
     

 ةـعبيــــــة الشــــقراطيــــرية الديمــــزائــــــهورية الجــــالجم

 مميــالي و البحث العـــميم العـــوزارة التع

 مستغانم بن باديساعبد الحميد جامعة 

 الرياضيةمعهد التربية البدنية و 

 ةـــة و الرياضيــدنيـالبة ــــسم التربيـــــــــــــــــــق                                 

 

    البدنية و الرياضية التربية في ضمن متطلبات نيل شهادة ماستربحث مقدم 
 مدرسيالنشاط البدني الرياضي ال تخصص

 :بعنوان

 

 
والية مستغانم ثانويات في بعضالتربية البدنية و الرياضية  بحث وصفي أجري عمى أساتذة  

 
 

 
 

إشراف:      إعداد الطمبة:                                              

            بن قناب الحاج د/                           عدة عتو ايمان                   -  
عكاري عابد -    

 م  8102/8102  السنة الدراسية:

من وجهة   مرحلة  الثانوية في والرياضية تدريس التربية البدنيةمعوقات 

ساتذة األنظر   



\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1سورة العلق: اآلية)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ
 

 
 

  
 

ما بعد:أليه لوال فضل اهلل عمين كن لنصل إالحمد هلل الذي وفقنا لهذا و لم ن  

 رسولنا الكريم إلى سيد الخمقطفى إلى منارة العمم و اإلمام المص

 سيدنا محمد صمى اهلل عميه و سمم.

 إلى الينبوع لذي ال يمل العطاء..إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قمبها.

ب و إلى معنى الحنان و سر الوجودالحياة..إلى معنى الح ومالكي في  

لى من كان دعاؤها سر نجاحي و جناحها بمسم جراحي..أمي الغالية.إ  

أنأرجو من اهلل بكل افتخار  ى من كممه اهلل بالهبة و الوقار أحمل إسمهلإ  

.والدي العزيزفها بعد طول انتظار في عمرك لترى ثمارا قد حان قطيمد    

مصدر القوة و رمز التالحم إلى فخري و سندي..إلى أخواتيإلى   

لى كل عائمة "عدةعتو" و"بن والي"و"غالي" من وا   

 إلى أخواتي التي لم تمدهم أمي سارة، نصيرة

 
نعدة عتو إيما  
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هدي عممي المتواضعأ  

 

طال اهلل في عمرهما.ألى الوالدين الكريمين إ  

 

خوتي و كل العائمة .إلى إ   

لى الجامعة.إبتدائي لى كل ما كانت له لمسة في مشواري الدراسي من اإلإ  

 

صدقائي داخل و خارج الجامعة.ألى كل إ  

 

هديكم ثمرة هذا العمل المتواضع.أ  
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 الرحيم الرحمانبسم اهلل  
 " يشكر ال الناس يشكر ال من" :سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال     

 عمي وعمى والدي  أنعمتاشكر نعمتك التي  أن أوزعنيرب 
 برحمتك في عبادك الصالحين وأدخمنيوان اعمل صالحا ترضاه 
 "قناب الحاجبن الفاضل " لألستاذنتقدم بشكرنا الجزيل 

 المشرف عمى ىذه المذكرة لما بدلو من جيد وقدم من توصيات سديدة 
 يجازيو خيرا. أناهلل  وأسال إرشادو نصح و  

  جميع أساتذتنا األفاضل نشكر كل من ميد لنا طريق العمم والمعرفة
 ، بمعيد التربية البدنية والرياضية

 نشكر كل من زرع التفاؤل في دربنا وقدم لنا يد المساعدة  كما
 و زودنا بالمعمومات الالزمة النجاز ىذه المذكرة .
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 ممخص الدراسة: 

من وجهة نظر  مرحمة الثانويةمعوقات تدريس التربية البدنية والرياضية في     

، من خالل الدراسة سعينا إلى التعرف عمى المعيقات التي تحول دون تحقيق األساتذة

   أستاذ وأستاذة104من ، تكون مجتمع الدراسة ف درس التربية البدنية والرياضيةأهدا

 .ي الطور الثانوي لوالية مستغانم(دنية والرياضية فالتربية الب ) جميع أساتذة

 من مجتمع البحث  ٪62.5أستاذ وأستاذة أي نسبة 65تكونت عينة البحث من  و    
ولقد تم اإلعتماد عمى المنهج الوصفي وكذا  ،2012/2012من العام الدراسي

إلى ستة  االستمارةعبارة، حيث تم تقسيم  32منلجمع البيانات مكون  االستبيان
المعوقات المتعمقة بإمكانات المؤسسة المحور الثاني معوقات  محاور: المحور األول

متعمقة بالمنهاج الدراسي لمادة التربية البدنية والرياضية المحور الثالث معوقات متعمقة 
معوقات تمع المحور الخامس بالتالميذ المحور الرابع معوقات متعمقة باألسرة والمج

معوقات متعمقة باإلدارة المحور السادس   عمقة بأستاذ التربية البدنية والرياضيةمت
وتوصمت الدراسة إلى وجود معوقات تدريس التربية البدنية والرياضية في   المدرسية.

دراسة خرجنا نحن الباحثان وفي ضوء نتائج ال الثانويات من وجهة نظر األساتذة.
 والتوصيات.االقتراحات بجممة من 

أستاذ الربية  -مرحمة الثانوية -التربية البدنية -تدريس-معوقات الكممات المفتاحية:
 البدنية والرياضية.

  



Study summary: 

The obstacles of teaching physical and sporting education in secondary level from the 

point of view of teachers we aimed to identify the obstacles that prevent achieving the 

gools of teaching physical and sporting education: 

The study community consists of 104 teacher) males/females) all the teachers of 

physical and sporting education in the secondary level in mostaganem states. 

The searching sa sample consists of 65 teacher (males/females) the percentage of 

62.5%from the research community of the school year 2018/2019. We based on the 

discriptif approach and questionnaire to collect data and this latter consist of 39 words 

and the form was divided to 06 axes Axis number01 the barriers that are related  to the 

institution capabilities the axis Number02 the barriers that are related to the cuniculum 

of the sportif and physical education The axis Number03 the barriers that are related to 

students The axis Number04 the barriers that are related to family and society. The axis 

Number05 the barriers that are related to teachers of physical and sportif education, the 

axis Number06 the barriers that are related to school management. 

The research reached that the education of physical and sportif teaching have a lot of0 

barriers as the point of view of teachers and as two rescarches derived a group of 

suggestion and recommendations. 

Keys words: barriers/ teaching  / physical and sportif education/ secondary stage the 

physical and sportif/ education teachers.  

  



Résumé de l’étude: 

Obstacle de l’enseignement de l’éducation physique et sportive a l’école Secondaire du 

point de vue des professeures a travers cette étude nous Avons cherché à identifier les 

obstacles qui empêche la réalisation des  Objectifs de la leçon d’éducation physique et 

sportive la communauté D’étude est composée de 104 professeures tous les professeures 

d’éducation Physique et de sport au secondaire  de la wilaya de Mostaganem.   

L’échantillon de recherche était compose de 65 professeures et de Professeurs 

62 .5¨% de la société de recherche de l’année universitaire2018 – 2019 l’approche 

descripteur ainsi que le questionnaire de collecte De données  était composé de 39 

énoncés divisés en six axes Le premier axe obstacles liées aux capacités de 

l’institution .La deuxièmes axe  concerne les obstacles liés aux programme d’éducation 

Physique et sportive ,La troisième axe  les obstacles liés a la famille et a la société La 

cinquième axe  les obstacles liés au professeur d’éducation physique Et sportive ,La 

sixième axe les obstacles liés a la gestion de l'école, L’étude a révélé qu’il existe des 

obstacles a l'enseignement  de l’éducation Physique et du sport dans les écoles 

secondaire du point de vu des Professeures . A la lumières des résultats de  l’étude nous 

avons formulé une série de Suggestions et de recommandations. 

Les mots clés : obstacles / enseignement / éducation physique et sportive/ Niveau 

secondaire/ professeure d’éducation  physique et sportive. 
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 قائــــــــمـــة الجـــــــداول  

رقم 
 الصفحة العنــوان الجدول

 48 يمثل معامل الثبات و الصدق االستبيان المقترح  .1

وجود  لألساتذة فيما يخص 2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .2
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لألساتذة فيما يخص افتقار  2كا يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم  .7
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توفر  لألساتذة فيما يخص 2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي  .8
 63 مساحات ومالعب لممارسة األنشطة الرياضية.

9.  
مالئمة  لألساتذة فيما يخص 2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي

التوقيت المخصص لحصة التربية البدنية والرياضية لتحقيق منها 
 الهدف.
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لألساتذة فيما يخص قمة  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .16
 66 الدورات التي تعقدها الوزارة لمنهاج التربية البدنية والرياضية.

فيما يخص ترتيب لألساتذة  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .11
 67 حصة التربية البدنية والرياضي في الجدول الدراسي غير مالئم.

لألساتذة فيما يخص  2وقيم كا يوضح التكرارات والنسب المئوية  .12
 69 مشاركتهم في تصميم منهاج التربية البدنية والرياضية.
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لألساتذة فيما يخص تحويل  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .13
 76 حصص التربية البدنية والرياضية لتدريس حصص بديمة في مواد أخرى.

مراعاة  لألساتذة فيما يخص  2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي  .14
 72 المنهاج لحاجات طمبة ورغباتهم.

التزام  لألساتذة فيما يخص 2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي  .15
 73 التالميذ بالزي الرياضي.

لألساتذة فيما يخص  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .16
 75 تفاوت في المستوى بين القدرات التالميذ الرياضية بشكل كبير.

17.  
لألساتذة فيما يخص قمة  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا

الحوافز التي تشجع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية 
 والرياضية.
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لألساتذة فيما يخص استهزاء  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .18
 77 التالميذ من بعضهم البعض أثناء درس التربية البدنية والرياضية.

لألساتذة فيما يخص خجل  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .19
 79 بعض التالميذ أثناء ممارسة بعض األنشطة الرياضية.

26.  
لألساتذة فيما يخص تدني  2التكرارات والنسب المئوية وقيم كايوضح 

مستوى دافعية عند التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية 
 البدنية والرياضية.
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21.  
لألساتذة فيما يخص تباين  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا

 التالميذ في امتالكهم فروقات فردية لممهارات الرياضية.
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لألساتذة فيما يخص إهمال  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .22
 83 األهل ألداء التالميذ الرياضي.
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23.  
تعاون  لألساتذة فيما يخص 2وية وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئ
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 93 استخدام الوسائل التعميمية لألستاذ أثناء الحصة من بين المعوقات
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 95 السن األستاذ من أحد المعوقات.
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تنويع  لألساتذة فيما يخص 2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي  .33
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إتقان  لألساتذة فيما يخص 2ة وقيم كايوضح التكرارات والنسب المئوي  .34
 99 األستاذ لممهارات الحركية المقرر تدريسها من إحدى المعوقات.

35.  
توفير لألساتذة فيما يخص  2وقيم كا يوضح التكرارات والنسب المئوية

إدارة المؤسسة التسهيالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية 
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36.  
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لألساتذة فيما يخص تكميف  2يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا  .37
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 قـائـــمة األشـكــال البـيـــانيـــة

شكل بياني 
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 55 61المحور رقم 61رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  61
 56 61المحور رقم 62رقم نسبة إجابة العينة عمى الفقرة 62
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 71 62المحور رقم 65رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  12
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 74 63المحور رقم 61رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  14
 76 63المحور رقم 62 رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  15
 77 63المحور رقم 63 رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  16
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 86 63المحور رقم  65 رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  18
 81 63المحور رقم 66رقم الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  19
 82 63المحور رقم 67رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  26
 84 64المحور رقم 61رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  21
 85 64المحور رقم 62رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  22
 86 64المحور رقم 63رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  23
 88 64المحور رقم 64رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  24
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 89 64المحور رقم 65رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  25
 96 65المحور رقم 61رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  26
 92 65المحور رقم 62رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  27
 93 65المحور رقم 63رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  28
 94 65المحور رقم 64رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  29
 96 65المحور رقم 65رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  36
 97 65المحور رقم 66رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  31
 99 65المحور رقم 67رقم  الفقرةنسبة إجابة العينة عمى  32
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 حث:بمقدمة ال -1

تعتبر التربية البدنية والرياضية إحدى فروع التربية األساسية التي تستمد نظرياتيا    
من العموم المختمفة وتستخدم عن طريق النشاط البدني المختار الموجو والمنظم إلعداد 

محط ِاىتمام  أصبحت ولقد  م  ما يتالمم م  حاجات المجتم  األفراد إعداًدا متكامال
مجتم  أن يخمو من شكل من أشكاليا  ألنيا تشكل كل الشعوب  إذ ال يكاد أي 

بنظميا وقواعدىا ميداًنا ىاًما وواسًعا من ميادين التربية العامة وعنصًرا أساسًيا إلعداد 
الفرد في بنام المجتم   حيث أنيا تعبر عن سموكاتو المنظمة بطابعيا التربوي 

ارىا التفاعمي داخل الجماعات  كما تساىم في إعداد الفرد فكرًيا  التعميمي  وفي إط
عاطفًيا وبدنًيا عبر أطوار حياتو  وتمكنو ِاجتماعيا من تحقيق الصفات الخمقية كالنظام 

 (80)يوسف  صفحة  والطاعة وااِلحترام.

وال يخفى عمى أحد أىمية دور مربي التربية البدنية والرياضية وتأثيره الفعال في    
التي يقوم بيا التالميذ وذلك بحكم طبيعة عممو وِاتصالو بالتالميذ  السموكياتمختمف 

من بقية المربيين  لذلك نجدىم يقبمون عمى مادتو أكثر من المواد األخرى  ويرج  ذلك 
إلى طبيعة المادة وكفامة وشخصية المدرس ومدى التحكم في في الكثير من الحاالت 

 (81)لمبارك  صفحة  ِانفعاالتو المختمفة.

