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تقويم املمارسات اخلاطئة اليت تعوق األداء 
التدريسي للطلبة املعلمني بكلية الرتبية 

البدنية والرياضية جبامعة األقصى 
من وجهة نظر املعلمني املقيمني 

د. أمحد يوسف محدان
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ملخص: 

للطلبة  التدري�سي  االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  املمار�سات  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املعلمني  نظر  وجهة  من  االأق�سى  بجامعة  والريا�سية  البدنية  الرتبية  بكلية  املعلمني 
الباحث  ا�ستخدم  املقيمني، حتى يتمكن للطالب املعلم تال�سي تلك االأخطاء يف امل�ستقبل، 
يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، ومتثلت عينة الدرا�سة من )100( معلم ومعلمة 
من مدار�ص قطاع غزة للعام 2008- 2009، وكانت اأداه الدرا�سة ا�ستبانة من املمار�سات 
املعريف،  التقدمي  )اأخطاء  وهي:  حماور  على)7(  موزعة  عبارة   )58( من  مكونة  اخلاطئة 
والنداء  االإ�سالح  واأخطاء  الدر�ص،  واإدارة  الت�سكيالت،  واأخطاء  الب�رشي،  التقدمي  واأخطاء 
واأخطاء  الدر�ص،  ختام  واأخطاء  الدر�ص،  اأثناء  يف  التطبيق  متابعة  واأخطاء  والتمرينات، 
الباحث  اال�ستبانة من وجهه نظر املعلم املقيم، واُ�ستخدم  التدري�ص( وُطبقت  �سخ�سية يف 

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي.
وجاءت نتائج املمار�صات اخلاطئة كما ياأتي: 

الت�سكيالت  واأخطاء   ،%82 الب�رشي  التقدمي  واأخطاء   ،%87 املعريف  التقدمي  )اأخطاء 
واإدارة الدر�ص73.8%، واأخطاء االإ�سالح والنداء والتمرينات 83.9%، واأخطاء متابعة التطبيق 
اأثناء الدر�ص 77%، واأخطاء ختام الدر�ص83.7%، واأخطاء �سخ�سية يف التدري�ص%70.6( ، 
التو�سيات  اأهم  اإح�سائية فيهما تعزى ملتغري اجلن�ص، ومن  وعدم وجود فروق ذات داللة 
ا�ستخدام اال�سرتاجتيات احلديثة يف تدري�ص الرتبية الريا�سية، واالإ�رشاف املبا�رش وامل�ستمر 

لكلية الرتبية البدنية والريا�سة بجامعة االأق�سى على برنامج الرتبية العملية. 
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Abstract:
This study aimed to identify the mal-practices that impede the teaching 

performance of student teachers, at the Faculty of Physical Education and 
Sports at AL- Aqsa University. The descriptive analytical method was used 
and the study sample consisted of (100) students from the student teachers, 
fourth level at the AL- Aqsa University for the year 2008 to 2009. The study 
questionnaire consists of (58) statements of malpractices. It was distributed 
to (7) dimensions (cognitive mal-presentation, visual mal- presentation, mal-
presentation and lesson Management, mal-presentation call and exercises, 
mal-presentation follow up mistakes during the lesson, mal-presentation 
of ending the lesson, mal-presentation personal mistakes of teaching). The 
questionnaire was filled by resident teachers. Means, standard Deviation, 
and percentage were used as statistical methods. 

Results indicated the following:
The rates of the tenth dimensions of mal-practices were as follows 

(cognitive mal-presentation 87%, visual mal- presentation 82%, mal-
presentation and lesson Management 73.8%, mal-presentation call and 
exercises 83.7%, mal-presentation  follow up mistakes during the lesson 77%, 
mal-presentation of ending lesson 83.7%, mal-presentation personal mistakes 
of teaching 70.6%), and the absence of statistically significant differences 
which are attributable to the gender variable.                           

The study recommended the importance of using the modern strategies 
in teaching methods in Physical Education; in addition to the continuous and 
direct supervision of faculty of Physical Education on practical education 
making at AL- Aqsa University to make it possible for student teachers to 
avoid such mistakes in the future.                                                                                               
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مقدمة ومشكلة الدراسة: 

املعلم هو اجلندي املخل�ص الذي يتحمل امل�سوؤولية ب�سدق واأمانة يف تربية االأجيال 
وتعليمهم، على يديه ت�سقل النفو�ص، وبقدوته ال�ساحلة يبني االإن�سان �ساخمًا قويًا، وميلك 
املعا�رش  االإن�سان  تطور  ومالمح  االأولني،  ال�سابقني  من  االأ�سالة  �سمات  الثاقب  بفكره 
املحدثني، واملعلم هو املرتكز االأ�سا�سي للعملية التعليمية والرتبوية و�سالح املجتمع ينبع 
من �سالحه، الأنه الذي يقود االأجيال، ويك�سب الفاعلية للكتب واملناهج وغريها، لذلك فاإن 
تربية املعلم وو�سعه هما اخلطوات ال�رشورية، بل البداية ال�سليمة الإ�سالح التعليم يف اأي 
جمتمع، من اأجل ذلك فاإن اإعداد املعلم اإعداداً جيداً ينعك�ص على عطائه واإبداعه، ويظهر من 

خالل ممار�سته للرتبية العملية بفعالية وكفاءة )عبد الغني، 2009( . 
ُتعد الرتبية العملية ع�سب االإعداد الرتبوي، فمن خاللها ميار�ص الطالب املعلم دوره، 
ويخترب قدراته ويتاأكد من ح�سن اأدائه ملهاراته، وهي االختبار ال�سادق ملدى ا�ستيعابه ملا 
در�سه من مقررات اأكادميية ونف�سية، فاجلانب النظري ال ي�سنع املعلم، فال بد من تدريب 
عملي على اأر�ص الواقع، وتعرف الرتبية العملية، والتي يطلق عليها اأحيانا التدريب امليداين 
باأنها: » تدريب على املمار�سة الفعلية ملهنة التدري�ص يف مدار�ص املرحلة التي يعدُّ الطالب 

املعلم للتدري�ص بها حتت توجيه امل�سئولني واإ�رشافهم )اإبراهيم، 2009( 
من  املعلم  الطالب  يتعرف  التي  املختلفة  االأن�سطة  باأنها  العملية  الرتبية  وتعرَّف 
ي�رشع  ثم  بامل�ساهدة  يبداأ  بحيث  بالتدريج  التعليمية  العملية  جوانب  جميع  على  خاللها 
ممار�سة  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ي�سل  اأن  اإىل  املعلم  بها  يقوم  التي  الواجبات  حتمل  يف 
اأعمال املعلم ممار�سة كاملة، وهي فرتة من اأ�سعب الفرتات يف حياة طلبة كليات الرتبية 
الريا�سية، ففيها يتعرفون على خ�سائ�ص مهنة امل�ستقبل وهي فن التدري�ص، حيث توفر لهم 
اأثناء عملهم، وي�سري كل من مطاوع ووا�سف )1982(،  مواقف حية ملا قد ي�سادفونه يف 
الفر�سة  فيها  تتاح  التي  الفرتة  تلك  هي  العملية  الرتبية  فرتة  اأن  اإىل   )1986( والكثريي 
يف  تعلموه  ما  جميع  ومالءمة  �سالحية  من  يتاأكدوا  اأو  يتحققوا  لكي  املتدربني  للطالب 
با�ستخدامها  يقومون  حيث  علمية  وخلفية  ونظريات  اأفكار  من  النظري،  اإعدادهم  برنامج 
وجتربتها يف اأثناء تدري�سهم يف مدار�ص التعليم العام من خالل اأن�سطة التدري�ص، والرتبية 
العملية البوتقة التي ت�سب فيها جميع املبادئ واملعلومات واحلقائق التي يدر�سها طلبة 
كليات الرتبية الريا�سية، وهي متثل امليدان احلقيقي لتحديد ما اإذا كان الطلبة املتدربون 
قادرين على تطبيق تلك املعارف النظرية التي تعلموها اأثناء درا�ستهم للمقررات النظرية؛ 
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لذا فاإنها تعد حجر الزاوية يف برامج االإعداد املهني للطلبة املتدربني؛ حيث ت�سهم اإ�سهامًا 
اإك�سابهم املفاهيم االأ�سا�سية يف العملية التعليمية، واملهارات الالزمة لها يف  مبا�رشاً يف 

فن التدري�ص. 
http: //edueast. gov. sa/vb/lofiversion/index. php?t3918. html

الريا�سية متمكنني من مادتهم  الطلبة املعلمني يف الرتبية  اأن هناك من  ال �سك يف 
العلمية، وهناك معلمون اآخرون غري متمكنني من مادتهم العلمية، ويف ممار�ساتهم للعملية 
ب�سورة  التدري�ص  ممار�سة  على  ت�ساعد  التي  القدرات  امتالك  بالتمكن  ويق�سد  التدري�سية، 
منا�سبة وم�ستوى اأدائي مقبول اإذا ما قورن مبعايري الكفايات التي ينبغي اأن يت�سف بها كل 
معلم تربية ريا�سية متميز، وجل اهتمامنا يف و�سف اأداء الطالب املعلمني غري املتمكنني 
الذين غالبًا ما يقعون يف اأخطاء تدري�سية حتد من متيزهم، وتقلل ن�سبة جناحهم، وعندما 
نتحدث عن االأخطاء عند هوؤالء الطالب املعلمني، فما ذلك اإال الأنهم مثلهم مثل غريهم من 
اهتمامنا  ولكن  وي�سيب،  يخطئ  يعمل  ومن  يعملون،  والأنهم  ويخطئون،  ي�سيبون  الب�رش 
ُمن�سٌب حول كيفية ك�سف املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي للطلبة املعلمني 

بكلية الرتبية الريا�سية من اأجل الو�سول اإىل الكفايات التدري�سية املثلى . 
اإىل طرق تقومي املمار�سات اخلاطئة  التعرف  الدرا�سة يف  اأهمية هذا  ومن هنا تكمن 
التغلب عليها  الريا�سية و�سبل  الرتبية  بكلية  املعلمني  للطلبة  التدري�سي  االأداء  التي تعوق 
مهنة  نحو  للطالب  الفعلي  االجتاه  ين�ساأ  خالله  من  الذي  احلقيقي  امليدان  باعتبارها 
املهارات  املعلم  الطالب  يكت�سب  طريقه  عن  الذي  املنا�سب  املجال  اأي�سا  وهي  التدري�ص، 
الالزمة لتدري�ص الرتبية الريا�سية، فكما اأن الالعب يكت�سب املهارة يف اللعبة التي ميار�سها 
من خالل التدريب امل�ستمر، فهكذا يكت�سب الطالب املعلم يف الرتبية الريا�سية اأ�سول مهنة 
التدري�ص وقواعدها كما ينبغي اأن تكون من خالل التدريب امل�ستمر واجلاد وال�ساق يف فرتة 

الرتبية العملية، لذلك تتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�سي االآتي : 
للطلبة  التدري�سي  االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  املمار�سات  وتقومي  معرفة  ميكن  كيف 
اأجل  املقيم من  املعلم  االأق�سى من وجهه نظر  الريا�سية بجامعة  الرتبية  بكلية  املعلمني 

اال�ستفادة منها وتال�سيها؟ 
وينبثق عن هذا ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

تساؤالت الدراسة: 
ما درجة تقومي املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي للطلبة املعلمني  ● 

بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى من وجهة نظر املعلم املقيم؟ 
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هل توجد فروق يف درجة تقومي املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي  ● 
للطلبة املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى من وجهة نظر املعلم 

املقيم تبعًا ملتغري اجلن�ص لدى الطلبة؟ 

أهداف الدراسة: 

�صعت الدرا�صة اإىل حتقيق الهدفني الآتيني:  
التدري�سي للطلبة  اإىل درجة تقومي املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء  التعرف  ♦ 

املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى من وجهه نظر املعلم املقيم.  
التدري�سي  االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  املمار�سات  تقومي  درجة  يف  الفروق  حتديد  ♦ 
للطلبة املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى من وجهة نظر املعلم املقيم تبعًا 

ملتغري اجلن�ص لدى الطلبة؟ 

أهمية الدراسة: 

ترجع اأهمية هذه الدرا�صة اإىل اأنها ت�صاعد اإىل: 
التعرف اإىل تقومي املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي للطلبة املعلمني  ♦ 

بكلية الرتبية البدنية والريا�سية من وجهة نظر املعلم املقيم. 
يف  املعلمني  لطلبة  امليداين  التدريب  يف  الق�سور  اأوجه  تاليف  يف  الدرا�سة  ت�سهم  ♦ 

جامعة االأق�سى، اأو يف اجلامعات املحلية والعربية. 

