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ملخص البحث

و

الثانويالتعلیميالطورفيواستخدامهاوالریاضیةالبدنیةالتربیةإنجاز حصةفيالتدریسواقع استخدام مناهج
:الملخص

ریاضیة وهذا من حصة التربیة البدنیة والإنجازالتدریس في مناهجاستخدام واقعهدفت الدراسة إلى التعرف على
یات البحث التي الریاضیة واستخدم الباحث المنهج الوصفي للتحقق من فرضهة نظر أساتذة التربیة البدنیة و وج

،یةوالریاضالتربیة البدنیةأساتذةصة من طرف الحإنجازالتدریس أثناء مناهجتضمنت درجة استخدام 

جمناهاستخدام لقیاس مستوىكما تم استخدام مقیاس لیكرت ذي التدریجات الخمسواعتمد الباحث على االستبیان
، داف التعلیمیة(األه:حصة التربیة البدنیة والریاضیة الذي اشتمل على األبعاد التالیة وهيإنجازالتدریس في

تربیة البدنیة أساتذة البعض وتمثلت عینة الدراسة في ،)التقویم،الممارسات التعلیمیة، الكفاءات،التخطیط
. لوالیة البویرةثانویة 12أستاذ موزعین على 63والبالغ عددهموالریاضیة مرحلـة التعلیم الثانوي 

.یرسوناالنحرافات المعیاریة ومعامل اإلرتباط لكارل ب،المتوسطات الحسابیةو وتم استخدام النسبة المئویة 

ة التربیة مناهج التدریس في حصالباحث أن هناك درجة قویة من استخداممن أهم النتائج التي توصل إلیهاو 
حصائیة تؤكد أن أن هناك عالقة ذات داللة إكما توصل إلى واألبعاد التطبیقیة،النظریةألبعاد البدنیة والریاضیة ل

رة وضع برنامج عملي ، وفي األخیر أوصي الباحث بضرو التطبیقیةباألبعادرتباطیة قویةاألبعاد النظریة لها عالقة ا
في ظل المنهاج تعتمد على المالحظة وكیفیة تطبیق األبعاد النظریة في الواقعتعلیمیةحصص میداني یتضـمن

.تالجدید أي المقاربة بالكفاءا

.الریاضیةالتربیة البدنیة والریاضیة، أستاذ التربیة البدنیة و حصة، التدریسمناهجالكلمات المفتاحیة:



ملخص البحث

و

Abstract:

modern teaching methods in physical and education sports in secondary school.

The study goal was to identify and use of modern teaching methods in the construction of the share of
physical and education sports and this from the point of view of the teachers of physical education and
sports used descriptive approach to investigate the hypothesis of research, which included the degree
of use of modern teaching methods during the construction of the quota by the teachers of physical
education and sports.

The researcher used the questionnaire to measure the level of use of modern teaching methods in the
share of physical education and sports, which included the following dimensions: (educational goals,
planning, competencies, educational practices, assessment). The sample of the study in some teachers
of physical education and sports, 30 teachers distributed in 12 secondary school to the province of
Bouira.

The percentage, arithmetical averages, standard deviations, and correlation coefficients of Carl Pearson
were used.

One of the most important findings of the researcher is that there is a strong degree of use of the
theoretical dimensions and the applied dimensions. He also concluded that there is a significant
statistical relation that confirms that the theoretical dimensions have a strong correlation relation with
the applied dimensions. Finally, he recommended that the researcher develop a practical field program,
Depends on the observation and how to apply the theoretical dimensions in reality under the new
curriculum competency approach.

Key words: modern teaching methods.

- Physical and sportive education session.

- Physical and sportive education teacher
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مقدمة

م

:مقدمة

یعتبر الّنشاط البدني الریاضي من أبرز الوسائل التي تعتمد علیها المنظومة التربویة في تكوین وتربیة األفراد 
والمجتمعات من مختلف النواحي المعرفیة والنفسیة واالجتماعیة، وذلك بهدف تطویر المجتمع وازدهاره، وذلك ما نجده 

خاصة إذا ما تعّلق األمر بالفرد المتعّلم أال وهو التلمیذ، إذ یعتبر محور في مجال النشاط البدني الریاضي التربوي 
.العملیة التعلیمة، حیث تتضافر الجهود لتلبیة حاجیاته التعلیمیة للسیر به إلي األفضل

نعیش اآلن في عصر َأطلق علیه البعض عصر التقدم العلمي والتكنولوجي وأطلق علیه البعض اآلخر خاّصة وأننا
الفضاء أو عصر الذّرة، ومن سمات هذا العصر التغّیر السریع في جمیع جوانب الحیاة، وانصّب هذا التغیر عصر 

)244، صفحة 1995(حسین سلمان قورة، .على التلمیذ والبیئة والمجتمع والمعرفة، وكلها أسس في بناء المناهج

التربویة على أستاذ التربیة البدنیة الریاضیة مسؤولیة تنفیذ برامجها الُمسّطرة في منهاج وعلیه فقد ألقت المنظومة
التربیة البدنیة والریاضیة الذي یكون بحوزته طوال السنة التعلیمیة وما علیه إّال تنفیذ برامجه ومقرراته والّسهر على 

دنیة والریاضة سیجد نفسه أمام فئة المراهقین وعالمهم مسایرة مختلف المخّططات المقّررة فیه، لكن أستاذ التربیة الب
مناهج وأسالیب وتقنیات تربویة وٕاستخدمالُمرّكب والُمعّقد والذي یتوّجب علیه أخُذ األمور بالحیطة والحذر وٕاتّباع

یة المسّطرة یة البدنیة والریاضیة لتخدم األهداف التربو التحكم في مجریات الحصة التربوعلمیة سلیمة وهادفة من أجل 
.في المنهج التربوي

ومّما ال شّك فیه أن دفع أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة بالتالمیذ لإلقبال على الحصة التربویة بكل سهولة وبساطة 
لیس بالشيء الیسیر إّنما هناك مناهج علمیة ُمتّبعة یجب االعتماد علیها والسعي إلى تطبیقها دون اّدخار أي جهد في 

عتبر استخدام مناهج التدریس في حصة التربیة البدنیة والریاضیة من األهداف الكبرى التي یسعى األستاذ وی،ذلك
لتحقیقها في حصصه التربویة. 

واقعلذا فقد ارتأى الباحث الخوض في غمار البحث في مجال النشاط البدني الریاضي التربوي وتحدیدًا دراسة 
.في الطور التعلیمي الثانويالتربیة البدنیة والریاضیةحصة إنجازج التدریس فيامنهإستخدام

یقي اإلطار التطب، اإلطار النظري و اإلطار التمهیديهمااتة في إطار ا على وضع الدراسذاعتمدنا في بحثنا هحیث
:متبعین في ذلك الخطة التالیة

، أهمیة البحثسباب اختیار موضوعأالنقاط التالیة: إشكالیة البحث، فرضیات البحث،وتناولنا فیهالجانب التمهیدي: 
.حات البحث، التحدید اإلجرائي لمصطلوأهداف البحث

:ة فصول كما یليأربعواشتمل هذا الجانب النظري على :الجانب النظري

."دریسوالذي تطرق فیه الباحث إلى موضوع "مناهج التالفصل األول:



مقدمة

م

بالمفهوم التقلیدي وبالمفهوم الحدیث ثّم الموازنة بینهما لتبیین مزایا دریسبدأ فیه الباحث بتبیان مفاهیم مناهج التحیث
: من أهداف تربویة ومحتوى وأنشطة ووسائل تعلیمیة دریسالمنهاج الحدیث، لیتطّرق بعدها إلى عناصر منهاج الت

.وتقویم تربوي

:الفصل األول

إضافة إلى،ومزایاهاهیمهإلى مفقر طالتدریس من حیث التبمنهاجامتغیرات الدراسة بدءالفصلتناولنا في هذا 
،فیه إلى جملة من العناصر التي تتصل بشكل مباشر بموضوع البحثتطرقناالتربیة البدنیة والریاضیة حیث حصة

إضافة إلى الدرس ،ن حیث مفهومهالبدنیة والدرس متوجهنا إلى إلقاء الضوء على مصطلح أسـتاذ التربیـة كما
.مع التربیة البدنیة والریاضیةوارتباطاتهاومراحله وطرقه. وتطرقنا إلى خصائص المرحلة العمریـة في الطور الثانوي 

.هذه الدراساتالتعلیق علىوكذا ،وتم فیه عرض الدراسات السابقةالفصل الثاني:

:أما الجزء التطبیقي فقد أندرج تحته فصلینالجانب التطبیقي:

، عینة متغیرات البحثحتوي بدورها على العناصر التالیة: منهج البحث،تضمن منهجیة البحث التي ت:الثالثالفصل 
وأسالیب المعالجة اإلحصائیة.،حدود الدراسةالبحث وخصائصها، وأدوات البحث، و 

، االستنتاج العام وقد ختمت في الدراسة الفرضیات، ومناقشته على ضوء تم فیه عرض وتحلیل النتائج:الرابعالفصل 
.ببعض االقتراحات التي استنتجها الباحث حول موضوع البحث

لُیختتم البحث باالستنتاج العام الذي یكون كإجابة عن مشكلة البحث، ثم خاتمة البحث، مع تقدیم بعض االقتراحات 
والفرضیات المستقبلیة المقترحة من طرف الباحث لتكون منطلقًا جدیدًا للباحثین لمواصلة البحث العلمي في مجال 

.النشاط البدني الریاضي التربوي
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:اإلشكالیة
:سةإشكـــالیة الــدرا-1

سمه وعقله ومواهبه جتساعد التربیة الفرد على التكّیف والتّفاعل مع بیئته، وذلك یتطلب مساعدته على تنمیة
فإّن التربیة تعمل وكذا تكییف ذاته مع بیئته، وفي المقابلوٕاكسابه عادات حسنة ومهارات نافعة، وٕاصالح سیرته 

ادة الفرد، وكذا تنمیة على إصالح بیئته االجتماعیة، كما أّنها تسعى إلى تحقیق تكییف وٕاخضاع البیئة الطبیعة إلر 
فلسفة هي الاألولى:مواردها حسب حاجاته وأهدافه، فأهداف التربیة في أي مرحلة تعلیمیة تستند إلى دعامتین

)3، صفحة 2003(وجدي عزیز ابراهیم، .المجتمع، والثانیة هي خصائص المتعّلمین ونمّوهمالعاّمة التي  یقوم علیها

تدریس أي ماّدة حیث أن المناهج التي تُقّدمها المدرسة هي الوسیلة الرئیسیة لتحقیق أهداف التربیة بها فأهداف
داف التعلیم وُتؤّمن دراسیة ال تختلف عن األهداف العاّمة للتربیة، فالمناهج تخدم العملیة التعلیمیة إذ أّنها ُتوّحد أه
ر على المعّلم مشّقة ُحسن توجیهه، وبذلك یتقارب مستوى الّصفوف في مختلف المؤسسات التعلیمیة، وذلك ما ُیوفّ 

ة ال تقبل المناقشة أو مها للتالمیذ، لكن هذا ال یعني أّن المناهج آیة ُمنّزلاختیار المواد والموضوعات التي ینبغي تقدی
على تطویر الّنقد بل هي ككل عمل إنساني، یبدو نقصه وتظهر فجواته، وذلك ما یدعو أرقى البلدان إلى العمل

التربیة.نونمناهجها وتعدیلها بما ُیواكب مقتضیات العصر والبیئة، وكذا بما یتناسب وتقّدم العلوم وف
تهي والحدیث والجدیر بالذكر هنا، أّن المناهج التربویة هو موضوع الساعة..وموضوع كل ساعة فالكالم عنه ال ین
ألصوات رتفعت افیه ال ینقطع، فكلّما اشتّدت بنا األزمات وضاقت بنا الّسبل وتدهورت األوضاع وساءت األحوال، ا

ب من جوانب والتطّور في أّي جان،الجراح واألمل في كل تقدم ونجاحسم لكل، ألّنه البلمنادیًة بالّتطویر..لماذا
لوب منه بكفاءةالحیاة یهدف دائمًا للوصول بالّشيء الُمطّور إلى أحسن صورة من الّصور، حّتى ُیؤّدي الغرض المط

لیف، وهذا یستدعي جهد والّتكاالمنشودة منه على أتم وجه وبطریقة اقتصادیة في الوقت والكل األهدافتاّمة وُیحّقق
)7، صفحة 2000(حلمي أحمد الوكیل، .تغیرًا في شكل وفي مضمون الّشيء الُمراد تطویره

المناهج الدراسیة ویتوقف نجاح العملیة التعلیمیة والتربویة على عدد من العوامل األساسیة مثل حسن اختیار وبناء
میـة وتكنولوجیا التعلیم، ، واالستعانة بالوسائل التعلیفي حصة التربیة البدنیة والریاضیةهاسلیمة واستخدامبطریقة 

عوامل هو المعلم وكذلك توافر المباني الدراسیة المناسبة، وتوفیر اإلدارة المدرسیة الناجحة، ولكن أهم من كل هذه ال
.)251صفحة، 1973، محمد عبد الرحیم موسى(مجدیة الصالح القادر على القیام بوظیفته بطریقة فعالة

ل التربوي لذا تعّین على الباحث محاولة الخوض في غمار هذا الموضوع الذي یكتسي قدرًا من األهمیة في المجا
خاّصًة، كون والریاضیة في المجال التربويعاّمًة وفي األوساط المدرسیة والتعلیمیة وفي مجال األنشطة البدنیة 

منهج بأحدث أهمیتها عن عملیة بناءها، حیث لو ُقمنا ببناءعملیة تطویر المناهج التربویة عملیة هاّمة ال تقل
ي ُمنتهى الدّقة الّطرق وأحسن األسالیب ووفقًا ألفضل االتجاهات التربویة الحدیثة بحیث یظهر إلى الوجود وهو ف

ع أّن المنهج في ثم تركنا هذا المنهج لعّدة سنوات فسُیحكم علیه بالُجمود والّرجعیة والتخّلف ال محالة، موالكمال..
.حّد ذاته لم یتغّیر ولم یتبّدل
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توجب على المناهج خاصة في المجال التربوي الریاضي ال غنى عنها، حیث یستدریسمن هنا یظهر أّن عملیة 
لها وٕاتقانها وفقًا الُمرّبین والباحثین واألخصائیین العمل على اختیار أفضل المناهج  التربویة والعمل على تعدی

(حلمي أحمد الوكیل، ا.یرهالحتیاجات الوسط التربوي من تلمیذ ومؤسسة تربویة وبیئة اجتماعیة وأسالیب تعلیمیة.. وغ
)7، صفحة 2000

التدریس مناهجعلى إن التعلیم شهد في الفترة األخیرة عملیة تطویر تفرضها طبیعة المرحلة، وهذا یستلزم التعرف
والریاضیة.الریاضیة أثناء حصة التربیة البدنیة البدنیة و أسـتاذ التربیةیستخدمهاالتي 

فيواستخدامها هج من هنا تبرز بوضوح إشكالیة بحثیة في مجال النشاط البدني الریاضي التربوي حول أهمیة المنا
:التساؤل اآلتيومن هذا یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة فيمرحلة التعلیم الثانويالتربیة البدنیة والریاضیة في

منـهاج الجدید التربیة البدنیة والریاضیة التي تتماشى وفق الإنجاز حصةالتدریس فيمناهجما درجة استخدام 
؟الثانويالتعلیميمن وجهة نظر أستاذ الطور

وعلیه نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة
الجانب حصة التربیة البدنیة والریاضیة من طرف األسـتاذ مـنإنجازالتدریس في مناهجما درجة استخدام -1
؟: األهداف التعلیمیة والتخطیط والكفاءاتلنظري الذي یهتم األبعاد التالیةا

الجانب حصة التربیة البدنیة والریاضیة من طرف األستاذ مـنإنجازالتدریس في مناهجما درجة استخدام -2
؟: الممارسات التعلیمیة والتقویملتالیةطبیقي الذي یهتم األبعاد االت
التربیة حصـةنجازإالتدریس في مناهجثناء استخدام بین الجانبین النظري والتطبیقي أرتباطیة اإلالعالقة ما -3

؟البدنیة والریاضیة من طرف األستاذ
:الفرضیات-2
الفـرضیة العـامة:- 2-1

ى وفق المنهاج الجدید التربیة البدنیة والریاضیة التي تتماشإنجازالتدریس فيمناهجهناك درجة كبیرة من استخدام 
.من وجهة نظر أستاذ التعلیم الطور الثانوي

الفـرضیات الجـزئیة:- 2-2
والریاضیة یةصة من طرف األستاذ التربیة البدنالحإنجازأثناءالتدریس مناهجاستخدام منةكبیر هناك درجة -1

.: األهداف التعلیمیة والتخطیط والكفاءاتالتالیةباألبعادالتي تهتم ةالنظریمن الناحیة 
نیة والریاضیة البدصة من طرف األستاذ التربیةالحإنجازالتدریس أثناء مناهجاستخدام منةهناك درجة كبیر -2

. والتقویم: الممارسات التعلیمیة التالیةباألبعادالتي تهتم من الناحیة التطبیقیة
حصةإنجازي التدریس فمناهجهناك عالقة ارتباطیه قویة بین الجانبین النظري والتطبیقي أثناء استخدام -3

.التربیة البدنیة والریاضیة من طرف األستاذ
:أسباب إختیار موضوع البحث-3

.الموضوع جدیر بالدراسة وینسجم مع التخصص -
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. ذاتهاأهمیة الدراسة في حد - 
التدریس والبحث ككل. بمناهجمعرفة بعض المفاهیم والمصطلحات والمعلومات المتعلقة - 
المیل الشخصي للموضوع.- 
قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.- 
:بحثأهمیة ال-4

فهـو یلعب دورًا قیادیًا بل وأثناء التوظیف من القضایا الهامـةقالریاضیة وتكوین أستاذ التربیة البدنیة و یعتبر إعداد
مهارة وتزویدهم بالخبرات بارزًا في العملیة التربویة ویتحمل عبئًا كبیرًا في سبیل إكساب تالمیذه العلـم والمعرفـة وال

:داخل الفصول وخارجها، ومن هنا تأتي أهمیة الدراسة والتي تتمثل في
س الحدیثة في الحالي مع االتجاهات الحدیثة في بناء وتطویر وتوظیف تقنیات وطرق التدریالبحث یتماشى - 

.خدمة التعلیم
ریس التربیة ـذ وتـدعكس باإلیجاب على التالمیرفع كفاءة أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وتحسین أدائه مما ین-

.الریاضیة
التربیة البدنیة اتذةأسمن المأمول أن تفید هذه الدراسة المشرفین التربویین والقائمین على برنامج إعداد وتكوین -