ولكن من جية أخرى يواجو ىذا المربي العديد من المعيقات التي يمكن أن تقف حاجزا 
أمام تحقيق األىداف المراد الوصول إلييا  األمر الذي دفعنا لتناول ىذه الدراسة من 
أجل التعرف عمى أىم المعيقات التي تواجو أستاذ التربية البدنية والرياضية  ومن ىذا 

تطرقنا إلى عدة جوانب من وقد عمى مستوى والية مستغانم  المنطمق كانت الدراسة 
 الجانب النظري الذي يحتوي عمى فصمين: بينيا
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 التدريس ودرس التربية البدنية والرياضية. الفصل األول: -
 أستاذ التربية البدنية والرياضية والمرحمة الثانوية.: الفصل الثاني -

 ثم الجانب التطبيقي وقد قسمناه إلى فصمين:

 لعرض المنيجية المتبعة في الدراسة. :الفصل األول -
عام  ثم وض   باستنتاج: فقد تم فيو عرض وتحميل النتائج لمخروج الفصل الثاني -

تخدم الموضوع لنختتم البحث ىا من االقتراحات والتوصيات التي رأيناجممة 
 .بخالصة عامة
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 مشكمة البحث: -2

التربية البدنية والرياضية جزم أساسي من النظام التربوي  تمثل جانبا من التربية    
عداده بدنيا و عقميا في  العامة التي تيدف وتعمل عمى تنمية و بمورة شخصية التمميذ وا 

الحركي الذي يميزىا والذي يأخذ من األنشطة نشاط التوازن تام  معتمدة في ذلك عمى 
مة ثقافية و اجتماعية فيي تعتبر من أكثر البرامج التربوية قدرة الرياضية والبدنية كدعا

 عمى تحقيق أىداف المجتم .

ويتضح ذلك من خالل مدى تحقيق أىداف التربية البدنية والرياضية في المرحمة    
الثانوية  وفي ىذا السياق فإن معرفة معوقات تدريس التربية البدنية والرياضية ليا 

لمراىقة   وعمى ىذا أن تالميذ التعميم الثانوي يعيشون مرحمة اأىمية بالغة خاصة و 
 األساس يمكن صياغة إشكالية الدراسة عمى النحو التالي:

معوقات التي تواجو تدريس التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية من الما ىي -
 وجية نظر األساتذة؟

 األسئمة الفرعية:

 متعمقة باإلدارة المدرسية التربية البدنية والرياضية معوقات تدريس  ىل توجد
 واإلمكانات المدرسية من وجية نظر األساتذة؟

 متعمقة بالمنياج الدراسي التربية البدنية والرياضية تدريس  ىل توجد معوقات
  لممادة وتكوين المدرس من وجية نظر األساتذة؟

 متعمقة بالتالميذ واألسرة التربية البدنية والرياضية تدريس  ىل توجد معوقات
 ؟ والمجتم  من وجية نظر األساتذة
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 أهداف البحث: -3

معرفة العوائق والعراقيل التي تقف في وجو تدريس التربية البدنية والرياضية في  -
 الثانويات.

مكانيات  معرفة - المعوقات التي تواجو األستاذ أثنام التدريس من جية اإلدارة وا 
 المؤسسة في المرحمة الثانوية.

 .لمدرس التي تواجيو أثنام التدريسالدراسي واعرفة المعوقات المتعمقة بالمنياج م -
 المجتم . األسرة و معرفة المعوقات المتعمقة بالتالميذ و -
والرياضية عمى كيفية تجاوز المعوقات التي قد  مساعدة أساتذة التربية البدنية -

 تواجييم أثنام التدريس.
اقتراح بعض التوصيات التي قد تفيد أساتذة التربية البدنية والرياضية في ضوم  -

 .ما تسفر عنو نتائج الدراسة مستقبالً 

 فرضيات البحث: -4

 :الفرضية الرئيسية 

والرياضية في الثانويات من وجية نظر معوقات لتدريس التربية البدنية  ىناك عدة-
 األساتذة

  :الفرضيات الفرعية 
  التربية البدنية والرياضية معوقات اثنام التدريس متعمقة باإلدارة  أساتذةيواجو

 المدرسية واإلمكانات المدرسية في المرحمة الثانوية 
  التربية البدنية والرياضية معوقات اثنام التدريس متعمقة بالمنياج  أساتذةيواجو

 الدراسي لممادة وتكوين المدرس في المرحمة الثانوية
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  التربية البدنية والرياضية معوقات اثنام التدريس متعمقة بالتالميذ  أساتذةيواجو
 واألسرة والمجتم  في المرحمة الثانوية

 أهمية البحث: -5

 في حقل التدريس من الجانب النظري. تزويد العاممين -

 .تسميط الضوم عمى أىم المعيقات التي تواجو تدريس التربية البدنية والرياضية -

 تحديد المفاهيم:  -6
 :معوقات 

لقد جام في القاموس الجديد لمطالب شرحا لمعائق أو المعوق كما يمي: عاق  : لغة
 (1991)يحي   يعوق  عوقا: غيره)عن كذا  صرفو وثبطو وأخره عنو(.

ىي النتائج غير المتوقعة  والتي تقمل من توازن النسق داخل النظام األساسي اصطالحا: 
  (33)السيد  صفحة  وقد تكون ظاىرة أم كامنة.

 وتحول دون تحقيق أىدافو المسطرة.التدريس ىي جمي  المشاكل التي تعيق  :إجرائيا

 :التدريس  

يشير التدريس إلى تنظيم الخبرات التعميمية  فيو وسيمة اتصال تربوي ىادف : اصطالحا
يقوم بو المدرس لتوصيل المعمومات والقيم والميارات إلى التالميذ بيدف إحداث تغيير 

الممارسة بين المدرس في المتعمم  وتحقيق مخرجات تربوية من خالل األنشطة والميام 
  (99-93)زنكموجي  الصفحات  والتمميذ.

ىو مجموعة اإلجرامات والترتيبات المنظمة التي يقوم بيا المعمم من التخطيط  :إجرائيا
 حتى التنفيذ حتى يتحقق لو التعميم.
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  :التربية البدنية والرياضية 

والرياضية جزم من التربية العامة الذي يتم عن طريق  تعتبر التربية البدنية: اصطالحا
النشاط الذي يستخدمو الجياز الحركي لجسم اإلنسان والذي ينتج عنو أن يكتسب الفرد 

 (38)عبده  صفحة  السموكية.  االتجاىاتبعض 

والرياضية جزم مكمل لمتربية العامة  تعمل عمى الحرص أن ينشأ التربية البدنية  إجرائيا:
الفرد عمى أحسن ما ينشأ عميو من قوة جسم وسالمة البدن وحيوية ونشاط عن طريق 
شراف أساتذة  وىذا بيدف إعداده بصفة  األنشطة البدنية المختارة التي تمارس بقيادة وا 

 .ةاالجتماعي الئقة من الجوانب البدنية والعقمية و

 :المرحمة الثانوية 

وىو الطور الذي يمي المرحمة المتوسطة من التعميم  وينقسم إلى ثالث مراحل  إجرائيا:
سنة يتوج فييا التمميذ في األخير بشيادة  10-13حيث تتراوح الفئة العمرية من 

 البكالوريا.

  :أستاذ التربية البدنية والرياضية 

أنو القائد فيو المنظم والمبادر لوحدة العمل  ""BoldyRew: يذكر "بولدرو" "اصطالحا
والنشاط في جماعة الفصل  فيو يعمل ليس فقط إلكساب التالميذ المعمومات 
والميارات وتقويميم في النواحي المعرفية والميارية فحسب  بل يتضمن عممو أيضا 

 (399)الرحيم  صفحة  تنظيم جماعة الفصل أو العمل عمى تنميتيا تنمية إجتماعية.

ىو الحائز عمى شيادة عممية في التربية البدنية والرياضية  وىو القائم عمى اجرائيا: 
 تدريس برامج التربية البدنية والرياضية.
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 المشابهة: الدراسات السابقة و -7
  :(م1991بي )دراسة عبد الحميم الزعالدراسة األولى 

الرياضية في معممو التربية البدنية و  يواجياتقويم الصعوبات التي : الدراسةعنوان -
 في األردن. بتدائية  واإلعداديةمرحمتي اإل

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الصعوبات وتحديدىا من قبل المعممين  هدف الدراسة:-
لبعض  المعممين ىؤالم والتعرف عمى الفروق في درجة الصعوبات التي تجابو

المتغيرات مثل جنس المعمم والمؤىل األكاديمي الذي يحممو  نوع المدرسة وعدد سنوات 
 الخبرة لممعمم.

معمم ومعممة ممن  870إستبيانا خاصا لجمي  بيانات دراستو طبق عمى  أداة الدراسة:-
 يدرسون التربية البدنية والرياضية في المدارس المعنية.

ئج أن ىناك عدة صعوبات تجابو معممي التربية الرياضية أظيرت النتا نتائج الدراسة:-
كما أخصت النتائج إلى وجود فروق معنوية في  ٪"98بشكل عام  زادت نسبتيا عن 

بعض المتغيرات نسبة إلى تمك الصعوبات مثل: المؤىل العممي ونوع الدراسة  بينما 
 تظير فروق إحصائية دالة.

 :م(1999)بدوي عبد العالي  الدراسة الثانية 

 المعوقات التي تواجو مدرس التربية الرياضية في األنشطة الالصفية عنوان الدراسة:-
 بالمرحمة اإلبتدائية.
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو مدرس التربية  :هدف الدراسة-
وكانت محور الدراسة  معوقات  الرياضية في األنشطة الالصفية بالمرحمة اإلبتدائية

 متعمقة بإدارة المدرسة  أوليام األمور إمكانات المؤسسة.

ستخدم اإلستبيان اتب  الباحث المنيج الوصفي وال المنهج المتبع:- دراسات المسحية وا 
 كأداة أساسية في جم  البيانات.

ي التربية بطريقة الحصة الشاممة لمجموع الموجيين والمدرين من خريج عينة البحث:-
مديرا من خريجي التربية الرياضية 33موجيا لمتربية الرياضية   88الرياضية فكانت 

 بالمرحمة اإلبتدائية.وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية 

المدرسين بأعمال خارجية  وجود معوقات متعمقة بإدارة المدرسة  اشتغال نتائج الدراسة:-
 غير التدريس.

معوقات متعمقة بأوليام األمور لألنشطة الصفية أنيا من األسباب الرئيسية في تأخر -
 أبنائيم .

  :م(1811شوكي عبد العزيز )الدراسة الثالثة 

العوائق التي تواجو األستاذ أثنام تفعيل حصة التربية البدنية عنوان الدراسة: -
 والرياضية.

دنية والعراقيل التي تقف في وجو أستاذ التربية البالتوصل إلى العوائق هدف الدراسة: -
والرياضية والتي تحول دون وصولو إلى تحقيق أىدافو وتأدية ميامو ومحاولة إقتراح 
حمول مالئمة من أجل النيوض بمادة التربية البدنية والرياضية والوصول إلى نتائج 

 أفضل.
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طيات المنشقة من المالحظة المنيج الوصفي يصمح لمتعامل م  المع المنهج المتبع:-
 البسيطة.

إستمارة خاصة باألساتذة فقد شممت عمى نوعين من األسئمة وعددىا أداة الدراسة: -
 سؤاال.18

عشوائية   أساتذة التربية البدنية والرياضية لمتوسطات مدينة بسكرة وقد  عينة الدراسة:-
 أستاذ. 18شممت 

أثنام تفعيل حصة التربية البدنية والرياضية من يواجو األستاذ عوائق  نتائج الدراسة:-
ناحية التالميذ و اإلدارة  ومدرسي المواد األخرى   بينما لم تظير فروق إحصائية دالة 

 تعزى المتغيرات الجنس وخبرة المعمم.

 :نقد وتحميل الدراسات السابقة 

ي نستخمص من عرض الدراسات السابقة والتي تناولت الصعوبات والعراقيل الت
 تصادف أستاذ التربية البدنية في الثانويات عند نقاط نذكر منيا:

تنوعت األىداف المراد تحقيقيا من الدراسات السابقة  إال أن  من حيث الهدف: -
 أغمبيا كان يصبوا إلى تحديد صعوبات أو معيقات التربية البدنية والرياضية.

اتفقت الدراسات السابقة في استخدام المنيج الوصفي   من حيث المنهج المستخدم: -
تفقت جميعيا في طرح أسئمة عمى المفحوصين عن طريق إستمارة اإلستبيان   وا 
كما تتفق أيضا الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في إستخدام المنيج 

 الوصفي وبإستخدام نفس الطريقة لجم  المعمومات.
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الدراسات السابقة في العينة  حيث أنيا طبقت عمى  اتفقت معظم :من حيث العينة -
ختمفت م   تفقت الدراسة الحالية م  بعض الدراسات وا  أساتذة المرحمة الثانوية  وا 

 بعضيا وذلك تبعا لظروف مجتم  الدراسة واليدف منيا.
 

اتفقت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في  من حيث أدوات جمع البيانات: -
 استمارة االستبيان لجم  المعمومات الخاصة بالدراسة من المفحوصين.استخدام 

 
: أظيرت الدراسات السابقة مجموعة من الصعوبات والعوائق من حيث أهم النتائج -

التي تواجو أستاذ التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية  وتعددت ىذه 
رياضية داخل المؤسسة العراقيل سوام من طرف اإلدارة أو نقص المنشآت ال

 وغيرىا من المشاكل.
 

إن ىذه الدراسات السابقة في مجمميا قد  من حيث اإلستفادة من الدراسات السابقة: -
ساىمت بقسط كبير في إلقام الضوم عمى تحديد األسس اليامة ليذه الدراسة 

 مثل:

 تحديد موضوع لدراسة الحالية واليدف منيا. -

عينة وطريقة اختيارىا تحديد الالدراسة الحالية و ج المناسب لموضوع تحديد المني -
 محتوى االستبيان الموجو ليذه الفئة.و  وحجميا 

تحديد المعالجات اإلحصائية بما األدوات المناسبة لجم  البيانات  و  تحديد -
 يتناسب م  طبيعة فروض وأىداف الدراسة الحالية.
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 تمهيد:

في مواقف تعميمية إن التدريس ىو كل الظروف واإلمكانيات التي يوفرىا األستاذ    
في سبيل مساعدة المتعممين عمى تحقيق  يتخذىامعينة، وكافة اإلجراءات التي 
تطرق لكل من التدريس وحصة التربية البدنية ففي سن األىداف المحددة لذلك الموقف ،

  .الرياضية
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 التدريس:  1

 هوم التدريس:مف 1.1

إن التدريس أصبح نظاما واضحا لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو، تتمثل المدخالت    
في األىداف والمناىج والوسائل التعميمية وتتمثل العمميات في الطرق وأساليب التدريس 

فيما تحقق من األىداف التي رسميا المعمم أو فيما تم  فتتمثلالمتبعة أما المخرجات 
 تحقيقو من األىداف العامة لمتربية.

ويشير عبد الرحمن عبد السالم جامل إلى أن التدريس ىو "كافة الظروف    
في  يتخذىاواإلمكانات التي يوفرىا األستاذ في موقف تدريسي معين، واإلجراءات التي 

)جامل، صفحة  حقيق األىداف المحددة لذلك الموقف.سبيل مساعدة التالميذ عمى ت
61) 

وفي تعريف أخر نجد بأن "التدريس ىو عبارة عن سمسمة من اإلجراءات والترتيبات    
واألفعال المنظمة التي يقوم بيا المعمم بدأ من التخطيط حتى نياية تنفيذ التدريس 

، صفحة )بدوي .نظريا وعمميا حتى يمكن أن يتحقق لو التعميمويساىم فييا التالميذ 
61) 

 خصائص التدريس:  1.1

التدريس عممية شاممة، تتولى تنظيم كافة مداخالت العممية التربوية، من المعمم  -
 وتالميذ ومنيج، وبيئة مدرسية، لتحقيق األىداف التعميمية.

