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قال سيد الخمق صمى اهلل عميو وسمم" إن الجنة تحت أقدام األميات" اىدي ثمرة عممي 

الذي يخفي حقيقة نجاحي إلى من كانت دوما ورائي ولم تبخل  المتواضع إلى اإلسم
عمينا إلى من غمرتني بعطفيا وحنانيا وعممتني مبادئ الحياة وقيمتيا ووىبتني أعز ما 

 تممك
إلى أمي العزيزة أطال اهلل في عمرىا، إليك من كنت منبعا لمثقة والصبر وحسن الخمق 

 شاديوالسراج المنير الذي لم يتأخر يوما في إر 
إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من يقدس العمم ويشجع طالبو أبي 

 العزيز أطال اهلل في عمره
 إلى كل إخوتي و أخواتي....إلى كل من يعرفني من بعيد أو قريب
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  وتقدير ،شكر
 

 قال تعالى
 "و إذ تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد"

 8سورة إبراىيم اآلية 
نسألو سبحانو ع و توفيقو لي إلتمام ىذا البحث المتواضنحمد اهلل بمنو وكرمو عميا و 

 وتعالى أن يوفقنا لما يحبو ويرضاه في الدنيا واالخرة.
 " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"        قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم

الذين حمموا قدس رسالة في  إلىنتقدم باسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة 
 ين ميدو لي طريق العمم والمعرفةذال الحياة، إلى

إلى األستاذ الدكتور الفاضل الذي تفصل باإلشراف عمى ىذا البحث "بموفة بوجمعة" 
 .ة في ىذا البحثلقيمة حتى آخر نقطوالذي لم يبخل عمينا بتوجيياتو ونصائحو ا

 كما نتوجو بالشكر إلى كل من ساعدني في إتمام ىذه المذكرة من زمالء
ذين كانو عوننا لي إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد عمى إتمام ىذا العمل إلى ال

، إلى الذين زرعوا التفاؤل في دربي وقدمو لي المساعدات والتسييالت في بحثي ىذا
 والمعمومات. واألفكار

 إنالنجاح ع القبول و ضمقى ىذا البحث المتواي أنجل يبقى رجائي من المولى عز و و 
 شاء اهلل
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مستوى الكفاءات التدريسية وفق المقاربة بالكفاءات لدى أساتذة التربية البدنية 
 والرياضية

اءات لدى الكفاءات التدريسية وفق المقاربة بالكفعن مستوى  الكشفإلى  ىدفت الدراسة
كفاءة  التعرف عمى مستوى، ومنو والطمبة المتربصين والرياضية التربية البدنيةأساتذة 

ولتحقيق اليدف من الدراسة قمنا بالتحقق  ،وكفاءة التقويم، كفاءة التنفيذا ذ، وكالتخطيط
الكفاءات  د فروق ذات داللة إحصائية في مستوىو جو من الفرض العام الذي يشير إلى 

 وفق المقاربة بالكفاءات بين أساتذة التربية البدنية والرياضية المدروسةالتدريسية 
 .العاممين أساتذة التربية البدنية والرياضيةلصالح والطمبة المتربصين  العاممين

( أستاذ تربية بدنية 03استخدمنا المنيج الوصفي بأسموب المسح عمى عينة قدرت ب )
لب متربص بمعيد التربية البدنية ( طا03و) لبعض ثانويات والية سعيدة، والرياضية

بطريقة مقصودة من المجتمع األصمي الذي  العينتين وتم اختيار ،والرياضية بمستغانم
 تمثيلنسبة ( طالب متربص ب83و) ،٪(57.66تمثيل)نسبة ب ( أستاذ76قدر ب )

إستمارة  واعتمدت الدراسة عمى أداة تمثمت في .٪( من المجتمع األصمي58.96)
 معالجتيا و  وبعد الحصول عمى النتائجلمعرفة مستوى الكفاءات التدريسية، ة يإستبيان

 كفاءة التخطيط أن مستوى ىإل نا، توصمالمناسبة باعتماد الوسائل اإلحصائيةاحصائيا 
 بينما، العاممين يفوق مستوى الطمبة المتربصين التربية البدنية والرياضية ساتذةأل

فكانت مستوى كفاءة التقويم  أما، الطمبة المتربصين كفاءة التنفيذ كانت لصالح مستوى
اقترحنا ضرورة تكييف الدورات ف، ممينالعا ة التربية البدنية والرياضيةذساتأللصالح 

مع ضرورة توفير المراجع  ،لألساتذةالكفاءات التدريسية مستوى التكوينة لتحسين 
 .والمصادر الحديثة حتى يتمكن القائمين عمى العممية التعميمية من مواكبة التطور

أستاذ التربية  ،الكفاءات التدريسية، المقاربة بالكفاءاتمستوى،  الكممات المفتاحية:
 البدنية والرياضية
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Résumé 

 

 
 l’étude a pour objectif de connaitre le niveau de l'enseignement des 

habiletés motrices Selon la méthode de modélisation en éducation physique 

et sportive étudié au secondaire, et d’où l’identification du niveau 

d'explication des habiletés motrices, la démonstration, et la correction des 

erreurs a travers le feedback des enseignants de l’éducation physique et 

sportive. Et pour réaliser l’objectif de l’étude on a essayé de confirmer 

l’hypothèse générale de cette dernière qui montre que le niveau 

d'enseignement des habiletés motrices en utilisant  la méthode de 

modélisation au secondaire est  moyen, où nous avons utilisé la méthode  

descriptive sur l'échantillon de l'enquête qui été  constitué de (30)  

professeur d'éducation physique et sportive qui enseignent au secondaires 

(quelques lycées de la willaya de saida), qui ont été sélectionnés de manière 

d’une manière voulue de la société d’origine qui représente (90) 

professeurs, d’un pourcentage de (30%). 

 L’étude s’est basée sur l’instrument de mesure  pour mesurer  le niveau 

d'explication des habiletés motrices, la démonstration, et la correction des 

erreurs a travers le feedback des enseignants de l’éducation physique et 

sportive au secondaire. et après avoir obtenu les résultats qui ont été traités 

en adoptant diverses méthodes statistiques, on a constate que le niveau des 

professeurs est moyen du point de vue de l'explication des habiletés 

motrices, et  la démonstration, tant dis que le niveau des professeurs est bon 

du point de vue de la correction des erreurs a travers le feedback. Nous 

avons recommandé l'utilisation de la méthode de modélisation dans 

l'enseignement des habiletés motrices, et de prendre en  considérations les 

principes importants et les  respecter., et de faire des études identiques aux 

différentes étapes 

 

Mots clés: le niveau , l'enseignement , des habiletés motrices, la 

modélisation . 
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 مقدمةأوال: 
إف التطورات التي يشيدىا العالـ حاليا في شتى مجاالت الحياة راجع إلى الثورة 
المعموماتية المتسارعة، والتربية ىي احد ركائز المجتمع والتي تتأثر بيذه التغيرات 

إال بتحديث و تطوير جميع تـ ذلؾ يي ممزمة بمسايرتيا، وال يمكف أف والتطورات، في
 عناصر المنظومة التربوية.

فمنظومتنا التربوية كباقي نظيراتيا في العالـ اىتمت بتطوير وتحديث عناصرىا بما 
يتماشى مع ىذه التطورات، ويظير ذلؾ مف خبلؿ اىتماميا بتحديث المناىج التربوية 

  .2003 كفاءات منذ سنةلمقاربة بابالدرجة األولى حيث اعتمدت مقاربة جديدة تعرؼ بال
، 2003)لممناىج و.، أفريؿ فالمقاربة بالكفاءات أساسيا أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات 

 .(84صفحة 
 عند فييا وتطويرىا، وتساعدىـ عمى التحكـ إلى إكساب كفاءات لممتعمميف تسعى فيي

القدرة عمى التعمـ مختمفة، وبالتالي تجعميـ أكفاء وليـ  وضعيات في التحديات مواجية
 الذاتي.

إف التعميـ بمقاربة الكفاءات ىو العممية التي تكوف فييا نتاج التعمـ تمثؿ أىدافا تعميمية 
عامة محددة في المناىج المدرسية في صيغة كفاءات تكونيا نواتج تعميمات تترجـ في 

ليا صور أفعاؿ سموكية حيث ينتج عف كؿ تعمـ مف التعميمات اكتساب سموؾ جديد، 
  .(74، صفحة 2009)احمد،  .تأثير عمى الفرد

يعتبر  والذي ،ر اليامة في المنظومة التربويةواىتمت بالدرجة الثانية بتأىيؿ احد العناص
ىو و  أال  المسؤوؿ األوؿ عف تطبيؽ ىذه المناىج الحديثة مف خبلؿ المقاربة المعتمدة

  .األستاذ
ا المؤثرة في بنية النظاـ التعميمي، حيث يتبوأ مركز عمة و ار احد العناصر الفيعتباألستاذ ف

ف عدـ توفير المعمـ المؤىؿ قد يؤدي إلى تراجع في نتائج رئيسيا في العممية التربوية، و  ا 
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التدريب التربوي أثناء الخدمة تطورا سريعا في السنوات ولقد تطور ميداف التأىيؿ و  ،تعميـال
اضية، فبرزت الحاجة إلى معرفة الحاجات األساسية التي تسيـ في رفع مستوى أدائيـ الم

 (1، صفحة 2007)خفاجة ف.،  .وكفاءتيـ والمشاركة في زيادة نموىـ الوظيفي
لمتربية وعمـ النفس أف التدريس عمؿ فني معقد ال يكفي فيو أف  وقد كشفت العمـو الحديثة 

يكوف المعمـ متمكنا فقط مف مادتو العممية بؿ يكوف دارسا لمموقؼ التعميمي بكؿ عناصره، 
الف التدريس ىو البؤرة التي تتجمع فييا أضواء العمـو التربوية لتمقييا عمى الموقؼ 

ر المعمـ الركيزة األساسية لعممية التعميـ فميما بذؿ التعميمي الذي يقوده المعمـ، كما يعتب
ف المعمـ يظؿ العامؿ الرئيسي في إمف جيد وماؿ في إعداد المناىج وتوفير اإلمكانيات ف

  (1، صفحة 2007)خفاجة ف.،  نجاح أو فشؿ عممية التعميـ.
إعداد المدرس لذا حظيت باىتماـ كبير في كافة تعد الكفاءات التدريسية إحدى جوانب 

النظـ التعميمية، حيث أثبتت نجاحيا وتأثيرىا الفاعؿ في مساعدة المدرسيف عمى القياـ 
ة محاولة لؤلخذ بمعايير بعممية التدريس بكفاءة واقتدار إذ يعد مفيـو الكفاءة التدريسي

ية  وقد كشفت بعض الكتابات عدـ التركيز عمى جانب واحد مف الجوانب التربو متعددة و 
طرائؽ تدريسيا يقود العممية التعميمية وتطوير مادتو و  التربوية إف المدرس ال يستطيع أف

تنفيذ المياـ الموكمة إليو إال إذا تمكف مف لتطور السريع في ميداف المعرفة و لمسايرة ا
والتي مف دونيا يمكف أف ينحصر دوره في تمقيف  ،مجموعة مف الكفاءات التدريسة

المعمومات ليذا فالمدرس مطالب  بمسايرة التغير والتطور باستمرار تحقيقا لمبدأ التربية 
، صفحة 2009)وافي،  .المينيفي المينة يرتبط  بنموه العممي و المستمرة الف نموه 

388). 
ذ اليـو يحتاج أف يوظؼ ما لو مف مخزوف الذاكرة مف معارؼ ومعمومات ف األستاكما أ

وما اكتسب مف ميارات وأنماط سموؾ في شتى مجاالت أنشطة سواء ما ارتبط منيا 
 بتخطيط وتنفيذ الدرس.



~ 4 ~ 
 

ىي نشاط مياري يمارس عمى وضعيات، ويستدعي مصطمح الكفاءة مجموعة  والكفاءة
)فريد،  بتعبئتيا في وضعية ما بيدؼ النجاح في انجاز فعؿ "الموارد التي يقوـ الفرد 

 .(15، صفحة 2005

األنشطة القابمة لممبلحظة، أي أنيا جممة مف ماؿ و عىي سمسمة مف األفالكفاءة 
 شخصية.كذلؾ قدرات عقمية داخمية ذاتية و السموكيات النوعية الخاصة، وىي 

أف نجاح العممية التعميمية في تطورىا وتحقيؽ أىدافيا يعتمد بشكؿ أساسٍي عمى وبما 
األستاذ ومدى كفاءتو في أداء األدوار الحديثة المطموبة منو، وعمى تمكنو مف الكفاءات 
ط التدريسية المتنوعة في ضوء أدواره الجديدة، فإنو يجدر بنا أف نولي ىذا الجانب المرتب

باعتباره أحد العوامؿ الميمة لموصوؿ بالتعميـ إلى أعمى  ،ؿ اىتمامناباألستاذ والتدريس ج
فاألستاذ باعتباره أحد العناصر األساسية لمعممية  يا،إدراكالمستويات، وىذه حقيقة ينبغي 

أدائو لعممو يعود  التعميمية، إذ تتحقؽ عبره أىدافيا وأي خمؿ أو قصور في إعداده، أو
 مخرجاتو تأثيرًا كبيرًا.عميو بنتائج سمبية تؤثر عمى 

وتكمف أىمية البحث كونو تقويما ذاتيا لسموكيات أساتذة التربية البدنية والرياضية والطمبة 
تظير مف  المتربصيف، فيو يمقي الضوء عمى طبيعة بعض الكفاءات التدريسية التي

تحديدىـ واختيارىـ البدائؿ المقترحة لممواقؼ التدريسية التي  فياألساتذة  خبلؿ ممارسات
 .عتياديبو في سموكيـ التدريسي اإلتتناسب مع ما يقوموف 

ساتذة ؤلمثؿ ىذه الدراسة تسيـ في توفير أداة تقويمية لتحديد الكفاءات التدريسية لاف 
ث أف تدعـ عجمة البحوالتي يمكف ، لرياضيةة البدنية واالتربي لمادة والطمبة المتربصيف

 .العممي
 :ميذا تضمنت دراساتنا جانبيف جانب نظري واآلخر تطبيقي وذلؾ وفقا لمخطة التاليةف

 فيما يخص الجانب النظري يضـ ثبلثة فصوؿ
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فيو تحديد مشكمة الدراسة، واإلشكاليات الفرعية، وفرضيات  ناالفصؿ األوؿ: تناول 
 اإلجرائية لمتغيرات الدراسة والدراسات المشابية الدراسة، وأىميتيا وأىدافيا، والمفاىيـ 

الفصؿ الثاني :تطرقنا فيو إلى مفيوـ التدريس بشيء مف التفصيؿ مف خبلؿ تقديـ بعض 
التدريس وفؽ  افة إلى التطرؽ إلىضباإل وبياف مراحمو  وقواعد عامة لمتدريس عريفاتالت

فاءات ثـ تناولنا بعض المقاربة بالكفاءات ومبادئ وخصائص وأىداؼ المقاربة بالك
  الكفاءات التدريسية المتمثمة في كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويـ

تعريؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية، وكذا خصائص  إلىالفصؿ الثالث : تطرقنا فيو 
مياـ ووظائؼ أستاذ التربية  وصفات أستاذ التربية البدنية والرياضية، وتطرقنا أيضا إلى

مسئوليات   دور األستاذ في إعداد حصة التربية البدنية والرياضيةو  والرياضيةالبدنية 
 وواجبات مدرس التربية البدنية والرياضية ،.

 أما الجانب التطبيقي فيضـ فصميف:
الفصؿ الرابع : ويتضمف منيجية البحث المتبعة، والتي تحتوي عمى مجاالت الدراسة 

 ستخدـ في الدراسة باإلضافة إلى أدوات جمع البيانات،والعينة وكيفية اختيارىا والمنيج الم
الفصؿ الخامس : تـ فيو عرض ومناقشة نتائج الفرضيات المتحصؿ عمييا، ثـ تفسيرىا 

 وتقديـ بعض االقتراحات
ثـ اختتـ البحث بذكر االستنتاجات وخبلصة عامة لمنتائج المتحصؿ عمييا مع ذكر 

 .بعض المقترحات حوؿ موضوع البحث
 ثانيا: مشكمة البحث

عتباره المخطط والمنفذ والمقـو ليذه إالتدريسة ب يعتبر المدرس أساس العممية
العممية، وبالتالي فيو مطالب بأداء ميمتو ىذه عمى أحسف وجو مما يوجب عميو اكتساب 

 بعض الكفاءات التدريسية البلزمة لذلؾ.
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في رفع مستوى وقابميات المدرسيف  وتأثير بالغ أىميةونظرًا لما لمكفاءات التدريسية مف 
وما يعكسو مف رفع المستوى التحصيمي والحركي والمياري لمتبلميذ، فاف لمستوى ممارسة 

 األساتذة لمكفاءات التدريسية دور واضح وجمي في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
مف خبلؿ  اه في الميداف التربويينالذي أجر  مف خبلؿ التربص الميداني ناوقد الحظ

اه مف تكويف ينلمرحمة الثانوية، وحسب ما تمقا تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في
مشكمة يتوجب دراستيا أف ىناؾ  وخاصة في مجاؿ التدريس وما يتطمبو مف كفاءات، 

 يمكف التعرؼ عمى واقع ممارسة الكفاءات التدريسية والتي تكتسي أىمية بالغة مف خبلليا
أف  نا، حيث اتضح ليف عمى عممية التدريس لمادة التربية البدنية والرياضيةلدى القائم

وبعد مناقشة  ىناؾ تفاوت في ممارسة أساتذة التربية البدنية والرياضية لمكفاءات التدريسية،
تمؾ المشكمة مع بعض الدكاترة واألساتذة بمعيد التربية البدنية والرياضية بمستغانـ اتضح 

ؿ نحصر في مستوى ممارسة األساتذة لمكفاءات التدريسية ومنو حاو أف ىذه األخيرة ت
ا محاولة التعرؼ عمى األسباب الحقيقية التي كانت ذالباحث دراسة ىذه المتغيرات وك

 أساس ذلؾ التفاوت في مستوى ممارسة تمؾ الكفاءات التدريسية.
 ومف ىنا حصر الباحث المشكمة في السؤاؿ الرئيسي التالي: 

أساتذة بيف مستوى الكفاءات التدريسية وفؽ المقاربة بالكفاءات  تفاوت في ىؿ يوجد -
 .والطمبة المتربصيف العامميف التربية البدنية والرياضية
 األسئمة الفرعية التالية: إلىويتفرع ىدا السؤاؿ الرئيسي 

 مستوى كفاءة التخطيط بيف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف؟ في تفاوتيوجد  ىؿ -
 في مستوى كفاءة التنفيذ بيف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف؟ تفاوت يوجد ىؿ -
 في مستوى كفاءة التقويـ بيف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف؟ تفاوتىؿ يوجد  -
 
 
 



~ 7 ~ 
 

 أهداف البحث: ثالثا: 
 البحث بوجو عاـ إلى ما يمي: ييدؼ ىذا 

 بيفلكفاءات التدريسية وفؽ المقاربة بالكفاءات امستوى التفاوت في  الكشؼ عف -
  .الطمبة المتربصيفالعامميف و  أساتذة التربية البدنية والرياضية

 وحتى يتحقؽ ىدا اليدؼ يجب أف تتحقؽ عدة أىداؼ فرعية وىي كاآلتي: 
أساتذة  بالكفاءات بيف قاربةوفؽ الم التخطيط ةكفاء التفاوت في مستوى الكشؼ عف -

 .ية البدنية والرياضية العامميف والطمبة المتربصيفالترب
أساتذة  بيفبالكفاءات  وفؽ المقاربة ة التنفيذكفاء التفاوت في مستوى الكشؼ عف -

 التربية البدنية والرياضية العامميف والطمبة المتربصيف.
أساتذة بالكفاءات بيف  وفؽ المقاربة التقويـ ةكفاء التفاوت في مستوى الكشؼ عف -

 التربية البدنية والرياضية العامميف والطمبة المتربصيف.

 :فرضيات البحثرابعا: 
لئلجابة عمى أسئمة الدراسة الحالية، قمنا باختبار مدى صحة الفروض التالية )عند 

 ( 0.05مستوى داللة 
 الفرض العام:

 ،التنفيذ ،الكفاءات التدريسية )التخطيط إحصائية في مستوىػػػػ يوجد فروؽ ذات داللة 
والطمبة  العامميف التقويـ( وفؽ المقاربة بالكفاءات بيف أساتذة التربية البدنية والرياضية

 .العامميف أساتذة التربية البدنية والرياضيةلصالح  المتربصيف 
 الفرضيات الفرعية:

فتطرقنا إلى التحقؽ مف الفروض  كفاءات تدريسيةمف خبلؿ ما اعتمدناه مف 
 الفرعية اآلتية:
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وفؽ المقاربة بالكفاءات  التخطيط ةكفاء يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى -1
أساتذة التربية لصالح  والطمبة المتربصيف  العامميف بيف أساتذة التربية البدنية والرياضية

 .العامميف البدنية والرياضية
وفؽ المقاربة بالكفاءات بيف  التنفيذة كفاء لة إحصائية في مستوىيوجد فروؽ ذات دال -2

أساتذة التربية البدنية لصالح  والطمبة المتربصيف  العامميف أساتذة التربية البدنية والرياضية
 .العامميف والرياضية

التقويـ وفؽ المقاربة بالكفاءات بيف ة كفاء يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى -3
أساتذة التربية البدنية لصالح والطمبة المتربصيف  العامميف أساتذة التربية البدنية والرياضية

 .العامميف والرياضية
 أهمية البحث: خامسا: 

قد يسيـ بو مف خبلؿ النتائج المتوصؿ الييا في جانبيف،  ما تكمف أىمية بحثنا في
 الجانب العممي، والجانب العممي.

 : األهمية العممية
 تظير أىمية ىدا البحث في ىدا الجانب مف خبلؿ ما يمي:

رسة لمستوى الكفاءات التدريسية ألساتذة التربية اتتبع أىمية ىذا البحث مف كونو د
البدنية والرياضية العامميف والطمبة المتربصيف التي تعتبر ميمة لؤلستاذ والتبلميذ عمى حد 

وتزود األساتذة بمعمومات  ديـ سند عمميتق تسيـ في قدىذا البحث  كما أف نتائج سواء،
ومعارؼ حوؿ ممارسة األساتذة الكفاءات التدريسية كؿ ىذا مف اجؿ تحسيف أداء أستاذ 

الكشؼ عف الجانب المعرفي التربية البدنية والرياضية، وزيادة المعرفة اإلنسانية مف خبلؿ 
أساتذة التربية البدنية والرياضية السموكي لمكفاءات التدريسية وفؽ المقاربة بالكفاءات لدى و 

 العامميف والطمبة المتربصيف.
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 : العممية األهمية
 تظير أىمية ىدا البحث في الجانب العممي مف خبلؿ ما يمي:

تذة الكفاءات التدريسية وفؽ المقاربة بالكفاءات لدى أسا ومستوى التعرؼ عمى طبيعة   
دريسية الصحيحة تقديـ نموذج لمكفاءات التالمتربصيف، و التربية البدنية والرياضية والطمبة 

 .وفؽ ىذه المقاربة
 بحث: األساسية لم مصطمحاتالتعريف بالسادسا: 

يشير إلى كمية التغير أو الصفة المطموب تقديرىا، وأحيانا يشير إلى مستوى:   -1
المطموب المعيار المطموب ألغراض معينة عمى أساس قياس مستوى ما ىو كاؼ ألداء 

 .(269، صفحة 2003)عمار،  عمميا واجتماعيا
 :التدريس  -2

ىو مصدر الفعؿ )درس( و معناه التعميـ، يقاؿ: درس تدريسا الكتاب او المدرس،  :لغة
في مادة)درس(: درس الكتاب درسا في لساف العرب) ألبف منظور( جاء و  جعمو يدرسو.