حدود الدراسة: 
احلد املوؤ�س�سي: كلية الرتبية البدنية و الريا�سية بجامعة االأق�سى بقطاع غزة.  ♦ 

احلد املكاين: حمافظات قطاع غزة.  ♦ 

 . احلد الزماين: الف�سل الدرا�سي االأول 2008- 2009 ♦
احلد الب�رشي: معلمي الرتبية البدنية مبدار�ص قطاع غزة .  ♦ 

مصطلحات الدراسة: 

التي  اخلاطئ  ال�سلوك  واأمناط  التدري�سية  االأ�ساليب  هي  اخلاطئة:  ◄ املمار�صات 
ميار�سها الطالب املعلم، يف اأثناء تدري�سه للطلبة. )تعريف اإجرائي( 
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الأداء التدري�صي: ◄ هو ما ي�سدر عن الفرد من �سلوك لفظي اأو مهاري، وهو ي�ستند 
اإىل خلفية معرفية ووجدانية معينة، وهذا االأداء يكون عادة على م�ستوى معني، 

تظهر منه قدرته اأو عدم قدرته على اأداء عمل معني.  )�سالح، 2008(. 

الدراسات السابقة: 

قامت مر�صال و اأرمنازي )2007( بدرا�سة هدفها التعرف اإىل املعوقات التي تواجه 
التدريب امليداين، و�سبل العالج املقرتحة ب�سعبة االإدارة الريا�سية )بالفرقة الثالثة والرابعة( 
املثلى  اال�ستفادة  والتي حتول دون  االإ�سكندرية،  للبنات بجامعة  الريا�سية  الرتبية  بكلية 
من حتقيق اأهداف مادة التدريب امليداين، وقامت الباحثتان باإعداد ا�ستبانة مت تاأكدتا من 
وتو�سلت  التحليل،  الأغرا�ص  �ساحلة  كانت  مفـردة   )70( ا�ستهدفتا  وقد  وثباتها،  �سدقها 
الدرا�سة اإيل �سعف ارتباط حمتوى خطط التدريب امليداين بالتطورات التكنولوجية احلادثة، 
لوقت  اإدارتهن  وكيفية  العمل  ومواعيد  بفرتات  لاللتزام  الطالبات  امليداين  التدريب  يوؤهل 
واأخالقياتها، وحث  باآدابها  والتزامهن  املهنة  انتمائهن نحو  تنمية  اإيل  يوؤدي  العمل، مما 
امل�رشفني على اال�ستماع الآراء الطالبات ومقرتحاتهن، من اأجل التغلب علي ال�سعوبات التي 

تواجههن يف اأثناء التدريب امليداين. 
اإعداد طلبة كلية الرتبية  اأجل  )2007( درا�سة تقوميية من  واآخرون  الديوان  واأجرى 
واعني  مهنتهم،  بتبعات  اال�سطالع  على  قادرين  اأكفياء  كمدر�سني  وتخرجهم  الريا�سية 
الأبعاد م�سوؤوليتهم وم�سامينها، مدركني مل�سامني دورهم يف النهو�ص برتبية الفرد وتنمية 
املجتمع، ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي باأ�سلوب امل�سح ملالءمته م�سكلة البحث، ويهدف 
هذا املنهج اإىل جمع البيانات وحماولة اختبار الفرو�ص اأو االإجابة عن اأ�سئلة تتعلق باحلالة 
الراهنة الأفراد عينة البحث، وُحددت عينة البحث من طلبة املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية 
الريا�سية يف جامعة الب�رشة للعام الدرا�سي 2005- 2006 والبالغ عددهم )65( طالبًا، 
تو�سلت نتائج الدرا�سة يف جمال االأهداف اإىل تعرف الطلبة اإىل ظروف املدر�سة، ومتكنوا من 
االعتماد على اأنف�سهم، واكت�سبوا خربة عملية يف التدري�ص، ويف جمال اخل�سائ�ص ال�سخ�سية 
اأن يعاجلوا امل�سكالت التي حدثت خالل  وات�سفوا بالنزاهة واالأخالق الرفيعة، وا�ستطاعوا 
الدر�ص، وعدلوا بني الطلبة يف القول والفعل ومتيزوا باملظهر الالئق، ويف جمال اخل�سائ�ص 
تهيئة  يف  وجنحوا  م�سموعًا  اإيعازهم  وكان  طلبتهم،  مع  اإن�سانية  عالقات  اأقاموا  املهنية 

م�ستلزمات الدر�ص، وهذا زاد �سعورهم بالتمكن من التدري�ص م�ستقباًل. 
الرتبية  االأكرث حدة يف  اإىل املعوقات  التعرف  اإىل   )2006( حممد  ومن خالل تطرق 
العملية وم�سكالتها التي تواجه الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية البدنية يف اجلمهورية 
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البدنية  الرتبية  ملوؤ�س�سات  املكاين  باملتغري  املعوقات  هذه  عالقة  وا�ستق�ساء  اليمنية، 
االإجابات حول فقرات  الفروق يف  اال�ستبانة، ومعرفة  املعنية بالدرا�سة من خالل حماور 
املعوقات بني عينة الدرا�سة )امل�رشفني والطلبة املعلمني( ، يف املوؤ�س�سات الرتبوية املعنية 
بها وهي:  )كلية الرتبية البدنية جامعة احلديدة- ق�سم الرتبية البدنية كلية الرتبية جامعة 
عدن- ق�سم الرتبية البدنية كلية الرتبية جامعة ح�رشموت- املعهد العايل للرتبية البدنية 
�سنعاء( ، حيث بلغ عدد اأفرادها 23 م�رشفًا و139 طالبًا، وجلمع البيانات الالزمة ُطورت 
تالميذ  عبارة موزعة على خم�سة حماور هي: )حمور معوقات  على 60  ا�ستملت  ا�ستبانة 
املدار�ص وحمور معوقات االإ�رشاف والتقومي وحمور معوقات االإدارة املدر�سية واملدر�سني 
وحمور معوقات برنامج االإعداد وحمور معوقات االإمكانات املادية( ، واأظهرت النتائج اأن 
جميع معوقات الرتبية العملية املت�سمنة اأداة الدرا�سة هي معوقات حقيقية، وظهر اأن حمور 
من   %40 على  ح�سل  حيث  الدرا�سة،  عينة  لدى  حدة  املحاور  اأكرث  هو  املادية  االإمكانات 
ن�سبة املعوقات االأكرث حدة يف الدرا�سة، ويليه حمور االإدارة املدر�سية واملدر�سني، وح�سل 
على 28 % منها، وح�سل حمور تالميذ املدار�ص على 24 % من تلك املعوقات، ويليه حمور 
االإ�رشاف  حمور  يح�سل  ومل  حدة،  االأكرث  املعوقات  من   %8 على  وح�سل  االأعداد،  برنامج 

والتقومي على اأي ن�سبة من تلك املعوقات االأكرث حدة. 
وحت�سينه  التدري�ص  ت�سحيح  اأن  التقومي،  عن  له  درا�سة  يف   )2006( ال�صايح  والحظ 
من خالل تطوير املهارات التدري�سية للطالب املعلم يف الرتبية الريا�سية، وتقومي قدراته 
املعلمني  للطالب  والقناعة  للر�سا  لت�سحيحها وتنميتها، فيه �سمان  وال�سخ�سية  االأدائية 
التدري�ص ممتعة  االأف�سل، وجعل مهنة  اإىل  االأداء  اإجراءات كفيلة بتح�سني  اإىل  الو�سول  يف 
للطالب املعلم، و�سملت  التدري�سية  االأداء، وتطوير املمار�سات  ومتجددة من خالل حت�سني 
الت�سور  تكون  االإ�سكندرية،  بجامعة  الريا�سية  الرتبية  بكلية  املعلم  الطالب  الدرا�سة  عينة 
التدري�سية  املعلم من )12( مهارة رئي�سية من املهارات  الطالب  اأداء  الأداة تقومي  املقرتح 
وال�سخ�سية والرتبوية، كما ت�سمن )5( م�ستويات تقدير مو�سفة بالدرجات الرقمية، والذي 
يكفل موؤ�رشاً اأكرث دقة مل�ستوى الطالب املعلمني، وُطبقت اأداة التقومي على طالب الفرقتني 
الثالثة والرابعة، حيث قوِّم الطالب املعلمون ثالث مرات يف الف�سل الدرا�سي الواحد )تقومي 
�سهري(، ويعلن مكتب الرتبية العملية عن ميعاد التقومي ال�سهري، وذلك باإخطار امل�رشفني. 

التعليق على الدراسات السابقة : 
االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  املمار�سات  تقومي درجة  الدرا�سة على معرفة  ركزت هذه 
التدري�سي للطلبة املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى من وجهه نظر املعلم 
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وتنميتها،  لت�سحيحها  وال�سخ�سية  االأدائية  قدراته  وتقومي  عليها،  التغلب  وكيفية  املقيم، 
لتح�سني االأداء اإىل االأف�سل، من اأجل اإعداد الطلبة كمدر�سني اأكفياء قادرين على اال�سطالع 
يف  دورهم  مل�سامني  مدركني  وم�سامينها،  م�سوؤوليتهم  باأبعاد  واعني  مهنتهم،  بتبعات 
النهو�ص برتبية الفرد وتنمية املجتمع، وت�سابهت يف العينة واملنهج واالأ�ساليب االإح�سائية، 
التدري�سي  االأداء  النظر يف  اإعادة  والدرا�سة احلالية علي  ال�سابقة  الدرا�سات  واأو�ست جميع 

للطالب املعلم. 

إجراءات الدراسة: 

يتناول هذا الف�سل تو�سيفًا �ساماًل الإجراءات الدرا�سة امليدانية التي قام بها الباحث 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ويت�سمن حتديد املنهج املتبع يف الدرا�سة، وبناء االأداة وت�سميمها، 
االإح�سائية  واملعاجلة  وثباتها،  �سدقها  من  والتحقق  الدرا�سة،  وعينة  الدرا�سة،  وجمتمع 

امل�ستخدمة يف حتليل النتائج. 

 منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وحاول من خالله و�سف 
الظاهرة مو�سوع الدرا�سة وحتليل بياناتها، وبيان العالقة بني مكوناتها واالآراء التي تطرح 

حولها والعمليات التي تت�سمنها واالآثار التي حتدثها. 

اجملتمع األصلي للدراسة: 

تكون املجتمع االأ�سلي للدرا�سة من معلمي الرتبية البدنية مبدار�ص قطاع غزة )معلمني 
ومعلمات( وبيان وجهة نظرهم بالطالب املعلم بجامعة االأق�سى )املتدربون يف املدار�ص( 

للعام 2008 – 2009. 

عينة الدراسة: 

البدنية  الرتبية  معلمي  من  ومعلمة  معلم   )100( من  االأ�سلية  الدرا�سة  عينة  تكونت 
جامعة  من  املتدرب  الطالب  املعلم  تقومي  يف  نظرهم  وجهة  ملعرفة  غزة  قطاع  مبدار�ص 
االأق�سى للعام 2008- 2009 وكانت ن�سبتهم 37% من املجتمع االأ�سلي، واجلدول االآتي 

يو�سح عينة الدرا�سة. 
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الجدول )1(
يوضح عينة الدراسة حسب عينة الدراسة

الن�صبة املئويةالعددالعينة

5050معلم
5050معلمة

100100املجموع

أداة الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة تقومي املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي للطلبة 
املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية، بعد االطالع على املراجع العربية واالأجنبية والدرا�سات 
ال�سابقة املتعلقة مب�سكلة الدرا�سة وا�ستطالع راأي عينة من حما�رشي كلية الرتبية البدنية 
والريا�سية بجامعة االأق�سى عن طريق املقابالت ال�سخ�سية ذات الطابع غري الر�سمي قام 

الباحث ببناء ال�صتبانة وفق اخلطوات الآتية: 
�سياغة فقرات اال�ستبانة.  - 

جلمع  مالءمتها  مدى  اختيار  اأجل  من  املحكمني  ال�سادة  على  اال�ستبانة  عر�ص  - 
البيانات. 

تعديل اال�ستبانة ب�سكل اأويل ح�سب ما يراه املحكمون.  - 

وبعد اإجراء التعديالت التي اأو�سى بها املحكمون ُحذفت بع�ص الفقرات وُعّدل بع�سها 
اأعطي لكل  النهائية )58( فقرة، حيث  االإ�ستبانة بعد �سياغتها  االآخر وقد بلغ عدد فقرات 
االأوزان  واأعطيت  اأوافق(،  ال  ما،  حد  اإىل  )اأوافق،  ثالثي  متدرج  �سلم  وفق  مدرج  وزن  فقرة 
التدري�سي  االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  املمار�سات  تقومي درجة  و  2، 1( ملعرفة   ،3( االآتية 
للطلبة املعلمني بكلية الرتبية البدنية والريا�سية، بذلك تنح�رش درجات اأفراد عينة الدرا�سة 

ما بني )58، 174( درجة. 

صدق اإلستبانة: 

طبَّق الباحث اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )40( فرداً اختريوا بالطريقة 
الع�سوائية من خارج عينة الدرا�سة االأ�سلية وُقننت اأدوات الدرا�سة عليهم من خالل ال�سدق 
والثبات بالطرق املنا�سبة، ثم ُح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل فقرة من 

فقرات اال�ستبانة مع الدرجة الكلية لال�ستبانة واجلدول )2( يو�سح ذلك: 
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الجدول )2( 
يوضح معامات ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة

م�صتوى الدللةمعامل الرتباطالعباراتم
دالة عند 0.4760.01الكالم ب�رشعة زائدة. 1
دالة عند 0.7180.01الدخول يف تف�سيالت غري مهمة و اإطالة ال�رشح ب�سكل عام. 2
دالة عند 0.7930.01جتاهل الرتكيز على املراحل االأ�سا�سية لالأداء. 3
دالة عند 0.01- 0.502عدم مراجعة طريقة االأداء قبل الدر�ص. 4
دالة عند 0.7830.01جتاهل الو�سائل التعليمية يف ال�رشح. 5
دالة عند 0.5200.01عدم التمكن من اأداء منوذج جيد. 6
دالة عند 0.5310.01عدم اال�ستعانة بطالب ممتاز الأداء النموذج. 7
دالة عند 0.8090.01اأداء النموذج ملرة واحدة اأو ب�رشعة زائدة. 8

جتاهل الرتكيز على املراحل االأ�سا�سية يف النموذج اأو اأداء 9
دالة عند 0.8910.01النموذج بحيث ال ي�سمح للطالب م�ساهدته من الزاوية املنا�سبة. 

دالة عند 0.7830.01اخللط بني فنيات االأداء )التكنيك( و بني االأ�سلوب. 10
دالة عند 0.7110.01اأن يكون الطالب بعيدين اأو قريبني جدا من موؤدي النموذج. 11
دالة عند 0.7980.01التحدث خالل االأداء احلركي للنموذج اإال عند ال�رشورة. 12
دالة عند 0.5020.01جتاهل ا�ستخدام الو�سائل التعليمية املنا�سبة. 13
دالة عند 0.7180.01وقوف املدر�ص بني التالميذ14
دالة عند 0.4610.01وقوف املدر�ص و خلفه بع�ص التالميذ. 15
دالة عند 0.8180.01وقوف املدر�ص يف و�سع ي�سعب على بع�ص التالميذ متابعته. 16
دالة عند 0.8180.01وقوف املدر�ص بعيدا اأو قريبا جدا من التالميذ. 17
دالة عند 0.6890.01وقوف التالميذ ووجوههم لل�سم�ص. 18
دالة عند 0.4730.01وقوف التالميذ بالقرب من اأحد الف�سول اأو املعامل. 19
دالة عند 0.7210.01الو�سول باجلري يف االألعاب اإىل نهاية �سلبة. 20
دالة عند 0.5020.01اإهمال برهة االنتظار. 21
دالة عند 0.5020.01ال�سوت ذو الوترية الواحدة. 22
دالة عند 0.3660.05جتاهل �رشعة التمرين خالل العد. 23
دالة عند 0.3790.05جتاهل مدى التمرين خالل العد. 24
دالة عند 0.3710.05جتاهل تقنني حمل التمرين �سواء بالنق�ص اأو بالزيادة25
دالة عند 0.7180.01جتاهل مظاهر التعب اأو االإرهاق لدى التالميذ. 26
دالة عند 0.3700.05جتاهل فرتة االإحماء و النداء. 27
دالة عند 0.6810.01جتاهل النداء بالعدد )يف عدات( بالن�سبة للتمرينات املركبة28
دالة عند 0.7280.01عدم البدء بتمرينات االأطراف. 29
دالة عند 0.8180.01اإهمال ت�سنيف التالميذ اأو عدم مراعاة الفروق الفردية. 30
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م�صتوى الدللةمعامل الرتباطالعباراتم
دالة عند 0.8910.01اإهمال التوزيع الن�سبي لالأدوات واالأجهزة على التالميذ. 31

عدم االعتماد على القيادات الطالبية و خا�سة يف التق�سيم 32
دالة عند 0.6660.01ملجموعات. 

دالة عند 0.5000.01عدم االإ�رشاف بطريقة دورية منتظمة على املجموعات. 33
دالة عند 0.6160.01جتاهل اإ�سالح االأخطاء اأو اإ�سالح االأخطاء بطريقة �سكلية. 34
دالة عند 0.3680.05اإ�سالح االأخطاء بذكر اخلطاأ و لي�ص بذكر ال�سحيح. 35
دالة عند 0.7610.01جتاهل عوامل الدافعية و التحفيز و الت�سجيع. 36
دالة عند 0.6560.01التحرك الكثري بني املجموعات. 37
دالة عند 0.8050.01عدم ا�ستخدام بع�ص االأدوات الريا�سية التي اأعدها املدر�ص. 38

جتاهل مترينات اال�سرتخاء و التهدئة النف�سية و الع�سوية و 39
دالة عند 0.5020.01الرجوع باالأجهزة اإىل حالتها الطبيعية

دالة عند 0.3810.05جتاهل فرتة تبديل املالب�ص. 40
دالة عند 0.5400.01التعدي على فرتة الراحة بني املدر�سني. 41
دالة عند 0.4830.01االن�رشاف بدون نظام. 42

جتاهل اأهمية النظافة ال�سخ�سية بعد نهاية احل�سة و عدم 43
دالة عند 0.4730.01القيام بغ�سل اليدين و الوجه. 

دالة عند 0.7180.01جتاهل النماذج اجليدة من التالميذ، و جتاهل �سكرهم. 44
دالة عند 0.8120.01جتاهل اأو عدم التقدير ال�سحيح لزمن الدر�ص و اأجزائه. 45
دالة عند 0.7570.01النظر خل�سة مل�رشف الرتبية العملية. 46
دالة عند 0.6030.01ارتداء اأزياء غري مالئمة لتدري�ص الرتبية البدنية. 47
دالة عند 0.4250.01التجهم )التك�سري( و الكاآبة يف التدري�ص. 48
دالة عند 0.3920.05ا�ستعمال ال�سافره اأكرث من الالزم اأو جتاهلها متاما. 49
دالة عند 0.7220.01اإح�سار املدر�ص االأدوات بنف�سه اأثناء التدري�ص. 50
دالة عند 0.7810.01عقاب التالميذ من خالل ن�ساط بدين. 51
دالة عند 0.8630.01اإ�سفاء الطابع الع�سكري على التدري�ص. 52
دالة عند 0.7200.01ترك بع�ص االأدوات كالكرات خارج امللعب فيعبث بها البع�ص. 53
دالة عند 0.3190.05جتاهل اعتبارات الطق�ص. 54
دالة عند 0.7920.01النزول على رغبات التالميذ يف ممار�سة كرة القدم فقط. 55
دالة عند 0.7410.01االتفاق م�سبقا مع التالميذ على االأداء امل�رشق اأمام امل�رشف. 56
دالة عند 0.7770.01اأداء منوذج حركي غري جيد اأمام التالميذ. 57
دالة عند 0.7610.01التفوه باألفاظ غري تربوية اأثناء اإدارة الدر�ص. 58

ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.01( = 	0.30
ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.05( = 3	0.3 
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داللة            م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  العبارات  جميع  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
)0.01، 0.05(، وهذا يدل على اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة من ال�سدق. مما يطمئن الباحث 

على تطبيقه على عينة الدرا�سة. 

صدق اإلستبانة: 

البدنية  الرتبية  كلية  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من  عدد  على  اال�ستبانة  ُعر�ست 
والريا�سية الإبداء الراأي يف الفقرات املطروحة، حيث كان عدد الفقرات )58( موزعة على 
�سبعة اأبعاد، وا�ستخدم الباحث ال�سدق الذاتي كموؤ�رش ل�سدق االأبعاد، وُح�سب الثبات بطريقة 
تطبيق واإعادة تطبيق االختبار- retest test علي عينة عددها )40( طالبًا من كلية الرتبية 

الريا�سية بجامعة االأق�سى كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )2( 

ال�صدق الذاتيالأبعاد
0.94اأخطاء التقدمي املعريف
0.93اأخطاء التقدمي الب�رشي

0.92اأخطاء الت�سكيالت واإدارة الدر�ص
0.90اأخطاء االإ�سالح والنداء والتمرينات
0.93اأخطاء متابعة التطبيق اأثناء الدر�ص

0.88اأخطاء ختام الدر�ص
0.87اأخطاء �سخ�سية يف التدري�ص

�سدق  يوؤكد  مما   )0.94  ،0.87( بني  ما  الذاتي  ال�سدق  اأن   )2( اجلدول  يو�سح 
اال�ستبانة.  

