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ممخص البحث العربي:
تمثمت مقدمة كاىمية البحث في السعي لمبحث كالكشؼ عف اىـ النقاط اإليجابية كالسمبية المترتبة عمى غياب الكتاب المدرسي
لمتربية الرياضية كمدل تأثيره عمى المستكل المعرفي لدل مدرسي كطالب المدارس الثانكية كقد ىدؼ البحث في التعرؼ عمى اثر
غياب الكتاب المنيجي عمى المستكل المعرفي لممدرس كالطالب ,اما مشكمة البحث فتكمف في االجابة عف السؤاؿ التالي :
ىؿ اف غياب الكتاب المنيجي لدرس لتربية الرياضية اثر عمى الجانب المعرفي لكؿ مف المدرس كالطالب بالتالي اثر امكانية

المدرس في اخراج كادارة الدرس .
كلقد فرض الباحثاف

أف غياب الكتاب المنيجي لو اثر سمبي عمى المستكل المعرفي كسير الكحدة التعميمية لدل كؿ مف المدرس كالطالب .
كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كقد تـ اعداد استبانة طبقت عمى عينة مككنة مف (  ) 794مدرس كمدرسة اشتممت عينة

البناء عمى (  )218مدرس كمدرسة شكمت نسبة  % 15,33مف مجتمع البحث اما عينة التطبيؽ كانت (  )106مدرس كمدرسة
شكمت نسبة  %7.45مف مجتمع البحث (تـ استبعاد ( )4منيـ لعدـ اكتماؿ استباناتيـ) ليبقى ()102
كتكصؿ الباحثاف الى العديد مف االستنتاجات اىميا :
ٔ -

اف لمكتاب المنيجي تاثير عمى زيادة تحقيؽ التعمـ الذاتي لدل الطالب

ٕ -

اف لمكتاب المنيجي تاثير في تطبيؽ كتنفيذ الدرس مف الجانب المعرفي لمطالب

اما التكصيات التي اكصى بيا الباحثاف فكاف اىميا :

ٔ -
ٕ -

ضركرة كجكد الكتاب المدرسي لمطالب كالمدرس
اف يككف الكتاب المنيجي مطابؽ لممعايير كالمكاصفات العالـ العالمية كالعربية في طريقة انشائو

abstract

The impact of the absence of textbooks in physical education on learning
from the perspective of secondary school teachers
Researchers
Prof Dr. Hussein Ali Mohsen
Faraj Abdel Jalil Abdul Redh
The introduction and importance of the research is assimilated in the aim of searching
and discovering the positive and negative points in absence of the textbook in physical
education and its cognitive impact on both teachers and students in secondary schools.
The research aimed at the impact of the textbook absence on teachers and students
knowledge . But , the problem lies in answering the following question: Is for the absence
of textbooks in physical education an impact on the cognitive level of teachers and
students , and another on the ability of the teacher to run the class, as a result?
The two researchers supposed that the absence of the textbook has a negative impact
on the cognitive level and the educational process for both teachers and students.
The two researchers used the descriptive approach .
A questionnaire applied on a sample of ( 106 ) teachers ( male and female). Included
construction sample (218) teachers accounted for 15.33% of the research community
either sample application were 106 teachers accounted for 7.45% of the research
population ratio (excluded (4) of them incomplete Astbanathm) to stay (102).
And, the two researchers found many of the most important conclusions
1-The Book of systematic impact on increasing the achievement of self-learning among
students
2-The Book of systematic effect on the application and implementation of the lesson of
the cognitive side of students
And, the two researchers recommendations recommended by the researchers was the
most important-:
1- The need for a textbook for the student and the teacher
2-The book is systematic in conformity with the standards of international and Arab world
and specifications in the way of its establishment

 التعريف بالبحث-1

 1-1المقدمة وأهمية البحث
لقد استخدـ االنساف الكتاب بكصفو الكسيمة االىـ في التعميـ كالتنفيذ كالشاىد عمى حضاراتنا اإلنسانية فمكال
كجكده ما كاف ىناؾ عمـ أك تراكـ معرفي يؤدم بالتالي إلى التطكر كالرقي الحضارم ,كما كانت ىناؾ

اختراعات كابداعات عممية كفكرية ,يضاؼ إلى ذلؾ أف أية تقنية تعميمية أك إعالمية إنما تستمد مادتيا

كمعمكماتيا مف كتاب أك نص مكتكب ,كالكتاب مف اىـ ادكات المعرفة كنشر الثقافة كالحكمة كالحفاظ عمى
الفكر االنساني مف اف يضيع عبر الحقب كاالجياؿ كالكاضح أف الكتاب تتعدد زكايا النفع فيو كاالىتماـ بو,

كعمى الرغـ مف االختراعات اإللكتركنية العديدة إال أف الكتاب ما زاؿ يحتفظ بخصائص كمميزات عديدة يعتبر

الكتاب الدعامة األساسية التي يستند عمييا المتعمـ ليعرفو بما ينبغي تعممو ,كالمعمـ بما ينبغي تعميمو فيك

االطار الذم ينطمؽ منو المعمـ كالمتعمـ كبالتالي يسيؿ عمييما عممية التعمـ كالتعميـ باإلضافة إلى ذلؾ انو اقكل

سمطة عممية كبدكف شؾ ككنو الكعاء الذم تنصير بو المعمكمة ,كبذلؾ يبقى دائما ذلؾ الشي المكثكؽ بو
كالمعتمد عميو .