 دراسة.و 
  (2006)أحمد ع.،  وفي الحديث )تدارسو القراف( ، أي اقرؤوه لئبل تنسوه

ى:"... بما كنتـ تعمموف و جاء في القراف الكريـ الفعؿ )درس( في عدة آيات، قاؿ اهلل تعال
 76بما كنتـ تدرسوف" سورة اؿ عمراف اآلية الكتاب و 
"ىو فف توصيؿ المعمومات والمعارؼ إلى التبلميذ، واإلجراءات التي يقـو بيا  : اصطالحا

، صفحة 2008)الحكيـ،  المعمـ مع التبلميذ إلنجاز مياـ معينة ولتحقيؽ أىداؼ محددة"
115) 

بيف المدرس  أقات المستمرة، تنشالتدريس ىو مجموعة مف العبل" أف كذلؾ ويعرؼ
كتساب الميارات واألنشطة إ، وعمى وى النموالمتعمـ، وىذه العبلقات تساعد المتعمـ عم

  .(2006)أحمد ع.،  البدنية
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 : الكفاءات التدريسية -3
درة نقبل عف الفتبلوي بأنيا تمؾ المقدرة المتكاممة التي تشمؿ مجمؿ مفردات  يعرفيا

المعرفة والميارات واإلتجاىات ألداء ميمة ما أو جممة مترابطة مف المياـ المحددة بنجاح 
 .(220، صفحة 2003)محسف،  وفعالية

الكافي مف معارؼ وميارات واإلتجاىات اإليجابية ويذكر بأنيا إمتبلؾ المعمـ القدر 
المتصمة بأدواره وميامو المينية والتي تظير في أدائو وتوجو سموكو في موقؼ العممية 
 التدريسية بمستوى محدد مف اإلتقاف ويمكف مبلحظتيا وقياسيا بأدوات معدة ليذا الغرض

 .(85، صفحة 2000)الرحمف، 
اإلجراءات العممية أو السموؾ الفعمي الذي يقـو بو أستاذ التربية البدنية  وتعرؼ أيضا بأنيا

والرياضية وفقا لمراحؿ خطة الحصة المختمفة بغرض تحقيؽ األىداؼ المرسومة في 
  (127، صفحة 1979)سيير،  الخطة.

 المقاربة بالكفاءات:  -4
 أو المشكؿ دراسة كيفية " :بأنيا المقاربة التربية تعرؼ عمـو معجـ في المقاربة: -4-1

 كؿ وترتبط الذي يحبذه، الفكري العالـ إلى الدارس بنظرة وترتبط غاية، أو بموغ معالجة
 (25،ص 1994 وآخروف، غريب الكريـ ) عبد" لمعمؿ بإستراتيجية مقاربة

" فالمقاربة ىي أسموب معالجة موضوع أو  Larousseويتأكد ذلؾ في معجـ الروس "
 مشكؿ.

 :الكفاءة -4-2
ورد في المعجـ الوسيط الصادر عف معجـ المغة العربية بالقاىرة اف كفاه الشيء،  لغة: 

 .(40، صفحة 2002)حتروبي،  .يكفي، كفاية :استغنى بو عف غيره، فيو كاؼ، كفي
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لمكفاءة مقاربات كثيرة منيا المقاربة بالمعرفة والمقاربة  المقاربة بالكفاءات : -4-3
بالميارة والمقاربة بالسموكات وحسف التواجد والمقاربة بالمعارؼ والميارة وحسف التواجد 

 (C, 1999.) والمقاربة بكفاءات المعرفي.
اب المعارؼ الضرورية الطمبة التييئ الجيد لمحياة المينية واكتستييئ المقاربة بالكفاءات 

وذلؾ عف طريؽ تنمية قدرة استعماؿ تمؾ المعارؼ في سياؽ واقعي وعممي  ،لمجاؿ عمميـ
 ميني. -

 الرياضية:التربية البدنية و  أستاذ -5
يعتبر األستاذ ركنا أساسيا مف أركاف العممية التعميمية و يحمؿ  التعريف االصطالحي:

يو أعباء وادوار كبيرة، باإلضافة الى انو المصدر الرئيسي في تنقؿ المعرفة والعمـ، ف
ميما يحدث مف تطورات ال  يساىـ في تربية أجياؿ صاعدة ويييئيـ لمحياة المستقبمية 

  (138، صفحة 1996)الخولي أ.،  يمكف عنو داخؿ الوسط التعميمي
الذي يمقف الدرس لمتمميذ، أي يقوـ بتوصيؿ المعمومات و المعرفة إلى  التعريف اإلجرائي:

 الرياضيةميمية في مادة التربية البدنية و جؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التعأالمتعمـ مف 
 :السابقةالدراسات  -سابعا

الدراسات السابقة مف أىـ ما يجب عمى الباحث أف يتطرؽ إليو قبؿ الشروع تعتبر 
في البحث، لما ليا مف أىمية في معرفة األبعاد التي تحيط بمشكمة البحث، فمف خبلؿ 
نتائج البحوث السابقة يستطيع الباحث أف يبني الخطوط العريضة لبحثو، وبالتالي يسيؿ 

 عميو ضبط المتغيرات.
   مدى ممارسة معممي المرحمة االبتدائية لمكفايات التدريسية  األولى:الدراسة  -1
 التخطيط اليومي لمتعميـ نموذجا()

 أهم التساؤالت:
 ما مستوى أداء معممي المرحمة اإلبتدائية لكفايات التخطيط؟ -
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ىؿ يختمؼ مستوى أداء معممي المرحمة اإلبتدائية لكفايات التخطيط باختبلؼ الخبرة في  -
 التدريس؟

ىؿ يختمؼ مستوى أداء معممي المرحمة اإلبتدائية لكفايات التخطيط باختبلؼ طبيعة  -
 التكويف؟

 الفرضيات :
بتدائية لكفايات التخطيط عف مستوى األداء اإليختمؼ مستوى أداء معممي المرحمة  -

 (%75االفتراضي)
ختبلؼ الخبرة في إطيط ببتدائية لكفايات التخال يختمؼ مستوى أداء معممي المرحمة اإل -

 التدريس
في ال يختمؼ مستوى أداء معممي المرحمة اإلبتدائية لكفايات التخطيط باختبلؼ الخبرة  -

 المستوى العممي
 تيدؼ الدراسة الى: هدف الدراسة :

 ػ تحديد الكفايات البلزمة لمعمـ المرحمة االبتدائية في مجاؿ التخطيط اليومي لمتدريس.1
األداء الفعمي لممعمميف في مجاؿ التخطيط لمتدريس بالمستوى المحدد  ػ مقارنة مستوى2

 لمدراسة.
ػ معرفة الفروؽ بيف المعمميف في كفايات التخطيط وفؽ متغيري الخبرة و المستوى 3

 العممي لممعمـ.
 إجرءات البحث:

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي الف الدراسة كانت تيدؼ إلى معرفة مستوى  المنهج:
 اء معممي المرحمة االبتدائية لكفايات التخطيط أد

يتكوف مجتمع األصمي لمدراسة إستنادا إلى إحصائيات مديرية التربية لوالية ورقمة مف 
معمما و معممة بدائرة ورقمة الكبرى المتكونة مف بمديتي ورقمة و الرويسات، وقد  1032
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ف الصعب إجراء الدراسة فردا، و لما كاف م 30سحبت منيـ عينة استطبلعية قدرت ب 
 عمى جميع أفراد المجتمع األصمي،

اعتمد الباحث في اختباره عمى العينة العشوائية البسيطة، حيث بمغ عدد افراد  العينة:
 معمما و معممة 120العينة 

 الدراسة أداة بواسطة عمييا المحصؿ البيانات تحميؿ أجؿ مف
 اإلحصائية األساليب عمى الباحث اعتمد المقياس: 

 أهم نتيجة:
معممي المرحمة اإلبتدائية منخفض إلى حد ما، مما يعطي صورة توصمت إال أف مستوى 

 سيئة عف المراحؿ المتقدمة مف التعميـ المتمثمة في التنفيذ والتقيـ والتقويـ.
 : االقتراحات -
 . لدروسيـ والمتقف الجاد التخطيط بضرورة المعمميف تحسيس  -
 . التخطيط كفايات المتبلؾ تدريبية بدورات القياـ  -
 .التعممية التعميمية العممية إنجاح في التخطيط دور تبرز تربوية ندوات عقد  -
الكفايات التدريسية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية لممرحمة  الدراسة الثانية: -2

 دىوؾ  -سميمانية   -األساس في مراكز محافظات أربيؿ 
 ييدؼ البحث إلى : هدف الدراسة:

بناء مقياس لكفايات التدريس لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية لممرحمة األساس في  -
 مركز محافظات إقميـ كوردستاف .

التعرؼ عمى مدى إمتبلؾ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية لمكفايات التدريسية في  -
 مركز محافظات إقميـ كوردستاف ،

 الكفايات التدريسية مف حيث الجنس .التعرؼ عمى الفروؽ في  -



~ 14 ~ 
 

التعرؼ عمى الفروؽ في الكفايات التدريسية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية بيف  -
 محافظات إقميـ كوردستاف )أربيؿ ، سميمانية ػ دىوؾ (.

 إجراءات البحث: -
 إستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسح لمبلئمتو وطبيعة البحث المنهج: - 
 عينة البحث: -
( مدرسًا ومدرسة مف مدارس مركز مدينة أربيؿ 40عينة بناء المقياس: تـ اختيار ) -

 بالطريقة العشوائية البسيطة    
( مدرسًا ومدرسة مف 61عينة التطبيؽ النيائي: ضمت عينة البحث النيائية عمى ) -

 ( 53.98مجتمع البحث بنسبة ) المحافظات الثبلث والذيف يشكموف عينة  مف
 اإلستنتاجات:

إمتبلؾ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية كفايات تدريسية لدرس التربية الرياضية  -        
 %(.75أعمى مف النسبة المحددة لممحؾ الفرضي البالغ )

تنفيذ محور كفايات تفّوؽ مدرسي التربية الرياضية في محاور الكفايات التدريسية)  -        
الدرس  وكفايات اإللماـ بالمادة الدراسية والعممية، ومحور كفايات األنشطة الداخمية 

 ( عمى مدرسات التربية الرياضية لمحافظات إقميـ كوردستاف. والخارجية
تكافؤ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محاور الكفايات التدريسية )كفايات  -       

دارة الصؼ، وكفايات استخداـ  التخطيط واإلعداد لمدرس، وكفايات التعامؿ مع الطمبة وا 
 الوسائؿ التعميمية، وكفايات التقويـ (.

تفّوؽ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية لمحافظة أربيؿ عمى مدرسي ومدرسات  -       
محافظتي) السميمانية ودىوؾ( في محاور كفايات التدريس) كفايات تنفيذ الدرس واستخداـ 

 اليب التدريسية ومحور كفايات التقويـ (.األس
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تكافؤ مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في المحافظات ) أربيؿ ػ سميمانية ػ  -       
دىوؾ ( في محاور كفايات التدريس)محور كفايات التخطيط واإلعداد لمدرس، محور 

دارة الصؼ، محور كفايات اإللماـ  الدراسية والعممية،  بالمادةكفايات التعامؿ مع الطمبة وا 
 كفايات استخداـ الوسائؿ التعميمية، محور كفايات األنشطة الداخمية والخارجية(. محور

 التوصيات والمقترحات:
إعتماد مقياس الكفايات التدريسية المعد في ىذه الدراسة كأداة في الدراسات  -       

 المستقبمية.
دة مستقمة في مناىج  طرائؽ التدريس بكميات  إدراج موضوع الكفايات التدريسية كما -       

التربية الرياضية في محافظات إقميـ كوردستاف ) أربيؿ ػ سميمانية ػ دىوؾ ( وتدريسو 
 بصورة مركزة

إعداد دليؿ بالكفايات التدريسية البلزمة لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية وتدريبيـ  -       
 عمى ىذه الكفايات اثناء الخدمة

البلزمة لمدرسي ومدرسات التربية    إجراء دراسات مستقبمية حوؿ الكفايات التدريسية -       
 الرياضية مف وجية نظر المشرفيف اإلختصاصييف والمدرسيف ومدراء المدارس.  

تقويـ فعالية تدريس جامعة  بعنواف:( 2016دراسة )الصمعيدي الدراسة الثالثة:  -3
 .تكريت

 التعرؼ عمى الفروؽ في فاعمية تدريسي جامعة تكريت  الهدف:
 (2010استخدـ الباحثاف المقياس المعد مف قبؿ )االزير جاولي و كاظـ  المقياس:

طالب وطالبة مف كميات القانوف واآلداب تخصص إنساني وكمية  200: تتكوف مف العينة
 اليندسة والعمـو تخصص عممي
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 اإلستنتاجات :
توصؿ الباحثاف إلى أف كفاءة التدريس لدى أساتذة جامعة تكريت تتمتع بمستوى جيد إال  

أنيا لـ تكف عالية الجودة، ىناؾ فروؽ في قيـ أساتذة الجامعة تبعا لمتغير الجنس في 
حيف كاف ىناؾ فروؽ في تقييـ عممية التقويـ تبعا لمتغير التخصص ولصالح التخصص 

 العممي
( تقويـ الكفايات التدريسية بكمية التربية 2016دراسة )االكوع، عة: الدراسة الراب -4

 الرياضية بجامعة صنعاء
 ىدؼ الدراسة:

في ضوء  ىدفت إلى تقويـ الكفايات التدريسية بكمية التربية الرياضية بجامعة صنعاء
 معايير الجودة و اإلعتماد األكاديمي

 استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسحي  المنهج:
 ( فقرة51( مجاالت و )6حدد الباحثاف استبانة مكونة مف ) :األداة

 اإلستنتاجات:
إمتبلؾ أعضاء التدريس بعض الكفايات التدريسية في ضوء معايير الجودة واألعتماد 
األكاديمي مثؿ كفايات التنفيذ واألىداؼ وطرائؽ واساليب بنسبة جيدة، وتدني في بعض 

 الكفايات التدريسية مثؿ كفايات التخطيط والتقويـ والشخصية، 
 :التوصية

عضاء ىيئة التدريس ىو األنسب لما لو مف مردود إف تقويـ الطبلب لمكفايات التدريسية أل
ايجابي في معرفة نقاط القوة والضعؼ وتجويد الكفايات التدريسية واألداء ألعضاء ىيئة 

 التدريس.
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بعنواف: تصميـ نموذج  2005دراسة شكر محمود سعيد المولى  :خامسةالدراسة ال -5
الرياضية لممرحمة االبتدائية في مدينة لتقويـ واقع الممارسات التدريسية لمعممي التربية 

 الموصؿ، رسالة ماجستير بكمية التربية الرياضية بجامعة صنعاء.
 هدف الدراسة:

تصميـ نموذج لتقويـ واقع الممارسات التدريسية لمعممي ومعممات التربية في المرحمة  -
 األبتدائية في مدينة موصؿ.

معممات التربية في المرحمة األبتدائية كما تقويـ واقع الممارسات التدريسية لمعممي و  -
 يحددونيا بانفسيـ.

التعرؼ عمى داللة الفروؽ الفردية المعنوية لمممارسات التدريسية لمعممي و معممات  -
 التربية تبعا لمتغيرات الجنس و المؤىؿ العممي والخبرة.

 إجرءات البحث:
بطريقة المسح لمبلئمة طبيعة اعتمد الباحث في الدراسة عمى المنيج الوصفي  المنهج: 

 البحث، 
استخدـ اإلستبياف وسيمة لجمع البيانات بعد تصميمو وفؽ الخطوات العممية، اذ اعد 

ية مستكمبل شرطي الصدؽ والثبات فقرة بصيغتو النيائ 51الباحث استبيانا تضمف 
 محاور ىي: 5موزعة عمى و 

ـ األجيزة واألدوات، محور اواستخدالتخطيط لمدرس، محور تنفيذ الدرس محور األعداد و 
محور تقويـ الوحدة  ،اإللماـ بالمادة العمميةمحور التعامؿ مع التبلميذ، ادراة الصؼ و 

 .التعميمية، وكؿ فقرة مف االستبياف تعبر عف ممارسة معينة
شتممت عينة البحث عمى  معممة موزعة تبعا  94معمما، و 65معمـ و معممة بواقع  159وا 

 الجنس والمؤىؿ العممي درا، معيد، كمية وسنوات الخبرة.لمتغيرات 
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بعد جمع البيانات مف أفراد عينة البحث تـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبارات لعينتيف 
 مستقمتيف وتحميؿ التبايف ؼ واختبار شفيو الختبار فروؽ المتوسطات.

 اإلستنتاجات:
ؼ مؤسسات تخرجيـ و سنوات خبرتيـ إف لمعممي و معممات التربية الرياضية و لمختم -

في مدينة الموصؿ يمتمكوف قدرا كافيا مف الممارسات التدريسية لدرس التربية الرياضية 
 في المرحمة اإلبتدائية.

إف خرجي وخريجات معاىد المعمميف والمعممات أفضؿ عطاء في الممارسات التدريسية  -
 ات و خرجي كمية التربية الرياضية.مف اقرأنيـ خرجي و خريجات دار المعمميف و المعمم

لسنوات الخبرة عامؿ ايجابي في تمكيف المعمميف و المعممات بكافة مؤسسات تخرجيـ  -
في الممارسات التدريسية خريجو كمية التربية الرياضية ال يشعروف بالتكيؼ الميني في 

 عمميـ في المدارس اإلبتدائية.
: الكفاءات وافبعن 2013و بف يحي صافية دراسة بوعزة فايزة سة: سادالدراسة ال -6

الرياضية لممرحمة الثانوية بوالية التربية البدنية و  التدريسية الواجب توافرىا في أستاذ
 مستغانـ

 أهم التساؤالت التي طرحها الباحث:
ىؿ يتوفر أستاذ التربية البدنية والرياضية عمى الكفاءات التدريسية وفؽ مقاربة  -

 بالكفاءات
 : الفرضية

تتوفر الكفاءات التدريسية بدرجة متوسطة لدى أساتذة التربية البدنية وفؽ المقاربة  -
 بالكفاءات
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 هدف الدراسة:
معرفة مدى توفر كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويـ لدى أساتذة التربية البدنية وفؽ  -

 المقاربة بالكفاءات
 اتبع الباحث في بحثو عمى المنيج الوصفي بالطريقة المسحية المنهج:
اجري البحث عمى مستوى الثانويات التابعة لبمدية مستغانـ وذلؾ عمى عينة مف  العينة:

 ( أستاذ و اختيرت بطريقة عشوائية 30أساتذة التربية البدنية وبمغت )
 أهم نتيجة:

لتخطيط و نقص في كفاءة التنفيذ فاية اأساتذة التربية البدنية لدييـ تحكـ عالي في ك -
 التقويـو 

 أهم توصية:
 عقد تكوينات ألساتذة التربية البدنية وفؽ المقاربة بالكفاءات لرفع مستواىـ. -

 التعميق عمى الدراسات السابقة:  
ذات الصمة بموضوع و  التي تـ التطرؽ إلييا مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة

ويتضح أف ىناؾ  ،مستوى توفر الكفاءات التدريسية لدى األساتذة ىحيث ركزت عم بحثنا
 أوجو لبلتفاؽ في ىذه الدراسات، وبعض أوجو االختبلؼ.

الكفاءات التدريسية  التفاؽ فقد كانت تيدؼ الدراسات إلى معرفة فاعميةاحيث أوجو  فمف
درس  ماومنيا   ،ومنيا عممية التقويـ ،، فمنيا ما درس عممية التخطيطلدى األستاذة
  .دريسيةتالكفاءات ال

أما أوجو االختبلؼ فقد تجمت في األداة المستخدمة فمنيا الدراسات التي اعتمدت عمى  
ومف حيث المنيج المستخدـ فقد استخدـ كؿ  ،أداةستبياف، ومنيا ما اعتمدت عمى اإل

 الباحثيف المنيج الوصفي، والذي دعت إليػو طبيعػة الدراسػة. 
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ؿ اطبلعنا ودراستنا لمدراسات التي عرضناىا، استطعنا أف نستفيد منيا في إف مف خبل
 عدة جوانب، ومف أىميا أف كؿ الدراسات استخدمت المنيج الوصفي. 

  :نقد الدراسات السابقة 
استطعنا أف نستفيد مف دراستنا لمدراسات التي عرضناىا في عدة جوانب، ومف 

الشيء  الكفاءات التدريسية لدى األستاذة فاعميةأىميا أف كؿ الدراسات حاولت دراسة 
، مما جعمنا نفكر الكفاءات التدريسية لدى األساتذة الذي لـ يسمح لمباحثيف بمعرفة مستوى

 .الكفاءات التدريسية لدى أستاذ التربية البدنية والرياضيةفي دراسة مستوى 
لمدراسات السابقة والتي أىمية الرجوع فمجاؿ االستفادة مف الدراسات السابقة يظير مف 

ستفدناه منيا، مما أعطانا دعما لمبحث في الموضوع قيد الدراسة إ تأكدت مف خبلؿ ما
 ومف خبلليا استطعنا تجنب أىـ الصعاب التي واجيت البػاحتيف في الدراسػات المػاضيػة.

 خالصة: 
طريؽ إف بحثنا يشتمؿ عمى عدة جوانب ال يمكف لممطمع أف يتعرؼ عمييا إال عف 

الرجوع إلى جانب التعريؼ بالبحث الذي حاولنا جاىديف مف خبللو توضيح معالـ ىذه 
الدراسة لكؿ مف يطمع عمييا، فعرضنا المشكمة التي نحف بصدد دراستيا، ووضحنا دواعي 
ذلؾ عف طريؽ توضيح اليدؼ مف الدراسة و أىميتيا العممية والعممية، وقدمنا التعاريؼ 

لتي تستخدـ في البحث وكاف حتى تتضح الرؤى وال يكوف ىناؾ الخاصة بالمصطمحات ا
أي خمط، وتعرضنا بعدىا إلى الدراسات السابقة والمشابية لدراستنا حتى نستطيع االستفادة 

 مف نتائجيا، وتفادي الصعوبات التي واجيت الباحتيف في ذلؾ.
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 تمهيد:
يعد ميداف التدريس بمختمؼ عناصره مف المياديف التي تخضع عمى الدواـ إلى 
البحوث والدراسات العممية بمختمؼ أنواعيا مف قبؿ مراكز البحوث بيدؼ تشخيص واقع 

واالرتقاء بيا بما يتبلءـ حاؿ العممية التعميمية بكافة تفاصيميا وتقويميا بما يؤمف النيوض 
 ومتطمبات ومتغيرات العصر الراىف المتجدد والمتطور باستمرار.