.والریاضیة من أجل تطویر العملیة اإلشرافیة في میدان التربیة البدنیة والریاضیة
في التعلـیم ات الحدیثةقد یساهم البحث الحالي في الكشف عن الصعوبات التي تحول دون توظیف التقنی-

ي إیجاد حلول لهـا والتغلب وبالتالي یمكن أن یستفید منها المسئولون في بناء مناهج التعلیم بوزارة التربیة والتعلیم ف
.علیها

:البحثأهداف -5
الجانب اذ مـن من طرف األسـتحصة التربیة البدنیة والریاضیة في إنجازالتدریس مناهجاستخدام درجةمعرفة -
.: األهداف التعلیمیة والتخطیط والكفاءاتاألبعاد التالیةبلنظري الذي یهتم ا
اذ مـن الجانب من طرف األسـتحصة التربیة البدنیة والریاضیة في إنجازالتدریس مناهجاستخدام درجةمعرفة -

.: الممارسات التعلیمیة والتقویماألبعاد التالیةبالذي یهتم التطبیقي
إنجازتدریس في المناهجالجانبین النظري والتطبیقي أثناء استخدام الموجودة بین عالقة الالتعرف على طبیعة- 

.التربیة البدنیة والریاضیة من طرف األستاذحصة
:تحدید المصطلحات والمفاهیم-6
:المنهج*

سلكه.:ونهج الطریق،أبانه وأوضحه:نهجا األمر:نهج:لغة
، 1966عالم، (المنجد في اللغة واألمنهج أو مناهج التدریس.:ومنه،الطریق الواضح:مناهج ویعني:ج:والمنهاجوالمنهج 

)841صفحة 
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صطالحي:تعریف ا
رسة وتعلمها مجموعة الخبرات التربویة واالجتماعیة والفنیة والریاضیة والعلمیة واالجتماعیة التي تضعها المد

سة أنماط من السلوك أو تعدیل أو تغییر أنماط أخرى من خالل ممار إلكسابهمللمتعلمین داخلها أو خارجها 
.الشاملاألنشطة الالزمة والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات للوصول للنمو

تعریف إجرائي:- ب
تهدف هخارجما تقدمه المؤسسة التعلیمیة من خبرات وأنشطة تعلیمیة تعلمیة متنوعة مخطط لها داخل الصف و هو

دةزن والشامل لشخصیة المتعلم في ضوء األهداف والمخرجات التعلیمیة المنشو واالمتلتحقیق النمو
الریاضیة:و التربیة البدنیة *
ي:تعریف اصطالح-أ

دنیة المختارة إلى تحسین األداء اإلنساني عن وسـیط هـو األنشطة البتهدفالعملیة التربویة التيبأنها تعرف
.لتحقیق األهداف

لكلالعقلیة، ة، االجتماعیةالبدنیة، االنفعالیویقصد بـها ذلك الجزء من العملیة التربویة التي یساهم في تنمیة التربیة 
.)574صفحة، 1948، إبراهیم خلیفة-جمال الشافعي-أسامة كامل راتب-(أمین أنور الحولياألنشطة البدنیةفرد من خالل وسیط هو 

:تعریف إجرائي- ب
ة المختارة لتحقیق إلى تحسین أداء التالمیذ عن طریـق وسـیط وهـو األنشطة البدنیتهدفهي العملیة التربویة التي

.األهداف المسطرة في العملیة التربویة
أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة:*
تعریف اصطالحي:-أ

د جیل سلیم في إعدابیر إلى حد كمسؤوالتلقى التربیة على كاهل معلم التربیة البدنیة والریاضیة عبئا ضخما یجعله 
وذلك المسؤولیةك الكبیرة والخطیرة في نفس الوقت تتطلب من المعلـم أن یكون جدیرا بتلالمسؤولیة، وهذه للوطن

ینعكس على تقدم ذا بالتاليعن طریق العمل المتواصل لكي یهیئ للتالمیذ في مراحل التعلیم مستقبال سلیما وه
ال یقتصر دوره على ، فتأثیرا علي التالمیذالریاضیة هو أكثر األساتذة في المدرسـة ، فأستاذ التربیة البدنیة و الوطن

ربویة من اجبات تذلك فهو یعمل على تقدیم و تقدیم أوجه األنشطة المتعددة البدنیة والریاضیة بل له دور اكبر مـن 
، مع مراعاة المیذة لدى التالرفیعواألخالقإلى تنمیة وتشكیل القیم تهدفخالل األنشطة البدنیة والریاضیة التي

عتدل والصحة ، وهذا یساعد على اكتساب التالمیذ للقدرات البدنیة والقوام المالمتوفرةورغباتهممیول التالمیذ 
مصطفى كامل (ةاإلیجابیالمعارف واالتجاهات والمیول و العضویة والتقنیة والمهارات الحركیة والعالقات االجتماعیـة

.)96-95الصفحات، 2007، زنكلوجي
:تعریف إجرائـي- ب

:آلتیةهو فرد كفؤ قادر على ممارسة عمله التربوي على وجه كامل أو مثالي من خالل كل أو بعض القواعد ا
.المؤهل الدراسي الذي حصل علیه الفرد في مجال تخصصه- 
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.الناتجة عن ممارسة فنیة تطبیقیةالخبرة العلمیة العملیة الفعلیة   -
.القیام بأبحاث علمیة ونشر نتائجها- 
ل حیـث تتراوح من التعلیم وینقسم إلى ثالث مراحالمتوسطة: نقصد به الطور الذي یوالي المرحلة الثانويالطور*

.البكالوریابشهادة سنة یتوج فیها التلمیذ في األخیر18إلى 16الفئة العمریة له من 



 

 

 

 

الجانب النظري 
الخلفیة النظریة للدراسة 
 والدراسات المرتبطة بالبحث



 

 

 

 

 الفصل األول 
 الخلفیة النظریة للدراسة



الخلفیة النظریة للدراسةالفصل األول

9

:تمهید
حیث أن ،ن التربیةأصبح النشاط البدني في صورته التربویة الجدیدة وبنظمه وقواعده السلیمة میدانا هاما من میادی
مات ومعارف تغطي التربیة البدنیة والریاضیة بالمدرسة تعمل على إكساب التالمیذ مهارات وخبرات حركیة زائد معلو 

الجوانب الصحیة والنفسیة واالجتماعیة وهذا یكون من خالل العملیة التدریسیة. 
وفي هذا السیاق ،منا اتخاذها كمهنةإن تدریس التربیة البدنیة والریاضیة لیس من األمور التي یستطیع كل واحد 
س أحد المحاور كما یعتبر المدر ،تعمد الدولة إلى تكوین مدرسین أكفاء بغیة التكفل األمثل بأداء مهنة التدریس

األساس في العملیة التدریسیة في األطوار الثالث بصفة عامة والطور الثانوي بصفة خاصة.  
ة البدنیة حصة التربیفي إنجاز التدریسمنهاجواقع استخدامى محاولة معرفةمما أدى بنا في هذه الدراسة إل

والریاضیة وهذا من وجهة نظر األساتذة.
حور الثاني حیث خصصنا الم،التدریس كمحور أولمنهاجفي حیث تناولنا في هذا الفصل أربع محاور تتمثل

أما في المحور ،اضیةكما تطرقنا في المحور الثالث لمدرس التربیة البدنیة والری،التربیة البدنیة والریاضیةحصةل
الرابع تمثل في المرحلة الثانویة.
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:تعریف المنهج-1
ارجه وفق ان المنهج الحدیث هو جمیع الخبرات التربویة التي تقدمها المدرسة الى التالمیذ داخل الفصل او خ

ة واالجتماعیة وتحت قیادة سلیمة لتساعد على تحقق النمو الشامل من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیاهداف محددة 
طلبة في تحقیق والنفسیة، عرف (روز نجلي) المنهج بانه جمیع الخبرات المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة ال

النتاجات التعلیمیة المنشودة الى افضل ما تستطیعه قدراتهم.
لمیذ تحت اشراف ف (استیفان رومیني) المنهج بانه هو كل دراسة او نشاط او خبرة یكتسبها او یقوم بها التوقد عر 

المدرسة وتوجیهها سواء اكان في داخل الفصل او خارجه.
وعرف (كیلي) المنهج هو ما یحدث لألطفال في المدرسة نتیجة ما یعد له المدرسون.- 
اشراف ورقابة الخبرات التربویة التي تتضمنها المدرسة او الهیئة او المؤسسة تحتوعرف (دول) المنهج هو كل - 

وتوجیه معین.
(علي ولة عنها.وعرف (ریجان) المنهج هو جمیع الخبرات التربویة التي تاتي الى المدرسة وتعتبر المدرسة مسؤ - 

)21-20، الصفحات 1993الدیري وأخرون، 

لمحتوى والطرق ان جمیع التعریفات وان اختلفت في مضمونها اال انها تتضمن في مجموعها واتجاهاتها االهداف وا
والوسائل ثم التقویم.

مفهوم المنهج:- 1-1
ایلر) لو نظرنا الى النظام التربوي نظرة شاملة نجده یتكون من مدخالت وعملیات ومخرجات وقد حدد (رالف ت

النظام باربعة اشیاء وهي:عناصر 
االهداف.- 
المحتوى.- 
التدریس.- 
)65، صفحة 1995(علي الیافعي، التقویم.- 

مفهوم المنهج التقلیدي:- 1-2
درسها الطلبة ییعتقد الكثیر من العاملین في مجال المناهج على ان المنهج عبارة عن مجموعة المواد الدراسیة التي 

او التالمیذ الجل النجاح في نهایة السنة الدراسیة ویتصف بما یلي:
االهداف: اهداف معرفیة یضعها المربون ویحققها الطلبة والتالمیذ.-1
كي.مجاالت التعلم: التركیز على المجال المعرفي دول االهتمام بالمجال االنفعالي والمجال النفس حر -2
ون المعرفة بالدرجة االولى لنقل التراث من جیل الى اخر.دور المعرفة: تك-3
حفظها.محتوى المنهج: یتكون المنهج من المقررات الدراسیة وتتدرج بصورة یمكن للطلبة او التالمیذ-4
حدد.طرق التدریس: تستعمل طریقة التدریس اللفظیة خالل المحاضرات العطاء المعلومات خالل وقت م-5
هو الذي یحدد المعرفة التي تعطى للطلبة او التالمیذ.دور المعلم: -6
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دور المتعلم: دوره سلبي وعلیه حفظ ما یلقى علیه من المعرفة.-7
مصادر التعلم: الكتب الدراسیة المقررة.-8
الفروق الفردیة: ال تراعى الفروق الفردیة الن المواد الدراسیة تطبق على الجمیع.-9

من ان الطلبة او التالمیذ یحفظون المواد الدراسیة.دور التقویم: للتاكد- 10
عالقة المدرسة بالبیئة واالسرة: ال یهتم بالعالقة ام بین المدرسة والبیئة واالسرة.- 11
طبیعة المنهاج: المفردات مطابقة للمنهج وثابتة ال یجوز تعدیلها.- 12
، 1997ة، (أكرم زكي خطایبي یحقق هدف المنهاج.تخطیط المنهج: یعده المتخصصون بالمواد الدراسیة هو الذ- 13

)27-25الصفحات 

مفهوم المنهاج الحدیث:-1-3
االهداف: تشتق من خصائص المتعلم ومیوله وتصاغ على شكل اهداف سلوكیة.-1
حركیا.مجاالت التعلم: تهتم بالنمو المتكامل معرفیا وانفعالیا ونفس -2
دور المعرفة: المعرفة هدفها مساعدة المتعلم على التكیف مع البیئة الطبیعیة واالجتماعیة.-3
یذ لیبلغوا محتوى المنهاج: یتكون المنهاج من الخبرات التعلیمیة التي یجب ان یتعلمها الطلبة او التالم-4

االهداف.
لمتعلم من خاللها دورا في حل المشكالت التي یتمكن اطرق التدریس: تلعب طرق التدریس بطریقة غیر مباشرة -5

الوصول الى المعرفة.
دور المعلم: یتركز دوره في مساعدة الطلبة او التالمیذ على اكتشاف المعرفة.-6
دور المتعلم: له الدور الرئیسي في عملیة التعلم، فعلیه القیام بكافة الواجبات التعلیمیة.-7
وعة منها االفالم والكتب ووسائل االعالم االخرى.مصادر التعلم: هي متن-8
الفروق الفردیة: تهیئة الظروف المناسبة لتعلم التلمیذ حسب قدراته.-9

جاالت.دور التقویم: یهدف التقویم لمعرفة من ان التالمیذ قد بلغوا االهداف التعلیمیة في كافة الم- 10
لمدرسة مع االسرة والبیئة بالبیئة واالسرة.عالقة المدرسة: االهتمام الكبیر في عالقة ا- 11
فكیر التالمیذ طبیعة المنهاج: المقرر الدراسي جزء من المنهاج وفیه مرونة، یمكن تعدیله ویهتم بطریقة ت- 12

والمهارات وتطورها وجعل المنهاج متالئم مع المتعلم.
(أكرم زكي خطایبة، اج.ثرون به في تخطیط المنهتخطیط المنهاج: یجب مساهمة جمیع الذین لهم التاثیر والذین یتا- 13

)34-31، الصفحات 1997
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منهاج المواد الدراسیة:- 1-4
طبیعة المادة الدراسیة:*

على متطلبات ایضاان التربیة الحدیثة قد اهتمت بنمو التالمیذ واهتماماتهم وواجباتهم وفعالیاتهم ممارساتهم وركزت
د اهتمت بالمواد الدراسیة المجتمع ومشكالته باعتبار ان التربیة هي اعداد الفرد للمستقبل بینما نجد التربیة القدیمة ق

التي یتم عن طریقها نقل التراث الثقافي.
نظمها المادة لتیي تان المواد الدراسیة تتصف بناحیتین أساسیتین االولى تتمثل في طبیعة المعارف او المعلومات ا

ي هذه المواد الدراسیة واالخرى تتمثل في طرق البحث التي یجب اتباعها الكتساب جوانب المعرفة المتضمنة ف
وعلیه یجب ان تحقق دراسة أي مادة الى ما یلي:

ان فهم جوانب المعرفة الجدیدة تتطلب اكتساب المهارات واالتجاهات والعادات.-1
خالل الوقت المحدد من المادة الدراسیة.اعطاء المعلومات الكافیة-2

لال في ویقسم المربین الى قسمین االول یرى عدم اهمال أي جزء من اجزاء المادة الدراسیة الن االهمال یسبب خ
بعة البحث اعداد التالمیذ، والبعض االخر یجب التركیز على التفكیر العلمي والقدرة على حل المشكالت ومتا

العلمي.
المعرفة في المواد الدراسیة:مستویات * 

وتشمل الحقائق واالفكار والمهارات النوعیة التي تتطلب ثقافة من قبل التالمیذ.-أ
االفكار االساسیة والتي تبنى علیها المواد الدراسیة.-ب
المفاهیم وتتكون من خالل خبرات متتابعة.- ج

یر المواد الدراسیة.فانه سوف یقدم لنا امكانیة جدیدة لتطو اذا كان تنظیم المنهاج الدراسي مستند على افكار اساسیة 
انواع المواد الدراسیة:- 1-5
منهاج المواد الدراسیة المنفصلة:-1- 1-5

م النفس، ینظم هذا النوع من المنهاج حول عدد المواد الدراسیة التي ینفصل بعصها عن البعض االخر. مثل عل
حیث ان كل مادة تمثل جانبا من جوانب العلوم.التعلم الحركي، التاریخ، الفسلجة 

ممیزات هذا المنهاج:-2- 1-5
تكون اجزاء المادة الدراسیة متسلسلة مترابطة ویجب ان یراعى في اعداد هذا المنهج ما یلي:

ول ومن التدرج من البسیط الى المركب ومن السهل الى الصعب ومن الكل الى الجزء ومن المعلوم الى المجه-1
حسوس الى المجرد.الم
یؤكد المنهج على االهتمام بالمادة الدراسیة وطریقة التدریس.-2
یعتمد تقویم المنهج على االختبارات الصفیة وال تحتاج الى مباني وساحات او مالعب اضافیة-3
لبات الدراسة متطیمكن تطویر المنهج الى هذا االسلوب الن تاهیلهم علمیا قد تم على اساسه وانه یتفق مع -4

الجامعیة للطلبة في المستقبل.
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عیوب هذا المنهج:-3- 1-5
ان التعلم الذهني في نظر هذا المنهاج هو التربیة.- 
ان اضافة المواد الجدیدة الى المنهج محدودة.- 
عدم السماح للتلمیذ بالمناقشة وعلیه تقبل المعلومات بطيء.- 
خصص في تنظیم المواد الدراسیة.یعتمد المنهج العلمي على مبدا الت- 
عدم االهتمام بالفروق الفردیة بین االفراد.- 
ال یعتمد هذا المنهج على التفكیر وطریقة استعادة المعلومات وانما على الحفظ.- 
تهم وخبراتهم.یعتمد هذا المنهج على المواد الدراسیة ومجاالتها التخصصیة وال یهتم بحاجات التالمیذ واهتماما- 
منهاج المواد الدراسیة الحدیث:*

من تغییرات ان هذا المنهج عالج بعض النواقص منهاج المواد الدراسیة المنفصلة بناءا على تقدیم العلوم وما حدث
في الحقائق والمبادئ والقوانین وتمیز هذا المنهج بما یلي:

لیا .االهتمام بالنمو المتكامل المتوازن عقلیا وبدنیا واجتماعیا وانفعا- 
اعطاء الفروق الفردیة االهمیة من حیث المیول واالتجاهات والحاجات.- 
ارتباط المادة الدراسیة بالبرامج المصاحبة والمالئمة لنمو التالمیذ.- 
ان هذا المنهج یجعل المادة الدراسیة وسیلة تساعد المتعلم على التدرج في المجاالت التالیة:- 

وف التي تحیط به عائلیا وبیئیا.* التوافق بین المتعلم والظر 
اهات والحاجات.* تتویج فعالیات البرامج في ضوء المواد الدراسیة والتي تساعد على نمو القدرات والمیول واالتج

* استثمار وقت الفراغ لدى المعلم مثل القراءة والمالحظة واجراء التجارب.
منهاج المواد المترابطة:- 1-6

خرى جدید بمادة دراسیة قدیمة اي ربط موضوعات احدى المواد بموضوعات المادة االویقصد بها ربط موضوع 
ي ان الربط كربط موضوع تعلم حركي بمادة طرق التدریس او العكس او ربط الطب الریاضي بموضوع فسلجي أ

