
 عورو هصطفي الضايح 

  (0202يونيو مجلة تطبيقات علوم الرياضة )                                                                                                     421

 هجلت تطبيقاث علوم الرياضت 

 0202ويوًي العذد هائت وثواًيت

 تربيت الرياضيت في ضوء جودة التعلين الجاهعي تقيين هقرر األلعاب الجواعيت لطلبــــت تخصص تذريش بكليت ال

 م.د / عورو هصطفي الضايح 
. 

 : خـــــــمقذم - 

 

لقد مر علٌنا زمن تؤثرت المقررات الدراسٌة الجامعٌة فً التربٌة الرٌاضٌة باألسس الفلسففٌة  التفً تتمثف       
فف الرٌاضففٌة  فلسفففة التربٌففةفففً   ٌ بقففٌا المجتمففق وثقافتففأل و واألسففس   ةل قففالمتع ةوأهففداف ا و واألسففس ااجتماع
  ٌ ل ةالنفس ٌ  التعلا  وطبٌعة ة حو  النمو والمٌو  وااتجاهات المتمث  بطبٌعة المعرفة و  ةالمتعل ق ةو واألسس المعرف

ات ا و ومصادرها و والخبرة وجوانب ا المختلفة  ٌ تلف  األسفس السفابقة و حٌث تعكس المقررات الدراسٌة  وأساس
ٌ ة وطففر   المختلفففة كاألهففداؽ والمحتففو  نففات المكومففن خفف    التففدرٌس ووسففال  التعلففٌا واألنمففطة المدرسفف

ً  و ومفا المك  العاا للحٌاة ومن المعلوا أن   وأسالٌب التقوٌا  فر المعرفف فر دالمفٌن و ف نفا  التفج   ٌ ر وتؼ فً تطفو 
ٌ ة فً مجا   ى بثورة المعلومات فً مختلؽ المجاات و والثورة التكنولوج ر الدالا ٌسم  اات صاات و وكذل  التطو 

والوسفال   والطفر   فً مجا  علا النفس الذي ٌكمؽ ك   ٌوا مزٌداً من أسرار نمفو  األففراد  وطبٌعفة تعل م فا و
  ً ً  المستمر  و واانتمفار الثقفاف المساعدة على هذا التعل ا و وأسالٌب قٌاسأل وتقوٌمأل و وهنا  التفاع  ااجتماع

 وجودة التعلٌا . ما ٌعرؽ بالعولمةو المتسارع  وظ ور 
ٌ رات بدأت تإث ر بمك  أو بآخر ففً أهفداؽ      الرٌاضفٌة ومفا قبل فا مفن التربٌفة كلٌفات وا م   فً أن  هذه التؼ

فؽ حٌث السٌاسة التعلٌمٌة وإجراءات تنفٌذها   ٌ دة للتك مفق و فسارعت إلفى إعفداد خطفط و وات خفاذ إجفراءات متعفد 
فؽ مع فا الجامعٌفة   الرٌاضفٌة وسفال  التربٌفةضفمن  هذا الواقق وكان مفن   ٌ ٌات الجدٌفدة و والتك لمواج فة التحفد 

سففٌؼدو ػرٌبففاً وقاصففراً بعففد المقففرر ألن  و  وتحففدٌث ا وتطوٌرهففا بمففك  دوري  ومسففتمر  المقففررات الحالٌففة ٌا ٌففتق
رات السرٌعة  ة من الزمن على تطبٌقأل فً ضوء هذه التطو  ات حٌث سفٌفتقر  إلفى ك ومرور مد  ثٌفر مفن المسفتجد 

ع كفاؽ للعمف  علفى  فة  التفً ظ فرت بعفد بنالفأل وتنفٌفذه و وهفذا مسفو   ٌ ة والتكنولوج  ٌ ة والعلم  ٌ ة والنفس  ٌ ااجتماع
ة تقالمقررات المطبقة فً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة  تطوٌره و ولع   الخطوة األولى لتطوٌر   ٌ  ( 5)  ٌمأل.ٌهً عمل

 عملٌففة تسففت دؽ اسففتحداث تؼٌففرات مرػوبففة فففً  الرٌاضففٌة  التربٌففة وفففً سففٌا  متصفف  ٌمكففن القففو  إن     
و وهفذا ٌعنففى أنففأل ا ٌمكفن اافتففرا  بففؤن السفلوكٌات المعرفٌففة والفنفس حركٌففة واانفعالٌففة  لمففراد المتعلمففٌن 

متبعفة ٌا لبع  التؼٌٌرات المستجدة واستخداا األسفالٌب الم لمفة الٌالتعلا قد حدث فع ً ما لا ٌجر نوع من التق
 (61)  فً التقوٌا وتفسٌر نتالجأل

   
داخ  البرنفام   جزءا أساسٌا  تأصبحقد  وعن أهمٌة تقٌٌا المقررات الدراسٌة فً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة    

أو ذلف  البرنفام  للمسفاعدة ففً اتخفاذ قفرار بمفؤنأل المقفررات  و  هأو جفدو  هفذ من أج  معرففة قٌمفةالتعلٌمً 
ٌا ٌمثف  حلقفة هامفة ٌفن التقأ و لذا ٌمكن القفو  ٌقضً بإلؼالأل أو ااستمرار فٌأل وتطوٌره سواء كان ذل  القرار 

 كلٌات التربٌــــة عتمد علٌ ا توأساسٌة 
 ( 1)  .الرٌاضٌة فً ظ  فر  جودة التعلٌا 

 
ة أهمٌة الجودة تبفرز ففً التعفدٌ  الجفذري لمسفار  المقفررات الدراسفٌوفً سٌا  مختلؽ ٌري الباحث أن       

 :Woodhouse  2005التقوٌا ومصادر التعلا واألسالٌب واألنمطةو وٌمٌر )متضمنة األهداؽ والمحتو  
(بؤن معفاٌٌر ضفمان الجفودة تمفم  تصفمٌا البرنفام  وأهداففألو المفادة التعلٌمٌفةو مصفادر الفتعلاو والتفاعف  بفٌن 

إذا كففان مف ففوا (  و أٌضففا ٌمكففن القففو  92) األسففتاذ والطالففبو وتقففوٌا أداء الطلبففةو واقدارةو تقففوٌا البرنففام .
أل ٌتمٌز بمسفارات متمفابكة ومترابطفة هفًل )الكففاءة واقتقفان  الجودة فً التعلٌا لٌس من الس   تحدٌدهو إا أنَّ

و واستكمفاؽ أفكفار جدٌفدةو االمحٌطفة ب فالمتعلمفٌن  والبٌلفة التعلٌمٌفة  فً تحقٌ  أهدافألو وااهتمفاا بحاجفات 
النفوات  أو و وعفن  أهمٌفة الجفودة ففً التعلفٌا العفالً أن فا تركفز علفً  مفجٌق اقبفداع (والسعً إلفى التففو  وت

آلٌفة لتفوافر المعلومفات لفذا فإن فا  المخرجات التعلٌمٌةو وكذل  العملٌات التعلٌمٌة فض ً عن دراسفة المفدخ تو 
) ٌمٌفة والنظفاا التعلٌمفً ففً المإسسفة التعل التً تساعد على الحكاو واتخاذ القرارات بمان عدد مفن المجفاات
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التعلٌا الجامعً بمك  عاا  والتربٌفة   من المرجح أن تحقٌ  المماركة العالمٌة فً (  و وٌري الباحث  انأل 66
 علً هذه الجودة . سوؽ ٌعتمد بمك  أساسً الرٌاضٌة  بمك  خاص 

 
المتحفدة   ٌفتا تقٌفٌا  ً المملكفة فف إلفً انفأل (   : Sally Thomas)  2010تمفٌر  وففً هفذا الصفدد        

ال فدؽ منفأل  من خ   نظفاا  بحثفً  المقررات الدراسٌة فً جمٌق مراح  التعلٌا  باستخداا معاٌٌر جودة التعلٌا
هذه المقررات حٌث تسفعى  هفذه التقٌٌمفات إلفى تفوفٌر بٌانفات مسفحٌة وتجرٌبٌفة  لتعزٌفز   هٌكلة  مراجعة  بناء

والمحتفوي  ووسفال   األهفداؽالتؼٌفر ففً ذلف   أا وهفو  مفن  أكثفر إلفًعملٌة التطوٌر والتحفدٌث وربمفا تفذهب 
 (   92فً ضوء متؼٌرات نمط التعلٌا المتسارع . ) التقٌٌا 

من جانب أخر ٌمكننا أن نمٌر إلً فلسفة األلعاب الجماعٌة كمقرر دراسً عن طرٌ  ما أمفارت إلٌفأل مفروة    
رة عن أنمطة تعلٌمٌة او  تدرٌبٌة قابلفة للتنفافس كجفزء (  إلً  أن  األلعاب الجماعٌة هً عبا 9162ص ح ) 