فعممية التدريس تعتمد بشكؿ أساسي عمى قدرة المدرس الذي يعد أحد أىـ ثبلث عناصر 
رئيسية إلى جانب المنيج والطالب، فدوره فاعؿ ورئيس في تمؾ العممية إذ ال يمكف ألي 

غني عف دور المدرس فمف خبللو تتـ عممية إيصاؿ المعمومات نظاـ تعميمي أف يست
لمطمبة والتي تعكس وتعطي االنطباع عمى مدى فاعمية المدرس في تطبيؽ مفردات 

 .الدرس
 :التدريس -1

 االخذ والعطاء او الحوار والتفاعؿ بيف المدرس والطالب ولو اف التدريس ىو
تنمية القابميات واكتساب  إلىتمقى ومعارؼ تكتسب بؿ تتعدى  مف معمومات أسمى أىداؼ

عداد الفرد لممستقبؿ. الميارات والخبرات لتحضير  وا 
 مفهوم التدريس: -1-1

تحديد المفيـو الواضح والدقيؽ لمتدريس ليس بالسيؿ، ويرجع ذلؾ لتعّدد المفاىيـ 
متواصبل ييدؼ إلى  "يعد التدريس نشاطا، حيث األساسية واختبلؼ التوجيات التربوية

إثارة التعمـ وتسييؿ ميمة تحققو، ويتضمف سموؾ التدريس مجموعة األفعاؿ التواصمية 
والقرارات التي يتـ استغبلليا وتوظيفيا بكيفية مقصودة مف المدرس الذي يعمؿ كوسيط في 

 (15، صفحة 2000)قطامي،  تعميمي"–إطار موقؼ تربوي 
ويّتضح مف ذلؾ أّف عممية الّتدريس ليست مجّرد عرض معمومات، ونقميا إلى المتعّمـ، بؿ 
"ىي نشاط إنساني ىادؼ مخطط منظـ لغرض إحاطة المتعمـ بالمعارؼ وتمكينو مف 
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اكتشافيا، فيو ال يكتفي بإلقاء المعارؼ واكتسابيا إنما يتجاوزىا إلى تنمية القدرات عمى 
التأثير في شخصية المتعمـ مف خبلؿ عممية التفاعؿ التي تجري بيف اكتشاؼ المعارؼ، و 

كؿ مف المعمـ والمتعمـ والبيئة والوصوؿ بالمتعمـ إلى المستوى الذي يكوف فيو قادرا عمى 
التخيؿ والتفكير المنظـ، والتصور الواضح، وتنمية شخصية المتعمـ في المجاؿ المعرفي 

خضاعو إلى  .(25، صفحة 2008)عطية،  عممية تقويـ مستمرة" واالنفعالي، والمياري، وا 
فالتدريس أحد المحاور الميمة في العممية التعميمية، ومنو يمكف أف نعتبر التدريس بأنو 
 الجانب التطبيقي لمتعميـ، أو أحد أشكالو وأىميا، لذا فالتدريس نشاط تواصمي ييدؼ إلى

  (47، صفحة 2002)الحيمة ـ.،  إثارة التعمـ، وتسييؿ ميمة تحقيقو
ويعرؼ بأنو "نظاـ مف األعماؿ المخطط ليا، يقصد بو أف يؤدي إلى تعمـ الطمبة في 

يقـو بيا جوانبيـ المختمفة ونموىـ، وىذا النظاـ يشتمؿ عمى مجموعة األنشطة اليادفة، 
كؿ مف المعمـ والمتعمـ، ويتضمف ىذا النظاـ عناصر ثبلثة: معمما، متعمما، ومنيجا 
دراسيا، وىده العناصر ذات خاصية دينامكية، كما أنو يتضمف نشاطا لغويا ىو وسيمة 
اتصاؿ أساسية، بجانب وسائؿ االتصاؿ الصامتة، والغاية مف ىدا النظاـ إكساب الطمبة 

  .(2009)الحيمة ت.،  "ت، واالتجاىات، والميوؿ المناسبةالمعارؼ، والميارا
بينما يراه البعض عمى أنو "كافة الظروؼ واإلمكانيات التي يوفرىا المعمـ في موقؼ  

تدريسي معيف، وجميع اإلجراءات التي يتخذىا مف أجؿ مساعدة المتعمميف عمى   تحقيؽ 
 (30، صفحة 2009)عطية،  لذلؾ الموقؼ"األىداؼ المحددة 

فمف خبلؿ المفاىيـ والتعاريؼ، يمكننا الوقوؼ عمى العبلقة التربوية المتواجدة بينيا حيث 
أف التدريس يمكف اعتباره عممية ترابط بيف المدرس والمتمدرس مف أجؿ بموغ أىداؼ، 

مسطرة مسبقا، بواسطة مواقؼ تعميمية موجية، منيا نمو المتعّمميف، واالستجابة ومرامي 
لرغباتيـ، وخصائصيـ، واختيار المعارؼ والمبادئ، واألنشطة، واإلجراءات التي تتناسب 

 معيـ، وتنسجـ في نفس الوقت مع روح العصر.
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المتعمـ، بؿ  إلىعممية التدريس ليس مجرد عرض معمومات ونقميا  إف، يتضح مف ذلؾ
، يمعب فييا المعمـ دور المصمـ ىي عممية تفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ والمادة التعميمية

 ( 123، ص2009المقيـ )سعادة والمخطط والمسيؿ والمنفذ والمتابع و 
رتباطا وثيقا ببقية إيرتبط ، وىو الميمة في العممية التعميمية حد المحاورأفالتدريس 
أساليب ريس، الوسائؿ التعميمية، طرائؽ و لمنياج، األىداؼ، مادة التدخرى )كاألالمحاور ا

العناصر األساسية لمقياـ بالعممية التعميمية، التي يس( ويكوف المعمـ احد المحاور و التدر 
ي مادة يشترط نجاحيا توافر عدد مف المبادئ العامة، التي يعتمد عمييا التدريس الجيد أل

 تدريسية.
واإلمكانيات التي يوفرىا األستاذ في موقؼ  كافة الظروؼ"ريس ىوإلى أف التد ويشار

تدريسي معيف، واإلجراءات التي يتخذىا في سبيؿ مساعدة التبلميذ عمى تحقيؽ األىداؼ 
  .(16، صفحة 2000)جامؿ، المحددة لذلؾ الموقؼ" 

التدريس بانو "عممية ذاتية تتجمى فييا شخصية األستاذ إلى أبعد حد،  كذلؾ وصؼو 
 .(90، صفحة 1999)الديري،  حيث تمعب فييا ذاتية دورا عظيما"

"ىو عبارة عف سمسمة منظمة مف الفعاليات يديرىا األستاذ، ويسيـ فييا  ويذكر أف التدريس
 .(17، صفحة 1997)الخطيب،  ونظريا بقصد تحقيؽ أىداؼ معينةا المتعمـ عممي

العممية التفاعمية الي  تمؾومف خبلؿ ما تـ ذكره مف تعاريؼ يمكف القوؿ بأف التدريس ىو 
اإلجرءات التي يقـو بيا األستاذ مع تبلميذه النجاز تحدث بيف األستاذ والتمميذ، أو تمؾ 

  والتخطيط لتحقيقيا.  مياـ معينة لتحقيؽ أىداؼ سبؽ تحديدىا
 قواعد عامة في التدريس: -1-2

يقصد بالقواعد العامة لمتدريس مجموعة مف المبادئ والحقائؽ التي يجب أف يعرفيا 
المعمـ ويمارسيا في تعميـ تبلميذه وىي مشتقة مف األبحاث التربوية وتجارب عمـ النفس 
التي توضح الخصائص العقمية والنمائية لممتعمـ، وتؤكد عمى البنية المنطقية والترتيب 
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يكوف التعمـ ي يراد تعمميا، وتحدد الممارسات الصحيحة لممعمـ كي السيكولوجي لممادة الت
فعاال، ومحققا لؤلىداؼ التي يراد بموغيا في اي مادة دراسية " )وليد احمد جابر واخروف، 

 ( 33، ص2009
التي يجب أف يراعييا المعمـ عند التدريس حسب رأي العديد مف ومف القواعد العامة 

 :التربوييف
 الطرائؽ التي يختارىا مبلئمة لممستويات العقمية والجسمية لمتبلميذ.أف تكوف  -1
 أف التعمـ يكوف ابعد اثر واعمؽ اذ توصؿ التمميذ اليو بنفسو. -2
 أف التعمـ ال يتأثر إال عف طريؽ الفيـ، ال عف طريؽ التمقيف الترديد الشكمي. -3
محاباة، وأف يكوف واسع الصدر، أف يبتعد المعمـ في تعمممو مع التبلميذ عف القسوة وال -4

 أخا وأبا لكؿ تمميذ.
 أف يوزع دوره وأدوار التبلميذ في المواقؼ التعميمية المختمفة. -5
 مراحل التدريس: -1-3

إنيا عممية تتضمف أنشطة كثيرة قبؿ وأثناء وبعد الموقؼ التدريس، بحيث يمثؿ  
جاحيا أو فشميا مع التبلميذ العامؿ الرئيسي المقرر إنىتماـ و األستاذ فييا محور اإل
 والمنيج والبيئة الصفية 

يتكوف التدريس مف ثبلثة مراحؿ رئيسية يتميز كؿ منيا بدور ونوع معيف مف العمميات 
 وتتفاعؿ ىذه المراحؿ فيما بينيا وتؤثر كؿ منيا عمى مرحمتيف األخرييف :

 المرحمة التحضيرية: -1-3-1
يتـ فييا األعداد والتخطيط واإلختيار الدقيؽ  ىي المرحمة التمييدية لمتدريس التيو 

لممواد واألجراءات التعميمية، والتعرؼ كذلؾ عمى طبيعة العممية التدريسية وتسمسؿ 
 .(133، صفحة 1982)حمداف،  مجرياتيا التربوية و النفسية المختمفة"
 عمميات التالية:وعموما تحتوي ىذه المرحمة عمى ال
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 صياغة األهداف السموكية:  -أ
ىي عبارات تصؼ األداء  األىداؼ السموكية "كما عرفيا محمد سعيد العزمي"و 

المتوقع والذي نرغب أف يصبح المتعمـ قادرا عمى أدائيا، وتندرج تحتيا أىداؼ الوحدة 
)عزمي، الدراسية أي أنيا اصغر ناتج تعميمي سموكي متوقع لعممية التعمـ ويمكف قياسو" 

  .(95، صفحة 1996
"ويقصد بصياغة األىداؼ السموكية، تحديد األىداؼ التعميمية المختمفة في صورة سموكية 
 "أو التعبير عف اليدؼ المحدد بعبارات توضح الحاصؿ المتوقعة مف العممية التعميمية

  .(34، صفحة 1999)زغموؿ، 
 تقييم ما قبل الدرس: -ب

ىي عممية ميمة جدا يحتاج إلييا أستاذ التربية البدنية والرياضية يذكر محمد زياد حمداف 
أف مرحمة تقييـ ما قبؿ الدرس "تمثؿ أىـ المظاىر التي يمتاز بيا التدريس ىذه األياـ، 
حيث يمكف لؤلستاذ تحديد مستوى معرفة التبلميذ لمميارات المنيجية التي تنص عمييا 

 .(133، صفحة 1982)حمداف،  السموكية.األىداؼ 
 تخطيط عممية التدريس: -ت

 تولويافالتخطيط لعممية التدريس يعد عنصرا أساسيا مف عناصر اإلدارة ولو أ
عمى جميع عناصر اإلدارة األخرى فيو مرحمة التفكير التي تسبؽ تنفيذ النشاط والتي في 

 ضوئيا يتـ إتخاذ القرارات التي ترد عمى التساؤالت التالية:
 مف خبلؿ النشاط؟ أىداؼماذا يراد تحقيقو مف  -
 ما ىي أفضؿ الطرؽ والوسائؿ التعميمية لتحقيؽ ىذه األىداؼ؟ -
 ات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ؟ما ىي اإلمكاني -
 .(183، صفحة 1990)الخولي ـ.،  ما ىي أنسب وسائؿ تقويـ نتائج عممية التعمـ؟ -
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 تحضير وضبط بيئة التدريس: -ث
بعد العمميات التحضيرية السابقة يتولى األستاذ تحضير وضبط بيئة مناسبة 

كما يجب عمى األستاذ أف ييتـ بضبط نظاـ . في تنفيذ المحتوى االنطبلؽلمحصة قبؿ 
 التبلميذ، حتى يمكف لمعممية التعميمية أف تتـ في مناخ تربوي جيد.

 المرحمة التنفيذية: -1-3-2
تحضير الحصة، ومف خبلليا و تأتي ىذه المرحمة بعد انجاز األستاذ عممية تخطيط 

المعارؼ التي تنص عمييا األىداؼ السموكية يتـ تعميـ التبلميذ الميارات والقدرات و 
لمتدريس، بحيث يستعمؿ فييا األستاذ المبادئ و الوسائؿ المقترحة في المرحمة التحضيرية 
كما "يقـو بترجمة أىداؼ النشاط إلى سموؾ يقـو بو المتعمموف، وذلؾ مف خبلؿ توجيو 

رشاد لممتعمميف أثناء الحصة"  .(184، صفحة 1990)الخولي ـ.،  وا 
ال جاء التعمـ  ويجب أف ندرؾ أف مخطط التحضير وحده يجب أف ينفذ دفعة واحدة وا 
ناقصا، وساء نماء المتعمـ، فإف كانت األىداؼ واإلجراءات أكثر مما يمكف تنفيذه في 

رجاعيا إلى درس أخر، بشرط عدـ اإلستغ ناء عف الوقت المحدد يجب حذؼ بعضيا وا 
 (148، صفحة 1989)الكريـ،  ة"المياديف الثبلثة، الفكرية واإلنفعالية والنفس حركي

 المرحمة التقويمية: -1-3-3
عممية التقويـ بعد انتياء المرحمة التنفيذية، وتتضح أىمية ىذه المرحمة في  تأتي

كونيا وسيمة إخبار لمؿ تـ التوصؿ إليو، ومقارنتو بما يجب التوصؿ إليو حتى نتدارؾ 
األمر ونوفر الوسائؿ والطرؽ واألفكار التي مف شأنيا أف تفيدنا في تصميـ البرامج الجيدة 

 واليادفة
ية التعميمية يستيدؼ عمى النواحي السمبية واإليجابية في مختمؼ مراحميا، "وتقويـ العمم

ومف خبلؿ نتائج التقويـ يمكف لمخططي برامج التربية البدنية والرياضية اتخاذ قرارات 
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موضوعية نحو تعديميا وتطويرىا، ولذا فإف العممية التقويمية يجب أف تكوف مستمرة 
 .(51، صفحة 1999)زغموؿ، باستمرار في تنفيذ البرنامج" 

يمكف القوؿ أف ىذه المراحؿ مرتبطة ببعضيا البعض ارتباطا وثيقا بحيث تمثؿ أساس 
 عممية التدريس.

 المقاربة بالكفاءات :  التدريس وفق -2
 المنيجي والعممي وتمحيص إلطارىا المقاربة بالكفاءات امتداد لممقاربة باألىداؼ،

منطؽ التعمـ عف طريؽ الممارسة وقرب  إلىنتقاؿ مف منطؽ التعميـ والتمقيف وتعني اإل
  .مدلوؿ المعارؼ ومدى أىميتيا ولزوميتيا في الحياة اليومية لمفرد

يي مقاربة أساسيا أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات يتـ باعتماد محتويات منطقيا ف
 ة،تسبات المراحؿ التعميمية السابقوالرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكاألنشطة البدنية 

وتتحوؿ ىذه المكتسبات إلى قدرات ومعارؼ وميارات تؤىؿ التمميذ لبلستعداد لمواجية 
 تعميمات جديدة ضمف سيؽ يخدـ ماىو منتظر منو في نياية مرحمة تعمـ معينة

ؿ عمى إشراكو في مسؤوليات قيادة ليا وتعم أساسيايي تجعؿ مف المتعمـ محورا فبذلؾ ف
وتنفيذ عممية التعمـ وتقوـ أىدافيا عمى اختيار الوضعيات التعميمية المشتقة مف الحياة في 

حميا باستعماؿ المعارؼ واألدوات الفكرية  إلىصيغة مشكبلت ترمي عممية التعمـ 
 لمشكمة ()الوضعيات/ا بذلؾ يصبح حؿ المشكبلتو  ،وبتسخير ميارات الحركية الضرورية

المعتمد لمتعميـ الفعاؿ إذ أنو تصبح الفرصة المتعمـ لبناء معارؼ بإدماج  األسموب
تحدد ادوار متكاممة لممعمـ  أنياالمعطيات والحموؿ الجديدة في مكتسباتو ومعموماتو 

 والمتعمـ 
فمسعى ىذه المقاربة التي تمر عمى المناىج السابقة ىو تحديد رؤية التعمـ  مف حيث 

أىداؼ المصاغة عؿ شكؿ كفاءات قواميا المحتويات وتستمـز تحديد الموارد  تحقيؽ
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في نياية مرحمة تعمـ ما  –الكفاءة  –المعرفية والميارية والسموكية لتحقيؽ المممح المنتظر 
 .(115، صفحة 2003)لممناىج و.، أفريؿ 

 المقاربة بالكفاءات ــ مبادئ1ـــ2
 تعتبر التربية عممية تسيؿ النمو وتسمح بالتواصؿ والتكيؼ واالىتماـ بالعمؿ -1
 تعتبر المدرسة امتدادا لممجتمع وال يميؽ الفصؿ بينيما -2
 تعتبر التربية عنصر فعاال في اكتساب المعرفة -3
  تعتبر التربية عممية توافؽ بيف التمميذ وتطمعاتو لبناء مجتمعو-4
 يعتبر التعمـ عنصرا يتضمف حصيمة المعارؼ والسموكيات والميارات التي تؤىؿ -5

 –المجاؿ المعرفي  –*القدرة عمى التصرؼ 
 –المجاؿ الوحداني  –*القدرة عمى التكيؼ 

 يعتبر التمميذ المحرؾ األساسي لعميمة التعمـ وىذا يستدعي  -6
 مكتسبة عف طريؽ التعمـ  -موىبة   –فطرية  –*المعارؼ 
 حركة نفسية  –عقمية  –*القدرات 
 التوازف  –الفعالية  –قدرات ناضجة مقاسيا: الدقة  –الميارات 

تعتبر الكفاءة قدرة إنجازيو تتسـ بالتعقيد عبر صيرورة عممية التعمـ ، قابمة لمقياس  -7
 والمبلحظة عبر مؤشراتيا 

)لممناىج و.، أفريؿ  مبدأ التكامؿ والشمولية كوسيمة لتحقيؽ المنيج العاـ لممتعمـ يعتبر -8
  (115-116، الصفحات 2003

 خصائص المقاربة بالكفاءات : -2-2
التعميـ بديؿ الممارسة التقميدية، يقوـ عمى نظريات سموكية تعتبر التعمـ عممية  يعد

  :تفاعمية تنطمؽ مف واقع التمميذ ويمكف تمخيص أبرز خصائصو فيما يمي
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حوؿ مبادئ توفر سؤاؿ أو مشكمة توجو التعمـ بمعنى انو عوض أف تنظـ الدروس  -1
 شكمة ينظـ التعمـ حوؿ أسئمة حقيقة أصيمة ال، فالتعميـ بالمأكاديمية بحقو وميارات معينة

  .مستواىا وال تناسبيا لتوفر ليا حموؿ ووسائؿ عدة إلىالبسيطة  اإلجاباتترقى 
إذ يمارس التعمـ بالمشكبلت في جو تفاعمي ىادؼ يختمؼ عف : العمؿ التفاعمي -2

لمواقؼ السمبية األجواء التقميدية التي تستيمؾ فييا معظـ األوقات في اإلصغاء والصمت وا
 .التي تحوؿ دوف التعمـ الفاعؿ والمجدي

، والسماح بمراقبة والتاكد مف ة لضماف إستمرارية العمؿ المنتظـ( توفر الظروؼ الكفيم3
 مدى تقدمي 

لفوج المنجز ( اعتماد أسموب العمؿ بأفواج صغيرة بحيث يجد المتعمـ في عمؿ ا4
، ويحسف فرص تضمف اندماجو في المياـ المركبة ، واقعيةبالضرورة بصفة فردية

 المشاركة في البحث واالستقصاء والحوار لتنمية تفكيره ومياراتو االجتماعية 
، كثرة الحموؿ مطالبوف فيو بصناعة أشياء وغرضيا( انتاج المنتجات الف المتعمميف 5

، أو دراسة تقديـ عرض تاريخي، نموذج محسما، برنامجا إعبلميا أو ،إليياالمتوصؿ 
 (09، صفحة 2004)حبيمس، اكاديمية لظاىرة مف الظواىر 

 أهداف المقاربة الكفاءات  -2-3
التعمـ بالمشكمة لـ يصمـ لمساعدة المدرس عمى نقؿ حجـ ىائؿ مف المعمومات  إف

 المتعمميف بقدر ما لتقديـ المساعدة لممتعمميف عمى:   األذىاف إلى
 مياراتيـ الذكرية وقـ اتيـ عمى حؿ مشكمة  تنمية تفكيرىـ و  -
   .والمحاكاة ،تعمميـ أدوار الكبار مف خبلؿ مواجية الموافؽ الحقيقية -
        .متعمميف مستقميف استقبلال ذاتيا إلىتحوليـ  -
          .خبراتيـ ومياراتيـ بفعؿ الممارسةاكتساب نتائج المتعمميف وتطوير  -
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الموقؼ  إلىتغيير عبلقة المتعمميف بالمعرفة بعد تحويؿ موقعيـ السمبي منيا  -
  .االيجابي يحفز طمب المعرفة و اكتسابيا

 ورة التعمـ.                            ر استيعاب المواد الدراسية والتحكـ في سي -
دماجو في مجتمع ا  الحياة المينية و  إعدادمف ثمة  تشجيع عمؿ الفرد مع الجماعة -

                                                   (08، صفحة 2004)حبيمس، 
 :وفق المقاربة بالكفاءات كفاءات التدريسيةال -3

المعارؼ والميارات يقصد بيا "مجمؿ تصرفات وسموؾ معمـ التربية والتي تشمؿ 
)السايح،  "موؾ بمستوى عاؿ مف الدقة واألداءأثناء الموقؼ التعميمي ويتسـ ىذا الس

 .(83، صفحة 2001
كما تعرؼ عمى أنيا "مجمؿ تصرفات وسموؾ المعمـ والتي تشمؿ المعارؼ واالتجاىات 

، صفحة 2008)محمد،  بالكفاءة والفاعمية " والميارات عند قيامو بأداء عمؿ يتسـ
"ىي نسؽ متمّيز مف السموكات التي يمكف التعرؼ عمييا والتي يؤثر  ويذكر كذلؾ .(216

)خفاجة ف.،  "بيا المعمـ في المتعمـ عف طريؽ التدعيـ والتوجيو عندما يمارس مياـ عممو
  .(47، صفحة 2007

"ىو مجموعة نظريات وحقائؽ، ولف يصبح المعمـ مدرسا ماىرا إاّل إذا  ويذكر أف التدريس
استطاع تطبيؽ النظريات والحقائؽ العممية، لذا يجب أف يعد المعمـ لمتدريس مف حيث 

 .(64، صفحة 2007)عثماف،  "ستراتيجية وسموكو نظريا وتطبيقياا
لكي يتحرر المعمـ مف لدى األستاذ وضرورة اكتسابو ليا، يقاؿ أنو " وألىمية ىذه الكفاءات

القيود والتبعية لمغير يجب أف يكوف حامبل لكفاءة عالية في المعارؼ العممية 
والبيداغوجية، ويمارس التدريس بوعي وتبصر كما يكوف قادرا عمى ابتكار الظروؼ 

 .(65، صفحة 2005)ىني،  "التبلميذالمبلئمة لتعميـ 
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يمكننا القوؿ أف الكفاءات التدريسية ىي أف يكوف األستاذ عمى وعي تاـ بالمعرفة  ومف ىنا
التي يقدميا لتبلميذه مع إتقاف لؤلساليب والطرائؽ التي يعتمد عمييا في إيصاؿ ىذه 

 المعرفة ألذىاف ىؤالء التبلميذ حتى يتمكنوا مف استيعابيا.
ية سية لمدرسي التربية البدنية والرياضالتدريوىناؾ شبو إجماع لممربيف عمى أف الكفاءات 

 ىي كالتالي:
 القدرة عمى عرض الميارة الحركية بطريقة سميمة. -
تقاف. -  القدرة عمى استخداـ أساليب وطرائؽ التدريس المختمفة بتحكـ وا 
 القدرة عمى إثارة دافعية التبلميذ اتجاه موضوع الدرس. -
 الحديثة.القدرة عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية و  -
 مراعاة حاجات التبلميذ. -
 الخارجي لممدرسةقدرة عمى إدارة النشاط الداخمي و ال -
 .اإللماـ بجوانب المرحمة التعميمية التي يقـو بيا التدريس -

 وفي بحثنا سوؼ نقـو بدراسة ثبلث كفاءات والتي سوؼ نتطرؽ الييا بنوع مف التفصيؿ.
 خطيط:تة الكفاء -3-1

مجموعة مف التدابير المحددة التي تتخذ التخطيط في مفيومو العاـ بأنو:  يعرؼ
تحقيؽ ىدؼ معيف ومف ىنا يتميز بالنظرة المستقبمية والتنبؤ بمختمؼ المشكبلت  جؿأمف 

بأنو  عرؼ، حيث التحضير لمحموؿ في حاؿ وقوع ىذه المشكبلتا و التي يمكف مواجيتي
العمؿ مف اجؿ تحقيؽ اإلتقاف ثـ المناقشة، و تشابكة تتضمف البحث و م إدارية"عممية 

 .(33، صفحة 1999)الطيب،  تبارىا شيئا مرغوبا فيو"عبإ إلييااألىداؼ التي تنظر 
التربوي الذي يعتبر مف أىـ  والشامؿ يأتي تعريفد تعريؼ التخطيط بمفيومو العاـ و بعف

"التنبؤ بسير المستقبؿ في التربية والسيطرة عميو مف  يعرؼ بأنو ، حيثمجاالت التخطيط
لى اإلستخداـ األمثؿ لمموارد البشرية والمالية  أجؿ الوصوؿ إلى تنمية تربوية متوازنة وا 
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لى الربط بيف التنمية التربوية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاممة" ب، )الطي المتاحة، وا 
 .(39، صفحة 1999

يوجو التعميـ ويحدد حركتو ومساره وىو  ذي"يعني التفكير العممي العرؼ كذلؾ بأنو و 
يختص بإعداد القرارات القائمة عمى البحث والدراسة في التعميـ سواء مف الداخؿ أو مف 

 .(36، صفحة 2007)الحريري،  الخارج"
 :أهمية التخطيط -3-1-1

"إف التخطيط  مف خبلؿ ما ذكر، أي لتخطيط لمعممية التدريسيةأىمية ودور اتظير 
محددة قبؿ الوحدة وفي  ستيداؼ لتوضيح إستراتيجياتدراسية ما، مع اإلالواضح لوحدة 

بعدىا، يرفع مستوى تخطيط المعمـ وتعميمو، واألىـ مف ذلؾ كمو أنيا تعزز أثنائيا و 
 (209، صفحة 2007)خطاب،  الطبلبي" التحصيؿ

 :تخطيط التدريس في النقاط التاليةيمكف أف نخمص أىمية و 
يشعر المعمـ كما يشعر غيره مف العامميف في الميف األخرى أف التدريس عممية ليا  -

التدريس "مينة مف ال مخصوصيا، ويمغي الفكرة التي سادت عف التدريس زمف طويؿ بأف 
 مينة لو"

 إلىمـ ويحوؿ عمؿ المعمـ عتجالية والعشوائية التي تحيط بمياـ المر يستبعد سمات اإل -
نسؽ مف الخطوات المنظمة المترابطة، المصممة لتحقيؽ أىداؼ جزئية ضمف إطار أشمؿ 

 ألىداؼ التعميـ.
نـ خبرات المعمـ العممية والمينية بصفة دورية ومستمرة، وذلؾ لمروره  إلىيؤدي  -

 القياـ بتخطيط الدروس. أثناءبخبرات متنوعة في 
بلميذ تيساعد عمى تحديد دقيؽ لخبرات ال وضوح الرؤية أماـ المعمـ إذ إلىيؤدي  -

 السابقة وأىداؼ التعميـ الحالية
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 أولمدرسي، سواء ما يتعمؽ باألىداؼ، يساعد المعمـ عمى إكتشاؼ عيوب المنيج ا -
مف ثـ يمكنو مف العمؿ عمى تبلقييا، أساليب التقويـ، و  وأطرؽ التدريس،  أوالمحتوى 

ويساعده عمى تحسيف المنيج بنفسو، او عف طريؽ تقويـ المقترحات الخاصة بذلؾ 
 لمسمطات المعنية.