یجب ان تكون هناك عالقة بین المادة الدراسیة وموضوعات المراد ربطها بها.
المنهج:ممیزات هذا -1- 1-6
ان المعرفة متكاملة.عدم تجزئة المعرفة والنظر الیها ككل وجعل التالمیذ یدركون- 
یثیر الواقعیة للتعلم.- 
عیوب هذا المنهج:-2- 1-6

حیث انه استمر باالبتعاد عن الحاجات الواقعیة للتالمیذ والمشكالت والقضایا االجتماعیة
منهاج التكامل:*

ین منهاج االدماج ومنهاج المواد الدراسیة المنفصلة وفق ما یلي:یقع هذا المنهج وسیط ب
یقوم المدرسین وتحت اشرافهم السماح للتالمیذ الختبار مشكالت او مواقف من الحیاة لمعالجتها.- 
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اختیار التالمیذ بعض اجزاء المواد الدراسیة التي یشعرون بالحاجة بالحاجة لمعالجتها.- 
رسین في دراسة بعض اجزاء المواد الدراسیة لتتكامل امامهم.مشاركة التالمیذ للمد- 
منهاج االدماج:*

ا:ویقصد به دمج اكبر من موضوع في مادة واحدة ولكن هذا الدمج اوجد عیوبا كثیرة في هذا المنهاج منه
فرض المادة الدراسیة على التالمیذ مما ادى الى عدم التفكیر المنتظم.- 
یة.الدراسااللمام بمعارف متنوعة في ان واحد مما یؤدي الى دراسة سطحیة في الموادعدم امكانیة التلمیذ- 
منهاج المجاالت الواسعة:- 1-7

ثیر من الحدود یعتبر هذا المنهاج وسیلة اخرى لتعدیل منهاج المواد الدراسیة المنفصلة حیث یحاول ان یقرب الك
اسع لهذه المواد.الفاصلة بین المواد الدراسیة وجعلها في تنظیم و 

ش فیه وقد تطور هذا المنهاج واصبح عبارة عن مجموعة من الخبرات الضروریة للحیاة في المجتمع الذي یعی
التالمیذ منها:

خبرات تساعد على تنشئة التالمیذ اجتماعیا.- 
خبرات في التعبیر عن النفس.- 
خبرات عن حیاة الناس افرادا وجماعات.- 
ریاضیة او بدنیة.خبرات تشمل العاب - 
خبرات في البیئة المادیة والقیام باعمال حرفیة ومهاریة في المعامل او الورش المدرسیة.- 
مزایا منهاج المجاالت الواسعة:-1- 1-7
ربط المعرفة بمجاالت الحیاة المختلفة.- 
ربط المدرسة بالمجتمع من خالل دراسة المشاكل ومعالجتها.- 
اد االعداد الجامعي من حیث المحتوى والشكل العام.ارتباطها مع طبیعة مو - 
یهتم باالفكار الرئیسیة والیهتم بالجزئیات.- 
عیوب منهاج المجاالت الواسعة:-2- 1-7
ترتیب المواد الدراسیة في مجال ال یعني انها كونت مجاال دراسیا واحدا.- 
بتدریسها.عدم انسجام المعلم مع بعض المواد الدراسیة التي یقوم - 
ایجاد مادة دراسیة من اجزاء مختلفة من مواد دراسیة جدیدة یفقدها التنظیم المنطقي.- 
)177-165، الصفحات 1995(علي الیافعي، قلة الخبراء یعوق دمج المواد.- 
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:درس التربیة البدنیة والریاضیة-2
یة البدنیة هو الوحدة الصغیرة في البرنامج الدراسي في الترب:التربیة البدنیة والریاضیةمفهوم درس - 2-1

.)151، صفحة 2004(محمد سعید عزمي، والریاضیة، الذي یمثل اصغر جزء من المادة ویحمل كل خصائصها
:درس التربیة البدنیة والریاضیةغراضأ- 2-2
نیة المختلفة وأیضـا والتي تشكل أساسا للتربیة الفردیة المؤهلة لالشتراك في األنشطة البد:اللیاقة البدنیة-1- 2-2

تهتم ضمن ماتهتم تيوال،مرحلة النمو للفرد وقدراتهىهي تعتمد في تطویرها وتنمیتها عل، و التأهیل للحیاة الكاملة
ر اللیاقة إلي تنمیة عناصباإلظافةن الجهد الدوري التنفسي هذا إیجاد نغمة عضلیة جیدة ومستوي عالي مىعل

.، تحملختلفة من قوة ،سرعة، رشاقة مرونةالبدنیة الم
ه الحركـات أساسیة تعتبر المهارات الحركیة العنصر الرئیسي في التربیة البدنیة سواء كانت هـذو :المهارات-2- 2-2

فة والتي كانت مهارات تتعلق بأدائـه لألنشـطة الریاضـیة المختلالزمة لحیاة اإلنسان من مشي وجري ووثب، أو
یستمتع الشخص من خاللها بممارسة هذه األلعاب.

األغراض النفسیة ومن أمثلتها:-3- 2-2
. زیادة دافعیة التالمیذ نحو التدریب وممارسة األنشطة الیومیة* 
. المبدئیةتنمیة المیل للكفاح وعدم الیأس مهما كانت النتائج * 

وتحمل المسؤولیة. االعتماد علي النفس* 
. ضبط االنفعاالت* 
.التنافس الشریف من اجل الفوز دون اإلضرار بالمنافس*

الجوانب االجتماعیة ومن أمثلتها:-4- 2-2
* التعامل مع اآلخرین واحترام مشاعرهم.

وفي أوقات فراغهمتهم* إكساب التالمیذ مهارات مفیدة لهم في حیا
* إكساب التالمیذ أصول ومبادئ التعامل مع اآلخرین.

* تقدیم خدمات تطوعیة للمجتمع من خالل نشاط ریاضي.
دریسهل نفسه وان یطور مـن طـرق تأأن یسعلىراض یجب أن یحرص المعلم دائما و هكذا في كل من هذه األغ

.)103-102، الصفحات 2006الدین عبداهللا، (عصام لكي یحقق هذه األغراض
تتكون أنماط درس ت،ب،ر كالتالي:أنماط درس التربیة البدنیة والریاضیة:- 2-3

واعـد التدریب اكتساب الصفات البدنیة والوظیفیة للتالمیذ وتطویر األداء المهاري مع مراعاة قإلىتهدف* دروس
والحمل والراحة، لما یتناسب مع أداء التمرینات وقدرات التالمیذ.

كیـة لألنشطة تعلیم التالمیـذ المهـارات الحر علىارات الحركیة وفیها یتم العمل اكتساب المهإلىدف * دروس ته
لریاضیة المختلفة للمنهاج.ا

ة.إلى الجمع بین النمطین السابقین معا، اكتساب الصفات البدنیة والمهارات الحركیتهدف* دروس 
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معا، للعمل علي * دروس تهدف إلي تحسین وتطویر واالرتقاء بمستوى األداء، فهي تجمع بین النمط األول والثاني
لبدنیة لدي التالمیذ.تثبیت وٕاتقان المهارات الحركیة والصفات ا

داف منهاج تحقیق أهىدف معرفة مدالذي وصل إلیه التالمیذ والتقویم بهىدف إلي قیاس المستو * دروس ته
.)68، صفحة 1994(أمین الخولي، محمود عبد الفتاح، التربیة البدنیة والریاضیة

یحقق أهدافه البد حتى یكون درس التربیة البدنیـة والریاضـیة ناجحا و والریاضیة:شروط درس التربیة البدنیة - 2-4
تحقیق األهداف واهـم هـذه الشروط هي:علىینة تساعده من أن یتوفر فیه شروط وصفات مع

ضوح.المدرس للوصول إلیه وان یـدرك التالمیـذ هـذا الهـدف بو یسعىجب أن یكون لكل درس هدف معین ی- 
ماشـي مـع قدرات األصعب والتي تتىوالعقلیة للتالمیذ من األسهل إلاة التدرج في تعلیم المهارات الحركیةمراع- 

واستعدادات التالمیذ.
حركات بطیئة أن تكون أوجه النشاط مناسبة لحالة الجو بحیث ال تكون الحركات عنیفة وسـریعة في جـو حـار وال- 

في جو شدید البرودة.
الفرصة لكل تلمیذ االشتراك في الحصة ألطول فترة ممكنة.إتاحة - 
.دأوجه نشاط شیقة ومناسبة لسن التالمیذ بحیث یقبلون علیها بدون تردىأن یحتوي الدرس عل- 
.أن تكون أجزاء الدرس مرتبة و متسلسلة- 
.ثل التعاونأن یهدف الدرس إلى بث التقالید والقیم والمعاییر االجتماعیة في نفوس التالمیذ م- 
تربیـة البدنیة ینقسم درس ال:المراحل األساسیة في درس التربیة البدنیة والریاضیة في ظل المنهاج الجدید- 2-5

والریاضیة إلي ثالث مراحل وهي:
والغرض منها وتسمي أیضا (المرحلة االبتدائیة، التمهیدیة ، الجزء التحضیري...) ،: المرحلة التسخینیة-1- 2-5

نقسم إلى:التالمیذ من الناحیة الوظیفیة والنفسیة لألداء وتهیئة مختلف أعضاء الجسم للعمل وتهوتهیئة
الجهازین التنفسي والدوري للعمل وتسخین عام للمفاصل.تهیئةتحضیر بدني عام: * 
هداف فقـا لألالتركیز علي المجموعات العضلیة المقصودة في النشاط وتسـخینها جیـدا و تحضیر بدني خاص: * 

المسطرة، هدفه التمهید للدخول في الهدف الرئیسي للحصة.
دقیقة.20إلى 15یجب أن ال تتجاوز مدة هذه المرحلة من - 
ي جمیـع المراحل تعتبر هذه المرحلة الركن األساسي لدرس التربیة البدنیة والریاضیة فالمرحلة الرئیسیة: -2- 2-5

م إلي غرضین هامین البدنیة والریاضیة یعطون أهمیة كبیرة لهذه المرحلة، وتنقسالتعلیمیة، لذا نجد أساتذة التربیة 
وهما:

ختلفة، ویتمیز ن تعلیم المهارات الحركیة یتطلب من األستاذ أن یكون ملمـا بطـرق الـتعلم المإالغرض التعلیمي: * 
تلعب دورا مهما وسائل المتاحة له والتيبكفاءة عالیة، والقدرة على اختیار الطریقة المناسبة، واستثمار األدوات وال

في استیعاب التالمیذ المهارات الحركیة المراد تعلمها.
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أولعـاب الفردیـة: تتمیز هذه المرحلة بتطبیق المواقف التعلیمیة بصورة عملیة سـواء في األالغرض التطبیقي* 
و أـق المباریـات ة المكتسبة سواء عـن طریالجماعیة، وتتمیز عموما بالتنافس بین الفرق الصغیرة لتطبیق المهار 

.المواقف التدریبیة، بإتباع قواعد قانونیة معروفة
التها الطبیعیة : وتتمیز هذه المرحلة بإجراء تمرینات هادفة لرجوع باألجهزة الجسمیة إلى حالمرحلة الختامیة-3- 2-5

لـدرس، ویقدم بعض بالنشاط الذي تم تطبیقه أثناء اویستغلها األستاذ لإلجابة عن استفسارات التالمیذ المرتبطة 
التوصیات واإلرشادات المرتبطة بالصحة العامة والبیئة والقیم والمعاییر االجتماعیة.

ق تدریس خاصة بها، تعتمد التربیة البدنیة علـى طـر : والریاضیةاالعتبارات التربویة في درس التربیة البدنیة- 2-6
مها:لعملیة التعلیمیة في التربیة البدنیة من خالل المواقـف التعلیمیـة و أهوهذه االعتبارات تثري ا

ة.إیضاح الهدف من التعلیم في التربیة البدنیة و التأكید على أهمیة أجزاء درس التربیة البدنی- 
تحلیل الحركات واكتشاف األخطاء یحسن من المواقف التعلیمیة.- 
رس وفقا للمادة ومستوى التالمیذ.توزیع حمل التدریب على أجزاء الد- 
استخدام عدة أسالیب متنوعة فهذا یمكن المدرس من أن یستجمع فیها التالمیذ انتباههم.- 
د أثناء سیر عدم إهمال الجانب التربوي باعتباره یمثل أهمیة كبیرة وذلك من خالل مراعاة اكتساب القوام الجی- 

تى یستفاد منه إلى الفصول في هدوء تام، وان یضع ذلك في االعتبـار حالدرس، تغییر المالبس ونظافتها، العودة 
.)35، صفحة 2008(زینب علي عمر، تربویا

تسعى إلیه تمـع هدفلمجإن تكوین الشخصیة الشاملة للفرد في اأهداف درس التربیة البدنیة والریاضیة:- 2-7
الفعالة للتنمیة الشخصیة التربیة والتعلیم في كل المجتمعات، والهدف الرئیسي للتربیة البدنیة الریاضیة هو المساهمة

قیقه، فهناك أهداف درس من دروس التربیة البدنیة والریاضیة هدف یعمل لتحلكلن حیث أالمتكاملة والمتزنة للفرد، 
وهي تتعلق بتعلم ، وأهداف تربویة للدرسهارات الحركیة والمعرفة للتالمیذـق بـتعلم المتعلیمیة للدرس وهي تتعل

.النواحي االجتماعیـة الخلقیـة واالنفعالیة والسلوكیة للتالمیذ

همـا یعني فلكل درس أهدافه الخاصة سواء كانت تعلیمیة أو تربویة أوكالهما معا، حیث أن النجـاح في تحقیق
.)56، صفحة 1994(أمین الخولي، محمود عبد الفتاح، والریاضیةیق أهداف التربیة البدنیةالمساهمة في تحق

درس التربیة البدنیة والریاضیة:أهمیة- 2-8

خصیة التلمیذ یرى قاسم المندالوي وآخرون أن للتربیة البدنیة الریاضیة مكانه كبیرة في عملیة بناء ش
امل أجهزتهم الداخلیة وتطویرها بدنیا وعقلیا ونفسیا واجتماعیا، ویحتاج التالمیذ إلى الحركة واللعب لكي تنمو وتتك

مراض وتعد ساب المناعة والمعارضة ضد األوبئة واأللكامل االحتماالت والظروف الحیاتیة والعملیة الكتوتتكیف
اعیة من خالل درس التربیة التربیة البدنیة والریاضیة الوسیلة األساسیة لبناء وتكوین شخصیة التلمیذ النفسیة االجتم

البدنیة والریاضیة .
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ماعیة مثل: التعاون، جتاالوالوحدات التدریسیة في المدرسة یتعلم التلمیذ الكثیر من الصفات النفسیة والتربویة و 
الریاضیةانت التربیة ، االلتزام بتطبیق القوانین والتعلیمات والنظام وتنفیذ األوامر واإلشارات وغیرها ولما كاالحترام

كانیات تعد الركن األساسي لتطویر مكانة مهارات التلمیذ لذا وجب االهتمام إلى مادتها وما تحتاج إلیه من إم
.)98، صفحة 1990(قاسم المندالوي وأخرون، ومناهج حدیثةادیة من مساحات وأجهزة وأدوات وبرامج ومتطلبات بشریة وم

حقیق احتیاجاتهم على مستوى المدرسة النمو الشامل والمشرف للتالمیذ لتدرس التربیة البدنیة والریاضیة یضمن 
اك في أوجه النشاط وتدرج قدرتهم الحركیة ویعطي الفرصة المتمیزین منهم لالشتر البدنیة طبقا لمراحلهم السنیة،

ة زمنیة فقط ولكنه بهذا الشكل فإن درس التربیة البدنیة والریاضیة ال یغطي مساحو داخل وخارج المؤسسة التربویة،
(محمد المستویاتذ على كلیحقق األغراض التربویة التي رسمتها السیاسة في مجال النمو البدني والصحي للتالمی

.)94، صفحة 1992عوض بسیوني، 
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الریاضیة:مدرس التربیة البدنیة و -3
عنى المدرس إعداد المدرس من األسس الهامة التي تقوم علیهـا السیاسة التعلیمیة تلك السیاسة التي ییعتبر

ادا أكادیمیا خاصاال یسـمح ألحـد بممارسة مهنة التعلیم مالم یعد إعدث یقول یقول " تشارلز میریـل " (حیبتنفیذها،
ب وطرق تدریسها، تتطلب من القائمین بها التخصص الـدقیق في المادة العلمیة، واإللمام التام بأسالیأنهابها حیث 

میولهم حتى تتمكنواالجتماعیـة التي تهتم بحاجات التالمیذ ودوافعهم و كما ینبغي أن یكون خبیرا باألسس النفسیة
د المتعلم، لهذا من التعامل معهم وٕارشادهم وتوجیههم، حیـث أن لمعلم التربیة البدنیة والریاضیة دورا هاما في إعدا

.)24-23، الصفحات 2004(محمد سعید عزمي، )كان من الضروري إعداد المعلم إعـدادا مهنیـا وأكادیمیا وثقافیا
لصفات الواجب توفرها في المدرس الكفء:ا- 3-1

ومن ثم في سلوكهم.التالمیذأن تكون شخصیته قویة لكي تؤثر في نفوس * 
.المستویات* أن یكون معدا أعدادا مهنیا للوصول بالتربیة الریاضیة إلى أرقى 

* أن تكون عالقته مع التالمیذ وزمالئه واآلخرین عالقات مهنیة فعالة.
حدیث.* أن تكون لدیه القدرة على أن یوضح لآلخرین ماهیة التربیة الریاضیة وأهمیتها في مجتمعنا ال

* أن یبدي رغبته في العمل مع كل التالمیذ ولیس مع الموهوبین فقط.
.)60، صفحة 2008(زینب علي عمر، الحقیقیة دي بها التالمیذ، ویبث فیهم روح الریاضة * أن یكون قدوة حسنة یقت

ام بالجوانب إلعداد مدرس التربیة البدنیة والریاضیة یجب االهتمإعداد مدرس التربیة البدنیة والریاضیة: - 3-2
الثالثة اآلتیة:

جیال لكسب یعد شرطا أساسیا وضروریا لتحقیق كفاءة المدرس، ألنه مسـؤول عـن األاإلعداد الثقافي العام:-1- 3-2
ن یلم الماما وعلى المدرس أ،تقدمهم، كما أن اإلعداد الثقافي المبني على أسس علمیة سلیمة یعتبر هدفا أساسیا

ربیة البدنیة والریاضیة أستاذ التلیكونبیـة واحدة على األقل ا أداته ویفضل أن یلم بلغـة أجننهجیدا باللغة الفرنسیة أل
مرجعا ثقافیا لتالمیذه.