 التدريس مينة إنسانية مثالية. -
 التدريس عممية إيجابية ىادفة تتولى بناء المجتمع. -
 محور العممية التعميمية في التدريس.التمميذ يمثل  -
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 يتميز التدريس بتنوع األنشطة واألساليب والخبرات التي يكتسبيا التمميذ. -
 ييدف التدريس إلى تنمية القوى العقمية والجسمية والنفسية لمتالميذ. -
يعتبر عممية إيجابية تيدف إلى إشباع رغبات التالميذ وتحقيق أماليم في  -

 المستقبل.
دريس الوسائل التعميمية والتكنولوجية، واالستفادة من الدراسات يستخدم الت -

 (601)الحكيم، صفحة  الحديثة في مجال التعميم.

 عممية التدريس في التربية البدنية والرياضية: 1.1

تشكل التربية البدنية في المجاالت الحكومية المختمفة في تربية األطفال والشباب    
بواسطة أشكال عديدة من النشاط الرياضي، في محيط األسرة والندريس في المدرسة 

.إلخ، ويعتبر التدريس في التربية البدنية من أىم .وفي الجمعيات الرياضية واألندية.
ل والشباب، التربية البدنية السميمة فالمدرسة والتدريس ليما األشكال فاعمية لتربية األطفا

 دور فعال في تربية النشئ تربية شاممة.

أيضا ىو عممية تشكيل لمتعميم والتعمم اليادف بالمدرسة بما في  فالتدريس كما ذكرنا  
ذلك تدريس التربية البدنية والرياضية يجب أن يسيم في جميع النواحي الشخصية من 

وتكوين  معمومات وتكوين اقتناعات بقيم المجتمع، وتنمية القدرات والمياراتتحصيل 
العادات والصفات الخمقية والميول والمشاعر، ولذلك كان لمتدريس دورا ىاما في العممية 

 (16)خفاجة، صفحة  والشباب. النشئالتربوية لتربية 
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 إختيار طريقة التدريس:عوامل  1.1

 ومن أىم ىذه العوامل نذكر:

إن إختيار طريقة التدريس ترتبط بأىداف التعمم، فكل  األهداف المنشودة: - أ
طريقة تسيم في تحقيق أىداف معينة فالطريقة المناسبة لتحقيق األىداف في 
إكتساب المعارف، ال تكون مجدية في تنمية الميارات العممية، فمن أجل تطوير 

ارة التفكير لدى التالميذ ينبغي إختيار طريقة تدريس تتناسب مع اليدف مثل مي
 طريقة حل المشكالت.

: يجب أن تراعي عند إختيار الطريقة الفروق الفردية بين مستوى المتعممين-ب
المتعممين من حيث التعمم وأساليب التفكير، كما تراعي أعمارىم وجنسيم 

 وخمفياتيم اإلجتماعية.

يؤثر المحتوى في إختيار طريقة  المحتوى العممي لمدرس وطبيعة المادة: -ج
التدريس، فمكل درس محتوى وخصائص تدرس بو، ولما كانت المادة متنوعة، لذا 

 فانو من الضروري تنويع الطرق  لتتناسب مع طبيعة المادة ومحتواىا.

أي تطوير رغبات التعمم لدى التالميذ، فيجب أن تكون الطريقة  :دوافع التالميذ -د
 مثيرة لدوافع التالميذ وميوالتيم، حتى يمكن تحقيق األىداف المرجوة.

ينبغي عمى المعمم التعرف عمى اإلمكانيات  اإلمكانيات المادية المتاحة: -ه
 الموجودة لديو، ألنيا تيسر لو إختيار الطريقة المناسبة.

عمى التقويم الذاتي ودراسة  أن تحفز الطريقة المستخدمة التالميذ م:التقوي -و
 (660)الحكيم، صفحة  النتائج التي يصمون إلييا واإلستفادة منيا مستقبال.
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 تصميم التدريس: 1.1

 يشمل التدريس في تصميمو جممة من العمميات أىميا: 

التخطيط: وىي المرحمة التي تسبق التدريس، فييا يحدد المدرس  عممية - أ
األىداف العممية، مستوى مادة التدريس، ويدرس خصائص الفئة التي 

 يدرسيا.
عممية التنفيذ: وىي المرحمة التي يقوم بيا المدرس بتنفيذ القرارات التي  - ب

 اتخدىا خالل العممية السابقة.

لتي تتخد وتكون ليا عالقة بعممية تقويم مستوى عممية التقويم: ىي القرارات ا  -ج
 (601)أحمد، صفحة  أداء التالميذ.

 التربية البدنية والرياضية:درس   1
 مفهوم التربية: 1.1   

التنمية وىي مرتبطة بكل كائن، سواء كان حيوان أو نبات أو إنسان فمكل منيا  تفيد   
 طرائق خاصة لتربية قريبة اإلنسان تستدعي معرفة حقيقية وشاممة وميمة لشخصيتو.

 (51)حسن، صفحة 
 التربية البدنية : مفهوم_ 1.1   

التربية العامة و ميدان تجريبي ىدفو تكوين المواطن الالئق ىي جزء متكامل من    
من الناحية البدنية و العقمية و االنفعالية و االجتماعية و ذلك عن طريق ممارسة ألوان 

)فيصل ياسين  من النشاط البدني اختيرت بغرض تحقيق مجموعة من األغراض
 .(11، صفحة 6111الّشاطئ، 

تعتبر التربية البدنية مظيرا من مظاىر التربية العامة فيي عممية تعديل في 
سموك الفرد بما يتناسب مع متطمبات المجتمع الذي يعيش فيو و ىي حمقة في سمسمة 
من العوامل التي تساعد عمى تحقيق األىداف التربوية لممجتمع، و من ثم فأىداف 
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نبثقة من األىداف العامة لمتربية، و ىي وسيمة ميمة إال أىداف م ماىيةالتربية البدنية 
لرفع المستوى الصحي و تطوير قدرات اإلنتاجية التي تعتبر من مستمزمات الحياة 
فيناك رابطة وثيقة بين ممارسة الرياضة و الصحة، األمر الذي يتطمب منا أن تكون 

ختمفة، فيي تساعد عمى التربية البدنية موضع االىتمام في جميع المراحل التعميمية الم
إعداد المواطن الصالح من جميع جوانبو حتى أنيا أصبحت من المؤشرات الميمة التي 
تدل عمى التقدم الحضاري لممجتمع و أصبح تطورىا و االىتمام بيا ضرورة من 

الّشافعي،  )حسنضرورات الحياة و واجبا اجتماعيا ميما يجب أن نعمل عمى تحقيقو 
 (66، صفحة 1006

 مفهوم درس التربية البدنية و الرياضية : 1.1   
درس التربية البدنية ىو الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربية الرياضية و    

فالخطة الشاممة  .الذي يمثل أصغر جزء من المادة ويحمل كل خصائصيا البدنية.
لمنيج التربية البدنية و الرياضية بالمدرسة تشمل كل أوجو النشاط الذي يريد المدرس 
أن يمارسيا تالميذ مدرستو فالدرس اليوم يعتبر حجر الزاوية في كل مناىج التربية 

 البدنية و الرياضية.
حصة و ىي بمثابة وحدة اكتساب الميارة المخطط لتنفيذىا و تقويميا خالل ال
)أمين  الدراسية التي من خالليا تتحقق األغراض المحددة لمبرنامج العام لمتربية البدنية

 (611أنور الخولى و آخرون، بدون سنة، صفحة 
 عالقة التربية البدنية بالتربية العامة : 1.1   

التربية العاّمة ،وىي ليست حاشية إّن التربية البدنية جزئ بالغ األىمية من عممية 
أو زينة تضاف لمبرنامج المدرسي كوسيمة لشغل األطفال لكّنيا عمي العكس من ذلك 
فيي جزئ حيوي من التربية ،فعن طريق إعداد البرامج الموجو توجيييا صحيحا والمعد 

 إعدادا عمميا.
)ثناء  قة مفيدةيمّكن اكتساب األطفال الميارات األزمة لقضاء وقت فراغيم بطري- 

 (5، صفحة 6111فؤادأمين ،و أخرون، 
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ال يوجد ىناك تعارض بين التربية الرياضية و التربية فيما يتعمق بالناتج أو العممية    
،فالناتج واألىداف وبرنامج التربية البدنية تكون متجانسة مع تمك التي تخص التربية 

بأنيا جزء من الدورة التربوية، كما أن برنامج التربية الرياضية ترتبط  العامة، وتعرف
باألىداف التربوية وفي الحقيقة، فإن ىدف التربية الرياضية ذاتو يذكر عمى أنو أحد 
أىداف التربية، رغم أن المتخصص في التربية الرياضية يجب أن يتفيم أن ىذا المجال 

)محمود عبد الحميم عبد الكريم،  األىداف.ىو واحد من أنظمة متعددة تساىم في 
 (16صفحة 

الحقيقة تشير إلى أن التربية الرياضية تخدم معظم أىداف التربية، عمى سبيل المثال 
في المبادئ السبعة األساسية لمتربية، يمكن أن تساىم التربية الرياضية في أىداف 

تخدام الجيد لوقت الفراغ والشخصية األخالقية بصورة مباشرة، بينما الصحة، واالس
تساىم بصورة غير مباشرة في االىداف المواطنة، والتحكم في العمميات األساسية 

 والعضوية القيمية والمينية.

-وفي المجموعات األربعة لألىداف الخاصة بييئة السياسات التربوية) تحقيق الذات
المسؤولية الوطنية( يمكن لمتربية الرياضية أن -الكفاءة االقتصادية-العالقات االنسانية

تساىم في أىداف تحقيق الذات بصورة متعددة، وذلك من خالل تدريس المعارف 
المتعمقة بالعادات الصحية، وتطور الميارات والمعارف المرتبطة بالرياضات والتمارين، 

جانب المشاركين، ومن منظور وتطور االىتمام والتذوق لمرياضات والتمارين من 
المتفرجين أو الجميور، وزيادة تفيم الفرد لجسمو أيضا، ومن خالل فمسفة الحياة التي 
تضمن المعب كجانب ميم من الحياة الجيدة، ويمكن لمتربية الرياضية أن تساىم في 
أىداف العالقات اإلنسانية عن طريق تقديم خبرة اجتماعية أكثر ثراء  لكافة الطالب 
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بواسطة االلعاب والرياضات، وتعميم التعاون في إطار المنافسة، وتقديم التدريب عمى 
 مسئوليات القيادة وتشجيع زيادة التركيز عمى التحمي بالروح الرياضية.

ويمكن أن تساىم التربية الرياضية في أىداف الكفاءة االقتصادية عن طريق تعميم    
تمد عمى الصحة و المياقة باإلضافة الى ان نجاح الفرد في أية مينة أو عمل يع

الصناعة، وان العمل يجب ان يتضمن معنى ومغزى، وان الفرد يجب ان يشتري 
ويستخدم عديدا من االشياء المادية في الحياة مع وجود نظرة اتجاه الصحة والمياقة، 
ويمكن ايضا ان تساىم التربية الرياضية في اىداف المسئولية الوطنية من خالل 

ريس الديمقراطية والمواطنة، وتقدم الرياضات وااللعاب  كمجاالت خصبة لتنمية تد
الخصائص المرتبطة بالقيادة والتبعية والتي تعد ضرورية لمعيش في المجتمع 

 (16)محمود عبد الحميم عبد الكريم، صفحة  الديمقراطي.

االحتياجات البدنية ترتبط بصورة معقدة مع االنشطة العقمية، وفي الوقت وىكذا فان    
نفسو فان الحركة ال تحدث بدون شيء يحدث لمشخصية والسموك االجتماعي، ويعد 
الناتج كيانا مستقال، والجانب البدني يجب ان يتم في السياق التربوي مع الجوانب 

ىذه الجوانب يجب ان يقدم مساىماتو العقمية، واالجتماعية والروحية، وكل جانب من 
اتجاه الفرد المتوحد والمتكامل والفعال، وباختصار فان الغاية النيائية لمتربية البدنية ىي 
الخير او المصمحة المتعمقة بالفرد، وال يوجد تعارض بين الجوانب الكمية في أي من 

 (11حمود عبد الحميم عبد الكريم، صفحة )م االتجاه أو العممية.

 ماهية وأهمية حصة التربية البدنية والرياضية: 1.1   
لحصة التربية البدنية والرياضية أىمية خاصة تجعميا تختمف عن باقي الحصص    

األخرى تتضح من خالل تعاريف بعض العمماء نجد بينيم "محمد عوض البسيوني" 
والذي يقول: تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل 
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عن ىذه المواد بكونيا تمد التالميذ ليس فقط العموم الكيمياء، والمغة ولكن تختمف 
بميارات وخبرات حركية ولكنيا تمدىم أيضا بالكثير من المعارف والمعمومات بتكوين 
جسم اإلنسان، وذلك بإستخدام األنشطة الحركية مثل التمرينات واأللعاب 

ليذا والفردية(، التي تتم تحت اإلشراف التربوي من مربين أعدو  المختمفة)الجماعية
 (01)الشاطئ، صفحة  الغرض.