 :Reliability ثبات اإلستبانة

اأجرى الباحث خطوات التاأكد من ثبات اال�ستبانة، وذلك بعد تطبيقها على اأفراد العينة 
اال�ستطالعية بطريق األفا كرونباخ. 

طريقة ألفا كرونباخ: 

ا�ستخدم الباحث طريقة ح�ساب الثبات وهي طريقة األفا كرونباخ، وذلك الإيجاد معامل 
ثبات االإ�ستبانة، حيث ح�سل على قيمة معامل األفا )0.962(، وهذا يدل على اأن اال�ستبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة. 
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د. أحمد حمدان
تقومي املمارسات اخلاطئة التي تعوق األداء التدريسي للطلبة املعلمني بكلية 
التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى من وجهة نظر املعلمني املقيمني 

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 
االإح�سائي،   )SPSS( برنامج  خالل  من  وحتليله  املقيا�ص  بتفريغ  الباحث  قام 

واُ�صتخدمت الأ�صاليب الإح�صائية الآتية: 
التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية.  ♦ 

بري�سون                ارتباط  معامل  اُ�ستخدم  للمقيا�ص  الداخلي  االت�ساق  �سدق  الإيجاد  ♦ 

 .»Pearson«
الإيجاد معامل ثبات املقيا�ص اُ�ستخدم معامل ارتباط األفا كرونباخ.  ♦ 

اختبار »ت«. ♦ 

عرض النتائج: 

»ما درجة تقييم املمار�صات  االإجابة عن ال�سوؤال االأول: ن�ص ال�سوؤال االأول:  ◄
الرتبية  بكلية  املعلمني  للطلبة  التدري�صي  الأداء  تعوق  التي  اخلاطئة 

الريا�صية بجامعة الأق�صى من وجهة نظر املعلم املقيم؟« 
املئوية،  والن�سب  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  ولالإجابة عن هذا 

واجلداول االآتية تو�سح ذلك: 
البعد الأول: اأخطاء التقدمي املعريف )�رسح الواجب التعليمي(:  Ú 

الجدول )3(
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد األول وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

026742742.7400.44191.333الكالم ب�رشعة زائدة. 1

الدخول يف تف�سيالت غري 2
058422422.4200.49680.674مهمة واإطالة ال�رشح ب�سكل عام. 

جتاهل الرتكيز على املراحل 3
082182182.1800.38672.675االأ�سا�سية لالأداء. 
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ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

014862862.8600.34995.331عدم مراجعة االأداء قبل الدر�ص. 4

جتاهل الو�سائل التعليمية يف 5
014862862.8600.34995.332ال�رشح. 

13062.6120.40487.066الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )3، 5( التي ن�ست 
على: »جتاهل الرتكيز على املراحل االأ�سا�سية لالأداء، وجتاهل الو�سائل التعليمية يف ال�رشح« 
البعد كانت:  فقرة يف هذا  اأدنى  واأن   .)%95.33( قدره  ن�سبي  بوزن  االأوىل  املرتبة  احتلت 
الفقرة )4( التي ن�ست على: »عدم مراجعة طريقة االأداء قبل الدر�ص« احتلت املرتبة االأخرية 

بوزن ن�سبي قدره )72.67%(. اأما الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%87.07(.
البعد الثاين: اأخطاء التقدمي الب�رسي )النموذج(:  Ú 

الجدول )4(
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد الثاني وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

عدم التمكن من اأداء منوذج 1
2614602342.3400.86778.005جيد. 

عدم اال�ستعانة بطالب ممتاز 2
1458282142.1400.63671.338الأداء النموذج. 

اأداء النموذج ملرة واحدة اأو 3
014862862.8600.34995.331ب�رشعة زائدة. 

4

جتاهل الرتكيز على املراحل 
االأ�سا�سية يف النموذج اأو اأداء 

النموذج بحيث ال ي�سمح للطالب 
م�ساهدته من الزاوية املنا�سبة. 

058422422.4200.49680.674

اخللط بني فنيات االأداء 5
2818542262.2600.87275.337)التكنيك( و بني االأ�سلوب. 

اأن يكون الطالب بعيدين اأو 6
046542542.5400.50184.673قريبني جدا من موؤدي النموذج. 
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د. أحمد حمدان
تقومي املمارسات اخلاطئة التي تعوق األداء التدريسي للطلبة املعلمني بكلية 
التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى من وجهة نظر املعلمني املقيمني 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

التحدث خالل االأداء احلركي 7
1440462322.3200.70977.336للنموذج اإال عند ال�رشورة. 

جتاهل ا�ستخدام الو�سائل 8
018822822.8200.38694.002التعليمية املنا�سبة. 

19702.4630.60282.083الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )3( التي ن�ست 
على: »اأداء النموذج ملرة واحدة اأو ب�رشعة زائدة« احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره 
)95.33%(. واأن اأدنى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )2( التي ن�ست على: »عدم اال�ستعانة 
اأما   .)%71.33( قدره  ن�سبي  بوزن  االأخرية  املرتبة  احتلت  النموذج«  الأداء  ممتاز  بطالب 

الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%82.08(.
البعد الثالث: اأخطاء الت�صكيالت واإدارة الدر�س:  Ú 

الجدول )5(
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد الثالث وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

2646282022.0200.73867.336وقوف املدر�ص بني التالميذ1

وقوف املدر�ص و خلفه بع�ص 2
1854282102.1000.67470.005التالميذ. 

وقوف املدر�ص يف و�سع ي�سعب 3
140562122.1200.99870.674على بع�ص التالميذ متابعته. 

وقوف املدر�ص بعيدا اأو قريبا 4
1472142002.0000.53266.677جدا من التالميذ. 

وقوف التالميذ ووجوههم 5
058422422.4200.49680.672لل�سم�ص. 

وقوف التالميذ بالقرب من اأحد 6
044562562.5600.49985.331الف�سول اأو املعامل. 

الو�سول باجلري يف االألعاب 7
1444422282.2800.69776.003اإىل نهاية �سلبة. 
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ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

15502.2140.66273.81الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )4( التي ن�ست 
احتلت املرتبة االأوىل بوزن  اأو املعامل«  اأحد الف�سول  على: »وقوف التالميذ بالقرب من 
التي ن�ست على:  الفقرة )6(  البعد كانت:  اأدنى فقرة يف هذا  واأن  ن�سبي قدره )%85.33(. 
»وقوف املدر�ص بعيداً اأو قريبًا جداً من التالميذ« احتلت املرتبة االأخرية بوزن ن�سبي قدره 

)66.67%(. اأما الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%73.81(.
البعد الرابع: اأخطاء الإ�صالح والنداء والتمرينات:  Ú 

الجدول )6(
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد الرابع وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

018822822.8200.38694.001اإهمال برهة االنتظار. 1

018822822.8200.38694.001ال�سوت ذو الوترية الواحدة. 2

جتاهل �رشعة التمرين خالل 3
060402402.4000.49280.006العد. 

1418682542.5400.73184.673جتاهل مدى التمرين خالل العد. 4

جتاهل تقنني حمل التمرين 5
032682682.6800.46989.332�سواء بالنق�ص اأو بالزيادة

جتاهل مظاهر التعب اأو 6
058422422.4200.49680.675االإرهاق لدى التالميذ. 

046542542.5400.50184.674جتاهل فرتة االإحماء و النداء. 7

جتاهل النداء بالعدد )يف عدات( 8
1458282142.1400.63671.338بالن�سبة للتمرينات املركبة

2618562302.3000.85976.677عدم البدء بتمرينات االأطراف. 9

22662.5180.55183.923الدرجة الكلية للبعد
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د. أحمد حمدان
تقومي املمارسات اخلاطئة التي تعوق األداء التدريسي للطلبة املعلمني بكلية 
التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى من وجهة نظر املعلمني املقيمني 

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )1( التي ن�ست 
على: »اإهمال برهة االنتظار« احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره )94.00%(. واأن اأدنى 
بالعدد )يف عدات(  النداء  ن�ست على: »جتاهل  التي   )8( الفقرة  كانت:  البعد  هذا  فقرة يف 
اأما   .)%71.33( قدره  ن�سبي  بوزن  االأخرية  املرتبة  احتلت  املركبة«  للتمرينات  بالن�سبة 

الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%83.93(.
البعد اخلام�س: اأخطاء متابعة التطبيق اأثناء الدر�س:  Ú 

الجدول )7(

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد الخامس وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل 
جمموع اأوافقحدا ما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

اإهمال ت�سنيف التالميذ اأو عدم 1
044562562.5600.49985.333مراعاة الفروق الفردية. 

اإهمال التوزيع الن�سبي لالأدوات 2
058422422.4200.49680.674واالأجهزة على التالميذ. 

3
عدم االعتماد على القيادات 

الطالبية و خا�سة يف التق�سيم 
ملجموعات. 

4032281881.8800.82062.679

عدم االإ�رشاف بطريقة دورية 4
032682682.6800.46989.331منتظمة على املجموعات. 

جتاهل اإ�سالح االأخطاء اأو 5
1840422242.2400.74074.676اإ�سالح االأخطاء بطريقة �سكلية. 

اإ�سالح االأخطاء بذكر اخلطاأ و 6
040602602.6000.49286.672لي�ص بذكر ال�سحيح. 

جتاهل عوامل الدافعية و التحفيز 7
4018422022.0200.91067.338و الت�سجيع. 

072282282.2800.45176.005التحرك الكثري بني املجموعات. 8

عدم ا�ستخدام بع�ص االأدوات 9
4632422162.1600.81372.007الريا�سية التي اأعدها املدر�ص. 

20842.3160.632677.186الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )4( التي ن�ست 
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على: »عدم االإ�رشاف بطريقة دورية منتظمة على املجموعات« احتلت املرتبة االأوىل بوزن 
ن�سبي قدره )89.33%(. واأن اأدنى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )3( التي ن�ست على: »عدم 
االعتماد على القيادات الطالبية، وخا�سة يف التق�سيم ملجموعات« احتلت املرتبة االأخرية 

بوزن ن�سبي قدره )62.67%(. اأما الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%77.19(.
البعد ال�صاد�س: اأخطاء ختام Ú الدر�س: 

الجدول )8(

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 
من فقرات البعد السادس وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

1

جتاهل مترينات اال�سرتخاء 
والتهدئة النف�سية والع�سوية 

والرجوع باالأجهزة اإىل 
حالتها الطبيعية

018822822.8200.38694.001

032682682.6800.46989.332جتاهل فرتة تبديل املالب�ص. 2

التعدي على فرتة الراحة بني 3
1814682502.5000.78583.333املدر�سني. 

1828542362.3600.77278.675االن�رشاف بدون نظام. 4

5

جتاهل اأهمية النظافة 
ال�سخ�سية بعد نهاية احل�سة 

و عدم القيام بغ�سل اليدين 
والوجه. 

072282282.2800.45176.006

جتاهل النماذج اجليدة من 6
058422422.4200.49680.674التالميذ، و جتاهل �سكرهم. 