من نالعملیة ألیعتبر ذا أهمیة كبیرة للمدرس، فعلیه أن یلم بفروع تخصصه النظریة و اإلعداد األكادیمي:-2- 3-2
.أهم شروط النجاح في أي مهنة هو اإللمام العام والدقیق بمادة التخصص

العامة ذو یعتبر الجمع بین المهنة وفهمهما جیدا وٕالمامه بالنواحي الشخصیةاإلعداد المهني التربوي: -3- 3-2
ـدریس واستخدام ، فشخصیة المعلم وقوة تعمقـه في طـرق تمدرس التربیة البدنیة والریاضیةأهمیة كبیرة في إعداد

عداد المهني إلى أن یكون مدرسا على درجة عالیـة مـن اإلالوسائل التعلیمیة التي تتماشى مع الموقف الذي یؤهله 
.)65، صفحة 2006(أحمد عطاءهللا، التربوي الجید

دور مدرس التربیة البدنیة والریاضیة:- 3-3
التالمیذ:اتجاه-1- 3-3
تنفیذ منهج التربیة البدنیة والریاضیة.- 
.النشاط الریاضي وتوجیه كل تلمیذ لما یرغبه.اإلشراف على - 
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التعاون مع إدارة المدرسة وأعضاء هیئة التدریس لحل مشاكل التالمیذ.- 
عمل تقویم دوري للتالمیذ.- 
، صفحة 1998یمي، (محمد محمد الحماالمساهمة في النمو الشامل المتزن الذي یساعد على ممارسة الحیاة العملیة- 

116(.
التالمیذ بدنیا واجتماعیا وثقافیا.إعداد- 
الخبرات التربویة. ب التالمیذ إكسـا- 
:اتجاه المدرسة-2- 3-3

اإلشراف على النشاط الداخلي للمدرسة وتنفیذها.-
الخارجیة.الریاضیةاإلشراف على النشاط الخارجي والعمل على إشراك المدرسة في جمیع األنشطة- 
منزل.اإلشراف في مجلس اآلباء بالمدرسة والعمل على تحسین روابط العالقات الطیبة بین المدرسة وال- 

:اتجاه المجتمع-3-3-3

عیة.اإلشراف على األندیة الریاضیة الموجودة في نطاق المدرسة خصوصا من الناحیة الریاضیة واالجتما- 
واإلشراف على األیام الریاضیة.یشترك في إدارة المباریات - 
یقوم بتحكیم وتنظیم للبطوالت والمسابقات المفتوحة.- 
.)25- 23، الصفحات 2004(محمد سعید عزمي، أن یكون قدوة صالحة یحتذي به من مكان عمله وٕاقامته- 
والعالقات بینهما.بظروف البیئة وخصائصها أن یكون على درایة - 
.)16، صفحة 1998(محمد محمد الحمایمي، أن یكون قدوة حسنة للشباب في تصرفاته وأخالقه- 

واجبات أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة:- 3-4

من مجموع الریاضیة جزءًا ال یتجزأالعامة ألستاذ التربیة البدنیة و تشكل الواجبات الواجبــات العامة:-1- 3-4
ات التي یبدیها اتجاه الفعالیتعبر عن النشاطات و الوقتهي في نفس یعمل بها, و واجباته المهنیة في المؤسسة التي

.المؤسسة في سیاق العملیة التعلیمیة المدرسیة

جدید ما یلي:الریاضیة الو ةالمؤسسات یتوقعون من مدرس التربیة البدنیمدیريو لقد أبرزت دراسة أمریكیة أن 

االتزان.ق و لدیه شخصیة قویة تتسم بالحسم، األخال
الریاضیة.ا لتدریس مادة التربیة البدنیة و یعد إعدادا مهنیا جید
.یتمیز بخلفیة عریضة من الثقافة العامة
تطورهم كأساس لخبرات التعلیم. لمعلومات المتصلة بنمو األطفال و یستوعب ا
العمل الجاد المستمر لتحسین مستواه المهني.القابلیة للنمو المهني الفعال و لدیه
لیس مع الریاضیین الموهوبین فقط.ه الرغبة للعمل مع كل التالمیذ و لدی
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الواجبــات الخاصة:-2- 3-4

مسؤولیات إلى جانب الواجبات العامة توجد واجبات خاصة به, یتوقع أن یؤدیها من خالل تحمله بعض ال
لة لجوانب المتكامهي في نفس الوقت تعتبر احد ابالتدریس الیومي في المدرسة، و متصلةالخاصة بالمؤسسة، وهي 

منها:لتقدیر عمل المدرس بالمدرسة و 

 لقاءاته، تقییم التالمیذ وفقا للخطة الموضوعة.تماعات القسم و هیئة التدریس، واجحضور اجتماعات
. (الفروقات الفردیة) إدارة برامج التالمیذ أصحاب المشكالت الوظیفیة والنفسیة
 القدرات البدنیة لدى التالمیذ.الحركیة و تنمیة واسعة للمهارات
.تقریر قدرات الطلبة في مقرراتهم الدراسیة
صحیا.رعایتهم بدنیا وعقلیا و میذ و المة التالالسهر على س
154، صفحة 1998(أمین أنور الخولي، اإلشراف على التالمیذ عند تكلیفهم بأي مسؤولیة(.

:حقوق أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة- 3-5
 القیام بالواجبات المهنیة.یجب أن یتمتع األستاذ في مهنة التعلیم بالحریة األكادیمیة في
 ینبغي لرواتب األساتذة أن تعكس أهمیة الوظیفة التعلیمیة للمجتمع، ومن ثم أهمیة األستاذ, كما یجب للراتب

أن یماثل بشكل جید الرواتب التي تدفع لمهن أخرى تتطلب مؤهالت مماثلة.
یع الظروف الطارئة التي یشتمل علیها میثاق یجب أن تحمي إجراءات الضمان االجتماعي األساتذة في جم

).1952(الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولیة 

 یجب توطید دستور أخالقي أو دستور سلوكي من جانب منظمات األساتذة حتى تسهم هذه األخیرة في
تأكید اعتبار المهنة وممارسة الواجبات المهنیة وفق المبادئ المتفق علیها.

.ال یجب أن تنقص هیئات التفتیش من حریة األساتذة أو مبادراتهم أو مسؤولیاتهم
 یجب تشجیع العالقات المقامة بین األساتذة وأولیاء التالمیذ، مع حمایة األستاذ من كل تدخل غیر عادل أو

(جوزیف ذ المهنیةغیر مسوغ من جانب هؤالء، خاصة في المسائل التي تعتبر بصورة أساسیة من صالحیات األستا

.)88، صفحة 1986بالط وأخرون، 
مهام أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة:- 3-6

:فإن مهام أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة تختصر في أربع مهام)ر.لوباز(حسب * 
:المهام اإلدراكیة لألستاذ-1- 3-6

مع اختیار األهداف والوسائل المتعلقة بالدرس.بتحضیر دروس التربیة البدنیة والریاضیةهذه المهمة تتعلق 
:مهمة تنظیم التعلیم-2- 3-6

تكمن في تنظیم التالمیذ إلى أفواج عمل وتحضیر مساحات القیام بالتمارین مع تحضیر الحصص والمخططات 
الفصلیة واألسبوعیة إلى غیر ذلك.



الخلفیة النظریة للدراسةالفصل األول

22

:المباشرمهمة التدخل -3- 3-6
.ا األستاذ، وتتمثل في تحضیر سیر الحصةبهتتمثل في األعمال البیداغوجیة الیومیة التي یقوم

(عصام عبد الحق، هذا ما یسمى بالتقییم الذاتي المشخصبتقییم التالمیذ وعملهم الخاص و وتتعلق:مهمة التقییم-4- 3-6

.)47صفحة 

:أسباب نجاح األستاذ في عمله- 3-7
یجـب علـى األسـتاذ أن یتـیح للتلمیـذ أن یأخـذ بیـده زمـام المبـادرة أحیانـا، فیحصـل علـى اسـتقاللیته ویقـل اعتماده - 

یصبح التلمیذ مسؤوال.وبهذاعلى المدرب في المواقف الصعبة التي تتمیز بالضغوط النفسیة 
الفرصــة لألطفــال باالشــتراك في اتخــاذ القــرارات ومنحــنهم نوعــا مــن الســلطة في بعــض إن إتاحــة األســتاذ - 

.األحیان قد یصور لدیهم سلوك انفعالي ناضج
إن المرونـة في اتخـاذ القـرارات الخاصـة للخطـط الـتي تتبـع في أثنـاء اللعـب وٕاقامـة الفرصـة للتلمیـذ للمسـاهمة في - 

.لقرارات تضاعفان من إمكانیة ألن یصبح شخصا ینفذ أوامر األستاذ المتسلط فقطصنع ا
: للمربینالخصائص السلبیة -7-1- 3

* األسـتاذ الـذي یحاـول إهانـة تالمیـذه أو السـخریة مـنهم فهـذا یعتـبر أسـوأ نـوع مـن األسـاتذة وأقلهـم شـعبیة بـین 
التالمیذ وأقلهم محبة.

درس التربیــة البدنیــة والریاضـیة بـدال مـن اســتخدام أســالیب المعقدة في تهیئة* األسـتاذ الـذي یتبـع األســالیب 
.واضحة وسهلة

.الصراخ معتقدا أن نجاح عملیة التعلم تتوقف على مدى ارتفاع صوتهالدائم* المربي 
.اتوري مع محاولته أحیانا الثار من تالمیذه* األستاذ الذي یتعامل مع تالمیذه باألسلوب الدیكت

:للمربیینبیة إلیجاالخصائص ا-2- 3-7
األستاذ الهادئ الذي ال ینفعل بسرعة في المواقف الحرجة الذي یستطیع اتخاذ القرار المناسب تحت ظروف * 

تتمیز بالضغوط.
الفشل بصورة مناسبة.* األستاذ القادر على إیصال التلمیذ إلى قمة مشواره مع تمكنه لمواجهة 

* المربي الذي یحاسب التلمیذ على أخطائه لكنه یشجعه على تحسین أدائه في المستقبل.
، 1990(یحي كاظم النقیب، * األستاذ الذي یكون عالقة جیدة طیبة مع جمیع تالمیذه بدون تفریق أو تمیز بینهم

.)264- 262الصفحات 
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:المرحلة الثانویة (الطور الثانوي)-4
مفهوم المرحلة الثانویة:- 4-1
ات تدعى بالمدارس یلقن في مؤسسیذ بعد نهایة التعلیم اإلكمالي و التالمالستقبالاتعتبر المرحلة الثانویة معدت

تعلیم الثانوي العام و الجزائر على مفاهیم للتمیز بین أنواع التعلیم الثانوي منذ االستقالل كالاعتمدتالثانویة، وقد 
وهدفه إعداد لكن في الوقت الحاضر بقي نوعا واحدا وهو التعلیم الثانوي العام،المهني،والتقني و المتخصص

.)58، صفحة 1976أفریل 16(وزارة التربیة الوطنیة، سنوات3مدته و بمؤسسات التعلیم العالي،لاللتحاقالتالمیذ 
ائص نموهم وخص: أن المرحلة الثانویة طبیعتها الخاصة من حیث سن الطالبالدكتور إبراهیم عباس نتویرى و 

متوسطة وفق الشهادة التضم فروعا مختلفة یلتحق بها حاملوا عي ألوانا من التوجیه واإلعداد و هي تستدفیها و 
تحقیق يیقول :" وهذه المرحلة تشارك غیرها من المراحل فتضعها الجهات المختصة"، ویضیف و األنظمة التي

، صفحة 1981و، (د.إبراهیم عباس نتما تحققه من أهدافها الخاصةىاألهداف العامة للتربیة والتعلیم باإلضافة إل
38(.

احتیاجات المرحلة الثانویة: - 4-2
منتظم.الحاجة إلى األستاذ الذي یساعد على تعلم المهارات الحركیة بشكل  *

.المنزلى المفاهمة التامة بین المدرسة و الحاجة إل *
اط البدني قیامه بالنشمالحظته أثناءالحاجة إلى العنایة بصحة الفرد وذلك بإجراء الكشف الطبي علیه و * 

والریاضي. 
لكاملة.التغذیـة انشاط مع مراعاة الراحة الالزمة و * الحاجة إلى استنفاذ الطاقة الزائدة لدى األفراد عن طریق ال

.التعاون بین التالمیذالعمل على بعث الروح الثقة و * 

أنواع األنشطة في المرحلة الثانویة:-3- 4
دنیة والزیادة في قوة الریاضیة في هذه المرحلة في تمرینات تعمل على تحسین اللیاقة البو تكمن النشاطات البدنیة

یة مثل كرة التحمل لدى التالمیذ وهذا بواسطة ریاضات فردیة مثل الجري، القفز، الرمي ....الخ، وریاضـات جماع
ات فراغه وٕاكسابه القیادة، وأیضا لشغل أوقوتعلیمه المسؤولیة و ذا لتدریبهالید، كرة السلة، كرة الطائرة ....الخ، وه

ولنسیان الكثیر من المهارات النافعة إلى جانب ذلك وجود مجال واسع للـتخلص مـن أعباء المواد الدراسیة األخرى
ما في نفسه.

مهام المرحلة الثانویة حسب النصوص الرسمیة:- 4-4
لة الثانویة زیادة على األهداف العامة التي حددتها المنظمة التربویة قد حدد المیثاق الوطني عددا من المهام الخاصة بالمرح

ككل بالعبارات اآلتیة:
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اري نحو التعلیم العالي من جهة ونحو التقني نظام یأتي امتدادا للمدرسة األساسیة، وممر إجبإن "المرحلة الثانویة العام و - 
ینبغي أن یكون منسجما ومتبلورا في مجوعة متناسقة تتحدد فیها الفروع وفقا لطبیعة الشروط الشغل من جهة أخرى و 

(وزارة التربیة الوطنیة، مارس را حقیقیا مفتوحا على دنیا العملیعتبر هذا التعلیم معبالمجتمع المخططة و واحتیاجات،االقتصادیة
.)15، صفحة 1992
إلى التعلیم العالينتقالاللوبالتحضیرالتأطیرالمهن التقنیة ومهام ئیتهویتم ذلك بتنمیة و تعزیز الشعب التي - 

.)236، صفحة 1986فبرایر 16(المیثاق الوطني الجریدة الرسمیة، 
. دعم المعارف المكتسبة في المدرسة األساسیة- 
1979سبتمبر31- 26وضحت قرارات اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني في دورتها الثانیة أوقد-

المهني في إطار و طاء عنایة خاصة للتعلیم التقنيالمتعلقة بالتعلیم الثانوي وألحت على ضرورة "إعبالتوجیهات
ي المدرسة األساسیة أغلبیة خرجاستقطابتمكینه مستقبال منانوي والعمل على توسیع مجاالته و إصالح التعلیم الث

حاق بالجامعة لذلك تماشیا مع حاجات البالد وٕاتاحة الفرصة حسب أسلوب فعال في التوجیه للمتفوقین منهم لو 
جبهة لحزب(قرارات اللجنة المركزیة ضمان فرص العمل لهمو اختصاصاتهمالتكوین في مجال لمواصلة الدراسة و 
.)143، صفحة 1979التحریرالوطني، سبتمبر

منح للتلمیذ تكوینا ثقافیا أساسیا بمختلف شعبه.المرحلة الثانویة ت- 
المدارس العلیا.و الجامعي وكذا التكوین في المعاهدحضر التلمیذ للدراسات ما بعد الثانوي أي التعلیم العالي ت- 
.)4، صفحة 1996(وزارة التربیة الوطنیة، مهارات تقنیة تحضره لعالم الشغلباكتسابللتلمیذ تسمح- 

أهداف األنشطة للمرحلة الثانویة:- 4-5
هي:1992لتربویة للتعلیم الثانوي كما نص علیها مشروع إعادة الهیكلة لسنةاإن األهداف 

شعبهم،باالختالفمیذ التعلیم الثانوي كل التاللیمنحالقاعدي المشترك بین مختلف الشعب:أهداف التكوین الثقافي 
رات تقنیة.مهاباكتسابسلوكیة تسمح لهم أساسیا قصد تحقیق أهداف معرفیة ومنهجیة و ثقافیا تكوینیا

األهداف المعرفیة:-1- 4-5
القاعدیة إلى بلوغ األهداف التالیة:ترمي المعارف التي تدخل ضمن ثقافة التلمیذ الثانوي 

التكنولوجیة.طور في مختلف المجاالت العلمیة و تعلم وٕایقاظ وٕابداع وتالعربیة باعتبارها أداة اتصال و التحكم في اللغة- 
التعرف على التراث الثقافي الوطني بأبعاده العربیة اإلسالمیة.- 
األخالق.یمان والعمل و یة القائمة على اإلتحقیقة أسس التربیة اإلسالم- 
معرفة التاریخ الوطني في كل عهوده باعتباره أحد المقومات األساسیة للشخصیة الجزائریة.- 
مكانتها في العالم.معرفة جغرافیة الجزائر و - 
یة ، والتنموتنظیم المجتمع،والعدالة اإلجتماعیة وواجبات المواطنةتربیة المواطن وتوعیته بمبادئ حقوق اإلنسان، - 

االجتماعیة واالقتصادیة.
التفاعل مع المحیط).البیئة،واهر الفیزیائیة(مفاهیم المحیط و معرفة الظاء و معرفة القوانین الكبرى التي تتحكم في عالم األحی- 
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لفهم بعض الظواهر.االستداللو كم في الریاضیات كأداة للتحلیل التح- 
.تالمهاراالمعارف و اقتناءمعرفة لغتین أجنبیتین على األقل وحسن استعمالهما في - 

األهداف المنهجیة والسلوكیة:-2- 4-5
اتخاذ إجراءات و أنها أن تساعد على إتباع مناهجاكتساب جملة من السلوكات التي من شیساهم التعلیم الثانوي في 

ألهداف التالیة:التعلیمیة لعملیة التعلیم، وفي هذا الشأن تعطي األولویة لعقالنیة وفعالة بالنسبة للنشاطات 
تنمیة القدرة على المالحظة.- 
.االستداللتنمیة القدرة على - 
تنمیة القدرة على التنظیم.- 
بأشكالها المختلفة.االتصالمتابعة عملیة اكتساب أدوات - 
التركیب.تنمیة القدرة على التحلیل و - 
.)12، صفحة 1992(وزارة التربیة الوطنیة، مارس تنمیة روح النقد-

:بهدفالریاضیة التي یجب أن تعطى للولد في مرحلة الطور الثانوينیة و البرامج البد* 
وتزداد قوتـه البدنیـة، ویفهم التلمیذ العنایة بصحته وكذا الخلو من األمراض حتى یمكن أن ینمو التلمیذ نموا سلیما - 

حقیقة جسمه وتطورات نموه.
العمل على تنمیة المیول لشغل وقت الراحة في أوجه النشاط وتوجیهه للعمل على اكتسـاب مهـارات مختلفة نافعة - 

والریاضیة الحتوائها على في الحیاة وتدریبه على القیادة والتبعیة، وال یأتي ذالـك إال بالمشـاركة في النشـاطات البدنیـة
.)60، صفحة 2002(محمد سعد زغلول، مجال واسع للتدریب

أهمیة المرحلة الثانویة:- 4-6
:األهداف التي یسعى إلى تحقیقها والتي نذكر منها ما یليیستمد التعلیم في هذه المرحلة أهمیة من نوع 

التالمیذ على فهم وحل المشكالت بأسلوب علمي یقوم على حسن التعامل مع المعلومات وحسن استعمالها  تنمیة قدرات - 
وتقییمها.