ويحدد "أحمد خاطر" أىمية حصة التربية البدنية والرياضية في اكتساب التالميذ    
القدرات الحركية وينطمقون بكل قواىم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حضا من 

  (61)خاطر، صفحة  غيرىم.
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 خالصة :

في تنمية  في مجتمعنا ىي أن تقوم بدورىا إّن الميمة الكبرى لمتربية البدنية والّرياضية  
البدني لنشأ ليذا تعتبر مطمب ى متكاممة من خالل الّنيوض بالمستو الّشخصية ال

تعمال جميع سا  فتضافر الجيود و  ،أي سياسة تنموّية ألي بمد كان تديوتقأساسي 
جل المواطن قوي و فّعال في مجتمعو و صقل المواىب أالوسائل المشروعة من 

إلى مجتمع قوي و فّعال وحركي حيث تمّثل التربية  التي توصمنا في األخير الرياضية
ما تكّون ك ،الّدينية و السياسية ،الخمقية ،مرآة الفرد من الّناحية العقمية الرياضيةو  البدنية

الفرد تكوينا صالحا يساعده في بناء مجتمع قوي و متماسك لذا ال ينبغي الّنظر إليا 
و توجيو اىتمامنا إلي تكوين الفرد و الكشف عن الموىبة التي تعتبر  من زاوية ضيقة

 .وتفوقيا ثروة األمة الغالية و مستقبل ازدىارىا



يالفصل الثان   
خصائص المرحلة  أستاذ التربية البدنية والرياضية و

 الثانوية
  تمهيد

 أستاذ التربية البدنية والرياضية./1 

 / مفهوم أستاذ التربية البدنية والرياضية1.1    

 / صفات وخصائص أستاذ التربية البدنية والرياضية.  1.1    

 والرياضية في العملية التعليمية./ دور أستاذ التربية البدنية 1.1    

 / واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية.1.1    

 / المرحلة الثانوية2    

 تعريف المرحلة الثانوية/1.1   

 إحتياجات المرحلة الثانوية /1.1    

  أنواع وأهداف األنشطة في المرحلة الثانوية. /1.1    

التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الثانوية /1.1      

.مميزات التلميذ في مرحلة التعليم الثانوي /1.2      

 خالصة
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 تمهيد:

إلى قيادة مؤىمة ىي أساس لتحقيق الكثير من  ةتحتاج التربية البدنية والرياضية بشد   
إمكانيات التربية البدنية والرياضية، ولدى فميعمم مربي اليوم أن عميو عبئ ثقيل يختمف 

  إذا تعامل مع الطور الثانوي ، خصوصا عما كان عميو في الماضي
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 والرياضية: أستاذ التربية البدنية  1

 أستاذ التربية البدنية والرياضية:  مفهوم 1.1

يعتبر األستاذ أحد الجدور األساسية في مجال التربية والتعميم حيث يساعد التالميذ    
والنفسية وىو الذي يوجو قواه الطبيعية  االجتماعيةبما فييا  االتجاىاتعمى التطور في 
لقواه المكتسبة من البيئة التعميمية تتجدد محصمة بمجيودات  ويييئتوجييا سميما 

التمميذ في اتجاه الدافع، حيث يعتبر األستاذ الوسيط بين التمميذ والرياضة وىو سبب 
ممارسة التالميذ لمختمف األنشطة الرياضية والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بمدى وعيو 

)معوض، صفحة  وية بينو وبين التمميذوخبرتو في تخطيط وتنفيذ وتقويم العممية الترب
، وال أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي يمعبو في حياة التالميذ في المدرسة فيو (?=

يزرع المثل العميا في تالميذه وىو القدوة أماميم وقديما قال سيشرون أن طريق النصح 
التعميم طويل أما القدوة والمثل الصالح فطريقيما قصير وسريع واإلرشاد في التربية و 

 .(=>7)مقبل، صفحة  التأثير

البدنية والرياضية ولألستاذ دور كبير في إنجاز األعمال اإلجرائية في درس التربية    
فيو يخطط وينظم ويرشد ويوجو التالميذ في الدرس، ومن الضروري أن تكون العالقة 
بينو وبين التالميذ إيجابية مما يقود نشاطيم بشكل إيجابي، وىذا من خالل مشاركة 
األستاذ التالميذ أفكارىم وطموحاتيم ومشاعرىم بثقة وصدق، ويتفيم مشاكميم ويحترم 

فس الوقت، وال يقتصر دور األستاذ عمى تقديم أوجو النشاط البدني أراءىم في ن
الرياضي المتعدد، بل لو دور أكبر من ذلك، فيو يعمل عمى تقديم واجبات تربوية من 
خالل األنشطة الرياضية التي تيدف إلى تنمية وتشكيل وزرع القيم واألخالق الرفيعة 

بدنية وقوام معتدل وصحة عضوية  لدى التالميذ، مما يساعدىم عمى إكتساب قدرات
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 ميوالت إيجابية. ومعارف واتجاىات و اجتماعيةونفسية وميارات حركية وعالقات 
 (:=7-9=7)خطايبة،، الصفحات 

 صفات وخصائص أستاذ التربية البدنية والرياضية:  1.1

        عامة يجب أن يكون إعداد المدرس في أي مجتمع من المجتمعات  بصفة   
 أو في أي دولة من الدول محققا لألمور التالية@ 

 السائدة في المجتمع الذي يعيش فيو. واالتجاىاتأن يعرف المفاىيم  -
أن يمم بالمادة الدراسية بالدرجة األولى التي تجعل منو موردا صالحا يستمد منو  -

 حاجتيم من المعمومات والخبرات. المتعممون
 أن يكون لديو القدرة عمى توصيل المعمومات. -
 أن يكون واعيا ألىداف المنيج الدراسي وتوجيياتو ومحتوياتو. -
 أن يكون عمى عمم بخصائص المتعممين وحاجاتيم. -
أن يكون عمى دراية تامة بعمم اإلدارة المدرسية ونظميا وقوانينيا وطرق التعامل  -

 (<<)أحمد ي.، صفحة  معيا.

الرياضية وتعتبر ىذه الصفات عامة لممدرس ككل ومن ضمنيم مدرسو التربية البدنية و 
ويقول د.حسن معوض إن ىناك صفات لمدرس التربية يمكن تمخيصيا في أربع 

 جوانب@

 .جوانب شخصية 
 .جوانب الخبرة 
 .جوانب اإلعداد الميني 
 .جوانب الصحة 
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وفي دراسة مجمس المدارس في إنجمترا، قد وضعت نتائج لصفات مدرس التربية البدنية 
والرياضية في أعمى الترتيب بين مجموعة من المدرسين والمدرسات وجاءت بالترتيب 

 التالي@

 .حترام ثقة التالميذ  القدرة عمى كسب وا 
 .القابمية عمى توصيل األفكار 
 الثقة.القدرة عمى اإليحاء ب 
 .التمكن المعرفي لممادة 
 (8:)الخولي، صفحة  اإلستقامة. مستوى عالي من األمانة و 

في االردن، بينت الصفات والسموكيات  9??7وفي دراسة كان  قد أجراىا حازم النيار 
والرياضية، وقد صنفيا إلى التي يفضميا الطالب أن تتوفر في مدرسي التربية البدنية 

 قسمين مينية وشخصية.

 أ( كفايات مهنية: 

 يشجع الطالب كثيرا عمى ممارسة الرياضة. -

 ييتم بآراء الطالب. -

 يشارك في التطبيق الميداني. -

 ينظم البطوالت الرياضية المدرسية.-

 يوضح فائدة التمرين الجيد. -

 يشرح الميارة بشكل جيد. -



 والمرحلة الثانوية ربية البدنية والرياضيةتالأستاذ                      الفصل الثاني         

4: 

 األدوات واألجيزة قبل بداية الدرس. يحضر -

 كفايات شخصية:

 عادل في إعطاء الدرجات. -
 أن يكون ميذب ومرح. -
 أن يتفيم ميول وحاجات الطالب. -
 يساىم في إيجاد عالقات إجتماعية بين الطالب. -
 (9;7)الخولي، صفحة  لديو سمعة رياضية جيدة. -

 دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في العممية التعميمية:   1.1

إن وظيفة األستاذ األساسية وال سيما  أستاذ التربية البدنية والرياضية كمربي:  1.1.1  
في األمم النامية ىي تربية التمميذ في جميع النواحي الجسمية والعقمية والحركية 

تمميذ من الحالة األولى التي يجده ، وميمتو كمربي ىي أن ينمي الواالجتماعية
عمييا، وبذلك يتييأ لو أن يقول أنو قاد التمميذ أثناء سنوات الدراسة إال أحسن حالة 

الفطرية في ذات التمميذ، فالمربي الذي يوطن  االستعداداتمن  انطالقامتوقعة 
تي من الطاقة ال االستفادةنفسو عمى القيام بعمل تربوي صالح يؤدي بو حتما إال 

بداخل التمميذ وتوجيييا نحو األحسن، كما أنو من واجب األستاذ المربي إمداد 
درسو في المعيد وتعممو وجربو حتى يجيزه لمحياة المستقبمية سواء  التمميذ بكل ما

كانت المراحل الدراسية التالية أو النشاطات الالصفية الخارجية وذلك بحسن 
 (;>)رمضان، صفحة  المرافقة وحسن األخذ باليد.

 استخدامإن  أستاذ التربية البدنية والرياضية كقائد لألنشطة والممارسات التدريسية:  1.1.1
أسموب بيداغوجي معين يساعد األستاذ في توجيو عممية التعميم، حيث أن دور األستاذ 
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المساعدة عن طريق حضوره وتفيم العالقات، ال يكمن في التمقين فقط بل يتعداه إلى 
وىذا عن طريق كفاءتو من خالل األنشطة والممارسة، كما أنو يعمل عمى تسييل 
النشاطات لمفرد ولمجماعة، وىذا يتطمب كفاءة وخصائص مينية مكتسبة من خالل 

ائد التالميذ عمى فيم اليدف والغاية، فاألستاذ ق الممارسة، كعممية الحوار الذي يساعد
في جماعتو يوجو ويعطي التعميمات المفيدة وكذلك في نطاق التشاور وتفيم األخرين، 
ألن القيادة حاليا ليست ممكا لمفرد بالمفيوم العام، ولكنيا ميمة ومسؤولية ووظيفة بأن 

 القيادة عممية سموكية.

دارة الن  1.1.1     شاط في الدرس:دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تخطيط وتنظيم وا 
لمعممية التعميمية أربع جوانب وعمى  (Robert Dreebenلقد حددت روبرت دربيين )

 األستاذ مراعاتيا في تدريسو وىي@ 

 .ختيار وتنظيم أوجو النشاط التعميمي  طرق تقديم محتوى الموضوع التعميمي وا 
 .إستتارة دوافع المتعممين وذلك من أجل حثيم عمى المشاركة 
 الفصل وذلك من خالل تعويد المتعممين عمى حفظ النظام وتعويدىم عمى  ضبط

 ذلك.
 .جمعة،  إستخدام طرق التعميم القائمة عمى المشاركة والتي تدور حول المتعمم(

 (?9صفحة 

 التعميمية@وفي دراسة )اليفوراك دافيس( تم تحديد أربع ميام لممدرس في العممية 

التخطيط@ وىو يعد عنصرا أساسيا من عناصر اإلدارة ولو أولوية عمى جميع عناصر 
اإلدارة األخرى، فالتخطيط يعد مرحمة التفكير التي تسبق التنفيذ والتي في ضوئيا يتم 

 إتخاذ القرار وتكون باإلجابة عمى بعض التساؤالت منيا@
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والوسائل؟ ماىي اإلمكانيات الالزمة لتحقيق ماذا يريد تحقيقو؟ وماىي أفضل الطرق -
 ذلك؟

التنظيم@ من خالل التنظيم يقوم المدرس بعممية خمق متعمد لبيئة تعميمية مناسبة لما 
 يراد تحقيقو من أىداف وعممية التنظيم تتضمن@ 

 ترتيب أجزاء الدرس وفقا لمتسمسل الذي سيتبعو في الدرس. -
 .استخدامياالمالعب واألدوات التي سوف يتم  إعداد وتجييز -
توزيع األدوار القيادية عمى المتعممين وتعيين المتعممين الذين سوف يستعين  -

 (8<7)أنورالخولي، صفحة  بيم.

النشاط، وىنا القيادة والتوجيو@ بعد عمميتي التخطيط والتنظيم لمنشاط تأتي مرحمة تنفيذ 
يقوم المدرس بترجمة أىداف النشاط إلى سموك يقوم بو المتعممون وذلك من خالل 
إرشادات وتوجييات المدرس، وتعد ىذه القدرة إحدى قدرات المدرس وىي تدل عمى 

 الجيد الذي يبدلو من أجل مساعدة المتعممين والبموغ إلى األىداف المرجوة.

يكون التنشيط بتحريك  الرياضية كمنشط في بيئة التدريس:أستاذ التربية البدنية و   1.1.1
ىو في نفسية التالميذ وجعميم يستغمون ويستثمرون كل ما يممكونو من  وتفريغ كل ما

إيجابية بين  تجاوزاتمواىب تعبيرية وأفكار إبداعية، فيؤثر الواحد في األخر، وتظير 
من خالل استثارة الدوافع وتوجيو أطراف الجماعة التي يمثميا األستاذ والتالميذ وذلك 

حداث التفاعالت والعالقات الجيدة التي تمنحيم اإلحساس بالتضامن  الميوالت وا 
والتكافل، ودوره كمنشط يقوم عمى تحديد وتقوية خصائص مجموعتو من خالل 
األنشطة الرياضية، فيعيش بذلك أفراد جماعتو الحركة بمعناىا الحقيقي، فالتنشيط 



 والمرحلة الثانوية ربية البدنية والرياضيةتالأستاذ                      الفصل الثاني         

53 

ينبغي يق التربية المطموبة وتحقيق األىداف المرجوة، وىذه المسؤولية يوصل إلى تحق
 بيا. االىتمام حفظيا و

فالتربية والتنشيط عامالن يحققان الفاعمية في التدريس وذلك بإحداث التغيير الموجب 
 في سموك التمميذ بدرجة من الميارة.

تتطمب إدارة التعميم  التدريسية:أستاذ التربية البدنية والرياضية ضابطا لإلجراءات  1.1.1
وتنفيذه تنفيذا فاعال أن يتمتع األستاذ بصفة القدرة عمى الضبط والمراقبة الجيدة، حتى 
يتسنى لو تحقيق أىداف الدرس وغياب عممية الضبط تجعل عممية التدريس خالية من 

 االنتظام.

ورضاه عن وعممية الضبط عممية مخططة ومحددة بمعايير توجو حكم األستاذ    
 خطوات سيره، وتحقق الدرجات التي تم تحديدىا لقبول أداء التالميذ كنتاج تعممي.