والتثبت منيا وتحري وجوه  يتيح التحضير واإلعداد لممعمـ فرصة اإلستزاد مف المادة، -
المصادر المختمفة لتوضيح النقاط الغامضة في  إلىالصواب فييا عف طريؽ رجوعو 

 الدرس.
 ما وأ الدرس، في ورد ما منيا سواء ،يعطي لممعمـ فرصة تحقيؽ بعض المعمومات -

 .بحث أو دراسة دوف سماع مف المعمـ إكتسبو
يعد التحضير سجبل لنشاط التعميـ، سواء أكاف ذلؾ مف جانب المعمـ، اـ التمميذ، وىذا  -

السجؿ يفيد المعمـ اذ يمكنو مف الرجوع إليو إذا اذا نسي شيئا في أثناء سير الدرس كما 
، 2003)زيتوف،  .يذكره فيما بعد بالنقاط التي تمت دراستيا في الموضوع أفيمكف 
 .(373صفحة 

 خصائص التخطيط الفعال: -3-1-2
قد يقوـ معمـ بإعداد خطة غير قابمة لمتنفيذ رغـ جودتيا نظريا وقد أخر بعكس 

 أساسيةيرسـ خطتو بخصائص  أفعمى المعمـ  االحتماالتذلؾ ومف أجؿ ضبط ىذه 
 تكوف:

يتحكـ  أفعمى المعمـ اف يعتمد عمى خطط مفصمة، حيث انو ال يستطيع مكتوبة :  -أ
 الدرس. أثناءفي األفكار التي تطرأ عمى ذىنو، وذلؾ ضمانا لعدـ الشرود 

خطة الدرس  أفيجب اف يراعي في خطة الدرس عنصر الزمف، بمعنى موقوتة :  -ب
مواد كافية لتغطية كؿ زمف الحصة، كذلؾ في خطة الدرس  وأ، أنشطةتعطي  أفيجب 

 الزـو البلـز لكؿ نشاط او إجراء وذلؾ لتحقيؽ الضبط والفعالية في التدريس.
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يجب أف تتسـ خطة الدرس بالمرونة، حيث يجب عمى المعمـ أال يعتمد  مرنة :  -ت
فيدة وذات قيمة عمى ما كتبو في السابؽ، بؿ يضيؼ إليو ويعدؿ فيو حتي تكوف خبرتو م

فيما بعد، كذلؾ يجب أف تراعي الخطة الظروؼ التي قد تحدث أثناء التدريس وتحوؿ 
 دوف إكماليا مثؿ اجتماع طارئ بمجمس المدرسة.

وجوب إعتماد  إلىتكوف مستمرة، حيث اشرنا  أفعممية التخطيط يجب  مستمرة : -ث
المبتدئ لتحقيؽ المرونة  المعمـ الخبير عمى التخطيط المفصؿ، مثمو في ذلؾ المعمـ

 ومواكبة التغيير وعدـ التضحية بفعالية التدريس
 .(372، صفحة 2003)زيتوف،  وبالتالي استمرارية عممية التخطيط.

 مبادئ التخطيط المدرسي : -3-1-3
 :فيما يميمبادئ التخطيط  يمكف حصر

 يستمد مف الواقع القائـ. الواقعية : -
 يراعي المشاكؿ و الصعوبات المتوقعة. المرونة : -
 يكوف شامؿ ممـ بجميع عناصر الدرس. الشمول : -
مف األحسف يجب أف يشارؾ في إعداده مجموعة مف األفراد ذوي خبرة المشاركة :  -

  وكفاءة.
)العجمي،  يجب تحديد األزمة والوقت البلـز لكؿ نشاط تدريسي مبرمج. التوقيت : -

 .(365، صفحة 2008
 القرارات المتخذة في مرحمة التخطيط: -3-1-4
 وع الدرس.ضيد األىداؼ التعميمية الخاصة بمو تحد -
 قياسيا.صياغة األىداؼ التعميمية صياغة سموكية يمكف  -
 اختيار األنشطة والمواد التعميمية المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ. -
 تحديد األدوات واألجيزة والوسائؿ التعميمية. -
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 تحديد الزمف المخصص لكؿ جزءمف الدرس. -
 تحديد خطوات السير في الدرس بطريقة مسمسمة. -
 تحديد دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ في الدرس. -
 المستخدمة في الدرس. تحديد التشكيبلت -
 االطبلع عمى العديد مف المراجع العممية المتخصصة المرتبطة بموضوعات الدرس.-
ـ المناسبة لمدرس، ووضع وتصوير اإلمكانات يتحديد الوسائؿ التعميمية ووسائؿ التقو -

 .(51فحة ، ص2007)خفاجة ف.،  الرياضية التي تساعد في تنفيذ الدرس
التدريسية المتصمة بتخطيط الدرس  خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو، يمكف حصر الكفاءات مفو 
 ما يمي:ك
 مكانية قياسياصياغتيا بطريقة سموكية إلتحديد األىداؼ التعميمية و  -
 وسائؿ تعميمية مناسبة لتحقيؽ األىداؼ المحددةيار األنشطة التعميمية ، أدوات و اخت -
 يزيد رغباتيـ في التعمـجعؿ الدرس مشوقا وممتعا مما يحفزىـ و  -
التبلميذ العبلقات بعضيا  إلدراؾالتعاقب المنطقي لئلجراءات التدريسية التسمسؿ و  -

 واستيعابيا إدراكياببعض و بالتالي 
 التعرؼ عمى األوضاع األساسية و المشتقة لمتمرينات -
 الدرس ءأجزاتحديد الزمف المخصص لكؿ جزء مف  -
التبلميذ  عددمرينات المستخدمة لمزمف المخصص وحالة الجو والبيئة و مناسبة الت -
  اإلمكانات المتوفرةو 
 كفاءة التنفيذ: -3-2

يتميز بكفاءات عدة أثناء تنفيذ الدرس، وعميو أيضا أف يثير اىتماـ  عمى المعمـ أف
التبلميذ بموضوع الدرس الذي ييتـ بالبيئة والحياة العممية، وبخبراتيـ السابقة ويعتمد في 
ذلؾ عمى تنويع أساليب الدرس وينتقؿ ىذا التنوع إلى أوجو النشاطات الرياضية وبشكؿ 
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في نياية يقوـ بتوجيو األسئمة المرتبطة بالدرس حسب ، وذلؾ إلشتراؾ التبلميذ، و جيد
 .(49، صفحة 2000)فريد،  أدوات وأساليب التقويـ الحديثة المعموؿ بيا.

المدرس بتنفيذ القرارات التي  مف خبللياىي المرحمة التي يقوـ فمرحمة التنفيذ أو األداء 
 .اتخذىا خبلؿ عممية التخطيط

 :فيذ الدرس يجب عميو مراعاة اآلتيلنجاح المدرس في تنو 
 النفسي لتقبؿ المادة الدراسية  اإلعداد -
 استخداـ وسائؿ تعميمية شيقة لمتأثير عمى المراحؿ السنية لمنع الممؿ -
 السبلمةو  األمفجييز الممعب لتوفير عامؿ تتخطيط و  -
 الحفاظ عمى النظاـيب التبلميذ عمى العمؿ الجماعي و تدر  -
 االتصاؿ بمصادر البيئة التي تخدـ الدرسالدروس بمواقؼ الحياة المختمفة و ربط  -
 الدرس بسبلسة  أجزاءاالنتقاؿ بيف  -
 الراحة بما يتناسب مع المراحؿ السنية أثناء سير الدرس.مراعاة تشكيؿ الحمؿ و  -
 الوضع الختامي لكؿ تمريف.ـ بالوضع االبتدائي و االىتما -
 ارجاع األدوات أثاء الدرس.وترتيب و  إحضاراشتراؾ التبلميذ في  -
 التكوينات التي تستخدـ في الدرس.تنويع التشكيبلت و  -
 تدريب التبلميذ عمى كيفية حمؿ األدوات و األجيزة الرياضية بطريقة سميمة. -
 السند في الميارات الرياضية المختمفة. تعميـ التبلميذ كيفية -
 (120، صفحة 2008)الحكيـ،  البناء أثناء أداء التبلميذ لمميارات المختمفة. -
 األسس العامة لتنفيذ الدرس: -3-2-1
 توجيو انتباه التبلميذ نحو الدرس -
التبلميذ عمى تصور األنشطة التعميمية التي سوؼ  اؼ الدرس ومساعدةدتوضيح أى -

 يتضمنيا الدرس
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متجانسة مف حيث العدد جماعات متعادلة و  أيتقسيـ الصؼ يعتني ب أفعمى المدرس  -
تأدية النشاط وىذا يؤدي  أثناءوالمستوى البدني والمياري، ويستخدـ العدالة في تقييمو ليـ 

 تحقيؽ النتائج المرضية.اإلنتاج و تشجيع الطبلب عمى العمؿ و  إلى
األلعاب الترويحية، األلعاب  أوتجييز الممعب باألدوات و األجيزة وتحضير التمريف  -

األخر كمما استدعى األمر ذلؾ داميا ضمف خطة الدرس بيف الحيف و الصغيرة و استخ
 لكسر الطوؽ الروتيني لمدرس.

األساسية لنجاح تنفيذ  األمورصوتو وحركاتو، مف طريقة اإللقاء الخاصة بالمدرس و  -
تعميمة سيمة تكوف طريقة  أفذلؾ مف أىمية بالغة عمى نجاح تنفيذ الدرس كـ  االدرس، لم

 ركات التبلميذ ذمكاف وتتناسب مع مر اإلوواضحة، وبسيطة قد
 لجو المدرس في تشجيع لزيادة اإلقباؿ الطبلب عمى الدرس -
التمميذ بالواجب  إشغاؿالفراغ وعدـ  أفحيث  مدة الدرس، أثناءعدـ وجود فراغ لمطالب  -

 عبث الطالب بالنظاـ. إلىالدرس يؤدي  أثناءالحركي 
لجو المدرس إلى تقويـ الميارات التي يقدميا التمميذ إلظيار مدى تمكنو مف المادة  -

 .(32-31، الصفحات 2001)ببلؿ،  التعميمية
 القرارات المتخذة في مرحمة التنفيذ: -3-2-2
 المحدد. هبدء الدرس في موعد -
 وع الدرس.ضنوعة إلثارة اىتماـ التبلميذ بمو استخداـ مداخؿ مت -
 يارة المتعممة والميارات السابقة.مالربط بيف ال -
، ومراعاة التدرج المنطقي لتعميـ بطريقة مسمسمة ومشوقة آخراالنتقاؿ مف جزء إلى  -

 الميارات الحركية.
 وع ومستوى التبلميذ، ومراعاة الفروؽ الفردية.ضاستخداـ أساليب التدريس المناسبة لممو  -
 س.ر مراعاة مبادئ األمف والسبلمة أثناء سير الد-
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إعطاء وقت كاؼ لمتدريب عمى الميارات الحركية، مراعاة قواعد الراحة أثناء سير -
 الدرس.

يقاعو حسب الموقؼ التعميمي، اإلشر مراعاة وضوح الصوت وتنوعو  - اؼ بطريقة وا 
 ستخداـ المصطمحات والمغة العممية الصحيحة.إمنظمة عمى المجموعات، 

 ىتماـ التبلميذ.إطرح أسئمة تثير  -
الحرص عمى إعداد األدوات واألجيزة قريبا مف أماكف استخداميا، االستخداـ األمثؿ  -

 لؤلدوات المتاحة.
رجاع األدواتإشراؾ التبلميذ في  -  .(51، صفحة 2007)خفاجة ف.،  إحضار وا 
 التقويم:كفاءة  -3-3

مف العممية التعميمية،  أساسياكبيرة لمتقويـ وتعده جزءا  أىميةتولي المدارس الحديثة 
ونتائج التقويـ ىي التي توجو المدرس نحو اختيار األىداؼ التربوية ونحو تحقيقيا عمى 

 .فواأىدأي مدى وصؿ في تحقيؽ  إلىيتعرؼ  أفمستويات معينة، وبواسطتو يستطيع 
عمى مدى النجاح الذي تحقؽ مف وراء المدرس يعتبر وسيمة ىامة يحكـ بيا فالتقويـ 
اختارىا لتنفيذ  تـ ة التعميمية كميا: المنياج، محتواه، الطريقة، واألساليب التيالعممي

مف معارؼ وميارات واتجاىات نتيجة مروره بالمواقؼ  أنجزهمفردات المنيج ومدى ما 
 .التعميمية

 ولمتقويـ عدة فوائد منيا:
 النفسية.لمتبلميذ كالمعرفية و الميارية و تقويـ جميع الجوانب الشخصية  -
 التعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المحددة. -
 التعرؼ عمى أخطاء التبلميذ و تصحيحيا. -
 تشجيع التبلميذ عمى بذؿ الجيد بعد االطبلع عمى نتائج التقويـ. -
  (121، صفحة 2008)الحكيـ،  تصميـ سجبلت خاصة باالختبارات لكؿ تمميذ. -
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 : تعريف التقويم -3-3-1
"يقصد بو مجموعة اإلجراءات ، حيث يذكر بأف التقويـ لتقويـاتعريفات  تعددت

العممية التي تيدؼ إلى تقدير ما يبذؿ مف مجيود لتحقيؽ أىداؼ معينة في ضوء ما إتفؽ 
عميو مف معايير وما وضع مف تخطيط مسبؽ، والحكـ عمى مدى فعالية ىذه الجيود وما 

و صعوبات في التنفيذ بقصد تحسيف األداء ورفع درجة الكفاءة  يصادفيا مف عقبات
  (397، صفحة 2009)العبيدي،  اإلنتاجية بما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ"

"العممية المنيجية التي تتضمف جمع المعمومات عف سمة معينة ويعرؼ كذلؾ عمى أنو 
حكـ عمى ىذه السمة  إصدارىذه المعمومات في  استخداـ)بالمقياس الكمي او غيره( ثـ 

جراءو أىداؼ محددة لنعرؼ مدى كفايتيا في ضوء  ما يمـز مف تعديؿ وتصحيح في  ا 
 .(18، صفحة 2005ر، )القاد العمؿ التربوي"

 خطوات التقويم: -3-3-2
 ىي: و  ةيتضمف ثبلثة خطوات رئيسة كبير  يذكر أف التقويـ إجرائيا

 جمع البيانات البلزمة باستخداـ الوسائؿ المناسبة الخطوة األولى: -أ
: إصدار أحكاـ قيمية عمى بيانات المتجمعة وفقا لبعض المحكات الخطوة الثانية -ب

 كالمعايير أو المستويات أو غيرىاالتقويمية 
 إلىستنادا إوع التقويـ ضلقرارات المناسبة فيما يتعمؽ بمو اتخاذ ا الخطوة الثالثة: -ت

 البيانات المتاحة
 الرياضية:تقويم في مجال التربية البدنية و أنواع ال -3-3-3
المبدئي( في مرحمة يـ و يستخدـ التقويـ التشخيصي )التقالتقويم التشخيصي )المبدئي(: -أ

الحصوؿ عمى البيانات الضرورية  ضالتكويني )البنائي( ويستخدـ بغر  سابقة عمى التقويـ
المنيج المقترح، وذلؾ مف أجؿ الوقوؼ عمى الحاجات  أوعف العناصر األساسية لمبرنامج 

 أدوات، واإلمكانات المتاحة مف أجيزة و الفعمية لممستفديف
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سية يستخدـ التقويـ التكويني خبلؿ تقديـ الوحدة الدرا )البنائي( :التقويم التكويني  -ب
ىذا النمط مف التقويـ يخصص لو  إفالتعمـ، ومف المعتقد كجزء مكمؿ لعمميتي التعميـ و 

ىذا النمط التقويمي خبلؿ  استخداـوقت خارج الوقت المخصص لدروس ولكف المتبع ىو 
وعات التدريسية المختمفة، وليس ضعمى المو  العممية التعميمية ذاتيا كجزء مف التدريب

كجزء منفصؿ عنيا، وتكمف قوتو في كونو يمد القائميف بمعمومات التغذية الراجعة التي 
 .(16-15، الصفحات 2007)خفاجة ف.،  تمعب دورا رئيسيا بالنسبة لمتعميـ

يذكر أف "التقويـ التحصيمي يستخدـ في نياية الزمف  التقويم التحصيمي )الختامي( : -ت
المخصص لتدريس وحدة دراسية أو في نياية الفصؿ أو العاـ الدراسي ويتقرر كنمط 

، 2009)احمد،  تقويمي لتحقيؽ مدى فاعمية المناىج والبرامج الدراسية أو التدريسية"
 .(101صفحة 
بعد العممية التعميمية لمتحقؽ مف مدى تحقؽ األىداؼ  فالتقويـ التحصيمي يستخدـومنو 

  ومف خبلؿ ذلؾ يمكف إعادة تحديد األىداؼ لمعممية التعميمية الموالية. ،المسطرة
 القرارات المتخذة في مرحمة التقويم: -3-3-4
 التعرؼ عمى األخطاء األكثر شيوعا والعمؿ عمى تصحيحيا. -
 تقويـ الجيد ألىداؼ الدرس.يوالي ال -
 يستطيع تقويـ جميع جوانب شخصية التبلميذ المعرفية اإلنفاعمية الميارية. -
 تصميـ سجبلت خاصة. -
 طرح أسئمة تثير تفكير التبلميذ. اختبارات تتناسب مع ميارات التبلميذ، -
 إطبلع التبلميذ عمى نتائج تقدميـ وتشجيعيـ. -
، صفحة 2007)خفاجة ف.،  لمدرس عف طريؽ طرح األسئمةالتأكد مف فيـ التبلميذ  -
51) 
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 خبلصة:
عممية التدريس في الوقت أف  في ىذا  الفصؿ، اتضح لنا إليومف خبلؿ ما تطرقنا 

ولـ تعد أحادية  التمميذ،بيف طرفيف أساسيف ىما األستاذ و  يةعممية تفاعمأصبحت الحاضر 
 .عمى الدور الذي يقـو بو األستاذ ولـ يعد التمميذ سمبيا في موقفو طالجانب تعتمد فق
كبيرة في ترقية العممية التربوية  إسياماتأف نموذج التدريس بالكفاءات يقدـ واتضح كذلؾ 
والمراد عف طريؽ جعؿ المعارؼ النظرية روافد مادية تطبيقية تساعد  األداءمف حيث 

طنا صالحا يستطيع التكيؼ مع االمتعمـ بفعالية في حياتو المدرسية والعائمية كما تجعمو مو 
القيـ المتنوعة في حة وتوظيؼ مكتسباتو مف المعارؼ والميارات و ذاتو وغيره بطريقة ناج

كما أننا التمسنا مف المنياج الجديد الصيغة الحديثة  ،ونةمختمؼ مواقؼ الحياة بكفاءة ومر 
 ساعد المتعمـ عمى ممارسة التعمـ.يتاذ والتي تتجمى في كونو مرشدا لمياـ األس
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 الفصل الثاني

 

 أستاذ التربية البدنية والرياضية
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 :تمهيد
ونوعيتيا عمى مدى مقدار الخبرات التي يتعممونيا يتوقؼ مدى تقدـ التبلميذ و 

ع مف تنشئة أفراده إسياـ األستاذ الفاعؿ والحيوي والكبير في تحقيؽ ما يتطمع إليو المجتم
نسانية، وبذلؾ فبل تقتصر وظيفة األستاذ عمى وفقا لغايات وأىداؼ تربوية ، اجتماعية وا 

نما ىي توجيو وتنظيـ الخبرات التعميمية وتسييؿ عممية  التعميـ، أي توصيؿ العمـ لممتعمـ وا 
التعمـ لمتمميذ فاألستاذ مربي أوال وقبؿ كؿ شيء وعميو تقع مسؤولية تربية التبلميذ مف 

الرياضية يجب ى ذالؾ فأستاذ التربية البدنية و عمية، و الجسمية والنفسية واالجتماعالنواحي 
أف يتصؼ ببعض السمات والخصائص القيادية التي تحتاجيا مينتو، ولكونو مربيا قبؿ أف 

لكوف ىذه السمات وتمؾ الخصائص ىي الرياضة وفعالياتيا المختمفة، و  يكوف ممرنا لفنوف
نما ىي موىبة واستعداد ليست مجرد رغبة وال ىي فحص معمومات، آو خبرات مكتس بة، وا 

ما تصقميا التجارب فكميا وسائؿ ال تتييأ إال لقمة قميمة مف الناس حيث تجموىا المعرفة ك
   .أساليب لتحقيؽ األىداؼو 
 الرياضية:أستاذ التربية البدنية و  -1

دور الرئيسي في المربي الرياضي ال أويعتبر أستاذ التربية البدنية و الرياضية 
التعمـ، حيث يقع عمى عاتقو اختيار أوجو النشاط المناسب لمتبلميذ في تعميـ و عمميات ال

بلليا تحقيؽ األىداؼ التعميمية والتربوية وترجمتيا الحصة و خارجيا بحيث يستطيع مف خ
 .(173، صفحة 1997)خطابية،  تطبيقيا عمى ارض الواقع.و 
لؤلستاذ دور كبير في انجاز األعماؿ اإلجرائية في حصة التربية البدنية والرياضية فيو و 

يخطط وينظـ ويرشد ويوجو التبلميذ في الحصة، ومف الضروري أف تكوف العبلقة بينو 
وىذا مف خبلؿ مشاركة األستاذ  ،إيجابيوبيف التبلميذ ايجابية مما يقود نشاطيـ بشكؿ 

يحتـر آراءىـ في حاتيـ ومشاعرىـ بثقة وصدؽ ويتفيـ مشكبلتيـ و التبلميذ أفكارىـ وطمو 
ال يقتصر دور األستاذ عمى تقديـ أوجو النشاط البدني الرياضي المتعددة، نفس الوقت، و 
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جبات تربوية مف خبلؿ األنشطة ابؿ لو دور اكبر مف ذلؾ، فيو يعمؿ عمى تقديـ و 
واألخبلؽ الرفيعة لدى التبلميذ، مما ع القيـ ز تشكيؿ و تنمية و  إلىالرياضية التي تيدؼ 

ونفسية وميارات حركية كتساب قدرات بدنية وقواـ معتدلة وصحة عضوية إساعدىـ عمى ي
، صفحة 1997)خطابية،  تجاىات وميوالت ايجابية.ا  جتماعية ومعارؼ و إوعبلقات 

174). 
ىو الفرد الكؼء القادر عمى ممارسة عممو التربوي عمى  الرياضيةفأستاذ التربية البدنية و 

 الوجو األكمؿ المرضي نتيجة توظيفو لمعناصر التالية: 
 المؤىؿ الدراسي الذي حصؿ عميو في مجاؿ تخصصو. -
 الخبرة العممية الفعمية الناتجة عف ممارسة فنية تطبيقية. -
 القياـ بأبحاث عممية و نشر نتائجيا. -
 الرياضية:خصائص وصفات أستاذ التربية البدنية و  -2

ميا بدورىا التعميمي والتربوي عمى اوقي ،نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيايتوقؼ 
 الرياضيةف خصائص أستاذ التربية البدنية و في ىذه الفقرة نقـو بتبياعوامؿ، و 

 من الناحية الجسمية: -2-1
ياضية خاليا مف العيوب و العاىات يجب أف يكوف أستاذ التربية البدنية و الر 

والتشوىات القوامية، ألف األستاذ ذو عاىة ينفر التبلميذ منو ويجعميـ يسخروف منو، ألنو 
بذلؾ ال يستطيع القياـ بمسؤولياتو وتحمؿ المجيودات الشديدة التي يتطمبيا عممو، ويجب 

و مبلبسو الخاصة ألف عميو أف يكوف قدوة لتبلميذه مف حيث العناية بمبلبسو الرياضية آ
  .(19، صفحة 2001)السايح،  التبلميذ يتػأثروف بو إلى حد كبير
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 من الناحية العقمية: -2-2
يجب عمى أستاذ التربية البدنية والرياضية أف يكوف متمكنا مف الكفاية العممية، 

ولكنو منظـ وميذب، ومرتب وحاكـ، وقوة في حكيما في عممو لكونو ليس مدربا فحسب، 
 التنفيذ وحكمة في التصرؼ، وحضور البديية.

