" لمعينات المستقمة كما في الجداول )

 :  اعي )ذكور، إناث(متغير النوع االجتمـ  0

( نتائج اختبار الفروق )ت( لمفروق المتعمقة باستجابات افراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع 0جدول )
 االجتماعي )ذكر، أنثى(

المتوسط  العدد المتغير محاور التقييم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اختبار ت

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 جات الطمبةحا
 1.455 1.01 16 ذكور

-51510 64 01000 
 1.343 1.16 11 إناث

 نتاجات التعميم والتعمم
 1.511 1.13 16 ذكور

-41602 64 01000 
 1.111 1.44 11 إناث

 الميارة أو الحركة
 1.444 1.04 16 ذكور

-51001 64 01000 
 1.331 1.43 11 إناث

 كالتالتغذية الراجعة وحل المش
 1.410 1.11 16 ذكور

-51224 64 01000 
 1.188 1.51 11 إناث

 البيئة المحيطة والتكنولوجيا
 1.408 1.11 16 ذكور

-31042 64 01001 
 1.334 1.16 11 إناث

 المحاور ككل
 1.131 1.08 16 ذكور

-01030 64 01000 
 1.318 1.41 11 إناث
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( في تقييم حصة التربيـة α ≤ 2.22( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )9يتضح من الجدول )  

الرياضــية فــي ضــوء المنــاىج المطــورة فــي مــدارس مدينــة الرمثــا الحكوميــة عنــد األداة ككــل حيــث بمغــت القيمــة 

(، ( وىــي دالــة احصــائيًا عمــى وجــود فــروق تبعــًا لمتغيــر النــوع االجتمــاعي )ذكــور، إنــاث7.838-المحســوبة )

( وىــي دالـــة احصــائيًا، ومجـــال 2.202-بمغـــت القيمــة المحســـوبة ) "حاجـــات الطمبــة"حيــث نالحــظ أن مجـــال 

( 2.820-" بمغـت )الميارة أو الحركـةومجال " ،( وىي دالة احصائياً 2.620-بمغت ) نتاجات التعميم والتعمم

ومجـال  ،وىـي دالـة احصـائياً  (2.002-" بمغت )"التغذية الراجعة وحل المشكالتومجال  ،وىي دالة احصائياً 

ــة المحيطــة والتكنولوجيــا ( وىــي دالــة احصــائيًا، عممــًا بــأن جميــع االختالفــات كانــت 3.720-" بمغــت )"البيئ

 لصالح اإلناث.

ويظيــر ىــذا االخــتالف ليعطــي دلــياًل مــن وجيــة نظــر معممــي مــدارس الرمثــا بــأن المعممــات ىــن              

الرياضية والوصول بمخرجاتيا أفضل من المعممين وقـد تعـزى ىـذه النتيجـة  أقدر في التعامل مع حصة التربية

مــن وجيــة نظــر الباحثانــان إلــى أن المعممــات اإلنــاث مــن طبيعــتين الصــبر والتحمــل فــي التعامــل مــع األطفــال 

وبالتــالي فــإن حصــة التربيــة الرياضــية التــي تأخــذ خصوصــية الحركــة والتعامــل مــع الطمبــة بالســاحات الخارجيــة 

عل المعممة أقدر من المعممين في التعامل مع الطمبة، وقد تشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو جمبان تج

ـــة )0202) ـــائج الدراســـات كدراســـة الطراون ( ودراســـة الحايـــك وأمـــين 0206(، بينمـــا اختمفـــت مـــع كثيـــر مـــن نت

  (.0227( ودراسة الجراح )0202( ودراسة الخزاعمو وآخرون )0202)

 :  سنوات وأعمى( 7سنوات،  7ير الخبرة في التدريس )أقل من متغـ  6

( نتائج اختبار الفروق )ت( لمفروق المتعمقة باستجابات افراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة 01جدول )
 في التدريس

 اختبار تاالنحراف المتوسط  العدد المتغير محاور التقييم
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درجة  قيمة ت المعياري الحسابي
 لحريةا

الداللة 
 اإلحصائية

 حاجات الطمبة
 1.433 1.31 18 سنوات 7اقل من 

-01220 64 01020 
 1.418 1.31 18 سنوات وأعمى 7

 نتاجات التعميم والتعمم
 1.545 1.10 18 سنوات 7اقل من 

- 1101 64 01005 
 1.131 1.10 18 سنوات وأعمى 7

 الميارة أو الحركة
 1.413 1.30 18 سنوات 7اقل من 

01564 64 01505 
 1.434 1.31 18 سنوات وأعمى 7

التغذية الراجعة وحل 
 المشكالت

 1.183 1.13 18 سنوات 7اقل من 
-0135. 64 01020 

 1.564 1.16 18 سنوات وأعمى 7

البيئة المحيطة 
 والتكنولوجيا

 1.156 1.14 18 سنوات 7اقل من 
1121 64 01230 

 1.456 1.31 18 سنوات وأعمى 7

 المجاالت ككل
 121.0 1230 0. سنوات 7اقل من 

-01223 64 01024 
 12110 1233 10 سنوات وأعمى 7

( فــي تقيــيم حصــة α ≤ 2.22( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )9يتضــح مــن الجــدول ) 

