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  :ـةـمقدم
رى قصاالتعليم وتبذل  بقطاع ابالغامل يف وقتنا الراهن تويل اهتماما إن الكثري من دول الع

ا، ها حنوه، حيث وضعتهجهد ا عرب براجمها وسياسا  نظامإلصالح ال هي تدعواف يف مقدمة أولويا
وغريها من  وهياكله ووسائله وإدارته ومناهجه من حيث أهدافهيف كافة مراحله ومستوياته الرتبوي 
لنظر يف النظم ا تعادأ  ويف سبيل ذلك ،بشكل دوري ومستمر، وهذا مدد جودة التعليحتاليت  اجلوانب

التعليمية مفهومًا وحمتوى وأسلوبًا على أسس جديدة قائمة على إسرتاتيجيات علمية فاعلة تستوعب 
 ص، 2013(جرب، لتحقيق أعلى درجات اجلودة يف املخرج التعليمي اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة

1(.  
مل مجيعها لتحقيقه وحاجة الدول عترب اهلدف األمسى الذي تسعى دول العاتوألن نوعية التعليم 

احلجر  هيأدركت اجلزائر أن املدرسة  حتقيق أهدافها الرتبويةو النامية أكثر إحلاحًا لالرتقاء بتعليمها 
كل لك  متإعداد قيادات فكرية وتربوية و أجيال املستقبل وصناعة املصدر الرئيس يف تكوين و األساس 

 والتفكري املستمر الذايت ممهارات التعلّ  التالميذ ابإكس خالل من مقومات النجاح ومتطلبات العصر
تضمن جاهدة إىل تبين املؤسسات التعليمية ملعايري اليوم تسعى هي  وهلذااإلبداع،  على والقدرة العلمي

  يف خمتلف أطوار التعليم مبا فيها مرحلة التعليم الثانوي حتسني نوعية التعليم واالرتقاء بهإصالح و 
ال ظيوَح  وضرورة تكييفها مع متطلبات جودة العملية التعليمية  البيئة املدرسية بإعداد تعلقامل ا

عترب من أهم ي ذيالية ادامل عنصر البيئةوالتوجهات الرتبوية احلديثة باهتمام واضح، خاصة ما تعلق منها ب
ا الوعاء الذي حيو  يت تؤثر يف كفاءة التعليم وجودتهمدخالت املنظومة التعليمية ال وي العملية كو

التعليمية والرتبوية برمتها من جهة، وبيئة املمارسة اليت حتتضن درس الرتبية البدنية والرياضية من جهة 
ووسائل بيداغوجية أجهزة د جليا يف ختصيصها مليزانيات تتعلق بإنشاء مالعب وشراء وهذا جتس ،أخرى

لعملية التدريسية من خالل انتهاجها عند بناء كل مؤسسة تربوية، وكذا تركيزها على جودة ا ريهاوغ
باعتباره -وتأهيله األستاذملقاربة جديدة وهي التدريس بالكفاءات بدل التدريس باألهداف، وإعداد 

وذلك بإجرائه لرتبص عند  سواء قبل اخلدمة أو خالهلا -العملية التدريسية واملرشد واملوجه يف ساساأل
ات تكوينية وأيام دراسية خالل املوسم الدراسي على يد التحاقه مبهنة التدريس، وكذا قيامه بدور 

من تقدمي النوعية من الكفاءات ما يؤهله  يكتسب حىت، يف جمال ختصصهمكونني مفتشني وأساتذة 
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خرج للحصول على نوعية ذات جودة عالية يف امل اليومالتعليمية اجلديدة اليت يفرضها جمتمع املعرفة 
 أساساً  يعتمد التعليمية العملية يف أي جناح أن نوري القماش على مصطفى يشري يف ذلكو ، التعليمي

 يقوم اليت للمرحلة التعليمية األهداف حتقيق من اليت متكنه واملهنية العلمية كفايته وعلى املعلم، على
 التعليمية واألنشطة التدريس، طرق املنهج واختيار تنفيذ عن األول املسؤول إنه إذ فيها، بالتدريس

 .)445 ص، 2012(القماش،  التقومي وأساليب التعليم، تكنولوجيا واستخدام لة،الفعا

من النظام الرتبوي اجلزائري الذي ميثل  اأساس امادة الرتبية البدنية والرياضية جزءتعترب  يف حني
تمعو جزءا من الرتبية العامة  ميذ من خالل إعداد التل أكثر الربامج الرتبوية قدرة على حتقيق أهداف ا

 جودةحتقيق ضرورة  األمر الذي يستدعي، )1 ص، 2005(املناهج، وعقليا يف توازن تام بدنيا ونفسيا
 ؤكدوي، الثانوي التعليم مرحلة يف والرياضية البدنية الرتبية أستاذأساسا لدى تدريس هذه املادة مطلبا 

حقق إال بتحقيقها لدى أّن جودة التدريس ال ميكن أن تتحممد يف هذا السياق على  السايح مصطفى
األستاذ، ألن فكرة اجلودة البد أن تبدأ عن طريق األستاذ، وما مل تتوافر جودة التدريس لدى األستاذ 

   .)149 ص، 2012(حممد م. ،  انعدمت عند متعلميه
ومن أجل مقابلة ونتيجة ملا شهده العقد املاضي من تغريات تربوية مهمة  بناء على ما سبق

 تلميذحىت يكتسب ال وخاصة الرتكيز على جودة العملية التعليميةلرتبوية احلديثة هذه التطورات ا
يئة الظروف املناسبة  القدرات البدنية واملهارات احلركية والفكرية ويتمكن من توظيفها بشكل فعال و

دد القيام بدراسة ميدانية حتمنا األمر تطلب الدراسة هذه أهداف  تحقيقلو  ،الكتساب هذه املهارات
العالقة بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، وقصد حتقيق هذا الغرض سوف 

مبين على أسس علمية صحيحة تتناول مجيع األبعاد  احلاليةتشخيص واقع البيئة املدرسية ببداية نقوم 
الكشف ضافة إىل باإل دنية والرياضيةمادة الرتبية الب الرتبوية اليت ميكن أن تؤثر يف حتديد نوعية تدريس

مستندا يف  الرتبية البدنية والرياضية أستاذالبدنية والرياضية لدى مستوى جودة تدريس مادة الرتبية  عن
العملية التدريسية هلا واملتمثلة يف "التخطيط والتنفيذ والتقومي"، وهذا  وفحص مكونات ذلك إىل حتديد

صول على جودة املنتج التعليمي ملادة الرتبية البدنية والرياضية واحلالنوعي  التعليمقيق كله بغية حت
  . واملتمثل يف التلميذ

    ه موضوعـعناوين تشباليت تناولت والبحوث من الدراسات  دعلى عد اإلطالعن خالل ـوم
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شعر  يف بعض احملاور وعالقتها جبودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةدرسية املالبيئة 
ال يف حيث مل تتناول دراسة سابقة  ،وضوعهذا املالباحث بأمهية إجراء دراسة تتناول الب الط هذا ا
 َ على هذا األساس  و  ،الباحث مما جيعل دراسة من هذا النوع مطلبًا تربويًا ملحًا الطالب لم سب ِع حب

ا يكتسيه هذا مثل هذه املواضيع بشيء من البحث والدراسة ملإىل طرق التكانت احملاولة منا إىل 
 تكفل النماءو  إلبداع احلركيام و التعلّ احملفزة على و قصد توفري البيئة املدرسية املالئمة  املوضوع من أمهية

لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مما جيعله حيقق أهداف هذه  ودة التدريسجب يوترتق لدى التالميذ
  .املادة

 حيـثتوزع الباب األول عرب ثالثة فصول  ،بابنيإىل  ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم هذا البحث
لعنصر يتضمن  إىل تعريف البيئة املدرسية وعرض عناصرها لنتطرق يف األخري األولتطرقنا يف الفصل 

أين عرضنا بالتفصيل  فيه موضوع جودة تدريس الفصل الثاين فتناولنا ، أماالبيئة املدرسية الفعالة
ا وأمهيتها وكذا م مفهومها الرتبية البدنية  جودة تدريس مادةعرفة مؤشرات وأهداف ومتطلبات وصفا
البيئة املدرسية الفعالة وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية لنختم يف األخري بعنصر حتت عنوان  والرياضية
وكذا  مفهوم وتعريف وأهداف مادة الرتبية البدنية والرياضية فتضمن الفصل الثالث، أما والرياضية
  .لنختم يف األخري بعنصر الوسائل البيداغوجية وأسس اختيار درس الرتبية البدنية والرياضيةحمددات 

تناولنا فيه  الفصل األول بينما كان الباب الثاين عبارة عن دراسة تطبيقية أدرج فيه فصالن،
الدراسة إىل باإلضافة  والذي احتوى على املنهج وعينة البحث وأدواته منهجية البحث وإجراءاته امليدانية
كذا و  طريقة العمل اليت اتبعت يف إعداد أدوات البحثوتوضيح  االستطالعية بذكر مجيع مراحلها

 املستعملة يف تفسري نتائج البحث، بينما  اإلحصائيةساليب لتليها األ األسس العلمية هلذه األدوات
وكذا مقابلة هذه النتائج  هاحتليل ومناقشة النتائج املتوصل إليو فيه إىل عرض  فتطرقنا الفصل الثاين

  وجمموعة من االقرتاحات والتوصيات باإلضافة إىل خالصة البحث.  بالفرضيات مع عرض االستنتاجات
لدراسة  اإلرتباطيالباحث املنهج الوصفي الطالب وحسب طبيعة ومتطلبات البحث استخدم 

نية والرياضية موزعني على ثانويات املطروحة، وقد اشتملت عينة البحث على أساتذة الرتبية البد شكلةامل
اإلجابة عن الباحث األدوات اليت تعترب سندا قويا للوصول إىل الطالب مستغامن، كما استخدم  والية

حيث متثلت يف طريقة دراسة املعطيات النظرية من خالل املراجع العلمية من كتب  إشكالية البحث
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اهلامة  ان الذي يعترب من أدوات البحث املسحيوطريقة االستبيومقاالت،  ودراسات وجمالت مذكرات
، وقد خلص البحث إىل أنه املقابالت الشخصيةاملالحظة و لتجميع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث و 

  توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.

  البحث: مشكلة - 2
قصد  الواحد والعشرين القرنبداية ظومة الرتبوية اجلزائرية إصالحات مشجعة مع لقد عرفت املن

إدراك نقائص تسببت يف تدين املستوى التعليمي، هذه اإلصالحات متثلت يف التحديث والتسريع جبودة 
برمته  العملية التعليمية لدفع عجلة التعليم إىل األمام واالرتقاء به، حيث تناولت مكونات النظام الرتبوي

عناصر العملية  أبرز أحدبالتعديل والتطوير، وجتلى ذلك يف الرتكيز على األستاذ بصورة أساس باعتباره 
وذلك بإعداده وتكوينه سواء قبل اخلدمة أو خالهلا للقيام التعليمي، الرتبوي  جناح النظام يف التعليمية

ضل املقاربة اجلديدة وهي  يف لألستاذ اجلديدة ةفيالوظ أن وحبكمبوظيفته التدريسية على أحسن وجه، 
تتسم  خمرجات تعليمية إىل النوعي املتميز للوصول التدريس تتطلب منه تقدمي التدريس بالكفاءات

عدبالكفاءة واإلبداع، وهذا ما أكدته بشرى بنت خلف العنزي على أن املعلم  ُ رأس العملية التعليمية  ي
ا وركنها الركني وأساسها املتني، و  أن التعليم ذو اجلودة العالية مرتبط باملعلم الكفء الذي ميتلك وذرو

 ص، 2007(العنزي،نوعي متميز ات الشخصية والفنية واملهنية اليت جتعله قادرا على تقدمي تعليمءالكفا
 و وسائل بيداغوجية الزمة هلذه العملية منشآتاإلمكانيات املادية من  كـل خرت لذلكُس كما   ،)1

  .التعليمية
       جمال يف رغم هذه اإلصالحات اليت مست حيز املنظومة الرتبوية واجلهود اليت تبذل ولكن

إالّ أن مستوى جودة تدريس  بية البدنية والرياضية بصفة خاصةوجمال الرت  عامة بصفة والتعليم الرتبية 
ا مبستوى عال مبا إىل يومنا هذ  ُحيضمل واقعه احلايل مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى األستاذ يف

دليل اكتفائهم على يتماشى مع التطورات احلديثة اليت يشهدها قطاع التعليم يف الدول املتقدمة، بِ 
استخدام طرائق وأساليب تدريسية تقليدية تعتمد على اإللقاء وتلقني احلركات واملهارات الرياضية يف 

توظيف األساليب التدريسية احلديثة اليت عدم و  سري الوحدات التعليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية
م فضال على ، الذايت لدى التالميذ تقوم على أسلوب حل املشكالت ومهارات التفكري اإلبداعي والتعّل

   .أن تدريس هذه املادة يتم جلميع املتعلمني يف وقت واحد وبطريقة واحدة
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ا وعليه فاملتتبع حلال مادة الرتبية البدنية وال            ال ترقى إىل حتقيق األهداف رياضية يالحظ أ
ويرى أن هناك تناقضا يف فلسفة التكوين بني ما هو مطلوب حتقيقه وما  اليت سطرت من أجلهاالرتبوية 

إضافة إىل أن الناظر إىل خمرجات التعليم يف مادة الرتبية البدنية والرياضية جيد أن نسبة كبرية  هو موجود،
أقرّ به وهذا ما  ،ة غري مأمول من ناحية امتالك املتعلمني للقدرات احلركية واملهاريةمن احلصائل التعليمي

ا  سناهملبعض املتخصصني يف جمال الرتبية البدنية والرياضية وما  من خالل تربصاتنا امليدانية اليت قمنا 
ثانويات والية  يف مسارنا الدراسي واحتكاكنا بأساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى بعض

هذه مستغامن هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفيد املالحظة الشخصية املباشرة للطالب الباحث لبعض 
درس الرتبية البدنية والرياضية مازالت يف منأى عن  ميارس فيهاثانويات أن البيئة املدرسية املادية اليت ال

وتفتقر إىل بعض العناصر املادية اليت ينبين  مةالتطورات اليت يشهدها التعليم اآلن يف بعض الدول املتقد
  عليها درس الرتبية البدنية والرياضية رغم اإلصالحات اليت طرأت عليها.

وعلى ضوء هذه املعطيات عمد الطالب الباحث إىل تناول هذا املوضوع بالدراسة يف حماولة 
مادة الرتبية البدنية والرياضية  الكشف عن طبيعة العالقة املوجودة بني البيئة املدرسية وجودة تدريس

منا ما إذا خاصة ِ       لدى األستاذ ال يتوقف والفعالية التدريسية النوعية من عالية درجة حتقيق أن عل
 ةـالبيئ يف تتوافر إجيابية عوامل قوى على كبرية وبدرجة أيًضا يتوقف وإمنا فحسب الذاتية مقدرته على

 ريس أيضا تقتضي التطبيق الفعلي للمقاربة بالكفاءات يف امليدانوحبكم أن حتقيق جودة التد املدرسية
وتوظيف طرق وأساليب تدريس   يا التعليم يف العملية التدريسيةوتفعيل الوسائل البيداغوجية وتكنولوج

، هذا ما جيعلنا ومن خالل هذا البحث طرح التساؤل الرئيسي املدرسيحديثة تتالءم مع الواقع املادي 
  التايل:

 ةـوالرياضي بين البيئة المدرسية وجودة تدريس مادة التربية البدنية ا هي طبيعة العالقة القائمةم -
  ؟محل الدراسةمؤسسات التربوية المستوى  لىع

  وعلى ضوء هذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية التالية:
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وى ثانويات والية على مستوالرياضية واقع البيئة املدرسية لتدريس مادة الرتبية البدنية  هو ما .1
 ؟مستغامن 

              ؟ عينة البحث لدى ما هو مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية .2

  :البحث أهداف - 3
 الهدف الرئيسي:

  طبيعة العالقة القائمة بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. حتديد -
  األهداف الفرعية:

 .على مستوى ثانويات والية مستغامن املدرسية واقع البيئةوقوف على ال .1
  عينة البحث.لدى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  مستوى الكشف عن .2

  البحث: ضياتفر  - 4
  الفرضية العامة:

لبدنية بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية ا دالة إحصائياموجبة  رتباطيهاتوجد عالقة  -
 والرياضية.

  الفرضيات الفرعية:
على مستوى  ادة الرتبية البدنية والرياضيةشروط املمارسة التدريسية مل كل  ال تستويفالبيئة املدرسية  .1

  .ثانويات والية مستغامن
 توسط.يف حدود املعينة البحث لدى مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  .2

   :البحث أهمية - 5
 اإلطار النظري:  -1- 5

ة يف جمالوالبحوث إضافة شيء جديد للمكتبة الوطنية والوقوف على بعض الدراسات              املشا
 ةـالرتبي ة ودرسأمهية البيئة املدرسية ومكانتها يف جناح العملية التعليمية عامتوضيح ، وكذا هذا حبثنا

على حلكم االيت بواسطتها ميكن  اجلوانبمن باإلضافة إىل معرفة جمموعة  ،البدنية والرياضية خاصة
   لدى األستاذ.جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية مستوى 
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  الجانب الميداني: –2- 5
واقع البيئة املدرسية يف  فيما خيص اجلانب امليداين فتكمن أمهية البحث يف الوقوف على معرفة

وبالتايل اخلروج مبجموعة من  ،الرتبية البدنية والرياضيةاملؤسسات الرتبوية وعالقتها جبودة تدريس مادة 
جودة املنتج التعليمي من منطقية وفعالة لتحقيق يت بال شك ستساهم يف إجياد حلول ال حاتاقرت اال

  جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.خالل 

 مصطلحات البحث:مفاهيم و  - 6

   البيئة المدرسية: -1- 6
مجيع اإلمكانات والظروف املتوافرة يف املدرسة واملتمثلة يف اإلداريني "درسية يقصد بالبيئة امل

حي اواملعلمني واملساعدين الرتبويني والتالميذ ويف البناء املدرسي من أقسام و طبيعة شكل البناء والنو 
وف اجلمالية فيه واملختربات واملالعب والقاعات والساحات واملمرات واحلدائق واإلمكانات والظر 

 "د رياضي وألعاب ومقاعد وطاوالت ولوحات ورسوماتاووسائل وعت أدواتاملتوافرة يف األقسام من 
        .)63 ص، 2008(طالب م.، 

املادية مبا املدرسية على البيئة  قتصرت تحديداً  الحالي البحث يتناولها التي المدرسية والبيئة
العملية وجناح هم يف إجناز ا، واليت تسدرسةيف املتوفرة مإمكانيات وجتهيزات وموارد مادية من حتويه 

 ، مثل: املباين الدراسيةدرسةداخل أسوار امل تالميذكل مبجملها البيئة  احمليطة بالّش مية وتُ التعليمية التعلّ 
 تجهيزاتالو  واملراحيض الصحية واملكتبة العبكاملالبدنية والرياضية  واألماكن املخصصة لألنشطة 

  عتاد رياضي.الو 
ا إجرائياً  الباحث الطالب ايعرفهو   وحتيطادية امل البيئة منها تكونت اليت العناصر جمموعة :بأ

وجتهيزاته  املدرسي وتشمل املبىن سلبيا،ً  أو إجيابياً  تأثرياً  مافيه اليت تؤثرو  ثانويةال يف التلميذاألستاذ و ب
  .الوسائل البيداغوجيةو  و الرياضيةواملالعب 
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  : التدريسجودة  تعريف -2- 6
 اجلودة" والشق الثاين كلمة "التدريس""شقني، الشق األول كلمة مفهوم ذو  هيجودة التدريس 

وجودًا أي  واجليد نقيض الرديء وجاد الشيء جودة اجلودة يف اللغة كلمة أصلها"جود" :ودةـالج - 1
   .)72 ص، 1984(منظور، أي أتى باجليد من القول والفعل" جيدًا وأجادصار 
ا            ال الرتبوي بأ والعاملني طرف املدرسني واإلداريني من  املبذولةمجلة اجلهود وهي تعين يف ا
ا حبيث  تعلمامل يفواملتمثل  التعليميمستوى املنتج  لرفع املزود باملعلومات واملعارف املطلوب منه اكتسا

ليكون مستواه يتميز  الالزمة رتبويةوال التعليميةفر فيه املعايري واملواصفات اتو ت هذا األخرييكون 
  .)130 ص، 2011(جميد، باجلودة"
ا:   بل األستاذ، ل ويعرفها الطالب الباحث إجرائيا بأ ِ لحصول اإلتقان واملهارة والعمل اجلاد من ق

 أعلى درجات اجلودة يف املنتج التعليمي حتقيق بغية على نتيجة مرضية دون إهدار يف الوقت والطاقة
 . التلميذواملتمثل يف

 التدريس وفق لسان العرب هي من فعل (درس) ودرس يف اللغة أي عانده حىت انقاد :التدريس - 2
                                                                                         )1984(منظور، .درست أي قرأت كتاب وقيل حلفظه

ح حممد بأنه "جمموعة األداءات أو وتعرفه كل من مريفت علي خفاجة ومصطفى الساي
ا املعلم أثناء العملية التعليمية داخل حجرة الدراسة بغرض  - تعليم وتعلم-اإلجراءات اليت يقوم 

 ص، 2008(خفاجة، إحداث التأثري املباشر والغري مباشر على سلوكيات التلميذ يف اإلجتاه املرغوب"
واملمارسات التدريسية املنظمة من اإلجراءات  جمموعة على أنه: ويعرفه الطالب الباحث إجرائيا .)134

واملتعلقة جبوانب التخطيط، والتنفيذ  داخل البيئة التعليمية الرتبية البدنية والرياضية أستاذ اليت يقوم به 
  .سبق حتديدها معينة أهداف بقصد حتقيق عمليا املتعلم فيها هماويسوالتقومي 

  :جودة التدريس - 3
ا يف ا   "الوصول إىل أداء عملي جيد وتعديل سلوكي مطلوب ال الرتبوي التعليمييقصد 

للمتعلم عقب مروره باكتساب خربات تعليمية وتربوية من خالل مادة الرتبية البدنية والرياضية 
  . )150 ص، 2012(حممد م.، باستخدام طرائق وأساليب تدريس فاعلة لتحقيق نتائج مقصودة".

    ة مبجموعة من املمارساتـة والرياضيـأستاذ الرتبية البدني أداء :بأنها إجرائياً  الباحثالطالب  يعرفهاو 
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يف املرحلة الثانوية التدريسية املنظمة واملتسلسلة أثناء العملية التدريسية لدرس الرتبية البدنية والرياضية 
املواصفات  وفق جمموعة من، دون إهدار يف الوقت والطاقة وبكفاءة عالية ،بأسلوب صحيح ومتقن

  األهداف التعليمية. حمققا بذلك تقوميالواملتعلقة جبوانب التخطيط والتنفيذ و  الرتبوية الالزمة
  مادة التربية البدنية والرياضية:  -3- 6

عن هذه املواد ولكنها ختتلف مثل الطبيعة والكيمياء واللغة حد أشكال املواد األكادميية أ هي"
ا متد التالميذ ليس فقط مب هارات وخربات حركية ولكنها متدهم أيضا بالكثري من املعارف بكو

اليت تغطي اجلوانب الصحية والنفسية واالجتماعية، باإلضافة إىل املعلومات اليت تغطي واملعلومات 
اجلوانب العلمية بتكوين جسم اإلنسان، ذلك باستخدام األنشطة احلركية مثل التمرينات واأللعاب 

(الشاطى، لفردية) اليت تتم حتت اإلشراف الرتبوي من مربني أعدو هلذا الغرض"املختلفة(اجلماعية وا
   .)94 ص، 1992

دف عملية  بأنها إجرائياً  الباحثالطالب  يعرفهاو  عقليا و بدنيا  إىل إعداد التلميذ إعداداتربوية 
   .التمارين البدنية باستخدام يف توازن شخصي تام واجتماعيانفسيا و 

  ابقة والبحوث المشابهة:الس الدراسات - 7
      يقدم باحث فكل، اآلخر تلو واحًدا الباحثون يبينه العلمي البحث صرح أن هفي شك مما ال

ا   السابقة الدراسات حال هو وذلك الصرح، هذا إىل جديدة لبنة يضيف جمال أي يف دراسة أو حبثً
ة       منها الباحث حملاور اليت يستفيدمن  أهم اوهي تعترب   العلمي، البحث مضمار يف والبحوث املشا

بآخر ويرتكز عليها يف حبثه، حيث تكمن أمهيتها يف معرفة األبعاد املختلفة اليت حتيط  أو بشكل 
من حيث عينة البحث، املنهج املستخدم، املقاييس املباشرة يف التوجيه  باملشكلة مع االستفادة

ة املناسبة، وحماولة توظيف ما هو أنسب خلصوصية واالختبارات املستعملة، وكذا الوسائل اإلحصائي
ذه الدراسات  ،وضبط املتغرياتوطبيعة البحث الذي حنن بصدده  كما ميكن االستناد واالستدالل 

ة ملوضوع والبحوث من التطرق إىل الدراسات أيضا واهلدف األساسي  ،النتائج أثناء مناقشة املشا
إىل  ،تفادي تكرار البحث أو دراسة مشكلة سبق دراستهاألجل  ،البحث هو حتديد ما سبق إمتامه

 "حممد حسن عالوي" و"أسامةجانب إتاحة الفرصة أمام الباحث إلجناز حبثه على حنو أفضل، ويذكر 
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ا تدل الباحث على والبحوث أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات  "راتب ة تكمن يف أ املشا
ا توضح  املشكالت اليت مت إجنازها من قبل أو املشكالت اليت ال زالت يف حاجة إىل دراسة، كما أ

أو  ،بالنسبة ملشكلة البحث احلالية  للباحث خمتلف اجلوانب اليت تكون البحوث األخرى قد عاجلتها
، األمر الذي قد ال أو ال كاف من الباحث توضح عما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقدر

  .)67 ص، 1987(راتب، يف هذه املشكلة يستدعي إجراء املزيد من البحث
 كبرية بأمهية عناصرها جبميع املدرسية البيئة موضوع تناولت اليت الدراسات ظيتَح  لقدو         
ا أهدافها يف وتنوعت ا وأدوا ال، هذا يف ومتغريا  جودة التدريس تناولت اليت الدراسات عكس ا
ال، ها  جندفإننا مل   بحوثالالدراسات السابقة و الباحث مبراجعة الطالب عليه قام  اوبناءكثرية يف هذا ا

ة هذا        ناحبث مبوضوع مباشر بشكل مرتبطة سابقة على دراسات الباحث يعثر مل حيث العلمية املشا
الدراسات جبمع منا وبالتايل ق البحث، جوانب ببعض صلة هلا مباشرة غري دراسات على عثر وإمنا

ة اليت تقرب إىل هذا البحث وما يشبهه يف ال بحوثالالسابقة و  عليه و ، من احملاور بعضعلمية املشا
اليت أمكن التوصل إليها وتناولت متغريات البحث الذي حنن  هامن جمموعةفيما يلي  عرضسوف ن

دف إلقاء الضوء على الكثري من املعامل اليت تفيد الطالب الباحث وتنري طريقه من  بصدد إجنازه، 
يد مشكلة البحث، عينة البحث، األدوات املستعملة، وكذا الوسائل اإلحصائية املناسبة، حيث حتد

ذه  وحماولة توظيف ما هو أنسب خلصوصية وطبيعة حبثنا هذا، كما ميكن االستناد واالستدالل 
 :مها رئيسني حمورين يفالدراسات أثناء مناقشة النتائج وذلك كان 

 ها.عناصر  من عنصر أي أو ةياملدرس ئةيالب اولتتن اليت الدراسات: األول المحور
  ها.عناصر  من عنصر أي أو جودة التدريس تناولت اليت الدراسات: الثاني المحور

  ها.عناصر  من عنصر أي أو المدرسيةالبيئة  تناولت التي الدراسات -1- 7

رياض  يف التربوية البيئة جودة لضمان مقترح "تصور )2007(صاصيال"  دراسة "رانية -1-1- 7
   .)2007(صاصيال، السورية"  العربية الجمهورية في األطفال

 :مشكلة البحث -
تمع العريب حاجات مع يتناسب مبا الرتبويـة البيئـة جودة ملعايري املقرتح التصور ما .1  وظروفه؟ السوري ا
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 مبعايري مقارنة العربية السورية، اجلمهورية يف األطفال رياض مؤسسات يف الرتبوية البيئة واقع ما .2
 املقرتحة؟ اجلودة

  املعلمات؟ برأي األطفال رياض يف الرتبوية البيئة جودة تطبيق معوقات أهم ما .3
 :البحث أهداف -

 .رياض األطفال يف الرتبوية البيئة جودة تضمن اليت املعايري من جمموعة اقرتاح .1

 مقاربة مدى السورية، ودراسة العربية اجلمهورية يف ألطفالا رياض يف الرتبوية البيئة واقع دراسة .2
 .األطفال يف رياض الرتبوية للبيئة املقرتح اجلودة معايري مع الواقع هذا

  .األطفال يف رياض الرتبوية البيئة جودة حتقيق دون حتول اليت واألسباب الصعوبات على  تعرفال .3

  التحليلي. املسحي املنهج على البحث اعتمد :البحث منهج -

واقع  ةعرفم إىل االستبانه تهدف األطفال، رياض معلمات إىل مقدمة استبانة :البحث أدوات -
 :حماور ثالثة من االستبانة هذه تتألف املعلمات، برأي الروضة يف والبناء التجهيزات

 يتعلق األولالقسم  أقسام، أربعة احملور هذا ويشمل وأقسامها، الروضة بناء : يتناولاألول المحور -
، (14) ويشمل املبىن مبكونات  والقسم بنود، (5) لـويشم الروضة مبوقع يتعلق الثاين والقسم بندًا

 اجلمايل باجلانب يتعلق الرابع والقسم بنود،(8) ويشمل املبىن ملكونات الصحي باجلانب يتعلق الثالث
 .بنود (3) ويشمل املبىن ملكونات

 أقسام احملور أربعة هذا ويشمل الروضة، يف واألثاث والوسائل زاتالتجهي يتناولالثاني:  المحور -

 يتعلق الثاين والقسم بنود، )9(ويشمل للتجهيزات االقتصادي باجلانب يتعلق األول القسم أيضاً 

،)12(ويشمل املنهاج، وأهداف الروضة طفل منو خبصائص  باجلانب يتعلق الثالث والقسم بندًا

 والتجهيزات لألثاث اجلمايل باجلانب يتعلق الرابع والقسم نود،ب (6) ويشمل والسالمة الصحي

 .بنود (5) ويشمل

 املعلمات األطفال برأي رياض يف الرتبوية البيئة جودة تطبيق معوقات بنود يتناولالثالث:  المحور -
، (13) البنود عدد وبلغ  كتل ترتيب طلب حيث وإدارية وتواصلية، فنية معوقات بني ما تراوحت بندًا
 .برأيهن أمهيتها حسب البنود

ا تضمن ألسس واستخالص مقرتحات األطفال، رياض يف الرتبوية البيئة واقع لرصد أداة بناء -  جود
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 :البحث عينة -
 اختيارهن ومت مدينة دمشق، يف اخلاصة األطفال رياض معلمات من معلمة 124 البحث عينة بلغت
تمع من عشوائية بصورة  اختيار مت وقد دمشق، مدينة يف األطفال اخلاصة ضريا وهو األصلي، ا

 دمشق. مدينة رياض من خاصة روضة62  من املعلمات

  :أهم النتائج -
 الروضة بناء املتعلقة مبواصفات اجليدة املعايري إىل دمشق مدينة يف األطفال رياض معظم افتقار -

  الروضة. جتهيزات واملتعلقة كذلك مبواصفات
 :أهم التوصيات -
للطفل  النمائية املعايري أمهها مراعاة ومن والتجهيزات، البناء جودة روضات تراعى فيها معايري اءـنب -

اجلمالية  املعايري مراعاة املعمارية، املعايري مراعاة واألمان، السالمة معايري املنهاج، مراعاة معايري مراعاة
 .االقتصادية املعايري مراعاة

) بعنوان "البيئة المدرسية وتأثيرها على كل من 2008ليل"(دراسة "فاطمة أحمد الخ - 1-2- 7
التحصيل الدراسي ومهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية باإلسكندرية" 

  .)2008(اخلليل، 
   بحث:مشكلة ال -

  ما تأثري البيئة املدرسية على التحصيل الدراسي ؟ .1

  األصالة) ؟ - املرونة  -ري اإلبداعي (الطالقة البيئة املدرسية على مهارات التفكما تأثري  .2
  هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف التحصيل الدراسي ؟ .3
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مهارات التفكري اإلبداعي (الطالقة  .4

  األصالة) ؟  -املرونة -
   بحث:هداف الأ -

  معرفـة تأثري البيئة املدرسية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. .1
  معرفـة تأثري البيئة املدرسية على مهارات التفكري اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. .2
  لدراسي.معرفـة الفروق بني الذكور و اإلناث باملرحلة االبتدائية يف التحصيل ا .3
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  معرفـة الفروق بني الذكور و اإلناث باملرحلة االبتدائية يف مهارات التفكري اإلبداعي. .4
   :بحثفروض ال -

  د تأثري إجيايب للبيئة املدرسية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.يوجـ .1
  لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.  د تأثري إجيايب للبيئة املدرسية على مهارات التفكري اإلبداعييوجـ .2
  د فروق دالة إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف مهارات التفكري اإلبداعي.توجـ .3
  د فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث يف التحصيل الدراسي لصاحل اإلناث.توجـ .4
ــة ال - ذه العينــة تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي باإلســكندرية، وقــد كــان قــوام هــ مشلــت: بحــثعين
  سنة. )12 – 11(تلميذة، وتراوحت أعمارهم بني )256(تلميذ و )240(تلميذ وتلميذة،  )496(