كتعد ك ازرة التربية مف الك ازرات الميمة كالفاعمة في المجاؿ التربكم كىي بذلؾ تتعامؿ مع اعداد

ىائمة مف الطمبة المذيف يشغمكف مراحؿ دراسية متعددة كمختمفة مف خالؿ مناىج تعميمية متنكعة كلكافة المكاد

الدراسية اعدت لتتناسب مع امكانيات كقدرات كؿ مرحمة  ,كبما اف درس التربية الرياضية احد المككنات الميمة
لمنيج أم مرحمة مف ىذه المراحؿ ككنو يحقؽ جزء ميما مف االىداؼ التربكية كالتعميمية المكضكعة كذلؾ مف
خالؿ تنمية المياقة البدنية كالميارات الحركية كالخمقية كالمعرفية كلكف المالحظ انو لـ يكضع لو كتاب منيجي

مقرر مف قبؿ الك ازرة حالو حاؿ باقي الدركس يدرس في المراحؿ الدراسية ليككف عكننا كمرشدا لكؿ مف المدرس
كالطالب .

مف ىذا جاءت اىمية البحث في السعي لمبحث كالكشؼ عف اىـ النقاط اإليجابية كالسمبية المترتبة عمى غياب

الكتاب المدرسي لمتربية الرياضية كمدل تأثيرىا عمى المستكل المعرفي لدل مدرسي كطالب المدارس الثانكية

 2-1مشكمة البحث

يعد الكتاب المنيجي مف الجكانب الميمة كاالساسية التي تمد الطالب كالمدرس عمى حد سكاء بالجكانب
المعرفية التي تساعده في اداء االدكار المنيطة بو مف كؿ ما تقدـ يمكف اف تصاغ مشكمة البحث في السؤاليف

التاليف ؟ ما مدل تأثير غياب الكتاب المنيجي لدرس التربية الرياضية عمى المستكل المعرفي لدل مدرسي
كطالب المدارس الثانكية ؟

 -ىؿ اف غياب الكتاب المنيجي اثر عمى إمكانية المدرس في إخراج كادارة الدرس ؟

 3-1هدف البحث

التعرؼ عمى اثر غياب الكتاب المنيجي لدرس التربية الرياضية عمى المستكل المعرفي لدل
مدرسي كطالب المدارس الثانكية .

 4-1فرض البحث

اف غياب الكتاب المنيجي لدرس التربية الرياضية تأثير سمبي عمى المستكل المعرفي كسير الكحدة

التعميمية لدل المدرسيف كالطمبة .

 5-1مجاالت البحث
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المجال المكاني -:المدارس الثانكية في كسط كجنكب العراؽ .

الفصل الثاني

ٔ الكتاب المدرسي
ٕ -
الكتاب المدرسي يعتبر حمقة االتصاؿ بيف المنيج كالمدرس أك أصدؽ ترجمة لممنيج بيد الطالب  ,فيك

يقدـ لو اطا ار عاما يعمؿ مف خاللو  ,كما أف الكتاب المدرسي حمقة االتصاؿ بيف المنيج كالطالب ؛ فيك

كسيمة حصكؿ المتعمـ عمى المعارؼ كالميارات كالقيـ المختمفة حيث تصفو (دعاء) بأنو أحد األركاف الرئيسية
التي يستند إلييا المنيج ,كيشكؿ الكعاء الذم يحتكم المادة التعميمية  ,كىك المرجع األساسي الذم يستقي منو

الطالب معمكماتو أكثر مف غيره مف المصادر كىك األساس الذم يستند إليو المعمـ في إعداد درسو قبؿ أف

يكاجو تالميذه في حجرة الدراسة ( .)1

كيعرؼ ( "دندش") الكتاب بأنو ذلؾ الكتاب الذم يشتمؿ عمى مجمكعة مف المعمكمات األساسية التي تؤدم إلى
تحقيؽ أىداؼ تربكية محددة سمفنا (معرفية,كجدانية,ميارية ) كتقدـ ىذه المعمكمات في شكؿ عممي منظـ
لتدريس مادة معينة ,في مقرر دراسي معيف ,كلفترة زمنية محددة( .)2
ٕ الجانب المعرفي
ٕ -

المعرفة العممية مف األمكر الميمة التي يسعى المتعمـ إلى اكتسابيا  ,لتمبية طمكحاتو كاشباع رغباتو

فقد ذكر

ليث نقال عف (ايمف المصرم) اف امتالؾ االنساف لممعرفة كازدياد عدد االشياء كالحقائؽ التي يعرفيا يزيد بذلؾ
معرفتو بالعالـ الذم يعيش فيو  ,كبذلؾ يزداد الفرد نضكجا  ,حيث اف ىناؾ

ترابط ايجابي بيف زيادة المعرفة كزيادة نضكج الفرد  ,ككذلؾ فاف المعرفة كثي ار ما تعتبر مقياسا ىاما لذكاء

االفراد  ,كعندما يستطيع الفرد استغالؿ المعارؼ التي يمتمكيا في التصدم لممشكالت اك المكاقؼ التعميمية
 1دعاء حممد سيد عبد الرحيم  :أمهية الكتاب ادلدرسي يف الدراسات االجتماعية  ،كلية العلوم واآلداب "،) ٢٠٠٨ ( ،ينبع ،م .ع .السعودية.ص9
 2فايز مراد دندش :اجتاىات جديدة يف ادلناىج وطرق التدريس  ،االسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ) 2003 ( .