15062.510.5683.667الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )1( التي ن�ست 
على: »جتاهل مترينات اال�سرتخاء و التهدئة النف�سية و الع�سوية و الرجوع باالأجهزة اإىل 
حالتها الطبيعية« احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره )94.00%(. واأن اأدنى فقرة يف 
هذا البعد كانت: الفقرة )5( التي ن�ست على: »جتاهل اأهمية النظافة ال�سخ�سية بعد نهاية 
قدره  ن�سبي  بوزن  االأخرية  املرتبة  احتلت  الوجه«  و  اليدين  بغ�سل  القيام  وعدم  احل�سة، 

)76.00%(. اأما الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%83.67(.
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البعد ال�صابع: اأخطاء �صخ�صية يف التدري�س:  Ú 

الجدول )9(
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد السابع وكذلك ترتيبها )ن =100( 

ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

جتاهل اأو عدم التقدير ال�سحيح 1
014862862.8600.34995.331لزمن الدر�ص و اأجزائه. 

النظر خل�سة مل�رشف الرتبية 2
046542542.5400.50184.672العملية. 

ارتداء اأزياء غري مالئمة 3
5432141601.6000.72553.3314لتدري�ص الرتبية البدنية. 

التجهم )التك�سري( و الكاآبة يف 4
1444422282.2800.69776.003التدري�ص. 

ا�ستعمال ال�سافره اأكرث من 5
1458282142.1400.63671.336الالزم اأو جتاهلها متاما. 

اإح�سار املدر�ص االأدوات بنف�سه 6
4046141741.7400.69158.0013اأثناء التدري�ص. 

عقاب التالميذ من خالل ن�ساط 7
4032281881.8800.82062.6711بدين. 

اإ�سفاء الطابع الع�سكري على 8
072282282.2800.45176.004التدري�ص. 

9
ترك بع�ص االأدوات كالكرات 

خارج امللعب فيعبث بها 
البع�ص. 

086142142.1400.34971.337

3228402082.0800.84969.338جتاهل اعتبارات الطق�ص. 10

النزول على رغبات التالميذ يف 11
1446402262.2600.69175.335ممار�سة كرة القدم فقط. 

االتفاق م�سبقا مع التالميذ على 12
2660141881.8800.62462.6712االأداء امل�رشق اأمام امل�رشف. 

اأداء منوذج حركي غري جيد 13
1868141961.9600.56765.3310اأمام التالميذ. 

التفوه باألفاظ غري تربوية اأثناء 14
4018422022.0200.91067.339اإدارة الدر�ص. 
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ل الفقرةم
اأوافق

اإىل حدا 
جمموع اأوافقما

النحراف املتو�صطالدرجات
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

29662.1190.63370.618الدرجة الكلية للبعد

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )1( التي ن�ست 
على: »جتاهل اأو عدم التقدير ال�سحيح لزمن الدر�ص واأجزائه«احتلت املرتبة االأوىل بوزن 
التي ن�ست على:  الفقرة )3(  البعد كانت:  اأدنى فقرة يف هذا  واأن  ن�سبي قدره )%95.33(. 
»ارتداء اأزياء غري مالئمة لتدري�ص الرتبية البدنية« احتلت املرتبة االأخرية بوزن ن�سبي قدره 

)53.33%(. اأما الوزن الن�سبي للبعد ككل ح�سل على )%70.62(.
هل  نتائج التحقق من الت�ساوؤل الثاين: ين�ص ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة على:  ◄
توجد فروق يف درجة تقومي املمار�صات اخلاطئة التي تعوق الأداء التدري�صي 
للطلبة املعلمني بكلية الرتبية الريا�صية بجامعة الأق�صى من وجهة نظر 

املعلم املقيم تبعاً ملتغري اجلن�س لدى الطلبة؟ 
 »T. test« وللتحقق من �سحة هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب

الجدول )10(
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة »ت« الستبانه تعزى لمتغير الجنس

النحراف املتو�صطالعدداجلن�ساملحاور
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

غري دالة 5013.0800.7520.2610.795طالباأخطاء التقييم املعريف
اإح�سائيًا 5013.0400.781طالبة

غري دالة 5019.7602.6540.2170.829طالباأخطاء التقدمي الب�رشي
اإح�سائيًا 5019.6402.870طالبة

اأخطاء الت�سكيالت واإدارة 
الدر�ص

غري دالة 0.950- 5015.4803.1830.063طالب
اإح�سائيًا 5015.5203.209طالبة

اأخطاء االإ�سالح والنداء 
والتمرينات

غري دالة 0.613- 5022.5202.7870.508طالب
اإح�سائيًا 5022.8002.726طالبة

اأخطاء متابعة التطبيق 
اأثناء الدر�ص

غري دالة 5020.9604.2900.2770.783طالب
اإح�سائيًا 5020.7204.385طالبة
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النحراف املتو�صطالعدداجلن�ساملحاور
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

غري دالة 0.478- 5014.8802.5920.712طالباأخطاء ختام الدر�ص
اإح�سائيًا 5015.2402.462طالبة

غري دالة 0.674- 5029.4404.9080.422طالباأخطاء �سخ�سي يف التدري�ص
اإح�سائيًا 5029.8805.498طالبة

الدرجة الكلية
غري دالة 0.834- 50136.12016.6310.210طالب

اإح�سائيًا 50136.84017.677طالبة

قيمة »ت« الجدولية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05( تساوي 		.1
قيمة »ت« الجدولية عند مستوى داللة )α ≥ 0.01( تساوي 58.	

اجلدولية  »ت«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  والدرجة  االأبعاد  يف جميع 

اإح�سائية فيهما تعزى ملتغري اجلن�ص. 

مناقشة النتائج: 

البعد الأول: اأخطاء التقدمي املعريف )�رسح الواجب التعليمي(:  ● 

التعليمي( يف  الواجب  التقدمي املعريف )�رشح  اأخطاء  اأهم  اأن  يت�سح من اجلدول )3( 
الفقرات 4، 5، 1. واأن اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت الفقرة )4( بن�سبة )95.33%( ، والتي 
اأن مراجعة  اإيل  »عدم مراجعة طريقة االأداء قبل الدر�ص«. ويعزو الباحث ذلك  ن�ست على 
االأداء قبل الدر�ص عملية عقلية منظمة، توؤدي اإىل و�سع خطة مف�سلة قبل التدري�ص بوقت 
منا�سب، وتهدف اإىل ر�سم �سورة وا�سحة ملا �سيقوم به املدر�ص وتالميذه خالل املدة التي 
يق�سيها معهم يف الف�سل اأو خارجه يف اأثناء احل�سة، وهذا ما اأكده العزباوي وبالل )2000( 
باعتبار مراجعة طريقة االأداء هي اخلطة على تعيني حدود الدر�ص املراد اإعطاوؤها للتالميذ، 
ومن خالله ُترتَّب احلقائق التي يت�سمنها مو�سوع الدر�ص، ور�سم طريقة حمدودة ووا�سحة 
ميكن بها تو�سيل املعلومات اإىل اأذهان التالميذ بال�سكل الذي يتنا�سب مع قدراتهم العقلية 
واجل�سمية، وال �سك يف اأن عملية التح�سري التي ت�سبق عملية التدري�ص توؤدي دوراً مهمًا يف 
جناح عملية التدري�ص، واأي حماولة لتنفيذ اأحد الدرو�ص دون مراجعة م�سبقة، فهي حماولة 

فا�سلة لتحقيق االأهداف التعليمية، واإ�ساعة الوقت للمعلم واملتعلم. 
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وجاءت الفقرة اخلام�سة )2( بن�سبة )95.33%(، والتي ن�ست على: »جتاهل الو�سائل 
التعليمية يف ال�رشح«.

يوؤكد الباحث اأن للو�سائل التعليمية يف العملية التدري�سية قيمة كبرية؛ الأنه ميكن عن 
اأمكن  كلما  اأنه  ثبت  وقد  الطالب،  اإىل  اخلربات  اإي�سال  يف  حا�سة  من  اأكرث  اإ�رشاك  طريقها 
اإ�رشاك اأكرث من حا�سة يف درا�سة فكرة ما، كلما كان ذلك اأقوى اإىل �رشعة التعليم واكت�ساب 
خربة احلياة الواقعة، وهذا ما اأكده العبيد )2007( حيث قال اإن للو�سائل التعليمية دوراً يف 
حت�سني عملية التعليم والتعلم واإثرائه واقت�سادياته، وت�ساعد على ا�ستثارة اهتمام التلميذ 
واإ�سباع حاجته للتعلم، وت�ساعد على زيادة خربة التلميذ مما يجعله اأكرث ا�ستعداداً للتعلم، 
تنويع  ويوؤدي  اللفظية،  الوقوع يف  املتعلم، و حتا�سي  ا�سرتاك جميع حوا�ص  وت�ساعد على 
التلميذ االإيجابية  اإىل تكوين مفاهيم �سليمة ت�ساعد يف زيادة م�ساركة  التعليمية  الو�سائل 
اإىل تثبيت اال�ستجابات  التي توؤدي  التعزيز  اأ�ساليب  اكت�ساب اخلربة، وتعمل يف تنويع  يف 
ال�سحيحة، وتنويع اأ�ساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني، توؤدي اإىل ترتيب 

وا�ستمرار االأفكار التي يكونها التلميذ، و تعديل ال�سلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة. 
»الكالم ب�رشعة  والتي ن�ست على  بن�سبة )%91.33(   )3( االأوىل رقم  الفقرة  وجاءت 
يقـولون  التكلم، وبالكـاد يفهـم ما  �سـريعو  املدر�سني  اأن بعـ�ص  الباحث  زائدة« حيث يرى 
القدرات  مع  تتنا�سب  بطريقة  التكلم  للمعلم  التالميذ، البد  عند  اال�ستيعاب  عدم  ي�سبب  مما 
اال�ستيعابية التالميذ، واأن تكون لديه القدرة على تو�سيل �سوته الوا�سح اإىل جميع التالميذ 

امل�ساركني يف املوقف التدري�سي . 
يف  »الدخول  على  ن�ست  والتي   ،)%80.67( بن�سبة   )4( رقم  الثانية  الفقرة  جاءت 
تف�سيالت غري مهمة واإطالة ال�رشح ب�سكل عام«، ويرى الباحث اأن املعلم الذي يجيد اختيار 
املثريات التي حتفز الطالب على الرتكيز واالنتباه ويح�سن انتقاء االأ�ساليب اخلا�سة الني 
تثري التفاعل بينهم يف اأثناء �سري الدر�ص اإمنا يعمل من اأجل حتقيق االأهداف املخطط لها، 
وعدم اخلو�ص يف تف�سيالت غري مهمة تبعدهم عن �سلب الدر�ص ت�ستت انتباههم فيتملكهم 
امللل وعدم الرتكيز، ويتاأ�سل يف نفو�سهم ال�رشود واالن�رشاف عن ال�رشح، وتكون النتيجة 