  : بحثأدوات ال -
  .سنة )12 – 9( األساسيلتالميذ مرحلة التعليم  اإلبداعياختبار التفكري  -
  .(الصورة اللفظية) يللتفكري اإلبتكار  تورانس اختبار -
  اآلتية:هو يشمل احملاور  الباحثة وإعداد ن ممقياس البيئة املدرسية:  -
  .الدراسيالتفاعل بني املعلم و التالميذ داخل الصف  -أ

  داخل املدرسة. االجتماعيةاخلدمات النفسية  -ب
تمع.                        ارتباطمدى  -ج   املدرسة با
  اإلدارة املدرسية. -د
  .مت فيها التطبيق اليتليها من سجالت املدارس و قد مت احلصول ع الدراسي:درجات التحصيل  -ي
  .النسب املئوية -معامالت االرتباط  -حتليل التباين  -اختبار ت-حتليل االحندار الوسائل اإلحصائية: -
  أهم النتائج: -
للبيئـة املدرسية تأثري إجيايب دال إحصائيًا على التحصيل الدراسي وعلى مهارات التفكري اإلبداعي  -

  ميذ املرحلة االبتدائية.لدى تال
  أهم التوصيات:  -
 التحصيلو  البيئات املدرسية على مهارات التفكري اإلبداعية مماثلة للمقارنة بني تأثري بعض القيام بدراس-
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"أثر تفاعل ) بعنوان 2008( "عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد حكيم" دراسة - 1-3- 7
 –ى مهارات اتخاذ القرار لدى طالب كلية المعلمين البرنامج الدراسي مع البيئة الدراسية عل

  .)2008(حكيم، .جامعة أم القرى"
  مشكلة البحث:  -

أم القـرى علـى تنميـة  املعلمـني جبامعـةما مدى تـأثري الربنـامج التعليمـي اخلـاص بإعـداد املعلـم بكليـة  .1
  الطالب املعلم ؟ مهارات اختاذ القرار بأبعاده املختلفة لدى

امعــة أم القــرى علـــى تنميــة مهـــارات اختــاذ القـــرار جبمــا مــدى تـــأثري البيئــة الدراســـية بكليــة املعلمـــني  .2
  .بأبعاده املختلفة لدى الطالب املعلم

امعـة أم القـرى مـع جبمـا مـدى تـأثري تفاعـل الربنـامج التعليمـي اخلـاص بإعـداد املعلـم بكليـة املعلمـني  .3
 مية مهارات اختاذ القرار بأبعاده املختلفة لدى الطالب املعلم؟البيئة الدراسية على تن

  : بحثأهداف ال -
أم القـرى  املعلمني جبامعـةتعرف على مدى فاعلية الربنامج التعليمي اخلاص بإعداد املعلم يف كلية ال .1

  على تنمية مهارات اختاذ القرار لدى الطالب املعلم.
  : بحثفروض ال -

م علــى  الدراســية،بــني درجــات أفــراد العينــة علــى اختبــار البيئــة  توجــد عالقــة ارتبــاط موجبــة .1 ودرجــا
  .مقياس اختاذ القرار

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسـطي درجـات أفـراد العينـة احلاصـلني علـى درجـات مرتفعـة يف  .2
ــة الدراســية، واحلاصــلني علــى درجــات منخفضــة يف نفــس االختبــار علــى مقيــاس اختــاذ  اختبــار البيئ

  .رارالق
ــة املتخــرجني واملســتجدين  .3 ــة إحصــائيا بــني متوســطي درجــات كــل مــن أفــراد العين ال توجــد فــروق دال

  .على مقياس اختاذ القرار
توجد عالقة ارتباط موجبة بني تفاعل الربنامج الدراسـي مـع البيئـة الدراسـية وبـني القـدرة علـى اختـاذ  .4

  .القرار
  عينة البحث:  -
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  من طالب كلية املعلمني جبامعة أم القرى من املستجدين واملتوقع خترجهم. طالبا  )240(تكونت العينة من 
  أدوات البحث: 

بنــدا تنــدرج حتــت  )75(مقيــاس اختــاذ القــرار مــن إعــداد د. اجلميــل حممــد شــعلة، يتكــون املقيــاس مــن  -
املفحـوص سبعة أبعاد أساسية متثل مهـارات اختـاذ القـرار وأمـام كـل بنـد اسـتجابتان مهـا (نعـم، ال) وعلـى 

   أن خيتار استجابة واحدة حسب ما ينطبق عليه البند.
بندا تندرج حتت  )55(اختبار البيئة الدراسية من إعداد د.اجلميل حممد شعلة يتكون االختبار من  -

مخسة أبعاد أساسية متثل املناخ السائد يف البيئة الدراسية ، وأمام كل بند ثالثة استجابات متدرجة وفقا 
 .رت ( نعم ، أحيانا ، ال ) وعلى املفحوص توزيع البنود على أبعاد املقياسلطريقة ليك

   "ت"ستيودنت.،ريتشاردسون -معامل االرتباط، معادلة كيودرالوسائل اإلحصائية: -
  نتائج:ال أهم -
عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــني تفاعــل الربنــامج الدراســي مــع البيئــة الدراســية علــى متغــري اختــاذ  -

  .ر لدى أفراد العينةالقرا
  توصيات:الأهم  -
إعادة النظر يف طرق التدريس املستخدمة يف تنفيذ املقررات الدراسية الذي يتضمنها الربنامج  -

  ز على اجلوانب التطبيقية.يرتكجيب الالدراسي حبيث 
  الدراسي. ضرورة الرتكيز على الطالب املعلم أكثر من الرتكيز على احملاضرات أثناء تنفيذ الربنامج -

 البيئة منظومة أثربعنوان" )2010("الشلتي اهللا عبد علي محمد بنت أمل" دراسة - 1-4- 7
 نظر وجهة من الثانوية بالمرحلة لمادة التربية الفنية التشكيلية اإلبداعية القيم تنمية  في المدرسية
  .)2010(الشليت، ".المعلمات

 مشكلة البحث: -
     من الثانوية باملرحلة الفنية الرتبية ملادة التشكيلية اإلبداعية القيم تنمية يف املدرسية البيئة منظومة أثر ما -
 ؟ املعلمات نظر وجهة 
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 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس التساؤل عن ويتفرع
   الفنية الرتبية معلمات ظرن وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املدرسة دور ما .1

 جدة؟ مبحافظة الثانوية للمرحلة
   الرتبية معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املنهج عناصر دور ما .2

  جدة؟ مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية 
    الفنية الرتبية معلمات نظر وجهة نم الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املعلمة دور ما .3

 جدة؟ مبحافظة الثانوية للمرحلة 
      معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف التعليمية األنشطة دور ما .4

 جدة؟ مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية
   املدرسية البيئة دور حول )0.05( داللةال مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى ما .5

 الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف
 الدراسة؟ ملتغريات وفقًا  جدة مبحافظة

 اإلبداعية مالقي تنمية يف تساهم اليت املدرسية البيئة عناصر بني دالة ارتباطيه عالقة وجود مدى ما .6
  .جدة مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة  يف

 :بحثال أهداف -
 التشكيلي للفن اإلبداعية القيم تكوين يف تأثريها ومدى املدرسية البيئة منظومة على التعرف. 1

  .الثانوية املرحلة طالبات لدى املعاصر
 اإلبداعية القيم تنمية يف تؤثر أن ميكن اليت املدرسية البيئات ملنظومة اإلجرائي ملفهوما على التعرف .2

 .املعاصر التشكيلي للفن
 معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املدرسة دور على التعرف .3

  .جدة مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية
 نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املنهج عناصر دور لىع التعرف .4

 .جدة مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية معلمات
   معلمات نظر وجهة من ةـالفني ةـالرتبي مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف املعلمة دور على التعرف .5
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 .جدة مبحافظة لثانويةا للمرحلة الفنية الرتبية    
 نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف التعليمية األنشطة دور على التعرف .6

 .جدة مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية معلمات
 يف بداعيةاإل القيم تنمية يف تساهم اليت املدرسية البيئة عناصر بني ةرتباطياإل العالقة إىل التوصل .7

 .جدة مبحافظة الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية معلمات نظر وجهة من الفنية الرتبية مادة
 :بحثالفروض  - 

  املرحلة لطالبات التشكيلي للفن اإلبداعية القيم تنمية يف أثر املدرسية البيئة ملنظومة يكون أن ميكن .1
 .الثانوية

 للفن اإلبداعية القيم تكوين يف املدرسية البيئة ظومةمن عناصر من اإلفادة يف وطيدة عالقة وجود .2
 .الثانوية املرحلة لطالبات املعاصر التشكيلي

 الرتبية مادة عطاءات مستوى رفع وبني املدرسية البيئة منظومة عناصر من اإلفادة بني عالقة وجود .3
ا وحتسني الفنية   .والتعليمية الرتبوية خمرجا

  .املسحي الوصفي املنهج ةالباحث استخدمت :بحثال نهجم -
   :بحثال نةيعمجتمع و  -

 وبلغت جدة، مبحافظة ةيالثانو  للمرحلة ةيالفن ةيالرتب معلمات من معلمة 51 من بحثال نةيع تكونت
تمع  إمجايل من% 50 بحثال نةيع نسبة  جدة مبحافظة ةيالثانو  للمرحلة ةيالفن ةيالرتب معلمات(ا

اسيدال للعام معلمة،100 نهعدد والبالغ  ةيالعشوائ ةـقيبالطر  نهار ياخت مت وقد ،)ـه 1429/1430 رّ
  .طةيالبس
  :بحثال تاو أد -

 يف ةياإلبداع ميالق ةيتنم يف ةياملدرس ئةيالب أثر على التعرف يف املتمثلة الدراسة أداة بناءقامت الباحثة ب
 24واشتملت  جدة مبحافظة ةيالثانو  للمرحلة ةيالفن ةيالرتب معلمات نظر جهةو  من ةيالفن ةيالرتب مادة
ة وهي دور املدرسة، دور عناصر املنهج، دور املعلمة، دور سيرئ حماور أربعة على موزعة فقرة على

  .األنشطة التعليمية
 .(spss)اإلحصائی النظم، سونري ب االرتباط معامل، الفاكرونباخمعامل  الوسائل اإلحصائية: -
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  نتائج:الأهم  -
     من الثانوية باملرحلة الفنية الرتبية ملادة التشكيلية اإلبداعية القيم تنمية يف أثر يةاملدرس البيئة نظومةمل -
  .املعلمات نظر وجهة   
 ةيالرتب مادة يف ةياإلبداع ميالق ةيتنم يف مهتس اليت العناصر عيمج نيب موجبةيه ارتباط عالقة يوجد -

  .جدة مبحافظة ةيالثانو  رحلةللم ةيالفن ةيالرتب معلمات نظر ةهوج من       ةيالفن
  توصيات:الأهم  -
               اميق خالل من جدة، مبحافظة الثانوية املدارس يف املدرسية البيئة يف الفنية الرتبية برامج تنمية ضرورة -
  .ةيالفن ةيالرتب مادة يف اإلبداعية ميالق إبراز على للعمل الالزمة اخلطوات باختاذ ةياملدرس ئةيالب 

) بعنوان جودة البيئة المادية وعالقتها باألنشطة البيئية 2010معلولي"( ريموندراسة" - 1-5- 7
       .)2010(معلويل،  األساسي" التعليم مدارس في ميدانية - مسحية "دراسة

  مشكلة البحث: -
   األساسي؟ التعليم مدارس يف املادية البيئة واقع ما .1
   التعليمية؟ البيئة جودة ملتطلبات الواقع ذلك شروط لبيةت مدى ما .2
   البيئي؟ الطابع ذات والالصفية الصفية األنشطة ممارسة واقع ما .3
م رسنيللمّد  هل .4 م وتوجيها  التعليمية؟ البيئية واقع حتسني يف إجيايب دور األنشطة لتلك وإدار
 :البحث أهداف -

 مصممة مالحظة بطاقة خالل من األساسي التعليم مرحلة ملدارس املادية البيئة واقععلى  تعرفال .1
 .الشاملة اجلودة معايري وفق

 خالل من معلميهم ومشاركة بتوجيه الطالب ميارسها اليت البيئية األنشطة واقععلى  تعرفال .2
 .البيئي الطابع ذات املمارسة الرتبوية األنشطة لرصد استبانه

 األنشطة ممارسة ومستويات للمدرسة البيئي لواقعا مستويات بني العالقة طبيعة على تعرفال .3
  .     البيئية

  البحث:  منهج -
  .املسحي النوع من التحليلي الوصفي استخدم الباحث املنهج
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  البحث:  عينة -
 136و املنتظمة العشوائية بالطريقة سحبتللتعليم األساسي بدمشق  مدرسة 21عينة البحث مست
  .يةنسب عشوائية بطريقة سحبت مدرساً 

  :البحث أدوات -
 معينني وتنظيم لتسلسل خاضعة بندًا  54 من تتألف املدرسي البيئي والسلوك للبيئة مالحظة بطاقة -1

االت تشكل – النظافة- املدرسي البناء صالحية مدى- للمدرسة العام املوقع - :التالية البيئية ا
  .واجلمال الرتتيب– األنشطة بيئة- الرتشيد سلوك- العامة السالمة -العامة املرافق بيئة -العامة الصحة

  .البيئية األنشطة رصد استبانة - 2
  .التباين االرتباط، ،اختبارات بعض استخدام: اإلحصائية الوسائل -
 :نتائجال أهم -
يف حمافظات سورية مازالت يف منأى عن التطورات اليت يشهدها  للمدارس املادية البيئة مستوى -

ا ليس على ما يرام يف نسبة مرتفعة من عينة املدارس.  التعليم، وأن مؤشر ك  فاية عناصر املرافق وجتهيزا
 توصيات:الأهم  -
                 التجديدات تواكب أن أجل من البيئية، األنشطة وكذلك املادية املدرسية البيئة شروط يف النظر إعادة -
 .مقاصدها وبلوغها حتقيقها وتسهل املذكورة 

  ه.عناصر  من عنصر أي أو جودة التدريس تناولت التي راساتالد -2- 7

 جودةبعنوان" )2010(" فرحان الرحيم وعبد الكبيسي حميد الواحد عبد" دراسة - 2-1- 7
   .)2010(فرحان،  "الرياضية التربية تدريس في اإلبداع لتنمية             التدريس

  بحث:ال فاهدأ -
 وتتضمن الرياضية الرتبية دروس يف اإلبداع تنمي اليت األساليب لبعض نظري حمتوى تقدمي : 
 اإلبداع مفهوم  
 الرياضي اإلبداع تنمي اليت التدريس أساليب بعض. 
 اإلبداع بعملية تؤثر اليت العقلية القدرات.   
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       التدريب جانب إىل نظرية كدروس وتقدميها والبحث بالدراسة هلا التطرق إىل الباحثان حيث حدا
   اجلودة. حلد ليصل احلركي 

  . األنبار جامعة يف الرياضية الرتبية كلية الرابعة املرحلة طلبة عينة البحث: -
  .الطلبة قبل من النظرية املادة ميلتقي استبيان البحث: تاو أد -
  ، الوسط املئوي.املرجح الوسط :اإلحصائية الوسائل -
 نتائج: أهم ال -
 تثري تدريس طرق على املدرسني وتدريب األمور، وأولياء الطالب لدى اإلبداع بأمهية التوعية -

م  الطلبة عند اإلبداع   .واملمارسة باملشاركة نشطال تعلمال إىل وتؤدي 
  توصيات:أهم ال -
  الدراسية      املناهج أهداف بعض لتحقيقيف التدريس  جديدة أساليب استحداث على  االهتمامضرورة  -

 الجامعي التدريس جودة واقعبعنوان" )2010("الكبيسي حميد الواحد عبددراسة" -2-2- 7 
   .)2010، (الكبيسي"به االرتقاء وسبل

  مشكلة البحث: -
  ؟األنبار جامعة يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اجلامعي التدريس جودة واقعما  -
  بحث:ال هدف -
  .األنبار جامعة يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اجلامعي التدريس جودة واقع دراسة -
  .الوصفي املنهجالباحث  اتبع :بحثمنهج ال -
   مجتمع وعينة البحث: -

 أستاذ أو أستاذ ولقب الدكتوراه شهادة محلة من األنبار جامعة تدريسي مجيع من البحث جمتمع تكون
 نــموزعي ،مساعد أستاذ تبةومر  أستاذ مرتبة (52) منهم (303) عددهم والبالغ ومدرس مساعد

 من 20% بأخذ الرأي واستقر ،2009/2010ي الدراس للعام وإنسانية، علمية كلية )20(على
 اآلداب ومها إنسانية جامعات  4أي اجلامعة كليات من20% و اإلنسانية، الكليات من التدريسيني

  .والقانون واالقتصاد واإلدارة اإلنسانية للعلوم والرتبية
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 البحث من أربعة جماالت: أداةوتكونت  االستبيان :بحثلا واتأد -
 .املقرر لتدريس التخطيط : مهاراتاألول المعيار
  .التدريس تنفيذ مهارات :الثاني المعيار

 .الراجعة التغذية تقدمي و الطلبة تعلم تقومي مهارات :المعيار الثالث
 .الطلبة مع والتواصل االتصال مهارات :الرابع المعيار

  م النتائج:أه -
  .للدراسة املعد االستبيان حسب اجلامعي التدريس جودة مستوى يف اخنفاض هناك -
  توصيات:أهم ال -
  اجلامعي. لتدريسي الرتبوية املتطلبات بعض توضع تربوية تدريبية بدورات القيام-

"دور الجامعة في جودة  ) بعنوان2010"عبد الواحد حميد الكبيسي" (دراسة  -3- 7-2 
  .)2010(الكبيسي، س" التدري

  مشكلة البحث: -
  ؟ ما دور اجلامعة يف جتويد طرائق التدريس فيها -
  ف البحثاهدأ -
 ا رفــع جــودة التــدريس اجلــامعي وتســاهم يف دفــع إ عطــاء تصــور عــن بعــض األســاليب الــيت مــن شــا

  عجلة اإلبداع يف الوسط اجلامعي.
 تدريس يف ضوء اجلودة يف التدريساقرتاح مقياس من خالله يتم تقومي تنمية عضو هيئة ال.  
  طار جودة التدريس.إهيئة التدريس يف  السنوية واألسبوعية لعضواقرتاح اخلطة  
ــالبحــث: عينــة  - بلــغ حيــث  ،التدريســيني مــن خمتلــف الكليــات العلميــة واإلنســانية جمموعــة مــن تمشل

ــة الــيت تقــام يف ىإحــدتدريســي أثنــاء تواجــدهم يف  30 عــددهم   مركــز طرائــق التــدريسالــدورات التأهيلي
تضمن سؤال عن أي طرائق التدريس تستخدم يف تدريسك وإذا كانت أسلوب احملاضرة فقط فهـل تؤيـد 

   .استخدامها لألسباب ذكرت هلم
   .فتوحامل االستبيان طريقة أدوات البحث: -
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  أهم النتائج: -
   .التدريسعملية ن أسلوب احملاضرة هو السائد يف إ-

 مقترح تصوربعنوان " )2010("محسن الرحمن عبد رفيق و عيسى زكي محاز  دراسة" - 2-4- 7
 بمحافظات األساسية المرحلة في الجودة معايير وفق العلوم لمعلمي التدريسي األداء لتطوير

  .)2010(حمسن، "غزة
 مشكلة البحث: -

 األساسية؟ املرحلة يف العلوم علميمل التدريسي األداء لتطوير الالزمة اجلودة معايري ما .1
 وجهة من األساسية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء لتطوير الالزمة اجلودة معايري ما .2

  نظرهم؟
 ؟ األساسية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء لتطوير الالزمة اجلودة معايري توافر ىمد ما .3
 املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء لتطوير املعايري هذه من لالستفادة املقرتح التصور ما .4

 األساسية؟
 بحث:ال أهداف -

 .األساسية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء لتطوير الالزمة باملعايري قائمة حتديد .1
 .العلوم معلمي نظر وجهة من األساسية املرحلة يف العلوم ملعلمي الالزمة املعايري حتديد .2
 .األساسية املرحلة يف العلوم معلمي من جمموعة لدى املعايري هذه توافر مدى معرفة .3
  .املعايري هذه ضوء يف املعلم أداء تطوير على للعمل مقرتح تصور وضع .4
   بحث:ال منهج -

  املسحي. املنهج الباحث استخدم
  :بحثال عينة -
  األساسية وبلغ باملرحلة الغوث كالةو  مدارس يف علمنيامل من عشوائية عينة على الدراسة تطبيق مت

 املالحظة بطاقة تطبيق مت حني يف اجلودة، معايري حول نظرهم وجهات على للتعرف (106) عددهم
 .العلوم معلمي من معلم )30( على
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   :بحثال تاو أد -
 لكـ ويتكـون ،ارئيسـي جمـاالً  عشـر أحـد علـى موزعـة للجـودة معـايري تتضـمن اسـتبانه بإعـداد الباحثـان قام

، (84) بإمجايل ةـالفرعي املعايري من ةـجمموع من منها   أداء تطوير يف منها االستفادة ميكن حبيث معيارًا
  .العلوم معلم

  .كرونباخ ألفامعامل  الوسائل اإلحصائية: -
  أهم النتائج: -
  .األساسية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء تدين -
  أهم التوصيات: -
 .حدا على دراسية مادة كل مبعلمي خاصة معايري قيام بوضعال والتعليم الرتبية وزارةعلى  -
   هو ما كل على اإلطالع يستطيعوا حىت واحمللية العاملية املعايري على العلوم معلمي تدريب ضرورة -

  .العلوم تدريس جمال يف جديد

س جودة في التدريالبعنوان" )2011("الشيخفاطمة على  و هبة فاروق نوار" دراسة - 2-5- 7
   .)2011(الشيخ،   "الجامعي

  :بحثال مشكلة -
 ملاذا اجلودة يف التدريس اجلامعي؟ .1
 ما العوامل اليت تؤثر على نوعية وجودة التدريس اجلامعي؟ .2
  ؟ما املعايري املقرتحة للحكم على مستوى جودة التدريس اجلامعي .3

قائمة مبعايري جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس تتضمن قة عمل ور وقد قّدمت الباحثتان 
  باجلامعة اعتمدت يف بنائها على الدراسات والبحوث املتعلقة باألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

إجراء مقابالت مع جمموعة من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على أهم جوانب األداء و 
  .فعال من وجهة نظرهمالتدريسي ال

   أهم النتائج: -
  :ةـمت حتديد اجلوانب التالية للحكم على مستوى جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس باجلامع -
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  الطالب التفاعل والتواصل مع، وسائل التعليم وتقنياته، استخدام تنفيذ التدريس ،التخطيط للتدريس  
مل كل جانب على جمموعة من يشو ، عي لعضو هيئة التدريسالنشاط اإلبدا، م الطالبتقومي تعلّ 

 .معيار 116املعايري الفرعية، وكان إمجايل مفردات القائمة 

  : الحالية للدراسة وأهميتها المشابهة والبحوث الدراسات السابقة على التعليق -3- 7
ةامل والبحوثالسابقة من خالل العرض السابق للدراسات        بيئة موضوع ال حولاليت أجريت  شا

أنه ال يوجد دراسات سابقة وحبوث تناولت تبني للطالب الباحث  ،تدريسال جودةاملدرسية وموضوع 
من خالل هذه الدراسات  الباحثالطالب  خلصكما   العالقة بني البيئة املدرسية وجودة التدريس،

ة   يف النقاط اآلتية: نوجزها عدة أمور إىل السابقة والبحوث املشا

  بالنسبة للدراسات المرتبطة بالبيئة المدرسية: /أوال
 الباحثني ألهداف تبعاً  أهدافها يف وتنوعت السابقة الدراسات اختلفت هداف:األمن حيث  - 1

   إجيازها فيما يلي: وميكن
  . لثانويةا باملرحلة الفنية الرتبية ملادة التشكيلية اإلبداعية القيم تنمية يف املدرسية البيئة منظومة أثرمعرفة  -
 مادة يف اإلبداعية القيم تنمية يف تساهم اليت املدرسية البيئة عناصر بني ةرتباطياإل العالقة معرفة -

  .الثانوية للمرحلة الفنية الرتبية
  معرفـة تأثري البيئة املدرسية على التحصيل الدراسي ومهارات التفكري اإلبداعي لدى التالميذ. -
 مصممة مالحظة بطاقة خالل من األساسي التعليم مرحلة ملدارس ملاديةا البيئة واقععلى  تعرفال -

  .الشاملة اجلودة معايري وفق
 .البيئية األنشطة ممارسة ومستويات للمدرسة البيئي الواقع مستويات بني العالقة طبيعة على تعرفال -
  ى الطالب املعلم.على تنمية مهارات اختاذ القرار لدالبيئة املدرسية تعرف على مدى فاعلية ال -
 هذا ةـمقارب مدى السورية، ودراسة العربية اجلمهورية يف األطفال رياض يف الرتبوية البيئة واقع دراسة -

  .األطفال يف رياض الرتبوية للبيئة املقرتح اجلودة معايري مع الواقع
ت املذكورة ميكن عرض أهم النتائج اليت توصلت إليها البحوث والدراسامن حيث أهم النتائج:  - 2

  يف النقاط التالية:  أعاله
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 القيم تنميةتكوين و  يف اإلجيايب وتأثريها املدرسة البيئة دور أمهية الدراسات بعض نتائج أظهرت -
 لدى طالبات املرحلة الثانوية.  عام بشكل اإلبداعية

 ةيالرتب مادة يف ةياإلبداع ميالق ةيتنم يف مهتس اليت العناصر عيمج نيب موجبةيه ارتباط عالقة يوجد -
  .جدة مبحافظة ةيالثانو  للمرحلة ةيالفن ةيالرتب معلمات نظر ةهوج من ةيالفن
 وتأثريها اإلجيايب يف التحصيل املدرسة البيئة املدرسية دور أمهية الدراسات بعض نتائج أظهرت -

  لدى التالميذ.على مهارات التفكري اإلبداعي الدراسي و 
  الفنية. الرتبية مادة تفعيل يف املدرسة البيئة املدرسية دور أمهية الدراسات بعض نتائج أظهرت -
 ومدرسيهم الطالب ممارسة مستويات وبني للمدارس املادية البيئة مستوى بني اإلجيايب االرتباط -

  .املدرسية بالبيئة املتصلة لألنشطة

   بالنسبة للدراسات المرتبطة بجودة التدريس: /ثانيا
 اـوميكن إجيازه نـالباحثي ألهداف تبعاً  أهدافها يف السابقة الدراسات اختلفت هداف:األمن حيث  - 1

  يلي: فيما
  . الرياضية الرتبية دروس يف اإلبداع تنمي اليت األساليب لبعض نظري حمتوى تقدمي -
  .األنبار جامعة يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اجلامعي التدريس جودة واقع دراسة -
ا رفع جودة التدريس اجلامعي وتساهم يف دفع عجلة  عطاء تصورإ - عن بعض األساليب اليت من شا

  اإلبداع يف الوسط اجلامعي. 
  ح مقياس من خالله يتم تقومي عضو هيئة التدريس يف ضوء اجلودة يف التدريس.ا اقرت  -
  اقرتاح معايري للحكم على مستوى جودة التدريس اجلامعي. -
   .لمعلمني اجلامعينيل التدريسيداء األتقومي  -
 ميكن عرض أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات املذكورة أعاله يفنتائج: من حيث أهم ال - 2

  النقاط التالية:
 تثري تدريس طرق على املدرسني وتدريب الطالب، لدى اإلبداع أمهية أظهرت بعض النتائج على -

  .واملمارسة شاركةبامل نشط تعلم إىلم  وتؤدي الطلبة عند اإلبداع
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 االستبيان حسب اجلامعي التدريس جودة مستوى يف اخنفاض هناك أظهرت بعض النتائج على أن -
  أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة. تدينراجع إىل  املعد

 أظهرت بعض النتائج على أن أسلوب احملاضرة هو السائد يف عملية التدريس. -
  :لى مستوى جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس باجلامعةمت حتديد اجلوانب التالية للحكم ع -

 الطالب التفاعل والتواصل مع، وسائل التعليم وتقنياته، استخدام تنفيذ التدريس ،التخطيط للتدريس
  .تعلم الطالب تقومي

  تدين األداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة األساسية. -

وجودة  بالبيئة المدرسيةوالبحوث المشابهة المرتبطة  بالنسبة للدراسات السابقةثالثا/
 التدريس:

ن أغلب الدراسات انتهجت املنهج الوصفي حيث إ من حيث منهج البحث المستخدم: - 1
 اإلنسانية للدراسات املالئم املنهج باعتبارهاستخدم الباحثون أغلبهم املنهج الوصفي باألسلوب املسحي 

.  
من  حسب أهداف كل دراسة آلخر باحث من الدراسات عينات نتتباي لقد من حيث العينة: - 2

 عينات تنوعتو  لت أيضا اجلنسني الذكور واإلناث،حيث حجم وأعمار عينات املفحوصني، كما مش
، أساتذة جامعيني، مدارس، وقد مت اختيار معلمات معلمني، طالبات، طلبة،تالميذ،  من دراستها

يقة عشوائية، ويرجع هذا االختالف إىل طبيعة كل دراسة وتبعا العينات يف غالبية هذه الدراسات بطر 
  تبع.لكل منهج مُ 

 إىل الوصول أجل من خمتلفة أدوات وااستخدمالباحثون  إن من حيث أدوات البحث المستعملة: - 3
املقابلة  اإلستبانة، املالحظة، حيث متكنا من حصر بعضها وهي كما يلي: ،هذه الدراسات أهداف

  .مقياس البيئة املدرسيةس للتفكري اإلبداعي، اختبار توران
  أغلب هذه الدراسات استعملت الوسائل اإلحصائية التالية:من حيث الوسائل اإلحصائية:  - 4
 ت، اختباراملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، حتليل التباين، معامل االلتواء النسب املئوية،-

  .      االحندارحتليل ، (SPSS) لفا كرونباخ، النظم اإلحصائي، معامل االرتباط لبريسون، معامل أستيودنت
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  نقد الدراسات السابقة والبحوث المشابهة: - 4- 7 

ة السابقة والبحوث إن احلديث عن الدراسات  ا مل ختتص  ،املرتبطة مبوضوع حبثنا هذااملشا أ
ا مل تتطرق بالقدر الرياضيةبالبحث الدقيق يف موضوع حبثنا هذا ومل تتناول مادة الرتبية البدنية و  ، وأ

الكايف حول عالقة متغريات هذا البحث، األمر الذي دفع الطالب الباحث على الرتكيز أكثر إىل دراسة 
تأثري عالقة املتغري املستقل(البيئة املدرسية) باملتغري التابع(جودة التدريس) يف حماولة تسليط الضوء على 

ثانويات والية مستغامن، وذلك ملعرفة فيما أن هذه األخرية تساهم يف جودة الواقع احمللي للبيئة املدرسية ل
   تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة والبحوث المشابهة:  -7-5
ة  السابقة للدراسات استعراضنا خالل من           يتهاأمه يف تنوعًا  أنه هناك وجدناوالبحوث املشا

ا وأساليبها وأهدافها لقد استفاد احلالية ف بالدراسة عالقتها أما فيما خيص ونتائجها، اإلحصائية وأدوا
ة يف الدراسات السابقة خالل هذه الطالب الباحث من  حتديد مشكلة البحث والبحوث املشا

ائي، إضافة إىل منهج البحث  بار األهداف الذي سوف ننتهجه آخذين بعني االعتوفروضه بشكل 
أدوات مجع  يف التعرف على جمموعة من اجلوانب منهامرشدا معينا اليت نسعى إىل حتقيقها، كما كانت 

حتديد اخلطوات املتبعة يف إجراءات البحث ويف اختيار العينة، وكيفية عرض النتائج وحتليلها  البيانات
ن وجود هذه الدراسات يدعم توجه إضافة إىل ذلك فإ، وكذا بناء االستمارة اإلستبيانية وتفسريها

  دراستنا هذه ويؤكد إمكانية قياس متغريات حبثنا هذا.
ة كذلك الطالب الباحث من التعرف على أهم         وقد مكنت هذه الدراسات والبحوث املشا

ة من املراجع اليت ميكن االعتماد عليها واملرتبطة مبتغريات حبثنا هذا، وكذا الوسائل اإلحصائية املستعمل
ا هذا أجل معاجلة البيانات مبا يناسب أهداف وفرضيات البحث احلايل، إضافة إىل    يف: مهتاسأ

 .التعليمية املنظومة علىها وأثر البيئة املدرسية  أمهيةمفهوم و  عن واضحة فكرة الباحثلطالب ل إعطاء -
 جودة التدريس. مفهوم عن واضح تصور الباحثالطالب  لدى تكون -
لألستاذ.  حتديد اجلوانب للحكم على مستوى جودة التدريس  أمهية عن فكرة الباحثطالب ال إعطاء -
  .البحث احلايل يتأدا بناء يف الباحثالطالب  تساعد -
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   ة:ـخالص
ة السابقة لدراساتكان هلذه ا  وجود رغم احلالية الدراسة تعزيز يف مهم دور والبحوث املشا

لبعض  وتناوهلا السابقة الدراسات هذه لتنوع نّ أو  ساليب،واأل واألدوات األهداف يف ختالفاتا
 وعناصر جوانب بكل االطالع يف سعة الباحثالطالب  أكسب  احلالية بالدراسة تتعلق اليت وانباجل

مت حتديد اجلوانب واتضح لنا من خالهلا عالقة البيئة املدرسية بالعديد من املتغريات، و  موضوع حبثنا هذا
أننا أدركنا من خالهلا أن البيئة املدرسية تؤثر التدريس لدى األستاذ، كما ودة للحكم على مستوى ج

وهو ما  ،أو على املادة التعليمية ألستاذاأو على  التحصيليللتلميذ وجانبه املستوى الدراسي سواء على 
يمى تدين يف املستوى التعلدفع الطالب الباحث إىل إجراء هذه الدراسة، خاصة أمام ما نالحظه من 

ىل جودة إتطوير التعليم بتبين االجتاه يف الوقت الذي نسعى فيه إىل  وكذا سوء ظروف البيئة املادية
ىل إ زناما حفوهذا ، اجلزائريةية و الرتب لمنظومةضرورة حتمية بالنسبة لأصبح ولعل هذا املطلب  ،التدريس

ذه الدراسة لتحديد لبيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية طبيعة العالقة املوجودة بني ا حماولة القيام 
   .ة والرياضية على مستوى الثانوياتالبدني
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  اب األولالب
 ةــة النظريـــالدراس

 
  البيـئة المــدرسية : الفصل األول

  جودة تدريس  : الفصل الثاني

مادة التربية البدنية  :الفصل الثالث

  والرياضية
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  مدخل الباب األول:
معتمدين  تغطية اجلوانب النظرية لكل ما خيص موضوع البحثمن خالل هذا الباب سنحاول         

اليت تناولت أحد من كتب، جمالت، دراسات، أنرتنت،  على جمموعة من املصادر واملراجعيف ذلك 
قسمنا هذا الباب إىل ثالثة فصول، تناولنا يف الفصل األول عنصر  متغريات البحث، حيثجوانب 

البيئة املدرسية حيث تطرقنا فيه إىل مفهوم البيئة املدرسية وعرض عناصرها باإلضافة إىل عنصر البيئة 
املدرسية الفعالة وأبرزنا من خالله أمهية البيئة املدرسية املادية ومكانتها يف جناح العملية التعليمية، أما 

ا وأمهيتها الفصل الثاين فقد تطرقنا فيه إىل موضوع جودة التدريس أين عر  ضنا بالتفصيل مفهومها وصفا
لنختم يف األخري بعنصر  وكذا مؤشرات وأهداف ومتطلبات جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية

، أما الفصل الثالث فقد البيئة املدرسية الفعالة وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةحتت عنوان 
نية والرياضية وتعريفها وأهدافها وكذا حمددات وأسس اختيار درس الرتبية تضمن على مفهوم الرتبية البد

  البدنية والرياضية، باإلضافة إىل عنصر الوسائل البيداغوجية.
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  الفصل األول: البيـئة المــدرسية
  

 دـتمهي  
 المدرسية البيئة ومـمفه 
 البيئة المدرسية تعريف 
 البيئة النفسية واالجتماعية 
 صر البيئة المدرسيةعنا 
 البيئة المدرسية الفعالة 
  خالصة  
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  د: ـمهيت
تؤثر فيه على الشخصية املتعايشة سلبا أو إجيابا  االبّد أن ترتك أثرًا كبري و  كانتيًا ما  أ البيئة         

االً يف التأثري على  لعبومن هذا املنطلق أخذت البيئة املدرسية ت ّ يقدمه  نوعية التدريس الذيدورًا فع
ا ألستاذ  ا م والتعليماملكان اليت كو  التلميذشخصية وعلى  ،ميارس فيها وظيفتهو  حتدث فيها عملية التعّل

مه، وهي البيئة اليت يؤدي فيها  هحتتضنالدراسي وتفوقه الرياضي باعتبارها وحتصيله  طيلة سنوات تعّل
 تنفيذ اخلطط الرتبوية وحتقيق األهداف املدير دوره ويقوم فيها املوجه بعمله، وهي اجلهة املسؤولة عن

وعليه سوف نتناول من خالل هذا الفصل بعبارة خمتصرة هي أهم وحدة يف النظام الرتبوي، و  ،الرتبوية
وعرض عناصرها، مع التطرق إىل البيئة املدرسية الرياضية لنختم يف األخري بعنصر  عنصر البيئة املدرسية

  البيئة املدرسية الفعالة.