التي تعترضو كاتخاذ الق اررات الحكيمة بناءا عمى المعمكمات كالمعارؼ التي يممكيا خصكصا في ظؿ طبيعة
المجتمع كالثقافة كالعصر الذم نعيش فيو حيث يجد االفراد انفسيـ في كسط مجتمع كعصر كثقافة سريعة

التغيير ال يمكف التنبؤ بيا  ,تظير ىنا حاجة االفراد الى مجمكعات مف الميارات كالقدرات الذىنية كالكفاءات
المعرفية التي تجعؿ الفرد اكثر قابمية لمتكييؼ مع المستجدات

( )1

كتعرؼ المعرفة كذلؾ بانيا مجمكعة المعاني كالمعتقدات كالمفاىيـ كاالحكاـ كالتصكرات الفكرية التي يتحصؿ

عمييا االنساف نتيجة محاكالتو المتكررة لفيـ الظكاىر كاالشياء المحيطة بو( .)2

 1-2-2أهمية المعرفة الرياضية

تعد المعرفة الرياضية أحد أىـ جكانب الثقافة الرياضية التي تراكمت خبراتيا كأدكاتيا كنظميا كقكاعدىا عبر

آالؼ السنيف,كلـ تعد المعرفة الرياضية مجرد ناتج فرعي أك ما كاف يطمؽ عميو تعميـ مصاحب أك مرتبط في

منيج التربية البدنية كالرياضية كانما أصبح تعميما أساسيا ,فال بد لممتعمـ الرياضي أف يعرؼ أكال ثـ يمارس

ثانيا ,فيكذا أفادتنا معطيات مبحثي التعمـ الحركي كمناىج التربية البدنية ,كما تعد المعرفة البدنية كجيا ثقافيا

كجدير بأف يمـ بو اإلنساف المعاصر الذم ىك في أمس الحاجة إلى الصحة كالمياقة
نا
كحضاريا مشرقا كثريا
كالثقافة البدينة ( .)3

الباب الثالث

 1-3منهج البحث :لقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي لمالئمتو لطبيعة المشكمة المراد حميا .

 2-3مجتمع البحث وعينته :اشتمؿ مجتمع البحث عمى  1422مدرس كمدرسة يمثمكف محافظات كسط
كجنكب العراؽ كمف مراكز المحافظات كممف لديو خدمة اكثر مف

 10سنكات كقد تـ اختيار عينة البحث

بالطريقة العشكائية ك تككنت العينة مف ( )794مدرس كمدرسة كقد شكمت العينة نسبة()% 55,83مف المجتمع
األصمي.

 1-2-3عينة التجربة االستطالعية :تـ تحديد عينة االستطالع بالطريقة العشكائية مف مجمكعة مككنة مف (
 ) 25مدرس كمدرسة مف محافظة البصرة

 2-2-3عينة البناء  :اشتممت العينة عمى (  )218مدرس كمدرسة شكمت نسبة  % 15,33مف مجتمع
البحث (تـ استبعاد (  )9منيـ لككف استباناتيـ غير مكتممة) ليبقى (  )209مدرس كمدرسة مف مجتمع البحث
تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف العينة االساسية كىذه الطريقة تتصؼ باالستقاللية ليمثمكا عينة بناء

االستبانة.

 3-2-3عينة التطبيق  :اشتممت عمى ( )106مدرس كمدرسة شكمت نسبة  %7.45مف مجتمع البحث (تـ
استبعاد ( )4منيـ لعدـ اكتماؿ استباناتيـ) ليبقى ( )102تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية
1

ليث حممد شوكت  ،درجة امتالك معلمي الرتبية الرياضية للكفاءة ادلعرفية يف احلداثة الرياضية يف مدينة ادلوصل رسالة ماجستري منشورة  ، 2014 ،جامعة الشرق االوسط

 2حمسن علي عطية ،ادلناىج احلديثة وطرائق التدريس  ،دار ادلناىج للنشر والتوزيع ،عمان  ،2009،ص141
 3أمين الخولي ،ومحمود عنان ، ،المعرفة الرياضية  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1999 .،ط 1

جدكؿ ( )1يبيف عينة البحث
المحافظة

بابؿ

النجؼ

القادسية

كاسط

ذم قار

ميساف

البصرة

المدرسين

124

104

108

101

93

83

181

0

0

0

0

0

0

25

عينة البناء

36

27

29

28

25

22

51

عينة التطبيق

18

13

15

13

12

10

25

عينة

االستطالع

 3-3الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث
المصادر كالمراجع العربية كاألجنبية  .االختبارات كالقياسات  .استمارات استطالع الخبراء  .أكراؽ ,كأقالـ جاؼ

كرصاص ..حاسبة الكتركنية يدكية نكع  ( Taksunصيني)  .جياز كمبيكتر نكع (p4أمريكي) .ساعة إيقاؼ
الكتركنية (صيني) .

 4-3خطوات إجراء البحث:
 1-4-3إجراءات بناء االستبانة :
قبؿ اف يبدأ الباحثاف بإجراءات بناء االستبانة قاما بتكزيع استبياف عمى عدد مف المشرفيف كالمدرسيف

طمب فيو منيـ الجكاب عمى السؤاؿ التالي (ىؿ تؤيد كجكد كتاب منيجي اـ ال ؟ كلماذا ).