الف�سل يف حتقيق االأهداف. 
البعد الثاين: اأخطاء التقدمي الب�رسي )النموذج(:  ● 

اأهم اأخطاء التقدمي الب�رشي )النموذج( يف الفقرات 3، 8،  اأن  يت�سح من اجلدول )4( 
ت على: »اأداء  اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت الفقرة )3( بن�سبة )95.33 %( ون�سَّ 6، 4. اأن 
النموذج ملرة اأو ب�رشعة زائدة« يرى الباحث اأن اأداء النموذج مرات عدة من قبل املعلم اأو 
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ن التالميذ من ا�ستيعاب املهارة، ويتفق الباحث  اأحد الطالب املتميزين يف تلك املهارة مُيكِّ
مع املزينى )2007( على اأن املعلم ينبغي اأن يراعي امل�ستويات احلركية املختلفة واالأ�سا�ص 
احلركي املوجود عند التالميذ يف اأثناء عملية التعلم بحيث يتحكم هذا امل�ستوى يف �رشعة 
التعلم، وكذلك اإمكانية اإجنازه للواجبات التعليمية يف الوقت املحدد، وعند عر�ص احلركة 
يجب تكرار اأدائها مرات عديدة حتى ميكن ا�ستيعاب احلركة، وكل جزء من اأجزائها )عر�ص 

حتليلي(، وكلما كان عر�ص احلركة �رشيعًا فان ا�ستيعابهم يقل. 
وجاءت الفقرة الثانية رقم )8( بن�سبة )94%( ون�ست على: »جتاهل ا�ستخدام الو�سائل 
التعليمية املنا�سبة« ويرى الباحث اأن ا�ستخدام الو�سائل التعليمية املنا�سبة بعناية يف اأثناء 
للتعلم،  املرغوبة  النتائج  لطبيعة  وا�سح  ومعنى  ل�سورة  املتعلم  اإدراك  على  يعمل  الدر�ص 
يف  اإال  بال�رشح  يفهم  اأن  ي�ستطيع  ال  التلميذ  اإن  اإذ  يكفى  ال  اللفظي  ال�رشح  اأن  جند  فغالبا 
حدود وم�ستوى معارفه ومعلوماته، ولذلك فمن ال�سعب على التلميذ اأن يفهم فقط مو�سوعا 
اأو خربة مل ي�سبق له املرور فيها ولكن با�ستخدام و�سائل تعليم معينة ميكن توفري �سورة 
اأكرث و�سوحا عن اخلربة اأو الن�ساط املراد تعليمة كفلم اأو �سورة مللعب باأدواته، اأو العبني 
ميار�سون اللعبة، ويتفق الباحث مع اأبو �رشيع )2003( حيث يقول: من املميزات للو�سائل 
التعليمية اأنها تعمل على خلق امليل اأو الت�سويق عن طريق جعل املتعلم يح�ص اأو يرى �سيئًا 
التالميذ  معظم  اإن  حني  يف  جمرداً،  اأمراً  ميثل  اإمنا  التدري�ص  يف  اللفظي  فال�رشح  حقيقيًا، 

يتعلمون ب�سورة اأف�سل عن طريق اخلربات احلية. 
الطالب  يكون  »اأن  بن�سبة )84.67%( ون�ست على   )3( رقم  ال�ساد�سة  الفقرة  وجاءت 
ال�سافعي  و  اخلويل  مع  الباحث  يتفق  حيث  النموذج«  موؤدي  من  جداً  قريبني  اأو  بعيدين 
)2000( باأنه حني مالحظة التالميذ للمعلم اأو الزميل عند عر�ص النموذج يجب اأن ال يكونوا 
الفنية والتعليمية ومتابعته للخطوات  اأو قريبني حتى ميكن م�ساهدتهم للخطوات  بعيدين 
التعليمة للمهارة املراد تعليمها للتالميذ وتطبيقها بالطريقة املثلى من قبل التالميذ حيث 

ي�سهم يف ما ياآتي: 
اأن ي�سمح الت�سكيل للتالميذ بروؤية املعلم و�سماعه.  - 

اأن ي�سمح للمعلم بروؤية جميع التالميذ.  - 

اأن ي�ساعد علي اكت�ساف االأخطاء ب�سهولة.  - 

اأن تكون امل�سافات بني التالميذ داخل الت�سكيل كافية للقيام باأداء احلركات.  - 

التنوع يف اختيار الت�سكيالت داخل احل�سة الواحدة.  - 
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على  للحفاظ  الت�سكيالت  واإىل  من  والعودة  الذهاب  كيفية  علي  التالميذ  تدريب  - 

النظام يف احل�سة. 
وجاءت الفقرة الرابعة رقم )4( بن�سبة )80.67%( ون�ست على : »جتاهل الرتكيز على 
املراحل االأ�سا�سية يف النموذج اأو اأداء النموذج بحيث ال ي�سمح للطالب م�ساهدته من الزاوية 
املنا�سبة« ويتفق الباحث مع فرج )2003( باأن م�ساهدة الطالب للنموذج الذي يوؤدى اأمامه 
اأن  دائما  وين�سح  احلركة،  اأداء  زاوية  مل�ستوى  بالن�سبة  منا�سب  مكان  من  يكون  اأن  يجب 
يبدل التلميذ مكان وقوفه عند عملية العر�ص، واأن ُتعطى له واجبات حمددة املالحظة ل�سد 
انتباهه، وحتى يكون قادراً على ا�ستيعاب احلركة املعرو�سة وعالماتها املميزة، ويكون كل 

جزء فيها مرتبطًا باجلزء االآخر. 
البعد الثالث: اأخطاء الت�صكيالت واإدارة الدر�س:  ● 

 ،5  ،6 الفقرات  يف  الدر�ص:  واإدارة  الت�سكيالت  اأخطاء  اأهم  اأن   )5( جدول  من  يت�سح 
اأعلى فقرة يف هذا البعد كانت الفقرة )6( بن�سبة )85.33 %( ن�ست على: »وقوف  4. واأن 
التالميذ بالقرب من اأحد الف�سول اأو املعامل« يرى الباحث اأنه عندما يقف الطالب بجوار 
اأحد الف�سول فذلك يوؤثر تاأثرياً �سلبيًا على الدر�ص، ويوؤدي اإيل حدوث فو�سى وت�ستت انتباه 
التالميذ الذين بداخل الف�سول اأو املعامل، لذلك البد من االبتعاد عنها بقدر االإمكان، وعند 
مدر�ص  نظر  وجهه  من  االأن�سب  املكان  باحل�سبان  االأخذ  ينبغي  الريا�سية  املالعب  اإن�ساء 

الرتبية البدنية واملهند�ص املتخ�س�ص. 
وجاءت الفقرة الثانية رقم )5( بن�سبة )80.67( »وقوف التالميذ ووجوههم لل�سم�ص« 
يرى الباحث اأن وقوف التالميذ ووجوههم لل�سم�ص ي�سبب امللل للتالميذ وعدم الرتكيز، حيث 
يتفق مع زهران )2003( باأن وقوف الطالب اأو بع�سهم يف مواجهة اأ�سعة ال�سم�ص يت�سبب 

يف االأمور االآتية: 
التاأثري مع  البنف�سجية« - على خاليا العني، وتراكم هذا  ال�سم�ص »فوق  اأ�سعة  تاأثري 

مرور الوقت. 
عدم القدرة على مالحظة امللقى مما يوؤدي اإىل عدم الرتكيز، وبالتايل عدم التفاعل  - 

مع ما يقدمه. 
ال�سعور بامل�سايقة مما يوحي للطالب بالتذمر واالإيحاء النف�سي بعدم الرغبة يف  - 

امل�ساركة.  
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 - قد يعمد الطالب اإىل الوقوف يف و�سع غري �سحيح لتفادي اأ�سعة ال�سم�ص، مما ينتج 

عنه انحرافات ب�سيطة يف القوام. 
�سعور الطالب بامللل وال�سجر وال�سيق.  - 

يف  باجلري  »الو�سول  على:  ون�ست   )%76( بن�سبة   )7( رقم  الثالثة  الفقرة  جاءت 
يف  وال�سالمة  االأمن  بعوامل  االأخذ  من  بد  ال  اأنه  الباحث  يرى  �سلبة«  نهاية  اإىل  االألعاب 
املالعب املدر�سية عند ممار�سة الن�ساط الريا�سي خالل در�ص الرتبية الريا�سية، واأن تكون 
ريا�سية  موا�سفات  ذات  املنا�سبة  االأر�سيات  تكون  واأن  املعوقات،  من  خالية  املالعب 

منا�سبة ملمار�سة تلك االأن�سطة.  
البعد الرابع: اأخطاء الإ�صالح والنداء والتمرينات:  ● 

يت�سح من اجلدول )5( اأن اأهم اأخطاء االإ�سالح والنداء والتمرينات يف الفقرات 1- 
الفقرة رقم )1(، )2( بن�سبة )%94(  الرابع كانت  البعد  اأعلى فقرة يف  واأن   .6 ،7 ،6 ،5 ،2
التي ن�ست على: »اإهمال برهة االنتظار، وال�سوت ذي الوترية الواحدة«، ويرى الباحث باأنه 
التمرينات ب�سوت وا�سح ومقبول،  والنداء على  االنتظار  اإهمال برهة  ال�رشوري عدم  من 
اأثراً  يريد  كان  اإذا  عليها  ي�سدد  واأن  االألفاظ  ال�سغط على خمارج  املعلم  على  اأحيانا يجب 
قويًا، واأحيانًا اأخرى ميد يف خمارج االألفاظ عندما يريد مداً حركيًا طويًل اأو بطيئًا، واأحيانا 
يق�رش اأو يطيل من برهة االنتظار جلذب انتباه التالميذ حني يكونون م�ستتني، والتنوع يف 

وترية ال�سوت حتى ال توؤدى للملل. 
وجاءت الفقرة اخلام�سة يف املرتبة )2( بن�سبة )89.33 %( والتي ن�ست على: »جتاهل 
تقنني حمل التمرين �سواء بالنق�ص اأو بالزيادة« حيث يتفق الباحث مع الربيعي )2005( 
باأن اأعمار الطلبة متقاربة اإال اأن هناك اختالفات وا�سحة يف لياقتهم، وقابليتهم اجل�سيمة 
والفكرية تظهر جلية عند ممار�ستهم الفعاليات الريا�سية املختلفة وهنا يجب على املعلم 
واحلركات  والتمارين  الفعاليات  تعليم  يف  بالزيادة  اأو  بالنق�ص  �سواء  بالتدرج  االهتمام 
مبتدئًا بالب�سيط وال�سهل منها مع مالحظة الدقة يف االنتقال، والربط بحيث ي�سمن ا�ستمرار 
تقوية الع�سالت ون�ساط االأجهزة الداخلية عن طريق ا�ستثمار وقت الدر�ص بال�سكل االأمثل.  