تنمیة مواهبهم.الخبرات والمعلومات األساسیة و تزوید التالمیذ ب- 
إعداد التالمیذ للتعلیم الجامعي.- 
العلمي لدیهم.تنمیة االتجاه العلمي و - 
التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمع.توفیر احتیاجات - 
تنمیة الحس االجتماعي لدیهم وتدریبهم على االندماج في المجتمع كأعضاء صالحین.- 
.)12، صفحة 1992(وزارة التربیة الوطنیة، مارس تحقیق النمو المتكامل لشخصیة التلمیذ- 
مرحلة التعلیم الثانوي:ممیزات التلمیذ في - 4-7

.تبدو لدیه المیول المختلفة*
.فكرهنمو خیاله و *
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.اتجاهه إلى المناقشةدین و المیل إلى ال*
.اعتماده على المنطق*
.تمعلمجالبحث على المثل العلیا التي یتقبلها ا*
.مساندة أصدقائه من نفس الجنس*

في مرحلة التعلیم الثانوي:التربیة البدنیة و الریاضیة- 4-8
:یليد األستاذ في هذه المرحلة على مایجب أن یعتم

.تنوع مجموعة من األلعاب أثناء الحصص* 
.الوقت العملي الكافي لتحسین األداء*
األنشطة البدنیة حیث تزداد االختالفات الجنسیة بین التالمیذ.*
األداء.التالمیذ األبطال في تحسین استغالل حب *
(محمد سعد التعب الشدید واإلجهـاد العصـبي الزائدإلىإطالة األداء حیث تزداد قوة القلب في تلك المرحلة أي أنها ال تصل *

.)60، صفحة 2002زغلول، 
البرنامج و طریقة التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة:- 4-9
م نهالتالمیذ في هذه المرحلة إلى معاملة خاصة فیها توجیه و لكن بحذر حتى ال تمس مشـاعرهم حیـث أیحتاج - 

یهمهم أن یشعروا بذلك من طریقة معاملتهم.ناضجون و كبار و بأنهمیشعرون 
.المرحلةیجب تجنب األرقام القیاسیة في الجري والوثب نتیجة التغیرات الفسیولوجیة التي تحدث للتالمیذ في هـذه- 
احتیاجاتهم.االهتمام بالمنافسات الریاضیة لكي تقابل -
.االهتمام بتعلیم التالمیذ طریقة أخرى لممارسة أي نشاط ریاضي-
أوالخارجي بالمدرسة حتى یتسنى أن یتعلم كل تلمیذ لعبة معینة سـواء كانـت فردیة االهتمام بالنشاط الداخلي و - 

.جماعیة
، فالدرس لفردیة للتالمیذ في هذه المرحلـةطریقة التدریس بحیث تتماشى مع الفروق االمادة الدراسیة و یجب تنوع -

یضمن التقدم في األداء البـدني والریاضـي دون حدوث أي معوقات، هو الذي یهتم بالفروق الفردیة و الناجح الفعال
الصعب ومن البسیط إلىهذا أمر یمكن تحقیقه بشيء من المهارة بحیث یقدم المدرس النشـاط مبتـدأ مـن السهل و 

، بینما التلمیذ البطيء التعلیمیة بیسر وسهولةإلى أكثر تعقیدا حتى یمكن للتلمیذ سریع التعلم أن ینتقـل مـن العملیـة 
.)99، صفحة 2008(زینب علي عمر، میلـه المتفوقالتعلم یستوعب هذه الخبرات في فترة أطـول مـن ز 

التلمیذ في الطور الثانوي:العالقة بین المدرس و - 4-10
بین التلمیذ ، فإننا نتحدث عن القرارات الـتي تكـون التي تنشا بین المدرس والتلمیذعندما نتكلم عن العالقة الرابطة

ي العمل.یسـتطیع التلمیـذ المشـاركة فالعالقة قویة حتى یتحقق الهدف و لهذا یجب أن تكونوالمدرس، و 
، حیث أن التالمیذ دى قوة العالقة بین المـدرس والتلمیـذ) " أن التدریس الجید یعتمد على مداریل ساید نتوب(یقول

.التلمیذتكون العالقات جیدة بین المدرس و یتمتعون بما یتعلمون عندما 
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القیم العـادات الصـالحة و یجب أن یوفر له المعارف و تعلم و المدرس یجب أن یوفر للتلمیذ الجو المناسب للو 
انه من نتجمـن هنـا فإننـا نستو " یعتبر احترام المتعلم من أهم شروط التعلم " عمر بشیر الطوبيیقول ، و الروحیة

.حة مع المعلماجل تحقیق عملیة التعلم البد أن یشعر المتعلم بالرا
یكون التفاعل مستمرا في العملیة لهذا فان العالقة بین المدرس والتلمیذ یجب أن تتطور وترقى ألفضل المستویات و و 

:في عنصرینمجدي إبراهیم عزیز، وهذه العملیة التفاعلیة نوردها في قول میةالتعلی
.تبادل األدوار، و التفاعل من خالل المشاركة*
التأثیر.خالل عالقات التأثر و التفاعل من *

.)67-66الصفحات ، 2006، (أحمد عطاءاهللالتلمیذتتضح لنا العالقة بین المدرس و وبهذا
مدرس التربیة البدنیة والریاضیة على المتعلمین دور كبیرا جدا حیث أن المربي الریاضي یؤثر على تالمیذه ر یثلتأ

وعلى أنه بصفة عامة قدوة ،من خالل شخصیته وحماسه ودافعیته واهتمامه وأنماط سلوكه،بصورة غیر رسمیة
یجب أن تسود العالقة بین المربي وتلمیذه جو من التفاهم واالحترام المتبادل ونوع من ،وأحسن مثال یتأثر به التلمیذ

.)78، صفحة 1988أحمد السید، (سمیرة الدیمقراطیة
أنه بسبب العالقة الحمیمة بین التالمیذ ومدرس التربیة البدنیة والریاضیة فإن المدرس ویشیر عدنان درویش حلوان 

.)33، صفحة 1994درویش حلوان، (عدنانیعتبر من أبرز أعضاء هیئة التدریس تأثیرا في تشكیل األخالق والقیم الرفیعة للتالمیذ

:الواجبات التي ینبغي أن یلتزم بها المعلم اتجاه المتعلم- 4-11
:من أهمها ما یلـيو 
ذ.لوقت عطوفا في تعامله مع التالمی، وفي نفس ایكون المدرس حازماأن* 
.األمانتوفیر جو الطمأنینة و *
.القیادة للتالمیذأن یعمل على إتاحة فرص التدریب و *
.المساهمة مع المختصین في حل مشكالت التالمیذ*
.االبتعاد على السلوك العدواني اتجاه التالمیذ*
.)67-66، الصفحات 2006(أحمد عطاءهللا، التقویم المستمر لمستویات التالمیذ*
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:خالصة
بهذه العملیة حیث یرتبط ببقیة المحاور األخرى ارتباطا وثیقا أحد المحاور المهمة في العملیة التعلیمیةیعد التدریس 

حقال أساسیا للتعلیم درس التربیة البدنیة والریاضیة یعتبرحیث ،واألهداف ومادة الدرس وغیرهاالتدریسكمنهاج
ولتطبیق ذلك ،طریق اكتساب التالمیذ المعلومات والمعارفوتربیة النشئ له واجبات تتمثل في التنمیة الشاملة عن 

أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة أن یتصف بجملة من السمات والخصائص والشروط لكي یقوم بدوره على یجب على 
ال تقتصر على التعلیم فقط، أي توصیل العلم إلى المتعلم، وٕانما تعدت ذلك إلى دائرةفوظیفة األستاذ،أكمل وجه

وال یتوقف دور المدرس على تقدیم األنشطة البدنیة والریاضیة المختلفة ،التربیة، فاألستاذ مربي أوال وقبل كل شيء
ولتحقیق ،بل یتعدى ذلك بكثیر فهو یعمل على المالئمة بین میول التالمیذ وٕامكانات الدراسة وقدراته الشخصیة

ذ بالتالمیذ عالقة طیبة ألن التلمیذ یتأثر بأستاذ التربیة البدنیة أهداف العملیة التربویة یجب أن تكون عالقة األستا
والریاضیة في تشكیل األخالق والقیم الرفیعة ومن ناحیة السلوك خاصة وأن التلمیذ یمر في المرحلة الثانویة بمرحلة 

المراهقة.



 

 

 

الفصل الثاني 

الدراسات المرتبطة 

 بالبحث
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تمهید:
لبحوث تعد الدراسات السابقة مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة عن تكملة ل

ادر واالطالع ، لذلك یجب القیام أوال بتصفح أهم ما جاء في الكتب ومختلف المصللبحوث القادمةاألخرى وتمهیدا 
ید الباحث في تحدید أبعاد على الدراسات السابقة التي تكتسي أهمیة كبیرة، فهي تفید في نواحي النقص والفجوات وتف

.المشكلة التي یبحث عنها
ذا والتي یمكن ببحثنا هلتي كانت في مجملها مرتبطةولذلك فقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من الدراسات وا

ل التي مرت االستفادة منها في عدة أشیاء كاالطالع على مختلف المعارف النظریة المرتبطة ببحثنا وأهم المراح
.علیها هذه البحوث....الخ
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لدراسات المرتبطة بالبحث:ا-5
:الدراسات المشابهة- 5-1
:الدراسات العربیة- 5-2

دى س وعالقته باألداء التدریسي لاالتجاه نحـو مهنـة التدریـˮان الجزائر بعنو )2010محمد طیاب (.دراسة أ* 
˵أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة بمرحلة التعلیم الثانوي

الریاضیة بمرحلة البدنیة و یهدف هــذا البحث إلى التعرف على طبیعة العالقة الموجودة بین اتجاهات أستاذ التربیة
ي إیجابیة أم التعلیم الثانوي نحـو مهنة التدریس واألداء التدریسي من خالل معرفة درجة هذه االتجاهات من حیث ه

ي درس التربیة وكذلك عن طریق قیاس مستوى األداء التدریـسي الفعلـي مـن خـالل الممارسـات التدریسیة فسلبیة،
اس األداء التدریسي هذا فقد استخدم الباحث أداتین هما مقیاس االتجاه نحو مهنـة التدریس ومقیالبـدنیة والریاضیة، ول

والیات من الوسط 06أستاذا موزعین على250حیث تم توزیعهما على عینة عشوائیة من األساتذة بلغ عددها 
جد إیجابیة والغرب الجزائري وبعد المعالجة اإلحصائیة باستخدام الرزمة اإلحصـائیة أظهرت النتائج وجود عالقة

تجاهات إیجابیة نحو بین المتغیرین، ما یدل على ارتباطهم ارتباطا قویا، كما بینت النتـائج أیضا امتالك األساتذة ال
تلف مهارات ا من األداء التدریسي الجید في مخالریاضیة ما جعلهم یحققون نوعـــو مهنة تدریس التربیة البدنیة 

سة من ضرورة العنایة التدریس المتعلقة بالتخطیط والتنفیذ وٕادارة الصف والتقویم، ولعل هذا ما توصي به هذه الدرا
.یس جیدبة لضمان تدر بتكوین اتجاهات إیجابیة نحو مهنة تدریـس التربیـة البدنیـة والریاضیة لدى الطل

ریاضیة إستراتیجیة مقترحة لتطویر األداء التدریسي لمعلمي التربیة الˮ)بعنوان 2005* دراسة وائل المصري (
‟وأثرها على بعض نواتج التعلیم لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة

ة مالحظـة السلوك ل بطاقهدفت الدراسة للتعرف على مدى فاعلیة األداء التدریسي لمعلمي التربیة الریاضیة من خال
یة والمستوى المعرفي التدریسي، والتعرف على أثر اإلستراتیجیة المقترحة على مستوى األداء لمعلمي التربیة الریاض

احـث المنهج في مجال التدریس، وأثرها على بعض نواتج التعلیم لتالمیذ الصف الثالث اإلعدادي، واستخدم الب
عینـة البحث عمدیه البعدي باستخدام مجموعة واحدة، واخـتیرتبأسلوب تصمیم االختبار القبلي و التجریبي التربوي

معلمـًا ومعلمـة مقسمین بالتساوي، وعینة )60من معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة للمرحلة اإلعدادیة بلغ حجمهـا (
لمیذة مـن مدارس المرحلة اإلعدادیة بقطاع غزةت)125تلمیذًا و()125عشوائیة من تالمیذ وتلمیذات الصف التاسع (

واستخدم الباحث األدوات التالیة:
.بطاقة مالحظة األداء التدریسي من إعداد الباحث- 
.)اختبار معرفي لمعلمي التربیة الریاضیة من إعداد (محمد هالل-
. )اإلعدادیة (محمد حسنینبطاریة فلشومان للیاقة البدنیة لتالمیذ الصف التاسع بالمرحلة - 
.)مقیاس أدجنجتون لالتجاهات (محمد عالوي- 

لمعلمي التربیة : أن اإلستراتیجیة المقترحة أثرت تأثیرًا إیجابیًا على مستوى األداء التدریسيومن أهم النتائج
لتالمیذ من الصـف توى االریاضیة وعلى المستوى المعرفي في مجال التدریس، وبالتالي كان األثر إیجابیًا على مس
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لریاضـیة في الثالث اإلعدادي في بعض نواتج التعلم. ومن أهم المقترحات:عمل دورات تدریبیة لمعلمي التربیة ا
.مجال التدریس لمواكبة التطور في مجال العمل المهني

لة قطر في للبنین بدو منهج مقترح للتربیة الریاضیة للمرحلـة الثانویة ˮ)بعنوان 1995* دراسة نعمة أحمد علي (
‟ضوء تقویم المنهج الحالي

وء تقویم المنـهج الحالي ضهذه الدراسة إلى وضع منهج مقترح في التربیة الریاضیة للمرحلة الثانویة بنین في وتهدف
.اإلمكانات–طرق التدریس –المحتوي –: األهداف من حیث

كوسیلة لجمع بیان ، وتم اسـتخدام االسـتلبة المرحلة الثانویـةلمدرسین وطوقد اختیرت العینة من الخبراء والموجهین وا
وترتیب المحتـوى حتى یتناسب مع هذه %65، وقد توصلت الدراسة إلى حصول األهداف على أكثر من البیانات

، ونادرًا ما لیمیةالوسائل التعإهمال ،، عدم التنوع في األنشطةدام األسالیب الحدیثة في التدریسالمرحلة. عدم استخ
.، مع عدم وجود درجـات للتربیة الریاضیةلقیاس النواحي البدنیة والمهاریةیتم إجراء اختبارات 

ض تقویم الخطة الدراسیة إلعداد معلمي التربیة البدنیة والریاˮبعنوان)1996* دراسة میرفت محمود وآخرون (
‟تللمرحلة االبتدائیة بكلیة التربیـة األساسـیة بدولـة الكوی

للمرحلة دنیـة وقد هدفت الدراسة إلى تقویم الخطة الدراسیة في ضوء أهدافها الموضوعة إلعداد معلمي التربیة الب
)24(دراسة من ، وقد تكونـت عینـة الالوصفي لمناسبته لطبیعة الدراسة، وقد استخدم المنهج المسحياالبتدائیة

ن ضرورة تثبیت ، وقد أسـفرت النتائج عالریاضیة بدولة الكویتة التربیة عضوًا من أعضاء هیئة التدریس بكلی
رات التخصص ن تدریس لمقر ، ساعة واحدة مقابل ساعتییة لمتطلبات الدراسةالساعات المعتمدة والساعات التدریس

، العملیة.الرئیسیة، االختیاریة

م التربیة ودورها في إعداد وتأهیل معلكلیة التربیة األساسیة ˮ) بدراسة بعنوان 1995دراسة عبد الحمید مطر (* 
‟البدنیة لمرحلتي المتوسط والثانوي بدولة الكویت

بیـة البدنیة على واقع ومؤسسات إعداد معلـم التر الدراسة إلى التعرفوتهدف، ة مقارنة بدول الخلیج العربيدراس
ج الوصفي . وقد أستخدم المنـهالكویتاإلمكانات المتاحة لجامعة بدولة الكویت للمرحلتین المتوسط والثانوي و 

ت الدراسة . وقـد تضـمنعلى جمیع أقسام التربیة البدنیـةواشتملت الدراسة ،المسحي لمناسبته لهذه الدراسة
الریاضیة ات ، اإلمكانات والمنشتصاصات القسم أو الشعبة واألهداف، نظام القبول، متطلبات التخرج المتوفرةاخ

یز وتأهیل ، تتطلب ضرورة تجهفي تعداد المدارستوصلت الدراسة إلى أن هناك زیادة. وقدالمتوفرة بالجامعة
.اإلعداد المناسبة التابعة للهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب

الدراسات األجنبیة:- 5-3
‟دراسة تحلیلیة لتقویم المدرسة والمعلم والبرنامج التدریسيˮبعنوان )1993( Aleger دراسة لیجرا * 

دائیة مرحلـة االبتوهدفت هذه الدراسة إلى إظهار حقائق عملیة التقویم في برامج التربیة الریاضیة على مستوى ال
معلمًا من معلمي التربیة )41، وبلغ حجم العینة (ومساهمتها في تطویر المنهج، وقد تم استخدام المنهج الوصفي
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یانات. وكان من أهم ، واستخدم المقابالت واالستبیان في جمـع الببساوباولوین یعملون في جوتد یاي الریاضیة اللذ
رنامج التدریب المتبع كما أن ب،لهااالستنتاجات انه ال یوجد تعاون بین المدیرین ومعلمي التربیة الریاضیة وتجاهلـهم

(Aleger A.N, 1993) .تالمیذهم بصورة صحیحةال یساعد المعلمین في تقویم
‟دراسة تقویمیـة للبـرامج وطـرق التدریسˮ)بعنوان 1999* دراسة فیلیب وهورناك (