تقدم وعمميات الضبط عمميات واعية تضمن كفاءة األستاذ في قدرتو عمى متابعة    
سيره نحو النواتج وتتحدد ىذه النواتج عادة عن طريق مقارنة نقاط البدء بنقاط 

 (9<7)أنورالخولي، صفحة  يذ في نياية الموقفالتحصيل التي حققيا التالم

 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية:  1.1

تشكل الواجبات العامة ألستاذ التربية البدنية والرياضية جزءا ال يتجزأ  الواجبات العامة:*
من مجموع واجباتو المينية في المدرسة التي يعمل بيا، ولقد أبرزت دراسة أمريكية 
حسب أمين أنور الخولي، أن مديري المدارس يتوقعون من أستاذ التربية البدنية 

 والرياضية مايمي@

 إلتزان اإلنفعالي.لديو شخصية قوية تتسم با -
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 معد إعدادا مينيا جيدا لتدريس التربية البدنية والرياضية. -
 يتميز بخمفية عريضة من الثقافة العامة. -
 .مستوجب لممعمومات المتصمة بنمو األطفال وتطورىم كأساس لمتعمم -
 لديو القابمية لمنمو الميني الفعال، والعمل الجاد المستمر. -
 والرياضية ومبرراتيا وقادر عمى توضيحيا.يفيم فمسفة التربية البدنية  -
 لديو الرغبة لمعمل مع كل التالميذ بكل صفاتيم. -

وحدد أيضا أكرم زكي خطايبة الواجبات العامة ألستاذ التربية البدنية والرياضية في 
 النقاط التالية@

  معرفة وفيم أىداف التربية البدنية والرياضية سواء كانت طويمة المدى وغير
 (9>7)الخولي، صفحة  وقصيرة المدى ومباشرة. المباشرة

  التخطيط لبرنامج التربية البدنية والرياضية مع األخذ بعين اإلعتبار أغراضيا
 مع مراعاة األمور التالية@

 احتياجات ورغبات التالميذ. -

 الميول والفروق الفردية. -

 النشاط. تنويع وتعدد أوجو -

 تحديد الفترة الزمنية المالئمة لتنفيذ ىذه األنشطة وتحديد حجم الفصل الدراسي. -

 األخذ في اإلعتبار المرحمة العمرية.-

 عدد األساتذة الموجودين في المدرسة.-

 .ختيار المواد واألنشطة التعميمية المناسبة لتعمم التالميذ  تطوير وا 
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  المعمومات التحضير والتخطيط لموحدة التدريسية ودروسيا اليومية مثل تحضير
 التي يجب أن يتعمميا التالميذ خالل درس أو أكثر ثم إختيار طرق التدريس

 (?9)جمعة، صفحة  ليا.المناسبة 
  اإلعداد والتحضير لبيئة درس التربية البدنية والرياضية وتنظيميا لإلستعداد

والتعمم، ويشمل ذلك تحضير األجيزة الضرورية واألجيزة المساعدة والوسائل 
التعميمية وكذلك تحديد األدوار التي سيشارك فييا كل تمميذ أو عدة تالميذ 

 كفريق.
 اعد عمى تحقيق أغراض التربية البدنية.توفير القيادة الرشيدة والحكيمة التي تس 
 .استخدام القياس والتقويم لمدى معرفة تحقيق ىذه األغراض 
 .تحديد الصعوبات والعراقيل التي تواجو عممية  تنفيذ المنيج والسعي لحميا 
  إعادة تقويم برامج التربية البدنية والرياضية بصفة دورية من خالل نتائج القياس

 (<=7->=7)خطايبة،، الصفحات  تائج.والتقويم وتحميل الن

الواجبات الخاصة@ إلى جانب الواجبات العامة السابقة الذكر توجد واجبات خاصة بو 
يتوقع أن يؤدييا من خالل تحممو بعض المسؤوليات الخاصة في المدرسة، وىي في 

 الجوانب المتكاممة لتقدير عمل األستاذ، منيا@نفس الوقت قد تعتبر أحد 

 القسم ولقاءاتو. اجتماعات ىيئة التدريس و اجتماعاتحضور  -
 التعاون والتنسيق مع الزمالء في نفس القسم. -
 الطمبة ليا. استخدامثناء اإلشراف عمى غرفة تبديل المالبس أ -
 باإلسعافات األولية الضروريةالقيام  -
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 الثانوية)الطور الثانوي(: المرحمة 1

 تعريف المرحمة الثانوية:  1.1   

سنة من عمر التمميذ، يزداد  <7-;7من وتدعى ىذه المرحمة بالطور الثانوي وتمتد    
المراىق في نيايتيا قوة وقدرة عمى الضبط والتحكم في القدرات، إذا ىي فرصة لتمقينو 

ىذه المرحمة تقريبا أقصاه، وتزداد عممية الميارات الحركية وكذلك يصل نمو الذكاء في 
م واإلدراك نتيجة بعض التجارب والخبرات وتظير في ىذه المرحمة نقطة ىامة في الفي

عن الحياة  واتجاىاتفي تكوين مبادئ  راىق حيث يميل الفرد ويستعد لمبدءحياة الم
، وتمتاز أيضا ىذه المرحمة بتكوين االطالعوالمجتمع ومنيا الميل إلى القراءة وحب 

)عزمي،  .االجتماعيةالفرد ليصبح في النياية قادرا تستقر فيو المثل واألنماط 
 (;8-89الصفحات 

 المرحمة الثانوية: احتياجات  1.1

إن المرحمة الثانوية كغيرىا من مراحل النمو تحتاج إلى عدة حاجات ىامة نمخصيا    
 فيما يمي@

  منتظمالحاجة إلى األستاذ الذي يساعد عمى تعمم الميارات الحركية بشكل. 
 .الحاجة إلى المفاىمة التامة بين المدرسة والمنزل 
 يو ومالحظتو الحاجة إلى العناية بصحة الفرد وذلك بإجراء الكشف الطبي عم

 أثناء قيامو بالنشاط البدني والرياضي.
  الطاقة الزائدة لدى األفراد عن طريق النشاط مع مراعات  استنفاذالحاجة إلى

 الراحة الالزمة والتغذية الكاممة.
 .العمل عمى بعث الروح الثقة والتعاون بين التالميذ 
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 لمرحمة الثانوية:في اأهداف األنشطة  واع وأن  1.1

المرحمة في تمرينات تعمل عمى تحسين تكمن النشاطات البدنية والرياضية في ىذه    
المياقة البدنية والزيادة في قوة التحمل لدى التالميذ وىذا بواسطة رياضات فردية مثل 
الجري، القفز، الرمي....إلخ، ورياضات جماعية مثل كرة اليد، كرة السمة، كرة 

وأيضا لشغل أوقات فراغو وتعميمو المسؤولية والقيادة،  الطائرة...إلخ، وىذا لتدريبو
كسابو الكثير من الميارات النافعة، إلى جانب ذلك وجود مجال واسع لمتخمص من  وا 

 أعباء المواد الدراسية األخرى ولنسيان ما في نفسو.

البرامج البدنية والرياضية التي يجب أن تعطى لمولد في مرحمة الطور الثانوي و    
 @بيدف

العناية بصحتو وكذا الخمو من األمراض حتى يمكن أن ينمو التمميذ نموا سميما  *
 وتزداد قوتو البدنية، ويفيم التمميذ حقيقة جسمو وتطورات نموه.

العمل عمى تنمية الميول لشغل وقت الراحة في أوجو النشاط وتوجييو لمعمل عمى  *
ميارات مختمفة نافعة في الحياة وتدريبو عمى القيادة والتبعية، وال يأتي ذلك إال  إكتساب

 بالمشاركة في النشاطات البدنية والرياضية إلحتوائيا عمى مجال واسع لمتدريب.

 التربية البدنية والرياضية في مرحمة التعميم الثانوي:  1.1

 يجب أن يعتمد األستاذ في ىذه المرحمة عمى ما يمي@

 تنوع مجموعة من األلعاب أثناء الحصص. -
 الوقت العممي الكافي لتحسين األداء. -
 األنشطة البدنية حيث تزداد اإلختالفات الجنسية بين التالميذ. -
 إستغالل حب التالميذ األبطال في تحسين األداء. -
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 األنشطة الداخمية والخارجية المتنوعة. -
األداء حيث تزداد قوة القمب في تمك المرحمة أي أنيا ال تصل إلى التعب  إطالة -

 الشديد واإلجياد العصبي الزائد.

 مميزات التمميذ في مرحمة التعميم الثانوي:  1.1   

 تبدو لديو الميول المختمفة.-

 نمو خيالو وفكره.-

 الميل إلى الدين و اتجاىو إلى المناقشة.-

 عمى المنطق. اعتمادىا-

 البحث عمى المثل العميا التي يتقبميا المجتمع.-

 (6>)زغمول، صفحة  مساندة أصدقائو من نفس الجنس.-
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 خالصة:

مما سبق ذكره يتضح لنا جميا أن ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور ميم وفعال ال 
يستيان بو، شأنو شأن المواد األخرى في تربية النشئ في جميع النواحي المعرفية 

، والحظنا كذلك أنا نجاح درس التربية البدنية والرياضية مرتبط بكيفية والخمقية والبدنية
 التالميذ خاصة في مثل ىذه المرحمة)مرحمة الثانوية(.تعامل األستاذ مع 
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 تمهيد:

بعد دراسة الجانب النظري الذي تضمن شرح الجوانب المتعمقة بالموضوع و إعطاء 
تعتبر الدراسة الميدانية وسيمة ىامة لموصول إلى الحقائق الموجودة  شرح لكل جانب،

في مجتمع الدراسة ،عن طريق الميدان يصبح باإلمكان جمع البيانات و تحميميا لتدعيم 
الجانب النظري و تأكيده و في ىذا الفصل سنعرض اإلجراءات التي اتبعناىا و ذلك 

لبشري و الزمني ،باإلضافة إلى ذكر بإعطاء فكرة حول مجال الدراسة الجغرافي و ا
حيث أن اليدف  االستبياناألدوات المستعممة في جمع البيانات التي تتمثل في استمارة 

من الدراسة الميدانية ىو البرىنة عمى صحة الفروض أو نفييا لذلك سنحاول أن نمم 
 ث عموما.بجميع اإلجراءات الميدانية قصد الوصول إلى الغاية التي تسعى إلييا البحو 
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 :منهج البحث .1

تبعا لممشكمة المطروحة ارتأينا استخدام المنيج الوصفي الذي يعد من أبرز المناىج 
استخداما استجابة لموضوع البحث ، و لكونو األنسب لجمع المعمومات عن طريق 
 تحميل الظاىرة ، حيث أنو يعتمد عمى دراسة الوقائع و الظواىر كما توجد بالواقع.

 البحث:وعينة  مجتمع .2
 مجتمع البحث: .2.1

تم تحديد المجتمع األصمي لمدراسة من أساتذة التربية البدنية و الرياضية الطور الثانوي 
 أستاذ.401عمى مستوى والية مستغانم، والذي قدر ب

 عينة البحث: .2.2

تاذ و أستاذة من أس 56كان اختيار ىذه العينة منظم حيث أخذنا عينة تتكون من 
 مستغانم.ثانويات والية 

 متغيرات البحث: .3

 التدريس في التربية البدنية والرياضية.المتغير المستقل:  -

 المعوقات.المتغير التابع:  -

 مجاالت البحث: .4

 أستاذ لمادة التربية البدنية و الرياضية. 56اشتمل عمى  المجال البشري: -

 عمى بعض أساتذة ثانويات والية مستغانم. : قمنا بتوزيع اإلستبياناتالمجال المكاني -

إلى  لحقبة الممتدة من بداية شير فيفريتمت معالجة البحث ككل في ا المجال الزمني: -
 م1049 مايغاية شير 
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 أدوات البحث: .5

 الدراسة النظرية:

لقد اعتمدنا في ىذا البحث عمى مجموعة من الكتب التي ليا صمة بموضوع الدراسة  
فيما يخص التقييم ، درس التربية البدنية و الرياضية كما اعتمدنا عمى بعض  سواءا

 المناىج و مذكرات التخرج.

 اإلستبيان:

اعتمدنا عمى استمارة االستبيان كوسيمة مالئمة لبحثنا، إذ قمنا بتوجييو إلى أساتذة  
 ( محاور:5التربية البدنية و الرياضية و قد قسمنا االستبيان إلى ستة )

 المعوقات المتعمقة بإمكانات المؤسسة. المحور األول:

 المعوقات المتعمقة بالمنياج الدراسي لمادة التربية البدنية والرياضية. المحور الثاني:

 معوقات متعمقة بالتالميذ. المحور الثالث:

 المجتمع. : معوقات متعمقة باألسرة والمحور الرابع

 التربية البدنية والرياضية. : معوقات متعمقة بأستاذالمحور الخامس

 : معوقات متعمقة باإلدارة المدرسية.المحور السادس

      لقد قمنا بزيارة األساتذة في الثانويات ، و ذلك في إطار عممنا المنجز  الزيارة الميدانية:
 المتمثل في توزيع استمارة االستبيان عمييم.و 

 ة:يالدراسات اإلحصائ .6

إن اليدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو التوصل إلى مؤشرات كمية تساعدنا عمى         
التحميل والتفسير والتأويل والحكم عمى مختمف المشاكل باختالف نوع المشكمة وتبعا لميدف 



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                    الفصل األول                         

04 
 

الدراسة، ولكي يتسن لنا  التعميق والتحميل عن نتائج اإلستمارة بصورة واضحة وسيمة قمنا بأسموب 
 اإلحصائي والمتمثل في طريقتين ىما: التحميل

  :طريقة اإلحصاء بالنسبة المئوية 

 يرمز ليا )%( و تكون عمى الشكل التالي: 

 400×عدد التكرارات 

 المجموع الكمي   

  2كا اختبار: 

 (1040)زيني،  1(مك-ع)ك=1كا

 ك م        

 

  الثبات()معامل معامل االرتباط لبيرسون: 
 نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي :      

ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 
، صفحة 4996)الشربيني،  .....  ر 

431) 

 حيث أن :
 مج س : مجموع قيم االختبار )س( .
 مج ص : مجموع قيم إعادة االختبار .

 : مجموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 : مجموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²ص مج
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 (: مربع مجموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجموع القيم بين االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص
 :االستطالعية لدراسة ا .7

 استطالعية بدراسةلضمان السير الحسن ألي بحث ميداني ال بد عمى الباحث القيام 
لمعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث الميدانية والتأكد من صالحية 
األداة المستخدمة والصعوبات التي قد تعترض الباحث وعميو فقد قمنا بإجراء دراسة 

 مستغانم. إستطالعية عمى بعض ثانويات والية

      قام الطالبان الباحثان بإجراء بعض المعامالت العممية لمتحقيق  المعامالت العممية:-
 :في الدراسة الحمية و اشتممت عمى االستبيانمن صالحية 

(من طرف السادة الخبراء عمى االستبيانأن تحكيم  أداة البحث ) بعد صدق األداة:-
 (.4الرياضية التابع لجامعة مستغانم )الممحقمستوى معيد التربية البدنية و 

 10أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة عددىا  :عينة الدراسة االستطالعية -   
 من األساتذة المرحمة الثانوي خارج  عينة الدراسة.

 :المستخدمة لالختباراتاألسس العممية  
 :يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجو فيم لو  الثبات

، صفحة 4993)مقدم،  .في مناسبتين مختمفتين األفرادطبق عمى عينة من 
461) 
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( عن ثبات االختبار "إن االختبار يعتبر ثابتا إذا كان Van Valinكما يقول فان فالين)
يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصين و تحت نفس 

   (493، صفحة 4996)حسانين م،    الشروط.

الباحثان إحدى طرق حساب ثبات االختبار وىي طريقة  انواستخدام الطالب      
عادة تطبيقو" ( لمتأكد من مدى Test –Retest)معامل االرتباط  "تطبيق االختبار وا 

دقة واستقرار نتائج االختبار. وعمى ىذا أساس قمنا بإجراء االختبار عمى مرحمتين 
بفاصل زمني قدره أسبوع مع تثبيت كل المتغيرات )نفس العينة، نفس األماكن، نفس 

 .(الرياضيين، نفس التوقيت

 لصدق:ا 

االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع من  صدق 
أجمو فاالختبار أو المقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمم 

وباستعمال الوسائل االحصائية التالية تم  (493، صفحة 4996)حسانين م،   لقياسيا.
 حساب ثبات و صدق االختبار.