 :المدرسية البيئة هوممف -1- 1

 املؤسسة التعليمية يسود الذي أو املناخ املدرسي العام النظام ذلك يكمفهوم ه املدرسية البيئة
ا  ،مبفهومها الشامل روح املدرسة وجوهرها هيو ، اجلامعي دون التعليم ملراحل املكان تعين كما أ

يقصد بالبيئة املدرسية بصفة عامة و  ألفضل،واملناخ الذي حييط باألستاذ والتلميذ لدفعهم إىل اإلجناز ا
أذهان اإلداريني  يستقر يف كل مامجيع اإلمكانيات والظروف املادية والبشرية املتوافرة يف املدرسة و 
 ن يف جمموعها خصائص املناخكوّ واملعلمني والتالميذ من تصورات وإدراكات وتقاليد خاصة تُ 

 بيئة مدرسية فعالة حتّسن األساتذة من إذ إن توفريفيه، االجتماعي والنفسي واملعريف الذي يعملون 
من تساعدهم على التحصيل الدراسي و  للتالميذ الفردية االحتياجات وتليب ،أداءهم التدريسي من جهة

عد تُ  ،والبيئة املادية احملفزة ،مع األستاذ واملتعاونة املتفهمة املرنةاملدرسية  اإلدارة فإن وعليه ،جهة أخرى
ُ  التعليمية، العملية جناح يف بارز دور عناصر البيئة املدرسية اليت هلامن بني   عملية كثريا يف عليها لعوّ وي

 الصحيح ملسارها وتوجيهها املختلفة م مستويا عن والكشف التالميذ لدى اإلبداعية الطاقات شحذ
  :املكونات التالية من خالل  معارف األستاذتطوير على  درسيةالبيئة امل عملتو 

  .والتلميذ ستاذإجراءات وأنشطة تربوية وإدارية موجهة لتحسني التدريس وتطوير كفاءات األ -

 .)28 ص، 2000(العجمي، إسرتاتيجيات إدارية لتنظيم وتوجيه عمليات تطوير التدريس -
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  :البيئة المدرسية تعريف -2- 1

واملتمثلة يف  ،افرة يف املدرسةوالظروف املتو  مجيع اإلمكانات"هي البيئة املدرسية كن القول بأنمي  
البناء املدرسي من أقسام و طبيعة شكل البناء  كذااإلداريني واملعلمني واملساعدين الرتبويني والتالميذ و 

واملالعب والقاعات والساحات واملمرات واحلدائق واإلمكانات  اترب تحي اجلمالية فيه واملخاوالنو 
د رياضي وألعاب ومقاعد وطاوالت اووسائل وعت أدواتوالظروف املتوافرة يف األقسام من 

   .)63 ص، 2008(طالب م.، "ولوحات

ا - البيئة املادية واملعنوية اليت تتضمن العالقات بني التالميذ وزمالئهم "ويعرفها احلجار والعاجز بأ
 وهي بدورها تؤثر يفواألساتذة وزمالئهم، واألساتذة واإلدارة املدرسية، واملوارد واألبنية واملرافق املدرسية، 

  . )7 ص، 2007(العاجز، ."كم ونوع املخرجات يف املنظومة الدراسية

ا اجلو أو احمليط أو  - ال الرتبوي وعلم النفس" على أ ويعرفها عبد احملسن بن رشيد املبدل البيئة يف ا
  .)6 ص، 2010(املبدل،  املناخ الذي يعم املؤسسات الرتبوية والتعليم".

فها - ا ويعرّ إدراك املعلمني لبيئة العمل العامة للمؤسسة التعليمية، وتتأثر بالتنظيم الرمسي " حجي بأ
  . )126 ص، 1998(حجي، "غري الرمسي، وشخصيات املشاركني والقيادة اإلداريةالو 

ا الباحث يعرفها الطالبو  - فرة والبشرية والظروف النفسية واالجتماعية املتوا اديةامل العناصر جمموعة بأ
 واملبىنوالعالقات بني األطراف  جا واملنهواألساتذة والتالميذ اإلداري  اإلشراف وتشملباملدرسة، 

  .مرافقهو  املدرسي

ا البيئة هقولمما ينبغي و  اليت حتكم العالقة بني  املعنويةو  االجتماعية عن البيئة املدرسية كذلك أ
وعليه سنتناول باحلديث عن تلك البيئة ة، املدرسيمة نظو املاألطراف ذات العالقة بالعملية الرتبوية داخل 

  النفسية واالجتماعية اليت تساهم إىل حد ما يف جناح العملية التعليمية.

  البيئة النفسية واالجتماعية:   - 2-1- 1

سائد يف املدرسة وما حيتويه الاملناخ املدرسي اجلو أو  نفسية واالجتماعية هو ذلكالبيئة الإّن    
نفسية  ةـعد توفري بيئي وهلذا، ةـواألساتذة وإدارة املدرس تالميذتفاعالت بني كل من الو  عالقاتمن 

تم ببيئة مادية مناسبة تتمثل يف البناء  ،مناسبة من الوظائف األساسية للمدرسة واجتماعية ا  فكما أ
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تعمل املدرسة أن  ه ومرافقه وأقسامه وغريها من األشياء، فإن من واجبملدرسي ومجاله وموقعه وخمابر ا
، الذي يؤدي  البيئة النفسية االجتماعية اجليدة اليت توفر املناخ النفسي االجتماعي املناسبريتوفعلى 

م يف جو تسوده عالقات كي تتم عملية التعليم والتعلّ و  بكل من األستاذ والتلميذ إىل اإلجناز األفضل،
، ومع أن املناخ بني التالميذ واألساتذة لفةإنسانية سوية ومناخ نفسي واجتماعي يتسم باملودة واأل

دم سن التالميذ وكلما تق ،لكن ميكن اإلحساس به مبجرد دخول املدرسة طفي شيء يصعب وصفهالعا
 سية كلما زادت إمكانية تكوين عالقات وصداقات بني العاملني يف املدرسة والتالميذادر يف املرحلة ال

 ةة يف أداء مهمتها هو معرفة مقدار ما توفره من ظروف مناسبومن املؤشرات اجليدة على جناح املدرس
ذا الدور فإن هذه األخريةولكي تستطيع  ،لتكوين عالقات إجيابية داخل املدرسة ه من أن تقوم 

  عليها أن تعمل على: الواجب
  

 إشباع حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية ومنها احلاجة إىل احلب واحلاجة إىل تقدير الذات 
ا.  واحلاجة إىل االنتماء إىل اجلماعة واالعتزاز 

 .توفري اجلو البيداغوجي املناسب لدى األساتذة للقيام بوظائفهم التدريسية  
 .تشجيع التالميذ على القيام بالنشاطات واأللعاب اجلماعية  
 .تنمية احلس باجلماعة عن طريق خلق جو من احملبة واأللفة والتعاطف والتعاون  
 ساس مبشاعر اآلخرين واحرتامها.تنمية اإلح  
 .تشجيع التالميذ على حتمل املسؤولية وتدريبهم على القيام بأدوار القيادة  
  68 ص، 2008(طالب م.، وميوهلم. متقدير اهتماماو احرتام مشاعر التالميذ(  . 

   عناصر البيئة المدرسية: -3- 1

صلة ال ذات األطرافقات بني وعال وبشرية اديةم عناصر جمموعة من املدرسية تتشكل البيئة
ترتكز هذه األخرية يف أي نظام تعليمي على جمموعة من املدخالت اليت تؤثر ، حبيث التعليمية بالعملية
فبحسب وكذا على مستوى جودة التدريس لدى األساتذة، غا على خمرجات العملية التعليمية، تأثريا بال

 منا لنظام تعليمي له مدخالت جيدة (تالميذا قّد املدخالت يتوقع أن تكون املخرجات، فإذما تكون 
 اليت) و مرنة ، بيئة مادية مالئمة وحمفزة، مناهج دراسية حمكمة، إدارة مدرسيةأكفاء ، أساتذةُجنباء
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   شكل مجيعها عناصر البيئة املدرسية فإنه من املتوقع أن حنصل على خمرجات جيدة والعكس صحيحتُ 
، بل إن ميكن أن تنشأ يف فراغ ال البدنية والرياضيةالرتبية  مادةى أن عل الرتبويونيتفق اخلرباء حيث 

تتم يف جمملها اإلطار العام أو البيئة اليت  شكلعناصر تُ عدة ب ترتبطهلذه املادة م عملية التعليم والتعلّ 
م وحتتضن هذه املادة ومدى تأثريها  كان االهتمام منصبًا على البيئة املدرسية برمتها  ملا، و فيها عملية التعّل

كان من   ،صاخ بشكل البدنية والرياضيةالرتبية مادة خمرجات العملية التعليمية بشكل عام و  على
اليت تتكامل فيما بينها وتتفاعل لتحقيق عملية املدرسية  بيئةالضروري استعراض أهم العناصر املكونة لل

م ، والشكل اآليت البدنية والرياضيةرتبية المادة ليتبني من خالهلا مدى تأثريها على و  ،التعليم والتعّل
   .يوضح عناصر البيئة املدرسية اليت سوف نتطرق إليها حتت هذا العنوان

 
 .عناصر البيئة املدرسية : )01(رسم بياين رقم 

 

  اإلدارة المدرسية:  - 3-1- 1

يف إمتامه  تتضافر عمل متكاملموعة  لم الواضحعْ ة هي تلك املؤسسة الرتبوية واملسن املدر إ        
ة رئيسالة دعامالميثلون الذين ه اجلهود متمثلة يف مدير املدرسة واملقتصد ذوه جهود فريق من العاملني،

فهناك  ،هم حجر الزاوية يف العملية التعليمية وعصب احلياة فيهاإذ  ساتذةمث األ ،يف العمل املدرسي

  البيئة
املدرسية

  اإلدارة
املدرسية

 البيئة
املادية 

األستاذالتلميذ

املنهاج
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الذين يشاركون يف  واملستخدمون من العمال ،نوهناك أيضا املساعدون الرتبويو  ،نو ن والفنيو ياإلدار 
  العمل جبهود ملموسة.

   تعريفها: - 1

ا يعرفها حممد جاسم   ا جمموعة من األفراد عن  نشاطات اليتجمموعة من ال" حممد بأ يقوم 
ه العمليات تنظيم العمل املدرسي والتنسيق ذوتشمل ه بينهم، طريق املشاركة والتعاون والتفاهم املتبادل

م عن طريق التوجيه بني العاملني وتوفري املوارد واإلمكانات والتسهيالت وتيسري عمليات التعليم والتعلّ 
تمع على  رفكما تش  ،والرقابة والضبط وتوفري الدافعية والتقومي واملتابعة تنظيم العالقة بني املدرسة وا

ا تعمل ،احمللي اليت تعمل املدرسة فيه يشجع الذي  النفسي واالجتماعيخ على توفري املنا  كما أ
م على االتالميذ   .)24 ص، 2008(حممد م.، " واالبتكارلتعّل

 املدرسية لإلدارة القيادي النمط كان إذا أنهأيضا،  حممد يف هذا اإلطار حممد جاسم ويشري    
ت كل ر وفو  ،تعليميةال بالعملية املرتبطة املهام بكل اإلدارة لدى إملام هناك ناوك، ومتفهماً  ومرنًا   إجيابيا
 ومرورًا  ،ملتعلمنيا احتياجات مع يتناسب مبا الدراسية املواد وجدولة بتنظيم ابتداء ،والتقدم النجاح سبل

 السا وعقد وتنظيم املدرسية، البيئة داخل الشاملة الصيانة وعمليات والرتفيهية التعليمية املرافق مبتابعة
 املتعلمني وتنبيه التعليمية، الرتبوية املسرية تدعم أن ميكن ليتا األمور التالميذ حول أولياء حملاورة

م واالهتمام وإرشادهم  احلرية للمتعلمني يتيحسوف  فإن ذلك ،عليهم االجيايب والثناء بسلوكيا
  يف مسارهم الدراسي، ويوفر اجلو املناسب لدى املعلمني للقيام بوظائفهم التدريسية. واإلبداع لـوالتفاع

ا اإلدارة املدرسية احلديثة دور  عن بغي قولهومما ين     مل تعد جمرد تسيري شؤون املدرسة اليوم أ
وحصر حضور التالميذ  ،سري العمل يف املدرسة على السهراحملافظة على النظام و  هاسريا روتينيا هدف

م للمواد الدراسية ر حول بل أصبح حمور العمل يف اإلدارة يدو  فحسب، وتغيبهم والعمل على إتقا
 أيضاين والروحي، و دالتلميذ وحول توفري كل الظروف واإلمكانيات اليت تساعد على منوه العقلي والب

كما أصبح  دريسية لدى األستاذ بغية الوصول للهدف املنشود،حتسني العملية الت علىالعمل  على
ية حجر األساس يف حتقيق األهداف الرتبو و  تعليميةتوجيه الوظائف اإلدارية خلدمة العملية ال جانب

  :من خاللأن تلعب دورا كبريا يف اإلسهام يف ذلك  هذه األخريةالبد من لذلك ، اإلدارة املدرسية
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 .م النفسية واالجتماعية م وحاجا   حتديد قدرات التالميذ واالهتمام مبيوهلم وحتقيق رغبا
 ي الكايف لتنمية القدرات رياضتوفري ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية املالعب والوسائل والعتاد ال

  واملهارات احلركية لدى التالميذ.البدنية 
  تزويد أساتذة الرتبية البدنية والرياضية بطرائق وأساليب التدريس املختلفة اليت تنمي اجلانب املعريف

  والبدين واملهاري لدى التالميذ.
 .تطوير نظم االمتحانات مبا يتفق ومواعيد املنافسات الرياضية  
 اإلشراف على املسابقات و املنافسات الرياضية املدرسية بغرض تشجيع التالميذ.وىلت   
  ّكي تزيد   ما يتعرض له التالميذ من صعوبات ومشكالتكل ب على  يئة الظروف املناسبة للتغل

م و من  م. اثقتهم بأنفسهم والتوافق مع بيئا   الرتقاء بقدرا
 االعتماد على النفس مثل إدارة املرافق املدرسية وتنظيم  لتالميذا الفرص واخلربات اليت تشجع ريتوف

  الدورات واملسابقات الرياضية مما يتيح مزيدا من احلرية داخل املدرسة. 
 65 ص، 2008(حممد م.، ساليب متنوعة يف تشجيع التالميذذ وسائل متعددة وأاختا(.  

وظائف ال موعة منجمهي أن اإلدارة املدرسية  الباحث يرى الطالب سبق ما خالل ومن  
وتتفاعل لتحقيق األهداف  املدرسية املنظومة أفراد كل ا ويلتزماملتشابكة اليت تتداخل فيما بينها 

أدى  ،من ختطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه لألداءملدرسية اإلدارة اوظائف كلما زادت جودة ف، املرجوة
 على كل تتوفر حينما املرنة ة اخلالقةاإلدار  باإلضافة إىل أن، سني العملية التعليميةحت إىل ذلك

االت مجيع يف اإلبداع على احملفزة البيئة املدرسية ركائز تكون إحدى ،املتفوقة خصائصها  الرتبوية ا

الذين لديهم  االستعانة بالكفاءات اإلدارية املتميزةولذلك جيب  ،خاص والرياضية بشكل عام بشكل
ويف حتسني أنظمة  ملدرسياالجتاهات احلديثة يف قيادة العمل ا وتبين ،قدرة على اإلبداع والتغيريال
   .وفق خطط مدروسة ملؤسسات الرتبويةا

  ة:ـة الماديـالبيئ - 3-2- 1

مية، كما  يةمعملية التعليالتتم فيه  ذيال املكاين أوإن البيئة املادية هو ذلك احليز املادي    التعّل
ا كل الظروف واإلمكانيات املادية اليت  األبنية املدرسيةعلى وتشتمل  تتوافر عليها املدرسة، يقصد 
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ا، التجهيزات وكذلك اإلضاءة والتهوية و  بر ودورات املياهاوخممالعب وقاعات من رافق وامل وجتهيزا
جيب على مدير املدرسة بالتعاون مع املقتصد  واليت ،واألهدافاملتنوعة األغراض  بيداغوجيةالوسائل الو 

ا بفعالية وكفاءةواملساعواألساتذة  وكذلك صيانتها واحملافظة عليها  ،دين الرتبويني والعمال على إدار
  باستمرار وميكن تقسيم املرافق والتجهيزات املدرسية إىل:

  الدراسية. األقسام -أ

  .املالعب واحلدائق املدرسية - ب

  .األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية -ج

  .العلمية ابرخامل -د

   .)96 ص، 2000(العجمي، ت وصاالت املطالعةاملكتبا -ـه

ا  بويةن أهم مدخالت املنظومة الرت ـم ،ا تشتمله من مكونات خمتلفةـمبتعترب البيئة املادية و       كو
درس الرتبية البدنية  حتتضنوبيئة املمارسة اليت  ،الذي حيوي العملية التعليمية برمتها من جهة الوعاء

عملية العلى كبري  اري ثأتهلا  مالئمةبيئة مدرسية مادية وجود إن ه فوالرياضية من جهة أخرى، وعلي
مهوعلى سلوك التالميذ و  يميةالتعل ، وهي بنفس قدر أمهية تصميم وختطيط املناهج الدراسية م،تعّل

ية الرتب ادةنقطة البداية يف العملية التعليمية مل مثال متثلفاملالعب الرياضية والوسائل البيداغوجية الرياضية 
حتقيق  العوامل األساسية اليت تساعد بصورة مباشرة على النجاح يف ىحدإالبدنية والرياضية وهي 

ا أحد املستلزمات األساسية لتنفيذ  األهداف املنشودة هلذه املادة البدنية نشطة األبأبعادها املختلفة، كو
ا كما أنه على نوعية بنائها   ،فعاليتها حوإجنا  ا يتوقف إىل حد وسعة مشتمالوجتهيزا ا وطاقة استيعا

العكس وعلى ، كبري سري الوحدات التعليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية وحتقيق األهداف املرسومة
عدم كفاية املباين الدراسية وسوء تصميمها فإن سوء ظروف البيئة املادية للمدرسة كما يبدو ذلك يف 

لعملية التدريسية عائقا على امجيعها هذه األمور تشكل  ،رياضيةال وسائل البيداغوجيةالاملالعب و نقص و 
اءة التعليمية كما تؤدي أيضا إىل تشتت العمل الرتبوي وتقلل من الكف ،ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية

النظام جيب على لذلك هي من أوىل اخلطوات اليت  ،وحتول دون حتقيقها ألهدافها بصورة أفضل
  .وتطويرها التعليمي حتسينها

  يالتعليمالنظام يف كفاءة  العوامل اليت تؤثر أهم املدرسي من املبىن كما تعترب البيئة املادية من خالل
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عملية  وحتديث الرتبوي على التجديد يساعد أساًسا يكون أن ميكن املدرسي إن املبىن بل ،وجودته
م  التدريسية استخدام األساليب ندو  حيول معوقًا عامال بتصميمه يكون قد الوقت ويف نفس، التعّل

 الرتبية تؤثر على جودة األداء التدريسي ألستاذ مادة بكل ما تشتمله دراسيةن املباين الوعليه فإاحلديثة، 
 هذا األخرين كون أ،  تحصيل الدراسي واألداء الرياضي لدى التلميذال مستوىعلى و  البدنية والرياضية

مه ويكتسب جوانبه يؤثر يف جوانب منوه وتعلّ  مما ،املدرسييقضي معظم يومه الدراسي داخل البناء 
ُ  املعرفية املتنوعة ويتشكل سلوكه كون اجتاهاته وقيمه االجتماعية، ولذلك أصبح البناء املدرسي وي

 وتوزيع اإلضاءة ،التنظيم العاماحلديث خيضع لشروط ومواصفات علمية من حيث اختيار املوقع و 
جودة البيئة ن فإوعليه وانطالقا مما سبق  ،واملظهر اخلارجي ،والكراسي ،دواألقسام واملقاع ،والتهوية
  ساهم يف:ت املادية

 .رفع كفاءة العملية التعليمية وبالتايل حتقيق األهداف الرتبوية 
  الدراسي من قبل األساتذةتسهيل عملية تنفيذ الربنامج. 
 اد اجليد لدرس الرتبية البدنية والرياضية.متكني أساتذة الرتبية البدنية والرياضية من التخطيط واإلعد  
 م اليت راجع ومصادر فيما خيص املالتالميذ و  ساتذةاأل تلبية احتياجات هل هلم عملية مجع ّس تُ التعّل

  ت.املعلوما
 غرف متعددة األغراض ميكن استخدامها لالجتماعات مع التالميذ وأولياء األمور أو أي ريتوف 

  .نشاط ميكن أن ختطط له املدرسة
 .سهولة تنفيذ حصص الرتبية البدنية والرياضية  
  عملية تقومي التالميذ.التنويع يف قدرة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية على  
 98 ص، 2000(العجمي، الةعبطريقة ف قسممن إدارة ال ستاذج ومتكن األا ق أهداف املنهيحتق(.  

  :اديةمتطلبات البناء المدرسي في البيئة الم -1- 3-2- 1

ويساعد  تلميذمشجع يناسب عمر الو  تكاملممدرسي مبىن  مناملادية االحتياجات  ن توفريإ         
يف االرتقاء حتما يساهم األساتذة حنو عملية التعليم،  دافعيةم ويثري التعلّ  تيسري عمليةعلى االبتكار و 

 دى التالميذلالرياضي  ءداواأل دراسيزيادة التحصيل البالتايل و  الذي يقدمه األستاذ، دريسبنوعية الت
  :منوعليه كي يتم حتقيق األهداف الرتبوية وحتقيق كفاءة النظام التعليمي ألي مؤسسة تعليمية البد 
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  تالميذالنواحي العمرية واحلركية لل يالءممبىن مدرسي. 

  ّممبىن مدرسي يساعد على االبتكار وحب التعل.  
 العلمية عة كاملكتبات املدرسية واملخابراملصادر التعليمية املتنو على توفر مبىن مدرسي ي . 

 جات و قاعات دروس مالئمة.مدرّ على توفر مبىن مدرسي ي 

 صحية متكاملة. ةأو عيادعالج  ةقاععلى توفر مبىن مدرسي ي 

 خاصة حبفظ ممتلكات التالميذ غرف تغيري املالبسعلى توفر مبىن مدرسي ي. 

 املساحات اخلضراءعلى توفر مبىن مدرسي ي. 

  مدرسي يتوفر على النظافة الدائمة.مبىن 

   :اديةمتطلبات الوسائل البيداغوجية في البيئة الم -2- 3-2- 1

ية احلديثة من بني العناصر املهمة يف سري و تعترب الوسائل البيداغوجية مبا فيها التقنيات الرتب  
وحتقيق   ذلكعليه كي يتم و العمليـة التعليمية، وهذا يرجع للدور الذي تلعبه يف حتقيق األهداف الرتبوية، 

  كفاءة النظام التعليمي ألي مؤسسة تعليمية البد مما يلي:

 .توفر أجهزة احلاسوب بأعداد كافية حىت يستفيد منها مجيع التالميذ مع متابعة صيانتها الدائمة 

 خدمات االنرتنت. توفر 

 وية وأجهزة جتهيز القاعات بكافة املستلزمات الدراسية  لبيانات. عرض ا من إضاءة و

 .توفر التجهيزات والعتاد الرياضي بشكل كايف   
  أهمية البيئة المادية: -1-3-2-3

وخمتلف  تعترب البيئة املادية مبا حتويه من أبنية مدرسية ومالعب رياضية وجتهيزات وعتاد رياضي         
يف التعليمية  من املدخالت اليت ال ميكن االستغناء عنها لنجاح العملية ،مصادر التعلم األخرى

خاصة أستاذ الرتبية البدنية و تأثري مباشر على األداء التدريسي لألستاذ من هلا  ملا بويةالرت  املؤسسات
تدار يف غالبيتها خارج القسم هذا األخري كون أن الوحدات التعليمية اليت يشرف عليها    والرياضية

ا وحتسني الرتبية ا درستضن الوعاء الذي حيمبعىن أن هذه البيئة هي  لبدنية والرياضية، فاالهتمام 
، أوضاعها من حيث الكم والكيف يؤثر بدون شك على جودة تدريس هذه املادة وعلى حتقيق أهدافها
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سعا جيذب التالميذ وجيدون وافكلما كان املبىن املدرسي منوذجا يف بنائه وجتهيزاته وكان مكانا جيدا و 
م م ساعد بذلك على حتسني الكفاءة التعليمية، لذلك  فيه القدرة على التعبري عن كل طاقا وإبداعا

مادة الرتبية البدنية والرياضية حىت ولو توفرت كل أسباب املواد الدراسية وخاصة ال ميكن حتقيق أهداف 
داخل مبىن مدرسي  عدة بأحدث األساليب الرتبوية إالّ النجاح األخرى من أستاذ جيد ومناهج مُ 

، كما يمية، فالبيئة املادية املالئمة تعطي مؤشرا إجيابيا على جناح العملية التعليميةمناسب لكل مرحلة تعل
فاعلية هذه األخرية تبدأ من صالحية البيئة املادية وما تتوفر عليه من قاعات وخمابر وأفنية ومالعب أن 

عددهم وغري  وجتهيزات وعتاد رياضي وكفاية عددها وتنوعها، باإلضافة إىل كفاءة األساتذة وكفاية
  اليت هلا تأثري مباشر على كفاءة العملية التعليمية.  ذلك من العوامل

ل البيئة املادية مع كافة العناصر األخرى داخل املنظومة الرتبوية واملتمثلة يف التلميذ شكّ وتُ          
البيئة املادية كون أن تواألستاذ واملنهاج الدعائم واألركان األربع األساسية للعملية التعليمية، كما ميكن 

يساعد على التجديد الرتبوي وحتديث التعليم ويف نفس الوقت قد يكون بتصميمها وعدم أساسا 
بل قد يؤدي إىل وجود الكثري من  ،حديثةوأساليب تدريسية  توظيف طرائقحيول دون  عائقامتها ءمال

فإن التخطيط اجليد لألبنية  ومن ناحية أخرى، من األداء التدريسي لألستاذتعيق  املشكالت اليت
 ،تالميذالدراسي وعدم اكتظاظها بال اتساع القاعات داخل املبىناملدرسية مبستويات جودة عالية، و 

مالعب  باإلضافة إىل وجود ،وجودة اإلضاءة والتهوية واستيفائها للشروط العامة لسالمة مستخدميها
ُ  ،مبواصفات جيدة وجتهيزات وعتاد رياضي عنصرًا أساسيًا ال املادية و  ملدرسيةت البيئة امقومامن عد ي

اليت تدعو إىل التعليمية  الوضعياتخللق  ،دريسية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضيةلعملية التعنه يف اغىن 
يؤهم ،هذا الدرسجمتمعًا يعيش  تالميذوجتعل جمتمع ال ،درس الرتبية البدنية والرياضيةاالهتمام ب  و

على الوجه  البدنية والرياضية املدرسيةعلى استيعاب املناهج واملقررات الدراسية واألنشطة نفسيًا وتربويًا 
، وبالتايل يصبح ضروريا مادة الرتبية البدنية والرياضيةعترب شرطًا أساسيًا يف حتقيق أهداف تكما  ،األمثل
مبا  ،وجهات الرتبوية احلديثةادة والتّ هلذه امل اجلديدة يةتدريسال حتياجاتلالاستجابة وتكييفها  هاميتصم

الربامج اليت كذا توافقها مع و  ،فيها تنويع األنشطة البدنية والرياضية وتطوير العالقة بني األستاذ والتلميذ
   .)17 ص، 2009(الزنفلي،  الرتبوية تقدمها املؤسسة
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لرتبية وعالقتها جبودة تدريس مادة االبيئة املدرسية موضوع حول  ه الدراسةهذ بصدد وحنن  
عترب ت يتال ةالرياضي الوسائل البيداغوجيةو  العبامل  ناوهلا بشيء من البحث حولنت ،البدنية والرياضية
مادة الرتبية البدنية  أهدافحتقيق يف  كبريتأثري   االبيئة الرياضية املدرسية الذي هل أحد أهم ركائز

  والرياضية.   