مدينــة الرمثــا الحكوميــة عنــد األداة ككــل تبعــًا لمتغيــر  التربيــة الرياضــية فــي ضــوء المنــاىج المطــورة فــي مــدارس

( وىـي غيـر دالـة عمـى وجـود فـروق تبعـًا لمتغيـر 2.003-الخبرة في التدريس؛ حيـث بمغـت القيمـة المحسـوبة )

" بمغـت القيمـة حاجـات الطمبـةسـنوات وأعمـى(، حيـث نالحـظ أن مجـال " 7سـنوات،  7سنوات الخبـرة )أقـل مـن 

( وىـي غيـر 0.80-" بمغـت )نتاجات التعميم والـتعممغير دالة احصائيًا، ومجـال " ( وىي2.002-المحسوبة )

التغذيـــة  ومجـــال " ،( وىـــي غيـــر دالـــة احصـــائياً 2.262" بمغـــت )"الميـــارة أو الحركـــةومجـــال  ،دالـــة احصـــائياً 

" جيـا"البيئـة المحيطـة والتكنولو ومجال  ،( وىي غير دالة احصائياً 2.329-" بمغت ) الراجعة وحل المشكالت

 .( وىي غير دالة احصائياً 0.00بمغت )

بمعنــى أن ىنــاك تشــابو فــي عــدم اخــتالف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة بغــض النظــر عــن خبــرة            

معممي التربية الرياضية فـي مـدارس الرمثـا الحكوميـة؛ وقـد يعـود ىـذا التشـابو فـي االسـتجابات إلـى أن المنـاىج 
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عمـــم فقـــط، دون ان يكـــون فـــي حـــوزة الطالـــب كتابـــا منيجيـــًا، وقـــد يكـــون االىتمـــام المطـــورة ىـــي بمثابـــة دليـــل لمم

بالمنياج شكميا الن محتوياتو غيـر ممزمـة لمطمبـة، وال يتبعيـا اختبـارات معتمـدة فـي المدرسـة، وكـذلك ىـي غيـر 

ـــم تب ـــار مفـــردات الحصـــص لممعم ـــرك أمـــر اختي ـــم التربيـــة الرياضـــية بتطبيقيـــا فـــي المدرســـة، ويت عـــا ممزمـــة لمعم

لإلمكانات والمستمزمات المتوفرة بالمدرسة وليذا فإن كثير مـن وحـدات منـاىج التربيـة الرياضـية ال تطبـق عمـى 

الواقع لعدم توفر المستمزمات األساسية لـتعمم ميـارات االلعـاب الرياضـية. وقـد تشـابيت ىـذه النتيجـة مـع نتيجـة 

( فــي عــدم وجــود فــروق 0202بــو جمبــان )( وا0202( والخزاعمــو وآخــرون )0206دراســة كــل مــن الطراونــة )

احصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبـرة فـي التـدريس، بينمـا كـان ىنـاك اخـتالف مـع نتيجـة 

( التي أظيرت فروق احصائية الستجابات عينة دراستو تبعا لمتغير سنوات الخبرة التـي 0227دراسة الجراح )

 يمة.كانت لصالح أصحاب الخبرة الطو 

 خامسا ـ اإلستنتاجات والتوصيات : 

 :  استنتاجات الدراسةأ ـ 

ضىء انًنهج انًستخذو وفى وفى  انذراسةإستناداً إنى اننتائج انتى تى انتىصم إنٍها وانًرتبطة بأهذاف 

 -حذود انعٍنة وخصائصها فقذ تى انتىصم نإلستنتاجات انتانٍة :

لمنـاىج المطــورة فـي مــدارس مدينــة الرمثـا مــن وجيـة نظــر معمــم تقيــيم حصـة التربيــة الرياضــية فـي ضــوء اـ  0

 التربية الرياضية كانت بدرجة متوسطة وعند جميع مجاالت الدراسة.

تقيــيم التغذيــة الراجعــة وحــل المشــكالت كــان المجــال األكثــر بــروزًا مــن بــاقي المجــاالت وبدرجــة متوســطة ـــ  0

 اجات الطمبة.يمييا نتاجات التعمم والتعميم وأدنيا مجال تقييم ح

أكثر العبارات التي ظيرت عمى االداة ككل ىي "مساعدة الطمبـة فـي تطبيـق الميـارة أو الحركـة المعطـاة، ـ  3

 وبدرجة تقييم عالية.
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اختمفت استجابات المعممين عـن المعممـات فـي تقيـيم حصـة التربيـة الرياضـية فـي ضـوء المنـاىج المطـورة ـ  2

 ت.في مدارس مدينة الرمثا ولصالح المعمما

لـــم يختمـــف اســـتجابات أصـــحاب الخبـــرة الطويمـــة عـــن أصـــحاب الخبـــرة القصـــيرة فـــي تقيـــيم حصـــة التربيـــة ــــ  2

 الرياضية في ضوء المناىج المطورة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية تبعا لمتغير الخبرة في التدريس. 