 معامل االرتباط "ر" لبيرسون 

  



 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية                    الفصل األول                         

04 
 

 :حساب معامل الثبات-

 لممقياس:معامل الثبات و الصدق -
 المقترح . االستبيانيمثل معامل الثبات و الصدق  4  جدول

 المحاور
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 .ر.جدولية الصدق

 
معوقات 
متعمقة 
بإمكانات 
 المؤسسة

 

40 09 0.06 

 
0990 0990 

09501 

معوقات 
متعمقة 
بالمنياج 
الدراسي 

لمادة التربية 
البدنية 
 والرياضية

0996 0990 

معوقات 
متعمقة 
 بالتالميذ

0993 0995 

معوقات 
متعمقة 
باألسرة 

0990 0996 
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 والمجتمع

معوقات 
متعمقة 
بأستاذ 
التربية 
البدنية 
 والرياضية

   
0994 0996 

 
معوقات 
متعمقة 
باإلدارة 
 المدرسية

   0900 0991 

 40ن=                      0.06توى الداللة عند مس09501قيمة "ر" الجدولية 
تراوحت )محصورة(  ما  لممقياسالجدول أن قيم معامل االرتباط  ىذا يتبين من خالل

الثبات  إلى( بالنسبة 0.90-0.00الصدق و) إلى( بالنسبة 0.90-0.91بين )
بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون لمعرفة ثبات و الصدق االختبار 

بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي  إحصائياو ىذه القيم دالة  0.06عند مستوى الداللة
 الذي تم بناءه بغرض قياس االستبيانوعميو يتبين لمطالبان الباحثان أن  09501بمغت 

 0.06بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة  معوقات األستاذ يتميز

تعتبر الموضوعية من أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلك البد الموضوعية:  -
، صفحة 1003)فرحات،   .سجيل النتائج من الدقة المتناىية في إجراء االختبار وت

400)  . 
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ويعرفيا محمد حسن عالوي: "ىي مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل 
   (459، صفحة 4905)عالوي و محمد،  الذاتية كالتحيز".
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 خالصة:

و التي تشمل منيجية البحث و  التطرق إليو في ىذا الفصل من نقاط،من خالل ما تم 
اإلجراءات الميدانية التي قمنا بيا خالل دراستنا، حيث تعرضنا إلى المنيج المعتمد و 

 عينة البحث كما تطرقنا إلى األداة المستخدمة أيضا.
 



   
 
 

  الثاني الفصل
 تحليل و مناقشة النتائج
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 تمييد: 

تطمب منيجية البحث عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا، وعمى ىذا األساس ت    
عرض وتحميل النتائج التي ألت إلييا الدراسة وفق طبيعة البحث و  اقتضى األمر

في جداول قصد  االستبانةتفريغ االستمارات بحيث قام الطالبان الباحثان  إجراءاتو.
 معالجة نتائجيا الخام إحصائيا.

سنتطرق في ىذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية، وىذا من خالل     
المعالجة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة المختارة في البحث، بإتباع المنيج الوصفي، 
وباستعمال أدوات البحث المتمثمة في أداة االستبيان معوقات التدريس ، كما سنقوم 

القيم المحسوبة بمختمف الطرق اإلحصائية في ظل اإلطار بمناقشة ىذه النتائج بتحميل 
 النظري الخاص بالدراسة.
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 :االستبيان الخاص باألساتذةعرض نتائج  .1

عمى ضوء أىداف البحث و فروضو يعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث في       
 :االتيجداول عمى نحو 

 المحور األول: معوقات متعمقة بإمكانات المؤسسة. .1.1
 وجود غرفة مناسبة لخمع التالميذ غيار المالبس وحفظيا.: 1 

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 5 94 األساتذة

 %111 15,41% 8,54% 85,57% النسبة المئوية
 55,54 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1والنسب المئوية وقيم كا(: يوضح التكرارات 11الجدول رقم )
 المالبس وحفظيا.غرفة مناسبة لخمع التالميذ  وجود

يتضح لنا بأنو توجد  1نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
مع التالميذ غرفة مناسبة لخدم وجود عاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو 

 غيار المالبس وحفظيا من بين المعوقات.
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وجود غرفة مناسبة لخمع  سب المئوية لألساتذة فيما يخص(: يمثل الن1الشكل ) 

 التالميذ غيار المالبس وحفظيا.

 توفر وسائل تعميمية واألجيزة. : 1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 توفر وسائل تعميمية واألجيزة.
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يتضح لنا بأنو توجد  1نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
دم توفر وسائل تعميمية واألجيزة من تنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو عاالستنتاج: نس
 بين المعوقات.

 
 توفر وسائل تعميمية واألجيزة. سب المئوية لألساتذة فيما يخص (: يمثل الن1الشكل ) 
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 : األدوات الرياضية ال تتناسب مع أعداد التالميذ.5

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 51,85% 15,57% 55,79% النسبة المئوية
 19,5 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا19الجدول رقم )
 األدوات الرياضية ال تتناسب مع أعداد التالميذ.

يتضح لنا بأنو توجد  5نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
ضية ال تتناسب مع أعداد األدوات الريااالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن 

 التالميذ من بين معوقات.
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص األدوات الرياضية ال تتناسب 5الشكل ) 

 مع أعداد التالميذ.

 وجود إسعافات أولية في حال إصابة التالميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي. : ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 91 15 11 األساتذة

 %111 57,59% 91,55% 11% النسبة المئوية
 15,11 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 عدم وجود إسعافات أولية في حال إصابة التالميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
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يتضح لنا بأنو توجد  9حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ية ودرجة الحر  1.15
إسعافات ذة يرون أنو في بعض األحيان عدم وجود االستنتاج: نستنتج أن أغمب األسات

 ميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي يعيق من عممية التدريس.أولية في حال إصابة التال

 
وجود إسعافات أولية في حال  (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص9الشكل ) 

 إصابة التالميذ أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
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 توفر مخزن لحفظ األدوات الرياضية واألجيزة. :5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 7 95 األساتذة

 %111 15,41% 11,51% 54,15% النسبة المئوية
 54 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 الحريةدرجة 
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 توفر مخزن لحفظ األدوات الرياضية واألجيزة.

يتضح لنا بأنو توجد  5نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
توفر مخزن لحفظ األدوات دم تنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو عاالستنتاج: نس

 .يعيق من نجاح الدرس الرياضية واألجيزة
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توفر مخزن لحفظ األدوات  سب المئوية لألساتذة فيما يخص (: يمثل الن5الشكل ) 

 الرياضية واألجيزة.

 : افتقار المؤسسة لعنصر األمن وسالمة المالعب.5

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا18الجدول رقم )
 افتقار المؤسسة لعنصر األمن وسالمة المالعب.
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يتضح لنا بأنو توجد  5نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
المالعب لعنصر األمن وسالمة  رافتقتنتج أن أغمب األساتذة يرون أن  إاالستنتاج: نس

 يعيق عممية التدريس.

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص افتقار المؤسسة لعنصر األمن 5الشكل ) 

 وسالمة المالعب
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 توفر مساحات ومالعب لممارسة األنشطة الرياضية.: 8ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا17الجدول رقم )
 عدم توفر مساحات ومالعب لممارسة األنشطة الرياضية.

يتضح لنا بأنو توجد  8نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
ومالعب لممارسة توفر مساحات  عدمتنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو االستنتاج: نس

 األنشطة الرياضية من بين معوقات التدريس.
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توفر مساحات ومالعب  سب المئوية لألساتذة فيما يخص (: يمثل الن8الشكل ) 

 لممارسة األنشطة الرياضية.

الدراسي لمادة التربية البدنية معوقات المتعمقة بالمنياج  المحور الثاني:. 1.1
 والرياضية.

 اليدف.ة البدنية والرياضية لتحقيق مالئمة التوقيت المخصص لحصة التربي :1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 17 11 55 األساتذة

 %111 18,54% 17,95% 55,79% النسبة المئوية
 15,11 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(: 14الجدول رقم )
 مالئمة التوقيت المخصص لحصة التربية البدنية والرياضية لتحقيق منيا اليدف.
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يتضح لنا بأنو توجد  7حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
وىذا عند مستوى داللة  فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
لحصة التربية  مالئمة التوقيت المخصص  نستنتج أن أغمب األساتذة يرون االستنتاج:

 .يعيق من التدريس البدنية والرياضية لتحقيق منيا اليدف

 
مالئمة التوقيت المخصص  لألساتذة فيما يخصمئوية (: يمثل النسب ال7الشكل ) 

 لحصة التربية البدنية والرياضية لتحقيق منيا اليدف.

  

0

10

20

30

40

50

60

 أحيانا ال نعم

 األستاذ



النتائج ومناقشة تحليل                                                               الثاني الفصل  
 

64 
 

 : قمة الدورات التي تعقدىا الوزارة لمنياج التربية البدنية والرياضية.1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 91 11 19 األساتذة

 %111 51,55% 15,41% 11,55% النسبة المئوية
 15 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص قمة  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا11الجدول رقم )
 الدورات التي تعقدىا الوزارة لمنياج التربية البدنية والرياضية.

يتضح لنا بأنو توجد  4نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
الدورات  قمة ي بعض األحيان تكوناالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو ف

 لرياضية من بين معوقات التدريس.التي تعقدىا الوزارة لمنياج التربية البدنية وا
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص قمة الدورات التي تعقدىا الوزارة 4الشكل ) 

 لمنياج التربية البدنية والرياضية.

 والرياضية في الجدول الدراسي غير مالئم.: ترتيب حصة التربية البدنية 5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 55 8 11 األساتذة

 %111 55,57% 11,85% 55,79% النسبة المئوية 
 14,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1وقيم كا(: يوضح التكرارات والنسب المئوية 11الجدول رقم )
 ترتيب حصة التربية البدنية والرياضي في الجدول الدراسي غير مالئم.
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يتضح لنا بأنو  11صائي كما ىو موضوع في الجدول رقمحسب نتائج التحميل اإلح
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
ترتيب حصة التربية البدنية عدم مالئمة االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن 

يعيق من عممية التدريس.دول الدراسي أحيانا والرياضية في الج

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص ترتيب حصة التربية البدنية 11الشكل ) 

 والرياضية في الجدول الدراسي غير مالئم.
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 مشاركة األساتذة في تصميم منياج التربية البدنية والرياضية. :9ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 11 51 األساتذة

 %111 8,81% 11% 41,51% النسبة المئوية
 71,58 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا11الجدول رقم )
 والرياضية.مشاركتيم في تصميم منياج التربية البدنية 

يتضح لنا بأنو  11حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
في تصميم منياج  يرون أن عدم مشاركتيم اتذةاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األس

 .يعيق من عممية التدريس التربية البدنية والرياضية
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مشاركة األساتذة في تصميم  سب المئوية لألساتذة فيما يخص(: يمثل الن11الشكل ) 

 منياج التربية البدنية والرياضية.

 في مواد أخرى. : تحويل حصص التربية البدنية والرياضية لتدريس حصص بديمة5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 15 11 91 األساتذة

 %111 57,95% 11% 51,55% النسبة المئوية
 15,15 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 تحويل حصص التربية البدنية والرياضية لتدريس حصص بديمة في مواد أخرى.
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يتضح لنا بأنو  11رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
تحويل حصص التربية البدنية نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن االستنتاج: 

 في مواد أخرى من بين المعوقات.ة لتدريس حصص بديمة والرياضي

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص تحويل حصص التربية البدنية 11الشكل ) 

 والرياضية لتدريس حصص بديمة في مواد أخرى.
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 ورغباتيم.التالميذ ج لحاجات مراعاة المنيا :5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة
 %111 15,57% 11% 79,51% المئوية النسبة

 84,15 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا19الجدول رقم )
 ج لحاجات طمبة ورغباتيم.ايمراعاة المن

يتضح لنا بأنو  15رقمنتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول  حسب
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
دم مراعاة المنياج لحاجات التالميذ يرون أن عاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة 

 ورغباتيم من بين المعوقات.
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مراعاة المناىج لحاجات طمبة  سب المئوية لألساتذة فيما يخص(: يمثل الن15الشكل ) 

 ورغباتيم.

 معوقات المتعمقة بالتالميذ. المحور الثالث: 1.5

م التزام التالميذ بالزى الرياضي:عد1  

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 91 15 11 األساتذة

 %111 51,55% 11% 17,95% النسبة المئوية 
 15,17 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 التزام التالميذ بالزي الرياضي.
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يتضح لنا بأنو  19رقمنتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول  حسب
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
ي بعض األحيان عدم إلتزام التالميذ فاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن 

 بالزي الرياضي من بين المعوقات.

 
التزام التالميذ بالزي  سب المئوية لألساتذة فيما يخص(: يمثل الن19الشكل ) 

 الرياضي.
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 : تفاوت في المستوى بين القدرات التالميذ الرياضية بشكل كبير.1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 19 5 95 األساتذة

 %111 11,55% 4,15% 54,15% النسبة المئوية
 54,18 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 تفاوت في المستوى بين القدرات التالميذ الرياضية بشكل كبير.

يتضح لنا بأنو  15رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
تفاوت في المستوى بين الن أن ىناك االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يعتقدو 

 .من بين المعوقات القدرات التالميذ الرياضية بشكل كبير
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص تفاوت في المستوى بين 15الشكل ) 

 القدرات التالميذ الرياضية بشكل كبير.

 البدنية والرياضية.: قمة الحوافز التي تشجع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية 5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 15 98 األساتذة

 %111 8,8% 11% 81,5% النسبة المئوية
 95,41 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص قمة  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا18الجدول رقم )
 الحوافز التي تشجع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 أحيانا ال نعم

 األستاذ



النتائج ومناقشة تحليل                                                               الثاني الفصل  
 

75 
 

يتضح لنا بأنو  15رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ية ودرجة الحر  1.15داللة 
قمة الحوافز التي تشجع التالميذ أن االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى 

 .من بين معوقات التدريس عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

 
الحوافز التي تشجع (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص قمة 15الشكل ) 

 التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

 : استيزاء التالميذ من بعضيم البعض أثناء درس التربية البدنية والرياضية.9

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 17 11 55 األساتذة

 %111 18,54% 17,95% 55,79% النسبة المئوية
 15,11 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
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 1.15 مستوى الداللة
لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا17الجدول رقم )

 استيزاء التالميذ من بعضيم البعض أثناء درس التربية البدنية والرياضية.