   البيئة الرياضية المدرسية: -1-3-2-4 
بيئة املمارسة اليت حتتضن نشاط الرتبية البدنية  املكان أوالبيئة الرياضية املدرسية ب يقصد  

املالعب الرياضية مبا املادية املتمثلة يف  والرياضية داخل املدرسة، وهي تقوم على جمموعة من املقومات
  تها وكفايتهاومدى صالحي والعتاد الرياضي اتز يجهوالت فيها الساحات وامليادين والقاعات الرياضية

البدنية مثلة يف القيادات املختلفة اليت تقوم بتنفيذ املناهج وتوجيه األنشطة املواإلمكانات البشرية 
   مادة الرتبية البدنية والرياضية. لتحقيق أهدافالرياضية و 

 املستلزمات من من جهة أخرى والوسائل البيداغوجية ،عد املالعب الرياضية من جهةتُ وعليه     
من طرف أستاذ الرتبية  الرياضيالبدين و اليت هلا وقع كبري للسري احلسن ملختلف فعاليات النشاط  سةالرئي

ميذ التاللدى البدنية يف تنمية الصفات  اكثري  واليت تساهم ،داخل املؤسسات الرتبوية البدنية والرياضية
مالقدرة الذاتية هلم ق وحتق، هاوتطوير  املهارات احلركيةخمتلف  مإكساو    يف إبراز مواهبهم و إبداعا
الرتبية البدنية  صحص سريو  إدارةمرا ضروريا ال ميكن االستغناء عنه يف يعترب أكما ونوعا   هاتوفر ف

  وتتكون البيئة الرياضية املدرسية من:تنفيذها، ؤثر بشكل سليب على سوف ي اهتقلّ و  ،والرياضية

   العب الرياضية:الم - 1

ُطلق اسم  اليت حة أو فراغ من األرض املستوية اخلالية املوانع ذات أبعاد حمددة ملعب على أي ساي
وتكون هلا شكل   الرياضية املختلفة وتقام عليها املباريات واملنافساتالبدنية و متارس عليها األنشطة 

ومساحة   تسع إلعداد كبرية من التالميذتو  ،وهلا مواصفات عند إنشائها وختطيطها ،هندسي حمدود
، 2009(الشتيحي،  املمارسنيالتالميذ وأعداد لعاب أمنة وصحيحة لتناسب آب أن تكون امللعب جي

  .                 )5 ص

ن  أولكن ال يعين هذا  ،املالعب على اختالف أنواعها ميكن تقسيمها طبقا ألهداف معينةو 
   البعض: بعضهامع بل كلها مرتابطة  ،م بذاتهئكل تقسيم ونوع قا
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  .من حيث األهداف -
  .من حيث الشكل -
 .من حيث اللعبة -
 .من حيث القانونية -
   .يةمن حيث نوعية األرض -

) محامات البخار ،محامات السباحة للمعوقني(مالعب عالجية قد تكون :من حيث األهداف /والأ
 .مالعب تنافسية، مالعب تعليم، مالعب تروحيية ،مالعب تدريبية

   :من حيث الشكل /ثانيا
   :من حيث الشكل العام أ.
، مضمار التنسملعب و  ،غري املسقفة كملعب كرة القدمال املالعبهي و المالعب المكشوفة:  -

  .اجلري
ألعاب فيها مسابقات ألعاب بالكرات و  ىهي مالعب مغطاة جتر  المالعب المغطاة المضللة: -

القاعات عامة وقد تكون هذه  ،وغريها واملسابحواجلودو والكاراتيه واملصارعة واملالكمة  القوى واجلمباز
أي خمصصة جلميع األلعاب أو خاصة أي متخصصة بلعبة معينة مثل صالة اجلمباز أو ألعاب القوى أو  

 كرة السلة.
  )، كرة السلةالطائرةكرة   اب اجلماعية ( كرة اليد،مثل القاعات املغلقة لأللع المالعب المغلقة : -

   :من حيث الشكل الهندسيب. 
   .كرة الطائرةملعب   ،كرة اليدملعب   ،كرة السلة ملعب ،كرة القدم  بكملع :المالعب المستطيلة -
 .بساط املصارعةو ملعب اجلمبازك: مربعةالالمالعب  -
  .القرص، دائرة اجللة، القوى ألعابدائرة الرمي يف : المالعب الدائرية -
  مثال.مضمار اجلري ك: المالعب البيضاوية -

  :من حيث اللعبة /ثالثا
  .يتاكر ، الودو،  اجلاملصارعة، الكمةكملعب امل: زالتمالعب المنا -
   .كرة القدمملعب  ، كرة طائرةملعب  ، كرة اليدملعب  ، كرة السلة ملعب ة:مالعب األلعاب الجماعي -
  .تنس الطاولة ،التنس: المالعب الفردية والزوجية -
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   .مي اجللةر ، الوثب الطويل، القفز بالزانة، مضمار اجلري: مالعب العاب القوى -
   :من حيث القانونية/رابعا

قانونية مأخوذة من واقع قانون احتاد الدويل للعبة القاسات املذات املالعب وهي  :مالعب القانونيةال -
  .وتستعمل يف املباريات الرمسية

ة بالنسبة للمالعب القانونية  مبقاييس مصغر  تكوناليت املالعب وهي : غير قانونيةالمالعب ال -
  تستخدم يف التدريس.ب اليت املالعك

 ية:من حيث نوعية األرض /خامسا

ا وميكن  ،تلعب دور كبريا بالنسبة لأللعاب يةنوعية األرضإن  وهي ختتلف حسب كل لعبة ومتطلبا
   :تصنيفها إىل

   سوداء، محراء. خضراء، -
  .، اخلشبيةطن، الرمليةار الت -
 .جلدية، عشبية ثلجية،املائية،  -

ا عند  الواجبشروط ومن بني    ما يلي: التخطيط إلنشاء املالعب الرياضيةمراعا

 نوع اللعبة اليت متارس.   
 املساحة اليت ينشأ عليها امللعب.   
  الرتبة وقاع املاء نوعدراسة أرضية امللعب من حيث.   
  عليها مستقبال أمدى التغري الذي سيطر.  
  نشطةاألالعدد الذي ميارس هذه.   
  جيب أن تقام منفصلة متاما عن القاعات. لبدنية والرياضية، حيثممارسة نشاط الرتبية اأماكن  
  البيداغوجية الرياضية:الوسائل  - 2

الرتبية  أستاذ ايستخدمهاليت جهزة واألدوات جمموعة من األهي  البيداغوجية الرياضيةالوسائل 
 أخذتوقد  ،موالتعلّ  عملية التعليممن تدريسه وترتقي بحسن لتُ دنية والرياضية يف العملية التدريسية بال

  هيو  بصريةالسمعية الوسائل الو  ،سائل اإليضاحو و البيداغوجية،  أوتعليمية ال الوسائلأمساء متعددة منها 
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تعليمي بغرض حتقيق النظام الاملستخدمة يف  وسائلالجهزة و األدوات و األمبعىن شامل تضم مجيع 
  إىل:الرياضية  البيداغوجيةالوسائل  تنقسمف رياضية، أما بالنسبة ملادة الرتبية البدنية والأهداف تعليمية

  .نذكر منها جهاز الوثب العايل واألدوات مثل املضرب والكرات أجهزة وأدوات قانونية: -أ

  : نذكر منها كرات البالستيك وأكياس احلمل واألطواق.أجهزة وأدوات مساعدة أو بديلة - ب

  :ما يليالرياضية  اغوجيةالوسائل البيدالشروط الواجب توفرها يف ومن بني 

  م ارتفاعهاأن تكون مالئمة يف شكلها و    .لسن التالميذ و أطواهلم و قدرا
 ا بروزات أو ثقوب أن تكون متينة الصنع جيدة الرتكيب    .وال يكون 
  تساعد على حتقيق اهلدف الذي وضعت أو صممت من أجلهأن.  
  قانونيةأن تكون.   
  اجلويةقليلة تأثري بالعوامل أن تكون.   
 امل األمن و السالمةو فر فيها عاو تأن ت.   
  غري قليلة لالستخدامصالحيتها مدة أن تكون.   

  ونذكر منها:  المرافق والخدمات: - 3

  .احلمامات والدوش -
  .غرف تبديل املالبس -
يئة الدرس -   .غرف 
  .)69 ص، 1994(عنان، خمزن األجهزة واألدوات -
من املالئمة تكمن أمهية البيئة الرياضية املدرسية  :درسيةأهمية البيئة الرياضية الم -1-3-2-4-1

ا:الرياضية خالل املالعب والوسائل البيداغوجية    واملرافق واخلدمات يف أ

  التخطيط واإلعداد اجليد للوحدات التعليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية يف عملية أستاذ تساعد
  الرتبية البدنية والرياضية.

  عملية تنفيذ برنامج مادة الرتبية البدنية والرياضية. يف األستاذ هل عملتُّس  
  تساعد أستاذ الرتبية البدنية والرياضية على توظيف طرائق وأساليب التدريس احلديثة يف العملية

 التدريسية والتنويع منها.
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  عملية تقومي التالميذ.التنويع يف تُسهل على أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  
 يف عملية التدريس.وإضافة عنصر التشويق الرتبية البدنية والرياضية السريان اململ حلصة  عدم  
 نتيجة التأثري املباشر باملثريات  تالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرياضيةزيادة استجابات ال

  .احلسية
  وس التالميذ.يف نف ساماحلط و انشال بعثومنه الرياضية التنويع يف التمارين واأللعاب   
  لدى التالميذ ةنب املهاريواحتسني اجلية و البدنتنمية الصفات.  
 حتسني األداء الرياضي لدى التالميذ.  
 193 ص، 1999(أمحدالشاديل، بني التالميذ تنمية روح التعاون والتآزر(.  

اإلمكانات  الذي يتمثل يف نقص رياضيةفإن سوء ظروف البيئة املدرسية ال ،ما سبقوبناء على          
وكذا عدم باملدرسة  ةاملوجودوسائل البيداغوجية الاملالعب و عدم التوافق بني عدد التالميذ وعدد املادية و 

 أستاذعمل  إعاقةتسبب يف ويوالرياضية  بدنيةممارسة التالميذ لألنشطة المتها، يعيق بدون شك مالء
مالئمة البيئة هذه كلما كانت   على العكس فإنهو  ،تدنيامالتدريسي وجعل أدائه الرتبية البدنية والرياضية 

باالحتياجات التدريسية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية اإلمكانات اليت تفي  على مجيعفر تتو وحمفزة 
ق أهداف مادة الرتبية البدنية يقيساعد على حت ذلك سوف فإن تالميذ البدنية والنفسية،حباجات الو 

 .اوالرياضية اليت بنيت من أجله

  ذ:ـميلالت - 3-3- 1

           ُ ، إذ بدونه ال تدور حوله عملية التعليم ذياحملور األساسي المن منظور حداثي عترب التلميذ ي
يف ورغبة  هميول، وعلية فإن جودة البيئة املدرسية من جانب التلميذ تعين مدى عمليةهذه الميكن أن تتم 

م واستيعاب  لتلقي الربامج التعليميةسيا وثقافيا واستعداده علميا وصحيا وبدنيا ونف تأهيلهمدى و  ،التعّل
والتلميذ الذي ميتاز باجلودة هو التلميذ القادر على  واحلياتية، اكتساب خمتلف املهارات الرياضيةو  املعرفة

هو القادر على التفكري كذلك التجريب واالستقراء واملمارسة العملية والتفاعل اإلجيايب مع زمالئه، و 
   .عي والقابل للتطوير والتغيري حنو األحسناإلبدا
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نذكر منها  ،جودة التلميذ البد من األخذ بعدد من املبادئ الواجب توافرها فيهعرفة مدى ومل  
  :ما يأيت

من أجل تقبل املثريات من قبل األستاذ وجمموعة  مدى انتباهه وإصغائه :واإلصغاء التركيز واالنتباه - 1
  التالميذ أثناء احلوار.

 . واحلياتية املهارات الرياضيةخمتلف املعلومات واملعارف و  بالستيعا استجابتهمدى  االستجابة: - 2

أويف ميادين املمارسة  القسم واألساتذة داخل الزمالء مع ومشاركته هتفاعل معدل التفاعل الصفي: - 3
 الستجابة هلا والتمكنوا ،اليت تطرح أثناء احلصةواملهارات وذلك من خالل تقبل املعلومات  ،الرياضية

 .والتواصل االتصال مهارات من

 .هالفردية ل تالذاتية للمعلومات والسلوكيا مدى مراجعته التقييم الذاتي: - 4

 مراكز على الرتدد ومعدالت ،الدراسة يفه انتظام مدىاألكاديمي:  االلتزام بالنظام المدرسي - 5

  .)278 ص، 2008(العبادي،  .نية والرياضيةاألنشطة البد يف املشاركة ومعدالت ،مالتعلّ  مصادر

ميذ من حيث منوهم، ميوهلم البد أن يقف األستاذ على كافة النواحي املتصلة بالتالعليه فو    
م، حيث إن لكل مرحلة عمرية هلا متطلبا اصة من الناحية البيولوجية والفسيولوجية اخل اورغبا

قع على تالتلميذ وتنميته تنمية متكاملة، وهذا يعين أنه أن عمله مرتبط بتكوين أيضا يدرك و والعقلية، 
االت حىت حيقق النمو الشامل للتلميذ  عارف واخلرباتعاتقه مهمة إكساب التالميذ امل يف خمتلف ا
املهارات والسلوك  إكسابهاملفاهيم واملعارف واملعلومات أو ما يتصل ب هسواء ما كان منها يتصل بتعليم

يف الوسط توفري الفرص االجتماعية أمام التالميذ أيضا وعلى املدرسة ية والوجدانية، والنواحي االنفعال
على التواصل اجليد مع  موتزيد من قدر  ،همألن ذلك يزيد من قوة العالقات اإلجيابية بيناملدرسي 

م ومع  مأقرا   .أساتذ

  :اذـاألست - 3-4- 1

          ُ القطب اهلام والرئيس و  ،ملؤثرة يف منظومة البيئة املدرسيةأحد أهم العناصر الفعالة ا ستاذعد األي
مفتاح النجاح يعترب كما  ،م املختلفةيلنجاح العملية التعليمية يف أي برنامج تربوي يف شىت جماالت التعل

الذي  ستاذاألكفاءة يعتمد جناح أي خطة تربوية أو أي نظام تعليمي على  حيث دراسي، ألي برنامج 
م مهامأو هذا الربنامج، وله  اخلطة هذيقوم بتنفيذ ه م وقائد ر للتعلّ فهو ميسِّ  ،عديدة يف بيئة التعّل
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وعن املادة الدراسية اليت يقدمها  ،هو مسؤول عن تالميذ القسمو  ،لألنشطة الرتبوية اليت يشرف عليها
باملدرسة، إضافة وعن العتاد والتجهيزات الرياضية املختلفة  ،وعن األنشطة الداخلية واخلارجية  للتالميذ

املدرسة بأفضل اإلمكانات الرتبوية  تزويد متما وإذا إىل العديد من املسؤوليات اليت ميكن أن تُسند إليه، 
 ستاذباإلضافة إىل املقررات والكتب املدرسية املتطورة دون أن تكون مزودة باأل ،وأحسن املباين املدرسية

ا لن ،املعد إعدادا مهنيا وتربوياالكفء  وكفاءة وتتوقف فعالية  ،أنشئت من أجلها الغاية اليتحتقق  فإ
التدريسي ، فأداء العمل يف هذه املدارس ساتذةاألدمه يق الذيأي نظام تربوي على نوعية التدريس 

وبذلك احلصول على جودة املنتج  ،الرتبويةحقيق األهداف هو أضمن طريق لت همبكفاءة من طرف
على العمل من خالل  ساتذةلكافة األ ةستمر املاملهنية عد التنمية تُ  عليهو املتمثل يف التلميذ،  التعليمي

م معارف  أساسيا مطلبًا  مكتسبة سابقا، رات ومعارف وقدراتجديدة أو لتدعيم مهاوكفاءات إكسا
ا مبا يتناسب مع االجتاهات الرتبوية ـجتوي  ملحًا لدى مؤسسات التعليم اليت تسعى إىلو  د خمرجا

(حممد تكنولوجي كبرير طو تعلمي و تقدم يشهد م بالتغيري السريع و ـاصةً أننا يف عصر يتسخ ،احلديثة
   .)81 ص، 2008م.، 

 :األستاذدور  -1- 3-4- 1

م إحداث أجل أثناء العملية التدريسية من الناجح األستاذ ميارسها املهام من عدد هناك          تعّل
 النحو علىحممد  علي خفاجة و مصطفى السايح إليها كل من يشري كما وهي التالميذ، عند سليم

   التايل:

أوجه النشاط يف من خالل هذه الوظيفة : خيتار األستاذ واإلشراف على تنفيذه درسالتخطيط لل - 1
م، التالميذ ستوىملالدرس تبعا  وأساليب تدريس  طرق من تدريسه ملسارات مسبقا وحيدد وقدرا

  أيضـا  وعليه ه، أهداف حتقيقو  تنفيذ الدرس علىاليت تساعد  ،اسبةإثرائية من أنشطةبيداغوجية و وسائل و 
 ن مشاركة مجيع التالميذ مشاركة إجيابية يف تسيري الدرس.اضمو املتابعة واإلشراف على تنفيذ الدرس 

: وهذا يتطلب أن يكون األستاذ متمكنا من املادة الدراسية توصيل المحتوى التعليمي للتالميذ - 2
  .يف املواقف التعليمية املناسبة التدريس وأسسه وكيفية وضع التالميذاعد عارفا بقو 

قدمي تأساليب تقليدية يف األستاذ على يقتصر جيب أال  حث التالميذ على التفكير والبحث: - 3
طرائق إمنا ينبغي أن ينتقي من بني أنواع و التلقني وإصدار األوامر فقط،  الدروس اليت تقوم على
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 الوسائل مستخدمًا  الدرس أثناءالتالميذ انتباه  وجذب الرتكيز تقوية على تعمل اليتوأساليب التدريس 
  .ا خيلق شخصية مفكرة تستطيع البحث واالستقصاء والتفكريمم يف ذلك املختلفة التعليمية والتقنيات

 ماالتالميذ طبقا لقدر حتصيل  على األستاذ تقومي: تقويم عملية التعّلم وتحصيل التالميذ - 4
م مما تعلموه منهم واحد واستعدادات كل   .تشجيعهم يف حالة النجاحو لتحديد مدى استفاد

 التالميذفيها  جيد وداعمة دافئة بيئة يوفر على األستاذ أن :وإدارة القسم تنظيم في اإلبداع - 5

م تطوير حنو واالنطالق واالحرتام والتشجيع القبول م وتفجريو  قدرا م مهارا  .اعيةاإلبد طاقا

احلرية يف و  اإلفصاحلدى التالميذ  فرصةال يرتكعلى األستاذ أن  :التالميذ يقول بما امهتماال - 6
مة على االحرتام وإدارة القسم إدارة دميقراطية قائ تردد، أو حرج أو خوف دون آرائهمالتعبري عن 

 والتالميذ.   ستاذاملتبادل بني األ

7 -  ّ  لمشكالتل احللول إجياد حياولعلى األستاذ أن  :ذالتالمي لدى السلوكية المشكالت حل
 .للتالميذالسلبية  السلوكية

 التنويع إىل باإلضافة انتباههم، جلذب املطروحة التعليمية املادة مبحتوى التالميذ وميول اهتمام إثارة - 8
 .يف العملية التدريسية التقوميية واألساليب التعليمية والوسائل التقنياتتوظيف يف 
مالعمل على  و بأنفسهم ثقتهم تنمية على تالميذللى األستاذ أن يساعد اع - 9  حتسني قدرا

م  .ومهار

اليت يرغبون البحث فيها وعدم تقييدهم  واألنشطة الرياضية السماح للتالميذ باختيار األعمال - 10
   .)108 ص، 2008(حممد م.،  مبواضيع حمددة

  ية:أستاذ التربية البدنية والرياض -1-3-4-2
 يعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عامال أساسيا يف العملية التعليمية البيداغوجية، كونه          

"بأنه عبارة عن نظم نشاطات تكوين دوسولن م، فيعرفهيف عملية التعليم والتعلّ  صاحب الدور الرئيس
ازن بني األهداف أي حيقق التو التلميذ، عمله مستمر ومنهجي يوجه عملية التكوين ويراقب النتائج، 

عن باقي األساتذة كونه تربطه عالقة وطيدة مع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وخيتلف احملددة لدوره" 
التالميذ تفوق حدود حصته، مما يستلزم منه مضاعفة ثقافته الفكرية وكفاءته البدنية، ويراعي يف مهمته 

وذلك  لتلميذ، عمره، ميوله، تطلعاته، ومدى قدراته وأحاسيسهالرتبوية النفسية جوانب عديدة خاصة با
وبالتايل تطوير االجتاه  يف نفسهلتعزيز الثقة  وتقدير أحاسيسه، تفهم مشاكلهو  أفكاره عن طريق احرتام
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تمع املدرسي، ملكانته يف التأثري و ، فيه اإلنساين يعترب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عضوا بارزا يف ا
سيما مشكل العدوانية، ومقدار إخالصه يف عمله يتوقف إىل دة مشاكل الى التلميذ وختليصه من ععل

 ص، 2004(سليمان، حد كبري على كيانه النفسي وعناصر شخصيته ومدى تأثريه على سلوك التالميذ
34(.  

  دور أستاذ التربية البدنية والرياضية: /أوال

 فهو ،للتالميذ والرتبوي باجلانب النفسيكبريا رياضية يويل اهتماما  إن أستاذ الرتبية البدنية وال         
وذلك  ،العدوانية والعنف والغضبلديهم كمشكل غري السلوكية اليعاجل بعض االحنرافات والتصرفات 

كالثقة بالنفس وحتمل املسؤولية   الصفات احلسنة يف نفسيتهم حتقيق االتزان النفسي هلم وغرسغرض ب
تزويد التالميذ ومن جهة أخرى يقوم ب هذا من جهة، تقبل اهلزمية وحسن تقدير الذاتوروح التعاون و 

اليت تساير مدى نضجهم ووعيهم وإسقاطها على  املعلومات واملعارف واملهارات الرياضيةمبختلف 
م أثناء تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، إضافة اب التأثري باإلجييف إىل مقدرته  سلوكهم وتصرفا

توجيها تربويا سليما ليس يف ختصصه فقط وإمنا يف  عن طريق رعايتهم وتوجيههم ميذالتال سلوك على
، هذا باإلضافة إىل )25 ص، 1996(عزمي، خمتلف التخصصات ويف حدود إمكانياته وقدراته الفكرية

  جمموعة من األدوار نوجزها فيما يأيت:

 ية التدريسية.توظيف األساليب التدريسية احلديثة يف العمل 

  بكفاءة مع التحكم يف الوقتإدارة القسم. 

 .م  استثارة دافعية التالميذ للتعّل

 موأفكاره مميذ يف التعبري عن أرائهإتاحة الفرصة للتال. 

 .توظيف اللغة اجليدة والدقيقة عند تقدمي املادة العلمية 

 .استخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية 

 م لدىتيسري عملية التع  من ممارسة األنشطة البدنية والرياضية.ومتكينهم التالميذ  ّل

 .اإلثارة الفكرية يف طرح املادة 

  حنو املدرسة واملادة.لدى التالميذ تكوين اجتاهات إجيابية 

 7 ص، 2011(األسدي، استخدام أساليب تقومي حديثة ومتنوعة(.  
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  اضية:الصفات المثالية ألستاذ التربية البدنية والريثانيا/ 

ا أستاذ الرتبية البدنية والرياضية قصد حتقيق أهداف           من أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى 
يف خمتلف التكيف  من كنهأن يكون ملما باخلربات الفنية اليت متهو  والرياضية، مادة الرتبية البدنية

وتطوره  تلميذومنو ال احلديثة دريسق التائية كاملة باملناهج وطر اوأن يكون على در  ،يةملواقف التدريسا
  :فيما يأيت نذكر منها صفاتال بعض هذا باإلضافة إىل ،وطبيعة العملية الرتبوية وغريها

 لق الطيب اخلُ  ،الالئق املظهر ،الصرب ،مراعاة الشعور ،العطف ،التعاون واالجتاه الدميقراطي
   .تدريساليف  ءةالكفا ،استخدام أسلوب املدح والتقدير

 م ووالئه ملدرسته ومهنته واإلميان برسالته  أن حي ب التالميذ وحيسن معاملتهم وحيرتم شخصيا
  ه. وظيفتأثناء تأدية  اوالشعور بالرض أستاذك
 .التواصل احلسن مع التالميذ والعدل بينهم و اإلخالص يف عمله  
 .أن يكون حمبا للعلم، واسع االطالع، غزير املعرفة، منتظم التفكري  
  الرياضية احلديثة وصقلها بعنصر التشويق.البدنية و الرتبية العمل بروح  
 ورسم اخلطط لتحقيق األهداف الرتبوية.  قسمأن يكون قادر من الناحية املهنية إلدارة وتنظيم ال  
  كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية:   /ثالثا

هتمام غالبية ما اشكل تُ ليت ااملهنية  ةجيب أن يتمتع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بالكفاء  
الرتبية ستاذ اليت تتيح ألالقدرات  تلك تعين هيو  ،الرتبية البدنية والرياضيةجمال يفكر فيه املهنيون يف 

االستمرار يف أداء مهامه وأنشطة ختصصه املهين بنجاح يف ظرف وجيز بقليل من البدنية والرياضية 
  كفاءات نذكر منها:العديد من ال علىهي تشمل و  والطاقة، اجلهد

  وحنصرها فيما يلي: :تدريسيةالكفاءة ال - 1

 أبعاد العملية التعليمية وكيف ميكن حتسينها.ب اإلملام  
 حتديد أهداف الدرس.على  القدرة  
 .اختيار طرائق وأساليب تدريس مناسبة  
  اإلعداد اجليد للدرس.و القدرة على التخطيط  
 .حسن تنفيذ الدرس  
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 م التالميذ. املقدرة على تقومي حصائل   تعّل
 مصادر التعلم املختلفة.و  املعرفة واملهارة يف استخدام الوسائل البيداغوجية  
  والتحكم يف الوقت القسم إدارةالقدرة على. 

 كفاءة.تدريس املختلفة بأساليب وطرائق  توظيف درة علىالق 
  مم وميوهلمراعاة حاجاو  دافعية التالميذ اجتاه موضوع الدرس إثارةالقدرة على. 
 تدريسهاجبوانب املرحلة التعليمية اليت يقوم ب اإلملام.  
جمال تغلب الطبيعة االتصالية على كافة األعمال والوظائف املهنية يف  غوي:كفاءة التواصل اللّ   - 2

أن ميتلك املهارات والقدرات اللغوية الرتبية البدنية والرياضية الرتبية البدنية و الرياضية، لذا على أستاذ 
التعبري اللغوي بطريقة تتسم بالطالقة والوضوح دون أخطاء يف قواعد اللغة، سواء يف على  تسمح لهاليت 

  .)13 ص، 1994(عنان، الكتابة  والقراءة أ

 جيب أن يتصف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية باللياقة البدنية العالية الكفاءة البدنية والمهارية: - 3
  .لدى التالميذ ن املهارات احلركيةالعديد متعليم اليت متكنه من 

ثقافة  إىل ضافةباإل ه،ختصصميدان يف والدراية التامة األستاذ املعرفة  ميتلكأن  جيب :المعرفيةالكفاءة  - 4
  :هذه الكفاءة يف نحصروت ،واملواد األخرى يف جمال الرتبية البدنية والرياضيةواسعة تشمل كل ما يدور 

 .إتقان مادة التخصص  
 دة التخصص الفرعي.إتقان ما  
 .متابعة ما يستجد يف مادة التخصص  
 .االت الرتبوية   متابعة ما يستجد يف ا
هي  جيب أن يتصف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بنوع آخر من الكفاءات الكفاءة الشخصية: - 5

  : و ميكن إجيازها على النحو اآليت ،الكفاءات الشخصية
 ة.اإلميان بقيمة التدريس والقياد  
 .االهتمام الشخصي برعاية اآلخرين  
 .احرتام و تقدير األفراد  
 .التفهم االجتماعي والسلوك الراقي  
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 161 ص، 1996(اخلويل، الطاقة واحلماس لضمان قيادة رشيدة(.  
   اج:ـالمنه - 3-5- 1

بشكل كبري  همساي ذيال يف املنظومة الرتبوية التعليمية العملية عناصرأهم  أحديعترب املنهاج 
 واالجتماعية واالنفعالية والعقلية النفسية اجلوانب مجيع من لدى التلميذ توازنةامل شخصيةال بناءيف 

دف حتقيق  املنهاجو  النمو الشامل هلم هو املقررات أو املواد الدراسية اليت تقدمها املدرسة إىل تالميذها 
 ومعتقدات وثقافات فلسفة من هامصادر  نبعت اليت اخلطة الرتبوية تلك أو احملتوى كذلك وهوواملتزن، 

تمع وتطلعات  أشكاهلا على تنوع التعليمية اخلربات مجيع اصرهعن ضمن ضم، ويفيه برزت الذي ا
السياسات  أبرز من املناهج عدوتُ ، املرسومة أهدافها وسياستهاخالله  من حتقق اليت التدريسية وأساليبها

تمعات تعتمدها اليت  احلياة جماالت شّىت  يف م لالرتقاء والتقدم املتعلمني من أبنائها وتنشئة لبناء ا
 على أمهيته ناخلرباء الرتبويو  معظم يؤكد حيث بيئة املدرسية،ال عناصرجزءا ال يتجزأ من  يعتربلذلك هو 

تمع يف البارز ودوره لذلك أصبح ، اخلصوص وجه على بأكملها العملية الرتبوية ويف عام بشكل ا
 واكبةللتمكن من م اضرورينقائصه أمرا البحث عن و  بصفة مستمرةة يساهج الدر انملاالنظر ب إعادة

 ؤسسات الرتبويةالرياضية يف املالبدنية و الرتبية  مادةهج امن إعدادفان عملية  وعليه ،العصر متطلبات
 قدرةو  املتاحة، اإلمكانياتمنها فلسفة الدروس وكذلك  ،اعدة معطيات عند وضعه إىل ضعجيب أن خت

ا املربجمة  األساتذة على جتسيدها ميدانيا، باإلضافة إىل قدرة التالميذ على استيعاب مفاهيمها ومهارا
  .النواحي البدنية والنفسية واجلمالية فيها، مما ُميّكن هلم من حتسني 

اجلودة  مفهوم ظل يف ج الرتبية البدنية والرياضيةاهمن ا تسمت أن جيب اليت السمات أبرز ومـن
اليت يشهدها العامل  والثورة املعرفيـة العاملية التحديات ملختلف اواستيعاا ومرونته اوعمقه امشوهل هي
العاملية اليت حتصل يف جمال الرتبية البدنية والرياضية،  التغريات مع يتناسب مباا ، ومدى تطورهاليوم

سعى إىل حتقيقها ت يتال عامةهداف الاألمن و املتكاملة للتلميذ،  الشخصية تكوين يف اومدى إسهامه
هي  ومن األهداف اخلاصة، واجلمالية التنمية املعرفية والنفسية واالجتماعيةهي الرتبية البدنية ج اهمن

،  حتسني صفات اللياقة البدنية واكتساب املهارات الرياضية واحلفاظ على سالمة القوام وصحة اجلسم
  :أيتما ي أن يراعي املنهاجولتحقيق ذلك ينبغي 

 .تمع حمققا ألهدافه  انطالق املنهاج من فلسفة ا
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  .ضمان التجريب امليداين للمنهاج قبل الشروع يف تعميمه  
 .متكني األساتذة من تنفيذ املناهج املطورة من خالل تدريبهم عليها 

 .وجوب االعتماد على أدوات تقومي موضوعية لقياس مستوى التمكن 

 صة إلبداع التلميذ.ف باملرونة لغرض إتاحة الفر أن يتص 

 املتاحة اإلمكانيةمنها فلسفة الدروس وكذلك  ،إعدادهعند وشروط  ايريعدة مع إىلضع أن خي 
تمعوثقافات   حتسني  ومهاراته املسطرة حىت يتمكنوا من مهعلى استيعاب مفاهي ة التالميذوقدر  ،ا

 .النواحي البدنية والنفسية واجلمالية

  280 ص، 2008(العبادي،  لعملية التعليميةيكون شامال جلميع جوانب اأن(. 