وبلغ حجم ،رامجوهدفت الدراسة إلى تقویم محتوى البرامج التدریسیة وطرق التدریس المستخدمة لتدریس هذه الـب
ینو في تور معلمي التربیة الریاضـیة اللـذین یعملونمعلمًا من )134خبیر في مجال طرق التدریس و()12العینة (
نتاجات أن محتوى ، واستخدم المقابالت الشخصیة واالستبیان المقید في جمع البیانات. وكان من أهم االستبایطالیا

(Philips D. Hornak.j, 1999, p. 69). مینیراعي الفروق الفردیة مع ضرورة إشراك المعلالبرامج كان متنوع ولكنه ال 
الدراسات السابقة:التعلیق على- 5-4

:ومن خالل استعراض الدراسات السابقة في أهدافها ونتائجها یرى الباحث ما یأتي
دنیة والریاضیة إن الدراسـات السابقة اعتمدت على مبدآ طرق التدریس العام وكذلك كیفیة إعداد أساتذة التربیة الب

هـذه الدراسات قبـل التوظیف أي خالل دراستهم األكادیمیة، وبعد لتوظیف أثناء مزاولة مهنة التدریس، حیـث ركـزت
، حیث أن علیمیةالتالمناهج القدیمة التي تستخدم مبـدأ األهـداف على مدى تطبیق أبعاد طرق التدریس العام في ظل 

التي ج القدیمة استطاع أن یقیم األستاذ في تلك المرحلـة أي في ظل المناهومضمونهاقدم هذه األبعاد في محتواها 
مدى التدریسي و ائهوكذلك راعت مدى تأثر األستاذ ببیئاته المختلفة، وأثرها على أد،تبنى على األهداف التعلیمیة
فزة نوعیة في ، حیث حدثت قالمجاالت، ونتیجة التطور العلمي الملحوظ في جمیع تطبیقه ألبعاد التدریس العام

د تختص بالجانب أبعاتعتمد على، وأصبحت حیث تم تحسینهاضبط في طرق التدریس تكنولوجیا التعلیم وبال
ق التدریس ائخدام طر إضـافته إلى الدراسات السابقة وهو استاماحولنالنظري  وأبعاد تختص بالجانب التطبیقي وهـذا 

.الحدیثة من جانبیهـا النظـري والتطبیقـي والعالقة بینهما
:اوجه االستفادة من الدراسات السابقة- 5-5

تمت اإلستفادة من الدراسات السابقة في النواحي التالیة:
وكیفیة اختیار األدوات المناسبة.،التعرف على خططهااستفاد الباحث من الدراسات السابقة في- 
حسن اختیار وسائل جمع البیانات.،الفهم العمیق لمشكلة الدراسة- 
تحدید المنهج المستخدم.- 
انتقاء أفضل االسالیب اإلحصائیة لمعالجة البیانات قصد مناقشة نتائج البحث.- 
:بقةممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السا- 5-6

دیثة في التربیة توصل الباحث إلى أن هناك ندرة واضحة في المواضیع المتعلقة في استخدام طرائق التدریس الح* 
البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي وهذا یدل على جدة الموضوع المتناول.

تم حساب صدقه وثباته و ،الثانوي* قام الباحث باستخدام استبیان وجهه ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور 
عبارة موزعة على خمسة أبعاد. 31احتوى على 
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الحدیثة من * اختلفت هذه الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في أنها ركزت على  استخدام طرائق التدریس
المؤهل ))،أنثى،كرذ(الجنس (طرف أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي في ضوء بعض المتغیرات 

،باإلضافة إلى الخبرة المهنیة)،ماستر،لیسانس(العلمي 
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:خالصة
لتي واجهت للباحث فهو یحول من خاللها تجنب أهم الصعاب القد تأكدت المقوالت حول أهمیة الدراسات السابقة 

تحلیل هذه حیث حاول الباحث قدر المستطاع،الدراسةالباحث في الدراسة الماضیة وبالتالي تكون له دعم قید
ته جدید في وبما أن الموضوع بصدد دراس،وٕایجاد نقاط التشابه واالختالف بینهما في بعض المحاور،الدراسات

أجمعتحیـث ،اتجعلنا نركز على العناصر التي تخدمه في هذه البحوث والدراس،مادة التربیة البدنیة والریاضیة
ـدأ األهـداف هـذه الدراسات على مدى تطبیق أبعاد طرق التدریس العام في ظل المناهج القدیمة التي تستخدم مب

أثر األستاذ ببیئاته كما راعت مدى ت،التعلیمیة وكذلك كیفیة إعداد أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة قبـل التوظیف
قه ألبعاد التدریس العام.المختلفة، وأثرها على أدائه التدریسي ومدى تطبی

عوبات التي حیث استفاد الباحث منها في عدة جوانب تتمثل في عدة نقاط والتي من أبرزها، معرفة األخطاء والص
المتعلقة بالبحث واجهها الباحثون اآلخرین والعمل على تجنبها، وكذا معرفة مختلف اإلجراءات التنظیمیة والمیدانیة

أو مكان إجراء البحث وهذا ما یمكن من اقتصاد في الجهد والوقت والمال.والتوجه مباشرة إلى مقر 
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:تمهید
م في إن البحوث العلمیـة عمومـا تهـدف إلى الكشـف عـن الحقـائق، حیـث تكمـن قیمـة هـذه البحـوث في الـتحك

ي بحثـه، المنهجیـة المتبعـة فیهـا، ومصـطلح المنهجیـة یعـني (مجموعـة المنـاهج والطـرق الـتي تواجـه الباحـث ف
ـها وتحلیلهـا مـن أجـل المعلومات، ثم العمل علـى تصـنیفها وترتیبهـا وقیاسوبالتـالي فإن الوظیفة المنهجیة هي جمع 

.)1984، رابح فارلي()اسـتخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة المراد دراستها
م جمعهـا في الجانـب الـتي توبهدف توضیح الطرق التي تم اعتمادها في تصنیف وترتیب وقیاس وتحلیل المعلومات 

النظري.
شـروط العلمیـة حیـث تطرقنـا إلى التناولنا في هذا الفصل أهم محاور المنهجیة و طرق الدراسة المتبعة في بحثنا،

ة وحصر كمـا قمنـا بضبط متغیرات الدراس،لبحـث مـن صـدق وثبـات وموضـوعیةالـتي یجـب أن تتـوفر في أداة ا
.في تحدیـد حجـم العینةاعتمدناهاینة التي قمنـا باختیارهـا والطریقـة الـتي مجتمع البحث والع

إلى میدانیـة وتطرقنـا كمـا تنـاول هـذا الفصـل المـنهج العلمـي المسـتخدم في الدراسـة ویبـین كیفیـة تطبیـق اإلجـراءات ال
بناءاتحلیلهثم جمعناها عن طریق االستبیانب اإلحصائیة التي اعتمدنا علیها في تحلیل المعطیات التي األسالی

ة خاصة، والتربیة عملیات إحصائیة تؤكد مصداقیة فرضیة بحثنا، ومنه الوصول إلى نتائج تخدم البحث بصفعلى
.الدراسةالبدنیة والریاضیة بصفة عامة، والخروج باقتراحات وتوصیات بناء على ما تم استخالصه من هذه
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:البحثمنهج -1

، 2001(عمار بوحوش محمد محمود الذنیبات، الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة:یعرف المنهج بأنه

.)90صفحة

وأسئلة وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث إذ هو الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي
.(jean cloude combessie, 1996, p. 09)البحثوفروض

فـإن المـنهج الـذي اتبعنـاه لدراسـة الموضـوع هـو المـنهج الوصـفي الـذي یعتـبر بأنـه دراسـة الوقـائع السـائدة المرتبطـة
(حسین عبد أو مجموعة من األحداث أو مجموعة معینة من األوضاعبظاهرة أو موقف معین أو مجموعة من األفراد 

.)66، صفحة 2003، الحمید رشوان
:البحثمتغیرات -2

(عبد .وهو السبب في عالقة السبب والنتیجة أي العامل الذي نرید من خالله قیاس النتائج:المستقلالمتغیر -2-1

.)58، صفحة 1990القادر محمود، 
.التدریسمنهاجهو المتغیر المستقلوفي بحثنا هذا

یعرف بأنه متغیر یؤثر فیه المتغیر المستقل وهو الذي تتوقف قیمته على مفعول تأثیر قیم التابع:رالمتغی- 2-2
(محمد حسن تعدیالت على قیم المتغیر المستقل ستظهر على المتغیر التابعالمتغیرات األخرى حیث أنه كلما أحدثت 

.)219، صفحة 1999، أسامة كامل راتبعالوي. 
.ضیةالتربیة البدنیة والریاحصةالمتغیر التابع هووفي بحثنا هذا

مجتمع البحث:-3
: مـدارس المجموعةاألصـلیة الـتي تأخـذ مـن العینـة وقـد تكـون هـذه المجموعةمن الناحیة االصطالحیة هو تلـك ا

.)14صفحة، 2003، محمد نصر الدین رضوان(, أو أي وحدات أخرىفرق, تالمیذ, سكان
حصائیات األخیرة لمدیریة اإلعلى بناءاأستاذ تربیة بدنیة وریاضیة 125وفي دراستنا هذه یتألف مجتمع الدراسة من 

.البویرةالتربیة لوالیة 
:وتوزیعهابحثعینة ال-4

، بمعنى أنه تؤخذ هي تعتبر جزء من الكلالعینة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات المیدانیة و 
.)234صفحة، 2007، رشید زرواتي(مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث

في الطور الثانوي، وتم اختیارها بطریقة عشوائیة، وتم أستاذ تربیة بدنیة وریاضیة36تكونت عینة الدراسة من حیث 
لعدم استرجاعها من نظرا :استمارات ألسباب منها6إستمارة، استبعدت منها 30استمارة تم استرجاع منها 36توزیع 

بویرة.ثانویات تمثل والیة البعض طرف المبحوثین وشملت العینة النهائیة على تمثیل
:مجاالت البحث-5
.البویرةثانویات والیةبعضأجریت الدراسة علىالمجال المكاني:- 5-1
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وریاضیة في الطور الثانوي والیة أستاذ تربیة بدنیة 36أجریت الدراسة  على عینة عددھم :المجال البشري- 5-2
البویرة.

وقد قسم هذا المجال إلى جانبین:المجال الزمني:- 5-3
.2018فیفري سنة إلى غایة نهایة شهر نوفمبرلقد انطلقنا في بحثنا هذا إبتداء من شهر :الجانب النظري-1- 5-3
.2018ي سنة حتى شهر مامارسأما الجانب التطبیقي فقد دام من شهر :الجانب التطبیقي-2- 5-3
:أدوات جمع البیانات-6
:اإلستبیان- 6-1

قمنا باستخدام طریقة االستبیان باعتباره األمثل وأنجع الطرق للتحقـق من اإلشكالیة التي قمنا هذافي بحثنا
.بطرحها، كما أنه یسهل لنا عملیة جمع المعلومات المراد الحصول علیها انطالقـا مـن الفرضیات

إعداد االستبیان:-1- 6-1
ریاضیة تم التدریس من طرف أساتذة التربیة البدنیة والجهمناإلعداد االستبیان الالزم  للتحقق من مدى استخدام 

:إتباع الخطوات التالیة
.مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وخاصة ما یتعلق بالمهارات في الدراسات األخرى
 التدریسمناهجالكتب خاصة الخطوات التي یتم أتباعها في عدد منفحص.
 نماذج التقویم في عملیات التدریسمراجعة.

:تحدید أبعاد اإلستبیان-2- 6-1
عبارة فرعیة وهذه األبعاد هي موضحة في الجدول:31احتوى االستبیان علي خمسة أبعاد أساسیة تحتوي علي

بهاأبعاد االستبیان و عدد العبارات الفرعیة الموجودةیوضح )01(الجدول رقم

عدد العبارات الفرعیةابعاد اإلستبیان
4األهداف التعلیمیة

6التخطیط
4الكفاءات

11الممارسات التعلیمیة
6التقویم

:شكل اإلستبیان-3- 6-1
یحتوي الجزء األعلى من االستبیان على الجنس والسن والخبرة المهنیة والمؤهل العلمي لألستاذ ثم بعدها تم وضع 

عبارة فرعیة بصورة متتالیة مع االحتفاظ بترتیبها مع كتابة األبعاد األساسیة وهذه العبارات الفرعیة الموجودة 31
حیث تم استخدام مقیاس یؤدیها األستاذ أثناء عملیة التدریسضمن االستبیان قد تم صیاغتها في صورة إجرائیة قد

بدرجة ضعیفة).-بدرجة مقبولة–بدرجة متوسطة –كبیرةبدرجة –جدا كبیرة( بدرجة:لیكرت ذي التدرج الخماسي
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األسس العلمیة لألداة (سیكومتریة االداة):- 6-2
صدق االستبیان: -1- 6-2

ویعتبر الصدق من أهم یقیس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقیاسهاأنهو إن المقصود بصدق االستبیان 
، 1999، (محمد حسن عالوي. أسامة كامل راتبالمعامالت ألي مقیاس أو اختبار حیث أنه من شروط تحدید صالحیة االختبار

.)224صفحة
صفحة، 2002، فاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجة(من أنه سوف یقیس ما أعد لقیاسهویعني كذلك صدق االستبیان التأكد

167(.
الصدق الظاهري (صدق المحكمین):- 6-2-2

م المیدانیة في تم عرض استمارة االستبیان على أساتذة محكمین، مشهود لهم بمستواهم العلمي، وتجربته
عدیل أي المجاالت الدراسیة، بغرض تحكیم مدى موافقة العبارات مع المحاور المقترحة وكذلك حذف إضافة أو ت

عبارة من العبارات.

وقد تم تعدیل كل اإلشارات التي أوصى بها المحكمین وفق المعاییر المنهجیة للبحث.
أساتذة من أساتذة التربیة البدنیة )8(تم استخدام إعادة اختیار االستبیان على :الدراسة االستطالعیة-3- 6-2

والریاضیة للطور الثانوي من نفس أفراد عینة عشوائیة من خارج عینة الدراسة األصلیة الذین تم اختیارهم من قبل 
األولى بعد تم احتساب ثبات یوما عن المرة 15باستخدام نفس االستبیان األولي دون أي تغییر علیهم بفاصل زمني 

:التاليث كانت النتائج في الجدول االستبیان بمعامل االرتباط بیرسون حی

.معامل الثبات حسب معادلة بیرسون: یوضح قیم)3(الجدول رقم 
قیم الثبات بطریقة االختبار وٕاعادتهاألبعاد األساسیةالرقم
0.89األهداف التعلیمیةاألول

0.92التخطیطالثاني

0.83الكفاءاتالثالث

0.87الممارسات التعلیمیةالرابع

0.81التقویمالخامس

كانتتقل قیمة لمعامل الثباألبعد التخطیط و ) 0.92(قیمة لمعامل التبات كانت ىعلأیتضح من الجدول السابق أن 
.جیدةوهذه القیم تعتبرالكفاءاتلبعد )38.0(
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:اإلحصائیةأسالیب المعالجة -7
جتها باستخدام ، وتمت معالنة الدراسة على عبارات االستبیانبعد جمع بیانات الدراسة عن طریق إجابات عی

، وتم القیام بمجموعة من األسالیب 17النسخة SPSS، الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة البرنامج اإلحصائي
اإلحصائیة: 

، قمنا بعملیة باألساتذةبعد عملیة جمع كل االستبیانات الخاصة :النسبة المئویة (الطریقة الثالثیة)- 7-1
، االستبیانفي هذه العملیة حساب عدد تكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في یتمتفریغها وفرزها، حیث 

:)68صفحة، 2006، زینة وآخرونفرید كامل أبو (وبعدها یتم حساب النسب المئویة بالطریقة اإلحصائیة التالیة
X100عدد التكرارات

=النسبة المئویة
عدد األفراد

ویرمز له ،على عددهایعرف أنه لمجموعة من القیم بأنه مجموع هذه القیم مقسوما المتوسط الحسابي:- 7-2
)X(في  العادة بالرمز

فان:n…..X2.X1X) مثل:  nفإذا كان لدینا مجموعة من المشاهدات (

یتم حسابه لمعرفة تقارب أو تباعد المجموعة عن وسطها الحسابي وعالقته اإلنحراف المعیاري: - 7-3
كالتالي:

قیمة االرتباط بین التطبیق األول والثاني یتم حسابه لمعرفة معامل االرتباط البسیط لكارل بیرسون: - 7-4
. )193صفحة، 1995، محمد صبحي حسانین(لتحدید معامل الثبات
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متغیرات (درجات االختبار): ,: یقصد بها المجموع∑حیث:
حجم العینة: 
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:خالصـــــة
بفضل ر وهذاالمیدانیة حیث وضع الباحث مشكلة الدراسة بشكل مباشوٕاجراءاتهشمل هذا الفصل منهجیة البحث 

ر بمثابة الدلیل الدراسة االستطالعیة للمشكلة التي كانت قاعدة أساسیة لكي نبین أن الظاهرة موجودة فعال، و یعتب
.هولة كبیرةأو المرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلى تحقیق أهداف البحث بس

متبع، أدوات جمع ، منها متغیرات البحث، المنهج الركل مباشاصر التي تخدم دراستنا بشا تناولنا فیه أهم العنكم
الجانب البیانات، مجتمع الدراسة، العملیات اإلحصائیة...الخ، من العناصر التي یعتمد علیها أي باحث في

.التطبیقي لدراسته
.وبهذا نكون قد أزلنا اللبس عن بعض العناصر الغامضة التي وردت في هذا الفصل
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:تمهید
ویبها إلى مراحل نعرض في هذا الفصل تحلیل البیانات المتحصل علیها من خالل تطبیق االستمارة، التي تم تب

ها، ثم نعرض حیث قمنا في هذا الفصل بتحلیل نتائج االستبیان إلعطاء توضیحات لكل نتیجة توصلنا إلی
.هذه النتائج في جداول خاصة

لى حدى والخروج بالنتائج العامة المتوصل إلیها مع مناقشة كل فرضیة جزئیة عوفي األخیر نعرض ونختم الفصل 
.ببعض االقتراحات والفروض المستقبلیة
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:رض وتحلیل نتائج الخصائص الشخصیة ألفراد العینةع-1
عرض نتائج : - 1-1

:التالیةالجداول، كما هو موضح في خدمنا التكرارات والنسبة المئویةوقد است

یوضح توزع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الشخصیة:)4(الجدول رقم 
العینةالفئة المتغیرالرقم

النسبة المئویةالتكرارات

%30100ذكورالجنس1

%0000اإلناث

المؤهل 2
العلمي

%2273.3لیسانس

%826.7ماستر

الخبرة 3
المهنیة

%1240.0سنوات5اقل من 

%723.3سنوات10سنوات إلى 5من

%723.3سنة15سنوات إلى 10من

%310.0سنة20سنة إلى 15من

%13.3سنة فما فوق20من

تحلیل الجدول:- 1-2
من )%00(في حین بلغت نسبة اإلناث)%100(یظهر من الجدول السابق أن غالبیة أفراد العینة كانوا من الذكور 

، ویعود ذلك بدرجة كبیرة  إلى طبیعة مادة التربیة البدنیة والریاضیة .مجموع أفراد العینة
، وهذا مؤشر دال حاملي شهادة  لیسانس)%73.3(وبالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي ألفراد عینة الدراسة فقد وجد أن 

ذا مؤشر على وه)%26.7(ما حاملي شهادة الماستر فكانت بنسبة أن أغلب األساتذة  ینتمون إلى النظام القدیم أعلى
اقل من (یتعلق بمتغیر الخبرة كانت فئة وهذا تماشیا مع اإلصالحات الجدیدة في التربیة وفیماالجدیدبدایة النظام 

بنسبتین متماثلتین تقدر )سنة15إلى10من(و)10الى سنوات5من(وتلیها فئتي %40نسبة بواقع أعلى)سنوات5
ن أوهذا مؤشر دال على )%3.3(بنسبة )الى مافوقسنة20(وفئة )%10.0() بنسبة سنة20إلى 15(فئة )23.3%(

عوامل عدیدة منها الترقیات إلىالبشري للمادة حیث سادت علیه صفة الشباب وهذا یرجع هناك تغییر في الطاقم
.الوظیفة التقاعد طبیعة المادة ...الخ
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عرض نتائج الدراسة حسب الفرضیات:-2
عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى:- 2-1
الفرضیة األولى:-1- 2-1

التدریس الحدیثة  أثناء بناء الحصة من طرف أستاذ التربیة البدنیة طرائق"هناك درجة كبیرة  من استخدام 
والریاضیة من الناحیة النظریة التي تهتم األبعاد التالیة : األهداف التعلیمیة والتخطیط والكفاءات " .