من العاب الفر  التً تتسا بالع قات المخصفٌة  والتفً مفن خ ل فا تتطفور تففاع ت المتعلمفٌن او المتفدربٌن و  
وهذا ٌ دؽ إلً تعزٌز المعور بالسعادةو فضً  عن تعزٌز المعور باانتماء وال وٌة لمجموعفة الفرٌف  و إذ إن 

  (91الفرد بؤنأل جزء من فرٌ  ٌساعده على التؼلُّب على المدالد والتعام  مق الفم ". ". ) معور 
أما من ج ة مف وم ا التدرٌسفً  فٌفري الباحفث انفأل ٌمكفن أن نف مفأل علفً  انفأل معالجفة علمٌفة نظرٌفة او      

سفف ا فففً مرحلففة مففا قبفف   والتففً ٌففتا تدرٌالم ففاري لمنمففطة المتباٌنففة   ذات التركٌففب  األنمففطةتطبٌقٌفة  لففبع  
لتفدرٌس  التعلٌا الجامعً و  وأٌضا داخ  إطار كلٌات التربٌة الرٌاضٌة  بؼر  التنمٌة الم نٌة وإعداد المعلمٌن

 .هذه األلعاب 
 :مشكلخ الذراسخ  -

لمففا كانففت المقففررات الدراسففٌة مففن األدوات التعلٌمٌففة ال امففة فففً كلٌففات التربٌففة الرٌاضففٌة و  لففذا وجففب        
تصاف ا بالجودة التً هً التطاب  مق ااحتٌاجات لتحقٌ  الرضفا للمتعلمفٌن ممفا ٌعنفً ضفرورة تطفاب  المقفرر ا

قٌد البحث مق جودة التعلٌمً العالً  و  وقد لمس الباحث عبر تدرٌسأل للمقرر فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 
المعلمففٌن م نٌففا و ٌعففانً بعففدا اتصففافأل   بنففً سففوٌؽ أن المقففرر ٌعففد مففن المقففررات ال امففة  فففً تنمٌففة الطفف ب

بالجودة التً  ٌجب أن ٌتصؽ ب ا  و لذا فان هذه الدراسة  تبحث فً عملٌة تقٌٌا مقفرر األلعفاب الجماعٌفة مفن 
اج  التعرؽ علً درجات التحق  فً ك  مكوناتأل حتى ٌمكن التحدٌث او التطوٌر فعلٌا وعملٌفا و لٌخفدا الطف ب 

أن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنً سوٌؽ تفولً اهتمامفا كبٌفرا بتطبٌف  جفودة التعلفٌا  المعلمٌن بالكلٌةو وبما
فٌففري الباحففث انففأل مففن الضففروري  دراسففة تقٌففٌا المقففرر والتعففرؽ علففً نقففاط القففوة والضففعؽ ومففدي مطابقتففأل  

(  أن فاعلٌفة   :Mark .C) 2008لجودة التعلٌا العالً  لتحقٌ  الفالدة العلمٌة  و وهذا  ٌتف  مق مفا ذكفره   
تقٌٌا أي من   دراسً ٌتوقؽ علً مجموع عناصره وه  هً تتممً مق العلوا الحدٌثة وتقارٌر جودة التعلٌا 
و وعلففً مففا سففب   تكمففن ممففكلة البحففث فففً السففإا  التففالً ل  مففا درجففات التحقفف  فففً عناصففر مقففرر األلعففاب 

 ة التعلٌا الجامعً.الجماعٌة لط ب التخصص بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً ضوء جود
 the importance of studying : أهميخ الذراسخ -

تقٌفٌا ففً مجفا  لدراسفات التربٌفة الرٌاضفٌة   دةٌفجد ةٌفإضفافة نوعاألهمٌة النظرٌة ل  تعد هذه الدراسة        
ة ففً مجفا  تفدرٌس التربٌفة الرٌاضفٌ نٌو الم تمف نٌلبفاحثل حةٌدعوه صفادقة وصفرالمقررات الدراسٌة و أٌضا 
من حٌث التطوٌر والتحدٌث  و أما األهمٌة التطبٌقٌفة ل  تكمفن ففً  إسف اا  هذا الجانب الجامعٌة قثراء واػناء 

المقففرر  رٌتطفوأعضفاء هٌلفة التفدرٌس القففالمٌن بتفدرٌس المقفرر  نحفو   أنظفار ألٌففففً توجهفذه الدراسفة نتفال  
 الجودة  . الدراسً من خ   التركٌز علً جودة عناصر المقرر وفقا لمعاٌٌر

 Reference studiesل  الذراسبد  المزجعيخ -
  -فٌما ٌلً بعضا من الدراسات المرجعٌة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالٌة من ا ل   
( وهدفت إلفً تقٌفٌا بفرام  األنمفطة البدنٌفة الٌومٌفة ففً مفدارس  Emily,B 2018)  ()91دراسة   -      

التفً ٌقودهفا المجتمفق و   DPAلنتال  النفسٌة وااجتماعٌة بعد مبادرة األطفا  والمباب بؼر  التعرؽ علً ا
دراسفة بفو كفرة   -ومن أها النتفال  هنفا  قصفور ففً تنفوع األنمفطة التفً تفإدي إلفً تحسفن الجانفب النفسفً  

( وهدفت إلً تقٌٌا الجٌ  الثانً لمادة التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً الطور المتوسط 2() 9162عباسً حسان )
و مع فد علفوا وتقنٌفات النمفطات  رمن وج ة نظر األساتذة و بحث تخرج ضمن متطلبفات نٌف  مف ادة الماجسفتٌ
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( Ahmet ,S 2017) ( )92دراسففة   -خمففٌس ملٌانففأل و الجزالففر   –البدنٌففة و جامعففة الجٌ لففً بففو نعامففة 
جامعفات التركٌفة و مفن أهفا وهدفت إلً تقٌٌا دورات الفتعلا الم نفً ففً مفدارس التربٌفة البدنٌفة المقدمفة مفن ال

دراسفة   -النتال  هنفا  تفدنً ففً درجفات التقٌفٌا ففً بعف  المقفررات التفً ٌمفتم  علٌ فا البرنفام  التفدرٌبً . 
Derek ,C  2013) ( )95 وهدفت إلً تقٌٌا المحتوي واألسالٌب المستخدمة ففً منفاه  التعلفٌا العفالً و  )

ا المناه  الدراسٌة كؤداة مفٌدة فً التقٌٌا للمحاضرٌن الجفامعٌٌن  من أها النتال  اقتراح قالمة موضوعٌة لتقٌٌ
(  وهفدفت إلفً تقفوٌا مقفرر طفر  التفدرٌس العامفة ففً ضفوء معفاٌٌر 61() 9162دراسة حٌدر حاتا ففالح ) -

 دراسة عبد الس ا جفابر -جودة التعلٌا و من أها النتال  أن جمٌق عناصر المقرر ا تلبً معاٌٌر جودة التعلٌا  
(  وهدفت إلً تقوٌا فاعلٌة مجاات األلعاب الجماعٌة فً ضوء برام  الجودة الماملة وع قت ا 62( )9166)

 -بفالقٌا التربوٌففة و مففن أهففا النتففال  أن فاعلٌففة مجففاات المنفاه  جففاءت بففٌن درجففة عالٌففة جففدا ودرجففة عالٌففة  
نفاه  ففً التعلفٌا العفالً ففً ( وهفدفت إلفً تقٌفٌا المCarole's & David,PH 2010)   ( )92دراسفة  

ضوء التطور العلمً و من أها النتال   هنا  ضعؽ واضح فً عناصر تركٌب عدد كبٌر من المنفاه  الدراسفٌة  
(  وهففدفت إلففً التعففرؽ علففً التقففدٌرات التقوٌمٌففة لمففن   التربٌففة البدنٌففة 9() 9112دراسففة احمففد ٌوسففؽ ) -

اسفتجابات الطف ب  ًلمعلمٌن و من أهفا النتفال  هنفا  قصفور ففوالرٌاضة فً المرحلة الثانوٌة من وج ة نظر ا
وٌمكن اقمارة إلً أن جمٌق الدراسات الفالتفة اسفتخدمت ااسفتبٌان كفؤداة لجمفق   --نحو كافة عناصر المن    

وقدذ اصدتفاد البا دن هدي اددٍ الذراصداث البٌانات وان اختلؽ  عدد المحاور ومضفمون ا الدراسفة عفن ااخفري و 

     وأيضا في هٌاقشت وتفضير الٌتائج .  بٌاء االصتبياى ) أداة القياس( وكيفيت ًظريا في تعزيز الوشكلت  الورجعيت
 Study Stages ٍ  ل  خطىاد الذراسخ -
تقٌٌا المقررات والمناه  التدرٌسٌة ففً التربٌفة  مراجعة األدبٌات التربوٌة والعلمٌة التً أجرٌت فً مجا   -  

 والتربٌة الرٌاضٌة 
 عداد أداة القٌاس ) ااستبٌان (  وإٌجاد المعام ت العلمٌة ل ا .إ -
 .ط ب التخصص ) العٌنة المست دفة (  مقابلة -
 Study Limitsل  حذود الذراسخ -