بكل ما تشتمله من عناصر مادية وبشرية لبيئة املدرسية من خالل ما سبق ميكن القول بأن او 
الناجحة  اإلدارةفمىت ما وجدت وعليه كفاءة النظام التعليمي وجودته، تأثريًا كبريا على  ومعنوية هلا 

وغرف  بر املناسبةااملخو  ،هاتجتهيز و  هإعدادبىن املتكامل من حيث ج اجليد واملا واملنه األكّفاء ساتذةواأل
ا الكتب والتقنيمصادر التعلّ    ب وشبكة االنرتنتو احلاس أجهزةمثل احلديثة  اتم اليت حتوي بني جنبا

 همن ذلك سيساإف ألساتذة،التدريسية ل حتياجاتالباالرياضية اليت تفي  والوسائل البداغوجيةواملالعب 
  جودة التدريس لدى األستاذ. حتقيقك يف بدون ش

   :الةفعّ ال مدرسيةالبيئة ال -4- 1

وظروف معنوية اليت تتألف من مقومات مادية وبشرية تلك البيئة إن البيئة املدرسية الفعالة هي   
،  حتقيق األهداف الرتبوية اليت تدفع باألستاذ والتلميذ إىل حتقيق اإلجناز األفضل واليت تؤدي فعال إىل

ا كل من املعلم أكثر وتفاعل إجيايب أكرب بني  املكان أو البيئة اليت تتميز بنشاطات  كما يقصد 
ا واليت تساهم يف إثراء األداء احلركي ،تعلموامل اجلماعي بني اليت حتفز على العمل  البيئة لدى التلميذ، وأ

ثة ووسائل التكنولوجيا يف وتسمح بتوظيف أساليب تدريس حدي لديهم، اإلبداعروح تنمي و التالميذ 
ا توفر فرصا جلميع األطراف املرتبطة بالعملية التعليمية والرتبويةو العملية التدريسية  ، وبعبارة خمتصرة إ

م التدريسيةاملعلّ فهم طبيعة تت اليتالبيئة  م وا ،مني واحتياجا النفسية البدنية و ملتعلمني واحتياجا
  .واالجتماعية
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أن البيئة اليت تناولت موضوع البيئة املدرسية،  سات واألدبيات الرتبويةالدرامعظم تؤكد و    
م املختلفة ويةالّس  املدرسية التحصيل تأثري كبري على األداء التدريسي لألستاذ و هلا  الغنية مبصادر التعّل

يئه من مناخ وهذا مل ،لدى التالميذ رياضيالتفوق الالدراسي و    ممناسب للتعلّ  بيداغوجي ونفسيا 
من خالل املناهج املدرسية وإكساب خمتلف املهارات احلياتية والفكرية والرياضية يتمثل يف تقدمي املعرفة 

م اليت تعطي الفرصة البيئة هي والرياضية م الفعالة يف الرتبية البدنية بيئة التعلّ و  ،اجليدة األكرب للتعّل
كل اإلمكانيات والظروف املادية على  ر فتو ت واليت ،ألقصى قدر من حماوالت املمارسةوتسمح للتلميذ 

قلل من الوقت الذي تو  ،يف العملية التدريسيةومهاراته وقدراته يوظف كفاءاته أن  ستاذألاليت تسمح ل
اليت  احلديثة يةالتدريسساليب األ توظيفساهم يف وت ،يف نشاط غري نشاط املمارسةالتلميذ يقضيه 

ولذلك هناك أمور جيب ، م احلركييف التعلّ هلم أكرب تقدم  نتجتُ و  تالميذر قدرات الـتساهم يف تطوي
ا    نذكر منها:فعالة رياضية مدرسية لتحقيق بيئة  مراعا

  ّوتعوق قدرة املعلم  ،نشاطات اليت تعوق انتباههم وتركيزهم أثناء التعلمالم من أن ختلو بيئة التعل
  .على إعطاء تغذية راجعة

  ّولذلك جيب أن يكون مستوى  ،باالرتياح تعلمات تشعر املم بتصميم نشاطأن يراعى مناخ التعل
  .الدافعية لدى املتعلم مناسبًا 

 .أن تكون املالعب مالئمة من حيث مراعاة شروط األمان واستيفاء الشروط الرياضية والرتبوية  
 .أن تكون املساحة مالئمة من حيث اتساع املكان بالنسبة لعدد التالميذ  
 ن حيث كفايتها ومالئمتها لسن التالميذ وقابليتها للتحريك.أن تكون األدوات متوفرة م  
  قرب املرافق واخلدمات املرتبطة بأداء النشاط الرياضي مثل غرف تغيري املالبس وأماكن االغتسال

  وأماكن حفظ األدوات من مكان تنفيذ الدرس.
 ول واألساسي وهو أن يكون املناخ املدرسي مالئم يدعو إىل الثقة واالطمئنان لتحقيق اهلدف األ

 .تنمية التفكري واملهارات احلركية للتالميذ

  ُرًا ملختلف األفكار قدأن يكون املناخ املدرسي بشكل عام مشجعًا على التفكري، وأن يكون م
 لدى التالميذ حات واآلراء، حبيث يشكل جوًا إجيابيًا يشجع إىل مزيد من اإلبداع احلركياقرت واال

 .)108 ص، 2008(حممد م.، 
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  ة:ـخالص

وأدركنا من  خاصة املادية منها، أمهية البيئة املدرسيةمفهوم و لنا  بّني من خالل هذا الفصل ت
املدرسية الفعالة مبا حتويه من مقومات مادية وبشرية وعالقات إنسانية بني األطراف خالله أن البيئة 

، قيق األهداف الرتبويةومن مت حتوجودته  يالتعليمالنظام تساهم بدون شك يف كفاءة العاملة فيها 
وفهم حتسينها وتطويرها االهتمام بإعدادها و لذلك هي من أوىل اخلطوات اليت جيب على اهليئات املعنية 

م  من أجل إثراء العطاء الرتبوي وزيادة التفاعل وهذا  ،خاصة منها املاديةطبيعة تأثريها على عملية التعّل
  .ة داخل املدرسةالتعليمي بني كافة أركان العملية التعليمي
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  جودة التدريس : الفصل الثاني
 تمهيـــد 
 مفهــوم جودة التدريس 
 جودة التدريس  صفات، أهمية 
 جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية 
  ،تدريس  ، أهداف جودةأهمية مؤشرات،دواعي

 مادة التربية البدنية والرياضية
 ربية البدنية س مادة التتدري جودة متطلبات

 والرياضية 

  البيئة المدرسية الفعالة وجودة تدريس مادة التربية
 البدنية والرياضية

  خالصة 
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  تمهيـد:
أن السبيل الوحيد ملواجهة حتديات يف جمال الرتبية والتعليم  من اخلرباء واملختصني يرى الكثري          

 هذا األخري األمر الذي جعل ،وحتسني خمرجاته معليالت حتسني نوعيةالقرن احلادي والعشرين يتمثل يف 
 املؤسسات وكي تصل، رتبويةال املؤسساتع ـتسعى إىل حتقيقيه مجي ومطلبا أساسياً  هدفًا جوهريا

 ، جيب عليها تطويرأعلى درجات اجلودة يف املنتج التعليمي إىل والوصولذلك  حتقيق إىل التعليمية
 اإلمكانيات املادية منها والبشرية كل بتسخري تبدأ أنا عليها كم،هاتفعيلو عناصر العملية التعليمية 

أشد  األمر ذا اجلزائر اهتمت وقد، اإلجيابية لضمان استمراريتها العوامل ادـوإجي تطويرها إىل والسعي
 اجلامعي إىل االبتدائي من املستوى التعليمية املراحل خمتلف ويف ،التعليم جماالت شىت يف االهتمام

 وعليه، املؤسسات الرتبويةيف  والرياضية البدنية الرتبية تدريس مادة هي تدعو إىل جودة خصباألو 
وأهداف  مؤشراتوكذا سوف يتمحور هذا الفصل حول كل من مفهوم وصفات وأمهية جودة تدريس 

الة البيئة املدرسية الفعتدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية لنختم يف األخري بعنصر  جودةومتطلبات 
   وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.

  مفهوم جودة التدريس: -1- 2
من  معناه الختالف حول تعريفه تضاربت اآلراءمتعدد اجلوانب، مفهوم واسع التدريس جودة           

ونظرا لوجود مدى  ،يضبطه فال يوجد تعريف واحد صحيح ومن شخص إىل آخر،آخر سياق إىل 
ُ  فاتواسع من التعري عرب كل اجتهد العديد من الباحثني يف تصنيف تعريفات اجلودة يف عدة مداخل ي

ومما ميكن قوله عن جودة التدريس ، يتضمن عناصر حمددة للجودة حمددمدخل عن توجه مفاهيمي 
ا مفهوم ذو    اجلودة" والشق الثاين كلمة "التدريس". "شقني، الشق األول كلمة بأ

   الجودة:/أوال
وجودًا أي صار  وجاد الشيء جودة ،"جود" واجليد نقيض الرديء كلمة أصلها اللغة  اجلودة يف

  ). 72 ص، 1984 ،أي أتى باجليد من القول والفعل "( ابن منظور وأجاد ،جيدًا 
ا احلصول على نتيجة مرضية دون إهدار يف الوقت والطاقة، و كلمة اجلودة تعين  كما   إنبأ

  آيـاتما ورد من  دًا يف ثقافتنا العربية اإلسالمية، وخري دليل على ذلكاجلودة ليس تعبريًا جدي مصطلح
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 :وأحاديث للنيب صلى اهللا عليه وسلم  تؤكد ذلك، حيث قال تعاىل يف كتابه الكرمي قرآنية
 ).88(النمل، "يءشنع اهللا الذي أتقن كل ُص "

 .)30، (الكهف   "أجر من أحسن عمال ال نضيعُ  "إناتعاىل يف حمكم تنزيله  هلو وكذلك ق
(رواه "يتقنه أنعمل أحدكم عمال  إذااهللا حيب  "إنوعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :

  ).مسلم
  .والعمل احلسن اإلتقان هياجلودة  أنونفهم من ذلك 

ا " ال الرتبوي تعين بأ طرف املدرسني من  املبذولةمجلة اجلهود ومصطلح اجلودة يف ا
املزود باملعلومات واملعارف املطلوب  تعلمامل يفواملتمثل  التعليميلرفع مستوى املنتج والعاملني واإلداريني 

ا حبيث يكون  ليكون  الالزمة والرتبوية التعليميةفر فيه املعايري واملواصفات اتو ت هذا األخريمنه اكتسا
  )130 ص، 2011(جميد،  باجلودة"مستواه يتميز 

ال الرتبو كما عرفت اجلودة - ا :"جممل السمات واخلصائص اليت تتعلق باخلدمة ي يف ا على أ
  )129 ص، 2011(جميد،  التعليمية اليت تستطيع أن تفي باحتياجات التالميذ"

ويشري بعض الباحثني إىل أن اجلودة قد يتسع مداها لتشمل مجيع النشاطات داخل املؤسسة إىل  -
وجودة االتصاالت،  املعلومات والتشغيل،جانب جودة املنتج نفسه، ومنها جودة اخلدمة، وجودة 

  .)130 ص، 2011(جميد،  وجودة األهداف، وجودة اإلشراف، واإلدارة" وجودة األفراد
  ثانيا/التدريس: 

  إن التدريس نظاما يقوم به األستاذ مبجموعة من اإلجراءات داخل البيئة التعليمية عن قصد
عرفه مصطفى السايح حممد على أنه"عملية تربو  ُ ية هادفة وشاملة تأخذ يف االعتبار كافة العوامل وي

تمع م، يتعاون خالهلا كل من املعلم واملتعلم واإلدارة املدرسيـة واألسرة وا لتحقيق   املكونة للتعليم والتعّل
ما يسمى باألهداف الرتبوية، إىل جانب ذلك يعترب عملية تفاعل اجتماعي وسيلتها الفكر واحلواس 

كما أنه موقف يتميز بالتفاعل بني طرفني لكل منهما أدوار ميارسها من أجل حتقيق والوجدان واللغة  
  .)18 ص، 2009(حممد م.،  أهداف معينة"

بأنه" جمموعة األداءات أو حممد وتعرفه كل من مريفت علي خفاجة ومصطفى السايح 
ا املعلم أثناء العملية التعليمية م- اإلجراءات اليت يقوم  ل حجرة الدراسة بغرض داخ - تعليم وتعّل

 ص، 2008(حممد م.،  إحداث التأثري املباشر والغري مباشر على سلوكيات التلميذ يف االجتاه املرغوب"
134(.  



61 
 

 علمامل يديرها اليت الفعاليات من منظمة على أنه"سلسلة )17 ص، 2009(اخلزندار،  ويعرفه
  .معينة" أهداف بقصد حتقيق ونظريا عمليا املتعلم فيها ويسهم

على أنه "عملية مقصودة وخمططة ومنظمة تتم وفق تتابع  )7 ص، 2005(حممود،  ويعرفه
ا املعلم وتالميذه داخل املدرسة وحتت إشرافها يقصد مساعدة التالميذ  معني من اإلجراءات اليت يقوم 

 م والنمو املتكامل".على التعلّ 

 يف األستاذ يوفرها اليت اتواإلمكان الظروف ويرى الطالب الباحث أن التدريس هو كافة
 األهداف حتقيق على التالميذ مساعدة سبيل يف يتخذها اليت واإلجراءات معني، تدريسي موقف

  مسبقا. احملددةالتعليمية 
ق النتائج اليت تؤدي به إىل حتقي من الكفاءات عديدكما تتطلب عملية التدريس من األستاذ ال  

  صب يف جمملها على تنمية مجيع اجلوانب الشخصية للتلميذ.تن حيثالتعليمية والرتبوية املرغوبة، 
ا جمموعبذلك يصبح و  ا األستاذمعىن اجلودة يف التدريس على أ  ة من اإلجراءات اليت يقوم 

دف الوصول إىل األهداف التعليمية.    يف البيئة التعليمية عن قصد دون إهدار يف الوقت والطاقة 
دف اجلودة يف التدريس إىل  إحدى  كما تعتربحتسني املنتج النهائي واملتمثل يف التلميذ،  و

، لذلك اليت تسعى مجيع املنظومات الرتبوية حتقيقها القضايا املهمة واحليوية يف نظام التعليم املعاصر
أساسيا إلعداد تالميذ بسمات  ومطلباأصبح مبدأ حتقيق اجلودة يف التدريس موضوعا مثريا لالهتمام 

جتعلهم قادرين على التكيف مع تدفق املعلومات ومواكبة العصر، وإعداد تالميذ وخصائص معينة 
حبيث ال ينحصر دورهم يف استهالك املعرفة فقط، بل يف كيفية التعامل مع هذه املعلومات واالستفادة 

م، ت يف حياته اليومية  أي يضعها حت وظفهاميتلك التلميذ املعرفة ويكيف مبعىن   منها يف عملية التعّل
   .تصرفه ويلجأ إليها عند احلاجة

 خمرجات نوعية علىو  ،م والتعليم نفسهاعلى عملية التعلّ التدريس كز املفاهيم احلديثة جلودة ترُ و         
 ةعملي كونأن توهي تعين  األساسية للمنظومة الرتبوية، األهداف أحد تعترب حيث، منظومة التعليم

، وهي تقوم على لوكياتملعارف واملهارات والسهلا مجلة من امن خال تعلمامل يكتسبالتدريس إجيابية 
فاعلية التبادل اإلجيايب بني األستاذ واملتعلم أثناء الدرس بغرض حتقيق األهداف التدريسية اخلاصة 
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موعة من الكفاءات الالزمة لذلك،  هاحتقيقبالنشاط املتعلم، لذا يتطلب  لضمان امتالك األساتذة 
يئو  تلميذ)ال(التعليمي  نتجامل تلبية متطلبات   منه حتقيقه. أمللبلوغ املستوى الذي ن هاليت 

اجلودة يف التدريس معناها التدريس املتميز الذي يتصف بإثارة العواطف املرتبطة بالنشاط و 
ا تعين مهارة األستاذ وبراعته يف خلق اإلثارة الفكرية لدى التالميذ ،العقلي للمتعلم من خالل  ،كما أ

وعرضه للمادة  ،االتصال الكالمي مع التالميذ، حيث يرتبط هذا الوضوح بطريقة شرح األستاذ وضوح
  .وتنظيمها بالطريقة اليت جتعله يسيطر متاما على مجيع جوانبها ،العلمية وكذا تناوهلا بالدراسة املتأنية

ا هإعداد حيث من باألستاذ يتصل ما عوامل، أكثر منها بعدة تتأثر جودة التدريسو      ً  علمي
ا،  ً  خصائصه حيث من باملتعلم يتصل ما ومنها التالميذ، مع وكفاءته التدريسية وصالته البينيةوتربوي

وحمتواها  أهدافها حيث من الدراسية باملناهج يتصل ما واستعداداته، ومنها وقدراته وميوله الشخصية
ا، هذا وتقوميها من مبان وخمابر ومالعب  توفره امقومات البيئة املادية وم إىل باإلضافة ومتطلبا

م األخرىوجتهيزات وعتاد رياضي و  ا العوامل هذه تتداخل ، وهكذاكل مصادر التعّل  نوعيـة على لتؤثر معً

االذي يقدمه األستاذ التدريس  وجودة ً ا، أو سلب ً  العوامل هذه كل يف اجلودة متطلبات توفر بقدر و إجياب
العملية من عناصر ال مجيع هذهالبد من مراعاة وبالتايل  ،ةستاذ يف وظيفته التدريسياأل جناح يكون

يؤدي إىل عدم حتقيق مما التدريس جودة  حتما علىيؤثر فإنه عناصر إذا اختلت هذه الالتعليمية، و 
   .)484 ص، 2004(قطامي، األستاذ بالنشاط املتعلم  إليها هدفاألهداف التدريسية اليت ي

  صفات جودة التدريس: -2- 2
ا األستاذ أثناء الدرس  إن جودة التدريس هي جمموعة من األنشطة واإلجراءات اليت يقوم 

 دون إهدار يف الوقت والطاقة حتقيق األهداف التعليميةدف الوصول إىل  بكفاءة يف البيئة التعليمية،
  : هي التدريس وأهم صفات جودة

 .استخدام أكرب لألدوات واألجهزة  
  س.تنظيم أكثر عناية ودقة للدرو  
 .تغذية راجعة أكثر حتديدا  
 .تنوع أكرب وتتابع أفضل لألنشطة  
 .قدرة أكرب على حتليل احتياجات التالميذ  
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  ّم.مستويات أعلى من النشاط ومن كمية الوقت التعليمي املخصص للتعل  
 .اقتصاد يف الوقت واجلهد  
 .استعانة بأكثر من طريقة وأسلوب يف التدريس  
  للدرس بشىت الطرق والوسائلجذب انتباه التالميذ وتشويقهم.  

 م اجلديد عليها  .)18 ص، 2009(اخلزندار،  استثارة خربات التالميذ السابقة وبناء التعّل

   أهمية جودة التدريس:  -3- 2
 التحسني املستمركذا و  تعليمرسالة ال تكمن أمهية اجلودة يف التدريس يف ضمان حتقيق أهداف

ا يتحقق، ألداء التلميذ   :من خالهلا ما يلي إضافة إىل أ
 تفاعلهم مع املادة املقدمة يف الدرس. زيادة دافعية التالميذ و  
 الوصول إىل حتقيق األهداف التعليمية دون إهدار يف الوقت واجلهد.  
  بشكل جيد. عملية التدريسيةيف ال وسائل التكنولوجيا احلديثةتوظيف 

 ة.توظيف األساليب التدريسية احلديثة يف العملية التدريسي  
 اجلانب النظري يف املناهج التعليمية باجلانب التطبيقي. ربط 

 .م لدى التالميذ   تيسري عملية التعّل
 للتالميذ اكتساب مهارات استخدام الوسائل البيداغوجيةريتيس .  

 الفروق الفردية بني التالميذ. اةراعتأخذ مببدأ م 

 .رفع مستوى املنتج التعليمي املتمثل يف التلميذ 

  تدريس مادة التربية البدنية والرياضية: جودة -2-4 
الذي يقدمه التدريس  نوعيةيعتمد يف املقام األول على  مؤسسة تربويةمقياس تفوق أي إن 

فاحلديث عن جودة تدريس مادة الرتبية البدنية  ،ؤديهاياليت من خالل وظيفة التدريس  ألستاذا
، والذي يؤدي إىل حتقيق يتناول الشكل واملضمون الذياملتميز والرياضية إمنا يعين احلديث عن التدريس 

تعين توظيف  لكوكذ األهداف التعليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية دون إهدار يف الوقت والطاقة،
إىل واليت تقود التالميذ  أساليب تدريس تتناسب مع املواقف التدريسية اليت حتقق النتائج املقصودة
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م م جوانب التعّل وعليه فإن توظيف أستاذ الرتبية البدنية ، ختلفة وحتقيق أفضل أداء حركيامل إكسا
ومؤشرا إجيابيا  تهوجود تهاحملك للحكم عن كفاء يعترب ،يف العملية التدريسية قدراته ومهاراتهوالرياضية ل

ج وطبيعة املناهج والربام ؤسسات الرتبويةالنظر عن حالة امل وبغض ،لتحقيق جودة تدريس هذه املادة
ورغم أمهية هذه العناصر لضمان  -م ومقومات البيئة احمليطة التعليمية ونوعية التكنولوجيا ومصادر التعلّ 

ا تظل عدمية اجلدوى قليلة الفاعلية ما مل يتواجد  - جودة وفاعلية النظام التعليمي لديه  أستاذإال أ
لرتبية البدنية والرياضية وباعتبارها وإذا نظرنا إىل تدريس مادة ا ،كفاءاته  الرغبة والقدرة على توظيف

ُ من أنشطة بدنية حمببة لدى التالميذ، ونظرنا إىل األستاذ باعتباره  ّفعلها يقوم بتدريس هذه األنشطة ويـ
، وما مل تتحقق إال بتحقيقها لدى األستاذ بأن جودة التدريس ال ميكن أن الفهم فإنه ينبغي هايدوُجي 

وهلذا فإن جودة تدريس مادة الرتبية البدنية  ،ذ انعدمت عند متعلميهتتوافر جودة التدريس لدى األستا
  .)149 ص، 2012، (حممد م.والرياضية هي من جودة القائم بالتدريس. 

ا ا حتمل يف مضمو    :ومما ينبغي قوله عن جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية أ
 ة من خالل األداء الراقي لألستاذ. الرتكيز على حتقيق األهداف التدريسية هلذه املاد 

  ّم ما جيب أن نتعل   الدراسي.  وليس جمرد حماولة االنتهاء من الربنامجم الرتكيز على تعّل
  ّحول من الرتكيز واالهتمام بالكم إىل الرتكيز واالهتمام بالكيف.الت  
 م احلركي  يسريت   لدى التالميذ.عملية التعّل
 تقدمي أكرب قدر من التغذية الراجعة.  
  االنتقال من األساليب التقليدية الذي تعتمد على تلقني احلركات واملهارات الرياضية إىل األساليب

  . وحل املشكالت  تقوم على التعاون والتنافس واإلبداعيتال التدريسية احلديثة
  داء لتحسني نوعية التعليم واالرتقاء مبستوى األالتدريسية واألساليب التعليمية التنويع يف الوسائل

  الرياضي للتالميذ.
 بدل العمل الفردي اعي التعاوينمالعمل اجل. 

 .توظيف التكنولوجيا احلديثة يف العملية التدريسية 

ا  مصطفى السايح حممد يعرفو  الوصول "جودة التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية على أ
ة من ـساب خربات تعليمية وتربويجيد وتعديل سلوكي مطلوب للمتعلم عقب مروره باكت إىل أداء عملي
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البدنية والرياضية باستخدام طرائق وأساليب تدريس فاعلة لتحقيق نتائج  خالل مادة الرتبية
  .)150ص  ،2012 ،(حممدم."مقصودة

أستاذ الرتبية  أداء مادة الرتبية البدنية والرياضية تعين ويرى الطالب الباحث أن جودة تدريس
ة من املمارسات املنظمة واملتسلسلة أثناء العملية التدريسية لدرس الرتبية البدنية البدنية والرياضية مبجموع

وفق جمموعة من  الطاقةدون إهدار يف الوقت و  ،وبكفاءة عالية والرياضية بأسلوب صحيح ومتقن
  عليميةحمققا بذلك األهداف الت ،تقوميالواملتعلقة جبوانب التخطيط والتنفيذ و  الالزمة املواصفات الرتبوية

  والشكل البياين اآليت يوضح مدى ترابط عناصر جودة التدريس.

  
  املرتابطة. جودة التدريس عناصر :)02(رقم رسم بياين                           

  

  دواعي وأسباب جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية:  -5- 2
عدة عوامل ومعوقات إىل  ية والرياضيةمادة الرتبية البدن دريستالبقضية جودة  يرجع االهتمام

زيادة أعداد  تتعلق أكثر بعناصر العملية التعليمية، باإلضافة إىلهذه املادة حالت دون حتقيق أهداف 
أصبح  وباملقابل فاملسألة اليوم ليست أي تعليم، وإمنا اخنفاض مستويات اإلجناز التعليمي،و  تالميذال

هو عصر التغري  - صر جديدئ املتعلم حلقائق وديناميات عنوع جديد يهي-مطلوبا تعليما نوعيا 
الصورة اجلديدة للتعليم ف وعصر الثورة التكنولوجية، إذن املتسارع عصر االنفتاح اإلعالمي والثقايف

تمع  وهلذا  ال ميكن هلا أن تكون إال بتعليم تتوافر فيه شروط اجلودة يف كافة مراحله ومستوياته،اليوم وا

جودة التخطيط 

جودة التقوميجودة التنفيذ
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اس ـدرية اجلودة يف التـدول العامل إىل أمهية قضيتنبهت معظم  إضافة إىل  ،فوضعتها يف صدر أولويا
 عمليةجبودة ال االتقدم والتحسن يف األداء االقتصادي واالجتماعي يف الدولة مرهون ه أصبحذلك أن
  .التعليمية

ا إليه نسعى الذي اهلدف واألمر الذي ال شك فيه أن ليم تعال  نوعية حتسني هو مجيعً
 قدرةال كون هلا لت مؤسساتنا الرتبوية تطوير من الواجب فأصبح ،باملستوى الدراسي للتالميذ واالرتقاء

ن الوضع الراهن واألهداف التعليمية، حيث املالحظ أ تتماشى اليتو  للتدريس اجليدة النوعية تقدمي على
وعلى مجيع املستويات الدراسية،   حيض بقبول مجيع األطرافمل مادة الرتبية البدنية والرياضية  لتدريس

يف العملية التدريسية اليت تقوم على  أساليب تدريسية تقليدية توظيفيزل تقليديا ويعتمد على حيث مل 
يتم جلميع املتعلمني يف هذه املادة تدريس عملية أن  لىفضال عاحلركات واملهارات الرياضية، تلقني 

ال تأخذ يف مبعىن  الفروق الفردية بينهمها خصائص في يراعىال ، أي وقت واحد وبطريقة واحدة
ذا هي ال ترقى إىل حتقيق األهداف الرتبوية  ، سواء البدنية أو املهاريةاالعتبار قدرات كل واحد منهم  و

إضافة إىل أن الناظر إىل خمرجات التعليم يف مادة الرتبية واملدونة يف املنهاج،   اليت سطرت من أجلها
من ناحية امتالك  اجليداملستوى  هي دونضية جيد أن نسبة كبرية من احلصائل التعليمية البدنية والريا

تخصصني يف جمال الرتبية البدنية امل اخلرباءمجيع  وهذا باعرتاف املتعلمني للقدرات احلركية واملهارية
ُ ، والرياضية وغريهم ون على أن هناك حيث ي ليمية مما نتج يف املؤسسات التعالتعليم مستوى يف  تدينقرّ

، هذا باإلضافة إىل وجود أسباب أخرى دعت إىل التسريع يف جودة عنه ضعف يف املنتج التعليمي
 :ما يأيت التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية نذكر منها

 يشهده العامل اليوم يف امليدان الرياضي. الذي والتكنولوجي العلمي اإلجناز 

 ألساتذة.تدين مستوى األداء التدريسي ل 

  يف مستويات اإلجناز التعليمي من مجيع األطراف. تدٍن زيادة الشكاوى من  
 .غياب فلسفة واضحة للتعليم والرتكيز على الكم على حساب الكيف  
 فر فيه شروط اجلودة يف كافة مراحله كون إال بتعليم تتو الصورة اجلديدة للتعليم اليوم ال ميكن أن ت

 ومستوياته.

 ميذ لتعلم مادة الرتبية البدنية والرياضية مقارنة باملواد التعليمية األخرى.تدين دافعية التال 
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 لتدريس.هنة ادافعية األساتذة مل اخنفاض  
 رضا كل مرحلة تعليمية عن خمرجات املرحلة التعليمية اليت سبقتها. عدم 

 .االعتماد على الطرائق واألساليب التدريسية التقليدية يف العملية التدريسية 

 توظيف التقنيات احلديثة(تكنولوجيا العليم) يف العملية التدريسية. عدم 

 .عدم االهتمام باجلانب النظري يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  

  مؤشرات جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية: -6- 2
الرتبية البدنية أستاذ  الكفاءات واخلربات اليت جيب علىإن جودة التدريس هي جمموعة من          
يف  كبرية، واليت تساهم بدرجة  لدرس الرتبية البدنية والرياضية يف العملية التدريسية توظيفها والرياضية

حتقيق األهداف التعليمية هلذا الدرس، وإن حتديد مؤشرات جودة التدريس يف جمال تدريس مادة الرتبية 
حتقيق أهداف هذه جناح العملية التدريسية و على مدى البدنية والرياضية تسمح بأن تكون لنا مرشدا 

بني املواد  على أساسها نسعى لتدارك نقائصها حىت يكون هلذه املادة موضع اعتبارسندا املادة، و 
ة ، وبعد إطالعنا على بعض الكتب وبعض الدراسات األكادميية األخرى اليت السابقة والبحوث املشا
بشكل عام وتدريس مادة الرتبية البدنية بشكل خاص، أمكن  يف جمال التدريستناولت موضاعا 

الرتبية البدنية والرياضية ميكن اإلشارة إىل  لدى أستاذالتوصل إىل عدد من مؤشرات جودة التدريس 
  أمهها فيما يأيت:

 التحكم يف الوقتو  يدة للقسماجلدارة اإل.  
 .توفري الوقت املناسب لتطبيق املهارات احلركية 

 بني األستاذ وتالمذته.تفاعل إجيايب   
 .زيادة معدل مشاركة التالميذ يف األداء احلركي للمهارات الرياضية خالل الدرس  
 .اإلقالل من وقت انتظار التالميذ يف تنفيذ املهارات احلركية خالل الدرس 

  ايته بطريقة صحيحة أثناء تنفيذ درس الرتبية البدنية تأدية العمل التدريسي من بدايته حىت 
  لرياضية.وا

 .تطوير حمتوى الدرس حسب استجابة التالميذ 
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 واألساليب التدريسية املستخدمة يف تنفيذ األنشطة البدنية والرياضية. التنويع يف الطرائق  
 درس الرتبية البدنية والرياضية ترابط وتشابك كل أجزاء.  
 .توظيف أكرب للوسائل البيداغوجية الرياضية يف العملية التدريسية 

  والرياضية.   فكري وسلوكي وحركي لدى التالميذ من خالل درس الرتبية البدنية تغيريإحداث   
 النشاط اجلماعي على النشاط الفردي. ستحواذا  
 .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ وتقدمي تغذية راجعة أكثر حتديدا  
 م البدنية وتنفيذه مبا يتوافق م يف التخطيط ملوضوع الدرس مشاركة التالميذ لألستاذ ع قدرا

 واملهارية.

 .توظيف وسائل تكنولوجيا التعليم يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية 

 .م   تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعّل
  م البدنية ( لمهارات احلركيةل ميذالتال اكتسابزيادة  .)150 ص، 2012حممد م.، وحتسني صفا

   ة البدنية والرياضية:تدريس مادة التربي جودة أهمية -7- 2
ا نظاما يتبع أساليب  ا منهج شامل للتغيري أبعد من كو تأيت أمهية اجلودة يف التدريس، كو

ومما الشك فيه أن جودة التدريس تضع املتعلم يف دور نشط وحل  مدونة بشكل إجراءات وقرارات،
 املمارساتالبد من جودة كل  ، وعليه فإنهومتفاعال مع العملية التعليمية لقرارل اخذآللمشكالت و 

 تقوميو  والتنفيذ التخطيط جبوانب طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية واملتعلقة من املنجزة التدريسية
  :أيتتدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية فيما ييف ودة اجل، وتكمن أمهية الدرس
  توى دروسه.األستاذ حملتنظيم  على األداء التدريسي بفاعلية من خاللا در اقجتعل األستاذ 

  م و مجتعل األستاذ معتدال يف أدائه وأفكاره ونظرته للمتعلمني وفهم رغبا  .احتياجا

 .حتقيق األستاذ لذاته عن طريق األداء اجليد للمتعلمني 

 يف العملية التدريسية املادية املتاحة مكانياتاالستخدام األمثل لإل. 

  ّيذ.م لدى التالمخلق دافعية التعل 

   من خالل إدخال عناصر التشويق واإلثارة جعل مادة الرتبية البدنية والرياضية حمببة لدى التالميذ
 واملشاركة يف مجيع أجزاء الدرس.
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 ال أمام التالميذ م عن طريق فهم أعمق للمهارات احلركية وجماهلا املعريف إفساح ا   .إلثراء معلوما

  زيأعلى من التم أداء رياضيمني لتحقيق لعمتلل ادةاجل واملشاركةاإلبداع ب اجلودةتسمح. 

  م من تدفع بالتالميذ إىل حتقيق اإلجناز األفضل، وتنمية هلم اإلجتاهات اإلجيابية يف عملية التعّل
م مهارة التعلم الذايت املستمر.  خالل إكسا

 حممد  .تماعية والنفسيةاالج ة،احلركي ،البدنية ة،مجيع اجلوانب املعرفي االرتقاء مبستوى التالميذ يف)
 .)168 ص، 2012م. ، 

  مادة التربية البدنية والرياضية:تدريس  جودةأهداف  -8- 2
 تمد على الكفاية الكمية ملخرجاته، دونعيفرتة طويلة من الزمن نظام التعليم يف اجلزائر لظل          

تمام أساتذة الرتبية البدنية ، يف حني جيب أن تثري جودة التدريس اهاهتمام كبري بالكفاية النوعية
وحتقيق أعلى  ةـة جودة التدريس هذه املادة إىل حقيقة يف املؤسسات الرتبويـوالرياضية لتحويل فلسف

أو ، حبيث جيب أال تبقى هذه الفلسفة جمرد نظرية درجات اجلودة يف املنتج التعليمي واملتمثل يف التلميذ
مفهوم جودة تجسد يالبد أن  وإمنا، يف امليدان طبيق عمليتجتسيد فعلي و دون شعار تنادي به الوزارة 

دف جودة   يف امليدان،التدريس    :ما يلي إىلمادة الرتبية البدنية والرياضية  تدريسوعليه 
  هلذه املادة حتقيق أداء عايل ومتميز يف العملية التدريسيةو حتسني نوعية التعليم. 

 ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية دريسيةلتاالهتمام مبستوى األداء وتنمية الكفاءة ا.  
  البدنية واملهارية واحلركية والنفسية لدى التالميذ.املعرفية و حتسني كافة اجلوانب  
 .حتسني قدرة التالميذ على توظيف املعارف واملهارات احلركية املكتسبة يف احلياة  
 صة الرتبية البدنية والرياضية.الوصول بالتالميذ إىل اإلبداع احلركي واملشاركة اجلادة يف ح  
  ّزيادة و  القدرات البدنية،يف اكتساب املهارات احلركية وحتسني  م الذايتتشجيع التالميذ على التعل

  .لديهم ماالندفاع والرغبة يف التعلّ 
 تشجيع التالميذ على مهارة التقومي الذايت. 