:كما هو موضح في الجداول التالیة،توسط الحسابي واالنحراف المعیاريوقد استخدمنا المعرض النتائج:-2- 2-1
:)5(الجدول رقم

.اد االستبیان من الناحیة النظریةیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبع
الرتبةاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي األبعاد

4.110.632األهداف التعلیمیة 

4.150.571التخطیط

3.900.603الكفاءات

4.050.60الدرجة الكلیة 

:النتائجتحلیل -3- 2-1
وبانحراف )4.15(یتضح من الجدول أعاله أن بعد التخطیط قد جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

وبانحراف )4.11(ثم تالها بعد األهداف التعلیمیة في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره ، )0.57(معیاري قدره 
وبانحراف معیاري قدره )3.90(، ثم تالها بعد الكفاءات في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره )0.63(معیاري قدره 

.التدریسلطرائقهذه األبعاد تخص الجانب النظري )0.60(
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یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد االستبیان من الناحیة النظریة.) 01(الشكل رقم 

بعد األهداف التعلیمیة.عباراتة لیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری:)6(الجدول رقم 
المتوسط العباراتالرقم

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

الرتبة

یحدد األهداف التعلیمیة الخاصة من 01
األهداف العامة

4.230.892

یختار األهداف المناسبة واألنشطة التي 02
تالءم قدرات التلمیذ

3.860.864

یصوغ األهداف اإلجرائیة حسب 03
المجاالت 

المعرفیة واالنفعالیة

4.130.893

یسعى إلى تحقیق األهداف العامة 04
للتربیة 

البدنیة والریاضیة المسطرة وفق المناهج

4.230.891

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

األھداف التعلیمیة التخطیط الكفاءات

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري
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:تحلیل النتائج-4- 2-1
األهداف العامة للتربیة یسعى إلى تحقیقوهي ()4(أن العبارة رقم الجدول في بعد األهداف التعلیمیةیتضح من 

وانحراف معیاري )4.23() جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره البدنیة والریاضیة المسطرة وفق المناهج
) فقد جاءت في علیمیة الخاصة من األهداف العامةوهي (یحدد األهداف الت)1(ثم تلتها العبارة رقم ،)0.89( قدره 
)3(، وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم )0.89(وانحراف معیاري قدره )4.23(ابي قدره تبة الثانیة بمتوسط حسالمر 

وانحراف معیاري )4.13() بمتوسط حسابي قدره االنفعالیةیصوغ األهداف اإلجرائیة حسب المجاالت المعرفیة و وهي (
) نشطة التي تالءم قدرات التالمیذواألیختار األهداف المناسبةوهي ()2(، في حین جاءت العبارة رقم )0.89(قدره 

.)0.86(وانحراف معیاري قدره )3.86(في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي قدره 

.ات بعد األهداف التعلیمیةعبار ة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری) یوضح 02الشكل رقم (

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1العبارة 2العبارة  3العبارة  4العبارة 

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري
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واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد التخطیط.یوضح المتوسطات الحسابیة : )7(الجدول رقم 

الرقم
المتوسط العبــــــــــــــــــــــــــارات

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

الرتبة

05
یعد خطة لتحدید التوزیع السنوي والفصلي تنظم 

المادة الدراسیة
4.160.693

06

یعد الوحدة التعلیمیة للحصة لتحقیق األهداف 
الخاصة لكل نشاط

4.100.754

07
یختار األنشطة التعلیمیة في ضوء اإلمكانات 

المتوفرة في المدرسة
4.230.811

08
4.230.772یخطط المالعب الخاصة باألنشطة

09
یحدد الوسائل واألجهزة واألدوات المتنوعة حسب 

نوع النشاط
4.061.046

4.100.605توزیع الوقت حسب الخطةیراعي 10

:تحلیل النتائج-5- 2-1
یختار األنشطة التعلیمیة في جاءت في المرتبة األولى وهي ()7(یتضح من الجدول في بعد التخطیط أن العبارة رقم 

ثم تلتها العبارة )0.81(وانحراف معیاري قدره )4.23() بمتوسط حسابي قدره ء اإلمكانات المتوفرة في المدرسةضو 
وانحراف ) 4.23() بمتوسط حسابي قدره د جاءت في المرتبة الثانیة وهي (یخطط المالعب الخاصة باألنشطةفق)8(

وهي (یعد حطة لتحدید التوزیع السنوي والفصلي )5(، وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم )0.77(معیاري قدره 
)9(في حین جاءت العبارة رقم ،)0.69(وانحراف معیاري قدره )4.16(تنظم المادة الدراسیة) بمتوسط حسابي قدره 
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وانحراف )4.06(یحدد الوسائل واألجهزة المتنوعة حسب نوع النشاط) بمتوسط حسابي قدره في المرتبة األخیرة وهي(
.)1.04(قدره معیاري

بعد التخطیط.عباراتیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل) 03الشكل رقم (

:)8(الجدول 
.ت المعیاریة لفقرات بعد الكفاءاتیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافا

الرقم
االنحراف المتوسط الحسابي العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

المعیاري 
الرتبة 

11
3.860.733یصوغ المؤشرات التي تتناسب مع الكفاءة القاعدیة

12
یصوغ المؤشرات التي تتناسب مع اللیاقة البدنیة 

والمهاریة للتالمیذ
3.600.934

المؤشرات التي تضعها تراعي فیها الفروق الفردیة 13
التالمیذ 

4.030.762

14
تضع معاییر الدالة على كل نشاط وفق مؤشرات 

الكفاءة القاعدیة
4.100.801

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5العبارة  6العبارة  7العبارة  8العبارة  9العبارة  10العبارة 

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعیاري
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:تحلیل النتائج-6- 2-1
وهي (هل تضع معاییر الدالة على كل نشاط )14(یتضح من الجدول في بعد األهداف التعلیمیة أن العبارة رقم 

وانحراف معیاري قدره )4.10() جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره وفق مؤشرات الكفاءة القاعدیة
) فقد جاءت عي فیها الفروق الفردیة للتالمیذوهي المؤشرات التي تضعها ترا)13(، ثم تلتها العبارة )0.80(

، وجاءت في المرتبة الثالثة )0.76(وانحراف معیاري قدره )4.03(ة بمتوسط حسابي قدره في المرتبة الثانی
)3.86() بمتوسط حسابي قدره التي تتناسب مع الكفاءة القاعدیةیصوغ المؤشرات وهي ()11(العبارة 

وهي (یصوغ المؤشرات التي تتناسب مع )12(في حین جاءت العبارة رقم )0.73(وانحراف معیاري قدره 
.)0.93(وانحراف معیاري قدره )3.60(في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي قدره للتالمیذ)والمهاریةلیاقة البدنیة ال

.یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد الكفاءات)04الشكل رقم (
نتائج الفرضیة الثانیة:عرض نتائج تحلیل - 2-2
:الفرضیة الثانیة-1- 2-2

التدریس الحدیث أثناء أداء الحصة من طرف أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة طرائق"هناك درجة كبیرة من استخدام 
: الممارســات التعلیمیة والتقویم."بیقیة التي تهتم باألبعد التالیةمن الناحیة التط

:عرض نتائج-2- 2-2
:و موضـــح في الجداول التـــالیة، كما هتوسط الحسابي واالنحراف المعیارياستخدمنا الموقد 
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.یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد االستبیان من الناحیة التطبــیــقــیة:)9(الجدول رقم

الرتبةاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابياألبعاد

4.110.471الممارسات التعلیمیة

4.080.562التقویم

4.090.51الدرجة الكلیة    

:ائجتحلیل النت-3- 2-2
)4.11(یتضح من الجدول أعاله أن بعد الممارسات التعلیمیة  قد جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

،)0.56(وبانحراف معیاري قدره )4.08(ثم تالها بعد التقویم في متوسط حسابي قدره ،)0.47(وبانحراف معیاري قدره 
.التدریسیةهذه األبعاد تخص الجانب التطبیقي للطرق 

.یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد االستبیان من الناحیة التطبــیــقــیة) 05الشكل رقم (
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.یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد الممارســـات التعلیمیة:)10(الجدول رقم
الر 
قم

المتوسط العبــارات
الحسابي 

االنحراف
المعیاري 

الرتبة

3.860.9310تستخدم طریقة حل المشكالت أثناء عملیة التدریس15

4.230.894خدام الطرائق تراعي مبدأ الفروق الفردیة بین التالمیذاست16

4.330.802استخدام الطرائق التي تعتمد مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب 17

3.930.787استخدام الطرائق التي تساعد على إثارة الدافعیة لدى التالمیذ 18

3.900.809تنوع أسالیب التدریس وفق األهداف التربویة والتعلیمیة 19

4.700.531استخدام الطرائق التي تراعي امن سالمة التالمیذ20

استخدام الطرائق التي توجه نشاطات الطلبة وتشركهم فعلیا 21
في الدرس

4.260.633

4.130.865رشات أثناء التدریستستخدم طریقة الو 22

تجزئ المهارات الحركیة المركبة إلى مهارات مبسطة تتالءم 23
مع الكفاءة المعرفیة للتلمیذ

3.930.828

3.830.7911تتیح الوقت الكافي لحل المشكلة من طرف التالمیذ24

4.100.716تستثیر تفكیر التالمیذ عند عرض المادة التعلیمیة 25
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:تحلیل النتائج-4- 2-2
(استخدام الطرائق التي تراعي امن وهي)20(یتضح من الجدول في بعد الممارسات التعلیمیة أن العبارة رقم 

، ثم )0.53(وانحراف معیاري قدره )4.70(وسالمة التالمیذ) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 
) فقد جاءت في مبدأ التدرج من السهل الى الصعبوهي (استخدام الطرائق التي تعتمد)17(تلتها العبارة رقم 

وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة )0.80(وانحراف معیاري قدره )4.33(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره 
) بمتوسط حسابي قدره ت الطلبة وتشركهم فعلیا في الدرسوهي (استخدام الطرائق التي توجه نشاطا)21(رقم 

تتیح الوقت الكافي لحل وهي ()24(وفي حین جاءت العبارة رقم )0.63(وانحراف معیاري قدره )4.26(
.)0.79(وانحراف معیاري قدره )3.83() .في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي قدره لة من طرف التالمیذالمشك

.یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد التقویم:)11(الجدول رقم 
المتوسط العبـــــــــارات الرقم

الحسابي 
االنحراف 
المعیاري

الرتبة

4.230.622یراعي االستمراریة في تقویم التالمیذ26

یطبق أسالیب التقویم المناسبة لقیاس مدى تحقیق 27
األهداف

4.060.694

ینوع في أسالیب التقویم بما یتالءم مع األهداف 28
التعلیمیة

4.060.735

4.331.061یراعي الفروق الفردیة عند إجراء االختبار29

یبني المعاییر المناسبة لتقویم أداء التالمیذ في 30
االختبارات المهاریة والحركیة

4.130.683

3.661.026یساهم في تقویم منهاج التربیة البدنیة والریاضیة31

:تحلیل النتائج-5- 2-2
) عند إجراء االختبارفروق الفردیة یراعي الو هي ()29(یتضح من الجدول في بعد التقویم أن العبارة رقم 
ثم تلتها العبارة رقم )1.06(انحراف معیاري قدره و )4.33(جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

) فقد جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره االستمراریة في تقویم التلمیذیراعيوهي ()26(
وهي (یبني المعاییر المناسبة )30(اءت في المرتبة الثالثة عبارة رقم ، و ج)0.62(انحراف مقداري و )4.23(

انحراف معیاري قدره و )4.13()  بمتوسط حسابي قدره لتلمیذ في االختیارات المهاریة والحركیةلتقویم أداء ا
في .الریاضیة)نهاج التربیة البدنیة و هي (یساهم في تقویم مو )31(في حین جاءت العبارة رقم ،)0.68(

.)1.02(انحراف معیاري قدره و )3.66(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي قدره 
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.بعد التقویمعباراتیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل) 06الشكل رقم (
:و تحلیل النتائج الفرضیة الثالثةعرض - 2-3

ة التدریس الحدیثطرائقالتطبیقي أثناء استخدام بین الجانبین النظري و اطیه قویة : " هناك عالقة ارتبالفرضیة الثالثة
الریاضة من طرف األستاذ "في بناء حصة التربیة البدنیة و 

التدریس طرائقالتطبیقي أثناء استخدام ح العالقة بین الجانبین النظري و لذا سنحاول توضی:عرض نتائج-1- 2-3
بیرسون كما قد استخدمنا معامل اإلرتباطیة و الریاضیة من طرف األستاذ، و بدنالحدیثة في بناء الحصة التربیة ال

:یوضحه الجدول التالي
.التطبیقيیوضح معامل االرتباط بیرسون بین الجانبین النظري و :)12(الجدول رقم

الجانب التطبیقي

الجانب النظري

30العینة = 

مستوى الداللة)Rمعامل ارتباط بیرسون (

0.620.05

: تحلیل النتائج-2- 2-3
التطبیقي أثناء استخدام للعالقة بین الجانبین النظري و ) 0.622(یوضح الجدول أعاله أن معامل االرتباط قد بلغ 

، و 0.05هو دال على مستوى في بناء الحصة التربیة البدنیة والریاضیة من طرف األستاذ و التدریس الحدیثة طرائق
التدریس الحدیثة  طرائقعلیه فإنه یوجد ارتباط طردي دال إحصائیا بین الجانبین النظري والتطبیقي أثناء استخدام 

، بمعنى أنه كلما زاد نسبة تحضیر الجید ألبعاد الجانب لبدنیة والریاضیة من طرف األستاذفي بناء حصة التربیة ا
ق أبعاد الجانب التطبیقي لحصة التربیة البدنیة والریاضیة.النظري من طرف األستاذ زادت القدرة على تطبی
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مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة حسب الفرضیات:- 3
:قشة وتفسیر نتائج الفرضیة األولىمنا- 3-1

التدریس الحدیثة أثناء بناء الحصة من طرف أستاذ التربیة طرائقلقد افترضنا أن هناك درجة كبیرة من استخدام 
تم ولقد: األهداف التعلیمیة والتخطیط والكفاءات ."نظریة التي تهتم األبعاد التالیةالبدنیة والریاضیة من الناحیة ال

لها كان التحقق من ذلك من خالل تحلیل نتائج االستبیان في هذه األبعاد الثالثة حیث أن المتوسط الحسابي 
أستاذ  التربیة البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي أنوهذه داللة إحصائیة على)1.28(وبانحراف معیاري )4.05(

له القدرة على بناء حصته من خالل هذه األبعاد التي تهتم بالجانب النظري وهذه ما یتطابق مع رأي الكاتب علي 
تخطیط هو صیاغة ، وأول خطوة في هذا البنوع أو بآخر من التخطیطلتدریسي راشد (یبدأ كل  المعلمین عملهم ا

والمهاریة والوجدانیة تحدید ویتضمن تخطیط الدرس عالوة على تحدید األهداف المعرفیة،هدف أو عدة أهداف
، وأیضا یتضمن التخطیط الوسائل الذي من خالله تتحقق هذه األهداف، بمعنى عناصر الدرس الرئیسیةالمحتوى 

وعرض تعرض التخطیط إلى التمهید للمدرس،ویعلیمیة التي یمكن استخدامها في الدرس ومتى استخدامها،الت
، واألنشطة االصفیة والواجبات المنزلیة س، وتقویم الدر یشمل هذا التخطیط الملخص السبوري، وختامه كما خطواته

التي یكلف بها التالمیذ).
نیة:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الثا- 3-2

التدریس الحدیث أثناء أداء الحصة من طرف أستاذ التربیة طرائقلقد افترضنا أن هناك درجة كبیرة من استخدام 
: الممارسات التعلیمیة والتقویم لقد تم التحقق من یقیة التي تهتم باألبعاد التالیةالبدنیة والریاضیة من الناحیة التطب

)0.51(وانحراف معیاري ) 4.09(ذلك من خالل تحلیل نتائج االستبیان غلى مستوى هذین البعدین بمتوسط حسابي 

طبق هذین البعدین خالل أداء وهذه داللة إحصائیة على أن أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في الطور الثانوي ی
علي راشد (بعد عملیة تخطیط الدرس، وتحدید أهدافه وعناصره، ووسائله هذه ما یتطابق مع رأي الكاتب و حصته

، وتطبیق اإلستراتیجیة التدریسیة التي حددها في تخطیطه فالمعلم مع یقوم المعلم بتنفیذ هذا التخطیط،وخطواته
ق التدریس ائالستراتیجیات التدریسیة المنتقاة وطر تالمیذه یحاول أن یحقق أهدافه التعلیمیة التي اختارها من خالل ا

جیات المعلم التي اختارتها التالمیذ في الواقع األداء الحقیقي الستراتیواألنشطة التعلیمیة التي یمارسهاالمستخدمة 
یر درس والتواصل اللفظي وغ: تهیئة التالمیذ لللدرسه، ومهارات التنفیذ كثیرة ومتعددة، فنجد من هذه المهارات

ة واستخدامها الصفیواالستقصاء والتعزیز وٕادارة الصف، وصیاغة األسئلة، واالكتشاف اللفظي، والمحادثة الجوهریة
.)63-62الصفحات، 2005، علي راشد()وغیرها من المهارات

:شة وتفسیر نتائج الفرضیة الثالثةمناق- 3-3
التدریس الحدیثة في طرائقلقد افترضنا "هناك عالقة ارتباطیه قویة بین الجانبین النظري والتطبیقي أثناء استخدام 

." ولقد تم من التحقق من ذلك من خالل استخدام معامل لبدنیة والریاضیة من طرف األستاذبناء حصة التربیة ا
والذي یثبت أن أبعاد الجانب ) 0.05(عند مستوى داللة )0.62(االرتباط بیرسون الذي أعطى داللة إحصائیة قدرها 
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األستاذ للحصة أما باقي النسبة تتأثر بعوامل أخرى قد تحضیرالتطبیقي تتأثر طردیا بأبعاد الجانب النظري أثناء 
تكون خاصة باألستاذ (ذاتیة) وعوامل خارجیة تخص التالمیذ في حد ذاتهم أو المنشآت والوسائل البیداغوجیة.

مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة العامة: - 3-4
التدریس الحدیثة في بناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة من طرائقلقد افترضنا أن هناك درجة كبیرة من استخدام 

، ولقد تم  التحقق من ذلك من خالل تحلیل نتائج أبعاد االستبیان الذي كان ر الثانويوجهة نظر األستاذ المادة للطو 
وهذه دالة إحصائیة على أن أستاذ التربیة البدنیة یستخدم )0.56(وانحراف معیاري قدره )4.77(بمتوسط حسابي قدره 

احیة النظریة والتي بدرجة كبیرة مختلف أشكال وأبعاد ومكونات وقواعد التدریس الحدیث في بناء حصته من الن
تخص التحضیر النظري على مستوى أبعاده وهي األهداف التعلیمیة وعملیة التخطیط والكفاءات المسطرة في 
المنهاج المراد تحقیقها من الناحیة التطبیقیة التي تتجلى في البعدین األساسیین وهما الممارسات التعلیمیة (التنفیذ) 

التدریس الحدیثة وخاصة طریقة حل المشكالت التي تتوافق طرائقعلى توظیف والتي یتضح فیها مدى قدرة األستاذ
وتتماشى وفق مبدأ المقاربة بالكفاءات والبعد الثاني هو التقویم الذي یقوم التلمیذ قبل وأثناء وبعد األداء المهاري 

والحركي له من طرف األستاذ.
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:خالصة
بعرض وتحلیل ومناقشة النتائج المتوصل الیها، ومقارنة نتائج العینتین الضابطة قمنا في هذا الفصل 

ائج هذا الفصل بأن فرضیات البحث من خالل ما استعرضناه من نتو ،والتجریبیة، وكذا مناقشة النتائج بالفرضیات
ت.تحقق

ا وطرحها كحلول مؤقتة وفي األخیر توصلنا الى مجموعة من حقائق جاءت في صیغ الفرضیات األنفة ذكره
لمشكلة بحثنا هذا.



اإلستنتاج العام

61

:االستنتاج العام

التعلیميالمطول والتحلیل المعمق والمناقشة العلمیة الدقیقة الستمارات االستبیان الخاصة بأساتذة الطورعنالتمبعد 
المسطرة وفق المنهاج التدریس مناهجبعاد المكونة لاألعالیة بالالثانوي توصلنا إلى النتیجة العامة وهي درایة األستاذ 

حصة وكذلك بالكفاءات) وكذلك هناك قدرة جلیة أثناء تطبیق هذه المبادئ واألبعاد من خالل الالمقاربةالجدید (
لعملیة الى االستنتاجات الفرعیة وٕالى بعض التوصیات المهمة إلنجاح إأجوبة األساتذة توصلنا من خالل آراء و 

:ةالتدریسی

ى أهم االستنتاجات هي:إلفي ضوء نتائج الدراسة توصلنا 

هزة الریاضیة یؤدي دون تحقیق األدوات واألجهزة الریاضیة الحدیثة وافتقار المالعب إلى األجنقص .1
التربیة الریاضیة.هدف

قلة عدد مرات التطبیق المیداني في العملیات التكوینیة لألساتذة سواء في الندوات الداخلیة أو .2
عملیة التدریسیة.یعد أحد الجوانب المهمة في تدریبهم على جوانب الثالخارجیة حی

ق التنفیذ الجید للدرس.یعتكثرة عدد التالمیذ في الصف.3

اختالف قدرات التالمیذ في الصف الواحد..4

.ساتذة التربیة البدنیة والریاضیةااللتزام بتنفیذ محتوى الخطة الموضوعة للمنهج من قبل أ.5
اتجاهات إدارة المدرسة سلبیة نحو النشاط الریاضي..6

.                ارة المدرسة في تنفیذ االحتفاالت والمسابقات الریاضیةضعف مساعدة إد. 7
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اقتراحات وفروض مستقبلیة:
أن نقترح بعض النقاط التي تكون النظریة ارتأینا لنا إلیها والتي دعمت بالمعلوماتعلى ضوء النتائج التي توص

یلي بعض االقتراحات والتوصیات:صحتها أو عدمها ونطرح فیماتبمثابة بوابة للبحوث المقبلة وهي كفیلة بإثبا
تطبیقیة) سواء في الندوات الداخلیة أو ات التكوینیة لألساتذة میدانیة (األكبر من العملییجب أن تكون الجزء-1

المهارات إكسابالخارجیة عن طریق مالحظة الدروس النموذجیة وعرض األفالم التعلیمیة والتي تعمل على 
التدریسیة التي تساعد على تنفیذ الدرس بصورة جیدة.

هیزات الریاضیة الحدیثة وٕانشاء مالعب ریاضیة متكاملة وصیانة المالعب ضرورة توفیر المستلزمات والتج-2
وجه.أكملالمتضررة وتزوید المدارس بكل ما یضمن لألستاذ المادة القیام بواجبها على

یجب أن تكون لماّدة التربیة البدنیة والریاضیة كتاب مدرسي خاص بالتالمیذ لزیادة الزاد المعرفي لهم. -3
الریاضیة لتكریس طریقة حل المشكالت میذ خالل حصة التربیة البدنیة و اس محاوالت لدى التالضرورة وجود كر -4

ذ وتهیؤهم وذلك بوضع إشكالیة الحصة القادمة في مؤخرة الحصة القادمة وذلك إلثراء الجانب المعرفي للتالمی
الوجدانیة للنشاط الموالي.من الناحیة المعرفیة و 

م الساعي للمادة حتى یتمكن األستاذ من تطبیق المنهاج.یستحسن إعادة النظر في الحج-5
.یستحسن رفع معامل المادة-6
ضرورة توحید طریقة التقویم في اختبار مادة التربیة البدنیة والریاضیة وذلك باالعتماد على طریقة االختبار -7

اإلدماج.
وضعیات في هذا الموقع، تشجیع مبادرة األساتذة على اقتراحإلىخلق موقع على شبكة األنترنیت یهدف -8

تبادل الخبرات فیما بینهم.وبالتالي
ضرورة إجراء اختبارات اللیاقة البدنیة في بدایة العام الدراسي لمعرفة مستوى التالمیذ لیتسنى للمعلم تنفیذ -9

المنهاج وفقا لقابلیتهم واستعدادهم.
للتالمیذ بصورة دقیقة من أجل التنفیذ بشكل استعمال الوسائل العلمیة الحدیثة الیصال المهارات الحركیة -10

صحیح.
ریاضیة في المطاعم المدرسیة.ین بعد كل حصة تربیة بدنیة و توفیر وجبات غذائیة خاصة للتالمیذ الممارس-11

توصلنا إلى اقتراح مواضیع ذات أفاق مستقبلیة لمواصلة موضوع الدراسة أهمهما:كما

عدم وجود كتاب مدرسي خاص بالمادة.* التربیة البدنیة والریاضیة في ظل 

* دور معامل المادة في عدم اهتمام تالمیذ التربیة البدنیة والریاضیة.

* مدى تأثیر العملیات التكوینیة التطبیقیة على أداء أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في ظل طرق التدریس الحدیثة.

ق التدریس الحدیثة.ائبدنیة والریاضیة في تنفیذ طر * ما عالقة الوسائل التعلیمیة الحدیثة للتربیة ال

ق التدریس الحدیثة. ائ* تقویم طریقة حل المشكالت في بناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة وعالقتها بطر 
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:خاتمةال
في الطورالتربیة البدنیة والریاضیةحصةإنجازالتدریس فيلواقع استخدام مناهجنكتشف من خالل دراستنا 

التدریس من طرف األستاذ وكذلك مناهجمن حیث الدرایة باألبعاد المكونة لكبیرةالثانوي أن هناك درجةالتعلیمي
ثالثةوجود درجة كبیرة من تطبیق هذه األبعاد خالل الحصة، وبذلك قد حققنا الفرضیة العامة للدراسة التي تضمنت 

فرضیات جزئیة التي تم التوصل لتحقیقها.
اإلعداد الجید من وهكذا نكون قد بلغنا هدفنا المنشود من هذه الدراسة والوصول إلى نتائج موضوعیة تبرهن أن 

الناحیة النظریة للحصة یؤثر تأثیرا كبیرا على أداء التدریس لألستاذ من الجانب التطبیقي، ثم توصلنا إلى نتائج 
موضوعیة تخص هذا المجال، وكذلك توصیات متنوعة قد تكون سندا إلشكالیات دراسات مستقبلیة.

ضوع دراستنا من كل الجوانب، وٕاذا كّنا قد تركنا جانب من وفي األخیر نتمنى أننا وفقنا باإلحاطة ولو بقلیل بمو 
الجوانب فهذه میزة من میزات البحث العلمي، أي االستمراریة لذا نطلب من زمالئنا الطلبة مواصلة المسیر في هذا 

التخصص بغیة تحسین المستوى التدریسي لألستاذ، وذلك بتحقیق األهداف والكفاءات المسطرة للمنهاج وٕایصال 
.ادة التربیة البدنیة والریاضة إلى مصاف أم الموادم
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جامعة أكلي محند أولحاج بالبویرة
معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

النشاط البدني الریاضي التربوي

استمارة إستبیان

:أستاذي الفاضل

ˮلحركیة تحت عنوانفي إطار إنجاز بحث لنیل شهادة الماستر في التربیة البدنیة والریاضیة في تخصص التربیة ا

تعلیميالالتربیة البدنیة والریاضیة في الطورإنجاز حصةفيالتدریسمناهجواقع استخدام 
لمجمعة ونتعهد أن كامل البیانات ا،نرجو من سیادتكم ملئ هذه اإلستمارة بكل صدق وموضوعیة‟الثانوي

بواسطة هذه اإلستمارة ستكون سریة وال تستخدم إال ألغراض علمیة فقط.

أمام العبارة المناسبة.  x وهذا بوضع عالمة :مالحظة
وشكرا على تعاونكم.

2017 -2018



المحور األول:
ي الجانب النظر منحصة ت.ب.ر من طرف األستاذ إنجازالتدریس في مناهجمادرجة استخدام 

ف التعلیمیة والتخطیط والكفاءاتااألهد:الذي یهتم باألبعاد التالیة
مستوى درجة دالة على المهارات المستخدمة

المهارات األساسیة الرقم درجة المجال
قلیلة

درجة 
داجقلیلة 

درجة 
متوسطة

درجة 
كبیرة

درجة 
داكبیرة ج

یحدد األهداف التعلیمیة من األهداف الخاصة
1.

ألهداف ا
ةالتعلیمی

درات یختار األهداف المناسبة واألنشطة المالئمة لق
التالمیذ 2.

فیة یصوغ األهداف االجرائیة حسب المجاالت المعر 
واالنفعالیة 3.

بدنیة یسعى الى تحقیق األهداف العامة للتربیة ال
والریاضیة المسطرة وفق المنهاج 4.

تنظم یعد خطة لتحدید التوزیع السنوي والفصلي
المادة الدراسیة

5.

التخطیط
اف یعد الوحدة التعلیمیة للحصة لتحقیق األهد

الخاصة لكل نشاط
6.

التعلیمیة في ضوء اإلمكاناتیختار األنشطة 
المتوفرة في المدرسة

7.

یخطط المالعب الخاصة باألنشطة 8.

نوع یحدد الوسائل واألجهزة واألدوات المتنوعة حسب
النشاط 9.

یراعي توزیع الوقت حسب الخطة 10.
اعدیةیصوغ المؤشرات التي تتناسب مع الكفاءة الق 11.

12.

الكفاءات

دنیة یصوغ المؤشرات التي تتناسب مع اللیاقة الب
والمهاریة للتالمیذ
ردیةعها تراعي فیها الفروق الفالمؤشرات التي ت

للتالمیذ
13

على كل نشاط وفق المعاییر الدالةهل تضع 
الكفاءة القاعدیةمؤشرات 

14.
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درجة 
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درجة 
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داكبیرة ج

تستخدم طریقة حل المشكالت أثناء عملیة 
التدریس 51.

الممارسات
ةالتعلیمی

طرائق 
التدریس

بین إستخدام الطرائق تراعي مبدأ الفروق الفردیة
التالمیذ 16.

ن استخدام الطرائق التي تعتمد مبدأ التدرج م
السهل إلى الصعب                          17.

عیة إستخدام الطرائق التي تساعد على إثارة الداف
یذلدى التالم 18.

یة تنوع أسالیب التدریس وفق األهداف التربو 
والتعلیمیة 19.

میذتراعي امن وسالمة التالاستخدام الطرائق التي  20.
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وتشركهم فعلیا في الدرس 21

تستخدم طریقة الورشات أثناء التدریس 22.

سطة تجزئ المهارات الحركیة المركبة إلى مهارات مب
تتالئم مع الكفاءة المعرفیة للتالمیذ 23.

المیذالوقت الكافي لحل المشكلة من طرف التتتیح 24.
علیمیةتستثیر تفكیر التالمیذ عند عرض المادة الت 25.

یراعي االستمراریة في تقویم التالمیذ 62

حقیقي یطبق أسالیب التقویم المناسبة لقیاس مدى تالتقویم
األهداف

27.

داف یتالئم مع األهینوع في أسالیب التقویم بما
التعلیمیة

28.

یراعي الفروق الفردیة عند إجراء االختبار 29.
ذ في یبني المعاییر المناسبة لتقویم أداء التالمی

االختبارات المهاریة والحركیة
30.

ریاضیةالو البدنبةیساهم في تقویم منهاج التربیة 31.
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.
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MDE correlation
Coefficient
Sig(2-tailed)

N
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Entryتحلیل االنحدار الخطي بإستخدام طریقة المربعات الصغرى  اختبار فرضیات االرتباطات بین المتغیرات 
ابع هو المتغیر التهداف التخطیط الكفاءة التقویم) و حیث المتغیرات المستقلة هي ( اال0.05عند مستوى داللة 

(طرائق التدریس) حیث الجدول الموالي یوضح اإلرتباط الخطي بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع:
Variables Entere/Removedᵇ

MethedVariables RemovedVariables EnteredModel
Enter.MABC1

a.Allrequested variables enterd
b. Dependent Variable . MDE

Model Summary ᵇ

Std.Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R SquareRModel

,0 35954,0 365,0 387",0 6221
a.predictors .(Constant).MABC

b.Dependent Variable .MDE
ANOVAᵇ

Sig.FMean SquaredfSum of
Squares

Model

",0 00017,6952,287
,0 129

1
28
29

2,287
3,620
5,907

1 Regression
Residual

Total
a.predictors: (Constant).MABC

b.Dependent Variabl:MDE



Coefficientsᵃ"

sigT

Standardized
Coefficients

Unstandardized coefficients

model
Std . errorB

0,001
0,000

3,548
4,2070,622

0,528
0,129

1,893
0,544

1 (constant)
MABC

a.Dependent Variable:MDE
Y=AX+B

Y=0.544X+1.893
Residuals Statistics ᵃ"

NStd.DeviationMeanMaximumMinimum

30
30
30
30

,0 28085
,0 35329
1,000
,0 983

4,0977
,0 00000
,0 000
,0 000

4,6111
1,17331

1,828
3,263

3,5239
- ,0 52392

-2,043
-1,457

Predicted value
Residual

Std.predicted value
Std.residual

a.Dependent variable:MDE

Normal P-Plot of Regression Standardized

Residual

Dependent Variable: MDE

.حسب الرسم ال توجد مشكلة فالنتائج تتوزع وفق التوزیع الطبیعي



.لالختبارات تأثیرات المتغیرات المستقلة على المتغیر التابعOne Way ANOVAاألحاديتحلیل التباین 

.بالمستوى التعلیمي ال توجد فروق بین إجابات العمال تبعا للمستوىلجانب التطبیقي عالقة ا

MDEANOVA

SigFMean SquareDfSum of squares
,0 573,0 325,0 068

,0 209
1
28
29

,0 068
5,893
5,907

Between groups
Within groups
Total

.عالقة الجانب التطبیقي بالخبرة ال توجد فروق بین إجابات العمال تبعا للخبرة

ANOVA

MDE

SigFMean squareDfSum of squares
,0 2381,480,0 283

,0 191
4

25
29

1,131
4,776
6,907

Between Groups
Within Groups

Total
Chi-Square Tests

Asymp.sig(2-sided)DfValue
,0 224
,0 092
,0 100

25
25
1

30,000
34,795
2,698

30

Pearson Chi-square
Likelihood ratio
Linear-by-linear
N of Valid Cases

a.52 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is27

Chi-Square Tests

Asymp.sig-(2-sided)DfValue
,0 386
,0 192
,0 564

26
26
1

27,443
32,022

,0 332
30

Pearson Chi-Square
Likelihood ratio
Linear-by-linear
Nof valid cases

Chi-Square tests

Asymp-sig-(2-sided)DfValue
,0 386
,0 192
,0 564

26
26
1

27,443
32,022

,0 332

30

Pearson chi-square
Likelihood ratio
Linear-by-linear

Association
Nof valid cases

a.54cells(100.0%) have expected count less than 5.tha minimum expected count is 27
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