  -اقتصرت الدراسة على ما ٌاتى ل
و قفرر جامعة بنً سوٌؽ  والذٌن درسوا الم –تدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ط ب الفرقة الرابعة تخصص  -

 كفلأل مست دفة . الفص  الدراسً األو   9162/  9162العاا الجامعً 
ل )جودة األهفداؽ هً وعناصر أساسٌة تمث  هٌك  المقرر قالمة ااستبٌان والتً تتكون من عدد خمسة  -     

 جفودة الوسفال  –جفودة األسفالٌب وطفر  التفدرٌس –جودة المحتوي التدرٌسفً  –التدرٌسٌة ومخرجات التعلا 
 جودة أسالٌب التقٌٌا ( –التعلٌمٌة 

ومقرر  األلعاب الجماعٌة فً ذات القسا العلمً بالكلٌة  وا نتال  هذه الدراسة تنطب  على العٌنة المست دفة  -
  ومن ثا ا ٌجوز تعمٌا النتال تنطب  علً مقررات أخري 

 Study Aim هذف  الذراسخ : -

مقرر األلعاب الجماعٌة لط ب تخصص تدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضفٌة إلً تقٌٌا ت دؽ الدراسة الحالٌة        
جامعففة بنففً سففوٌؽ فففً ضففوء جففودة التعلففٌا الجففامعً مففن خفف   جففودة عناصففر المقففرر التالٌففة ل ) األهففداؽ 

الوسفال  التعلٌمٌفة المسفتخدمة   --األسالٌب وطر  التدرٌس   –محتوي المقرر  --التدرٌسٌة ومخرجات التعلا  
 لٌب التقٌٌا ( أسا --
  Study Questi0n: أسئلخ الذراسخ -

 عناصر المقرر التً تحققت بدرجة كبٌرة فً ضوء معاٌٌر جودة التعلٌا العالً؟ ما  -6
 ما أكثر عناصر المقرر ارتباطا بجودة التعلٌا الجامعً . ؟ -9
 Study procedures - إجزاءاد الذراسخ : -

حفد الدراسفات الوصففٌة التحلٌلٌفة و حٌفث ٌعتمفد علفً دراسفة ل استخدا المن   المسحً كؤ  من   الدراسة -

 التعبٌر النوعً الفذي ٌصفؽ   من خ  ا دقٌقوصفا  بوصف ا  وٌ تاالواقق او الظاهرة كما هً علٌ ا فً الواقق 
 الظاهرة . ٌوضح مقدار وحجا رقمٌا   ٌعطً وصفا  الكا الذي وٌوضح خصالص او أوالظاهرة 
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( مالففة وخمسففة مففن الطلبففة تخصففص  615ل مففم  عففدد أفففراد المجتمففق الكلففً )  مجتمففق وعٌنففة الدراسففة   -
 9162/9162تدرٌس  بمرحلة البكالورٌوس  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة  بنً سوٌؽ فً العاا الجفامعً 

والمنتظمٌن فً الدراسة من واقق دفتر متابعة حضور الطف ب ففً المحاضفرات وحضفور اامتحانفات و وقفد تفا 
%( مفن  11.0(   سبعون  طالبا بنسفبة )01ٌار العٌنة المست دفة  بالطرٌقة العموالٌة النسبٌة  وعـددها )اخت

(  62المجتمفق الكلفً و كمفا تفا اختٌففار عٌنفة اسفتط عٌة لعمف  المعففام ت العلمٌفة ) الصفد  والثبفات ( عففددها )
 % (  69.2ث ثة عمر طالبا بنسبة ) 

 Study Tool       أداح الذراسخ -
 -اعتمد الباحث فً جمق البٌانات على ل       

قبفف  البففدء فففً بنففاء أداة الدراسففة  تففا الرجففوع إلففً المعففاٌٌر ومإمففرات التعلففٌا الجففامعً مففن خفف   المواقففق  -
 ( 2االكترونٌة وذل  ب دؽ اتسا  عبارات ااستبٌان مق المإمرات ٌوضح ذل  ملح  )

في جمع البيانات والمعلومات والحقائق من أفراد عينة الدراسة وأعضاء المقابلة : تعتبر المقابلة أداة هامة  -
 ( 96:  12هيئة التدريس باالتصال الشخصي المباشر حيث يتم فيها التفاعل عن طريق األسئلة وإجاباتها )

سفتبٌان ااستبٌان ل لبناء استبٌان ٌتوفر فٌأل الموضوعٌــــة  تا مراجعـفـة األدبٌفات التفً أمفارت إلفى بنفاء اا -
( و  9كما تا مراجعة قوالا ااستبٌانات فً الدراسات )  –( 6( )60( )699ل  62( ) 90ل  2( ) 699ل 62)
اسففتخلص عففدد  و  ألن ففا تمففك  إطففارا هامففا فففً بنففاء  محففاور أداة جمففق البٌانففات ( و 92)( 62( )61( و) 2) 

تسففعة مففن   ( 2). تففا طرح ففا علففى عففدد خمسففة محففاور لعناصففر المقففرر هففً المكونففات األولٌففة ألداة الدراسففة 
تمفت الموافقفة و (  6المحكمٌن المتخصصٌن ب دؽ التعرؽ علفى أرال فا حفو  هفذه المحفاور الدراسفة ملحف  ) 

و لتحدٌد المفردات المرتبطفة بكف  محفور   –علٌ ا  وأصبحت هذه  المحاور المحددات الرلٌسٌة لبناء ااستبٌان 
لصففة مففن المقابلففة لففبع  الففزم ء مففن األسففاتذة المتخصصففٌن باقضففافة إلففى اسففتند  الباحففث إلففى الراء المستخ

تا طرح ااستبٌان فً صفورتأل األولٌفة علفى  –(  62(  وعبد الس ا جابر ) 61ااستعانة بدراسة حٌدر حاتا )
حصفف   الباحففث علففى موافقففة  –نفففس المحكمففٌن بؼففر  التوصفف  إلففى أداة قٌففاس ٌتففوفر فٌ ففا صففد  المحكمففٌن 

ن مرف  ب ا بع  التعدٌ ت فً صٌاػة المفردات وترتٌب ا و وقد روعً ذل  عند توزٌع فا علفى عٌنفة المحكمٌ
ففً األوصفاؽ السفلوكٌة كالتفالً لٌتحقف   للتحقف   تفا تحدٌفد سفلا التقفدٌر –الدراسة قٌجاد المعام ت  العلمٌة 

 ( . 9(  ملح  ) 6و 9و 2ضعٌفة ( بالدرجات  ) –متوسطة  –بدرجة  )كبٌرة 
 المعبمالد العلميخ ألداح القيبس ) الصذق والثجبد (  -  

 –. 292تا إٌجاد صد  ااتسا  الداخلً ألداة القٌاس و حٌث تراوح معام  الصد  فً المحور األو  بٌن ) -  
. ( وفً المحفور 221 –. 192. ( وفً المحور الثالث  من 022 –. 162. ( وفً المحور الثانً من ) 221

. و ٌوضح 15. (  وهً معنوٌة عند 290 –. 150. ( وفً المحور الخامس من ) 022 –. 121الرابق من ) 
 ( 2( ملح  ) 6ذل  جدو  ) 

تففا إٌجففاد معامفف  اارتبففاط ) ثبففات أداة القٌففاس ( عففن طرٌفف   معامفف  ألفففا لكرونبففا  حٌففث تففراوح معامــــففـ   -
. ( وهفو معنفوي 219ط للمقٌفاس ككف  كفان ) . (  أما معام  اارتبفا266 –. 019اارتباط فً المحاور بٌن ) 

 (  2( ملح  ) 9. ٌوضح ذل  جدو  )15عند 
عن  61/22/ 5إلى  9162/ 2/ 95تا تطبٌ  أداة الدراسة خ   الفترة من  * الذراسخ األسبسيخ :  

ى واقجابة علمن ا طرٌ  توزٌق ااستبٌانات ٌدوٌا على ط ب التخصص عٌنة الدراسة بعد توضٌح القصد من 
ااستفسارات ووبعد جمق ااستبٌانات الصالحة واستبعاد ااستبٌانات الؼٌر صالحة و تا التفرٌغ والمعالجة 

 اقحصالٌة .

 -ل  تا ااعتماد على المعالجات اقحصالٌة التالٌة ل * المعبلجخ اإلحصبئيخ
 9كا –سبً الوزن الن –النسبة الملوٌة  –معام  اارتباط  –المتوسط الحسابً المرجح   -  
 عزض النتبئج ومنبقشتهب وتفسيزهب  -  

ٌتضمن عر  النتال  ومناقمت ا وتفسٌرها تحلٌ  لنتال  الدراسة فً ضوء األهفداؽ واألسفللة واقجابفة        
 علٌ ا علً النحو التالً ل

تحدٌففد واقففق كفف  عبففارة مففن العبففارات المففذكورة فففً كفف  محففور علففً حففدة  فففً ضففوء الوسففط المففرجح  -6
 ن النسبً وترتٌب العبارة داخ  المحور .والوز
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( 9162ٌري الباحث بعد اخذ رأي بع  األساتذة المتخصصٌن  وااط ع علً دراسة حٌدر حاتا فالح ) -9

% (  00.1( ووزن نسبً اعلــً من ) 9.21أن العبــــــارات التً حصلت علـــً متوسط مرجـــح اعلً من )
الجودة و  أما العبارات التً حصلت  علً متوسط حسابً مفرجح اقف   هً عبارات تحققت بدرجة كبٌرة لمعاٌٌر

( ف فً ففً جانفب العبفارات المحققفة بفدرجات متوسفطة وضفعٌفة وتعتبفر 00.1( ووزن نسبً اق  )9.21من )
 ػٌر محققة فً ضوء معاٌٌر الجودة .