 .إكساب التالميذ خمتلف املهارات احلياتية 

 اجلماعي بني التالميذ أثناء الدرس. دعم التعاون والعمل 
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 .حتقيق درجة عالية من التفاعل والتواصل بني األستاذ والتلميذ  

  :س مادة التربية البدنية والرياضيةتدري جودة متطلبات -9- 2
إن جودة التدريس من جودة املدرس وهي تقتضي أساسا نوعية أدائه التدريسي، باإلضافة إىل 

ا تقتضي جودة جمموعة م أو كما تسمى  -ن العناصر للعملية التعليمية، فبقدر جودة هذه العناصرأ
 بقدر ما تضمن اجلودة يف التدريس عند أستاذ الرتبية البدنية والرياضية -ةعملية التعليمالمبدخالت 

ا تقتضي جودة املناهج  وبالتايل جودة خمرجات العملية التعليمية، حيث أشار بعض الباحثني على أ
االتعليمي وهذا   )165 ص، 2011، (جميد وكفاءة اهليئة التعليمية واإلدارية، ة واملباين الدراسية وجتهيزا

والذي نص ، 1998أيضا وفقا ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر اليونسكو للتعليم الذي أقيم يف باريس سنة 
يم وأنشطته من مل مجيع وظائف التعلمفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشعلى أن جودة التدريس 

ا ، 2009، (حممد م. أساتذة ومناهج دراسية وبرامج تعليمية وتالميذ واملباين واملرافق الرياضية وجتهيزا
مالعب و دراسية  من مبانفيشكل أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مع البيئة املادية مبا حتتويه  ،)37 ص

دعائم واألركان األساسية للعملية التعليمية، وهي أهم واملنهاج ال تعلمرياضية وجتهيزات وعتاد رياضي وامل
املدخالت األساسية للمنظومة التعليمية الذي ميكن أن تكون أساسا يساعد على التجديد الرتبوي 

التعليم، ومن الصعب الفصل بني هذه الدعائم واألركان األساسية للعملية التعليمية فالعالقة  جودةو 
ل تنفيذ برامج مادة الرتبية البدنية والرياضية فإذا كانت هنا ،بينهم وثيقة ك بيئة مادية مالئمة فعالة سهُ

مبا أن من طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وتطبيقها وإذ مل يكن كذلك عاقها وقتل فاعليتها، و 
من جودة املدرس سوف نتطرق بالتفصيل إىل عنصر مهم وهو جودة أستاذ الرتبية البدنية جودة تدريس 

 والرياضية.

  أستاذ التربية البدنية والرياضية: جودة - 9-1- 2
  املسؤولني عن قطاع الرتبية والتعليـم اهتمام بؤرة التدريس يف جودة حتقيق قضية أصبحت لقد           

ُ  الدراسية، املراحل خمتلف يف ساتذةاأل من ريثالكبال  لوتشغُ  التعليمية املستويات على مجيع جبودة  رادوي
 على القدرةو  والتنفيذ بالتخطيط املتعلقة التدريس مهارات إجناز يفته كفاءالرتبية البدنية والرياضية  أستاذ 
يف  التعليمي واملتمثل مستوى جودة املنتج الوصول إىل أجل من دون إهدار يف الوقت والطاقة التقومي
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جودة التدريس من  ليم على أنالرتبية والتعجمال جيمع عدد كبري من املهتمني باجلودة يف التلميذ، حيث 
م تعلّ عملية ، فهو يعترب بذلك من أهم مدخالت العملية التعليمية وأكثرها تأثريًا يف ستاذجودة األ
نظام تعليمي أن  أنه ال ميكن أليِ على  اخلرباء واملختصني يف جمال الرتبية والتعليم ؤكدحيث يالتالميذ، 

لذا فإن أي تطوير يف العملية التعليمية البد أن يبدأ  ،فيهأعلى من مستوى املعلمني إىل مستوى يرتقي 
  .وينتهي به
عملية اهتماما بالغ األمهية وفقا هلذا فإن نظم التعليم على اختالف فلسفتها وأهدافها تويل و          

كفاءة ادة  إدراكا منها بأن زي ،االرتقاء مبستوى األداء التدريسي واملهين ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية
باإلجياب ينعكس  إىل حتقيق جودة التدريس ممّابه حتما األستاذ واالرتقاء بأدائه التدريسي واملهين يؤدي 

م التلميذ يعتمد هعلى فاعلية النظام الرتبوي وخمرجات التدريس الذي يقدمه  على نوعيةأساسا ، ألن تعّل
خيتلفون يف تقديرهم لتأثري حجم األقسام فخرباء الرتبية قد  ،األستاذ له من خالل أدائه التدريسي

واملالعب واملدارس ويف الدرجة الكافية من متويل املدارس وتأثريها على نوعية التدريس ولكن ال يوجد 
 بينهم من خيتلف يف وضع األساتذة يف أعلى قائمة األولويات لتحسني نوعية التدريس، كما أنه ليس

التدريسية  العملية جناح أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف به وميق الذي اهلام الدور حول الفتخا هناك
ته اعلى كفاء وحتقيق أهدافها يعتمد بشكل أساسيرها يتطو حيث إن  ،لدرس الرتبية البدنية والرياضية

كفاءة أستاذ الرتبية   نأ، إذ على متكنه من املهارات التدريسيةو يف أداء األدوار احلديثة املطلوبة منه 
له  دـاجلي  والتقومي واإلعداد اجليد للدرس وكذا التنفيذ التخطيطأن ميتلك مهارات نية والرياضية تعين البد

وحيرص يف العملية التدريسية، يراعي األخذ مببادئ اجلودة و  ،مع تقنيات التعليم احلديثة التعامل جييدو 
ويبدي  ،تالمذتهأساليبه التقوميية ليف و  على التنويع يف أساليب وطرق التدريس مبا خيدم املوقف التعليمي

ويأخذ يف ، جمال ختصصه يفخلفية واسعة وعميقة وعلى  م املسندة إليه،متكنا واضحا من جممل املها
التعاون معهم  ن طريقعتالمذته مع اإلجيايب االعتبار حتقيق درجة عالية من التفاعل واالتصال 

م على دعم التعاون والعمل اجلماعي    لعمل الفردي.بدل ا ومساعد
التطور فإن ذلك و  من اإلتقانالدراسية مهما بلغت الربامج على هذا األساس ميكن القول أنه و        

إىل االرتقاء حتما األمر الذي يؤدي ، كفء مؤهل  أستاذال حيقق الفائدة املرجوة منه إذا مل ينفذه 
جيدر  لذا تلميذ،الاملتمثل يف تعليمي املنتج الحتقيق أعلى درجات اجلودة يف  التايلالتعليم وبستوى مب
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باعتباره  ،ااوالتدريس جل اهتمام ستاذبالقيادة املسؤولة يف التعليم أن تويل هذا اجلانب املرتبط باأل
ذروة رئيس للوصول بالتعليم إىل مستوى الال قطبهايعد بل  ،املهمة ية التعليميةأحد عناصر العمل

وأي خلل أو قصور يف إعداده أو عمله يعود عليها بنتائج سلبية  ية،الرتبو  تتحقق عربه أهداف املنظومةو 
ا تأثريًا كبرياً حتما تؤثر  من هنا كان ال بد من التأكيد على كيفية االهتمام باإلعداد   ،على خمرجا

ية الرتبيف جمال رباء اخلويرى الكثري من ، ملزاولة مهنة التدريس ألستاذ الرتبية البدنية والرياضيةاملهين 
  :الرياضية جيب أنالبدنية و الرتبية مادة تدريس  الرياضية أن القائمني علىالبدنية و 
 الالزمة لتدريس املهارات الرياضية املختلفة تدريسيةات الءميتلكوا الكفا.   
 دف توظيفها خلدمة العملية احلديثة مهارات التعامل مع وسائل تكنولوجيا التعليم  ميتلكوا

  ة.يمالتعليمية التعلّ 
 على املشاركة  تالميذاليت تساعد الالتفاعلية احلديثة استخدام األساليب التدريسية  وا منتمكني

 داعباإلببناء شخصيات تتصف  علىواليت تعمل ، واملبادرة النشطة يف عمليات التعلم احلركي
  .حل املشكالتيف والثقة بالنفس واالعتماد على الذات 

  التدريس:في ضوء جودة  التربية البدنية والرياضية ستاذاألدوار الحديثة أل -1- 9-1- 2
اجلديد املتوقع من أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ينبغي أن يتمحور حول تقدمي  دورإن ال

، واليت يستوجبها إكساب التالميذ اليوم التدريس النوعي يف العملية التعليمية اليت يفرضها جمتمع املعرفة
اليت تعينهم على التفاعل والتعامل الفعال مع حتديات العصر  ية املختلفةالرياضاملعارف واملهارات 

تمع واألستاذ وفقا ، والنوعية اجلديدة للتعليم تفرض جمموعة من التحوالت يف املمارسات التعليمية، وا
ج حتقيق جودة املنتملا تتطلبه اجلودة يف التدريس مطالب للقيام بوظائف عديدة ليكون عضوا فاعال يف 

مل ، حيث جديدةومهارات  اأدوار  يف الوقت احلايل فرض عليهعصر قد هذا الوهذا يعين أن  ،التعليمي
 بل أصبح أمشل من ذلك ،واملهارات ملعلومات واملعارفوامللقن للتالميذ االشارح واملفسر  ه دوريعد دور 

 أساليب يف توظيف رهنحصر دو وي إىل كونه مرشدا وموجها ومستشارا تعليميا ومنظما لبيئة التعلم،
البدنية  ةلياقال العمل على تنميةو  ،وحل املشكالت م التعاوينالتعلّ  اليت تقوم علىديثة احلتدريس ال
القدرة على الربط كذا و تالميذ، لدى الالعقلية العليا مثل التفكري اإلبداعي احلركية والعمليات  قدراتالو 

م الذايت ماعي، مل اجلالععلى وتدريبهم  ،الذايت واالستنتاج والتقومي يعمل كما أنه  املستداموكيفية التعّل
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ا املهارات احلركية اكتسابعلى  تالميذع اليشجعلى ت وكيفية   واالعتماد على النفس يف اكتسا
يف  هو جديد والتطلع لكل ما، املختلفة باستخدام مصادر التعلم  احلصول عليها من مصادرها املتنوعة

، تالمذتهينبغي أن يعمل على غرس القيم األخالقية يف نفوس  والرياضية، كماجمال الرتبية البدنية 
 م وخبريًا يف نظم املعلوماتيسرًا للتعلّ سيكون مُ أستاذ الرتبية البدنية والرياضية احلداثي ن وبالتايل فإ

فر  فعال بشكل املهام أو الوظائف هذه تأدية يستطيع ولكي ،ميوخبريًا إسرتاتيجيًا يف التعل ُ ض عليه ي
تدريس اليت تؤهله للتدريس بكفاءة يف جمال ات ءالكفامجلة من و  ،الفكريةمن املهارات  موعة امتالكه

  . )309 ص، 2011(احلريري،  .مادة الرتبية البدنية والرياضية
 األساسية العوامل متثل واليت والرياضية البدنية الرتبية ألستاذ البيداغوجية الوظائف أبرزوإن من 

 النقاط يف، نوجزها اخلويل أنور أمني أوضحه مامادة الرتبية البدنية والرياضية  تدريس قيق جودة حتيف 
  :يةاآلت
  لدرساجليد لعداد اإلالقدرة على التخطيط و.  

 املنهاج أهداف قيحتقتتماشى مع  اليتو أهداف الدرس بوضوح على صياغة  القدرة.   
 يئة املكان ا   ملخصص ملمارسة نشاط الرتبية البدنية والرياضية.إعداد الوسائل البيداغوجية و
  م مراعاةحتديد خصائص التالميذ و   .احتياجا
  التقدمي والعرض اجليد للدرسالقدرة على.  
  موضوع الدرس. حنودافعية التالميذ  إثارةالقدرة على  
  كفاءةب مناسبةأساليب تدريس و  طرائق وتوظيف اختيارالقدرة على.  
 التعليمية لتحقيق األهداف املالئمة بيداغوجية الرياضيةالوسائل ال القدرة على استخدام.  
  يف العملية التدريسية. تكنولوجيا التعليم توظيفالقدرة على  
  القسم والتحكم يف الوقت. إدارةالقدرة على  
 للتالميذ. املستمر التقومي 

 .تقدمي تغذية راجعة بصفة مستمرة  
  227 ص، 1996خلويل، (ا تالميذ.اللدى م تعلّ عملية التيسري(.  
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عملية التدريس، حيث  يفدور هام الرتبية البدنية والرياضية يقوم ب وكما ذكرنا سالفا أن أستاذ
 ميتلك كفاءات األستاذولية التخطيط لعملية التدريس وتنفيذه وتقوميه، وإن مل يكن ؤ تقع على عاتقه مس

تفتقد  اليتعملية التدريس لالرجتال والعفوية ختطيطا وتنفيذا وتقوميا متمكنا منها فسوف ختضع  التدريس
الصحيحة أثناء  يهدف إىل رسم األسلوب وطريقة العمل الذياجليد إىل التخطيط احملكم والتنظيم 

تتضمن عملية التدريس فيها، وعليه  مما يقلل من فرص حتقيق األهداف احملددة أو املرغوبالدرس 
كل مرحلة من هذه املراحل   طلبنفيذ ومرحلة التقومي، وتتالتخطيط ومرحلة التوهي مرحلة ثالث مراحل 

 وعليه، عملية التدريسيةأثناء ال ويف مرحلة اإلعداد يف األستاذجيب أن ميتلكها  اليت كفاءاتعددا من ال
جمموعة من املواصفات واخلصائص تتطلب الرتبية البدنية والرياضية س مادة تدريجودة حتقيق فإن 

 جمموعة من الكفاءاتواليت تتضمن  ،لتدريسي عند أستاذ الرتبية البدنية والرياضيةاملطلوبة يف األداء ا
تعريفا للكفاءة التدريسية  يأيت فيما نعرض وعليه سوف عديدة، مهارات كفاءة  كل حتت ويندرج

لدى أساتذة الرتبية  جودة التدريسمستوى بتحديد  املتعلقة التدريسية املهارات ملختلف وتوضيحا
  .والرياضيةالبدنية 

   :التربية البدنية والرياضية ألستاذ التدريسية اتءالكفا -2- 9-1- 2

على استخدام األساليب  ةقدر "ال اـبأ ستاذلأل ةـتدريسيعفاف عثمان معىن الكفاءة العرف ت
 "املناسبة اليت تساعده على حتقيق احلد األعلى من األهداف التعليمية املنشودةالتدريسية والطرق 
     .)62 ص، 2008 (عثمان،

او  واليت تشمل املعارف واملهارات أثناء املوقف  األستاذ"جممل تصرفات وسلوك كذلك  يقصد 
   .)83 ص، 2001، (حممد م. ويتسم هذا السلوك مبستوى عال من الدقة واألداء"التعليمي 

ابراهيم شلتوت ومريفت علي خفاجة يف هذا املوضوع"إوتضيف نوال  ن نسق متميز م على أ
ا املعلم عن طريق التدعيم والتوجيه عندما ميارس املعلم مهام عمله  (خفاجة، "السلوكات واليت يؤثر 

  . )47 ص ،2007
ا ددُحم  تعليمي موقف يف األستاذ يبديها اليت القدرة إىل تدريسيةال ةءلكفال راشيكما  ً  سعي

 الدول بعض بحوث وجتاربالو  اتدراسال العديد من  أظهرت وقد معينة، تعليمية أهداف لتحقيق
ات ءوكفا ،ات التخطيط واإلعداد اجليد للدرسءهي كفا لألستاذ الالزمة اتءالكفا أبرز منأن العربية 
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لق اتءكفادراسات أخرى   وأضافت ،ة تقومي الدرسءوكفا ،تنفيذ الدرس  ومساته ستاذاأل خبصال تتعّ
   .الشخصية

 املرتبطة وخصائصه ءالكفلألستاذ  التدريسي ءدااأل مواصفات فإن سبق، ما ضوء وعلى
   هي: باجلودة العالية التدريسي أداؤه ليتسم فيه تتوفر أن ينبغي التعليمية اليت بالعملية
 للمادة. املعريف باحملتوى العلمي واإلملام التمكن  
 التعليم لعملية واحلماسعلى إدارة الدروس والتحكم يف الوقت  القدرة.  
 يف التدريس. واجلودة اإلتقان ثقافة مبقتضى العمل  
 الذايت املستمر لدى التالميذ. التقومي التعلم الذايت و ثقافة إرساء  
 هم. مع اإلجيايب تفاعلالاملتعلمني و  لدى اإلجيايب السلوك تنمية  
 لدى التالميذ. التعبري وحرية املناقشة فرصة  إتاحة   
 الدروس تقدمي أثناء واإلبداع التنويع على القدرة.  
 مدافعية التالميذ للتعلّ  تشجيع وإثارة.   
  .توظيف طرق وأساليب تدريس حديثة يف العملية التدريسية  
 وتكنولوجيا التعليم يف العملية التدريسية.  بيداغوجيةاستخدام أكثر للوسائل ال  
 تالميذ.ال على امرت واالح احلب تفرض بشخصية االتسام  
 بني التالميذ. الفردية الفروق مراعاة  
 وغريها تالميذال ومتابعة الدروس يف العملي التدريب استخدام.  

مبستوى أكثر  تتعلقأن جودة التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  الباحث رى الطالبوي         
 األهداف لتحقيق قدراتو  مهاراتمن  وما ميتلكهألستاذ الرتبية البدنية والرياضية  تدريسيةال ءةالكفا

  للدرس. والتقومي والتنفيذ التخطيط إجراءاتجودة  حيث من املنشودة

    :للدرس التخطيط جودة أوال/
للدرس عملية التخطيط  "بأن عزوا إمساعيل عفانة ونائلة جنيب اخلزندار لقد أشارا كل من

تتضمن فهم األهداف التعليمية وصياغتها، وكذا أهداف املنهاج الذي يقوم األستاذ بتدريسه، واختيار 
ة من اختيار حمتوى الدرس تعمل على حتقيق تلك األهداف، أي تتكون هذه املرحلاملادة املناسبة اليت 

 .    )24 ص، 2009(اخلزندار،  "وصياغة أهداف الدرس وتنظيمه
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 عناصر جلميع الشاملة الواعية الرؤية ثلمت التخطيط للدرسعملية جتدر اإلشارة إىل أن وعليه 
 املنشودة األهداف حتقيق إىل ؤديأن جودته ت ياضية، حيثالتدريسية لدرس الرتبية البدنية والر  العملية

واجليد  السليم واإلعداد التخطيط يعدكما  ،نفسياوبدنيا و  فكريا التلميذ تنمية يف واملتمثلة العملية هلذه
ويهدف التخطيط للدرس إىل استغالل املوارد  أمهية، التدريسية وأكثرها العملية عناصر أوىلللدرس 

ألهداف من خالل الربط بني ا ،ال من شأنه أن حيقق أقصى استثمار هلذه املوارداملتاحة استغال
 فالتخطيط يعين حماولة مدروسة الستغالل املوارد واإلمكانات املتاحة ،واإلمكانات والزمن واجلهد

عبارة عن عملية منظمة يوصف بأنه  كما ،لتحقيق أهداف معينة وبوسائل متنوعة يف فرتة زمنية حمددة
ومراحل معينة  وكفاءة بفعاليةة تتضمن اختاذ جمموعة من القرارات للوصول إىل أهداف حمددة هادف

 .خالل فرتة زمنية معينة مستعينا باإلمكانات املادية املتاحة، من أجل تسهيل عملية تنفيذ الدرس
  .)280 ص، 2008(العبادي، 
، فإنه ميكن دريسيةملية التالرئيسية للعالعناصر  أهمأحد  تُعد خطيط للدرسالتعملية  ألنو 

الرتبية البدنية أستاذ على مقدار ما يبذله  فقو تتمادة الرتبية البدنية والرياضية  القول أن فاعلية تدريس
لتحقيق جودة التدريس يف  اضروري اأمر  هذا األخري يعتربمن جهود يف التخطيط للدرس، وأن والرياضية 

م مع تالميذال ةضوء معرفة طبيع مهما  فاإلمكانات والوسائل املتاحة،  االعتباراألخذ يف  وإمكانا
فهو عملية مهمة  ،للدرساجليد األستاذ يف عملية التدريس فإنه حيتاج إىل التخطيط وكفاءة كانت خربة 

، جا حيدد األستاذ من خالهلا أشكال األداء اليت يرجى بلوغها بعد تدريس كل درس من دروس املنه
 أستاذ الرتبية البدنية والرياضية فإن ولذلك ،وحتقيق أهداف املادة جناح تبيرت  اخلطوة هذه جناح وعلى

 املادة، من التمكن اتءلكفا هامتالك خالل من التدريسية اتهءكفا تطوير إىل حيتاج اخلطوة هذه يف
 بّدقة، التعليمية األهداف وصياغة حتديد وكذلك املختلفة، احتياجاتوتلبية  خصائص التالميذ ومعرفة

يئة املكان املخصص للتدريس  الالزمةالبيداغوجية  الوسائل عدادوإ  اإلملام مع األهداف، هذه لتحقيقو
، 2009(اخلزندار، .التخطيط جودةبذلك  يّحققل ،العملية اوإجراءا املناسبة التدريس وأساليب بطرائق

  .)3 ص
ختطيط يف عملية  ركزاضية أن يأستاذ الرتبية البدنية والري ينبغي علىسابقا وبناء على ما ذكرناه 

ويرى بعض  ،الدقة والوضوح يف صياغة األهداف التعليمية املرغوب حتقيقهاأوىل عنصر  كخطوة الدرس
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م بتحديد يشركوا أنوالتعليم الرتبية  املتخصصني يف جمال  جيد حبيث  وصياغتها األهداف هذه تالمذ
م مبختلف التالميذ م فيها مستويا  هذه تكون أن جبو  ويتحداهم، لذلك يهمهم اشيئً  واهتماما

املتوفرة  واإلمكانات التالميذ البدنية واحلركية وقدرات املّدة الزمنية للدرس حيث من واقعية األهداف
كما جيب عليه  الدراسية، جداوهلم للتالميذ يف املتاح والوقت القسم يف التالميذ وعدد للبيئة املادية

 املعرفية األهداف أن كما واملهارية، الوجدانيةاحلس حركية و  األهداف مع املعرفية األهداف موازنة
 ، وبعدلدى التالميذ التفكريمهارة  وتشجيع العقلية القدرات تنمية على تشمل التأكيد أن جيب

 أن على التأكيد من البد الدرس، وهناحمتوى  حتديد خطوة تأيت للدرس العامة هدافاأل حتديد
 املعرفية التالميذتناسب مع قدرات الضرورية اليت ت املوضوعات على شتمليحمتوى الدرس البد أن 

م ا ،والبدنية واحلركية واليت تشبع احتياجا ا العامة األهداف تغطي وأ  يف أمهية األكثر للدرس، وأ
 ينوياليت  التقومي وأنواع متطلباته حتديد للدرس التخطيط كما يستلزم ،بية البدنية والرياضيةالرت  جمال

   .أثناء الدرس تطبيقها األستاذ
 مباختطيط الدرس  ودةجل لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية الالزمة األدائية الكفايات وتتحدد

  :يأيت
  ية:تاآل األدائية اتءالكفاوتتضمن بدورها  :الدرس وصياغة أهداف تحديد -1
 وجدانية.و  هاريةمو  معرفية أهدافًا تتضمن حبيث، للدرس حمددة أهدافًا خيتار 
 الدرس يف حتقيقها الواجب اإلجرائية األهداف ددحي. 
 تالميذال واحتياجات احملتوى حتليل ضوء على سليم بشكلالدرس  أهداف صياغة من التمكن 

م.   وإمكانا
 ةـالرياضي واملهارات لألهداف النسبية األمهية حتديدمع  األهداف تناول يف املنطقي الرتتيب يراعي  

 .فةاملستهد
 هل املخصص الزمن مع يتناسب مبا الدرس حمتوى أهداف تحديديقوم ب. 
 بالنسبة وأمهية داللة ذات تكون حبيث العام، املخطط ضوء يف الدرس موضوع مفردات خيتار 

 .بية البدنية والرياضيةالرت  جمال يف وأساسية للتالميذ
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 احملددة مسبًقا هـأهداف قـقيحت يف املتطلبات هذه مـتُساه حبيث الدرس، متطلبات بدائل ارخيت 
 معها. تتعارض وال الدروس األخرى متطلبات مع وتتكامل وتنسجم

 تالئمها.  اليت التدريسية التحركات وحيدد الدرس يف تقع قد اليت باألحداث يتنبأ 
 التالميذ. استجابات لنوعية وفًقا للتالميذ تقدميها وكيفية الراجعة التغذية نوعية حيدد 
 كانتأو  عملية،  أو شفهية كانت سواء تعلم التالميذ، لتقومي املناسبة التقومي أساليب دحيد 

  احلركية.    أو املعرفية اجلوانب لتقومي كانت أو أو مجاعية، فردية
 اتءالكفاوتتضمن  :للتدريس خصصالم المكان ئةتهيالالزمة و  البيداغوجية الوسائل إعداد -2

    ية:تاآل األدائية
 وأهداف الدرس حمتوى طبيعة يناسب الالزمة مبا الرياضية بيداغوجيةال ائلالوس إعداديقوم ب 

 .تالميذ البدنية واملهاريةال قدرات ومستوى
 م تقنيات خيتار   التالميذ. انتباه وجتذب الدرس، تتماشى وموضوع اليتاحلديثة  التعّل
 درسلسري اجيد ل بشكل خصص ملمارسة األنشطة البدنية والرياضيةامل املكان زهجي. 
 االستخدام قبل وغريهاوالوسائل البيداغوجية  جهزةاأل سالمة من تأكدي. 
 الدرس سريورةضمان ل املناسبة والتهوية واإلضاءة األمان عوامل توفري على رصحي. 

  ية:اآلت األدائية اتءالكفاوتتضمن التعليمية:  احتياجاتهم لبيةوت التالميذ خصائص تحديد -3
  ُ  اليت تزيد من رغبة وإقبال التالميذ حنو الدرس واليت تتالءم مع ميوهلم.ية ألعاب رياضية متهيد عّد ي
 الدرس أهداف ةـصياغ لدى التالميذ عند والنفسيةالبدنية واملهارية  اجلوانبي راعي.  
  وتليب سالدر  أهداف حتقيق يف تساهم اليت متنوعة رياضية بوألعا ةبدني مترينات صمموي تارخي 

 .املختلفة تالميذلا واحتياجات اهتمامات
  الدرس ذب اهتمام وانتباه التالميذ حنوجت بيداغوجية اليتمن الوسائل الخيتار. 
 التالميذ. اجتاهات وميول م معءتالالذي تب تدريس يلاّدد أسحي  
 قوم بإعداد بعض األلعاب الصغرية الرتوحيية لتقدميها للتالميذ يف حالة شعورهم بامللل أو عدم ي

 س.اإلقبال على الدر 
 ية:اآلت األدائية اتءالكفاوتتضمن مناسبة:  تدريسوأساليب  اختيار طرق - 4
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 واإلمكانيات تالميذال وخصائصالدرس  موضوع لطبيعة ناسبةم تدريسيةوأساليب  قائطر  تارخي 
فرة   .املتوّ

 م. أهداف من قدر أكرب حتققاليت  تدريسوأساليب  قائطر  تارخي  التعّل
 رتبية البدنية والرياضيةال مادة عليمت يف يثةحد تدريسوأساليب  قائطر  ارخيت. 
 لم التفاعلية الطرائق استخدام عند حيدد التنظيمات وتشكيالت املناسبة  .التعاوين كالتعّ
 ميوهلم.و  التالميذ عدد توافق معتاليت  التدريس وأساليب طرائق ددحي   

  درس:ـأهمية التخطيط لل -أ
التخطيط للدرس وضرورته لنجاح األستاذ لى أمهية عملية اخلرباء يف جمال الرتبية والتعليم عيؤكد 

اعملية التدريسال يف    :أيتفيما ي درسيص أمهية التخطيط لل، وميكن تلخية اليت يقوم 
  جهة املواقف التعليمية بثقة ومتكن.ايساعد األستاذ على مو  
 ذ كثريا من جيعل عملية التدريس عملية منظمة ذات عناصر مرتبطة واضحة، مما جينب األستا

  املواقف احملرجة اليت قد يتعرض هلا يف أثناء التدريس.
 :يساعد األستاذ على حتديد كل من  

 .األهداف اإلجرائية اليت ينبغي حتقيقها  
  األهدافاألنشطة التعليمية املناسبة لتحقيق تلك.  
  األنشطةالوسائل التعليمية الالزمة للقيام بتلك.  
 .طرق وأساليب التدريس املناسبة  
 ية.ئأساليب التقومي املناسبة للتأكد من مدى حتقيق األهداف اإلجرا  
 هم يف منو خربات األستاذ املهنية بصفة دورية مستمرة.ايس  
 تالميذ.م التعلّ عملية حتسني إىل  تؤديراجعة  تغذية ريوفعلى تساعد األستاذ ي 

الرتبية البدنية لى أستاذ ينبغي عواليت  التخطيط السليم للدرس اومن بني املبادئ اليت يقوم عليه
ألهداف ل اللدرس ضمانا جلودة اخلطط التدريسية وحتقيق هختطيطعملية أثناء ا مراعاوالرياضية 
  املرجوة ما يلي:التعليمية 
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 الرتبية البدنية  مهم، وذلك من خالل دراية أستاذومبادئ تعلّ  تالميذس بواقع الخطة الدر  ارتباط
م  تالميذ،للباخلصائص املختلفة  والرياضية البدنية واحلركية من حيث مستواهم الدراسي وقدرا

م وميوهلم. م واهتماما م واستعدادا   وحاجا
 واألدواتخطة الدرس باإلمكانات املتاحة سواء اإلمكانات املادية املتمثلة يف األجهزة  ارتباط 

قدرات  انات البشرية املتمثلة يف، أو اإلمكالرتبية البدنية والرياضيةالالزمة لتدريس املادة الرياضية 
لتدريس املادة والزمن  ةعدد احلصص املخصصب ما تعلق، أو تالميذوطاقات كل من األستاذ وال

  املخصص لتدريس كل موضوع أو نشاط.
 األساليب مبا الطرائق و أساليب التدريس املناسبة لتدريس املادة، وحتديد أنسب هذه طرائق و ب اإلملام

  واألهداف املرجو حتقيقها. تالميذملادة ومستويات الاسب مع طبيعة ايتن
  حتديد أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى جناح اخلطة املوضوعة يف حتقيق األهداف املنشودة

وتشخيص نواحي القوة والضعف، واختاذ اإلجراءات والوسائل املناسبة لعالج نواحي الضعف 
  يف املخططات القادمة. فاديهاوحماولة ت

 مو  تالميذاألنشطة التعليمية لقدرات ال مةالئم خمتلف اليت تدفعهم للمشاركة اإلجيابية يف  رغبا
  م بشكل أفضل.علّ تالعملية ، مما يسهم يف حدوث يةقف التعليميااملو 
 مع اإلمكانات املادية املتوفرة يف  تهاينبغي أن يراعي األستاذ عند اختيار األنشطة التعليمية مناسب

دي، فمن املدرسة البيئة  أن خيتار األستاذ أنشطة تعليمية مناسبة ألهداف الدرس وحمتواه غري ا
م، ولكن اإلمكانات املتوفرة يف البيئة املدرسة حتول دون  وتتناسب مع طبيعة األساتذة وإمكانا

  تنفيذها على الوجه املطلوب.
  خلصائصوكذلك  ،وع الدرسمناسبتها ملوض بيداغوجيةاألستاذ عند اختياره للوسائل ال مراعاةجيب 

م، ومناسبتها أيضا لألنشطة التعليمية السابق حتديدها، ويدون األستاذ  لتالميذا وميوهلم واهتماما
على  اليت سيستخدمها خالل تنفيذ الدرس، وهذا يتوقف بيداغوجيةيف خطته التدريسية الوسائل ال
باملدرسة، وكذلك  بيداغوجيةال ، ومدى توافر تلك الوسائلتالميذأهداف الدرس، ومستويات ال

لذلك فهي تعد من األركان ، الوسائلهذه على مدى متكن األستاذ من مهارات استخدام 
ا إذا تكاملت مع األنشطة التعليمية املصاحبة وطر  ق ائاألساسية خلطة أي درس من الدروس، أل
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 ص، 2009زندار، (اخل.التدريس ومادة الدرس كان هلا دورها الفعال يف حتقيق أهداف الدرس
4،8(.  