لكنو سيء اإلرادة، ال يستطيع أف ينفذ مشروعا مف المشروعات و قد يكوف الرجؿ عالما و 
و عمبل مف األعماؿ لضعؼ إرادتو، وسوء تصرفو، وعدـ اتصالو بالحياة، وضعؼ أ

تطيع أف ينجح في الحياة العممية، وال يمكف أف ينفذ ما يعيد إدراكو، وفساد رأيو فيو ال يس
 .(119، صفحة 1993)االبرشي،  .إليو مف أمور

 الشخصية: من ناحية -2-3
 أف تكوف شخصية قوية لكي تأثر في نفوس التبلميذ وسموكيـ. -
يكوف محبا لعممو والوسط الذي يعمؿ فيو ومؤمنا برسالتو واف يبذؿ جيده في ىذا  أف -

 .السبيؿ
 آف تكوف عبلقتو مع التبلميذ وزمبلئو واآلخريف عبلقات مينية فعالة. -
أف تكوف لديو القدرة عمى أف يوضح لآلخريف ما ىي التربية الرياضية و أىميتيا في  -

 مجتمعنا الحديث.
 لعمؿ مع التبلميذ وليس مع الموىوبيف فقط.أف يبدي رغبتو في ا -
 التبلميذ. إلىأف يكوف لديو القدرة عمى توصيؿ ىذه المعمومات و الخبرات  -
 أف يكوف لديو القدرة و الكفاءة عمى أداء الميارات الحركية في مختمؼ األنشطة. -
 .أف ال يكوف متحيزا و يحتـر الجميع، خاصة بالنسبة لمتبلميذ دو المستوى الحركي -
 أف يكوف قدوة يقتدي بيا التبلميذ، ويبث فييـ الروح الرياضية.  -
 أف يكوف واسع الصدر محبا لممرح. -
 أف يكوف مبتكرا غير مشوش. -
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 لبسو.كوف طبيعيا غير متكمؼ في مظيره و أف ي -
أف يكوف ممما بمميزات النمو ومراحؿ النمو المختمفة،والفروؽ الفردية بيف التبلميذ  -

حتياجاتيـ.كأساس يبني عميو عممو  ، وأف يكوف عمى عمـ بخصائص التبلميذ وا 
أف يعرؼ الفمسفة االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيو ويعمؿ عمى  -

 تحقيقيا.
)الحكيـ،  أف يكوف معدا إعدادا مينيا لوصوؿ بالتربية الرياضية إلى أرقى المستويات. -

 (72،71 ، صفحة2008
 الخبرة: من ناحية -2-4

في المينة والخبرة بيذا المقصود بالخبرة ىنا عدد السنيف التي قضاىا الشخص  
 فوائد نذكر منيا: ياالمعنى ل

المدرس واثقا مف نفسو نتيجة تعوده عمى مواقؼ التدريس، وتزداد ىذه الثقة ذا  تجعؿ -
 كاف المدرس أصبل قد تمقى اإلعداد ما يجعمو يفكر بعقمية العممية التقدمية.

تحسف الخبرة مف مقدرة المدرس فقد تكوف الخبرات التي يمر بيا المدرس مفيدة و قد  -
جنبو وال يقـو بو وقد تيبط مف ىمتو والميـ في ىذا تكوف ضارة فيتعمـ منيا ما يجب أف يت

 الشأف ليست التجربة ذاتيا بؿ ورد فعؿ الشخص لمتجربة وما يفعمو اتجاىيا.
تقويـ المدرس بعد  أفتساعد الخبرة عمى تقويـ المدرس بطريقة أعدؿ، فمما ال شؾ فيو  -

الصحة و  إلىقرب الفرصة لو مدة معينة الكتساب بعض الخبرة بالمينة يكوف أ إتاحة
 الصواب مف تقويمو بعد التخرج مباشرة.

لكي تأتي الخبرة بأحسف نتائجيا يجب أف تتنوع، فخمس سنوات في نفس المركز مع  -
يقضي نفس المدة في مراكز مختمفة يقـو  أفالقياـ بنفس األعماؿ يصبح أقؿ فائدة مف 

 فييا بأعماؿ مختمفة. 
 



~ 49 ~ 
 

 اإلعداد المهني: -2-5
يقصد باإلعداد اليني كؿ العمميات التربوية التي يتعرض ليا الشخص في المدارس 

 كمدرس. إعدادهو الييئات األخرى المماثمة و التي تيدؼ و تساىـ في 
 القدرة عمى فيـ  الحقيقة العممية التعميمية و التربوية و أىدافيا. -
 القدرة عمى فيـ التبلميذ. -
 القدرة عمى فيـ الجميع. -
 حبو ليا.الكامؿ بالمينة و  اإليماف -
 الذكاء و االستعدادات الخاصة. -
 الصوت القوي السميـ.المغة و  إتقاف -
 الصحة: من ناحية -2-6

مف األعماؿ التي تحتاج الى جيد وعمؿ متواصمو صحة مف المعروؼ أف التدريس 
 في صحة جيدة تبدوعقمية، ومدرس التربية الرياضية مينتو شاقة،تتطمب جسمية و 

القدرة عميو الف المدرس الضعيؼ مف الناحية الصحية ال يستطيع أف الحماس لمعمؿ و 
 يقـو بالعمؿ عمى أكمؿ وجو.

 الثقافة العامة: -2-7
الثقافة العامة ضرورة لكؿ مدرس بحكـ كونو مربيا و ذلؾ ألنو كمما زادت 

ىناؾ أمثمة عف فييـ و كاف قادرا عمى كسب ثقة تبلميذه والتأثير المعمومات العامة لديو 
 الثقافة العامة ىي:

 الثقافة العممية. -
 العالمية.قافة التي تتصؿ البينة المحمية و الث -
 الثقافة الدينية. -
 (74،73، صفحة 2008)الحكيـ،  الثقافة المغوية. -
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 الرياضية: نية و مهام أستاذ التربية البد -3
عؿ عممو صعبا نوعا ما الرياضية تجووظائؼ أستاذ التربية البدنية و  إف تعدد مياـ

دور األستاذ أثناء العممية التعميمية معقد جدا، ألىداؼ المرجوة، فإف إلى افي الوصوؿ 
توضيح مختمؼ لمعارؼ بؿ يجب عميو أيضا تحديد و فيمتو ال تنحصر فقط عمى إيصاؿ ا

لمتمميذ وكذلؾ  تقديـ الحاالت البيداغوجيةا يقوـ بعرض و شكمة لممحتوى، كمالوحدات الم
 بتقويـ النتائج وتصحيح أخطاء التعمـ.

ويمكف تمخيص مياـ ودور أستاذ التربية البدنية والرياضية كما قدميا "دورنيوؼ" في شكؿ 
 .(29، صفحة 2001)المطيؼ،  ثبلثة وظائؼ أساسية ىي:

 عممية التخطيط: -3-1
اؼ البيداغوجية في دتوضيح األىىذه الرحمة تتمثؿ في تحديد و  يوظائؼ األستاذ ف

 تنظيـ المحتوى التعميمي، التفكير في الطريقة التنظيمية.ار و اختي
 عممية التنفيذ: -3-2

يقـو األستاذ في ىذه المرحمة بتحميؿ المحتوى التعميمي، تحميؿ األداء البيداغوجي  
لممراحؿ  أساسيمنيا قصد اتخاذىا كمرجع  األساسيةلمتبلميذ، تحميؿ واستخبلص المعاني 

 التعميمية المواكبة.
 التقويم:داء و عممية األ 3-3

ييا تحدث اتصاالت بيف تعتبر ىذه المرحمة نقطة أساسية في عممية التعمـ، حيث ف
األستاذ والتمميذ قصد إيصاؿ المعمومات، تجديد وتوزيع الميمات لمتبلميذ، تعزيز التعمـ، 

 مراقبة تقويـ العممية التعميمية.
 دور األستاذ في إعداد حصة التربية البدنية والرياضية : -4

عداد الحصة يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية العنصر األساسي في تخطيط وا  
بكؿ ما تحتويو مف أنشطة وخبرات تخص المستويات التعميمية، وال شؾ ىذا يتطمب منو 
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معرفة عميقة بكيفية اختيار المحتوى والوسائؿ والطرؽ الجيدة لضماف التنفيذ السميـ 
المناىج الحديثة في إخراج الحصة وفؽ ما تقتضيو في مقدمة الطرؽ و  لمحصة، ويأتي

بوية بكؿ عناصرىا ومحاولة تطوير وتحسيف النقائص باستمرار عممية طبيعة البيئة التر 
 تقويـ البرامج والوسائؿ الموصمة لذلؾ.

 اضية:يالر وفرها في معمم التربية البدنية و الشروط الواجب ت -5
الرياضية، مف تقويـ سموؾ المتعمميف يجب اف يكوف كي يتمكف معمـ التربية البدنية و ل   

 الثبلث التالية:لديو الكفاءات 
 الرياضية:ات في موضوعات التربية البدنية و المهار بالمعمومات و  اإللمام -5-1 
بما يوجد يكوف ممما و  أفبدنية والرياضية انو يجب عمى كؿ معمـ التربية ال إلى  ويذكر  

صر في استيفاء تحصيؿ المتعمميف فييا مف نظريات، فتخمؼ المعمـ في مادتو يجعمو يقت
يفشؿ في تعمميف فيو، بؿ انو يصرفيـ عنو و فييا، كما انو يفقد ثقة الم ألمخطويعرضيـ 

عميقة في مجاؿ تخصصو، وكذلؾ قدر لديو خمفية واسعة و  ميمتو، لذلؾ ينبغي لف تتوفر
حتى يستطيع المتعمميف، مف خبلؿ تفاعميـ معو،  أخرىمناسب مف المعارؼ في مجاالت 

يدركوف عبلقات الترابط بيف مختمؼ المجاالت العممية وتكويف تصور عاـ عف فكرة  أف
 (15، صفحة 1989)الكريـ،  المادة التي يتعممونيا.

تكوف لديو مجموعة مف المعارؼ  أفمعمـ التربية البدنية حسب ال بد  أفثـ     
 :وىذه المعمومات تتمثؿ خاصة فيالمعمومات الخاصة بميمتو، و 
 العضبلتالجياز التنفسي،النمو و  التشريح: كالدورة الدموية، ـالفزيولوجيا وعم- 
 اإلدراؾو لتخيؿ، الذكاء، التذكر، التعمـ عمـ النفس: ا- 
 جتماعية، التفاعؿ االجتماعي وروح الجماعةعمـ االجتماع: العبلقات اإل- 
 يـ المنافسات الرياضيةتنظالتشريع المدرسي و : داريةإ- 
 قياسات المبلعبتقنية: قوانيف المعب و - 



~ 52 ~ 
 

 القدرة عمى التدريس: -5-2
 :إلى قسـتو    

 اكؿ الرياضية، المبلعب، الكراتالييمثؿ المنشات و  الشروط المادية:
قؿ عرضة الرتكاب أالطويمة في ميداف التدريس يكوف  المعمـ ذو الخبرة الشروط المهنية:

 مقارنة بمعمـ مبتدئ. األخطاء
منوعات مف الوسائؿ  إعدادمقدرة المعمـ عمى  إلىستراتيجيات التدريس، تشير إ أفكما 

 أغراضبحيث تساعد المتعمـ عمى تحقيؽ  رات الممارسة مف وسائؿ التقويـخبالتعميمية و 
نو يقدـ باستمرار، كما ا أفالرياضية، فالمعمـ الكؼء ىو الذي يستطيع التربية البدنية و 

 يممؾ الكثير مف المداخؿ لتدريس تخصصو.يثبت لممتعمميف انو يعرؼ و  أفيستطيع 
 نسانية:العالقات اإل  -5-3

، ىو الذي يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع المتعمميف المعاممة الحسنة المعمـ المتمكف
يتوقؼ درة عمى الحؿ البناء لمشاكميـ، و مف الفيـ، الثقة المتبادلة، الق أساسالمبنية عمى 

 (17-16، الصفحات 1989)الكريـ،  تواجد ىذه الميارات عمى االتي:
 كتساب ثقة المتعمميف.إعمى  المقدرة-  
 المقدرة عمى التوصيؿ.-  
 حتياجات المتعمميف.إالمقدرة عمى فيـ -  
 المقدرة عمى التعاوف مع المتعمميف.-  

 الخالصة:
يعد أستاذ التربية البدنية والرياضية المسؤوؿ األوؿ في تحقيؽ األىداؼ التربوية  

يعتبر المحور األساسي في العممية التعميمية إذ يساىـ في  إذعمى مستوى مراحؿ التعمـ 
تطوير الدائـ والنافع حيث يجعؿ التمميذ محور عممية التعمـ كما انو يساىـ في اكتساب 

تنمية قدرات وميارات التمميذ وتحقيؽ اليدؼ مف العممية التعميمية،  ىإلكفاءات التي ترمي 
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ونجاح التدريس في مراحؿ التعمـ يتوقؼ عمى المدرس والتمميذ، ومدى قدرة كؿ منيما 
عمى تفيـ اآلخر واالستجابة لو،و لذا يعتبر التدريس جانبا ىاما مف جوانب العممية 

أف يكوف قدوة لمتبلميذ ويتمتع بمقدرة فنية  أف األستاذ بوجو خاص يجب كما، التعميمية
الرياضية و خارجيا، فتدريس التربية البدنية  أوعالية في تخصصو سواءا داخؿ الحصة 

 التربية البدنية. أغراضيحتاج إلى أستاذ ذو قيادة ومؤىؿ عممي يؤىمو لتحقيؽ 
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 تمهيد:
إف ىدؼ البحوث العممية يتمثؿ بشكؿ عاـ في الكشؼ عف الحقائؽ واألسباب 
الكاممة وراء أي ظاىرة، كما ييتـ بإيجاد العبلقة بيف مختمؼ الظواىر عمى ذلؾ فإف قيمة 

موضوع أو ظاىرة  أيىذه البحوث تكمف في إتباع منيجية عممية دقيقة والتحكـ فييا، ألف 
إال بعد أف يتمكف الباحث نفسو  ةالعممي ياتيعطب تظير كانت طبيعتيا وصعوبتيا الميما 

 مف الضبط الدقيؽ إلطاره المنيجي المتبع.
بأسموب منيجية معينة لبحثنا حيث اعتمدنا عمى المنيج الوصفي  بإتباعليذا الغرض قمنا 

 .الخاصةأثناء جمع الحقائؽ  المسح الشامؿ
استمارة موجية  (60)حيث شرعنا مف خبلؿ ىذه الدراسة باستبياف بالجانب التطبيقي، 

 ( الطمبة المتربصيف30العامميف و) لؤلساتذة( 30)

 منهج البحث: -1
المنيج ىو مجموعة القواعد واألسس التي يتـ وضعيا مف أجؿ الوصوؿ إلى حقائؽ 

)صالح،  معينة، وبعبارة أخرى ىي الطريقة التي يعتمدىا الباحث الكتشاؼ الحقائؽ.
 (8، صفحة 1989

فمنيج البحث العممي يعرؼ كذلؾ" بأنو مجموعة الخطوات المنظمة والعمميات العقمية 
الواعية والمبادئ العامة والطرؽ الفعمية التي يستخدميا الباحث لتفيـ الظاىرة موضوع 

 .(111، صفحة 2009)احمد،  الدراسة 
فاختيار المنيج ويختمؼ منيج البحث مف دراسة إلى أخرى حسب اختبلؼ المواضيع، 

السميـ والصحيح في مجاؿ البحث العممي يعتمد باألساس عمى طبيعة المشكمة نفسيا، وقد 
عتباره أكثر مبلئمة إبإلجراء ىذا البحث الميداني  بأسموبو المسحي اخترنا المنيج الوصفي

يعد المنيج الوصفي مف أحسف الطرؽ المناسبة لطبيعة مثؿ لطبيعة مشكمة بحثنا، حيث 
عمى جمع  فيو معتمديف ىذه الدراسات الوصفية، والتي تيدؼ إلى وصؼ الظواىر.
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البيانات والمعمومات وعرضيا ثـ تحميميا وتفسيرىا مف خبلؿ عرض النتائج المتحصؿ 
 .عمييا

كأحد أنماط المنيج الوصفي لكونو األنسب لموصوؿ عمى أسموب المسح الشامؿ واعتمدنا 
 إلى التحقؽ مف أىداؼ الدراسة.

 مجتمع وعينة البحث:2-
 مجتمع البحث:  -2-1
شمؿ مجتمع البحث أساتذة التربية البدنية والرياضية العامميف في الطور الثانوي   

 ،والية مستغانـمعيد التربية البدنية والرياضية بل 2ماستر والطمبة المتربصيف بوالية سعيدة،
والية بثانويات يعمموف بعدة  ( أستاذ65ب )العامميف حيث قدر العدد اإلجمالي لؤلساتذة 

 (70)، وقدر عدد طمبة الماستر االجمالي ب( ثانوية17ب )سعيدة والتي قدر عددىا 
 طالب.

 عينة البحث:  -2-2
القائميف عمى تدريس مادة التربية البدنية والرياضية األساتذة شممت عينة البحث 
والطمبة  ( التي قمنا بأداء العمؿ بيا والتابعة لوالية سعيدة.13بالثانويات الثبلثة عشر )

 بوالية مستغانـ بمعيد التربية البدنية والرياضية المتربصيف
جتمع البحث، كاف اختيار الثانويات  بطريقة مقصودة مف مجموع الثانويات لموالية م

( 30( أستاذ وتـ العمؿ مع عينة قواميا )32وشممت ىذه الثانويات التي تـ العمؿ بيا )
والتي كانت موزعة كما ، (℅46.15)بأستاذ فكانت نسبة تمثيميـ بالنسبة لممجتمع تقدر 

ىي موضحة في الجدوؿ الموالي أما بالنسبة لمطمبة المتربصيف تـ العمؿ مع عينة قواميا 
 .( لمعدد الكمي℅42.85فكانت نسبة تمثيميـ) طالب متربص 70لب مف أصؿ ( طا30)
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 عمى الثانويات عدد أفراد العينة وتوزعها ( يبين1جدول رقم )
عدد األساتذة  الثانوية  الرقم

 اإلجمالي
عدد 
 العينة

 النسبة

 %133 33 33 ثانوية ابن سحنون الراشدي 1

 %133 33 33 ثانوية عبد المؤمن 2

 %133 33 33 ثانوية أب عمامة 3

 %53 31 32 ثانوية الحي االداري 4

 %133 33 33 ثانوية قاضي محمد 5

 %133 32 32 ثانوية برحو التقنية 6

 %133 32 32 ثانوية النصر 7

 %133 32 32 2ثانوية حي السالم  8

 %133 33 33 متقن محمد بوضياف 9

 %133 32 32 ثانوية الرباحية الجديدة 13

 %66.66 32 33 ثانوية مداني بوزيان 11

 %133 32 32 ثانوية البرج 12

 %133 32 32 ثانوية ظهر الشيح 13

 ℅93.75 33 32 ثانوية 13 المجموع
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 متغيرات البحث:   -3
 المتغير المستقل:  -3-1

المتغير الذي يتحكـ فيو الباحث، والذي يرجى معرفة تأثيره في المتغير التابع،  وىو
ىو الذي تتوقؼ عمى قيـ متغيرات أخرى ومعنى ذلؾ أف الباحث يحدث  فالمتغير المستقؿ

 تعديبلت عمى المتغير المستقؿ، تظير نتائج تمؾ التعديبلت عمى قيـ المتغير التابع.
  (22، صفحة 2002)شمبي، 

 وفي دراستنا المتغير المستقؿ كاف كاآلتي:
 كفاءة التخطيط 
 كفاءة التنفيذ 
 كفاءة التقويـ  

  المتغيرات التابعة: -3-2
عمى في دراستنا ىو وىي المتغيرات التي تتأثر بالمتغير المستقؿ، فالمتغير التابع 

 النحو التالي:
 التدريسية وفؽ المقاربة بالكفاءاتمستوى الكفاءات  -
وىي كؿ المتغيرات التي تقؼ في تحقيؽ األىداؼ المدروسة المتغيرات المشوشة:  -3-3

 وىي عمى النحو التالي:
  :أف اختيارنا انصب عمى أساتذة يحمموف شيادة جامعية. حيثالمستوي التعميمي 
  :لثانوي.ا ىتـ التركيز عمى الذيف يدرسوف عمى مستو مدرسي الثانوي 
  :تـ التركيز عمى أساتذة الذيف يتمتعوف بخبرة في ميداف التدريس لمدة ال تقؿ الخبرة

 سنوات في الميداف. 5عف 
غيرات البحث اعتمدنا في الضبط اإلجرائي لمتالضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:  -4

 حيث تعتبر الدراسة االستطبلعية ذات أىمية بالغة وأحد ،عمى دراسة استطبلعية
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العناصر المساعدة لمباحث لما ليا مف فائدة، إذ أنيا تسمح بمعرفة الظاىرة قيد الدراسة 
 .عف قرب، ومف خبلليا يمكف التعرؼ عمى متغيرات البحث وبالتالي التمكف مف ضبطيا

  مجاالت البحث: -5
 المجال البشري: -5-1
األساتذة المشرفيف عمى عممية تدريس التربية البدنية والرياضية بالطور الثانوي لوالية  

أستاذ،  30أستاذ. وتـ العمؿ مع عينة البحث التي بمغ عددىا  65سعيدة وقدر عددىـ 
 (℅42.85)والطمبة المتربصيف حوالي  (℅46.15)وبمغت نسبة التمثيؿ حوالي

 المجال المكاني:-5-2
بوالية سعيدة وىي عمى النحو التالي :  ( ثبلثة عشر ثانوية13الدراسة في )تمت   

ثانوية ابف سحنوف الراشدي، ثانوية عبد المؤمف، ثانوية أبي عمامة، ثانوية الحي اإلداري، 
، متقف 2ثانوية قاضي محمد، ثانوية برحو محمد، ثانوية النصر، ثانوية حي السبلـ 

، -بوخرص–وية الربابحية الجديدة، ثانوية مداني بوزياف ، ثان -الرباحية–محمد بوضياؼ 
وبقسـ التربية البدنية والرياضية بمعيد التربية البدنية  ثانوية البرج، ثانوية ظير الشيح.