ارة فً المحور التً تنتمً بعد أن ان ً الباحث تطبٌ  أداة الدراسة جمق التكرارات التً حصلت علٌ ا ك  عب -
(  التففً تضففمنتأل أداة الدراسففة مسففتخرجا الوسففط المففرجح والففوزن 6و  9و  2إلٌففأل بحسففب المقٌففاس الث ثففً ) 

 والترتٌب كما مبٌن فً محاور  الجداو  التالٌة ل 9النسبً وكا
            

             

 م :أوال : محىر جىدح األهذاف ومخزجبد التعل                 

 
 للمقرر التخصص تقٌٌا طلبة ( الداات اقحصالٌة الخاصة ب 6) جدو    

 01ن =جودة األهداؽ ومخرجات التعلا     محور  فً  
 

الوسط  العبارات ا
 المرجح

الوزن  9كا
 النسبً

 الترتٌب

 4 09.2 *1.22 9.60 تمت  أهداؽ المقرر من فلسفة المجتمق   -6

 3 09.2 *1.60 9.62   التعدٌ تتسمح  أهداؽ المقرر بإدخا -9

 1 00.0 *5.62 9.22 تتسا أهداؽ المقرر بالمرونة -2

 6 01.5 *1.22 9.66 تصاع أهداؽ المقرر بطرٌقة إجرالٌة صحٌحة   -2

 2 02.2 *1.22 9.91 لمهداؽ معاٌٌر قابلة للم حظة   -5

تتسا أهفداؽ المقفرر  بالمفمولٌة مفق جوانفب مخصفٌة  -1
 الطالب 

9.66 
5.20* 

01.2 7 

 11 10.6 *1.60 9.16 تت ءا أهداؽ المقرر  مق قدرات الطالب المعلا  -0

أهففداؽ الجانففب  العملففً تتواففف  مففق  أهففداؽ الجانففب   -2
 النظري

9.60 
1.06* 

09.2 5 

 8 12.5 *5.92 9.12 تتٌح أهداؽ المقرر العملً فرصا للتطبٌ   -2

61
- 

 تركز أهداؽ المقرر  على اقبداع
9.12 

5.62* 
12.6 9 

 

( أن الوسط الحسابً المرجح اسفتجابات الطف ب  بؼفر  التقٌفٌا لعناصفر مقفرر األلعفاب  6ٌوضح جدو  )    
( توضفح ا العبفارتٌن  9.16 -9.22الجماعٌة  فً محور جودة األهـــــــــــداؽ ومخرجات التعلا تراوح بٌن ) 

( و أمفففا معنوٌفففة حسفففن التطفففاب   10.6 – 00.0)( ففففً حفففٌن  تفففراوح الفففوزن النسفففبً بفففٌن 0و  2رقمفففً  )
أن (  و ولمناقمفة نتفال  الجفدو  نجفد  2.62 – 2.29حٌفث تراوحفت مفا بفٌن )  9ل ستجابات الث ث تبٌن ا كفا

المحور كانفت العبفارة رقفا )  عبارات  العبارة التً  تحققت بدرجة كبٌرة وف  استجابات ط ب التخصص علً 
( ووزن 9.22)قفدره  مرجـفـح حٌفث حصفلت علفً متوسفط  حسفابً   ر بالمرونةتتسا أهداؽ المقر( وهً ل 2

 ف فا إلفًراجق ( 2بدرجة كبٌرة فً العبارة ) وٌري الباحث هذا التحق   و% ( وترتٌب ا األو   00.0نسبً )  
 ا تكفون نقطفة البداٌفة فان عفن طرٌقالقالا بالتدرٌس وواضق أهداؽ المقرر  بؤهمٌة مرونة وصٌاػة األهفداؽ 

 أمفارتوهفذا ٌتفف  مفق مفا  وما ٌبنً علٌأل من تقٌفٌا و فً نجاح المقرر فً توصٌ  ما هو مقصود من محتواه 
والتنفوع ففً ساعد علفى وضفوح المحتفوي تأن األهداؽ التدرٌسٌة المرنة   ( 99)( 9162مرقً ) ألنادٌ  إلٌأل

    .علٌمة التقٌٌا باقضافة إلً دورها البارز فً تحسٌن وتحدٌث العلمٌة التأسالٌب 
أمففا بففاقً العبففارات فقففد حصففلت علففً اسففتجابات تحقفف  بففدرجات متوسففطة وضففعٌفة وهففذا مففا ٌعتبففر عففدا       

وٌري الباحث عدا تحقٌ  باقً عبارات المحور راجق  إلً حداثة أهداؽ المقرر التحقٌ  فً لمعاٌٌر الجودة  و 
اب الجماعٌفة والتركٌفز علفً العمومٌفات و وهفذا وعدا مواكبة  هذه األهداؽ  للتؼٌفرات الحدٌثفة ففً مجفا  األلعف
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( من أن عدا تحقٌ  األهداؽ لمعاٌٌر الجودة  ٌعود إلً عدا 61( ) 9162حٌدر حاتا فالح )ٌتف   مق ما ذكره 
مراجعة مفردات المقرر من األهداؽ وصٌاػت ا  وػٌاب الرإٌة التكاملٌة لدي واضفق أهفداؽ المقفرر مفن حٌفث 

 م حظة ومناسبت ا  مق قدرات المتعلمٌن  .وقابلٌت ا لل ااجر الت 
 

       

 

 ثبنيب :  محىر معبييز جىدح المحتىي          

 التخصص للمقررتقٌٌا طلبة ( الداات اقحصالٌة الخاصة ب 9جدو  )
 01ن = فً محور  معاٌٌر جودة المحتوي                                      

 

الوسط  العبارات ا
 المرجح

الوزن  9كا
 النسبً

 الترتٌب

6
- 

 ٌثٌر محتوي المقرر الدافعٌة للتعلا 
9.69 

5.29* 
01.2 4 

9
- 

 ٌحفز محتوي المقرر علً البحث العلمً 
9.60 

5.20* 
09.2 3 

2
- 

 ٌتٌح محتوي المقرر فرص التفكٌر الناقد 
9.26 

1.22* 
00.6 1 

2
- 

 ٌتناسب محتوي المقرر مق الساعات المحددة لتدرٌسأل 
9.15 

5.20* 
12.1 5 

5
- 

توثٌفف  معلومففات ومفففاهٌا محتففوي المقففرر بففالمراجق 
 العلمٌة الحدٌثة 

9.19 
2.62* 

10.1 6 

1
- 

 ٌصما المحتوي بطرٌقة متناسبة متدرجة 
6.26 

5.29* 
15.0 7 

0
- 

 تترابط موضوعات محتوي المقرر بعض ا ببع  
6.21 

1.21* 
52.5 8 

2
- 

 ٌتوازن الجانبٌن العملً والنظري للمقرر 
9.91 

1.21* 
02.2 2 

 

( أن الوسط الحسابً المرجح استجابات الط ب  بؼر  التقٌٌا لمقرر األلعاب الجماعٌة  9ٌوضح جدو  )     
( فً حٌن كان 0و  2( توضح ا أرقاا العبارتٌن ) 6.21 -9.26فً محور معاٌٌر جودة المحتوي تراوح بٌن )

 9أمفا معنوٌفة حسفن التطفاب  ل سفتجابات الفث ث تبٌن فا   ( و52.5– 00.6الوزن النسبً ل ما ٌتراوح بٌن )
أن العبفارة التفً  تحققفت بدرجفة كبٌفرة و ولمناقمة نتال  الجدو  نجد (  2.62 –5.20حٌث تراوحت ما بٌن )

تتسفا أهفداؽ المقفرر ( وهفً ل 2وف  استجابات ط ب التخصص علفً  عبفارات  المحفور كانفت العبفارة رقفا ) 
% ( وترتٌب فا  00.6( ووزن نسفبً )  9.26علفً متوسفط  حسفابً  مرجـفـح قفدره ) حٌث حصفلت  بالمرونة

و وٌري الباحفث هفذا التحقف   بدرجفة كبٌفرة ففً العبفارة ٌتٌح محتوي المقرر فرص التفكٌر الناقد األو  ل وهً 
ٌقبلفأل مفن وقد ٌرجق الباحث  ذل  إلى اخت ؽ  اهتمامات الط ب العلمٌة فمن ا من ٌري فً المحتفوي مفا  ( 2)