 1-1-4-3إعداد الصيغة األولية لالستبانتين - :

لكضع الصيغة األكلية ليذا االستبانة قاـ الباحثاف بإجراء خطكات عممية عدة كالتي تمخصت
بما يأتي-:

 1-1-1-4-3إعداد فقرات االستبانة - :
كانت الخطكة األخرل ىي اعداد الفقرات إذ قاـ الباحثاف بمراجعة المصادر كالمراجع كاجراء المقابالت
الشخصية مع ذكم االختصاص كاطمع الباحثاف عمى عدد مف االستبانات العربية

فقراتيـ ,حيث تـ إعداد مجمكعة مف الفقرات عمى شكؿ استبانة.

لالستفادة منيا في كضع

 2-1-1-4-3تحديد صالحية فقرات االستبانة -:
قاـ الباحثاف بعد صياغة كاعداد الفقرات بعرض ىذه الفقرات عمى السادة الخبراء كالمختصيف

* في المناىج

كطرائؽ التدريس كعمـ النفس التربكم كالرياضي لتحديد مدل صالحية الفقرات كتحديد االيجابية كالسمبية منيا
*أ.د لمياء حسف الديكاف  , ,أ.د تحسيف فالح الكيـ أ.د عبد الكاظـ جميؿ حساف,أ.د ميثاؽ غازم محمد

كامكانية تعديميا  ,كقد أخذ الباحثاف بالمالحظات الميمة التي أبداىا السادة الخبراء كالمختصيف في صالحية اك
عدـ صالحية الفقرات كتـ استعماؿ اختبار(كا) 2لقبكؿ فقرات االستبانة لينتج عف ذلؾ قبكؿ ( )28فقرة .

 3-1-1-4-3تصحيح االستبانة -:

قاـ الباحثاف باختيار بدائؿ اإلجابة لالستبانتيف كالتي تضمنت االختيار الثالثي بعد اف تـ مكافقة السادة

الخبراء كالمختصيف كذلؾ لمالئمة البحث كاعطاء أكثر حرية لمتعبير عف اإلجابة (اتفؽ – اتفؽ نكعا ما – ال
اتفؽ) .كحصؿ اتفاؽ مف جميع الخبراء عمى سمـ التقدير كدرجاتو االيجابية كالسمبية بنسبة (

 . )%100ك

صححت إجابات المدرسيف عمى االستبانة باستعماؿ مفتاح التصحيح المعد ليذا الغرض .كقد حددت األكزاف

مف (  )3-1درجات لكؿ فقرة كحسب البدائؿ التي يختارىا المدرس كالمدرسة  ,كما تـ إعطاء الدرجات
االيجابية كالسمبية

أف تمت المكافقة عمى صالحية الفقرات مف قبؿ السادة
 4-1-1-4-3إعداد تعميمات االستبانة  :بعد ْ
الخبراء كالمختصيف تـ اعداد التعميمات الخاصة باالستبانة التي تكضح لممختبر كيفية اإلجابة ع ف فقراتق  ,كقد
ف

ركعي في اعداد ىذه التعميمات اف تككف كاضحة كسيمة الفيـ كما طمب مف المختبريف ضركرة اإلجابة ع

جميع فقرات االستبانة بكؿ صراحة كدقة كاف إجابتيـ ستح ضل بسرية تامة كىي ألغراض البحث العممي فقط,

كالتأكيد عمى عدـ كتابة أسماء المدرسيف .

 2-4-3التجربة االستطالعية - :مف اجؿ التأكد مف كضكح تعميمات االستبانة ككضكح فقراتيا لممختبريف
كالتعرؼ عمى الكقت المستغرؽ إلجاباتيـ  ,ككذلؾ التعرؼ عمى ظركؼ تطبيؽ االستبانة كما يرافؽ ذلؾ مف
صعكبات اك معكقات  ,قاـ الباحثاف بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مؤلفة مف (  ) 25مدرس كمدرسة

مف محافظة البصرة كذلؾ بتاريخ

.2016-10-2كقد اتضح مف ىذه التجربة اف تعميمات االستبانة كفقراتيا

كاضحة كاف الكقت الذم استغرقتو اإلجابة ع ف فقراتيا تتراكح بيف (  ) 20 – 15دقيقة ,بمتكسط مقداره ( )17

دقيقة .كبذلؾ أصبحت االستبانة بتعميماتيا كفقراتيا جاىزة لمتطبيؽ عمى عينة البناء .

 3– 4 – 3التجربة الرئيسية  -:تـ ت التجربة الرئيسية مف خالؿ تطبيؽ االستبانة عمى عينة البناء بيدؼ

إجراء عممية تحميؿ إحصائي لفقراتيا كذلؾ الختيار الفقرات المميزة كاستبعاد غير المميزة استنادا الى قكتيا
التمييزية ,كقد طبؽ االستبانة عمى عينة البناء البالغ عددىا (  ) 218مدرس كمدرسة كذلؾ مف تاريخ ( / 5

 2016 / 10ـ ) الى () 2016 / 11 / 20

 4–4 – 3التحميل اإلحصائي لفقرات االستبانة-:
ييدؼ التحميؿ اإلحصائي الى حساب القدرة التـ يمزية كاالتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة .

اذ تشير القدرة

التمييزية الى القدرة عمى التفريؽ اك التمييز بيف االفراد الذيف يحصمكف عمى درجات عالية كاإلفراد اؿ

ذيف

يحصمكف عمى درجات منخفضة في االستبانة نفسو ,في حيف يشير االتساؽ الداخمي الى مدل تجانس الفقرات
في قياسيا لمصفة ,كقد اتبع الباحثاف أسمكبيف في تحميؿ فقرات االستبانة إحصائيا ىما-:

اوال :المجموعتان الطرفيتان(القوة التمييزية )-:
"كيقصد بالقدرة التمييزية ىي قدرة صفات المقياس عمى التمييز بيف الصفات التي تحصؿ عمى

درجات عالية كالتي تحصؿ عمى درجات منخفضة في االختبار"( .)1

.متبيف لنا اف القيـ اؿ تائية المحسكبة تراكحت بيف (  )11,506 - 2,031كعند مقارنتيا مع قيمة ( )tالجدكلية

( )1,98عند درجة حرية (  )110كمستكل داللة (  )0.05تـ اإلبقاء عمى جميع الفقرات كالبالغ عددىا ( )28
فقرة الف ليا داللة تمييزية.

ثانيا :معامل االتساق الداخمي- :

" بكجكد االتساؽ ترتبط كؿ فقرة باالخرل كبالدرجة الكمية كبيذه الطريقة يضمف مطكر االختبار اف الفقرات
جميعيا تقيس السمة اك الخاصية نفسيا"

( )2

 ,كقد تـ استخراج قيمة ىذا المؤ شر باستخداـ معامؿ ارتباط

بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالستبانة لجميع افرد العينة البالغ عددىـ (

)209مدرس كمدرسة

.متبيف لنا اف معامؿ االرتباط تراكحت بيف (  ) 0,706– 0,177كعند مقارنتيا مع القيمة العشكائية العظمى
لمعامؿ االرتباط تـ اإلبقاء عمى جميع الفقرات البالغ عددىا (  )28فقرة لداللتيما اإلحصائية.

 5-4-3المعامالت العممية لالستبانة -:

كعؿية بناء االستبانة .كمف أىـ تمؾ الشركط
يتطمب بناء االستبانة تكفر شركط اساسية كميمة لضماف سالمة ـ

امتيازه بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية
 1-5-4-3صدق االستبانة- :

يعد الصدؽ مف المؤشرات كالمفاىيـ األساسية .كقد اعتمد الباحثاف نكعاف مف الصدؽ لمتأكد مف صدؽ

مقياسو كىما-:

 1-1-5-4-3الصدق الظاهري-:
كقد تـ تحقيؽ ىذا الصدؽ عندما عرض االستبانة عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في مجاالت المناىج

كطرائؽ التدريس كعمـ النفس التربكم كالرياضي إلقرار صالحية مككناتو األساسية ككذلؾ صالحية فقراتو كمدل
تمثيؿ ىذه الفقرات لممككنات التي تقيسيا.

 2-1-5-4-3صدق التكوين الفرضي-:
كيسمى أيضا صدؽ البناء ,كيتعمؽ بجكانب فيـ كاستيعاب األسباب المنطقية لمقياس أك النتائج التي تـ

التكصؿ ألييا كلتحقيؽ صدؽ التككيف الفرضي استخدـ الباحثاف الطرؽ االتية:

اوال :المجموعتان الطرفيتان -:

1دورات رودفي  :أساسيات القياس والتقىين في تدريس العلىم ،تزجوة ،هحود سعيد واخزوى ،دار األهل  /األردى ،1985 ،ص .125
 2سوزان ك  .جونسون  :ترمجة غسان اخضري  ،التعرف على الطالب ادلوىوبني دليل عملي  ،مكتبة العبيكان للرتمجة – الرياض ،ط ، 2014 ، 1ص86

اف قدرة الفقرات عمى التمييز بيف المدرسيف في اجاباتيـ تعد مف المؤشرات الدالة عمى صدؽ البناء  .كفي
االستبانة تـ التحقؽ مف ذلؾ عندما حسبت القدرة التمييزية لمفقرات بأسمكب المجمكعتاف الطرفيتاف

كباستعماؿ االختبار التائي (.)t-test

ثانيا :االتساق الداخمي-:

كيعني االتساؽ الداخمي اف كؿ فقرة مف الفقرات تسير في نفس المسار الذم يسير فيو االستبانة ككؿ كفي ىذه
الحالة يعيف معامؿ االرتباط بيف نتيجة كؿ فقرة في االستبانة عمى حده مع نتيجة مجمكع البعد بأكممو ( كيعتمد
أساسا عمى إستخراج مصفكفة اإلرتباط التى تقيـ العالقات اإلرتباطية بيف كؿ عبارة كآخرل  ,كذلؾ لمالحظة
( )1

مدل اإلتساؽ بينيا)

.