 والرياضية بمستغانـ.
 المجال الزماني:-5-3

لقد تـ إنجاز ىذا البحث في مجاؿ زمني ينحصر بيف بداية الموسـ الدراسي 
أي في شير أكتوبر إلى نياية الموسـ الدراسي نفسو أي في شير ماي، ، 2018-2019

 وفيما يمي توضيح ألىـ المراحؿ الزمنية:
  تمت عممية اختيار الموضوع وتحديد جوانبو في الشير األوؿ والثاني مف الموسـ

 .2018أي شيري أكتوبر ونوفمبر  2019-2018الجامعي 
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  المصادر والمراجع العممية المرتبطة جمع المادة الخبرية بالتطرؽ إلى أىـ
بالموضوع،  والدراسات السابقة والمشابية والمرتبطة بموضوع بحثنا خبلؿ الموسـ 

 .2019وجانفي  2018الدراسي الشيريف الموالييف ديسمبر 
 لمكفاءات التدريسية مف خبلؿ مبلحظتيا ميدانيا، و  طبلع عمى العممية التعميميةاإل

باالعتماد عمى المبلحظة المجردة  الدراسة كما ىي عميو أي مبلحظة الظاىرة قيد
  .التربص أثناء فترات)العادية( خبلؿ حصص التربية البدنية والرياضية 

  2019مراجعة األداة الذي تـ العمؿ بيا في نياية شير فيفري عممية بناء و تمت. 
  ى عمى األساتذة المختصيف )أسماء المختصيف عم األداةتمت عممية عرض ىذا

دؽ المحكميف )الصدؽ ( لتوجيينا وبالتالي التحقؽ مف ص1قائمة المبلحؽ رقـ 
لمدراسة المراد إجراءىا في المرحمة التي تمي  اومبلئمتي ه األداةالظاىري( ليذ

 المرحمة الماضية أي في النصؼ األوؿ مف شير مارس.
  األداةتطبيؽ  توزيع االستمارة االستبيانية مف أجؿتمت الدراسة األساسية مف خبلؿ 

 . 28/04/2019إلى  10/04/2019الدراسة وذلؾ في الفترة الممتدة مف:  عينة
  تمت عممية تفريغ النتائج والدراسة اإلحصائية في الفترة الممتدة إلى غاية

20/05/2019. 
 أدوات البحث : -6
 فمنيا العربية واألجنبية والتي اعتمدنا عمييا لمتعرؼ عمىالمصادر والمراجع: -6-1

 أي اإلستبياف. أداة القياس بناءساعدتنا عمى جوانب الموضوع، و 
لدى أساتذة  الكفاءات التدريسية مستوىوالتي كانت مف خبلؿ مبلحظة المالحظة: -6-2

 .ص التربية البدنية والرياضيةمف خبلؿ حصالتربية البدنية والراضية 
"المقابمة"، حيث قمنا بإجراء مقاببلت عتمدنا كذلؾ في الدراسة عمى إكما المقابمة: -6-3

وأجرينا  ،ماـ بجوانب الموضوع وحصر المشكمةمع بعض األساتذة والدكاترة بالمعيد لئلل
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مقاببلت مع بعض األساتذة في الطور الثانوي قصد التعرؼ عمى الصعوبات التي 
 تواجييـ في تطبيؽ الحصص التعميمية.  

قمنا ببنائيا حتى تتناسب مع موضوعنا  استبيانيووىي استمارة  طريقة االستبيان : -6-4
 .بغرض تحكيمياالسادة المحكميف وعرضيا عمى 

ستوى الكفاءات بم إستمارة استبيانية خاصة اعتمدنا في بحثنا عمى أداة متمثمة في
المتمثمة في المحاور  التدريسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية والطمبة المتربصيف

 التالية:
 كفاءة التخطيط 
 كفاءة التنفيذ 
 كفاءة التقويـ  
لغرض جمع المعمومات التي  والطمبة المتربصيف العامميف موجو لؤلساتذة اإلستمارةه ذى

جابات مف خبلليا نتمكف مف اإلجابة عمى أسئمة  تساعدنا عمى الوصوؿ إلى نتائج وا 
البحث عف طريؽ التحقؽ مف صحة الفرضيات بالتعرؼ عمى مستوى تطبيؽ األساتذة 

 المبحوثيف. 
ة مف قمنا ببناء االستمارة االستبيانية باالعتماد عمى عدة مصادر ومراجع، وكدا مجموع

عمى ثبلثة محاور بحيث يمثؿ كؿ األداة حتوي الدراسات المرتبطة بمتغيرات بحثنا. وت
 االستمارة االستبيانية، فالعممية التدريسيةمحور جانب مف الجوانب الثبلثة الميمة في 

والطمبة  العامميف الكفاءات التدريسية المدروسة لدى األساتذةمستوى  ة بدراسةالخاص
أىـ االعتبارات تشتمؿ عمى  الرياضيةتدريس التربية البدنية و داف في مي المتربصيف
 والتقويـ.، التنفيذ، التخطيط :ىيو  ،ميمةالثبلثة الجوانب الالخاصة ب

 ذو تدرج رباعي: ستبيافاال 
 .ال أنجز –بدرجة ضعيفة  –متوسطة  بدرجة – كبيرةبدرجة  
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 تـ تصنيؼ العبارات حسب كؿ محور كما يمي:
( عبارات كميا تنطبؽ عمى 08وىو يشتمؿ عمى ثمانية ) :-كفاءة التخطيط–األول  المحور -أ

 ما لو عبلقة بعممية التخطيط.

( عبارات كميا تنطبؽ عمى 09عمى تسعة )ىو يشتمؿ و  :-كفاءة التنفيذ–المحور الثاني  -ب
 ما لو عبلقة بعممية التنفيذ.

( عبارات كميا مربوطة مع 09تسعة )عمى ىو يشتمؿ و : -كفاءة التقويم–المحور الثالث  -ج
 كؿ ما لو عبلقة بعممية التقويـ.

 الوسائل اإلحصائية: -6-5
اعتمدنا في بحثنا عمى التكرارات والنسبة المئوية، المتوسط الحسابي واالنحراؼ 

كرونباج، ومعامؿ الصدؽ الذاتي لمتحقؽ مف صدؽ  αالمعياري لمعالجة نتائج بحثنا، و
 األداة المستخدمة.

 المستخدمة: ستمارة االستبيانيةاألسس العممية لال -7
ال نواجو صعوبات يترتب عنيا حدوث لقد قمنا بإتباع بعض الخطوات حتى 

الحصوؿ عمى نتائج ذات درجة عالية مف ، وبالتالي تطبيؽ األداةأخطاء في عممية 
 االستبيانيةاالستمارة  توزيع واسترجاعالصدؽ، وكانت تمؾ الخطوات مرتبطة بعممية 

 ، وكاف اليدؼ مف ىذه الخطواتىده النتائج في بحثنا حتى نتمكف مف استخداـ المستعممة
وتـ ذلؾ في  (سيكومترية األداة المستخدمةالتأكد مف األسس العممية ألداة القياس )ىو 

 .دراسة استطبلعية
 :الدراسة االستطالعية-7-1

 خارجة عمى عينة البحث.  أساتذة 10ب  عمى عينة قدرت األسس العمميةقمنا بدراسة 
يعتبر الثبات مف الخصائص الواجب توافرىا لصبلحية  :االستمارة االستبيانيةثبـات أوال: 

استخداـ أي مف أدوات القياس، ''فثبات االختبار ىو أف يعطي االختبار نفس النتائج 
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 عبد الرحمف درويش ؼ'')كماؿ الديفتقريبا إذا ما أعيد عمى نفس األفراد في نفس الظرو 
 ةطريق ففي بحثنا إتبعنا لحساب الثبات توجػػد عدة طرؽ،و  (.34، ص 2002، وآخراف

الطرؽ اإلحصائية  أىـمف  عتبري، وىو Coefficient alpha (α)حساب معامؿ ألفا كرونباخ 
لتقدير االتساؽ الداخمي لبلختبارات والمقاييس متعددة االختيار، أي عندما تكوف  استخداما

 .(139، صفحة 2006)رضواف، احتماالت اإلجابة ليست صفرا أي ليست ثنائية البعد 
  Coefficient alpha (α)ألفا كرونباخ ولمعاجمة النتائج إحصائيا قمنا بحساب معامؿ 

 لؤلداة  Coefficient alpha (α)لكؿ محور عمى حدا وبعدىا قمنا بحساب ألفا كرونباخ 
 (. 01رقـ )  ؿ المواليو ككؿ فظيرت النتائج الموضحة في الجد

 ور الثالث، والثبات العام لالستمارة االستبيانيةالمحا( يوضح ثبات 31الجدول رقم )
 Coefficient alpha (α)باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 لداللةا
الثبات    معامل 

 (α)ألفا كرونباخ 
عدد 
 العبارات

 حجم العينة
 ن

 لمعالجة اإلحصائيةا
 

 المحاور

 08 0.982  مقبوؿ

 
10 
 

 المحور األول

 المحور الثاني 09 0.980 مقبوؿ

 المحور الثالث 09 0.973 مقبوؿ

 االستمارة االستبيانية 26 0.993 مقبوؿ
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ور كؿ محور مف المحا( الذي يبيف ثبات 01ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )وكما 

 يتضح لنا أف القيـ المحسوبة لمعامؿ الثبات الثبلث، والثبات العاـ لبلستمارة االستبيانية
( لممحاور: األوؿ، 0.973(، )0.980(، )0.982التي بمغت ) ((α)كرونباخ  )ألفا

( بالنسبة 0.993( )(α)الثاني، والثالث عمى التوالي، وبمغت كذلؾ قيمة )ألفا كرونباخ 
وىذا ( كحد أدنى لقيمة الثبات المقبولة، 0.60ككؿ أنيا أكبر مف ) لبلستمارة االستبيانية

 يز بدرجة ثبات عالية.تتم االستمارة االستبيانيةأداة ما يؤكد أف 
يعتبر الصدؽ مف أىـ المعامبلت ألي اختبار، حيث أنو مف شروط تحديد  الصدق: ثانيا:

''يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس فعبل ما وضع لقياسو وال يقيس ، وصبلحية االختبار
، ص 2009شيئا بدال منو أو باإلضافة إليو'')بوداوود عبد اليميف، عطاء اهلل أحمد ، 

(. ويعرؼ كذلؾ بأنو ''مدى صبلحية االختبار في قياس ما ُوضع مف أجمو'') ليمى 105
 .(112، ص 2002السيد فرحات: 

 :ىما فقد اعتمدنا طريقتيف االستمارة االستبيانيةممتأكد مف صدؽ ف
 صدؽ المحتوى يستيدؼ معرفة مدى "يعرؼ أف  :)صدق المضمون( صدق المحتوى

تمثيؿ االختبار أو المقياس لعناصر مكونات السمة أو الصفة أو الظاىرة المطموب 
الظاىرة أـ قياسيا، وعما اذا كاف االختبار أو المقياس يقيس جانبا محددا مف ىذه 

 .(185، صفحة 2006)رضواف،  "يقيسيا كميا
عمى  يامف خبلؿ عرض االستمارة االستبيانيةفقمنا بالتأكد مف صدؽ محتوى  

(، حيث حصمت العبارات عمى 1الخبراء والمحكميف )القائمة االسمية ممحؽ رقـ 
%، وبذلؾ فيي صادقة ومنطقية لتمثيؿ 75موافقة أراء الخبراء بنسبة مرتفعة، تفوؽ 

كما يشير  ستمارة االستبيانيةتضمنيا االتالبند، إضافة إلى تحقيؽ صدؽ البنود التي 
 (.02إلى ذلؾ الجدوؿ)
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 استخدمنا الصدؽ الذاتي باعتباره  ، حيثوذلؾ بحساب جذر الثبات ذاتي:الصدق ال
''صدؽ الدرجات التجريبية بالنسبة لمدرجات الحقيقية الخالية مف أخطاء الصدفة، 

، 2002وىو الذي يحدد الحد األعمى لمعامؿ صدؽ االختبار'')ليمى السيد فرحات: 
 (.122ص 

 و لحساب الصدؽ الذاتي لبلختبارات استخدمنا المعادلة التالية: 
 (.192، ص 1995)محمد صبحي حسيف: .....معامل الثبات  الصدق الذاتي)ر(=    

 (.02ونتائج الصدؽ موضحة في الجدوؿ الموالي رقـ )
 تمارة االستبيانيةسحاور الثالث، والصدق العام لالالم صدق( يوضح 32الجدول رقم )

 الصدق    معامل  لداللةا
عدد 
 العبارات

 حجم العينة
 ن

 لمعالجة اإلحصائيةا
 

 المحاور

 08 0.99  مقبوؿ

 
10 
 

 المحور األول

 المحور الثاني 09 0.989 مقبوؿ

 المحور الثالث 09 0.986 مقبوؿ

 المقياس 26 0.996 مقبوؿ

المحاور الثبلث، كؿ محور مف  صدؽيبيف الذي  (02مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ )
(، 0.99صدؽ التي بمغت )يتضح لنا أف القيـ المحسوبة لمعامؿ ال والصدؽ العاـ لممقياس
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( لممحاور: األوؿ، الثاني، والثالث عمى التوالي، وبمغت كذلؾ قيمة 0.986(، )0.989)
وىذا ما يؤكد ككؿ وىي مرتفعة،  لبلستمارة االستبيانية( بالنسبة 0.996معامؿ الصدؽ )

 عالية. صدؽتتميز بدرجة  داة القياسأأف 
 الموضوعية: -7-3

 (.120، ص2009تعتبر الموضوعية ''الشرط األوؿ في البحث'' )منذر الضامف، 
وتعني موضوعية االختبار عدـ تأثره بتغير المحكميف وىذا ما أشار إليو فاف داليف  

(Vandaline)  بما يمي ''يعتبر االختبار موضوعيا إذا كاف يعطي نفس الدرجة بغض
 (. 120، ص2009النظر عف مف يصححو'')منذر الضامف، 

واضحة، وبعيدة عف  اتيافي بحثنا ىذا عبار  ةالمستخدم ستمارة االستبيانيةوباعتبار أف اال
 هلؾ، مما يجعؿ  ىذالشؾ والتأويؿ، والذاتية في التقويـ، والدراسة االستطبلعية أثبتت ذ

 تميز بالموضوعية.ت داةاأل
كأداة دراسة تتميز بثبات  االمعموؿ بي االستمارة االستبيانيةومما سبؽ نستخمص أف 

 وصدؽ وموضوعية.
 الدراسة اإلحصائية: -8

تساعدنا في تمخيص النتائج وترتيبيا بيدؼ وصفيا وتحميميا وتفسيرىا، مف أجؿ 
دراسة فيـ العوامؿ األساسية التي تؤثر في الظاىرة المدروسة، عمما أف لكؿ بحث 

بما تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ  المشكمة وخصائصيا وطبيعةتتناسب  خاصةإحصائية 
 عمى األسئمة المطروحة. اإلجابة البحث والتحقؽ مف فرضياتو وبالتالي

 اإلحصائية التالية: الدراسةاعتمدنا عمى  ففي بحثنا

  تكـــرار= ( %)النسبة المئوية
∑  .(161)عبيدات، صفحة  111× تكرار

 تالتكرارا 

  معامل ألفا كرونباخ(α) Coefficient alpha 
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 :الصدق الذاتي 
 α     =       الصدؽ الذاتي

 ( معامل الثباتα :)كرومباخ 
 خالصة:

جراءاتوتضمف ىذا الفصؿ منيج البحث و    الميدانية حيث شمؿ عينة البحث  ا 
 ستمارة االستبيانيةوات البحث المستعممة، كاالكذا أدو  ،ومجاالتو البشرية والمكانية والزمنية

ضوع تتناسب مع مو ما تحتويو مف معادالت والمصادر والمراجع واألساليب اإلحصائية و 
 .اختبارالبحث و 

صدؽ أيف تطرقنا إلى ثبات و  األسس العممية لؤلداة،شمؿ البحث كذلؾ عمى دراسة و 
  االستمارة االستبيانية.
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 الفصل الثاني تطبيقي
 عرض وتحميل النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 70 ~ 
 

 تمهيد:
ىذا الفصؿ مف أىـ الفصوؿ التي يتأسس عمييا ىذا البحث، فمف خبللو يستطيع الباحث  يعتبر

 أف يدرؾ حقيقة بحثو، وىذا انطبلقا مف النتائج التي يتوصؿ إلييا بعد إجراءه لمدراسة.
فعرض وتحميؿ النتائج ومناقشتيا مف متطمبات منيجية البحث، ليدا فالباحث مطالب بعرض وتحميؿ 

كشفت عنيا الدراسة الميدانية لبحثو، ففي ىدا الفصؿ قمنا بعرض النتائج التي توصمنا  النتائج التي
دراسة، والتي فرضت عمينا االعتماد عمى الوسائؿ اإلحصائية التي تتناسب وطبيعتيا الإلييا مف خبلؿ 

بالتالي )طبيعة الدراسة( عبر جداوؿ، وحاولنا تحميؿ وتفسير تمؾ النتائج لغرض تحقيؽ أىداؼ بحثنا و 
 .اإلجابة عمى األسئمة المطروحة، ومنو التحقؽ مف الفروض
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 عرض و تحميل نتائج االستبيان : -1
 لمدرس. عرض و تحميل نتائج المحور األول: التخطيط -1-1
 الدروس تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس أعداد عممية انظـ إجابة السؤال األول: -

 وتحديد الدرس أعداد عممية يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـتنظيم 03جدول رقم 
 الدروس تحضير دفتر في خطواته

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     
 االنجازدرجة

 56.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 25 %83.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 3 %10
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66
 ال أنجز 00 00

 المجموع 30 %100

 30.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 20 66.66%

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 6 %20
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3الحرية درجة  ،3.35مستوى الداللة 
 أعداد عممية السؤاؿ المتعمؽ بػػػتنظيـ عمى ةاإلجاب نتائج والذي يوضح 03مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 

  يتضح أف: الدروس تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس
في حيف حدد تكرار  ،%83.33مثمتيا نسبة  25بدرجة كبيرة  تكرار اإلجابة :األساتذة العاممينعند 

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ، %10مثمتيا نسبة  3اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت  56.06المحسوبة  ²حسف المطابقة كا رلتؤكد قيمة اختبا ،2المحددة بتكرار 6.66%

 .عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة5.84 أكبر مف قيمتيا الجدولة 
في حيف حدد تكرار  ،%66.66مثمتيا نسبة  20اإلجابات بدرجة كبيرة  تكرار :لطمبة المتربصينعند ا

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%20مثمتيا نسبة  6اإلجابة بدرجة متوسطة 
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جاءت والتي  30.26المحسوبة  ²حسف المطابقة كا رلتؤكد قيمة اختبا ،4المحددة بتكرار 13.33%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 يمي: ومنو نستنتج ما
 تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس أعداد مف األساتذة العامميف عممية %83.33ينجز 

  .بدرجة كبيرة الدروس
 تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس أعداد مف الطمبة المتربصيف عممية %66.66ينجز 

 .بدرجة كبيرة الدروس
 الدرس أعداد عمميةب ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف  بدرجة كبيرة الدروس تحضير دفتر في خطواتو وتحديد
   العينتيف لصاح األساتذة العامميف.

 بالدرس. الخاصة والفعاليات التمرينات أحظراجابة السؤال الثاني : 
 الخاصة والفعاليات التمرينات يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بتحضير 04جدول رقم 

 بالدرس.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      
 االنجازدرجة

 74.8 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 28 %93.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 1 %3.33
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 43.06 5.84 | داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 8 %26.66
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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 السؤاؿ المتعمؽ بػػ تحضيرعمى  تكرار اإلجابات والذي يوضح 04مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 بالدرس الخاصة والفعاليات التمرينات

حيف حدد  ، في%93.33مثمتيا نسبة  28تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة : باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفةبدرجة  اإلجابةاما تكرار  ،%3.33مثمتيا نسبة  1تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  74.8المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا ،1المحددة بتكرار  %3.33نسبة 
 التي لـ تكف محؿ صدفة. اإلجاباتعمى داللة  5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %73.33مثمتيا نسبة  22اإلجابات حولو بدرجة كبيرة  تكرار :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %26.66مثمتيا نسبة  8تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

 والتي جاءت 43.06المحسوبة  ²حسف المطابقة كار لتؤكد قيمة اختبا ،0المحددة بتكرار %00نسبة 
 صدفة عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ 5.84الجدولة كبر مف قيمتيا أ

 يمي:  ومنو نستنتج ما
  بالدرس بدرجة كبيرة  الخاصة والفعاليات التمرينات مف األساتذة عممية تحضير %93.33ينجز 
  بالدرس بدرجة كبيرة  الخاصة والفعاليات التمرينات مف األساتذة عممية تحضير %73.33ينجز 
 تحضير بعممبة ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف بالدرس بدرجة كبيرة  الخاصة والفعاليات التمرينات
   لصاح األساتذة العامميف.
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 فعالية. لكؿ المبلئمة واألساليب الطرائؽ : تحديدإجابة السؤال الثالث 
 لكل المالئمة واألساليب الطرائق عمى السؤال المتعمق بـتحديد اإلجابةيوضح نتائج  05جدول رقم 

 فعالية.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     
 االنجازدرجة

 16.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 15 %50

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 5 %16.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 14 %46.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 الطرائؽ السؤاؿ المتعمؽ بػػ تحديد عمى اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  05مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
  فعالية لكؿ المبلئمة واألساليب

، في حيف حدد %50مثمتيا نسبة  15حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار  .:باألساتذة العاممينعند 
فقد مثمتيا  ضعيفة،اما تكرار اإلجابة بدرجة  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  16.66المحسوبة  ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 5المحددة بتكرار  %16.66نسبة 
 صدفة. التي لـ تكف محؿ اإلجاباتعمى داللة  5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %46.66مثمتيا نسبة  14حولو بدرجة كبيرة  ةاإلجاب تكرار :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
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والتي 17.46المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبار ،4المحددة بتكرار %13.33نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج مايمي:
  مف األساتذة الطرائؽ واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  بدرجة كبيرة  % 50يحدد 
  مف األساتذة الطرائؽ واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  بدرجة كبيرة  % 46.66يحدد 
 الطرائؽ بتحديد  تنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيفومنو نس

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  بدرجة كبيرة 
   األساتذة العامميف.

 واألسبوعية. والشيرية السنوية الخطة بإعداد : أقـواجابة السؤال الرابع 
 والشهرية السنوية الخطة يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـإعداد 06جدول رقم 

 واألسبوعية.