 

 :  التوصياتب ـ 

 -: اٌ بًا ٌهًى انباحثتى انتىصم إنٍها يٍ خالل انذراسة ٌىص انتىفى ضىء اننتائج 

تشــجيع معممــي ومعممــات التربيــة الرياضــية إلــى المشــاركة الفاعمــة فــي الــدورات التدريبيــة وورش العمــل المتعمقــة  -0

 بالمناىج المطورة واستراتيجيات التدريس الحديثة.

وانــب تحفيــز معممــي ومعممــات التربيــة الرياضــية الســتثمار حصــة التربيــة الرياضــية احســن اســتغالل لتحقيــق ج -0

 النمو المتزن في الجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية.

دخـــال  -3 إجـــراء مزيـــدًا مـــن البحـــوث والدراســـات المشـــابية لمدراســـة الحاليـــة لتشـــمل عينـــات أكبـــر ومنـــاطق أوســـع وا 

 متغيرات تربوية حديثة كاالقتصاد المعرفي والميارات الحياتية والتطوير التربوي.
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. اربد: وتطبيقاتيا العممية في القرن الحادي والعشرون

 دراسات الجامعية لمنشر والتوزيع.مؤسسة حمادة لم
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 محمد
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من وجية نظر مشرفي التربية الرياضية في المممكة األردنية 

الرياضية.  . رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربيةالياشمية
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العربٌة باللغة الملخص  

ومٌةالحك الرمثا مدٌنة مدارس فً المطورة المناهج ضوء فً الرٌاضٌة التربٌة حصة تقٌٌم  

 

 الرمثا مدٌنة مدارس فً المطورة المناهج ضوء فً الرٌاضٌة التربٌة حصة تقٌٌم إلى الدراسة تهدف

 االستبٌان مستخدما الوصفً المنهج استخدام وتم والخبرة، الجنس لمتغٌرات تبعا االستجابات ومعرفة

 الحكومٌة، الرمثا مدٌنة مدارس من( معلمة 30 و معلما   36) بٌن ما توزعوا( 66) الدراسة عٌنة وبلغت

االجتماعٌة للعلوم اإلحصائٌة الرزم برنامج باستخدام البٌانات معالجة وتم  (SPSS) لحساب 

 متوسط أن إلى النتائج بعض وأظهرت الفروق، واختبارات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 كانت عام بشكل المطورة ناهجالم ضوء فً الرٌاضٌة التربٌة حصة تقٌٌم نحو المعلمٌن استجابات

 نتاجات ٌلٌها المشكالت وحل الراجعة التغذٌة تقٌٌم مجال األول الترتٌب فً جاء حٌث متوسطة، بدرجة

 النتائج أظهرت وكذلك1 متوسطة بدرجات وجمٌعها الطلبة حاجات تقٌٌم مجال وأدنها والتعلٌم التعلم

 االناث، ولصالح الجنس لمتغٌر تبعا   الدراسة ةعٌن أفراد الستجابات إحصائٌة داللة ذات فروق وجود

 معلم انخراط بضرورة الباحثانان وأوصى الخبرة سنوات لمتغٌر تبعا   احصائٌة فروق وجود وعدم

المطورة المناهج مجال فً التدرٌبٌة والدورات الورش إلى الرمثا مدارس فً الرٌاضٌة التربٌة  

 

 1الحكومٌة الرمثا مدٌنة مدارس المطورة، المناهج رٌاضٌة،ال التربٌة حصة تقٌٌم،: المفتاحٌة الكلمات
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Summary 

Estimate Studied physical education within the curricula developed in the 

schools of Ramtha 

The study aims to evaluate the physical education lesson within the curricula developed in 

the schools of Ramtha city and find out the responses according to the variables of sex and 

experience. The descriptive method was used using the questionnaire. Data processing 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program to calculate arithmetic 

averages, standard deviations and differences tests. Some results showed that the average 

teachers' responses towards evaluating the share of physical education in the light of the 

developed curricula in general were moderate. E in the first order in the field of feedback 

assessment of problem solving followed by learning outcomes, education and Odnha 

assessing students' needs and all of varying medium. The results also showed that there 

are statistically significant differences for the responses of the study sample according to 

the sex variable and for the benefit of females, and the absence of statistical differences 

according to the variable of years of experience1 

 

Keywords: Assessment, Physical Education Class, Developed Curricula, Ramtha City 

Schools 

 