وجاءت الفقرة اخلام�سة يف املرتبة )3( بن�سبة )84.67 %( والتي ن�ست على: »جتاهل 
مد التمرين خالل العد« يرى الباحث اأنه البد من مد العد اأثناء العد عندما يكون التمرين �سعبًا 

ومركبًا، وكذلك �سغر املرحلة ال�سنية للتالميذ، وقلة ا�ستيعابهم وتركيزهم للتمارين. 
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وجاءت الفقرة ال�سابعة يف املرتبة )4( بن�سبة )84.67 %( والتي ن�ست على: »جتاهل 
فرتة االإحماء والنداء« ويرى الباحث باأن االإحماء من االأمور املهمة، التي يجب على معلم 
تهيئة  اأجل  من  البدنية  الرتبية  ح�سة  بداية  يف  تنفيذها  على  يحر�ص  اأن  البدنية  الرتبية 
التقليل من  الريا�سية ويعمل على  االأن�سطة  اأجواء  للدخول يف  للتدريب  الطالب واملمار�ص 
حدوث االإ�سابة اأو عدمها ويف رفع م�ستوى االأداء البدين وكذلك النداء على التمرينات من 
خالل اأ - برهة االنتظار، احلكم، ب- التنبيه، احلكم ج - التنبيه، احلكم، برهة االنتظار، د- 

التنبيه، برهة االنتظار احلكم وذلك من اأجل اال�ستعداد للهدف املراد حتقيقه. 
وجاءت الفقرة ال�ساد�سة يف املرتبة )5( بن�سبة )80.67%( والتي ن�ست على: »جتاهل 
اأنه البد من مراعاة الفروق الفردية  اأو االإرهاق لدى التالميذ« يرى الباحث  مظاهر التعب 
بني التالميذ من الناحية البدنية والنف�سية، وعدم اإرهاقهم يف اأثناء در�ص الرتبية البدنية، 
وذلك من خالل التنويع يف ا�ستخدام الو�سائل لت�ساعد يف فهم الطالب للمهارات احلركية، 
وتق�سيم الطالب اإىل جمموعات ح�سب ميولهم ال على اأ�سا�ص رغبة املعلم، ومراعاة االأمناط 
ملمار�سة  مالءمة  اأكرث  ج�سمية  اأمناطا  يجعل  ما  االأ�سباب  من  فهناك  واملزاجية،  اجل�سمية 

ريا�سة معينة من غريها. 
البعد اخلام�س: اأخطاء متابعة التطبيق يف اأثناء الدر�س:  ● 

يت�سح من جدول )7( اأن اأهم اأخطاء متابعة التطبيق يف اأثناء الدر�ص يف الفقرات 4، 
6، 1، 2. واأن اأعلى فقرة يف البعد اخلام�ص كانت الفقرة رقم )4( بن�سبة )89.67 %( والتي 
ن�ست على: »عدم االإ�رشاف بطريقة دورية منتظمة على املجموعات« البد اأن يقوم املعلم 
باالإ�رشاف على جميع املجموعات بطريقة دورية ومتابعة م�ستمرة، ويتفق الباحث مع ديفز 
الكامنة يف  القوى  ا�ستثارة جميع  ي�ستطيع  الريا�سية  الرتبية  معلم  باأن   Davies )2008(

التالميذ من جميع النواحي )ج�سميًا وعقليًا وانفعاليا اأو اأخالقيا( وا�ستمالتها للعمل ل�سالح 
الفرد وخري اجلماعة، وا�ستثارة دوافعهم من خالل املواقف التدري�سية اجليدة، باإعطاء تغذية 
راجعة جلميع التالميذ حيث يتحرك املدر�ص بني التالميذ ويحدد االأخطاء، ويعطي تغذية 
راجعة م�سححة للمتعلم، ويقوم بت�سحيح اخلطاأ من خالل اإبراز النقطة التعليمية اخلا�سة 

باالأداء وتو�سيحها، ومراعاة بع�ص االأمور االآتية: 
اإتاحة الفر�سة لكل تلميذ للتعرف اإىل م�ستواه وقدراته كما اأن املناف�سة هنا تكون  - 

بني التلميذ وم�ستواه وطموحاته ولي�ست بينه وبني واالآخرين. 
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لقدراته  وفقا ً  كل  خمتلفة  مب�ستويات  للممار�سة  تلميذ  لكل  الفر�سة  يعطي  - 

وا�ستعداداته. 
ا�سرتاك جميع التالميذ يف املمار�سة.  - 

يهتم مبراعاة الفروق الفردية.  - 

وجاءت الفقرة ال�ساد�سة يف املرتبة )2( بن�سبة )86.67%( والتي ن�ست على: »اإ�سالح 
االأخطاء بذكر اخلطاأ و لي�ص بذكر ال�سحيح« وي�سري الباحث اإىل اأن من املمكن اأن يقع الفرد 
يف بع�ص االأخطاء يف اأثناء اأدائه للتمرينات، وبخا�سة يف مرحلة اكت�سابه للتوافق االأويل 
للحركة، ولكي ي�سل يف عمله اإىل االأداء ال�سحيح البد من اإ�سالح اخلطاأ، وال ميكن باأي حال 
اإ�سالح اخلطاأ فور  ال�سحيح،  باالأداء  االهتمام  التوافق اجليد دون  يكت�سب  اأن  االأحوال  من 

حدوثه حتى ال يثبت اخلطاأ وي�سبح عادة. 
»اإهمال  والتي ن�ست على:  بن�سبة )%85.33(   )3( املرتبة  االأويل يف  الفقرة  وجاءت 
ت�سنيف التالميذ اأو عدم مراعاة الفروق الفردية« ويرى الباحث اأن من ال�رشوري ت�سنيف 
والبدنية واخلربة  البدنية ح�سب قدراتهم املهارية  الرتبية  التالميذ وتوزيعهم داخل در�ص 
الفر�ص  توفري  خالل  من  التالميذ  بني  الفردية  الفروق  ومراعاة  لهم،  والتدريبية  العملية 

للتالميذ حمدودي القدرات، والتالميذ املمتازين.  
الثانية يف املرتبة )4( بن�سبة )80.67%( والتي ن�ست على: »اإهمال  وجاءت الفقرة 
اأن االأدوات واالأجهزة من  التوزيع الن�سبي لالأدوات واالأجهزة على التالميذ« يرى الباحث 
التالميذ وت�سويقهم وجذبهم، والتي  اإثارة  التي توؤدي دوراً مهمًا وحيويًا يف  العوامل  اأهم 
ت�ستخدم يف در�ص الرتبية الريا�سية، ويتفق الباحث مع اأبو النجا واأحمد عز الدين )1998( 
يف درا�سة االإمكانات اأنها ت�سمن االإمكانات املادية املتمثلة يف امليزانيات املحددة لتنفيذ 
لتحقيق  وكفايتها  �سالحيتها  ومدى  التالميذ  على  واالأجهزة  االأدوات  وتوزيع  املناهج 
الرتبية  اإخراج در�ص  يتم  واالأجهزة حتى  االأدوات  املتاحة، وتوزيع  والت�سهيالت  االأهداف، 

الريا�سية ب�سورة جيدة وتنفيذ اأدق. 
البعد ال�صاد�س: اأخطاء ختام الدر�س:  ● 

يت�سح من جدول )8( اأن اأهم اأخطاء اأخطاء ختام الدر�ص يف الفقرات 1، 2، 3، 6. وجاءت 
اأعلى فقرة يف البعد ال�ساد�ص كانت الفقرة رقم )1( بن�سبة )94%( والتي ن�ست على: »جتاهل 
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مترينات اال�سرتخاء والتهدئة النف�سية والع�سوية والرجوع باالأجهزة اإىل حالتها الطبيعية« 
ويرى الباحث باأن مترينات اال�سرتخاء والتهدئة �رشورية وهي حركات اهتزازية توؤديها 
اأع�ساء اجل�سم، وهي يف حالة ا�سرتخاء تام، وت�سمل مترينات اال�سرتخاء على )املرجحات- 
االهتزاز- الدوران باالأطراف كالذراعني( وعادة ما تكون مترينات اال�سرتخاء بعد التمارين 
القوية العنيفة التي ينتج عنها توتر ع�سلي يف املجموعات الع�سلية الكبرية وتظهر اأهميتها 
يف اأنها تعمل على زيادة اإمداد هذه الع�سالت بالدم مما يعمل على حت�سني حاله االنقبا�ص 
اإ�سهامها يف عن�رش االإطالة  واالنب�ساط الع�سلي للع�سالت العاملة يف التمرين، ف�سال عن 

�سواء كان ذلك يف الع�سالت اأم يف االأربطة املحيطة باملفا�سل قبل الرجوع اإيل الف�سل. 
وجاءت الفقرة الثانية يف املرتبة )2( بن�سبة )89.33%( والتي ن�ست على: »جتاهل 
املالب�ص  تبديل  ال�رشوري عدم جتاهل فرتة  باأنه من  الباحث  يرى  املالب�ص«  تبديل  فرتة 
الريا�سية  التالميذ تغيري مالب�سهم  الوقت واملكان املنا�سبني حتى يت�سنى جلميع  وتوفري 
وممار�سة الن�ساط الريا�سي يف الدر�ص باأريحية، وكذلك الرجوع اإىل الف�سل قبل بدء الدر�ص 

االآتي. 
وجاءت الفقرة الثالثة يف املرتبة )3( بن�سبة )83.33%( والتي ن�ست على: »التعدي 
الدر�ص، حيث  التقيد بوقت وزمن  الباحث �رشورة  املدر�سني« يرى  الراحة بني  على فرتة 
يتفق مع مو�سنت )1999( فال�سلوك التعليمي يعتمد على ا�ستخدام اأ�سلوب معني يتالءم مع 
الفاعلية املراد تعليمها، وعلى حميط وقت الدر�ص واالإمكانيات املتوافرة يف البيئة املدر�سية 
وعلى م�ستوى الطلبة ومرحلتهم الدرا�سية وقابليتهم، ويعتمد اإجناز الطلبة على ما يق�سونه 
خالل الدر�ص من ا�ستالم معلومات مهارية ومعرفية وان�سغالهم يف اأثناء الدر�ص يف ا�ستثمار 
وقت التعلم االأكادميي الفعلي للن�ساطات احلركية املتخ�س�سة يف الرتبية الريا�سية، وذلك 

ينعك�ص علي عدم التعدي فرتة الراحة بني املدر�سني. 
وجاءت الفقرة ال�ساد�سة يف املرتبة )4( بن�سبة )80.67%( والتي ن�ست على: »جتاهل 
النماذج اجليدة من التالميذ، وجتاهل �سكرهم« على املعلم اال�ستعانة بالتالميذ املتميزين 
االألعاب  فى  اأو  اجلماعية  االألعاب  يف  كانت  اإن  املختلفة  املهارات  تلك  ميار�سون  والذين 
اأي�سا كفاءة  الفردية، وكذلك �سماع ال�رشح والنقاط الفنية اخلا�سة باملهارة، والتي تظهر 
املعلم يف اإدارة التدري�ص، ومتكنه من املهارة وقدرته على ت�سحيح االأخطاء واإتباع النواحي 
الفنية من حيث عر�ص النماذج التو�سيحية والعرو�ص العملية وا�ستخدام الو�سائل التعليمية 

وح�سن ا�ستخدام االأدوات واالأجهزة، والثناء عليهم و�سكرهم يف نهاية الدر�ص. 
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البعد ال�صابع: اأخطاء �صخ�صية يف التدري�س:  ● 

يت�سح من جدول )7( اأن اأهم اأخطاء �سخ�سية يف التدري�ص الفقرات 1، 2، 4. وجاءت 
على:  ن�ست  والتي   )%95.33( بن�سبة   )1( رقم  الفقرة  كانت  ال�سابع  البعد  يف  فقرة  اأعلى 
»جتاهل اأو عدم التقدير ال�سحيح لزمن الدر�ص و اأجزائه« ويرى الباحث اأن مدى اال�ستفادة 
من مراقبة �سري در�ص الرتبية الريا�سية باأق�سامه املتنوعة، وت�سخي�ص الوقت غري امل�ستثمر، 
منا�سبة  تدري�سية  وطرائق  اأ�ساليب  با�ستخدام  منه  لال�ستفادة  عليه  ال�سيطرة  واإمكانية 
تتما�سى مع متطلبات التطورات احلديثة وم�ستقبلها لنكون فعاًل قد متكنا من تهيئة اأنف�سنا 
لتوقعات امل�ستقبل وم�ستعدين لتطوير واقع الريا�سة املدر�سية، واإمكاناتها من اأجل مواكبة 
هذا التطور ال�رشيع الذي بدا يالم�ص جماالت احلياة كافة وينعك�ص ال�ستغالل اأوقات الدر�ص 