 اإلجابات     التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 االنجازدرجة

 27.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

األساتذة 
 العامميف

 متوسطة بدرجة 18 %60
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 34.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 20 %66.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 9 %30
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 حوؿ السؤاؿ المتعمؽ بػػ إعداد عمى اإلجابات والذي يوضح تكرار 06رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
 واألسبوعية والشيرية السنوية الخطة
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،في حيف حدد  %33.33مثمتيا نسبة  10حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار  :األساتذة العاممينعند  
فقد مثمتيا  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %60مثمتيا نسبة  18بدرجة متوسطة  اإلجابةتكرار 
والتي  27.06المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا2المحددة بتكرار %6.66نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 
،في حيف حدد  %66.66مثمتيا نسبة  20تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %30مثمتيا نسبة  9تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت اكبر  34.26المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،1المحددة بتكرار 3.33%

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84الجدولة مف قيمتيا 
واألسبوعية بدرجة  والشيرية السنوية الخطة مف األساتذة بإعداد %60ومنو نستنتج مايمي: يقوـ 

 متوسطة 
  واألسبوعية بدرجة متوسطة  والشيرية السنوية الخطة بإعداد العامميف مف األساتذة %60ينجز 
  واألسبوعية بدرجة  والشيرية السنوية الخطة بإعداد الطمبة المتربصيف مف %66.66ينجز

 متوسطة 
  الخطة إعدادفي  العامميف األساتذةىـ أكثر التزاـ مف  الطمبة المتربصيفومنو نستنتج أف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح واألسبوعية بدرجة متوسطة  والشيرية السنوية
   .الطمبة المتربصيف
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 واألنشطة. الدرس خطة أجزاء توقيتات أحددإجابة السؤال الخامس: 
 الدرس خطة أجزاء توقيتات يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـتحديد 07جدول رقم 

 واألنشطة.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      

 النجازدرجة 

 39.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 6 %20
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 12 %40

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 توقيتات السؤاؿ المتعمؽ بػػتحديد عمى اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  07مف خبلؿ الجدوؿ اعبله رقـ 
 واألنشطة الدرس خطة أجزاء
، في حيف حدد %73.33مثمتيا نسبة  22حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار : األساتذة العاممينعند 

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %20مثمتيا نسبة  6تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت  39.86المحسوبة  ²المطابقة كا، لتؤكد قيمة اختبار حسف 2المحددة بتكرار 6.66%

 التي لـ تكف محؿ صدفة. اإلجاباتعمى داللة  5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 
،في حيف حدد تكرار  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %53.33مثمتيا نسبة  16اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت اكبر  23.86المحسوبة  ²حسف المطابقة كا اختبالتؤكد قيمة  ،2المحددة بتكرار 6.66%

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84مف قيمتيا الجدولة 
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 ومنو نستنتج مايمي:
 واألنشطة بدرجة كبيرة  الدرس خطة أجزاء مف األساتذة توقيتات % 73.33 يحدد 
  واألنشطة بدرجة متوسطة الدرس خطة أجزاء توقيتات الطمبة المتربصيفمف  % 53.33يحدد 
 توقيتاتفي تحديد  ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح واألنشطة بدرجة كبيرة  الدرس خطة أجزاء
   األساتذة العامميف.

 الدرس. في تحقيقيا المراد الكفاءات تحديدالسؤال السادس :  إجابة
 في تحقيقها المراد الكفاءات عمى السؤال المتعمق بـتحديد اإلجابةيوضح نتائج  08جدول رقم 

 الدرس.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات       
 االنجازدرجة 

 50.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 24 %80

 األساتذة
 العامميف

 بدرجة متوسطة 5 %16.66
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 الكفاءات الذي يوضح تكرار اإلجابات السؤاؿ المتعمؽ بػػ تحديدو  08مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 الدرس في تحقيقيا المراد
،في حيف حدد تكرار  %80مثمتيا نسبة  24تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند

فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %16.66مثمتيا نسبة  5متوسطة اإلجابة بدرجة 



~ 79 ~ 
 

والتي جاءت  50.26المحسوبة  ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 1المحددة بتكرار  3.33%
  عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84الجدولة اكبر مف قيمتيا 

،في حيف حدد  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  23.86المحسوبة  ²حسف المطابقة كار لتؤكد قيمة اختبا ،2المحددة بتكرار %6.66نسبة 
 صدفة عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ 5.84مف قيمتيا الجدولة  جاءت اكبر

 ومنو نستنتج ما يمي:
  الدرس بدرجة كبيرة  في تحقيقيا المراد مف األساتذة العامميف الكفاءات %80يحدد 
  الدرس بدرجة كبيرة  في تحقيقيا المراد مف الطمبة المتربصيف الكفاءات %53.33يحدد 
 الكفاءاتفي تحديد  نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف ومنو 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة الدرس بدرجة كبيرة  في تحقيقيا المراد
   العامميف.
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 التعمـ. حدوث عمى الدالة المؤشرات أحدداجابة السؤال السابع : 
 حدوث عمى الدالة المؤشرات يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـتحديد 09جدول رقم 

 التعمم.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      
 االنجازدرجة 

 23.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 13 %43.33

األساتذة 
 العامميف

 متوسطة بدرجة 15 %50
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 12 %40

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 14 %46.66
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 السؤاؿ المتعمؽ بػػ تحديدعمى  تاإلجاباالذي يوضح تكرار و  09مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 التعمـ حدوث عمى الدالة المؤشرات

،في حيف حدد  %43.33مثمتيا نسبة  13تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %50مثمتيا نسبة  15بدرجة متوسطة تكرار اإلجابة 

والتي  23.06المحسوبة  ²كا،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة  2المحددة بتكرار %6.66نسبة 
 التي لـ تكف محؿ صدفة. اإلجاباتعمى داللة  5.84كبر مف قيمتيا الجدولة أجاءت 

،في حيف حدد تكرار  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لطمبة المتربصينا عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %46.66مثمتيا نسبة  14اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  17.46المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،4المحددة بتكرار 13.33%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84مف قيمتيا الجدولة  اكبر
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 ومنو نستنتج ما يمي: 
 التعمـ بدرجة متوسطة حدوث عمى الدالة المؤشرات مف األساتذة العامميف  %50د يحد 
 التعمـ بدرجة متوسطة حدوث عمى الدالة المؤشرات مف األساتذة العامميف  %46.66 يحدد 
  العامميف في تحديد  األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيفومنو نستنتج أف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف  التعمـ بدرجة متوسطة حدوث عمى الدالة المؤشرات
   لصاح األساتذة العامميف.

 لمنجاح األوؿ المستوى أحدداجابة السؤال الثامن : 
 لمنجاح األول المستوى يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـتحديد 10جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      
 االنجازدرجة

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 ضعيفة بدرجة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 16.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 15 %50
 بدرجة ضعيفة 5 %16.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 2،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 السؤاؿ المتعمؽ بػػ تحديدعمى  كرار اإلجابات الذي يوضحتو  10مف خبلؿ الجدوؿ اعبله رقـ 
 لمنجاح األوؿ المستوى

،في حيف حدد  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار االجابة حولو بدرجة كبيرة : باألساتذة العاممينعند 
فقد مثمتيا  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار االجابة بدرجة متوسطة 
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والتي  23.86المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا2المحددة بتكرار  %6.66نسبة 
 التي لـ تكف محؿ صدفة. اإلجاباتعمى داللة  5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %50مثمتيا نسبة  15تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

 والتي 16.66المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،5المحددة بتكرار %16.66نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84 ا الجدولةجاءت اكبر مف قيمتي
 ومنو نستنتج ما يمي:

  لمنجاح بدرجة كبيرة األوؿ المستوى مف األساتذة العامميف تحديد %53.33يحدد 
   لمنجاح بدرجة متوسطة األوؿ المستوى مف الطمبة المتربصيف تحديد %50يحدد 
 المستوى تحديدفي  نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف ومنو 

   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. لمنجاح بدرجة كبيرة األوؿ
ومف خبلؿ ما تـ استنتاجو مف دراسة نتائج كؿ عبارة يمكف أف نستنتج بصفة عامة عف محور 

يوجد تفاوت بيف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف في محور التخطيط لصالح  ما يمي: التخطيط
 األساتذة العامميف 
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 عرض و تحميل نتائج المحور الثاني : تنفيذ لمدرس. -2-2
 الدرس. في المشاركة عمى التبلميذ أشجعإجابة السؤال األول: 

 في المشاركة عمى التالميذ يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـتشجيع 11جدول رقم 
 الدرس.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      

 درجة االنجاز

 34.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 20 %66.66

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 9 %30
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 51.60 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 24 %80

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 6 %20
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 عمى التبلميذ السؤاؿ المتعمؽ بػػتشجيع اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  11مف خبلؿ الجدوؿ اعبله رقـ 
 الدرس في المشاركة

،في حيف حدد تكرار  %75مثمتيا نسبة  20تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة : ألساتذة العامميفعند 
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،اما تكرار اإلجابة بدرجة  %22.5مثمتيا نسبة  9اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت اكبر  34.26المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا ،1المحددة بتكرار 2.5%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84الجدولة مف قيمتيا 

،في حيف حدد تكرار  %80مثمتيا نسبة  24تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة : لمطمبة المتربصين عند
 %00نسبة فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %20مثمتيا نسبة  6اإلجابة بدرجة متوسطة 
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والتي جاءت اكبر مف  51.60المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،0المحددة بتكرار
 تكف محؿ صدفة.عمى داللة اإلجابات التي لـ  5.84قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
 الدرس بدرجة كبيرة في المشاركة عمى التبلميذ مف األساتذة العامميف بػػتشجيع %66.66 ينجز 
  الدرس بدرجة كبيرة في المشاركة عمى التبلميذ مف الطمبة المتربصيف بػػتشجيع %80ينجز  
 التبلميذ تشجيععممية بػػنستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف  ومنو 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة  الدرس بدرجة كبيرة في المشاركة عمى
 المتربصيف

 السابقة. خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ أذىاف أىيئإجابة السؤال الثاني : 
 مع وربطه لمدرس التالميذ أذهان يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـتهييئ 12جدول رقم 

 السابقة. خبراتهم

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات      
 االنجازدرجة

 19.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 13 %43.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 14 %46.66
 بدرجة ضعيفة 3 %10
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100

 30.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 14 %46.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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 التبلميذ أذىاف السؤاؿ المتعمؽ بػػ تيييئ اإلجاباتوالذي يوضح تكرار  12مف خبلؿ الجدوؿ اعبله رقـ 
 السابقة خبراتيـ مع وربطو لمدرس

،في حيف  %43.33مثمتيا نسبة  13حدد تكرار االجابة حولو بدرجة كبيرة  :األساتذة العاممينعند 
فقد  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %46.66مثمتيا نسبة  14حدد تكرار االجابة بدرجة متوسطة 

والتي  19.86 المحسوبة ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 3المحددة بتكرار  %10مثمتيا نسبة 
 عمى داللة االجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84مف قيمتيا الجدولة جاءت اكبر 

في حيف حدد  ،%46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لطمبة المتربصينا عند
فقد مثمتيا  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%53.33مثمتيا نسبة 16تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  30.26المحسوبة  ²كاحسف المطابقة  رقيمة اختبالتؤكد  ،2المحددة بتكرار %6.66نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة  5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
  السابقة  خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ أذىاف مف األساتذة العامميف بتيييئ 46.66%ينجز

 متوسطةبدرجة 
  السابقة  خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ مف الطمبة المتربصيف بتيييئ أذىاف %53.33ينجز

 بدرجة متوسطة
  بتيييئ أذىافعممية بػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

ف مما يدؿ عمى وجود تفاوت بي السابقة بدرجة متوسطة خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ
 العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف
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 الميارة. عرض وطرؽ أساليب مف أنوعإجابة السؤال الثالث : 
 المهارة. عرض وطرق أساليب يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـتنويع 13جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     
 االنجازدرجة

 20.40 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 12 %40

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 15 %50
 بدرجة ضعيفة 3 %10
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100

 25.20 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 9 %30

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 18 %60
 بدرجة ضعيفة 3 %10
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 وطرؽ أساليب السؤاؿ المتعمؽ بػػ تنويع تكرار اإلجابات الذي يوضحو  12مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 الميارة عرض

،في حيف حدد تكرار  %40مثمتيا نسبة  15تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %50مثمتيا نسبة  20اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت اكبر  20.40المحسوبة  ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 3المحددة بتكرار  10%
 لـ تكف محؿ صدفة. التي اإلجاباتعمى داللة  5.84مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد تكرار  %30مثمتيا نسبة  9تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
نسبة فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %60مثمتيا نسبة  18اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت اكبر  25.20المحسوبة  ²حسف المطابقة كاإختبار  لتؤكد قيمة ،3المحددة بتكرار 10%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84مف قيمتيا الجدولة 
 ومنو نستنتج ما يمي:
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 متوسطة الميارة بدرجة عرض وطرؽ أساليب مف األساتذة العامميف بػػتنويع %50 ينجز 
 بدرجة متوسطةالميارة  عرض وطرؽ أساليب مف الطمبة المتربصيف بػػتنويع %60 ينجز 
  أساليب بػػتنويععممية بػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة  الميارة بدرجة متوسطة عرض وطرؽ
 المتربصيف

 ارات.المي لتعميـ التبلميذ دافعية بإثارة أقـوإجابة السؤال الرابع : 
 لتعميم التالميذ دافعية إثارة يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بإقامة 14جدول رقم 

 المهارات.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     
 االنجازدرجة

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 12 %40

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 31.60 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 19 %63.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 إثارة السؤاؿ المتعمؽ بػػ إقامة عمى اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  14رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
 الميارات لتعميـ التبلميذ دافعية

،في حيف حدد تكرار  %40مثمتيا نسبة  12حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار  :األساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةتكرار اإلجابة بدرجة  أما، %53.33مثمتيا نسبة 16بدرجة متوسطة  اإلجابة
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والتي جاءت  23.86المحسوبة  ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 2المحددة بتكرار  6.66%
  التي لـ تكف محؿ صدفة اإلجاباتعمى داللة  5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %63.33مثمتيا نسبة  19تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  31.60المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،1المحددة بتكرار %3.33نسبة 
 صدفة. عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ 5.84متيا الجدولة اكبر مف قي

 ومنو نستنتج ما يمي:
 متوسطةالميارات بدرجة  لتعميـ التبلميذ دافعية إثارة بػػإقامة مف األساتذة %53.33 ينجز  
  الميارات بدرجة كبيرة لتعميـ التبلميذ دافعية إثارة مف الطمبة المتربصيف بػػإقامة %63.33ينجز 
  دافعية إثارةعممية بػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة  متوسطةالميارات بدرجة  لتعميـ التبلميذ
 المتربصيف

 الرياضية. الميارة وشرح بعرض أقـوالسؤال الخامس :  إجابة
 الرياضية. المهارة وشرح يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـعرض 15جدول رقم 

 اإلجابات       التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 االنجازدرجة

 41.20 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 7 %23.33
 ضعيفة بدرجة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 56.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 25 %83.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 5 %16.66
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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  الذي يوضح تكرار اإلجاباتو  15رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
الرياضية.و الذي حدد تكرار  الميارة وشرح حوؿ السؤاؿ المتعمؽ بػػ عرض :باألساتذة العاممين عند

 7،في حيف حدد تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة  %73.33مثمتيا نسبة  22اإلجابة حولو بدرجة كبيرة 
، 1المحددة بتكرار %3.33فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة ،اما تكرار االجابة بدرجة %23.33مثمتيا نسبة 

 5.84والتي جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة  41.20المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا
 داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. عمى
حيف حدد ،في  %83.33مثمتيا نسبة  25تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند

فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %16.66مثمتيا نسبة  5تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
 والتي جاءت 56.66المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،0المحددة بتكرار %00نسبة 

  عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84الجدولة اكبر مف قيمتيا 
 و نستنتج ما يمي:ومن
  الرياضية بدرجة كبير  الميارة وشرح مف األساتذة العامميف بػػعرض %73.33ينجز 
 الرياضية بدرجة كبيرة الميارة وشرح مف الطمبة المتربصيف بػػعرض 83.33% ينجز 
  وشرح بػػعرضعممية بػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيفالرياضية بدرجة كبير  الميارة
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 األخطاء. وتصحيح الراجعة التغذيةجابة السؤال السادس : ا
 األخطاء. وتصحيح الراجعة يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـالتغذية 16جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 12 %40

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 19.60 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 الراجعة السؤاؿ المتعمؽ بػػ التغذية عمى تكرار اإلجابات الذي يوضحو  16مف خبلؿ الجدوؿ اعبله رقـ 
 األخطاء وتصحيح

في حيف حدد تكرار  ،%40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%53.33مثمتيا نسبة  16اإلجابة بدرجة متوسطة 

التي جاءت و  23.86المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا2المحددة بتكرار 6.66%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  19.60المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،4المحددة بتكرار %13.33نسبة 
 تكف محؿ صدفة عمى داللة اإلجابات التي لـ 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 :ومنو نستنتج ما يمي 
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 بدرجة متوسطة األخطاء وتصحيح الراجعة بػػالتغذيةمف األساتذة العامميف   %53.33 ينجز 
 األخطاء بدرجة كبيرة وتصحيح الراجعة بػػالتغذية مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز 
  الراجعة لتغذيةا عمميةبػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة  بدرجة كبيرة األخطاء وتصحيح
 المتربصيف

 العمؿ. عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ إثارةإجابة السؤال السابع : 
 العمل. عمى وحثهم التالميذ ميول يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـإثارة 17جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 27.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 17 %56.66

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 1 %5
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100

 16.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 15 %50

الطمبة  
 المتربصيف

 متوسطة بدرجة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 5 %16.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

 التبلميذ ميوؿ السؤاؿ المتعمؽ بػػػإثارة الذي يوضح تكرار اإلجاباتو  17مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 العمؿ عمى وحثيـ

،في حيف حدد  %57.5مثمتيا نسبة  17تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :األساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %37.5مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  27.86المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا1المحددة بتكرار %5نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84قيمتيا الجدولة  أكبر مف
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تكرار ،في حيف حدد  %50مثمتيا نسبة  15تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة :لطمبة المتربصينا عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة ،أما تكرار اإلجابة بدرجة %33.33مثمتيا نسبة  10اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت 16.66 المحسوبة  ²حسف المطابقة كاار لتؤكد قيمة اختب ،5المحددة بتكرار 16.66%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
 العمؿ بدرجة كبيرة عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ بػػػإثارةمف األساتذة العامميف  %56.66 ينجز 
 العمؿ بدرجة كبيرة عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ بػػػإثارة مف الطمبة المتربصيف %50 ينجز 
 ميوؿ إثارةفي عممية  ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة  بدرجة كبيرة العمؿ عمى وحثيـ التبلميذ
   العامميف.

 الدرس. تنفيذ أثناء التشكيبلت تنويعاجابة السؤال الثامن : 
 الدرس. تنفيذ أثناء التشكيالت يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـتنويع 18جدول رقم 

 اإلجابات      التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 االنجازدرجة

 32.40 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 8 %26.66

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 20 %66.66
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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 السؤاؿ المتعمؽ بػػ تنويععمى  اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  18رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
 الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت

في حيف حدد  ،%26.66مثمتيا نسبة  8حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار  :األساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفةبدرجة  اإلجابة، اما تكرار %66.66مثمتيا نسبة  20بدرجة متوسطة  اإلجابةتكرار 
والتي  32.40المحسوبة  ²المطابقة كا، لتؤكد قيمة اختبار حسف 2المحددة بتكرار %6.66نسبة 

 .التي لـ تكف محؿ صدفة اإلجاباتعمى داللة  5.84دولة جاءت اكبر مف قيمتيا الج
حدد ،في حيف  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند

فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت 23.86المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،2المحددة بتكرار %6.66نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 
 ومنو نستنتج ما يمي:

 بدرجة متوسطة الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت بػػتنويع مف األساتذة العامميف% 6.666ينجز 
 الدرس بدرجة كبيرة تنفيذ أثناء التشكيبلت بػػتنويع مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز 
 تنويعبػػ في عممية ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف 

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح  بدرجة متوسطة الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت
  األساتذة العامميف.
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 الدرس. أقساـ تطبيؽ اإلنجاز عند في الدقةإجابة السؤال التاسع : 
 أقسام تطبيق عند اإلنجاز في يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـالدقة 19جدول رقم 

 الدرس.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 27.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 18 %60

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 11.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 8 %26.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

السؤاؿ المتعمؽ بػػ الدقة في  عمى تكرار اإلجابات الذي يوضحو  19مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرس

،في حيف حدد تكرار  %60مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %33.33مثمتيا نسبة  10اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  27.06المحسوبة  ²المطابقة كا، لتؤكد قيمة اختبار حسف 2المحددة بتكرار 6.66%
 عمى داللة االجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84الجدولة ا اكبر مف قيمتي

،في حيف حدد  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لطمبة المتربصينا عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  11.06المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،8المحددة بتكرار %26.66نسبة 
 محؿ صدفة عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 
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 ومنو نستنتج ما يمي:
 بدرجة كبيرة بػػالدقة في اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرسمف األساتذة العامميف  %60 ينجز 
 بدرجة كبيرة بػػالدقة في اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرس مف الطمبة %33.33 ينجز 

 الدقة في  في عممية ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف
يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح بدرجة كبير مما  اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرس

   ف.األساتذة العاممي
ومف خبلؿ االستنتاجات التي خرجنا بيا بعد دراسة نتائج كؿ عبارة عمى حدا، يمكننا الخروج باستنتاج 

يوجد تفاوت بيف األساتذة العامميف والطمبة  عاـ خاص بالمحور الثاني المتعمؽ بالتنفيد وىو كاآلتي:
 ذالمتربصيف في محور التنفيذ لصالح األساتذة العاممين

 عرض و تحميل نتائج المحور الثالث : التقويم. -2-3
 أجري اختبارات شيرية وفصمية لمعرفة مدى تقدما لتبلميذ.إجابة السؤال األول : 

يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـأجراء اختبارات شهرية وفصمية لمعرفة  20جدول رقم 
 مدى تقدم التالميذ.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 23.86 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 16.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 15 %50

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 5 %16.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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السؤاؿ المتعمؽ بػػ أجراء اختبارات  عمى اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  20رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
 تقدـ التبلميذشيرية وفصمية لمعرفة مدى 

،في حيف حدد  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار االجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند 
فقد مثمتيا  ضعيفة،اما تكرار االجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار االجابة بدرجة متوسطة 

والتي  23.86المحسوبة  ²حسف المطابقة كا، لتؤكد قيمة اختبار 2المحددة بتكرار % 6.66نسبة 
 عمى داللة االجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفةاإلجابة بدرجة ،أما تكرار  %50مثمتيا نسبة  15تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  16.66المحسوبة  ²حسف المطابقة كار لتؤكد قيمة اختبا ،5المحددة بتكرار %16.66نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
 ية لمعرفة مدى تقدـ بػػأجراء اختبارات شيرية وفصممف األساتذة العامميف  %53.33 ينجز

 التبلميذ بدرجة كبيرة
 بػػأجراء اختبارات شيرية وفصمية لمعرفة مدى تقدـ التبلميذ  مف الطمبة المتربصيف %50 ينجز

 بدرجة كبيرة
 جراء إ ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف  ـ التبلميذ بدرجة كبيرةاختبارات شيرية وفصمية لمعرفة مدى تقد
   العينتيف لصاح األساتذة العامميف.
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أف يقوـ بعممية تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ أىداؼ الدرس اجابة السؤال الثاني : 
 السموكية.

يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـعممية تقويمهم بعد نهاية كل درس  21جدول رقم 
 لمعرفة مدى تحقق أهداف الدرس السموكية.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 27.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 18 %60
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 8 %26.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 6 %20
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

حوؿ السؤاؿ المتعمؽ بػػ عممية تقويميـ  تكرار اإلجابات الذي يوضحو  21مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ أىداؼ الدرس السموكية

،في حيف حدد  %25مثمتيا نسبة  10حدد تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة بدرجة اإلجابة،أما تكرار  %60مثمتيا نسبة  18تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  27.06المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا2المحددة بتكرار  %6.66نسبة 
 لـ تكف محؿ صدفة. عمى داللة اإلجابات التي 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 

،في حيف حدد  %26.66مثمتيا نسبة  8تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %53.33مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
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والتي جاءت  17.46المحسوبة  ²حسف المطابقة كال راختبالتؤكد قيمة  ،6المحددة بتكرار %20نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
 بعممية تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ مف األساتذة العامميف  %53.33 ينجز

 أىداؼ الدرس بدرجة متوسطة السموكية
 بػػعممية تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ  الطمبة المتربصيف مف %33.33 ينجز

 أىداؼ الدرس بدرجة متوسطة السموكية
 تقويميـ بعد  ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية

ا يدؿ عمى وجود مم نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ أىداؼ الدرس بدرجة متوسطة السموكية
   تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف.