 2-5-4-3ثبات االستبانة-:
كتـ حساب الثبات كما يأتي -:

 1-2-5-4-3التجزئة النصفية-:
اف ليذه الطريقة ميزة ميمة ىك انيا تجرل لمرة كاحدة عمى االفراد المختَبريف كال يتطمب االمر اجرائيا مرتيف
فيي طريقة مالئمة لظركؼ السرعة بالعمؿ كتكفير الجيد كالكمفة كقد أعتمد الباحثاف بيانات عينة البناء البالغة

( )209العبان لالختبار المتككف مف ( )28فقرة إذ تـ فيو تجزئة فقرات االختبار الى قسميف ىما :

قسـ الفقرات الفردية كالقسـ اآلخر لمفقرات الزكجية ,كقد تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات الفقرات
الفردية كالزكجية باستخداـ الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSحيث بمغ قيمة االرتباط لالستبانة

( )0.739كتمثؿ ىذه القيمة معامؿ ثبات نصؼ االختبار ,ليذا يجب تصحيح قيمة معامؿ الثبات لكي يقيس

االختبار ككؿ ليذا قاـ الباحثاف باستخداـ معادلة سبيرماف براكف بقيمة تصحيح معامؿ االرتباط ,كبذلؾ أصبح

معامؿ ثبات االستبانة المعرفية (  )0‚738كقيمة ثبات االستبانة ىي اكبر مف قيمة (  )Rالجدكلية عند درجة

حرية ( )207كمستكل داللة ( )0‚05كالبالغة ( )0‚159مما يدؿ عمى اف المقياس يتمتع بثبات عالي.

 2-2-5-4-3معامل الفا كرونباخ -:
جرل االعتماد بصكرة رئيسية عمى اختبار كركنباخ ألفا ك أصبح األكثر شيرة ك استخداما في البحكث لككنو

يقكـ بتقدير مباشر لمتكسط كؿ اختبارات التجزئة النصفية الممكنة

(

 .)1كلحساب ثبات االستبانة بمعامؿ الفا

كركنباخ طبؽ عمى أفراد عينة بناء االستبانة البالغة (  ) 209مدرس كمدرسة كباستعماؿ الحقيبة اإلحصائية
 1مرفت حممد السعيدومرسي نعمان أثر الفخر التنظيمى وعدالة األجور على النية حنو ترك العمل "دراس ـة ميداني ــة " حبث مشور كلية التجارة – جامعة االزىر، 2012،ص11
1ليث سلواى الزتيعي ،عىاهل جذب الطلثة األجاًة في استهداف الجاهعة األسىاق الدولية دراسة تحليلية التجاهات الطلثة الىافديي في جاهعة الثتزا،تحث هٌشىر ،عواى
االردى  2007 ،ص .7

لمعمكـ االجتماعية (  )spssكظير باف قيمة معامؿ الثبات لالستبانة المعرفية تساكم (  )0,990كىي مؤشر
عاؿ لثبات االستبانة .

 3-5-4-3الموضوعية
كالمكضكعية تعني اف الباحث ينبغي أف يككف حياديا في بحثو ,يتجرد مف ذاتيتو ,كينقؿ الحقائؽ كالمعطيات

كما ىي في الكاقع ,كأف ال يخفي الحقائؽ التي ال تتكافؽ مع كجية نظره كأحكامو المسبقة

()2

 . .فالمكضكعية تصؼ القياسات كما ىي مكجكدة فعالن ,الكما نريدىا اف تككف.

كبيذا أصبحت االستبانة جاىزتيف بصكرتيـ النيائية جاى از لمتطبيؽ عمى عينة التطبيؽ .

حيث قاـ الباحثاف بتطبيؽ االستبانة عمى عينة التطبيؽ المتككنة مف (  ) 106مدرس كمدرسة في كذلؾ مف

( 201 / 11 / 27ـ ) كلغاية (2016 / 12 / 25ـ)

 10-3الوسائل اإلحصائية  :تـ استخداـ برنامج ( ) SPSS

()3

الفصل الرابع

 1.4عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 1-1-4عرض وتحميل النتائج

سيعرض الباحثاف في ىذا الفصؿ النتائج التي تكصؿ إلييا كتفسيرىا كمناقشتيا في ضكء ىدفالبحث ,بعد ترتيب
الفقرات تنازليا ـ ف أعمى كزف مئكم إلى اقميا ,كتفسير النتائج التي كردتضمف االستبانة التي بينت مف كجية
نظر التدريسييف.

اكافؽ
ت

الفقرات

تكرار

نسبة %

اكافؽ الى حد ما
تكرار

نسبة %

ال اكافؽ
تكرار

نسبة %

درجة الحدة
الكسط

الكزف

المرجح

المئكم

يعمؿ الكتاب المنيجي عمى تحقيؽ
1

التعمـ الذاتي مف خالؿ قراءة الطالب

68

66.667

25

24.51

9

8.824

85.948 2.578

المادة النظرية
2

ماثيو جيدير  ،ترمجة ملكة ابيض  :منهجية البحث دليل الباحث ادلبتدى يف موضوعات البحث ورسائل ادلاجستري والدكتوراه  ،دمشق

وزارة الثقافة  2004،ص12

 3عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي :اساليب االحصاء للعلوم االقتصادية وادارة االعمال مع استخدام برنامج( ، ( sppsط، 1دار وائل ، 2009،ص 34