  :الدرس تنفيذ جودة ثانيا/
 فعلية وأداءات ممارسات من عليه ينطوي مبا دريسيةالت العملية جوهر الدرس تنفيذ عنصر عتربي         

للدرس  التعليمية ألهدافا حتقيق إىل هذا العنصر ويهدفأثناء تقدمي درس الرتبية البدنية والرياضية، 
 إعداده مت تنفيذ ما يف مباشرة يشرع ،الدرس ختطيطعملية ب الرياضية البدنية الرتبية أستاذ قيام بعدحيث 

ا، لذلك املوضوعة الزمنية للخطة وفقا درسلل ً  النهائي التقوميرحلة مب وانتهاء للدرس املناسبة بالتهيئة بدء
وإدارته بكفاءة  الدرس وتنظيم تنفيذ الرتبية البدنية والرياضية على أستاذ كفاءةاألمر هنا ب يتعلقحيث 
 وطرائق  وظيفتعملية تنفيذ الدرس كما تتضمن ،  املختارة األنشطة البدنية ذلك يف مستخدماعالية 

واإلمكانيات  للتالميذ واحلركية والنفسية البدنية تتناسب مع القدرات وحديثة مناسبة أساليب تدريسية
 البيداغوجية الوسائل استخدام حسن إىل ، باإلضافةبةاملناس وكذا تقدمي التغذية الراجعة املادية املتوفرة،

  الدافعية إثارةتشجيع و و  ،تعليمية املخصصة للممارسةال بيئةال تنظيمو  ،التدريسعملية  يف املتاحة
الصفات البدنية  حتسني وهذا كله قصد ،مالتعلّ  خربات وتيسري ،الدرس لفعاليات الالزم الزمن ومراعاة

   )24 ص، 2009(اخلزندار،  .لدى التالميذ يةواكساب املهارات الرياض
 مبا تنفيذ الدرس ودةلدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية جل الالزمة األدائية اتءالكفا وتتحدد

  :يأيت
   :للدرس الجيد عرضوال التقديم - 1

 ُ  رستنفيذ الدعملية طلبها تت  ة اليتـللدرس إحدى املهارات األساسياجليد والعرض التقدمي  عّد ي
الدرس وزيادة  وضوعمل تالميذلعوامل اليت تضمن حسن متابعة الأحد اهي و  وتؤدي إىل حتقيق أهدافه،

م وزيادة دافعيتهم  تالميذم، فهي وسيلة جلذب انتباه الرغبتهم يف التعلّ  للدرس اجلديد وإثارة اهتماما
يئة التالميذ، و و  ا كل ماللدرس لتهيئة اعملية ميكن تعريف تتعلق هذه الكفاءة أيضا بعملية   على أ

لنشاط التعليمي اجلديد، حىت ل تالميذإعداد ال غرضبأو ألعاب من أقوال أو أفعال  ستاذيصدر عن األ
ِ  ايكونو  ويتضمن هذا العنصر  عليهم،تلقي ما يعرضه األستاذ يف حالة ذهنية وانفعالية وجسمية مناسبة ل
   :آلتيةا األدائية اتءالكفا
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 أو  التحدي بلعبة تثري بالبدء وذلك التالميذ لدى االستطالع حب ثارةالدرس باست يستهل
 التالميذ.انتباه  لفظي جيذب حوار
 أداؤه منهم متوقع هو مبا خيربهم أي بدايته، الدرس يف بأهداف التالميذ ربخي. 
 الدرس. ملوضوع السابقة للمتطلبات التالميذ إتقان من يتأكد 
 سابقه والذي يليه.راعي ترابط الدرس يف تسلسله مع ي 
 الرئيسة. األجزاء اية يف املادة مراجعة خالل الدرس من بنية على يؤكد  
 الدرس يف املتضمنة باخلربات وربطها السابقة التالميذ خربات استثارة. 
 الدروس يف والتهيئة التقدمي أساليب يف التنويع. 
 م. استجابات يزلتعز  التدريسعملية  يف سليمةال لغةالو  العيين االتصال يستخدم   التالميذ وتعليقا
 التالميذ بني الفردية الفروق خصائص يراعي.  

   للتعّلم: تالميذال دافعية إثارةتشجيع و  - 2
 مشاركةلل تالميذالبمشاعر اليت تدفع يتعلق هذا العنصر مبقدار ما يهيئه األستاذ من جو و 

رغوب ا يسهم يف حتقيق األهداف التعليمية املاملختلفة مب بدنية والرياضيةاألنشطة الممارسة يف اإلجيابية 
كثري من مشكالت الم، وترجع التعلّ عملية م ضرورة أساسية حلدوث الدافعية للتعلّ الرغبة و  عّد ، وتُ حتقيقها

وبداية الطريق الستثارة دافعية  ،أو إىل اخنفاضها تالميذم لدى الالعملية التعليمية إىل انعدام دافعية التعلّ 
م الفردية والتخطيط علّ للت تالميذال هو القادر على  كفءواألستاذ ال ،إلشباعهام هو حتديد حاجا

، والوسائل البيداغوجية أثناء تنفيذ الدرس رياضيةواأللعاب ال يف التمرينات إشباع هذه احلاجات بالتنويع
على  همعإىل املوقف التعليمي، مما يشج موجذ التالميذ دافعيـةثارة اتشجيع و وبذلك يتمكن من 

 : اآلتية األدائية اتءالكفاويتضمن هذا العنصر  ،احلركيم يف عملية التعلّ  االندماج
 لتوضيح فرًصا التالميذ إعطاء خالل من ،الناقد والتفكري املستقل التفكري التالميذ على يشجع 

م آرائهم إبداء أو الدرس حمتوى بعض جوانب   .موضوع الدرس بشأن وتعليقا
  الدرس حنو دافعيتهم وإثارةه التالميذ انتبا جلذب الوسائل البيداغوجية الرياضية استخدامينوع من . 
 مع التالميذ التواصل أمناط وتغيريمن خالل اإلمياءات اجلسدية  العرض أساليب يف نوعي.  
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  واحلوار املناقشةيتيح هلم فرص و  ،تنفيذ األنشطة البدنية والرياضيةعملية  يف تالميذال مجيع شركي 
    .عندهم الدافعية الستمرار  انًاضم
 طرحها. على يشجعهم مبا التالميذ أسئلة حنو إجيابية سلوكيات يبدي  
  ماملتعلمني للتعلّ  دافعية إثارة يفتساهم  متنوعةو  ةفعال تدريسية أساليبيوظف.   
 ستخدم عبارات لفضية حتفيزية لتشجيع التالميذ على االستمرار يف متابعة الدرس.ي 

  : مناسبة تدريسية أساليبو  طرائقتوظيف  - 3
م ومنظما له وموجها له اليوم ميكن اعتباره مثريا للتعلّ الرتبية البدنية والرياضية أستاذ  دور إن
بأنفسهم عن طريق بدنية ورياضية إىل القيام بأنشطة  تالميذحيث يقوم األستاذ بتوجيه ال ،ومقوما له

تدريس  طرائق وأساليبمن خالل حتديد ذلك ناسبة، ويتم التفاعل مع املواقف والبيئات التعليمية امل
م الذايت وكذا مهارات التقومي الذايت واليت  مناسبة  تساعد على اليت تنمي لدى التالميذ مهارات التعّل

  :آلتيةا األدائية اتءالكفاويتضمن هذا العنصر ، اليت حيددها األستاذالتعليمية حتقيق األهداف 
 اإلمكانيات و  التالميذ وعدد والوقت ألهدافا اليت تتناسب مع يةريسق وأساليب تدائطر  وظفي

  .املادية املتاحة
 يف صيغ مشكالت هارات احلركيةامل عرض.  
 طريقة وأسلوب تدريسل هعند اختيار  الفروق الفردية بني التالميذ يراعي. 
 اإلمكان قدر التدريسوأساليب  طرائق يف عنو ي.  
 إليهم املوكلة للمهمات تالميذال إمتام على واحلرص جيةمنه بصورة البدنية  األنشطة ذنفي. 

   :التعليم وتكنولوجياالبيداغوجية  الوسائل استخدام -4
 بيداغوجيةالوسائل التوظيف  ومهارته يفتعين قدرة أستاذ الرتبية البدنية والرياضة  وهذه الكفاءة

رجع أمهية هذه ت، و بكفاءة ية البدنية والرياضيةادة الرتبمل يف العملية التدريسيةوتكنولوجيا التعليم الرياضية 
ا يف الوسائل  م لدى التالميذاعليته وتُ سن من تدريسه وترفع من فحتُ أ ، وغالبا ما ّسهل عملية التعّل

مبا فيها تكنولوجيا  ة يف التدريسـعلى كل األجهزة التعليمية املعين بيداغوجيةال ائلصطلح الوسميطلق 
ويتضمن هذا ، ةـاملهارات احلركية يف عرض ـاألجهزة املستخدماألدوات و يع مج واليت تشمل، التعليم

  :اآلتية األدائية اتءالكفاالعنصر 
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 وانتباه  مستوى اهتمام رفع على يساعد ايف العملية التدريسية، مم وظف تكنولوجيا التعليمي
 خداماست على األستاذ قدرة ذلك ضمن ويدخل، عالية بكفاءة الدرس وتنظيم التالميذ

  .احلاسوب وجهاز عرض البيانات
 الدرس يف هلا املخصص اجلزء ويف املناسب الوقت يف بيداغوجيةال الوسائل استخدام.  
 .ينوع من استخدام الوسائل البيداغوجية 
 التعليمي املوقف خيدم مبا الوسائل البيداغوجية عرض مدة مراعاة.  
 دريسيةيف العملية الت توظيف أكثر للوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليم. 

 :اآلتية األدائية اتءالكفاتضمن تو  :والتحكم في الوقتقسم الإدارة  -5
 الدرس خطوات من خطوة لكل احملدد الوقت يراعي. 
 غريها دون إحداها يف الدرس وقت إضاعة وعدم الدرس فعاليات مجيع تنفيذ على رصحي. 
 أثناء احلصة. الميذالت به االلتزام جيب الذي والنظام التعليمات حوضي 
 إليها حبكمة يتعرضون السلوكية اليت معاجلة املشكالتو  التالميذ آراء إىل اجيد عستمي.   
 يشجع التالميذ على العمل اجلماعي. 
 الرأي وإبداء واحلوار يف األنشطة البدنيةاإلجيابية  املشاركة على التالميذ شجيعتب مهتي.  
 بينهم. للتعاون الفرصة وإتاحة تالميذال بني اإلجيابية التفاعالت عشجي 
 والتعاوين الذايت مالتعلّ  الذي تقوم علىرياضية وألعاب  بأنشطة للقيامتالميذ ال أمام الفرص روفي. 
 الدرسقف يف وضعيات مناسبة حبسب ما يقتضيه املوقف التعليمي من مكان تنفيذ ي. 
 .فتح جمال االتصال والتواصل مع التالميذ 

  رس:الد تقويم جودة ثالثا/
م التالميذ حملتوى الدرس، مدى معرفة إىلالدرس  تقومي عملية دف  لثمتُ كما  استيعاب تعّل

مع  ، وكذا مناسبة حمتوى املادة الدراسيةالدرس أهداف قيقحت مدى على واحلكم الوقوف عمليةهذه ال
 البدنية الرتبية نميدا يف الراجعة التغذيةأما و  ،ومدى فاعلية طرق التدريس املستخدمة مستوى التالميذ

 مساعدته أستاذ الرتبية البدنية والرياضية التلميذ قصد ا يزود اليت املعلومات كل تشمل فهي والرياضية
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  حتقيقها املراد النتائج إىل الوصول وبالتايل ة،ـاخلاطئ احلركات جتنب و احلركات الصحيحة تكرار على
م اإلجيايب للتنبؤ أو كمصدر فيها نجاحهمب يرتبط كتحد تقوميال عملية إىل التالميذ وينظر   .بكفاء

 تتسم بصورة الرتبية البدنية والرياضية يقومون بتنفيذ عملية التقومي أساتذة من بعضالفنجد 
م األمر بالشكلية   من جزءا عتربي بالرغم من أنهتنفيذه،  جتاهل ه أوجتنب إىلويف بعض األحيان يؤدي 

ا، والتنفيذ التخطيط جودة يردتق يف تكمن أمهيتهإن ف ولذلك اته،مرتكز  أهم وأحد املنهاج أجزاء  مبا معً
 األهداف إجناز يف والقوة الضعف نقاط ويظهر ،دريسيةالت وممارساته أداءاته مراجعة منستاذ األ ميكن

 بطةاملرت التقوميية اتهءكفا تطوير إىل ستاذاأل حيتاج التعليم خمرجات على والوقوف التقومي جودة ولتحقيق
 ألداء النهائي والتقومي وتقومي األقران ،ذايتال التقومي إسرتاتيجيات وتوظيف األسئلة، وتوجيه بصياغة

  .)24 ص، 2009(اخلزندار، املكتسبة مارب وخ تالميذال
 مباالدرس  تقومي ودةلدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية جل الالزمة األدائية اتءالكفا وتتحدد

  :يأيت
 يري مقننة وحمددة لتقييم أداء التالميذ. معا إعداد  
 سابًقا احملددةللدرس  التعليمية األهداف حتّقق مدى قياس على القدرة.  
 الدرس تنفيذ مراحل من مرحلة كل بعد املرحلي التقومي إجراء على احلرص. 
 خالل منتالميذ ال به يقوم بدين نشاط كل عقب املناسب والتعزيز فورية راجعة تغذية تقدمي 

 احلركات اخلاطئة. تصحيح
 معها والتعامل تقوميها وحسن لتالميذل لمهارات احلركيةل االستحسان إظهار. 
 م لتقومي متنوعة أساليب استخدام   الفردية واجلماعية. واملمارسات االختبارات مثل التالميذ تعّل
  األقران وتقومي الذايت التقومي أساليب ماستخدا. 
 البدنية والرياضية. األنشطة تنفيذ يف همتقدم مدى حولالتالميذ  الأعم إجناز مبلفات االستعانة 
 والرياضيةالبدنية  األنشطة تنفيذ جودة على احلكم يف األداء تقومي معايري على الرتكيز.  
 إىل للتوصل فيها، وقعوا اليت األخطاء أمناط وحيلل ويفسرها التالميذ منتائج تعلّ  حيلل 

 مستواهم الرياضي. تدين وأسباب ميذالتال مبستوى تتعلق استنتاجات
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  :مادة التربية البدنية والرياضية البيئة المدرسية الفعالة وجودة تدريس -10- 2
 أستاذنوعية التدريس الذي يقدمه تتوقف جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية على 

قوم أساسا على التخطيط الرتبية البدنية والرياضية من خالل وظيفة التدريس اليت يؤديها، وهي ت
واإلعداد اجليد للدرس وكذا التنفيذ والتقومي اجليد له، وتوظيف األساليب التدريسية احلديثة واستخدام 

يات هذا يستوجب ، و أكرب للوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليم يف العملية التدريسية منه استخدام فنّ
بغية حتقيق أعلى درجات اجلودة يف املنتج  ته التدريسيةالتدريس بطرق ابتكارية تظهر كفاءاته ومهارا

إالّ أن كفاءة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ال تكفي لتحقيق جودة التدريس ما مل تتواجد ، التعليمي
م اليت تتمثل يف كيفية تقدمي العمل احلركي  بيئة مدرسية مالئمة، إذ أن اختيار وتصميم خربات التعّل

ا توضيح املهارة وعرض املهارة ا لرياضية بطريقة مناسبة، واستخدام كافة الوسائل والسبل اليت من شأ
الرياضية ومراعاة خصائص الفروق الفردية بني التالميذ، وحتسني الصفات البدنية لدى التالميذ 

م املادية اليت جيد فيها األس م خمتلف املهارات الرياضية، تتوقف أساسا على بيئة التعّل تاذ كل ما وإكسا
تقتضيه العملية التدريسية لتنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية، من مبان دراسية منوذجية يف بنائها 

م، و  اليت وجمهزة بأحدث الوسائل، ووفرة يف املالعب الرياضية والوسائل البيداغوجية وخمتلف مصادر التعّل
ل دور التالميذ  حتفزهم على ممارسة األنشطة البدنية والرياضية و  يف قلب العملية التدريسية موجتعلهتُفعّ
موتُيسر هلم عملية  م ماهتعلى هذا األساس جيب االو وجتعل األستاذ يقدم التدريس النوعي، ، التعّل

م التالميذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا  م التالميذ، باعتبار تعّل بالبيئات التعليمية اليت ُجيري فيها عملية تعّل
ليمية اليت تتم فيها عملية التدريس ويتم فيها تنشئتهم االجتماعية والثقافية خبصائص البيئات التع

ا تسهل مهمة التدريس لدى األستاذ وتزيد من  ويتحقق فيها مناؤهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ
  فاعليته وكذا التوظيف الكامل لطاقاته اإلبداعية.

مادة الرتبية البدنية تحقق جودة التدريس وبناءا على ما تقدم تصبح البيئة املدرسية فعالة وت
إذا اشرتك كل تلميذ يف ممارسة األداء احلركي وتوافرت لديه الفرصة بأقصى قدر والرياضية لدى األستاذ، 

 ،من حماوالت املمارسة اليت تتطلب تقليل الوقت الذي ينفق يف انتظار أخذ الدور ألداء النشاط البدين
ار يختاو  لتعلم الفعالة هو التشجيع املستمر للتالميذ أثناء األداء احلركيويكون دور األستاذ يف بيئة ا

ا أن جتعل التالميذ يف عمل  ،التنظيمات والتشكيالت املناسبة لنوع النشاط املمارس واليت من شا
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مستمر وتقضي على فرتات االنتظار ألخذ الدور، واليت إذا ما تواجدت تقلل من نشاط التالميذ مما 
وعليه قد يؤدي ذلك إىل امللل وقد يلجأ البعض منهم  أثناء  ،ساحة الزمنية اليت ينشطون فيهايقلل امل

   .)87 ص، 2009، (حممد م.إىل السلوك السيئ. فرتات االنتظار
الفعالة حبسب ما  ةواستخالصا ملا سبق نستطيع أن حندد مواصفات البيئة املدرسية التعليمي

  يأيت:
 م احلركية.تتصف بتوفري أكرب فرصة لل  ممارسة واألداء احلركي للمتعلمني لتحسني مهارا

 .التنظيمات والتشكيالت اليت تستخدم ال تستنفذ وقتا طويال من وقت الدرس 

  هم. أن يكون معظم وقت الدرس يستهلك يف أداء النشاط البدين وال يقف التالميذ النتظار دور 

 ملختلفة للتالميذ يف الفصل الواحد وتراعي األعمال احلركية املختلفة تتناسب مع املستويات ا
 الفروق الفردية.

  اجلوانب العقلية والعمل الذايت.تساهم يف رفع الكفاءة البدنية و 

  يكون دور األستاذ يف بيئة التعلم الفعالة هو موجه ومرشد ويتابع عمل التالميذ مع إعطاء
  التعليمات والتغذية الراجعة إذا ما تطلب األمر ذلك.

هناك تداخال بني جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية والبيئة أن إىل القول ميكن  عليهو 
لدى أستاذ مادة الرتبية البدنية والرياضية تؤثر على جودة تدريس كون أن هذه األخرية املدرسية الفعالة،  

وإقباهلم على األستاذ م مع من خالل زيادة أعداد املشاركني يف الدرس وتفاعله ،الرتبية البدنية والرياضية
األمر الذي جيعل مسألة تكييف البيئة املدرسية مع احلاجات  ممارسة األنشطة البدنية والرياضية،

و  التدريسية اجلديدة والتوجهات الرتبوية احلديثة مبا فيه تنويع األنشطة وتطوير العالقة بني األستاذ
  أمرا ضروريا.  التلميذ
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   ة:ـخالص
جودة التدريس من جودة  أنخنلص إىل نتيجة مؤداها  يف هذا الفصل جاءما  بناء على  

احلديث عن جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية إمنا يعين وأن ، القائم بعملية التدريس ستاذاأل
والذي يؤدي إىل حتقيق األهداف التعليمية  الذي يتناول الشكل واملضموناملتميز احلديث عن التدريس 

ملادة الرتبية البدنية والرياضية دون إهدار يف الوقت والطاقة وبالتايل حتقيق أعلى درجات اجلودة يف املنتج 
الذي يقدمه التدريس  نوعيةيعتمد يف املقام األول على  مؤسسة تربويةمقياس تفوق أي ن وأالتعليمي، 

حتديد مؤشرات جودة تدريس ىل خالله إمن كذلك وقد متكنا  ، ؤديهاياليت وظيفة المن خالل  ألستاذا
تسمح بأن تكون لنا مرشدا على وكذا مواصفات البيئة املدرسة الفعالة اليت مادة الرتبية البدنية والرياضية 

مدى حتقيق أهداف هذه املادة، وعلى أساسها نسعى لتدارك نقائصها حىت يكون هلذه املادة موضع 
  .بني املواد األكادميية األخرى اعتبار

ذو اجلودة العالية الذي التدريس أن  ،يف هذا الفصل طرقنا إليهالقول من خالل ما توفحوى 
 والتقومي اجليد  واإلعداد اجليد للدرس وكذا التنفيذ يقوم على التخطيط حتقيق أهدافه والذييؤدي إىل 

 الذايت متعلّ يف العملية التدريسية والذي يرتكز على العليم الت وتوظيف الوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا
م املادية. املستمر   يرتبط باألستاذ الكفء ويتوقف أساسا على مقومات بيئة التعّل
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: مادة التربية البدنية الفصل الثالث
  والرياضية

 تمهيـد  
 التربية البدنية و الرياضية مفهـوم 
 األهداف العامة للتربية البدنية والرياضية 
 لرياضيةتعريف مادة التربية البدنية وا 
  نية والرياضة في  التربية البدتدريس مادة أهداف

 التعليم الثانويمرحلة 
 مادة التربية البدنية والرياضية أهمية، خصائص 
 والرياضية البدنية التربية درس محددات ،مفهوم 
 أسس اختيار محتوى درس التربية البدنية والرياضية 
 بيداغوجيةالوسائل ال  
  خالصة  
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  ـد:ـتمهي
 مع التعامل على القادرالصاحل  املواطن إلعداد دف أساسا اليوم التعليمرسالة  تأصبح

يف املرحلة الثانوية من خالل درس  الرياضية و البدنية الرتبيةمادة  جند أنو ، ومتغرياته العصر معطيات
ا تسعى  حتقيق يف اأساسي دورتلعب الرتبية البدنية والرياضية  بدنيا  إعداداإىل إعداد التلميذ ذلك، كو

 بذاته قادرا يكون لنصل به يف األخري إىل مواطن صاحل ،يف توازن شخصي تام واجتماعيانفسيا و عقليا و 
 من األساس أصبح اذه وعلى ،تمعهجمو  لنفسه نافعا يكون ةمث ومن احلياة متطلبات مواجهة على

 ل وظيفة التدريس الذي يؤديهاخال من البدنية والرياضية الرتبيةمادة  بأهداف األستاذ يلم أن الضروري
عليه سوف يتمحور هذا و ، لتحقيق أعلى درجات اجلودة يف املنتج التعليمي ميدانيا لتجسيدها ويسعى

يف املرحلة الثانوية، وكذا  والرياضية البدنية الرتبيةمادة تدريس الفصل حول مفهوم وتعريف وأهداف 
  إىل عنصر الوسائل البيداغوجية.حمددات درس الرتبية البدنية والرياضة باإلضافة 

  التربية البدنية و الرياضية: مفهوم -1- 3

 املواطن إعداددف إىل اليت  العامة مظهر من مظاهر الرتبيةالرتبية البدنية والرياضية تعترب 
ا املعاصر يتخطى جمرد كو الرتبية البدنية والرياضية إن مفهوم وعليه ف، وخلقيا وعقليااملتزن بدنيا  الصاحل

أقيمت و لية امليدانية مإىل املرحلة الع من هذا املفهوم انتقلتحيث  الرياضية، بعض األلعاب والتمرينات
جزءا من  متثلعلى جمموعة من العلوم فهي بذلك  وارتكزتهلا اليوم برامج بنيت على قواعد علمية 

تمع كما ،الرتبية العامة ه ال ميكن القول أن عليهو  ،تعترب أكثر الربامج قدرة على حتقيق أهداف ا
قدم هذا الدور الذي تلعبه  ُ الرتبية البدنية والرياضية يستطيع أي جمال من جماالت الرتبية والتعليم أن ي

 .إعدادا نفسيا وبدنيا وعقليا يف توازن شخصي تام فردإعداد الوالذي يتلخص يف 

تمعات فالختالوتنوعت تبعا  الرتبية البدنية والرياضية تعددت مفاهيم قدو  ، الثقافات وا
ا "عملية توجيهية للنمو البدين وقوام اإلنسان رّ يت سابقا عُ اففي اإلحتاد السوفي  باستخدامفت بأ

الصفات البدنية واملعرفية  اكتسابغرض بالتمرينات والتدابري الصحيحة وبعض األساليب األخرى 
تمع أو حاجات  وتعرف يف الواليات "، اإلنسان الرتبويةواملهارات واخلربات اليت حتقق متطلبات ا

ا  جزء متكامل من الرتبية العامة وميثاق جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق  املتحدة األمريكية على أ
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(الشاطئ،  عن طريق ألوان من النشاط البدين وذلك واالجتماعية واالنفعاليةمن الناحية البدنية والعقلية 
   .)17 ص، 1992

  :الرتبية البدنية والرياضيةالقول أن ومنه ميكن  

  دف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط وهو األنشطة البدنية هي العملية الرتبوية اليت 
  املختارة لتحقيق ذلك.

 من خالل  هي العملية اليت يكتسب الفرد من خالهلا أفضل املهارات احلركية والعقلية واالجتماعية
  النشاط البدين.

 ان جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية     هي ميد
  حتقيق هذه األغراض. دف وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدين اختريت

  2008(حممد م.،  التمارين البدنية. باستخدامهي عملية توجيهية للنمو البدين والقوام لإلنسان ،
  .)10 ص

  األهداف العامة للتربية البدنية والرياضية: -2- 3

 واجتاهات مفاهيم عن تعرب اليت األهدافجمموعة من  حتقيق إىللرتبية البدنية والرياضية ا تسعى
  نوجزها فيما يلي: احلركية األنشطة على ترتكزواليت  الرتبوي النظام

 :العضوية التنمية - 2-1- 3

 من فرد،لل والوظيفي البدين األداءستوى مب باالرتقاء األول املقام يف والرياضية البدنية الرتبية تم
اللياقة البدنية والقدرات احلركية من خالهلا سب اجلسم تكيواليت  ،املقننة واحلركية البدنية األنشطة خالل

األمر الذي يساعده اليت تعمل على تكييف أجهزة اإلنسان بيولوجيا ورفع مستوى كفايتها الوظيفية، 
قيامه بواجباته احليوية بسرعة دون شعوره بالتعب أو اإلجهاد، كما أن بناء هذه اللياقة البدنية  على

 العضوية التنمية أمهية هدف ثلومتُ يكفل الفرد القدرة على أداء أفضل لأللعاب واملهارات الرياضية، 
 ضفاء اجلسمإ يفا تسامهه مل  والرياضية البدنية الرتبية جمال علىاليت تقتصر  األهداف من نهأ يفأيضا 
كاجلهاز    والسالمة يف مجيع األجهزة ،وقوة التحمل ،، والرشاقة واملرونة يف املفاصلوالنشاط احليوية

 ةداوزية صحال إضافة إىل احملافظة على الدوري واجلهاز التنفسي وغري ذلك من عناصر اللياقة البدنية،
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هود بعد الشفاء استعادة ةقابلي  نهأ آخر أكادميي نظام أو علم أي يدعى وال ،بسرعة تعبال ومقاومة ا
  .)11 ص، 2008(حممد م.،  .الطب ذلك يف مبا اإلنسان لبدن اإلسهام ذلك يقدم أن يستطيع

 :الحركية المهارات تنمية - 2-2- 3

على أ إىل وصوال أمناطها وتنميةلدى اجلسم  احلركة تنشيط إىل الرتبية البدنية والرياضية دف
جلري والوثب والرمي ، حيث تبدأ براجمها منذ فرتة الطفولة واليت تتمثل يف املشي وااحلركية ياتاملستو 
 على تتأسس ال احلركية املهاراتهذه  أن جند كما ة،احلركي املهارةبعدها  تتأسسل ...إخلوالتسلق والدفع
 البدنية أن الرتبيةجند و  ،واحلسية اإلدراكية االعتباراتأيضا من  بل ،فحسب واحلركية البدنية اللياقة

 اإلدراكية الكفاءة احلركية األنشطة برامج خالل منالفرد كسب تُ حبيث  ،اهلدف هذا حتقق والرياضية
ا وإعادة حركته على الفرد بسيطرة تتصل مفاهيم جمملها يف وهىاحلركية،  وبالتايل يكتسب بذلك  إدار

ورشاقة اجلسم وغري ذلك من املهارات الرياضية اليت سرعة احلركة وسرعة رد الفعل، باإلضافة إىل مرونة 
تعترب املطلب  جمملها يف وهى ، التحمل واملرونةو  احلركية كالقوة والسرعة والرشاقةالبدنية و  ترفع من قدرته

   .)129 ص، 1996(اخلويل،  الذي حيققه تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية

 :المعرفية التنمية - 2-3- 3

من خالل تنمية اجلانب  ،لدى الفرد املعريف اجلانببية البدنية والرياضية إىل تنمية الرت  دف  
لألنشطة  تهممارس خالل من املعرفية واملفاهيم واخلربات القيم إىل إكسابه العقلي واإلدراكي له، إضافة

 والتطبيق فهمكال املعرفية واملهارات املعلومات بتنمية املعريف اهلدف يهتم كما ،البدنية واحلركية
والرياضية  البدنية لرتبيةتكتسب من خالل ا اليت  عرفيةامل جلوانب، فاوالتقدير والرتكيب والتحليل

 ما يلي:في نحصرت

 الطفل وسرية الرياضة تاريخ. 
 الرياضية والتعبريات املصطلحات. 
 واألجهزة األدوات مواصفات.  
  تاملنافسا ولوائحاملعلومات املتعلقة بقوانني األلعاب. 
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 التدريب.   وأساليب للمهارات الفين األداء طرق 
 املنافسة واسرتاجتيات اخلطط. 
 والسالمة األمان اعتبارات. 
  طرق اإلسعافات األولية لإلصابات الرياضية.و  الرياضية الصحةمفاهيم حول 
 .املعلومات اخلاصة بأجسامنا وباألمراض  
 أرقامها املسجلة. أبطاهلا والرياضية وتواريخ األلعاب وسلسلة  نافساتتواريخ امل  

الرتبية البدنية والرياضية أن ال يركزوا على مادة وعلى هذا األساس جيب على القائمني بتدريس 
اجلسم فقط وإمنا على اجلانب املعريف كذلك، ومن الضروري أن نتذكر دائما أن العقل واجلسم مرتبطان 

فكري وزادت احلصيلة املعرفية لديه، زادت القيمة ارتباطا وثيقا ألنه كلما زادت قدرة التلميذ على الت
تم  الرتبوية لعملية التعليم، ولذلك من واجبنا أن نفتح العقول مثلما نعمل على تقوية العضالت وأن 

تم بتعليم املهارات الرياضية.    .)12 ص، 2008(حممد م.،  بإعطاء املعلومات كما 

 : النفسيةتنمية ال -2-4- 3 

 اهتمامها إىل فباإلضافة ،السلوكية أبعاده بكل اإلنسان مع تتعامل والرياضية دنيةالب الرتبية إن
 اإلنساين وتفاعله وارتقائه اإلنسان بوجدان أيضا تم فهي ،املعريف واجلانب واحلركي البدين باجلانب
 النفعاليةا احلياة على تأثري واحلركية البدنية لألنشطةف ،تأكيدها على وحيرص ا يعتز ذات لهكونه 

 سلوكيات شكل يفعليه  آثارها تعكس حيث، ملمارسة هذه األنشطة لدى الفرد املصاحب والوجدانية
واملشكالت  والضغوط التوتر من التخفيف، وكذا واملتعة املرحفيه أيضا روح بعث ، حيث تمقبولة

ه لألنشطة البدنية ومن خالل ممارست ،الضغوطات هذه من للتنفيس فرصةله  تيحتو اليت تعرتضه النفسية 
، كما يتحرر من االنزواء والكبت، وخيرج لوجوده واملغزى املعىن ضفييو  حياته ثرييأيضا والرياضية 

الشحنات الزائدة ويعرب عن نفسه يف جو من الصداقة والعمل اجلماعي واملرح، والعمل للسيطرة على 
 عالقة قضية والدراسات ثو البح بعض تناولت وقد، الذات وضبط االنفعاالت احرتاما لنفسه وغريه

من خالل النتائج اليت  تبنيحيث  التلميذ، لشخصية الرتبوية اجلوانب لبعض والرياضية البدنية الرتبية
م النفسية  أنتوصلت إليها  دف كذلك إىل إشباع التالميذ حاجا احلاجة  مثلالرتبية البدنية والرياضية 

 والوقاية والرتويح السعادةباإلضافة إىل  ،ات، احلاجة إىل االنتماءإىل تقدير الذات واحلاجة إىل حتقيق الذ
م النفسية،   األمراض من  املتفوقني تالميذال أن دراساتبعض ال أكدت كماوكذا التخفيف من مشكال
م من أكثر انبساطية بشخصية يتمتعون الرياضيةو  البدنية األنشطة يف توفري  أنو  فيها، املتأخرين أقرا
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 القيم من كبريا عددا وإكسابه والرياضي البدين للنشاط املمارس شخصية تنمية نهأش من نفسيلا املناخ
  كـ: مقبولة سلوكيات شكل يف خارجه إىل امللعب داخل من آثارها اليت تنعكس النفسية

  .حتسني مفهوم الذات  
 .الثقة بالنفس  
 .إشباع امليول واالحتياجات النفسية  
 .تنمية مستويات الطموح  
 االنفعايل زاناالت.  
 حممد  .الذايت واالنضباط اآلخرين وتقبل الرياضية الروحزيادة و  العدوانية والتعبريات التوتر اخنفاض)

  .)13 ص، 2008م.، 
 :لتنمية االجتماعيةا - 2-5- 3

 تهمبساعد وذلكلدى الفرد،  احلياة أسلوب حتسني يف هاما دورا والرياضية البدنية لرتبيةا تلعب
 ، فيه يعيش الذي االجتماعي والوسط اجلماعة مع التكيف وعلى واملمتعة املتزنة ياةللح إعداده على
وكذلك  اجلماعة، أفراد بني الصداقة وختلق الودية العالقات تدعيم على تعمل أنشطتها خالل فمن