موضوعات ومفا ٌرفضفأل مفن موضفوعات أخفري  ومفن الطف ب مفن ٌفري أن موضفوعات المحتفوي تعمف  علفً 
تٌسٌر عملٌات الوصو  إلً قرارات صالبة فً حٌاتأل المخصٌة وهنا  من ٌري  ففً موضفوعات المحتفوي مفا 

مسبقاً ". ومفن ا مفن ٌفري هو ح  لممك تأل و أو التحق  من المًء وتقٌٌمأل بااستناد إلى معاٌٌر متف  علٌ ا 
بؤن التفكٌر الناقد من خ   محتوي المقرر هو التفكٌر الذي ٌتطلب استخداا المسفتوٌات المعرفٌفة العلٌفا الفث ث 

 (69)(9162وهذا ٌتف  مق ما أمار إلٌأل خالفد إبفراهٌا )  ، فً تصنٌؽ بلواو وهً التحلٌ  والتركٌب والتقوٌا
ٌزٌفد مفن فاعلٌفة المفتعلا ففً الموقفؽ التعلٌمفً وٌجعلفأل أكثفر وعٌفاً وإدراكفاً  بان أهمٌة التفكٌر الناقفد ففً كونفأل

لففدوره الجدٌففد فففً العملٌففة التعلٌمٌففةو عفف وة علففى مسففاهمتأل العلمٌففة والفاعلٌففة فففً األنمففطة العملٌففة لتطبٌفف  
 الم ارات العلمٌة التً تا تعلم ا داخ  المحاضرة .
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أن محتفو   مقفرر األلعفاب الجماعٌفة  ٌركفز علفى  جوانفب معٌنفة إلفى وٌفسر الباحث نتفال  بفاقً العبفارات     
وأخري ا ٌركز علٌ ا و وا سٌما أن ػالبٌة عبارات المقرر ا تتحق  بدرجة تتف  ومعاٌٌر الجودة بسفبب أن فا 
ا تناسب  مق ما هفو موجفود ففً مضفمون المحتفوي النظفري والعملفً  للمقفرر و  وهفذا ٌفد  علفى أن محتفو  

حق  مستو  الطموح للطالب بدلٌ  استجابات الطف ب و  لفذا ففان  محتفوي مقفرر األلعفاب الجماعٌفة المقرر ا ٌ
بحاجة لتطوٌر فً ما ٌحتوٌأل مفن تحفٌفز للطف ب  وزٌفادة سفاعات التفدرٌس وتزوٌفد المقفرر بالمصفادر العلمٌفة 

 الحدٌثة وترابط الموضوعات باقضافة إلً التوازن بٌن العملً والنظري . 
            

 ثبلثب : محىر جىدح األسبليت وطزق التذريس         

 التخصص تقٌٌا طلبة ( الداات اقحصالٌة الخاصة ب 2) جدو   
 01ن = جودة األسالٌب وطر  التدرٌس            فً محور                              

 

الوسط  العبارات ا
 المرجح

الوزن  9كا
 النسبً

 الترتٌب

 ليب وطرق  التدريس بأنها :تمتاز األسا

 3 02.2 *0.26 9.99 تنسجا مق األهداؽ والمخرجات وتإدي إلى تحقٌق ا  -6

 2 02.2 *1.06 9.92 تثٌر الدافعٌة وتإدي إلى التفاع  مق محتوي المقرر  -9

 11 01.5 *5.20 9.66 تحظى برضا الط ب ومٌول ا  -2

 5 06.2 *1.60 9.65 توفر الج د فً العملٌة التعلٌمٌة  -2

 8 06.2 *1.22 9.62 تختز  الوقت ال زا للتعلٌا -5

 9 06.2 *1.60 9.62 توفر تؼذٌة راجعة مستمرة -1

 4 02.2 *1.06 9.96 تتٌح فرصا للتعلا الذاتً من قب  المتعلمٌن -0

 1 00.1 *2.62 9.29 تتنوع طر  التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر   -2

  الدارسفٌن ففً العملٌفة التعلٌمٌفة بصفورة تعم  على إمفرا -2
 فاعلة

9.65 
1.22* 

06.2 6 

61
- 

 تعزز عملٌة التعلٌا والتحصٌ 
9.10 

5.92* 
12.1 11 

66
- 

 تحق  مخرجات التعلٌا المقصودة
9.65 

1.22* 
06.2 7 

 

اب ( أن الوسففط الحسففابً المففرجح اسففتجابات الطفف ب  بؼففر  التقٌففٌا لمقففرر األلعفف 2ٌوضففح جففدو  )       
 2( توضح ا أرقاا العبارتٌن )9.10 -9.29الجماعٌة  فً محور جودة األسالٌب وطر  التدرٌس تراوح بٌن )

( و أمفا معنوٌفة حسفن التطفاب  ل سفتجابات الفث ث 00.1  -12.1( فً حٌن تراوح الوزن النسفبً بفٌن )66و 
أن العبفارة التفً  تحققفت نجفد  ولمناقمفة نتفال  الجفدو  و (  2.62 –5.92حٌث تراوحت مفا بفٌن ) 9تبٌن ا  

تتنفوع  ( وهفً ل2بدرجة كبٌرة وف  استجابات طف ب التخصفص علفً  عبفارات  المحفور كانفت العبفارة رقفا ) 
( 9.29حٌففث حصففلت علففً متوسففط  حسففابً  مرجـففـح قففدره ) طففر  التففدرٌس المسففتخدمة فففً تففدرٌس المقففرر

(  2التحقفف   بدرجففة كبٌففرة فففً العبففارة  رقففا )% ( وترتٌب ففا األو  وٌففري الباحففث هففذا  00.1ووزن نسففبً )  
وٌري الباحث أن تنوع طر  وأسالٌب التدرٌس التً تحققت بدرجة كبٌرة فً مقرر األلعفاب الجماعٌفة   بالمحور

ٌرتبط ارتباًطا كبًٌرا بخصالص المعلا المخصٌةو لذل  فإن أسالٌب التدرٌس تختلؽ من معلا لخرو بالرػا أن ا 
بان طر  وأسالٌب (  0)( 9162تدرٌس نفس ا.  وهذا ٌتف  مق ما أمار إلٌأل امجد قاسا )ٌستخدمون طرٌقة ال

ا بصفات وسمات المعلاو وهذا ٌعنً عدا وجود قاعدة محددة ألسالٌب التفدرٌس   ًٌ التدرٌس ترتبط  ارتباًطا أساس
لففاو وتعبٌففرات ٌمكففن إتباع ففا خفف   عملٌففة التففدرٌسو وطبٌعففة طففر  وأسففالٌب التففدرٌس مرتبطففة بمخصففٌة المع

ٌمٌفز المعلفا وٌجعف  مفن مفا  هفذا كلفأل ووج ألو وحركاتأل الجسمٌةو ونؼمة صوتألو ومخارج حروففألو وانفعااتفأل 
تنففوع فففً اسففتخداا الكثٌففر مففن  طففر  وأسففالٌب التففدرٌس فففً العملٌففة  بففان هنففا   لففدٌ ا قناعففة  أنالمتعلمففٌن 
ق  درجة معٌار الجودة وعفددها عمفرة عبفارات فٌفري من قب  المعلا و  أما باقً العبارات التً لا تحالتعلٌمٌة 

الباحث أن هنا  الكثٌر من القالمٌن علً وضق المقررات وتطبٌق ا بؤسالٌب وطر  تقلٌدٌة وعدا ااط ع علفً 
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التفاعف  مفق محتففوي وإثفارة الدافعٌفة و مفا هفو جدٌفد ٌسفاها فففً تحقٌف  األهفداؽ المقصفودة وتعزٌفز التحصففٌ  
للفتعلا الفذاتً مفن قبف  كمفا تعمف  علفً إتاحفة الفرصفة   توفر الج د ففً العملٌفة التعلٌمٌفة باقضافة إلً المقرر 

معفاٌٌر جفودة الطفر   أنوالفذي أمفار إلفً  ( 2)( 9165امرؽ طأل )  إلٌأل أماروهذا ٌتف  مق ما و  المتعلمٌن
كفف  المواقففؽ  واألسففالٌب التدرٌسففٌة المرتبطففة بففالمقررات التدرٌسففٌة أن تكففون  مففاملة بمعنففً أن ففا تتضففمن

وااحتماات المتوقعفة.   وأن تفرتبط ارتباطفا واضفحاً باألهفداؽ التربوٌفة وااجتماعٌفة وااقتصفادٌة.  أن تكفون 
طوٌلة المد  بحٌث تتوقق النتال  وتبعات ك  نتٌجة وأن تتسا بالمرونة والقابلٌة للتطوٌر إذا دعت الحاجفة  أن 