يتضح لنا بأنو  18رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن التالميذ يقومون باستيزاء  بعضيم 

 ية البدنية والرياضية وىذا من بين المعوقات.ء درس التربالبعض أثنا

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص استيزاء التالميذ من بعضيم 18الشكل ) 

 البعض أثناء درس التربية البدنية والرياضية.
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 : خجل بعض التالميذ أثناء ممارسة بعض األنشطة الرياضية.5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 5 55 األساتذة

 %111 4,15% 19,51% 75,15% النسبة المئوية
 71,75 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا14الجدول رقم )
 خجل بعض التالميذ أثناء ممارسة بعض األنشطة الرياضية.

يتضح لنا بأنو  17رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
ناء ممارسة بعض االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون خجل بعض التالميذ أث

 األنشطة الرياضية من بين المعوقات.
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص خجل بعض التالميذ أثناء 17الشكل ) 

 ممارسة بعض األنشطة الرياضية.

دافعية عند التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية  : تدني مستوى5ف
 والرياضية.

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 11 54 األساتذة

 %111 4,15% 11% 41,85% النسبة المئوية
 85,54 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(: 11الجدول رقم )
تدني مستوى دافعية عند التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية 

 والرياضية.
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يتضح لنا بأنو توجد  14حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
ألساتذة وىذا عند مستوى داللة فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات ا

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن تدني مستوى دافعية عند 
التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية والرياضية.

 
وية لألساتذة فيما يخص تدني مستوى دافعية عند (: يمثل النسب المئ14الشكل ) 

 التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية والرياضية.

 : تباين التالميذ في امتالكيم فروقات فردية لمميارات الرياضية.8ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 7 55 األساتذة

 %111 55,79% 11,5% 55,79% النسبة المئوية
 15,71 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
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 1.15 مستوى الداللة
لألساتذة فيما يخص  1يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا(: 11الجدول رقم )

تدني مستوى دافعية عند التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية 
 والرياضية.

يتضح لنا بأنو  11رقمنتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول  حسب
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
 تباين التالميذ في امتالكيم أن  عمىاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون 

 فروقات فردية لمميارات الرياضية من بين معيقات.

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص تباين التالميذ في امتالكيم 11الشكل ) 

 فروقات فردية لمميارات الرياضية.
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 معوقات متعمقة باألسرة والمجتمع. المحور الرابع: 1.9

 تالميذ الرياضي.ال:إىمال األىل ألداء 1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 5 51 األساتذة

 %111 15,57% 8,54% 85,51% النسبة المئوية
 55,15 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1وقيم كا(: يوضح التكرارات والنسب المئوية 11الجدول رقم )
 التالميذ الرياضي.إىمال األىل ألداء 

يتضح لنا بأنو  11رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األستذة وىذا عند مستوى داللة 

 الجدولية.1أكبر من كاالمحسوبة 1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن األىل ييممون ألداة التالميذ 

 .مما يجعل ىذا اإلىمال من بين عوائق التدريس الرياضي
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص إىمال األىل ألداة التالميذ 11الشكل ) 

 الرياضي.

تعاون األىل مع المؤسسة في تشجيع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية  :1ف
 والرياضية.

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15رقم )الجدول 
تعاون األىل مع المؤسسة في تشجيع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية 

 والرياضية.
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يتضح لنا بأنو  11رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
مع المؤسسة  عدم تعاون األىل االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن

 .من بين المعوقات مى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضيةفي تشجيع التالميذ ع

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص عدم تعاون األىل مع 11الشكل ) 

 المؤسسة في تشجيع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية.

 ينعكس عل إمكانية تمبية حاجات األبناء لموازم الرياضية. : ضعف األسرة المادي5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 51 15 51 األساتذة

 %111 95,15% 8,54% 95,15% النسبة المئوية
 14,15 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
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 1.15 مستوى الداللة
لألساتذة فيما يخص  1والنسب المئوية وقيم كا(: يوضح التكرارات 19الجدول رقم )

 ضعف األسرة المادي ينعكس عل إمكانية تمبية حاجات األبناء لموازم الرياضية

يتضح لنا بأنو  15رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن ضعف األسرة المادي ينعكس 
عل إمكانية تمبية حاجات األبناء لموازم الرياضية فيما يرى األخرين عكس ذلك أي في 

عكس عل إمكانية تمبية حاجات األبناء لموازم بعض األحيان ضعف األسرة المادي ين
 .من بين المعوقات الرياضية

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص ضعف األسرة المادي ينعكس 15الشكل ) 

 عل إمكانية تمبية حاجات األبناء لموازم الرياضية.
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 مردود التالميذ.: نظرة المجتمع السمبية لمتربية البدنية والرياضية تؤثر عمى 9

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 9 15 55 األساتذة

 %111 5,15% 91% 55,79% النسبة المئوية
 15,98 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 نظرة المجتمع السمبية لمتربية البدنية والرياضية تؤثر عمى مردود التالميذ.

يتضح لنا بأنو  19رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ة ودرجة الحري 1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن نظرة المجتمع السمبية لمتربية 

 .مما يعيق من عممية التدريس البدنية والرياضية تؤثر عمى مردود التالميذ
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المجتمع السمبية لمتربية (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص نظرة 19الشكل ) 

 البدنية والرياضية تؤثر عمى مردود التالميذ.

 احترام الرياضي في وسط االجتماعي يؤثر سمبا في المؤسسة التربوية. : 5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 11 97 األساتذة

 %111 8,54% 17,95% 85,79% النسبة المئوية 
 94,19 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا15الجدول رقم )
 عدم احترام الرياضي في وسط االجتماعي يؤثر سمبا في المؤسسة التربوية.
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يتضح لنا بأنو  15رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن عدم احترام الرياضي في وسط 

 .مما يعيق عممية التدريس في المؤسسة التربويةاالجتماعي يؤثر سمبا 

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص عدم احترام الرياضي في 15الشكل ) 

 وسط االجتماعي يؤثر سمبا في المؤسسة التربوية.

 معوقات متعمقة بأستاذ التربية البدنية والرياضية. المحور الخامس: 1.5

 من بين معوقات التدريس. محدودةال:ذكاء وقدرات األستاذ 1

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 14 11 95 األساتذة

 %111 14,15% 11% 81,88% النسبة المئوية
 94,55 المحسوبة 1كا
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 5,44 الجدولية 1كا
 1 درجة الحرية

 1.15 مستوى الداللة
لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا18الجدول رقم )

 ذكاء وقدرات األستاذ محدودة من بين معوقات األستاذ.

يتضح لنا بأنو  15رقمحسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1محسوبة أكبر من كاال1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
محدودة الاالستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن ذكاء وقدرات األستاذ 

 من بين معوقات األستاذ.

 
اذ (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص ذكاء وقدرات األست15الشكل ) 

 محدودة.
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 : ضعف شخصية األستاذ من بين المعوقات.1

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا17الجدول رقم )
 ضعف شخصية األستاذ من بين المعوقات.

يتضح لنا بأنو  18 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1كا المحسوبة أكبر من1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أن ضعف شخصية األستاذ من بين 

 المعوقات.
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص ضعف شخصية األستاذ من 18الشكل ) 

 بين المعوقات.

 : القوة والشدة لدى بعض األساتذة من إحدى معوقات التدريس.5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 15 94 األساتذة

 %111 11% 19,51% 85,57% النسبة المئوية 
 58,59 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا14الجدول رقم )
 القوة والشدة لدى بعض األساتذة من إحدى معوقات التدريس.
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يتضح لنا بأنو  17 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1كا، بحيث نجد أن 1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن القوة والشدة لدى بعض األساتذة 

 من إحدى معوقات التدريس.

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص القوة والشدة لدى بعض 17الشكل ) 

 األساتذة من إحدى معوقات التدريس.

 ستاذ من أحد المعوقات.سن األ: صغر 9ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 15 15 18 األساتذة

 %111 55,57% 57,95% 15,15% النسبة المئوية
 1,54 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا
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 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا51الجدول رقم )
 صغر السن األستاذ من أحد المعوقات.

يتضح لنا بأنو ال  14 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1من كاالمحسوبة أصغر 1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن األساتذة تضاربت حوليم اآلراء فمنيم من رأى أن صغر السن 
األستاذ من أحد المعوقات ومنيم من رأى عكس ذلك ومنيم من رأى أن صغر السن 

 األستاذ أحيانا يكون من أحد المعوقات.

 
السن األستاذ من أحد (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص صغر 14الشكل ) 

 المعوقات.
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 : قمة استخدام الوسائل التعميمية لألستاذ أثناء الحصة من بين المعوقات.5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 11 51 األساتذة

 %111 8,81% 11% 41,51% النسبة المئوية
 71,58 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 الداللةمستوى 
لألساتذة فيما يخص قمة  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا51الجدول رقم )

 استخدام الوسائل التعميمية لألستاذ أثناء الحصة من بين المعوقات.

يتضح لنا بأنو  51رقم حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن قمة استخدام الوسائل التعميمية 

 حصة من بين المعوقات.لألستاذ أثناء ال
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص قمة استخدام الوسائل التعميمية 51الشكل ) 

 لألستاذ أثناء الحصة من بين المعوقات.

 : ضعف مستوى األستاذ ومياراتو العممية.5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 11 55 األساتذة

 %111 11% 11% 111% النسبة المئوية
 155,91 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا51الجدول رقم )
 ضعف مستوى األستاذ ومياراتو العممية.
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يتضح لنا بأنو  51 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى ضعف مستوى األستاذ ومياراتو 

 العممية.

 
: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص ضعف مستوى األستاذ (51الشكل ) 

 ومياراتو العممية.
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 : عدم تنويع طرق التدريس من طرف األستاذ من أحد معوقات التدريس.8ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 7 11 98 األساتذة

 %111 11,51% 15,57% 81,5% النسبة المئوية
 99,51 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا55الجدول رقم )
 عدم تنويع طرق التدريس من طرف األستاذ من أحد معوقات التدريس.

يتضح لنا بأنو  51رقم حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول 
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى عدم تنويع طرق التدريس من طرف 

 ت التدريس.األستاذ من أحد معوقا
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص عدم تنويع طرق التدريس من 51الشكل ) 

 طرف األستاذ من أحد معوقات التدريس.

 : عدم إتقان األستاذ لمميارات الحركية المقرر تدريسيا من إحدى المعوقات.7ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 5 11 54 األساتذة
 %111 4,15% 11% 41,85% المئويةالنسبة 

 48,55 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا59الجدول رقم )
 عدم إتقان األستاذ لمميارات الحركية المقرر تدريسيا من إحدى المعوقات.
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يتضح لنا بأنو  55 نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم حسب
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
عمى أن عدم إتقان األستاذ لمميارات االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون 

 الحركية المقرر تدريسيا من إحدى المعوقات.

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص عدم إتقان األستاذ لمميارات 55الشكل ) 

 الحركية المقرر تدريسيا من إحدى المعوقات.
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 معوقات المتعمقة باإلدارة المدرسية. المحور السادس: 1.5

 .والرياضيةتوفير إدارة المؤسسة التسييالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية : 1ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 4 11 55 األساتذة

 %111 15,79% 11% 75,15% النسبة المئوية
 75,5 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

 لألساتذة فيما يخص 1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا55الجدول رقم )
 .والرياضية توفير إدارة المؤسسة التسييالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية 

يتضح لنا بأنو   59 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
ت األساتذة وىذا عند مستوى توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابا

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن عدم توفير إدارة المؤسسة 

 التسييالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية والرياضية يعيق من تحقيق أىدافيا.
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(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص عدم توفير إدارة المؤسسة 59الشكل ) 

 التسييالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية والرياضية يعيق من تحقيق أىدافيا.

: نظرة إدارة المؤسسة لحصة التربية البدنية والرياضية عمى أنيا اقل تخصصات 1ف
 األكاديمية من بين المعوقات.

 المجموع أحيانا ال نعم جاباتاإل
 55 7 4 57 األساتذة

 %111 11,5% 15,79% 57,95% النسبة المئوية
 17,59 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا55الجدول رقم )
نظرة إدارة المؤسسة لحصة التربية البدنية والرياضية عمى أنيا اقل تخصصات 

 األكاديمية من بين المعوقات.
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يتضح لنا بأنو   55 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
مستوى توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة يوافقون عمى أن نظرة إدارة المؤسسة لحصة 

 التربية البدنية والرياضية عمى أنيا اقل تخصصات األكاديمية من بين المعوقات.

 
وية لألساتذة فيما يخص نظرة إدارة المؤسسة لحصة (: يمثل النسب المئ55الشكل ) 

 التربية البدنية والرياضية عمى أنيا اقل تخصصات األكاديمية من بين المعوقات.
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 تكميف أستاذ التربية البدنية والرياضية بميام إدارية تربوية من أحد المعوقات. :5ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 11 95 11 األساتذة

 %111 15,57% 54,15% 15,57% النسبة المئوية
 58,54 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا58الجدول رقم )
 تكميف أستاذ التربية البدنية والرياضية بميام إدارية تربوية من أحد المعوقات.

يتضح لنا بأنو  55 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1لحرية ودرجة ا 1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة ال يوافقون عمى أن تكميف أستاذ التربية البدنية 

 والرياضية بميام إدارية تربوية من أحد المعوقات.
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البدنية (: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص تكميف أستاذ التربية 55الشكل ) 

 والرياضية بميام إدارية تربوية من أحد المعوقات.

 : تغيير استعمال زمن وعدم ثباتو يربك أستاذ التربية البدنية والرياضية.9ف

 المجموع أحيانا ال نعم اإلجابات
 55 8 95 15 األساتذة

 %111 11,85% 54,15% 11% النسبة المئوية
 57,55 المحسوبة 1كا
 5,44 الجدولية 1كا

 1 درجة الحرية
 1.15 مستوى الداللة

لألساتذة فيما يخص  1(: يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيم كا57الجدول رقم )
 تغيير استعمال زمن وعدم ثباتو يربك أستاذ التربية البدنية والرياضية.
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لنا بأنو  يتضح  58 حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىو موضوع في الجدول رقم
توجد فروق معنوية أو ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة وىذا عند مستوى 

 الجدولية.1المحسوبة أكبر من كا1، بحيث نجد أن كا1ودرجة الحرية  1.15داللة 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب األساتذة ال يوافقون عمى أن تغيير استعمال زمن وعدم 

 البدنية والرياضية.ثباتو يربك أستاذ التربية 

 
(: يمثل النسب المئوية لألساتذة فيما يخص تغيير استعمال زمن وعدم 58الشكل ) 

 ستاذ التربية البدنية والرياضية.ثباتو يربك أ
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 :استنتاجات-1

من خالل تفحص نتائج االستبيان الذي تم توزيعو عمى أساتذة التربية البدنية والراضية  
عض الحقائق التي كنا نصبوا إلييا أبرزىا وجود في والية مستغانم، تم التوصل إلى ب

معوقات لتدريس التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية من وجية نظر األساتذة 
 في الفرضيات، وجدنا أن:والتي تم تسطيرىا 

في تدريس  متعمقة بكل من اإلدارة المدرسية واإلمكانات المدرسيةىناك معوقات  -
 .التربية البدنية والرياضية

أغمب األساتذة يرون أن تغيير استعمال الزمن ال يعيق في تدريس مادة التربية البدنية -
 والرياضية

 ومدرس التربية البدنية والرياضية،مادة معوقات متعمقة بالمنياج الدراسي لمىناك   -
تدريس  في باستثناء سن أستاذ التربية البدنية والرياضية وتكميفو بميام ادارية ال يعيق

 المادة.