2

يكفر الكتاب المنيجي اذا كضع
فرصو لمدراسة الجماعية بيف الطالب

65

63.725

27

26.471

10

9.804

84.641 2.539

غياب الكتاب المنيجي عامؿ ميـ في
3

عدـ االىتماـ بالتعمـ الذاتي في المادة

62

60.784

32

31.373

8

7.843

84.314 2.529

النظرية
4

تكاجد الكتاب المنيجي يفسر الخطكط
العريضة لممادة الدراسية النظرية ,

60

58.824

34

33.333

8

7.843

2.51

83.66

كطرائؽ تدريسيا.
4

يعمؿ الكتاب المنيجي عمى اكساب

مكرر

الطمبة ثقافة رياضية متنكعة

5

الكتاب المنيجي مصدر ميـ لمتغذية
الراجعة النظرية لممدرس كالطالب

55

53.922

44

43.137

3

2.941

2.51

83.66

63

61.765

27

26.471

12

11.765

2.5

83.333

ترل اف غياب الكتاب المنيجي اثر
6

عمى تطبيؽ كتنفيذ الدرس في

60

58.824

32

31.373

10

9.804

2.49

83.007

الجكانب النظرية كالمعرفية
في حالة عدـ مالئمة ساحات المدرسة
7

فاف احد الحمكؿ الناجعة استخداـ

60

58.824

31

30.392

11

10.784

2.48

82.68

المادة النظرية في الكتاب المدرسي
اف طريقة التدريس الحالية كبدكف
8

الكتاب المدرسي ىي كافية في

16

15.686

24

23.529

62

81.699 2.451 60.784

تكصيؿ الجكانب المعرفية لمطالب
مف معكقات درس التربية الرياضية
9

10

عدـ كجكد مرجع يحتكم عمى المادة
النظرية

اف استخداـ الكسائؿ التعميمية مف

خالؿ الكتاب المدرسي يعمؿ عمى

56

60

54.902

58.824

34

25

33.333

24.51

12

17

81.046 2.431 11.765

80.719 2.422 16.667

زيادة الجانب المعرفي لمطالب
تكاجد الكتاب المنيجي قد يككف عامؿ
11

مساعد كمنقذ في تنفيذ الدرس النظرم
في حالة تغير االجكاء( المطر-

49

48.039

46

45.098

7

6.863

80.392 2.412

الح اررة الشديدة)
12

المعمكمات النظرية التي يكفرىا
الكتاب المنيجي تعمؿ عمى اكتساب

40

39.216

60

58.824

2

1.961

79.085 2.373

معمكمات قبمية
13

الكتاب المدرسي يعمؿ عمى انماء
شخصية المتعمـ

52

50.98

35

34.314

15

78.758 2.363 14.706

يساعد الكتاب المنيجي لدرس التربية
14

الرياضية عمى فيـ القكانيف الخاصة

59

57.843

19

18.627

24

78.105 2.343 23.529

باأللعاب
يعمؿ الكتاب المنيجي عمى تحسيف
15

نتائج الطالب ككنو يحفز لقراءة المادة

55

53.922

26

25.49

21

77.778 2.333 20.588

النظرية
اف غياب الجانب النظرم ككتاب
16

بالنسبة لمطالب يعمؿ عمى عدـ فيـ

47

46.078

41

40.196

14

77.451 2.324 13.725

المادة
17
18

اف التحضير لممادة النظرية مف قبؿ
الطالب ضركرم جدا قبؿ الدرس
كجكد الكتاب المنيجي قد يعطي
دافعية لمتابعة المادة النظرم

58

56.863

16

15.686

28

76.471 2.294 27.451

43

42.157

45

44.118

14

76.144 2.284 13.725

كجكد المكتبة المدرسية تغني الطالب
19

كالمدرس مف الناحية المعرفية عف

13

12.745

48

47.059

41

75.817 2.275 40.196

الكتاب المدرسي
بغياب الكتاب المنيجي تصعب عمينا
20

التعرؼ عمى كيفية استخداـ االجيزة
الرياضية ككيفية حدكث االصابات

37

36.275

52

50.98

13

2.235 12.745

74.51

الرياضية
يمكف اف يضيؼ الكتاب المدرسي
21

لمطالب معرفة عامة كشاممة لأللعاب

42

41.176

38

37.255

22

73.203 2.196 21.569

االكلمبية
اف الكتاب المدرسي يعتمد عمى
21

الجانب المعرفي كمحكر اساسي في

40

39.216

36

35.294

26

25.49

71.242 2.137

اعداده
23
24

نستفيد مف الكتاب المنيجي في معرفة
انكاع كتاريخ االنشطة الرياضية
مع غياب الكتاب المنيجي قد تككف
المعمكمة المعرفية المأخكذة مف

35

34.314

45

44.118

22

70.915 2.127 21.569

44

43.137

24

23.529

34

69.935 2.098 33.333

المدرس غير كاضحة
25
26

27

اف عدـ كجكد الجانب النظرم ككتاب
اثر عمى الناحية االجتماعية لمطالب
عدـ كعي الطالب بالمادة النظرية
سببو عدـ كجكد كتاب منيجي
اف غياب الجانب النظرم لمادة التربية
الرياضية اثر عمى الناحية النفسية

39

38.235

30

29.412

33

68.627 2.059 32.353

35

34.314

37

36.275

30

68.301 2.049 29.412

32

31.373

40.196

41

29

67.647 2.029 28.431

لمطالب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف استجابات عينة البحث عمى عبارات

 , ) 2,02 -2,57كما اتضح

االستبانة كفي جميع العبارات حيث كانت نسب الكسط المرجح بيف (

أف الكزف المئكم الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات االستبانة قد تراكحت بيف(

 ,)67,64كاف اعمى تكرار لالستجابة (مكافؽ) كاف (

 )68في الفقرة

في الفقرة  5اما اعمى تكرار لالستجابة (اكافؽ الى حد) ما فكاف (
استجابة فكانت (  )19في الفقرة