لمحتفوي و وففً ضفوء نتفال  هفذا المحفور  ٌفري الباحفث ضفرورة تكون عالٌة الكفاءة  وان تناسب األهداؽ و ا
تؼٌر نمط طر  التدرٌس  وأسالٌب التدرٌس  ألن  الط ب ففً المرحلفة الجامعٌفة لفدٌ ا القفدرة علفى ااكتسفاب 
الذاتً مق توجٌفأل مفن المحاضفر و لفذل  ابفد مفن تعزٌفز مقفرر  األلعفاب الجماعٌفة  بفالطر  واألسفالٌب الحدٌثفة 

 .فرو  الفردٌة بٌن المتعلمٌن ومراعاة ال
 

 راثعب : محىر جىدح الىسبئل التعليميخ :                 

 
 تقٌٌا طلبة التخصص فً ( الداات اقحصالٌة الخاصة ب 2جدو  )  

 01ن =الوسال  التعلٌمٌة                        جودة محور                                      
 

سط الو العبارات ا
 المرجح

الوزن  9كا
 النسبً

 الترتٌب

 الىسائل واألجهسة المستخدمة :

 1 00.1 *2.62 9.29 وم اري  تتمامً مق متطلبات ك  هدؽ معرفً    -6

 6 06.2 *1.06 9.62 ترتبط بؤهداؽ ومخرجات المقرر -9

 5 09.2 *1.06 9.60 تراعً الفرو  الفردٌة بٌن المتعلمٌن  -2

 4 02.2 *1.22 9.99 لمٌنتثٌر حواس المتع -2

 3 05.9 *1.21 9.21 تقدا التؼذٌة الراجعة لتحسٌن عملٌة التعلا. -5

 8 01.5 *5.29 9.66 ٌس   الحصو  علٌ ا من البٌلة التعلٌمٌة   -1

 2 00.1 *2.62 9.29 قابلة ل ستخداا بصورة جٌدة  -0

 7 06.2 *1.22 9.65 تتناسب مق التطور العلمً والتكنولوجً -2

 

( أن الوسففط الحسففابً المففرجح اسففتجابات الطفف ب  بؼففر  التقٌففٌا لمقففرر األلعففاب  2ٌوضففح جففدو  )       
و  6( توضح ـــــفـا أرقفاا العبفارتٌن )9.66 -9.29الجماعٌة  فً محور جودة الوسال  التعلٌمٌة تفراوح بفٌن )

ــــة حسن التطاب  ل سفتجابات الفث ث ( و أما معنوٌـــــ00.1  -01.5( فً حٌن تـراوح الوزن النسبً بٌن )2
التفً تحققفت  اتأن العبفار(  و ولمناقمفة نتفال  الجفدو  نجفد  2.62 –5.29حٌث تراوحت ما بٌن ) 9تبٌن ا  

نصف ما علفً  ( و0و  5و 6أرقفاا ) بدرجة كبٌرة وف  استجابات ط ب التخصص علً  عبارات  المحور كانت 
قابلة و  تقدا التؼذٌة الراجعة لتحسٌن عملٌة التعلاو   وم اري معرفً  تتمامً مق متطلبات ك  هدؽالتوالً ل 

( ووزن نسبً 9.29 - 9.21من )علً متوسط  حسابً  مرجــح قدره  حٌث حصلتو ل ستخداا بصورة جٌدة 
و وان بفاقً العبفارات لفا تحقف  درجفة القبفو  وفف   والثانً و والثالفث   % ( وترتٌب ا األو   00.1 - 05.2)

انففأل ٌجففب مراجعففة الوسفال  التعلٌمٌففة الخاصففة بففالمقرر   ٌٌر الجففودة وعلففً ضفوء هففذه النتففال  ٌففري الباحفثمعفا
إذ ا و  تكون األكثر إس اماً فً تحقٌ  األهفداؽ التعلٌمٌفة أنٌجب فً ضوء معاٌٌر الجودة  ا عوض إعادةوعند 

وسال  لتحقٌ  أهداؽ معٌنة قد ا ٌصلح المقرر لتحقٌق ا و ألن ما ٌصلح من  ًالتً ٌسعبد أن ترتبط باألهداؽ 
ألخر و  لذا تختلؽ الوسال  التعلٌمٌة المناسبة بفاخت ؽ األهفداؽ فٌمفا ٌتعلف  بنفوع هفذه األهفداؽ  ) معرفٌفةو 

و وجدانٌة(و وبما ٌتعل  بمسفتو  األداء المتوقفق. ػٌفر أن لل فدؽ الواحفد العدٌفد مفن الوسفال  التعلٌمٌفة ةم ارٌ
(  62()9162و وهذا الفرأي ٌتفف   مفق رأي محمفد العفامري ) تحقٌقأل بدرجات متفاوتة التً ٌمكن أن تس ا فً

إذ ا بفد أن و  تختار الوسال  التعلٌمٌة األكثر فاعلٌة فً توضٌح مفردات المحتوي محف  التفدرٌسحٌث ٌري أن 
 و كمفا المتعلمٌنترتبط الوسال  التعلٌمٌة بمفردات المحتوي التدرٌسً وتعم  علً تس ٌ  عملٌة ف مأل من قب  
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ٌجففب أن ٌراعففً عنففد اختٌففار الوسففال  التعلٌمٌففة مناسففبت ا لخصففالص المتعلمففٌن مففن حٌففث العمففرو والعففددو 
والمستو  ااقتصادي وااجتماعًو والبٌلة السكانٌةو والذكاءو وما ٌملكونأل مفن خبفرا ت ومعلومفات وم فارات 

 . ً تتناسب مق التطور العلمً والتكنولوجًتختار الوسال  التعلٌمٌة التو كما واتجاهات وعادات وقٌا
 خبمسب : محىر جىدح أسبليت التقييم               

 
 التخصص فً  تقٌٌا طلبة ( الداات اقحصالٌة الخاصة ب5)   جدو   

 01ن =أسالٌب التقٌٌا       جودة محور  

الوسط  العبارات ا
 المرجح

الوزن  9كا
 النسبً

 الترتٌب

 2 02.2 *0.21 9.92 اامتحان باألهداؽ التعلٌمٌة المحددة ترتبط أسللة   -6

تمثففف  أسفففللة  اامتحفففان المففففوي والعملفففً محتفففو   -9
 المقرر

9.99 
1.60* 

02.2 3 

تقفففٌس أسفففللة اامتحفففان مسفففتوٌات معرفٌفففة وم ارٌفففة   -2
 متنوعة

9.29 
2.62* 

00.1 1 

 6 01.5 *5.29 9.66 ٌرتب  اامتحان بمك  منطقً من الس    إلى الصعب -2

 4 02.2 *1.60 9.91 توفر تؼذٌة راجعة حو  مستو  األداء -5

 7 01.5 *5.20 9.66 توجد اختبارات للتقٌٌا الذاتً  -1

 9 10.6 *2.29 9.16 تتٌح  اامتحانات العملٌة  فرصا ل بتكار -0

 5 09.2 *1.06 9.60 ٌتواف  ااختبار العملً الن الً  مق ما تا تدرٌسأل -2

سفففالٌب تقٌفففٌا مقفففرر األلعفففاب الجماعٌفففة ٌتناسفففب مفففق أ -2
 إمكانات التدرٌس 

9.12 
5.92* 

12.5 8 

 

( أن الوسط الحسابً المرجح استجابات الط ب  بؼر  التقٌٌا لمقرر األلعاب الجماعٌة  5ٌوضح جدو  )      
( فً حٌن تراوح 2و  2( توضح ا أرقاا العبارتٌن )9.16 -9.29فً محور جودة أسالٌب التقٌٌا  تراوح بٌن )

حٌث  9( و أما معنوٌــــــــة حسن التطاب  ل ستجابـــــات الث ث تبٌن ا     00.1  -10.6الوزن النسبً بٌن )
أن العبارة التً  تحققفت بدرجفة كبٌفرة وفف   (  و ولمناقمة نتال  الجدو  نجد 2.62 –5.92تراوحت ما بٌن )

تقفٌس أسفللة اامتحفان  لونصف ا  (2محفور كانفت العبفارة رقفا ) اسفتجابات طف ب التخصفص علفً  عبفارات  ال
( ووزن نسبً 9.29حٌث حصلت علً متوسط  حسابً  مرجــح قدره )و  مستوٌات معرفٌة وم ارٌة  متنوعة

 أما باقً العبارات الثمانٌة لا تحق  معاٌٌر الجودة  وٌري الباحث أن تل  النتال  % ( وترتٌب ا األو  00.1)  
مجمل فا علفى ااختبفارات التفً قفد  ففًاقتصار  أسالٌب التقٌٌا الحالٌة ففً مقفرر األلعفاب الجماعٌفة لً إ راجعة 
أن ا الطرٌقة الوحٌدة  للتقٌٌا و وحتى فً هذا النوع ٌتا التركٌز علفى قٌفاس التحصفٌ  المعرففً المحاضر ٌعتقد 

 -ة )ممففكلة النوعٌففة والمحدودٌففة( فففً المسففتوٌات المعرفٌففة الففدنٌاو وبالتففالً ٌمكففن اعتبارهففا ممففكلة مركبفف
اامتحانات بصورت ا الحالٌة للمقرر تقٌس فقط القدرة على ااحتفاظ بالمعلومات والحقال  وا تقٌس النماطات 
التً ٌقوا ب فا المفتعلاو وهفذا بفدوره أد  إلفى تجاهف  هفذه  األنمفطة و والتففرٌط فٌمفا تقدمفأل هفذه األنمفطة مفن 