 اإللماـ بوسائؿ التقويـ المناسبة والحديثة.إجابة السؤال الثالث : 

يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـاإللمام بوسائل التقويم المناسبة  22جدول رقم 
 والحديثة.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 27.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 18 %60

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 2 %6.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 14.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 14 %46.66
 بدرجة ضعيفة 6 %20
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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السؤاؿ المتعمؽ بػػ اإللماـ بوسائؿ  عمى والذي يوضح تكرار اإلجابات 22مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 التقويـ المناسبة والحديثة

،في حيف حدد  %62.5مثمتيا نسبة  18تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة اإلجابة بدرجة،أما تكرار  %30مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  27.06المحسوبة  ²، لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا2المحددة بتكرار  %10نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84الجدولة اكبر مف قيمتيا 

في حيف حدد  ،%33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لطمبة المتربصينا عند
فقد مثمتيا  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  14.26المحسوبة  ²حسف المطابقة كا رلتؤكد قيمة اختبا ،6المحددة بتكرار %20نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

  ومنو نستنتج ما يمي: 
 بدرجة  بػػاإللماـ بوسائؿ التقويـ المناسبة والحديثة مف األساتذة العامميف %33.33 ينجز

 متوسطة
 بػػاإللماـ بوسائؿ التقويـ المناسبة والحديثة بدرجة  مف الطمبة المتربصيف %46.66 ينجز

 متوسطة
  إللماـ بوسائؿ ا عمميةبػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة  بدرجة متوسطة والحديثة التقويـ المناسبة
 المتربصيف
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 اعتماد الموضوعية في نتائج التقويـ.إجابة السؤال الرابع : 

 يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـاعتماد الموضوعية في نتائج التقويم. 23جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 39.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 5 %16.66
 بدرجة ضعيفة 3 %10

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 30.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 16 %53.33

 الطمبة 
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 14 %46.66
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

السؤاؿ المتعمؽ بػػ اعتماد  عمى تكرار اإلجابات الذي يوضحو  23مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
 الموضوعية في نتائج التقويـ

،في حيف حدد  %73.33مثمتيا نسبة  22تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :األساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %16.66مثمتيا نسبة  5تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

ي جاءت والت 39.06المحسوبة  ²كا،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة  3المحددة بتكرار  %10نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84الجدولة اكبر مف قيمتيا 

،في حيف حدد  %83.33مثمتيا نسبة  16تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة ،أما تكرار اإلجابة بدرجة %10مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  30.26 المحسوبة ²حسف المطابقة كار لتؤكد قيمة اختبا ،0المحددة بتكرار %00نسبة
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة  5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
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 بدرجة كبيرة بػػاعتماد الموضوعية في نتائج التقويـ مف األساتذة العامميف 73.33% ينجز 
 بػػاعتماد الموضوعية في نتائج التقويـ بدرجة كبيرة مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز 
 عتماد اال ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية

لعينتيف مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف ا السموكية بدرجة كبيرة الموضوعية في نتائج التقويـ
   لصاح األساتذة العامميف.

 اطبلع التبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيري.إجابة السؤال الخامس : 
يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـاطالع التالميذ عمى نتائج  التقويم  24جدول رقم 

 الشهري.

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 6 %20

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 16 %53.33
 بدرجة ضعيفة 8 %26.66

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 14.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 10 %33.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 14 %46.66
 بدرجة ضعيفة 6 %20
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

السؤاؿ المتعمؽ بػػ ػاطبلع التبلميذ  عمى الذي يوضح تكرار اإلجاباتو  24مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
  عمى نتائج التقويـ الشيري

،في حيف حدد تكرار  %20مثمتيا نسبة  6تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %53.33مثمتيا نسبة  16اإلجابة بدرجة متوسطة 
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والتي جاءت  17.46المحسوبة  ²المطابقة كا،لتؤكد قيمة اختبار حسف  8المحددة بتكرار  26.66%
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84ا الجدولة اكبر مف قيمتي

،في حيف حدد  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي جاءت  14.26المحسوبة  ²حسف المطابقة كا رلتؤكد قيمة اختبا ،6المحددة بتكرار %20نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 

 ومنو نستنتج ما يمي:
  لتبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيري بدرجة متوسطةبػػػاطبلع  مف األساتذة  %53.33ينجز 
 بػػػاطبلع التبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيري بدرجة متوسطة مف الطمبة  % 46.66 ينجز 
 طبلع إ ومنو نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف  السموكية التبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيري بدرجة متوسطة
  األساتذة العامميف.العينتيف لصاح 

 وضع درجات معيارية لمتقويـ.إجابة السؤال السادس : 
 يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـوضع درجات معيارية لمتقويم. 25جدول رقم 

 اإلجابات      التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 االنجازدرجة

 41.20 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 7 %23.33
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 14 %46.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100
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السؤاؿ المتعمؽ بػػ وضع درجات  اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  25رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
 معيارية لمتقويـ

،في حيف  %73.33مثمتيا نسبة  22حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةحدد تكرار  :باألساتذة العاممين عند
فقد  ضعيفةتكرار االجابة بدرجة  أما ،%23.33مثمتيا نسبة  7بدرجة متوسطة  اإلجابةحدد تكرار 
 41.20المحسوبة  ²المطابقة كا، لتؤكد قيمة اختبار حسف 1المحددة بتكرار  %3.33مثمتيا نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84والتي جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 
،في حيف حدد  %46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند

فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي  17.46  المحسوبة  ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،4المحددة بتكرار %13.33نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة 5.84متيا الجدولة جاءت اكبر مف قي
 ومنو نستنتج ما يمي:

  بدرجة كبيرة بػػوضع درجات معيارية لمتقويـ مف األساتذة العامميف %73.33ينجز 
  بػػوضع درجات معيارية لمتقويـ بدرجة كبيرة مف الطمبة المتربصيف %46.66ينجز 
 ضع درجات و  نستنتج أف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية ومنو

مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة  السموكية بدرجة كبيرة معيارية لمتقويـ
 العامميف
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 استخداـ أكثر مف أسموب عند التقويـ.إجابة السؤال السابع : 

 يوضح نتائج اإلجابة عمى السؤال المتعمق بـاستخدام أكثر من أسموب عند التقويم. 26جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 14 %46.66

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 17.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 14 %46.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 12 %40
 بدرجة ضعيفة 4 %13.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

السؤاؿ المتعمؽ بػػ استخداـ أكثر  عمى تكرار اإلجابات الذي يوضحو  26خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ  مف
  مف أسموب عند التقويـ

،في حيف حدد  %46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
مثمتيا فقد  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  17.46المحسوبة  ²،لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا 4المحددة بتكرار  %13.33نسبة 
 عمى داللة اإلجابات التي كانت محؿ صدفة. 5.84جاءت اصغر مف قيمتيا الجدولة 

في حيف حدد  ،%46.66مثمتيا نسبة  14تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لمطمبة المتربصين عند
فقد مثمتيا  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%40مثمتيا نسبة  12تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 

والتي  17.46 المحسوبة ²حسف المطابقة كا لتؤكد قيمة اختبا ،4المحددة بتكرار %13.33نسبة 
 التي لـ تكف محؿ صدفةعمى داللة اإلجابات  5.84الجدولة جاءت اكبر مف قيمتيا 
 ومنو نستنتج ما يمي:
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 %بػػاستخداـ أكثر مف أسموب عند التقويـ بدرجة كبيرة بدرجة مف األساتذة العامميف  40ينجز
 متوسطة

 بدرجة  بػػاستخداـ أكثر مف أسموب عند التقويـ بدرجة كبيرة مف الطمبة المتربصيف40% ينجز
 متوسطة

  أكثر مف أسموب عند  يستخدموفالطمبة المتربصيف و مميف األساتذة العاكؿ مف ومنو نستنتج أف
 بيف العينتيف  تساوي مما يدؿ عمى وجودبدرجة  بدرجة كبيرة التقويـ

 مراعاة الفروؽ الفردية عند التقويـ.إجابة السؤال الثامن : 

 يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـمراعاة الفروق الفردية عند التقويم. 27جدول رقم 

 التكرارات النسبة المئوية المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 14.26 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 6 %20

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 14 %53.33
 بدرجة ضعيفة 10 %33.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 36.66 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 20 %66.66

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 10 %33.33
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 

الفروؽ السؤاؿ المتعمؽ بػػ مراعاة عمى  الذي يوضح تكرار اإلجاباتو  27مف خبلؿ الجدوؿ أعبله رقـ 
  الفردية عند التقويـ

،في حيف حدد تكرار  %20مثمتيا نسبة 6تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :باألساتذة العاممين عند
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةأما تكرار اإلجابة بدرجة  ،%46.66مثمتيا نسبة  14اإلجابة بدرجة متوسطة 
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التي جاءت و  14.26 المحسوبة ²المطابقة كا،لتؤكد قيمة اختبار حسف  10المحددة بتكرار  33.33%
 عمى داللة اإلجابات التي كانت محؿ صدفة. 5.84الجدولة مف قيمتيا أكبر 
،في حيف حدد  %66.66مثمتيا نسبة  20تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة  :لطمبة المتربصينا عند

فقد مثمتيا  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %33.33مثمتيا نسبة  10تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي جاءت  36.66المحسوبة  ²حسف المطابقة كار لتؤكد قيمة اختبا ،0المحددة بتكرار %00نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84اكبر مف قيمتيا الجدولة 
 ومنو نستنتج ما يمي:

 بػػمراعاة الفروؽ الفردية عند التقويـ بدرجة متوسطةمف األساتذة العامميف % 53.33 ينجز 
  بػمراعاة الفروؽ الفردية عند التقويـ بدرجة كبيرة مف الطمبة المتربصيف %66.66ينجز 
  مراعاة الفروؽ بػػ عمميةبػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف

 ف العينتيف لصاح الطمبة.مما يدؿ عمى وجود تفاوت بي متوسطةبدرجة  الفردية عند التقويـ
 تحفيز التبلميذ وتشجيعيـ عند أداء االختبار.اجابة السؤال التاسع : 

يوضح نتائج االجابة عمى السؤال المتعمق بـتحفيز التالميذ وتشجيعهم عند أداء  28جدول رقم 
 االختبار.

 التكرارات المئوية النسبة المحسوبة 2كا الجدولية 2كا الداللة
 اإلجابات     

 االنجازدرجة

 37.46 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 21 %70

األساتذة 
 العامميف

 بدرجة متوسطة 8 %26.66
 بدرجة ضعيفة 1 %3.33

 ال أنجز 00 %00
 المجموع 30 %100

 43.06 5.84 داؿ

  بدرجة كبيرة 22 %73.33

الطمبة  
 المتربصيف

 بدرجة متوسطة 8 %26.66
 بدرجة ضعيفة 0 %00
 ال أنجز 00 %00

 المجموع 30 %100
 3،درجة الحرية  3.35مستوى الداللة 
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السؤاؿ المتعمؽ بػػ ػتحفيز التبلميذ  عمى اإلجاباتالذي يوضح تكرار و  28رقـ  أعبلهمف خبلؿ الجدوؿ 
  وتشجيعيـ عند أداء االختبار

،في حيف حدد تكرار  %70مثمتيا نسبة  21حولو بدرجة كبيرة  اإلجابةتكرار  :العاممينألساتذة عند ا
فقد مثمتيا نسبة  ضعيفةبدرجة  اإلجابة،اما تكرار  %26.66مثمتيا نسبة  8بدرجة متوسطة  اإلجابة
والتي جاءت  37.46المحسوبة  ²لتؤكد قيمة اختبار حسف المطابقة كا ،1المحددة بتكرار 3.33%
 عمى داللة االجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84مف قيمتيا الجدولة  اكبر
،في حيف  %73.33مثمتيا نسبة  22حدد تكرار اإلجابة حولو بدرجة كبيرة : لمطمبة المتربصين عند

فقد  ضعيفة،أما تكرار اإلجابة بدرجة  %26.66مثمتيا نسبة  8حدد تكرار اإلجابة بدرجة متوسطة 
والتي  43.06المحسوبة  ²حسف المطابقة كا إختبار لتؤكد قيمة ،0المحددة بتكرار %00مثمتيا نسبة 

 عمى داللة اإلجابات التي لـ تكف محؿ صدفة. 5.84جاءت اكبر مف قيمتيا الجدولة 
 ومنو نستنتج ما يمي:

  بػػػتحفيز التبلميذ وتشجيعيـ عند أداء االختبار بدرجة كبيرةمف األساتذة العامميف  %70ينجز 
 بػػػتحفيز التبلميذ وتشجيعيـ عند أداء االختبار بدرجة  مف الطمبة المتربصيف %73.33 ينجز

 كبيرة
  ػتحفيز التبلميذ  عمميةبػػومنو نستنتج أف الطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف

يف لصاح الطمبة مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينت بدرجة كبيرة وتشجيعيـ عند أداء االختبار
 المتربصيف

  ومف خبلؿ ما تـ استنتاجو مف دراسة نتائج كؿ عبارة يمكف أف نستنتج بصفة عامة عف محور
لصالح  قويـيوجد تفاوت بيف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف في محور الت ما يمي:قويـ الت

 األساتذة العامميف 
  االستنتاجات : -2-4

 الدروس تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس أعداد العامميف عممية مف األساتذة %83.33ينجز
 بدرجة كبيرة 

 الدروس تحضير دفتر في خطواتو وتحديد الدرس عدادإ مف الطمبة المتربصيف عممية %66.66ينجز
 بدرجة كبيرة
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 دفتر في خطواتو وتحديد الدرس أعداد عمميةب األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. بدرجة كبيرة الدروس تحضير
 بالدرس بدرجة كبيرة  الخاصة والفعاليات التمرينات مف األساتذة عممية تحضير %93.33ينجز 
بالدرس بدرجة  الخاصة والفعاليات التمرينات مف الطمبة المتربصيف عممية تحضير %73.33ينجز 
 كبيرة

 الخاصة والفعاليات التمرينات تحضير األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف بعممبة
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف.بالدرس بدرجة كبيرة 

 مف األساتذة الطرائؽ واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  بدرجة كبيرة  % 50يحدد 
 مف الطمبة المتربصيف الطرائؽ واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  بدرجة كبيرة % 46.66يحدد 

الطرائؽ واألساليب المبلئمة لكؿ فعالية  األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف بتحديد 
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف.رة بدرجة كبي

 واألسبوعية بدرجة متوسطة  والشيرية السنوية الخطة بإعداد العامميف مف األساتذة %60ينجز 
 واألسبوعية بدرجة متوسطة  والشيرية السنوية الخطة الطمبة المتربصيف بإعداد مف %66.66ينجز 

واألسبوعية  والشيرية السنوية الخطة إعدادفي  العامميف األساتذةىـ أكثر التزاـ مف  الطمبة المتربصيف
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف.بدرجة متوسطة 

 واألنشطة بدرجة كبيرة  الدرس خطة أجزاء توقيتات العامميف مف األساتذة % 73.33 يحدد
 واألنشطة بدرجة متوسطة الدرس خطة أجزاء المتربصيف توقيتاتمف الطمبة  % 53.33يحدد 

واألنشطة  الدرس خطة أجزاء توقيتاتاألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في تحديد 
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف.بدرجة كبيرة 

 الدرس بدرجة كبيرة  في تحقيقيا المراد لكفاءاتمف األساتذة العامميف ا %80يحدد 
 الدرس بدرجة كبيرة  في تحقيقيا المراد مف الطمبة المتربصيف الكفاءات %53.33يحدد 

الدرس  في تحقيقيا المراد الكفاءاتاألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في تحديد 
   العينتيف لصاح األساتذة العامميف. مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيفبدرجة كبيرة 

 التعمـ بدرجة متوسطة حدوث عمى الدالة المؤشرات مف األساتذة العامميف  % 50د يحد
 التعمـ بدرجة متوسطة حدوث عمى الدالة مف الطمبة المتربصيف المؤشرات %46.66 يحدد
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 عمى الدالة المؤشرات العامميف األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في تحديد 
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. التعمـ بدرجة متوسطة حدوث
 لمنجاح بدرجة كبيرة األوؿ المستوى مف األساتذة العامميف تحديد %53.33يحدد 
 متوسطةلمنجاح بدرجة  األوؿ المستوى مف الطمبة المتربصيف تحديد %50يحدد  

 لمنجاح بدرجة كبيرة األوؿ المستوى تحديداألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في 
 ح األساتذة العامميف. لمما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصا

 الدرس بدرجة كبيرة في المشاركة عمى التبلميذ مف األساتذة العامميف بػػتشجيع %66.66 ينجز
  الدرس بدرجة كبيرة في المشاركة عمى التبلميذ مف الطمبة المتربصيف بػػتشجيع %80ينجز 

 في المشاركة عمى التبلميذ تشجيععممية بػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف الدرس بدرجة كبيرة

السابقة بدرجة  خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ أذىاف ئيبتيي مف األساتذة العامميف 46.66%ينجز 
 متوسطة
السابقة  خبراتيـ مع وربطو لمدرس التبلميذ مف الطمبة المتربصيف بتيييئ أذىاف % 53.33ينجز 

 بدرجة متوسطة
 مع وربطو لمدرس التبلميذ أذىاف بتيييئعممية بػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 

 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف السابقة بدرجة متوسطة خبراتيـ
 متوسطة الميارة بدرجة عرض وطرؽ أساليب مف األساتذة العامميف بػػتنويع 50% ينجز
 بدرجة متوسطةالميارة  عرض وطرؽ أساليب مف الطمبة المتربصيف بػػتنويع 60% ينجز

الميارة  عرض وطرؽ أساليب بػػتنويععممية بػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف بدرجة متوسطة

  متوسطةالميارات بدرجة  لتعميـ التبلميذ دافعية إثارة مف األساتذة العامميف بػػإقامة %53.33 ينجز
 الميارات بدرجة كبيرة لتعميـ التبلميذ دافعية إثارة مف الطمبة المتربصيف بػػإقامة %63.33ينجز 

الميارات  لتعميـ التبلميذ دافعية إثارةعممية بػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 العينتيف لصاح الطمبة المتربصيفمما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف  متوسطةبدرجة 
 الرياضية بدرجة كبير  الميارة وشرح مف األساتذة العامميف بػػعرض %73.33 ينجز
 الرياضية بدرجة كبيرة الميارة وشرح مف الطمبة المتربصيف بػػعرض 83.33% ينجز
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الرياضية بدرجة  يارةالم وشرح بػػعرضعممية بػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيفكبير 
 بدرجة متوسطة األخطاء وتصحيح الراجعة التغذيةبػػمف األساتذة العامميف   %53.33 ينجز
 بدرجة كبيرة األخطاء وتصحيح الراجعة التغذيةبػػ مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز
األخطاء  وتصحيح الراجعة لتغذيةا عمميةبػػالمتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف  الطمبة

 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف بدرجة كبيرة
 بدرجة كبيرة العمؿ عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ بػػػإثارةمف األساتذة العامميف  %56.66 ينجز
 بدرجة كبيرة العمؿ عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ بػػػإثارة مف الطمبة المتربصيف %50 ينجز

 عمى وحثيـ التبلميذ ميوؿ إثارةاألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية 
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. العمؿ بدرجة كبيرة

 بدرجة متوسطة الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت تنويعبػػ مف األساتذة العامميف % 6.666يقـو
 بدرجة كبيرة الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت تنويعبػػ مف الطمبة المتربصيف %53.33يقوـ 

 الدرس تنفيذ أثناء التشكيبلت بػػتنويع األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. بدرجة متوسطة

 الدقة في اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرسبػػمف األساتذة العامميف  %33.33يقـو
 الدقة في اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ الدرسبػػ مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز

الدقة في اإليجاز عند تطبيؽ أقساـ  مف الطمبة المتربصيف في عمميةاألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ 
   بدرجة كبير مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. الدرس
 جراء اختبارات شيرية وفصمية لمعرفة مدى تقدـ التبلميذإبمف األساتذة العامميف  %53.33 ينجز

 بدرجة كبيرة
بدرجة  أجراء اختبارات شيرية وفصمية لمعرفة مدى تقدـ التبلميذبػػ مف الطمبة المتربصيف %50 ينجز
 كبيرة

جراء اختبارات شيرية وفصمية إ األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية
األساتذة  مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح لمعرفة مدى تقدـ التبلميذ بدرجة كبيرة

   العامميف.
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بعممية تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ أىداؼ مف األساتذة العامميف  %53.33 ينجز
 الدرس بدرجة متوسطة السموكية

عممية تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة مدى تحقؽ أىداؼ بػػ مف الطمبة المتربصيف %33.33 ينجز
 الدرس بدرجة متوسطة السموكية

تقويميـ بعد نياية كؿ درس لمعرفة  األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية
مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح  مدى تحقؽ أىداؼ الدرس بدرجة متوسطة السموكية

   األساتذة العامميف.
 بدرجة متوسطة ـ المناسبة والحديثةاإللماـ بوسائؿ التقويبػػ مف األساتذة العامميف %33.33 ينجز
 بدرجة متوسطة اإللماـ بوسائؿ التقويـ المناسبة والحديثةبػػ مف الطمبة المتربصيف %46.66 ينجز

 إللماـ بوسائؿ التقويـ المناسبة والحديثةا عمميةبػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف بدرجة متوسطة

 بدرجة كبيرة اعتماد الموضوعية في نتائج التقويـبػػ مف األساتذة العامميف 73.33% ينجز
 بدرجة كبيرة اعتماد الموضوعية في نتائج التقويـبػػ مف الطمبة المتربصيف %53.33 ينجز

عتماد الموضوعية في نتائج اال ف الطمبة المتربصيف في عمميةاألساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ م
   مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف. بدرجة كبيرة السموكية التقويـ
 بدرجة متوسطة ػاطبلع التبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيريبػػمف األساتذة العامميف  %53.33ينجز 
 بدرجة متوسطة ػاطبلع التبلميذ عمى نتائج التقويـ الشيريبػػ مف الطمبة المتربصيف % 46.66 ينجز

طبلع التبلميذ عمى نتائج التقويـ إ األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية
   مميف.مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العا السموكية الشيري بدرجة متوسطة

 بدرجة كبيرة وضع درجات معيارية لمتقويـبػػ مف األساتذة العامميف %73.33ينجز 
 بدرجة كبيرة وضع درجات معيارية لمتقويـبػػ مف الطمبة المتربصيف %46.66ينجز 

بدرجة  ضع درجات معيارية لمتقويـو  األساتذة العامميف ىـ أكثر التزاـ مف الطمبة المتربصيف في عممية
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح األساتذة العامميف السموكية كبيرة
 بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة استخداـ أكثر مف أسموب عند التقويـبػػمف األساتذة العامميف  %40ينجز 
بدرجة و ; بدرجة كبيرة استخداـ أكثر مف أسموب عند التقويـبػػ مف الطمبة المتربصيف40% ينجز

 متوسطة
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أكثر مف أسموب عند التقويـ بدرجة كبيرة  مف األساتذة العامميف والطمبة المتربصيف يستخدموف كؿ
 مما يدؿ عمى وجود تساوي بيف العينتيف بدرجة 
 بدرجة متوسطة مراعاة الفروؽ الفردية عند التقويـبػػمف األساتذة العامميف % 53.33 ينجز
 بدرجة كبيرة الفروؽ الفردية عند التقويـمراعاة بػ مف الطمبة المتربصيف %66.66ينجز 

بػػمراعاة الفروؽ الفردية عند التقويـ  عمميةبػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف بدرجة متوسطة

 بدرجة كبيرة يذ وتشجيعيـ عند أداء االختبارػتحفيز التبلمبػػمف األساتذة العامميف  %70ينجز 
 بدرجة كبيرة ػتحفيز التبلميذ وتشجيعيـ عند أداء االختباربػػ مف الطمبة المتربصيف %73.33 ينجز

ػتحفيز التبلميذ وتشجيعيـ عند أداء  عمميةبػػالطمبة المتربصيف ىـ أكثر التزاـ مٍف األساتذة العامميف 
 مما يدؿ عمى وجود تفاوت بيف العينتيف لصاح الطمبة المتربصيف االختبار بدرجة كبيرة
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