 المجتمع. معوقات متعمقة بكل من التالميذ وأخرى متعمقة باألسرة وىناك  -
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 مناقشة فرضيات البحث:-5

بعد الدراسة المعمقة التي جاءت في الجانب التطبيقي والتي تحتوي عمى مختمف 
المعموماتية اإلحصائية المتعمقة بمتغيرات دراستنا المتحورة حول موضوع|: معوقات 
تدريس التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية من وجية نظر األساتذة، وبعد أن 

من خالل تحميل النتائج تم مقارنتيا بفرضيات البحث فكانت  االستنتاجات استخمصنا
 كالتالي:

 :مناقشة الفرضية األولى 

نتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى، وذلك من خالل اإلجابات المتحصل عمييا   
من طرف األساتذة، وعمى ضوء النتائج الجداول الخاصة بالمحور األول والسادس 

لتي انطمقت أساسا من فكرة مقترحة كحل سابق لموضوع بحثنا وبناءا عمى الفرضية ا
 باإلدارةوالتي تقول يواجو أستاذ التربية البدنية والرياضية معوقات أثناء التدريس متعمقة 

( 1في المرحمة الثانوية اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم) مدرسيةالمكانات اإلو 
 %85.57ا حيث بمغت النسبة المئوية عدم وجود غرفة مناسبة لخمع المالبس وحفظي

لنا بأن النسبة المئوية كانت كبيرة دليل لعدم توفر  ( يظير5ومن خالل الجدول رقم)
 (9لما يتضح لنا من خالل الجدول رقم) %111وسائل تعميمية واألجيزة حيث بمغت 

وجود األدوات الرياضية التي تتناسب  فيما يخص عدم ( أن النسب كانت الكبيرة5)و
( لمنسب 8)و (5مع عدد التالميذ وعدم وجود اسعافات أولية ومن خالل الجدول )

المئوية كانت كبيرة فيما يخص عدم توفر مخزن لحفظ األدوات الرياضية، وافتقار 
وىذا راجع  اماكن مناسبة لمعب، وعدم توفر عب المؤسسة لعنصر األمن والسالمة،مال

يتبين لنا بعدم توفير  (57)كمو الى نقص امكانات المؤسسة ومن خالل الجدول رقم 
ادارة المؤسسة التسييالت الالزمة لتدريس حصة التربية البدنية والرياضية حيث بمغت 
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يتضح لنا نظرة ادارة  (54)ومن خالل الجدول رقم   %75.15النسبة المئوية 
عمى انيا اقل التخصصات االكاديمية من  ية والرياضيةالمؤسسة لحصة التربية البدن

وىذا ما يدل عمى ان ىناك  % 57،95بين المعوقات حيث بمغت النسبة المئوية 
ولى ات المدرسية وبالتالي الفرضية األالمدرسية واالمكان باإلدارةمعوقات عديدة متعمقة 

 باإلدارةالقائمة يواجو استاذ التربية البدنية والرياضية معوقات اثناء التدريس متعمقة 
 مكانات المدرسية في المرحمة الثانوية قد تحققت.المدرسية واإل

 مناقشة الفرضية الثانية: 

الجابات المتحصل وىي النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الثانية وذلك من خالل ا
ساتذة ،وعمى ضوء النتائج المتحصل عمييا في الجداول الخاصة رف األعمييا من ط

بناءا عمى الفرضية التي انطمقت اساسا عمى فكرة مقترحة  بالمحور الثاني والخامس و
تربية البدنية والرياضية معوقات كحل سبق لموضوع بحثنا والتي تقول يواجو استاذ ال

 .لممادة وتكوين المدرس في المرحة الثانويةثناء التدريس متعمقة بالمنياج الدراسي أ

عدم مالئمة التوقيت المخصص لحصة التربية  (7)الجدول رقم اتضح لنا من خالل 
ومن خالل الجدول رقم  ، %55،79البدنية والرياضية حيث بمغت النسبة المئوية 

مغت النسبة قمة الدورات التي تعقدىا الوزارة لمنياج التربية البدنية والرياضية حيث ب(4)
عدم وجود مقر  (11)كما يتضح لنا من خالل الجدول رقم  ،% 11،55المئوية 

لمتربية البدنية والرياضية ةاسوة بباقي المقررات الدراسية حيث بمغت النسبة المئوية 
يتضح لنا ان الجدول الدراسي في ترتيب  (11)ومن خالل الجدول رقم  ،% 79،51

كما  ،% 55،79حصة التربية البدنية والرياضية غير مالئم حيث بمغت النسبة المئوية 
عدم ان النسب كانت كبيرة فيما يخص  (19)و(11)يتضح لنا من خالل الجدول رقم 

مع عدم مراعاة المناىج  والرياضيةمشاركة االساتذة في تصميم منياج التربية البدنية 
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ومن  لحاجات الطمبة ورغباتيم وىذا راجع كمو الى نقص في مسايرة المنياج الدراسي،
يتبين لنا ان قدرات وذكاء االستاذ محدودة حيث بمغت النسبة  (14)خالل الجدول رقم 

يظير لنا بان النسبة المئوية  (59)و(51)ومن خالل الجدول رقم  ،% 81،88المئوية 
ومياراتو العممية حيث بمغت  لضعف شخصية االستاذ مع ضعف مستوى االستاذ كبيرة
ة ساتذتضح لنا القوة والشدة لدى بعض األي (51)ومن خالل الجدول رقم  ،111%

يبين صغر سن  (51)ومن خالل الجدول رقم  ، %85،57حيث بمغت النسبة المئوية 
تضح لنا من خالل الجدول رقم كما ي ،%15،15مغت النسبة المئوية االستاذ حيث ب

 لألستاذن النسب كانت كبيرة فيما يخص استخدام الوسائل التعميمية أ (55)و(55)
ذا راجع كمو الى وى ستاذ،عدم تنويع طرق التدريس من طرف األاثناء الحصة مع 

وىذا يدل عمى ان ىناك معوقات عديدة المتعمقة بالمنياج  ستاذ،نقص في تكوين األ
وبالتالي الفرضية القائمة يواجو استاذ التربية البدنية  وتكوين المدرس،الدراسي 

والرياضية معوقات اثناء التدريس متعمقة بالمنياج الدراسي وتكوين المدرس في المرحمة 
 الثانوية قد تحققت.

 مناقشة الفرضية الثالثة:  

بات المتحصل الجابالفرضية الجزئية الثالثة وذلك من خالل اوىي النتائج المتعمقة 
 ساتذة،النتائج المتحصل عمييا من طرف األساتذة ،وعمى ضوء عمييا من طرف األ

       وعمى ضوء النتائج المتحصل عمييا في الجداول الخاصة بالمحور الثالث والرابع
ساسا عمى فكرة مقترحة كحل سبق لموضوع بحثنا بناءا عمى الفرضية التي انطمقت أ و

اذ التربية البدنية والرياضية معوقات اثناء التدريس متعمقة والتي تقول يواجو است
 بالتالميذ واالسرة والمجتمع في المرحمة الثانوية.
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عدم التزام التالميذ بالزي الرياضي حيث  (15)اتضح لنا من خالل نتائج الجدول رقم 
تفاوت  (15)،كما يتضح لنا من خالل الجدول رقم  %17.59ية بمغت النسبة المئو 

بشكل كبير حيث بمغت النسبة المئوية في المستوى بين قدرات التالميذ الرياضية 
يتضح لنا ان قمة الحوافز ال تشجع عمى  (18)ومن خالل الجدول رقم  ،% 54،15

كما  ،% 81،5ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية حيث بمغت النسبة المئوية 
استيزاء التالميذ من بعضيم البعض اثناء درس  (17)يتضح لنا من خالل الجدول رقم 

كما يتضح لنا من  ،% 55،79التربية البدنية والرياضية حيث بمغت النسبة المئوية 
النسب المئوية كانت كبيرة فيما يخص خجل بعض  (11)و(14)خالل الجدول رقم 

التالميذ من بعضيم البعض اثناء ممارسة بعض االنشطة الرياضية وتدني مستوى 
الدافعية عند التالميذ بشكل واضح يعيق نجاح درس التربية البدنية والرياضية وىذا 

يتبين لنا اىمال  (11)رقم راجع كمو الى نقص امكانات التالميذ ،ومن خالل الجدول 
ومن خالل  ،% 85،51التالميذ في الرياضة حيث بمغت النسبة المئوية  ألداءاالىل 

يظير لنا بان النسبة المئوية كانت كبيرة لعدم تعاون االىل مع  (15)الجدول رقم 
البدنية والرياضية حيث بمغت المؤسسة في تشجيع التالميذ عمى ممارسة حصة التربية 

ضعف االسرة المادي ينعكس  (15)كما يتضح لنا من خالل الجدول رقم  ،111%
مغت النسبة المئوية عمى امكانية تمبية حاجات االبناء لموازم الرياضية حيث ب

ان النسب كانت  (17)و(15)كما يتضح لنا من خالل الجدولين رقم  ،95.15%
يؤثر التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية  بأىدافمتباينة لعدم دراية االىل 

سمبية لمتربية البدنية والرياضية توتر عمى سمبا عمى مشاركة األبناء ونظرة المجتمع ال
الرياضي في الوسط  احترام( يتضح لنا عدم 18مردود التمميذ، ومن خالل الجدول رقم)

، %85.79النسبة المئوية  مبا في المؤسسة التربوية حيث بمغتاالجتماعي يؤثر س
معوقات وىذا راجع إلى نقص في إمكانات األسرة والمجتمع، وىذا يدل عمى أن ىناك 
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عديدة متعمقة بالتالميذ واألسرة والمجتمع، وبالتالي الفرضية القائمة يواجو أستاذ التربية 
البدنية والرياضية معوقات أثناء التدريس متعمقة بالتالميذ واألسرة والمجتمع في المرحمة 

 الثانوية قد تحققت.

التربية البدنية وبالتالي فإن الفرضية التي تقول ىناك عدة معوقات لتدريس 
 والرياضية في الثانويات من وجية نظر األساتذة صحيحة.
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 اقتراحات و توصيات:-5

بعد االطالع عمى أىم معوقات تدريس التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية    
من وجية نظر األساتذة، والتي تحول دون وصول أستاذ التربية البدنية والرياضية إلى 
تحقيق أىداف التربية البدنية والرياضية وىذا في ثانويات والية مستغانم، خرجنا من 

من االقتراحات والتوصيات نطرحيا إيمانا منا بأنيا ستحسن الواقع بحثنا ىذا بمجموعة 
 الذي يعيشو تدريس التربية البدنية والرياضية:

ضرورة تجييز المؤسسة التربوية بالوسائل والمنشئات لممارسة النشاطات البدنية  -
  والرياضية، وذلك لتسييل اجراء عممية التدريس.

 البدنية والرياضية داخل المؤسسات التربوية.زيادة ميزانية النشاطات  -

الكفاءات المسطرة في تقميل من عدد التالميذ عمى مستوى األقسام لضمان تحقيق  -
 المنياج.

التكوينية ألساتذة التربية البدنية والرياضية في مجال الممارسات تكثيف الدورات  -
 .التدريسية من أجل تطوير الكفاية التدريسية لدى األساتذة

العمل عمى التعاون بين المؤسسة وأولياء التالميذ في تشجيعيم عمى ممارسة حصة  -
 التربية والبدنية .

العمل عمى تحسين نظرة المجتمع السمبية اتجاه مادة التربية البدنية والرياضية من  -
 خالل التوعية بمدى أىميتيا.

المدرسية لضمان السير الحسن ضرورة توفير تسييالت وامكانيات من قبل االدارة  -
 لعممية التدريس في مادة التربية البدنية والرياضية.
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 التمميذ وبالتالي زيادة الدافع والرغبة لممارسة الرياضة. تحسين العالقة بين األستاذ و -

إجراء دراسات أخرى مماثمة يشعر فييا أساتذة التربية البدنية والرياضية باألزمات التي -
 تواجييم.

خالصة عامة:-9  

مما سبق في ىذه الدراسة التي تمحورت حول معوقات تدريس التربية البدنية    
والرياضية في المرحمة الثانوية من وجية نظر األساتذة في والية مستغانم، توصمنا إلى 
نتائج مفادىا وجود مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تواجو أستاذ التربية البدنية 

بالتالي تنعكس عمى تدريس المادة، فإلى جانب المعوقات المتعمقة بكل والرياضية ، و 
تجييز  عدم نجد المدرسية  في تدريس التربية البدنية والرياضية، واإلمكانات من اإلدارة

المؤسسة التربوية بالوسائل والمنشئات لممارسة النشاطات البدنية والرياضية، من أبرز 
استعمال الزمن ال يعيق في تدريس  األساتذة أن تغييريرى أغمب كما  ،عوائق التدريس.

ىناك معوقات متعمقة بالمنياج الدراسي لممادة نجد أن ، و  مادة التربية البدنية والرياضية
ومدرس التربية البدنية والرياضية، باستثناء سن أستاذ التربية البدنية والرياضية وتكميفو 

ىناك معوقات متعمقة  واستخمصنا كذلك أن  .في تدريس المادة انبميام ادارية ال يعيق
العمل عمى تحسين نظرة لذلك يمزم  بكل من التالميذ وأخرى متعمقة باألسرة و المجتمع.

 المجتمع السمبية اتجاه مادة التربية البدنية والرياضية من خالل التوعية بمدى أىميتيا.
ة لضمان السير الحسن ضرورة توفير تسييالت وامكانيات من قبل االدارة المدرسيو 

 لعممية التدريس في مادة التربية البدنية والرياضية.
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وفي الختام  نرجو أن نكون قد وفقنا في عممنا ىذا المتواضع ونتمنى أن يكون كبداية  
لبحوث أخرى، وكل ىذا بغية توفير أحسن الظروف لألستاذ من أجل إنجاح حصة 

 التربية البدنية والرياضية.

 



 

 
 المصادر

 و 
 المراجع 
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