وهفذا ٌتفف  مفق مفا أمفارت إلٌفأل ففً نففس  علٌمٌة وجعف  الفتعلا أمفراً محببفا وممتعفاً.جاذبٌة وحٌوٌة  للعملٌة الت
ٌتطلفب تصفمٌا (   فً المقررات الحدٌثة ووفقفا لمعفاٌٌر الجفودة 2( )9160المف وا إخ ص محمد عبد النبً )

ٌجفب التقٌفٌا  منفأل أن  مواكبة وفعالة لتعلا الط بو تفكٌرا إبداعٌا من ِقب  المعلا وإدراكاً تقٌٌا أسالٌب و نماذج 
أا ٌفضً بالضرورة إلى ع مات ونسب ملوٌة عن التحصٌ و ب  ٌجب أن ٌكون ال دؽ منأل تقدٌا تؼذٌة راجعة 

حركٌفة -للط ب عن مفد  تقفدم ا نحفو األهفداؽ المرسفومةو لفٌس المعرفٌفة فقفطو وإنمفا أٌضفاً األهفداؽ الفنفس
كفً ٌكتسفبوا مففاهٌا ذات اتجاهفات إٌجابٌفة  للمتعلمفٌن  احوالوجدانٌةو كما أن على التقوٌا أن ٌوفر فرص النج

 صادقة وماملة. –إذا كان ابد من ا  –تجع  التعلا أمراً محبباً ل ا وتصبح عملٌة التقوٌا الن الً 
 الوسط الحسابً المرجح والوزن النسبً وترتٌب المحاورمجموع (  1)  جدو  
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 ا
 

الوسط  المحور
الحسابً 
 المرجح

الوزن 
 سبًالن

 الترتٌب

 2 06.29 9.62 جودة األهداؽ ومخرجات التعلا  -6

 5 12.56 9.10 معاٌٌر جودة المحتوي -9

 9 09.52 9.60 جودة األسالٌب وطر  التدرٌس  -2

 6 02.29 9.96 جودة الوسال  التعلٌمٌة  -2

 2 09.99 9.61 جودة أسالٌب التقٌٌا  -5

 

 
 ( 6المك  ) 
 

(  والففذي ٌففبن أكثففر المحففاور تحقٌقففا لمعففاٌٌر الجففودة فففً مقففرر األلعففاب 6والمففك  ) ( 1ٌتضففح مففن جففدو   )  
الجماعٌففة وفقففا ألراء طفف ب التخصففص و إن كفف  المحففاور فففً مجموع ففا  الكلففً لففا تتحقفف  بدرجففة كبٌففرة وففف  

مفا ( بفوزن نسفبً تفراوح  9.96 – 9.10معاٌٌر الجودة و حٌث تراوح  المتوسط الحسفابً المرجــــفـح بفٌن ) 
( وحص  محور جودة الوسال  التعلٌمٌة علً الترتٌب األو  و ومحور معفاٌٌر جفودة  02.29 – 12.56بٌن ) 

المحتوي علً الترتٌب األخٌر و وٌري الباحث أن هفذه النتفال  تإكفد لنفا علفً أن هنفا  ضفعؽ ففً بنفاء المقفرر 
وٌقصفد الجفامعً و  ففً التعلفٌا  وعلٌأل ٌحب إعادة بنفاء وتصفمٌا المقفرر وعناصفره ففً ضفوء معفاٌٌر  الجفودة

الباحث بإعادة تصمٌا مقرر األلعاب الجماعٌة مفن  خف   تحدٌفد العناصفر األساسفٌة للمقفرر ووصفف ا ففً إطفار 
متناس  ٌحق  ال دؽ من إعداده و معاٌٌر الجودة خ   تطبٌقأل و  حٌث تمر هذه العملة بالعدٌد من الخطفوات ) 

ة ففً ــــفـفف  رإ  ووج فات نظفر مختلففة ( باقضفافة إلفً المفداخ  الحدٌثاقجفراءات التفً ٌخطفط ل فا مسفبقاً و
هنفا   أن إلفً ( 65)(9162د ) ــــــــفـرضفا مسفعد السعٌـ  إلٌــــأل أمارق ما ـــــالبناء والتصمٌا و وهذا ٌتف  م
 –المتعلمٌن من ا مدخ  حاجات  الدراسٌة فً التعلٌا الجامعً و  المقرراتوبناء مداخ  مختلفة ظ رت لتصمٌا 

تساء  أربعة أسللة هفً ٌ  أنمدخ  النظا و و قب   تصمٌا المقرر ٌجب علً القالا بالتدرٌس  – األهداؽمدخ  
ل ما األهداؽ التً أسعى لتحقٌق ا ؟ والخبرات التً ٌجب توفٌرهفا لتحقٌف  هفذه األهفداؽ ؟ وكٌفؽ ٌمكفن تنظفٌا 

هذه األهداؽ . وأٌا كانت الرإٌة أو المدخ  ففإن لتصفمٌا هذه الخبرات ؟  وكٌؽ ٌتا التثبٌت من إتقان أو تحق  
  . المقرر الدراسً عدداً من الخطوات الواجب إتباع ا وتختلؽ هذه الخطوات وف  الرإٌة المتبعة

 Extractions -االستخالصبد :  -               

 -من خ   ما تا الحصو  علٌأل من نتال  استخلص الباحث ما ٌلًل     

 ألو  ل جودة األهداؽ ومخرجات التعلا لالمحور ا -

جمٌق عبارات المحور حازت علً عدا التحق  بدرجة عالٌة وف  معاٌٌر الجودة عدا العبارة التفً تفنص علفً  
 % ( الترتٌب الرابق .06.29أما المحور كك  حص  علً وزن نسبً ) -  تتسا أهداؽ المقرر بالمرونةل 

 

 مجموع الوسط الحسابً المرجح والوزن النسبً وترتٌب المحاور

67
68
69
70
71
72
73
74
75
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ومخرجات
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المحتوي

جودة األساليب
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جودة الوسائل

التعليمية 

جودة أساليب

التقييم 

المحاور

بى
س
لن
 ا
زن
لو
ا

الوزن النسبي
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 تويمعاٌٌر جودة المحالمحور الثانً ل  -

جمٌق عبارات المحور حازت علً عدا التحق  بدرجة عالٌة  وف  معاٌٌر الجودة عدا العبارة التفً تفنص علفً 
% ( الترتٌفب  12.56أما المحور كك  حص  علً وزن نسفبً  )  - ٌتٌح محتوي المقرر فرص التفكٌر الناقدل 

 الخامس .

 جودة األسالٌب وطر  التدرٌسالمحور الثالث ل  -

المحور حازت علً عدا التحق   بدرجة عالٌة وف  معاٌٌر الجودة عدا العبارة التفً تفنص علفً  جمٌق عبارات
% 09.52أما المحور كك  حص  علً وزن نسفبً  )  - تتنوع طر  التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقررل 

 ( الترتٌب  الثانً .

 جودة الوسال  التعلٌمٌة لالمحور الرابق ل  -

زت علً عدا التحق  بدرجفة عالٌفة  وفف  معفاٌٌر الجفودة عفدا العبفارات  التفً تفنص جمٌق عبارات المحور حا
قابلفة  - تقفدا التؼذٌفة الراجعفة لتحسفٌن عملٌفة الفتعلا - وم فاري تتمامً مق متطلبات ك  هدؽ معرففً علً ل 

 % ( الترتٌب األو  . 02.29أما المحور كك  حص  علً وزن نسبً  ) -  ل ستخداا بصورة جٌدة

 محور الخامس ل جودة أسالٌب التقٌٌا لال -

جمٌق عبارات المحور حازت علً عدا التحق  بدرجة عالٌة  وف  معاٌٌر الجودة عدا العبارات  التً تنص     
أما المحور كك  حص  علً وزن نسفبً  )   - تقٌس أسللة اامتحان مستوٌات معرفٌة وم ارٌة  متنوعةعلً ل 
 % ( الترتٌب الثالث  09.99

 Recommendationsالتىصيبد :  -

 إعادة بناء وتصمٌا  مقرر األلعاب الجماعٌة لط ب التخصص  فً ضوء معاٌٌر جودة التعلٌا  الجامعً .  -  

 لExecuting authorities جهبد التنفيذ : -

جامعفة  –أعضاء هٌلة التدرٌس  القالمٌن بتدرٌس المقفرر بقسفا األلعفاب الجماعٌفة بكلٌفة التربٌفة الرٌاضفٌة  -
 بنً سوٌؽ  
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 Scientific sources used in the study المصبدر العلميخ  المستخذمخ في الذراسخ : -

ضوابط صٌاػة أسللة ااستبٌان كؤداة بحثٌة و مبكة االوكفة موقفق الفدكتور  (  9162) احمد إبراهٌا خضر  -6
 www.alukah.netاحمد إبراهٌا 