-85,94

 1كاف ادنى تكرار ليا كاف(
 ) 60في الفقرة

 17اما اعمى استجابة (ال اكافؽ ) فكاف (

)3

 13اما ادنى

 )55لمفقرة 5اما ادنى

فكاف ( )2في الفقرة .13

 2-1-4مناقشة النتائج
يتضح مف الجدكؿ اعاله  ,اف الفقرة (  )1حصمت عمى اعمى كزف مئكم حيث يرل الباحثاف اف طرائؽ

كاساليب التدريس الحديثة تؤكد عمى تفريد التعمـ كاعتماد المتعمـ عمى نفسو في التعمـ كىذا ال يعني االبتعاد عف

دكر المدرس فمف خالؿ التعمـ الذاتي يككف دكر الطالب كاضحا كميما كبناء اال اف دكر المدرس ىك المشرؼ

كالمكجو .كىذا ما اكده سممة كالحارثي (الكتاب يدرب الطالب عمى عممية التعمـ الذاتي التي يعتمد فييا عمى
نفسو ,كىذا اليدؼ في حد ذاتو ىدؼ تسعى إليو التربية الحديثة)

((

1

.

اما الفقرة (  )2فيذكر خطابية (اف مف اىداؼ درس التربية الرياضية ىك التفاعؿ االيجابي الفعاؿ ما

بيف المدرس كالطمبة كبيف الطمبة انفسيـ لمكصكؿ الى اىداؼ الدرس التربكية كالتعميمية كىذا ما يمكف اف يكثره

الكتاب المنيجي مف خالؿ االىداؼ المكضكعة كالمصاغة باسمكب يعمؿ عمى تحقيؽ دكر المشاركة الفعمة

بيف المتعمميف مما يعطي االندفاع نحك العمؿ بجد كثقة بالنفس (, )1كيككد الباحثاف ما تكصمت اليو النتائج مف

اف (كجكد الكتاب المنيجي بيد المتعمميف يكفر المشاركة الحقيقية ليـ في عممية التعمـ مف خالؿ تبادؿ االفكار
كاآلراء حكؿ طبيعة المادة الدراسية كىذه المشاركة تعمؿ عمى تنمية ركح التعاكف مف خالؿ العمؿ الجماعي

كاحتراـ كافكار كقدرات الغير كىذا ما يعزز ركح التفاعؿ بينيـ.
 1منصور بن سلمة  ،إبراهيم الحارثي  :المرشد في تأليف الكتاب المدرسي ومواصفاته  .الرياض  :مكتب التربية العربي لدول الخليج  ٢٠٠٥ ،م ،
ص48
 1اكرم زكي خطابيو  ،المناهج المعاصرة في التربية الرياضية ،ط ،1االردن  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،1997،ص160

اما الفقرة ( )3حسب النتائج فيككد الباحثاف اف ىناؾ اراء كافكار متعددة حكؿ طبيعة المتعمـ
تعتمد عمى نكع النشاط ك طبيعة المتعمـ الذم سيتعمـ كمف ىذه االفكار التعمـ الذاتي الذم يعطي

المتعمـ دك ار عف طريؽ الكتاب منيجي اك البحث عنيا في مصادر اخرل كىذا يقمؿ مف االعتماد عمى المدرس

ئيسي الّذم يعتمدكنو
كجعمو المصدر الكحيد لممعمكمات .كاكدت جميمة راجا ذلؾ (باف الكتاب المصدر ّ
الر ّ
أم كقت لمحصكؿ عمى المعرفة كالّذم يم ّكنيـ مف ح ّؿ المشاكؿ الّتي تعترضيـ ,كيدفعيـ إلى
المتعمميف في ّ
()2

.

اتي دكف االعتماد عمى المدرس ككنو مصدر رئيسي لممعمكمات
البحث كالنشاط ال ّذ ّ
كالفقرة (  )4فترل سممة اف الكتاب المنيجي يفسر الخطكط العريضة لممادة الدراسية ,كطرائؽ

تدريسيا  .كميما قيؿ عف قيمة طرائؽ التدريس كمالئمتيا لدرس معيف فميس مف الصكاب اف يكاظب المدرس

عمى تطبيقيا بصكرة دائمة الف ظركؼ التدريس تختمؼ مف مكضكع ألخر ( .)3كيرل الباحثاف اف ىناؾ عدة

متغيرات في درس التربية الرياضية تمعب دك ار ميما في تحديد طرائؽ التدريس المستخدمة بالتالي اليمكف اف

تفضؿ طريقة عمى اخرل فمكؿ طريقة جكانب قكة كجكانب ضعؼ بالتالي البد اف يككف ىناؾ مرجع يفسر ك

يرشد الى الطريقة االفضؿ في تعمـ نكع النشاط الممارس.

اما الفقرة (  )5فيرل الباحثاف انو البد مف اف يككف الكتاب المنيجي كما يحتكيو مف مادة نظرية ذا

صمو بحياة الطالب بحيث يشير الى الماضي كالحاضر كالمستقبؿ مف ثقافات رياضية عامة يشعر الطالب

بقيمتيا كمدل ارتباطيا بمستكل نمكه العقمي كالعممي كالثقافي بالتالي ترفع مف مستكاه الثقافي في ىذه المجاالت

فأكضحت سممة الحارثي (يعد الكتاب المنيجي في كثير مف األحياف المصدر األكؿ لممعمكمات كالميارات

المتنكعة لدل المتعمميف كيجب اف تككف ىذه المعمكمات ذات فائدة حقيقية كمتماشية مع كاقع الحياة كالمجتمع

كخاصة في المجاؿ كالتخصص الذم كضعت مف اجمو )

()4

.
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