والتقدير ال�سحيح لزمنه 
وجاءت الفقرة ال�ساد�سة يف املرتبة )2( بن�سبة )84.67 %( والتي ن�ست على: »النظر 
خل�سة مل�رشف الرتبية العملية« ويعزو الباحث ذلك يف معظم االأحيان بكونها نظرة جماملة، 
ولكن امل�ساعر احلقيقية تخفي وراءها �سعوراً بعدم الر�سا عن هذه الزيارة واالأ�سباب كثرية 

هي: 
�سعور املعلم باأن امل�رشف مل ياأِت اإال ليت�سيد اأخطاء املعلم.  - 

ال�سعور بالرهبة واخلوف عند اأول زيارة للم�رشف وهذا طبيعي.  - 

مع  وامل�ساكل  امل�ساحنات  فتبداأ  امل�رشف  مع  الراأي  يف  االختالف  من  اخل�سية  - 

امل�رشف. 
النظرة الفوقية لبع�ص امل�رشفني مع اأنهما يحمالن املوؤهل نف�سه وقد يكون املعلم  - 

يفوق امل�رشف يف اخلربة و�سنوات العمل. 
اأن  اإىل املدر�سة فياأخذ منه املعلم موقفًا قبل  التي ت�سبقه  اأحيانا �سمعة امل�رشف  - 

يتعامل معه. 
»التجهم  على:  ن�ست  والتي   ،)%76( بن�سبة   )3( املرتبة  يف  الرابعة  الفقرة  وجاءت 
)التك�سري( والكاآبة يف التدري�ص« يرى الباحث اأن املرح والتحلي بروح املرح والدعابة يغري 
اجلو العام بحيث ي�سد االنتباه، ذلك الأن طرد امللل يحبب التالميذ يف الدر�ص، ويجعلهم اأكرث 
م�ساركة، ويجعل مدر�ص الرتبية الريا�سية اأكرث املدر�سني قربًا اإىل التالميذ واأكرثهم تقديراً 

واحرتامًا. 
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خالصة االستنتاجات: 
الجدول )11(

الترتيب والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لألبعاد والدرجة الكلية للممارسات الخاطئة 
التي تعوق األداء التدريسي للطلبة المعلمين بكلية التربية الرياضية بجامعة األقصى )ن= 100( 

الدرجةالوزن الن�صبي النحراف املعياري املتو�صط احل�صابيالأبعادالرتتيب 

كبرية جداً%2.6120.40487.066اأخطاء التقدمي املعريف )ال�رشح( 1
كبرية جداً %2.4630.60282.083اأخطاء التقدمي الب�رشي )النموذج(4
كبرية%2.2140.66273.81اأخطاء الت�سكيالت واإدارة الدر�ص6
كبرية جداً %2.5180.55183.923اأخطاء االإ�سالح والنداء والتمرينات2
كبرية%2.3160.63377.186اأخطاء متابعة التطبيق اأثناء الدر�ص5
كبرية جداً %2.510.5683.667اأخطاء ختام الدر�ص3
كبرية جداً%2.1190.63370.618اأخطاء �سخ�سية يف التدري�ص7

كبرية جداً%2.3930.57879.765الدرجة الكلية

 أقصى درجة لالستجابة )3( درجات. 
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ويت�سح من اجلدول )11( وال�سكل )1( ما ياأتي: 
اإن املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي للطلبة املعلمني بكلية الرتبية  - 
الريا�سية بجامعة االأق�سى كانت كبرية جداً يف االأبعاد )اأخطاء التقدمي املعريف )�رشح الواجب 
التعليمي(- واأخطاء التقدمي الب�رشي )النموذج(- واأخطاء االإ�سالح والنداء والتمرينات- 
واإدارة  الت�سكيالت  )اأخطاء  التالية:  االأبعاد  يف  كبرية  كانت  بينما  الدر�ص(  ختام  واأخطاء 

الدر�ص- واأخطاء متابعة التطبيق يف اأثناء الدر�ص- واأخطاء �سخ�سية يف التدري�ص(. 
اأخطاء  البعد،  اإيل  التدري�سي تعود  االأداء  التي تعوق  اأعلى املمار�سات اخلاطئة  اإن  - 
يف  �سخ�سية  اأخطاء  لبعد  درجة  اأقل  وكانت   ،)%87.066( ن�سبة  بلغت  املعريف  التقدمي 

التدري�ص )%70.618( . 
التدري�سي  االأداء  تعوق  التي  اخلاطئة  للممار�سات  متو�سطة  الكلية  الدرجة  اإن  - 
اإىل  الن�سبي  الوزن  االأق�سى حيث و�سل  بجامعة  الريا�سية  الرتبية  بكلية  املعلمني  للطلبة 

 .)%79.765(
يف �سوء النتائج يرى الباحث اأن ن�سبة املمار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي 
للطلبة املعلمني بكلية الرتبية الريا�سية بجامعة االأق�سى كانت عالية جداً ومثرية للجدل، 
الرتبية  برنامج  يواجهها  التي  ال�سعف  نواحي  الك�سف عن  اأجل  التوقف عندها، من  والبد 
علي  للقائمني  يت�سنى  الدرا�سة، حتى  هذه  نتائج  الق�سور ح�سب  نواحي  ومعاجلة  العملية، 
وروؤ�ساء  وم�ساعديه  والريا�سة  البدنية  الرتبية  كلية  بعميد  مروراً  العملية  الرتبية  برامج 
االأق�سام وحما�رشين حتمل م�سئولياتهم جتاه �سعف برنامج الرتبية العملية، من اأجل و�سع 

احللول املنا�سبة للممار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي. 
ويعزو الباحث تلك للممار�سات اخلاطئة التي تعوق االأداء التدري�سي اإيل ما ياأتي: 

لي�سوا  بالتدري�ص  بطرق  اخلا�سة  امل�ساقات  بع�ص  يدر�سون  الذين  املحا�رشون  - 
باملتخ�س�سني يف طرق تدري�ص الرتبية الريا�سية. 

عدم اإملام بع�ص املحا�رشين با�سرتاجتيات التدري�ص احلديثة.  - 

عدم املتابعة امل�ستمرة من قبل م�رشف الرتبية العملية.  - 

عدم تاأهيل امل�رشف الرتبوي.  - 

بكلية  واملتفرغني  العاملني  غري  من  العملية  الرتبية  علي  القائمون  امل�رشفون  - 
الرتبية البدنية والريا�سة بجامعة االأق�سى. 

جميع امل�رشفني ال يحملون الدرجات العليا )ماج�ستري، دكتوراه( يف التخ�س�ص.  - 

نظرة الطلبة غري اجلادة للم�رشفني ومل�ساق الرتبية العملية.  - 
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التوصيات واملقرتحات: 
يف �صوء حدود عينة الدرا�صة وخ�صائ�صها، وبعد عر�س النتائج يو�صي الباحث 

مبا ياأتي: 
االإ�رشاف املبا�رش وامل�ستمر لكلية الرتبية البدنية والريا�سة بجامعة االأق�سى على  1 .

برنامج الرتبية العملية. 
توظيف ا�سرتاتيجيات حديثة يف عملية التدريب بحيث تاأخذ يف احل�سبان التطورات  2 .
اأركان  التكنولوجية واأ�ساليب التدريب املعتمدة على التفاعل الن�سط بني خمتلف 

عملية التدريب. 
وحاجاتهم  وقدراتهم  التالميذ  منو  مرحلة  مع  الدرو�ص  حمتويات  تنا�سب  3 .

وميولهم. 
اإتاحة الفر�سة ال�سرتاك جميع التالميذ يف مواقف تعليمية خمتلفة ت�ساعدهم يف  4 .
اكت�ساب ح�سيلة بدنية ومهارية متكنهم من مزاولة االأن�سطة الريا�سية املختلفة. 
مع  ال�رشح  اأثناء  املعربة  النداءات  وا�ستخدام  املنا�سب  املكان  يف  املعلم  وقوف  5 .

مراعاة عوامل االأمن وال�سالمة يف اأثناء الدر�ص. 
ا�ستثمار وقت در�ص الرتبية الريا�سية بطريقة �سحيحة.  6 .

القيادة احلكيمة ملدر�ص الرتبية الريا�سية.  7 .
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جملة كلية الرتبية الريا�سية بجامعة قنا، م�رش. 

( . الكفاءة التدري�سية واالجتاه نحو مهنة التدري�ص  اأبو النجا واحمد عز الدين. )1998. 2
درا�سة  املنيا،  بجامعة  الريا�سية  الرتبية  بكلية  والرابعة  الثالثة  الفرقة  طلبة  لدى 

من�سورة، جملة جامعة املنيا للرتبية الريا�سية، م�رش. 
مطابع  الريا�سية،  الرتبية  تدري�ص  يف  املعريف  البناء   .  ) 3 .2003( مدحت.  �رشيع،  اأبو 

املجموعة املتحدة، القاهرة، م�رش. 
( . مناهج الرتبية البدنية املعا�رشة، الطبعة االأوىل، دار الفكر  اخلويل وال�سافعي. )2000. 4

العربي، القاهرة، م�رش. 
التدري�سي ملعلم اجلغرافيا،  االأداء  الرتبوية وتنمية  . املعايري   ) اإدري�ص )2008. 5 �سالح، 

كلية الرتبية، جامعة املنيا، م�رش. 
العالج  و�سبل  امليداين  التدريب  تواجه  التي  املعوقات   .  ) 6 .2007( واأرمنازي.  مر�سال 
املقرتحة ب�سعبة االإدارة الريا�سية )بالفرقة الثالثة والرابعة( بكلية الرتبية الريا�سية 

للبنات جامعة االإ�سكندرية، االإ�سكندرية، م�رش. 
(. اإعداد وتكوين معلمي الرتبية الريا�سية ومناهج الرتبية  عبد الغني، نعمان. )2009. 7

 .www. qadaya. info ،الريا�سية، ق�سايا مراك�ص
(. تقومي الرتبية العملية لطلبة املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية  الديوان واآخرون. ) 2007. 8
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 http: //murtaja1. tripod. com/abaidSub. htm.

البدنية من منظور �سحي ومناهج وطرق تدري�ص  الرتبية   .  ) املزيني، �سالح. )2007. 13
�سعود،  امللك  جامعة  الريا�سية،  الرتبية  كلية  املدر�سية،  والريا�سة  البدنية  الرتبية 

ال�سعودية. 
العربي،  الفكر  دار  البدنية،  الرتبية  تدري�ص  وطرق  مناهج   .  ) 14 .2003( عانيات.  فرج، 

القاهرة، م�رش. 
الرتبية  والربامج يف  املناهج  لبناء  والفنية  العلمية  االأ�سول   .  ) ليلى. )2003. 15 زهران، 

الريا�سية، دار زهران، القاهرة، م�رش. 
الرتبية  در�ص  باأق�سام  امل�ستثمر  للوقت  مقارنه  درا�سة   .  ) 16 .2005( حممود.  الربيعي، 
الريا�سية يف املدار�ص الثانوية يف حمافظة بابل، درا�سة من�سورة، جملة علوم الرتبية 

الريا�سية- جامعة بابل، العدد الرابع، املجلد الرابع، العراق. 
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