تقوٌا مفن   التربٌفة الرٌاضفٌة للمرحلفة الثانوٌفة بفلسفطٌن مفن وج فة نظفر  (  9112) ؽ حمداناحمد ٌوس -9
المعلمٌن و بحث منمفور بالمجلفة العلمٌفة للتربٌفة البدنٌفة والرٌاضفة و العفدد 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن و جامعة حلوان . 55
 www.new-educ.com ا الط بنماذج جدٌدة لتقوٌا تعل 1 (  9160) إخ ص محمد عبد الحً  -2
التفدرٌس  و مقفا  علمفً  وأسفالٌبكٌؽ ٌمكن اختٌفار طفر   واسفتراتٌجٌات  (9165) امرؽ طأل م دٌن  -2

                 www. specialties.bayt.comمنمور علً الموقق 
أمفففففففوا  بنفففففففت محمفففففففد  -5

العمري و سارة بنفت عبفد 
 لعزٌز ا

مف وا تقوٌا المن   وأػراضأل وممك ت تقوٌمفأل و محتفوي علمفً منمفور  (9162)
        www.master1435-4bologspot.comعلً الموقق     

 
والثقافففة والقٌففاس  أهمٌففة التقففوٌا التربففوي فففً العملٌففة التعلٌمٌففة ) التربٌففة (  9166) امجد قاسا  -1

 www.el3loom.comوالتقوٌا  ( مقا  علمً منمور علً الموقق 
 ًمنمفور علف "تعرٌؽ أسالٌب التدرٌس وأنواع ا وأهمٌت فا" و مقفا  علمفً (  9162) امجد قاسا  -0

 .al3loom.com wwwالموقق و 
مكتبفة االوكفة كتفب تربوٌفة ااستبٌان كؤداة بحث علمً و دراسفة تقٌٌمٌفأل و  (9162) أنٌسة عطٌة سلٌا  -2

 واجتماعٌة و الجامعة اقس مٌة و ػزة و فلسطٌن 
تقٌفففٌا من فففاج الجٌففف  الثفففانً لمفففادة التربٌفففة البدنٌفففة والرٌاضفففة ففففً الطفففور  (9162) بو كره عباسً  -2

المتوسطة من وج ة نظر األساتذة و بحث تخرج ضمن متطلبات نٌف  مف ادة 
نمفففاطات البدنٌفففة والرٌاضفففة جامعفففة الماجسفففتٌر و مع فففد علفففوا وتقنٌفففات ال

 الجٌ لً  بو نعامة و خمٌس ملٌانأل و الجزالر .
لفٌا و بحفث التدرٌس العامة ففً ضفوء معفاٌٌر جفودة التعطرال  تقوٌا مقرر  (9162) حٌدر حاتا فالح  -61

 9العرا  ص كلٌة التربٌة األساسٌة/ جامعة باب منمور بمجلة 
ٌففٌا والتقففوٌا وضففمان الجففودة فففً التعلففٌا العففالً و مقففا  علمففً منمففور التق (9162) حٌدر حاتا فالح  -66

               www.reository.uobaby.edu.iqعلً الموقق                   
 التفكٌر الناقد فً المناه  الدراسٌة ) المف وا و األهمٌة و األهداؽ (  (  9162) خالد إبراهٌا عمري  -69

www.psyco-dz.info 
القواعد المن جٌة التربوٌة لبنفاء ااسفتبٌان و الطبعفة الثانٌفة و مطبعفة أبنفاء  (9162) زٌاد بن علً محمود  -62

 الجراح و ػزة و فلسطٌن 
بنفففاء ااسفففتبٌانات وقٌفففاس ااتجاهفففات و دار العلفففوا للطباعفففة والنمفففر مكفففة  (9162) زٌد بن عجٌر الحارثً  -62

 المدٌنة  –المكرمة 
مفداخ  بنفاء  المفاهٌا األساسفٌة  ) المفن   و المقفرر و الوحفدة و البرنفام  ( (  9162) عٌدرضا مسعد الس -65

 و مقا  منمور علً الموقق  المقررات التعلٌمٌة
 staff.du.edu.eg www. 
 

 التقوٌا فً المجا  الرٌاضً و مقالة منمورة علً الموقق  (  9169) سمٌر عبد النبً معبان  -61
www.sport.ta4a.us 

كفف  مففا ٌخففص بنففاء ااسففتبٌان و أكادٌمٌففة علففا الففنفس و مقففا  منمففور علففً  (9162) ط   الزبٌدي  -60
 www.acofps.comالموقق 

تقففوٌا فاعلٌففة مجففاات منففاه  األلعففاب الجماعٌففة فففً  ضففوء بففرام  الجففودة  (9166) عبد الس ا جابر حسٌن  -62
لففة دراسففات العلففوا المففاملة وع قت ففا بففالقٌا التربوٌففة و بحففث منمففور بمج

 و عمان و األردن . 9العدد  22التربوٌة المجلد 
المعاٌٌر األساسفٌة اختٌفار الوسفال  التعلٌمٌفة و مقفا  علمفً  منمفور  علفً  (  9162) محمد العامري  -62

 .sst5.com wwwالموقق 
 الموقق األلعاب الجماعٌة ل ا جذور قدٌمة و مقا  علمً منمور علً  (  9162) مروة ص ح  -91

www.scientificamericam.com 
 المصرٌة القاهرة و  األنجلوأدوات التقوٌا فً البحث العلمً و مكتبة  (  9111)مصففففطفى بففففـاهى و منففففى  -96

http://www.new-educ.com/
http://www.master1435-4bologspot.com/
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 ملخص الذراسخ 

 تقييم مقزر األلعبة الجمبعيخ لطلجــــخ تخصص تذريس ثكليخ التزثيخ

 الزيبضيخ في ضىء جىدح التعليم الجبمعي 

 
سفلوكٌات المجفاات المعرفٌفة  عملٌفة تسفت دؽ اسفتحداث تؼٌفرات مرػوبفة ففً الرٌاضفٌة  التربٌفةٌمكن القفو  إن        

ٌا لفبع  ٌفو وهذا ٌعنى أنأل ا ٌمكن اافترا  بؤن التعلا قد حدث فع ً ما لا ٌجر نوع مفن التقوالنفس حركٌة واانفعالٌة 
إلفً تقٌفٌا مقفرر  و ت فدؽ الدراسفة لمة المتبعة ففً التقفوٌا وتفسفٌر نتالجفألالتؼٌٌرات المستجدة واستخداا األسالٌب الم 

األلعاب الجماعٌة لط ب تخصص تدرٌس بكلٌة التربٌفة الرٌاضفٌة جامعفة بنفً سفوٌؽ ففً ضفوء جفودة التعلفٌا الجفامعً 
األسفالٌب وطفر   –محتفوي المقفرر  --من خ   جودة عناصر المقرر التالٌة ل ) األهداؽ التدرٌسفٌة ومخرجفات الفتعلا  

استخدا المن   المسحً كؤحــــفـد الدراسفات الوصفٌـــفـة أسالٌب التقٌٌا (  --الوسال  التعلٌمٌة المستخدمة   --التدرٌس  
سفبعون طالبفا ( اسفتخدا ااسفتبٌان كفؤداة لجمفق البٌانفات  01التحلٌلٌــــــــة وطب  علً عٌنـــة مست دفــــــفـة عـــفـددها )

ً عففدد خمسففة عناصففر تكففون المقففرر و تففا عمفف  المعففام ت العلمٌففة ألداة القٌففاس و مففن أهففا النتففال  أن حٌففث احتففوي علفف
المقرر ومكوناتأل لا ٌحققا معاٌٌر الجودة و بمعنً هنا  قصور فً ك  عناصر المقرر و من أها التوصٌات إعفادة تصفمٌا 

 المقرر فً ضوء جودة التعلٌا الجامعً .
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Study summary 

Evaluation of the group games course for students of teaching Sports 
 majoring in the College of Education in light of the quality of university education 

 
           It can be said that physical education is a process aimed at introducing 

desirable changes in the behaviors of cognitive, psycho kinesis, and emotional 
domains, and this means that it cannot be assumed that learning has actually taken 
place unless some kind of evaluation is undertaken for some new changes and the 
use of appropriate methods used in the evaluation and interpretation of its results, 
the study aims to Evaluating the group games course for students of teaching at the 
Faculty of Physical Education, Beni Suef University in the light of the quality of 
university education through the quality of the following course elements: (teaching 
goals and learning outcomes - course content - methods and teaching methods - 
teaching aids The used method - evaluation methods) The survey method was used 
as one of the descriptive analytical studies and applied to a target sample of (70 
seventy students) The questionnaire was used as a tool to collect data as it 
contained the number of five elements of the decision, the scientific transactions of 
the measurement tool were made, from the most important scheduled results and its 
components They did not achieve quality standards, meaning there are deficiencies 
in all elements of the course. One of the most important recommendations is to 

redesign the course in light of the quality of university education 
 

 

 

 