 د روح التعاون والعمل اجلماعي عن طريق األلعاب اجلماعية، وبالتايل هي وسيلة خللقافر األ تنمي لدى
 من االجتماعية والتفاعالت العمليات ووفرة االجتماعي املناخ ثراء أن كما  وبعث الروح االجتماعية،

تنمية تتميز باالتزان  والرياضي البدين للنشاط املمارس لشخصية االجتماعية اجلوانب تنمية نهأش
 القيم من رياكب عددا وإكسابه ،جمتمعه داخل واالجتماعي النفسي التكيف دف  النضجوالشمول و 

   .االجتماعية واخلربات
 :الجمالية التنمية -6- 3-2 

د لدى الفرد التذوق اجلمايل واألداء احلركي يتولّ  والرياضية البدنيةمن خالل ممارسة األنشطة           
 جمال فيف ،املتميز خاصة نلتمسها يف العروض املتعلقة برياضة اجلمباز واإلحساس باإليقاع  وغريها

  وىـاملست  ةـرفيع حركية أداءات عن للتعبري مجيل لفظ يرتدد ما كثريانالحظ  والرياضية  البدنية ةالرتبي
 اجلمالية ركاتاحل أن كما  ،ولعبه أدائه يف متميز أسلوب صاحب ألنه فنان بأنه الالعب يوصف كما

 عن الفرد يعرب كي يلاجلما التذوق فرص من كبريا قدرا تتيح الرياضيالبدين و  النشاط ممارسة عن الناجتة
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 فرصة حقا هي بل ،جافة حركية أهداف ليست والرياضية البدنية الرتبية أهداف نوبالتايل إ ،نفسه
 داءاتاأل حب على الناس بني جتمع اليت الوجدانية املشاركة عن فضال، احلركي لألداء اجلماليات لتقدير
 األنشطة أن الدراسات بعضحيث أكدت  ،لفردل اجلمالية الذات وحتقيق للتعبري وفرصة الرفيعة احلركية
 .املهارات يف تنسيقو  احلركات يف ورشاقة أنيق قوام تكسبه بل فقط الصحة اجلسم متنح ال البدنية

  .)13 ص، 2008(حممد م.، 
 : الصحية األهمية - 2-7- 3

 قوة يف اكبري  أثراأمهية كبرية على صحة الفرد، حيث هلا  مارسة األنشطة البدنية والرياضية مل نإ
بعض كما أكدت  ،وينشطوا يتعافوا أن جلأ من تلعب الناسف وعزميتها الروح وقوة ومناعته اجلسم

د ـيساع املنتظم البدين النشاط أن البدنية والرتبية الطب جماالت يف الفيزيولوجية والبحوث الدراسات
 أمراض من الكثري يف ببيتس الذي الدم يف الكوليستريول واخنفاض اجلسم يف الدهون خفض نسبة على

 االنفعالية والضغوط العصبية التوترات خفض على قادر البدين النشاط أنكما ،  الدموية واألوعية القلب
 الظهر أسفل منطقة مآال ختفيض يف عالجي دور أيضا البدنية وللتمرينات ،واإلدمان التدخني وحماربة
 .اجلراحة بعد ما حلاالت والتأهيل لاملفاص تصلب وعالج العضالت وضمور املزمن اهلضم وعسر

  تعريف مادة التربية البدنية و الرياضية: -3- 3
، تعمل األكادميية األخرى مادة الرتبية البدنية و الرياضية هي مادة مقررة كغريها من املوادإن 
هي و  ،احلياتية لدى التالميذو احلركية والفكرية املهارات الصفات البدنية وإكساب وتطوير على تنمية 

مادة مقررة لكل األطوار التعليمية ميارس فيها التلميذ خمتلف النشاطات واأللعاب الرياضية من جري 
كما واجتماعيا،  نفسيا  ،وهي خمططة ومربجمة لتنمية التالميذ وإعدادهم بدنيا، فكريا ،وقفز ورمي...إخل

ا  وخلق العادات احلسنة  الجتماعيةواواحلركة مع حتسني الصفات اخللقية  االنتباهتعودهم على سرعة أ
دروس داخل اجلدول الدراسي(دروس مقررة) الفهي بذلك مادة دراسية أساسية تنجز من خالل 

   .(نشاط داخلي، ونشاط خارجي) الدراسي وكأنشطة خارج اجلدول
"الرتبية البدنية جزء متكامل من الربنامج الرتبوي  أنعثمان عفاف عثمان وتشري يف ذلك    

    الكلي
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(عثمان،  هم أساسا يف منو ونضج التالميذ من خالل اخلربات احلركية والبدنية"اوهي نظام تربوي يس
  .)80 ص، 2008

"ذلك اجلزء املتكامل  مادة الرتبية البدنية والرياضية هي على أن مصطفى السايح حممد ويشري
شخصية الفرد بشكل رئيسي عرب من العملية الرتبوية اليت تثري اجلوانب البدنية والعقلية والوجدانية ل

  .)98 ص، 2012(حممد،  املباشر"  يـالنشاط البدن

دف إىل ترقية و تربهي عملية  مادة الرتبية البدنية والرياضية أنالطالب الباحث ويرى  ية 
  ة.نظمالبدنية امل ممارسته لألنشطةبدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا عن طريق  تلميذال

  :التعليم الثانويمرحلة التربية البدنية و الرياضة في  تدريس مادةأهداف  -4- 3

 إحداث إىل دف ومقصودة، خمططة عمليةهي  والرياضية البدنية الرتبية مادة تدريس إن
تفكريه  ويف املتعلم سلوك يف ) واجتماعية نفسية ، حركية ، معرفية ، تربوية ( مرغوبة إجيابية تغريات

 الناحية من متميزا إعدادا معدا يكون أنالرتبية البدنية والرياضية  أستاذ من يتطلب وهذا ،ووجدانه
 التفكري على القادر املتعلم شخصية لبناء والتعليمي الرتبوي العمل بتطوير له يسمح مما ،واملهنية املعرفية

 املواقف اليت كل ومواجهة متطلباته ومستجداته، مع واالنسجام جمتمعه، يف والعيش والتكيف واإلبداع
ه   .)19 ص، 2006(للمناهج،  جتا

ومما الشك فيه أن أهداف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية يف خمتلف املراحل التعليمية 
تنقسم إىل العديد من األغراض، منها ما هو حركي وبدين ومنها ما هو معريف، ومنها ما حيقق تنمية 

ن اهلدف األمسى من ميكن القول على أمما تقدم االجتاهات السليمة حنو ممارسة الرياضة، وانطالقا 
إعداد التلميذ إعدادا بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا يف توازن تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية هو 

  حتديد أهداف تدريس هذه املادة على النحو اآليت:شخصي تام، وعليه مت 

 التالميذالبناء البدين السليم لقوام و على الصحة  احملافظة. 
 والرشاقة واملرونة التحمل السرعة، ة،و الق :مثل لدى التالميذ  البدنية الصفات تطوير.  
 لدى التالميذ تنمية املهارات احلركية. 
 وبعض جوانب الثقافة الرياضية.واحلقائق عن أسس احلركة املعلومات تالميذ املعارف و ال كسابإ 
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 الجتماعية.إكساب التالميذ القيم واحلصائل الرتبوية وا 
 م احلركية ةحلهم السنياطبقا ملر  احتياجات التالميذق يحتق  .وتدرج قدرا
 املواقف خمتلف احلركة يف أساسيات وتفهم تعليمهم معرفة. 
 لكيفية الصحيحة الصحية القواعد ووضع احلركية، واخلربات املهارات تكامل على املساعدة 

 .اخل...واجلري والوثب، املشي لرمي،وا القفز، :مثل املدرسة، وخارج داخل ممارستها
 للحركة املختلفة األشكال أداء علىالتالميذ  قدرة حتسني. 
 96 ص، 1992(الشاطى،  تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي(.  

مادة الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية تدريس ذه األهداف جند أن هلوبعد عرض 
اليت ميكن حتقيقها خالل أو بعد  هدافديد إىل حتقيق جمموعة من األخالل الربنامج اجلتسعى من 

اة خصائص منو وقد متت صياغة هذه األهداف مع مراع التعليم الثانوي،مرحلة ثالث سنوات من 
ية فبنها ،الذاتيةوحاجاته ستعداداته ورغباته ايف صيغة كفاءات موجهة إىل التلميذ تراعي فيها  لتالميذا

وإتقان  ضبطاملرحلة الثانوية يصل التلميذ إىل أعلى مستويات اإلتقان لألداء احلركي والتقين وكذا 
 ،رئيسيةجماالت  أربعأن صياغة هذه األهداف وزعت على ، و احلركية واملهارية والتقنية االستجابات

وهي على  ة البدنية و الرياضيةالرتبوية ملادة الرتبي كانةقسيم أمهية كل من اجلوانب وامليربز هذا التحيث 
  النحو اآليت:

ال احلسي احلركي.  .1   ا
ال االجتماعي العاطفي.  .2   ا
ال املعريف.  .3   ا

 :أهداف المجال الحسي الحركي - 4-1- 3

يف مرحلة التعليم الثانوي من خالل ممارسة التالميذ الرتبية البدنية والرياضة مادة تدريس هدف ي
احلركية  اتتطوير املهار و  العامة وإكسابالقدرات البدنية حتسني خاصة إىل ة لألنشطة البدنية والرياضي

  :تيةاآل

  التحمل واملرونةو القوة والسرعة والرشاقة  املتمثلة يفلدى التالميذ و  الصفات البدنية  حتسني .  
 ة لدى التالميذاحلركي إكساب املهارات. 
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  ُيف والتحكم احلركية اإلدراكية الكفاءةياضية بدنية والر ال األنشطة برامج خالل منالتلميذ كسب ت 
 .اجلسم

 تناوب فرتات الراحة من خالل تحكم يف توزيع جهدهال.  
 تحكم يف الفنيات احلركية والوضعيات التكتيكية البسيطة لألنشطة واأللعاب الرياضية املربجمةال.   
 واإلحساس مبختلف  العضلي خمتلفة كاالسرتخاءكيفية االسرتخاء باستعماله طرق على  عرف تي

     .أطراف اجلسم

   :أهداف المجال االجتماعي العاطفي - 4-2- 3

إىل تنمية روح التعاون و العمل اجلماعي لدى التالميذ عن مادة الرتبية البدنية والرياضة دف 
ال وحتقيق أ ،األخرىاألكادميية تتميز عن باقي املواد طريق األلعاب اجلماعية وبالتايل هي  هداف ا

 ُ األساس هي وعلى هذا  ،لألهداف احلسية احلركية ىبنفس األمهية اليت تعط عىناالجتماعي العاطفي ي
  :  تيـةالختاذ املواقف والتحكم يف القدرات اآلدف إىل إعطاء الفرصة لدى التلميذ 

  م املهارات الرياضية.وميتلك الرغبة يف  حيب النشاط البدين والرياضيجتعل التلميذ  تعّل
  يندمج يف الفوج عن طريق مشاركته يف النشاط البدينالتلميذ جتعل. 
  بدل العمل الفردي. العمل اجلماعيحب روح التعاون و تنمية لدى التلميذ 
  بتطبيقه لقواعد احلياة اجلماعية داخل الفوج واجتاه  خلقيا بتقبل القوانني واحرتامهاالتلميذ يتهذب

 .املنافس
  ثناء ممارسة األنشطة البدنية والرياضية أبطريقة اجيابية، وباالرتياح  يعرب عن انفعاالتهجتعل التلميذ

 .يف االنفعاالت السلبية هاهلزمية و حتكم هتقبلذلك بو 
  يتضامن فعليا مع زمالئه بالتعاون داخل و خارج الفوججتعل التلميذ. 
 اآلخرين يف خمتلف املهام املنوطة به، ويف عالقاته معالتلميذ  تنمية روح املسؤولية لدى.  
 قصد احلصول على نتائج جيدة الكثري من اجلهد بذل و  ةشجاعال التلميذ غرس يف نفسية.   
  املنافساتيف  والتعاون املساعدة على املبنيةبني التالميذ  الديناميكية العالقة توطيدتعمل على 

 .الرياضية
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    أهداف المجال المعرفي: - 4-3- 3

حتسني قدراته اإلدراكية تنمية جوانبه املعرفية و ضية التلميذ على البدنية والريا مادة الرتبيةتساعد 
الرتكيز  هيهذه املادة  التفكري التكتيكي خاصة أثناء األلعاب اجلماعية، واملسائل اليت تطرحها علىو 

وسرعة االستجابة مبختلف املنبهات والرؤية املركزية واحمليطة والتصور الذهين ملواقف اللعب  واليقظة
أن  تلميذميكن للكما  ،والتنفيذ السرعة يف اختاذ القرارالوصول إىل  قصد يل والتنبؤ للحلولوالتحل

  : تيـةاملعارف اآلو البدنية والرياضية القدرات الفكرية  يكتسب يف حصة الرتبية

 .يعرف قوانني األلعاب اليت ميارسها و يطبقها 
 .يتعرف على تاريخ األنشطة البدنية و الرياضية بصفة عامة 
 يفهم أهداف الرتبية البدنية والرياضية وتأثري التدريب على اجلسم من الناحية التشرحيية 

  .والفسيولوجية
 .يتعرف على املصطلحات اليت تستخدم يف جمال الرتبية البدنية والرياضية 
 29 ص، 1996(اخلويل،  األلعاب حتكم اليت القوانني استيعابفهم و  على ساعدت(.  

وهو من خالل براجمها سعى إىل حتقيقه مادة الرتبية البدنية والرياضية كما يوجد غرض آخر ت
دف هذه املادة كذلك  تالميذ من غرس عنصر البهجة واملرح يف نفوس العلى الغرض الرتوحيي، حيث 

  .)119 ص، 2012(حممد،  .خالل ممارستهم لألنشطة البدنية

من خالل درس الرتبية البدنية لرياضية كما أن مشاركة التالميذ يف برامج الرتبية البدنية وا
ا تو  ،يبعث يف نفوسهم الكثري من السعادة والرضا واحلياة املتزنة والصحةوالرياضية  ّ ساهم يف إشباع أ

م و  م حاجا م النفسية كالغضب والعدوانية والقلق، كما رغبا ُ وكذا التخفيف من مشكال هلم فر وّ تـ
التوتر اليت  كما يتيح فرص التنفيس عن مشاعر،  حة واالستجمامفرص اكتساب مهارات االسرتخاء والرا

ويضيف  ميثري حيا ةالرياضيو  ةالبدني ةطنشألممارستهم ل، وبذلك فإن أصبحت تالزم حياة التالميذ
  .)14 ص، 2008(حممد م.،  هلا األبعاد املبهجة املشرقة والنظرة املتفائلة
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  ة:خصائص مادة التربية البدنية والرياضي -5- 3

نذكر بعدد من اخلصائص  ألخرىااملواد الرتبوية  باقيتتميز مادة الرتبية البدنية والرياضية عن        
  :منها ما يأيت

 لقدرة على التحكم ا موتريب فيه ميذتاللدى ال اإلدراكيةو تطوير الناحية البدنية والفكرية  عمل علىت
  م.يف جسمه

 شاط املفيد وغري املفيد.القدرة على الربط بني الن ميذ التالتغرس يف  
 عتمد على التنوع الواسع لألنشطة مما يساعد على مصادقة مجيع أنواع الفروق الفردية لدى ت

  .التالميذ
 حبركة ثقافية معرفية تساهم على احتالل مكانة اجتماعية. تالميذتزود ال  
  ُاخلصال والقيم واألخالق و اآلدابالتالميذ كسب ت.  
  الذات يف االجتاه االجيايب حنو النشاط البدين بشكل عام. تأكيدو املسامهة يف تقدير  
 .ا مرتبطة بظروف بسيكولوجية، مرافقة ملراحل النمو   إ
 19 ص، 2006(الوطنية،  متثل الصلة القوية للنشاط احلركي بالعمليات العقلية العليا( . 

  : والرياضية البدنية التربية مادة أهمية -6- 3

خمتلف املرحل التعليمية يف تكوين الشخصية  يف والرياضية البدنية الرتبيةمادة  أمهية تكمن
ا التلميذ،   لدى املتكاملة تعمل على صقل الصفات اخللقية واالجتماعية وخلق العادات احلسنة كما أ

م على الصرب والسجايا احلميدة  لدى التالميذ، وتعودهم على سرعة االنتباه واحلركة املتزنة، وتدر
 واالجتماعي النفسي االتزانو  يويةواحل النشاطضبط النفس والشجاعة، وتزيدهم من واالنضباط و 

 روح فيه تغرس كما اجلماعية، األلعاب خالل من مكانته لفرض الكفاءةللتلميذ  تعطي فهي والفكري،
 هلّس وتُ  ،الصعوبات وختطي النفس على االعتماد وكذا الفردية األلعاب طريق عن واملسؤولية التحرر

 حتث اليت العالقات بتطوير وذلكوالتواصل مع اآلخرين  االتصال عملية والرياضية البدنية الرتبيةة ماد
ا تعمل على إشباع حاجات ورغبات التالميذ وكذا التخفيف من اجلماعة داخل املشاركة على ، كما أ

م النفسية    .بعض مشكال
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   زء املتكامل من العملية الرتبوية هو ذلك اجل ن مادة الرتبية البدنية والرياضيةبأميكن القول عليه و 

 ن طريق ممارستهبشكل رئيسي ع لشخصية التلميذ اليت تثري اجلوانب البدنية والعقلية واالجتماعية
   .ةالرياضيو  ةالبدنيلألنشطة 

  :والرياضية البدنية التربية درس مفهوم -7- 3

 ُ  البدنية لرتبيةادة امل الدراسي الربنامج يف الصغرية الوحدة والرياضية البدنية الرتبية درس عتربي
 النشاط أوجه على شملوي ،والرياضية الرتبية البدنية ملناهج الربنامج خصائص كل حيملإذ  والرياضية،

م البدنية  احلركية املهارات خالله من ويكتسبوا التالميذ ميارسه أن تطلبي ذيال البدين وحيسنوا صفا
 من والكثري احلركية واخلربات املهاراتخمتلف  التلميذ كتسبي والرياضية يةالبدن الرتبية درس ومن خالل

 تعطي اليت املعلومات إىل باإلضافة واالجتماعية، والنفسية الصحية اجلوانبب املتعلقة واملعلومات املعارف
 بواأللعا التمرينات مثل، احلركية األنشطة باستخدام وذلك اإلنسان جسم بتكوين العلمية اجلوانب
وإذا كانت الرتبية البدنية والرياضية عرفت ، األساتذة إشراف حتت تتم اليت واجلماعية الفردية املختلفة

ا عملية توجيهية للنمو وقوام اإلنسان باستخدام التمارين البدنية والتدابري الصحية وبعض األساليب  بأ
ية واالجتماعية واخللقية، فإنه بذلك األخرى اليت تشرتك مع الوسائط الرتبوية يف تنمية النواحي النفس

وحيقق  يعين أن درس الرتبية البدنية والرياضية يعد أحد أوجه املمارسات هلا حيقق أيضا هذه األهداف
م احلركية والنمو الشامل واملتزن لدى التالميذ طبقا ملراحلهم السنية وتدرّ  االحتياجات البدنية ج قدرا

ذا الشكل فإن درس الرتبية البدنية والرياضية حيقق األغراض الرتبوية اليت ترمسها  على مستوى املدرسة، و
كما يراعي حاجات التالميذ باإلضافة إىل   ،السياسة التعليمية يف جمال النمو البدين والصحي للتالميذ

م، ولن يتأتى ذلك إال بوجود   اهتموعليه   يف حتقيق ذلكساس األ أكفاء هم أساتذةميوهلم ورغبا
تتوفر  ات اليت جيب أنكفاءتحديد اليف جمال الرتبية البدنية ب الباحثني والعاملني يف احلقل الرتبوي غلبأ

 املهام اليت أسندت إليه على أكمل وجهحىت يستطيع تأدية أدواره و  الرتبية البدنية والرياضية، يف أستاذ
ساير مدى نضجهم ووعيهم وينهض يسلك الطريقة املثلى لنقل املعلومات إىل التالميذ اليت تناسبهم وتو 

تمع جبيل  .)94 ص، 1992(الشاطئ،  يستطيع خدمة ا
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  محددات درس التربية البدنية والرياضية:  -8- 3

 برنامج زء من األهداف العامة املسطرة يف إىل حتقيق ج سعىإن درس الرتبية البدنية والرياضية ي    
ر حوله لذا فإن كل درس يكون له حمور يدو  ل التعليمية،مادة الرتبية البدنية والرياضية يف خمتلف املراح

، لذا عليه الرتبية البدنية والرياضية أستاذويكون متجها حنو حتقيق هدف حمدد وواضح يعمل من أجله 
حتقيقه  الدرس مستعينا بعدد من العوامل اهلامة للوصول إىل اهلدف املرجو  خالل يوظف كفاءتهأن 

  : يأيتلدرس فيما وتنحصر العوامل احملددة ل

  المحدد األول: األهداف التعليمية: - 8-1- 3

واألسلوب الذي يساعد يف  ،إن عملية حتديد األهداف التعليمية تعترب جزءا جوهريا لكل درس    
حيث أنه على حتديدها يتعني حتديد الوسائل  ،توجيه العمل الرتبوي واالبتعاد عن االرجتال والعشوائية

وجيب أن ـة، م عند تنفيذ الدرس، كما تعد نواتج أو خمرجات العملية التعليميواألساليب اليت تستخد
إن عملية حتديد وعليه ف ،تشمل خطة األستاذ على األهداف اليت يرجى حتقيقها من وراء أي نشاط

  ساعد على:ت ةالتعليمياألهداف 

 .اختيار خربات ومهارات التعليم املناسبة  
  التعليمية املالئمة.اختيار أساليب التدريس واألنشطة  
 .اختيار أساليب التقومي على أسس سليمة 

 .اختيار الوسائل البيداغوجية املناسبة  
يكون من مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى األساتذة إن احلكم على جودة تدريس فوعليه     

دة حتديدا تكون أهداف واضحة وحمد ، لذلك جيب أنالتعليمية احملددة سابقا خالل حتقيق األهداف
يراعي قدرات  إجرائيا، وأن يكون اهلدف قابال للمالحظة والقياس يف ذاته ويف نتائجه وجيب أن

  .)56 ص، 2008(حممد م.،  .باعتبارهم هم حمور العملية التعليمية واستعدادات التالميذ

  :   المحدد الثاني: خصائص التالميذ وحاجاتهم - 8-2- 3

عد    ُ  العملية التعليمية، لذا فإن دراسة حاجاته أمر ضروريور حوله اليت تدور احملالتلميذ  ي
خصائص الفروق الفردية بني وأهدافه ومحل التدريب جيب أن تتناسب مع  الدرس  فاختيار حمتوى

اخلربات السابقة للتالميذ املعرفية مع  مة جيب أن تتناسب، كما أن أساليب التدريس املستخدالتالميذ
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فإنه جيب التنويع يف بني التالميذ ف احلاجات املعرفية واحلركية واالنفعالية ، ونظرا الختالواحلركية
لدرس، حبيث ميكن مقابلة هذه احلاجات  على اختالفها وإتاحة ا عملية إعدادعند البدنية األنشطة 

  .واستعداداته البدنية الفرص لإلبداع كل يف حدود قدراته

    المتاحة:المادية : اإلمكانات ثالثالمحدد ال - 8-3- 3

تلعب مادية فعالة، حيث  تتطلب توفري بيئةالرتبية البدنية والرياضية عملية تنفيذ دروس إن   
عملية أحد احملددات عند يف سري العملية التعليمية، كما تعترب دورا هاما اإلمكانات املادية فيها 

 وكيف ميكن استخدامها املتوفرةلدرس، فاألستاذ حيتاج أن يعرف نوعية هذه اإلمكانات ل التخطيط
  :وتتمثل اإلمكانات املادية يف اآليت ،م منتجةحبيث جيعل بيئة التعلّ 

  الرياضية: وسائل البيداغوجيةوال المالعب /أوال

ماملمارسة مكان هو  إن من أهم العوامل احملددة لدرس الرتبية البدنية والرياضية       املتاح للتعّل
حىت يتمكن من  ،التخطيط لتنفيذ الدرس مساحة امللعبعملية د فعلى األستاذ أن يضع يف اعتباره عن

املالئمة للتالميذ وما إذا كانت تتناسب مع املكان املتاح وحىت يستطيع والتشكيالت اختيار التنظيمات 
أن خيطط لرتتيب األدوات يف امللعب بشكل يسمح بالعمل االنسيايب من نشاط آلخر، فاألستاذ عليه 

املوجودة به لتنفيذ أوجه النشاط بالدرس،  اديةمللعب ويستفيد من اإلمكانات املأن حيسن استغالل ا
 مارسةأن يتخذ اإلجراءات املناسبة جلعل مكان املو وعليه أن حيدد متطلبات املكان للنشاط املختار، 

قد يتواجد بامللعب أكثر من أستاذ لذلك فإن األمر يستدعي أن يقوم بتخطيط امللعب ف  مناسب
، حىت يقلل يف العملية التدريسية وكذلك نوعية األدوات اليت سوف يستخدمها  حدود ملعبه لتحديد

  تنفيذ الدرس.عملية من االرتباك الذي ميكن أن حيدث أثناء 

الوسائل البيداغوجية من عتاد حيتاج األستاذ يف تنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية إىل  كما    
على فهم املهارات احلركية واألنشطة البدنية  التعليمية اليت تساعد التالميذملعينات اكذا رياضية و وأجهزة 

املراد تعليمها، لذلك جيب عليه أن خيطط لذلك، وأن حيدد املكان األمثل الستخدام مثل هذه املعينات 
 واليت  ويتأكد من سالمتها، وعليه أن يعرف نوع وعدد العتاد واألجهزة الرياضية املوجودة باملدرسة

عليه أن يستفيد من  واألستاذ الكفء يستطيع االعتماد عليها يف تنفيذ دروس الرتبية البدنية والرياضية،
  .)67 ص، 2008(حممد م.،  وجودة باملدرسة.األدوات املمجيع 
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  :المادية المتاحة لإلمكانيات محتوى الدرسمعرفة مدى مالئمة  /اثاني

توفرة املاإلمكانيات املادية من بالقدر املستطاع  ستفادةاالعلى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية 
ومدى املتوفرة املادية واإلمكانيات  عتادلبااملعرفة والدراية التامة كذلك مطلوب منهم و  ،هلم يف املدرسة

ومدى تناسبها مع احلركات أو املهارات  هلا من قبل، املخططوالرياضية  ة البدنيةنشطاألمع  تهامءمال
م البدنية والنفسية،  يمها للتالميذملراد تعلا الرياضية ه يعتربوكذا احتياجا اليت تساعد الوسيلة  وهذا كّل

حاجة إىل تعديل على حتديد الدرس ويدرك من خالهلا إذا ما كان هناك أستاذ الرتبية البدنية والرياضية 
يف حني ال يوجد  مبازب أن يدخل يف برنامج نشاط اجلإذ من الصع ،أو إعادة النظر فيه حمتوى الدرس

ذا  هلو  ،قاعة حتتوى على أبسط اجلمبازاملدرسة دون أن يكون يف أو  ،مبازنشاط اجل يف هذا الربنامج
خمصصة هلذا ما حنتاج إليه من أماكن ومساحات للربامج عنصرا أساسيا يف حتديد  يدكان التخطيط اجل

  .ملادية املوجودةأو ما يتطلبه التعديل بالنسبة لإلمكانيات ا ،الغرض

  التالميذ: صائلخصالمادية المتاحة  مكانياتمعرفة مدى مالئمة اإل ثالثا/

تعترب  ةالرياضي املادية املوجودة يف املؤسسات التعليمية من الوسائل البيداغوجيةإن اإلمكانات 
يف عملية ضرورية ل وسائمن املقومات األساسية اليت ينبين عليها درس الرتبية البدنية والرياضية، كما تعد 

ُ للتالميذ  تتالءم مع خصائصذا كانت إزداد أمهيتها توحتقيق أهدافه، و  هذا الدرس حتديد ّسرحىت تـ هلم  ي
كرات  يد،مثل كرات ال، وتنمية عناصر اللياقة البدنية احلركية وبالتايل اكتساب املهاراتم عملية التعلّ 

وأجهزة  وبالتايل جيب أن يكون العتاد الرياضي ،خلإ..الشواخصرة، الكرات الطبية، كرات الطائ ،السلة
مرحلة أي يف  ميذمناسبة للتالالسلة وشباك كرة الطائرة واملالعب الكبرية  جهزة ملعب كرة كأاملالعب  
بطبيعة املهارات واألدوات  ممارسة األنشطة البدنية والرياضية عند مستواهم الرياضيتأثر يإذ تعليمية، 

يركز معظم وقته واهتماماته للتغلب على صعوبة استخدام  التلميذثال إذا كان فم ،اواليت يستخدم
ال يؤدي هذا العامل إىل إعاقة سري الدرس وبالتايل فقد  ،مهءاألدوات الثقيلة أو الكبرية اليت ال تال

استخدام عملية وهلذا السبب فإن  ،الرياضية لمهاراتالتالميذ لم تعلّ عملية يسبب جناحا كبريا يف 
حتقيق يف  ضرورياأمرا  أصبحأثناء الدرس  خصائص التالميذ حسب  ةالرياضيوسائل البيداغوجية ال

  .الرتبية البدنية والرياضية مادةاليت تسعى  إليها األهداف املسطرة 
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  أسس اختيار محتوى درس التربية البدنية والرياضية: -9- 3

ا أستاذ الرتبية الب وظائفإن من أهم ال   ، لذا دنية والرياضية هو اختيار حمتوى الدرساليت يقوم 
أن يراعي بعض األسس اهلامة حىت يتمكن من حتقيق اهلدف املرجو منه، وتتمثل أسس جيب عليه 

  اختيار حمتوى الدرس يف اآليت:

 تمع. العامة وأهداف تتفق مع أهداف الرتبيةوأن  ،أن تشتق أهداف الدرس من أهداف املنهج  ا
  مع قدرات التالميذ العقلية والنفسية واجلسمية ويتفق مع ميوهلم الدرس حمتوى أن يتناسب

م   .وحاجا
 جيب أن يراعي حمتوى الدرس الفروق الفردية بني التالميذ .  
  بالدرس مع طبيعة العمل العضلي للجسمالبدنية جيب أن يتماشى حمتوى األنشطة.  
 .جيب أن يكون حمتوى األنشطة بالدرس متنوعة ومشوقة 
 ن املخصص له ومع اإلمكانيات املادية املتاحة.أن يتناسب حمتوى األنشطة بالدرس مع الزمب جي  

وبعد أن خيتار األستاذ حمتوى درس الرتبية البدنية والرياضية مراعيا األسس السابقة، فإن عليه 
قبل  عليه أن يراعيها الواجبالتخطيط للدرس، ولكن توجد جمموعة من الشروط عملية أن يبدأ يف 

  البدء يف عملية التخطيط وكتابة الدرس وهي: 

  أن يقوم األستاذ بعمل حصر جلميع األدوات املوجودة باملدرسة واألشياء اليت ميكن استغالهلا يف
 الدرس.

 .أن يقوم بالتخطيط لتحضري الدرس قبل موعد تنفيذه بفرتة كافية 
  ينات املختارة تتناسب مع مستوى جيب أن يتأكد األستاذ من أن درجة صعوبة األنشطة أو التمر

 ميذ وميكن حتديد ذلك عن طريق أداء التمرين قبل كتابته.وقدرات التال
  جيب على األستاذ أن يتخيل األخطاء اليت قد يقع فيها التالميذ أثناء التمرين أو النشاط وأن يعد

 نفسه لكيفية إصالحها سواء اإلصالح الفردي أو اجلماعي.
 جيب على األستاذ أن  ُ  عد نفسه ملواجهة أي طوارئ قد حتدث مثل عدم قدرة التالميذ على أداءي

 مترين معني أو التغيري غري املتوقع يف حالة اجلو.
 الحظ  ما   ةـا للتالميذ يف حالـة لتقدميهـيفضل أن يعد األستاذ بعض األلعاب الصغرية الرتوحيي 

 شعورهم بامللل أو عدم اإلقبال على الدرس.
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جيب أيضا على األستاذ أن يراعي جمموعة من االحتياطات لضمان عامل األمن والسالمة كما        
  يف الدرس:

  أن يكون امللعب أو الفناء الذي سينفذ فيه درس الرتبية البدنية والرياضية خال من العوائق، أي
 ليس به حفر أو مطبات حيتمل سقوط التالميذ أو تؤدي إىل عرقلة التالميذ أثناء الدرس.

  أن تكون مساحة امللعب الذي ينفذ فيها الدرس مناسبة لنوع النشاط الرياضي، فال يكون املكان
ضيق يعوق حركة التالميذ أثناء احلركة نتيجة لعدم اتساع امللعب حبيث حيدث مصادمات بني 

م.  التالميذ فيتسبب ذلك يف إصابا

 مللعب، فيجب تقسيم امللعب واحد يف ا ب واسعا وحيتمل تواجد أكثر من قسمإذا كان امللع
 الدرس.، حىت ال حيدث تداخل واصطدام بني التالميذ أثناء ة بكل قسموحتديد حدود خاص

  .جيب اختبار سالمة األجهزة واألدوات قبل استخدامها والتأكد من صالحيتها 

 .جيب التأكد من تثبيت األجهزة واألدوات على األرض جيدا 

  م.جيب أن تتناسب االرتفاعات والرت  كيبات يف األجهزة واألدوات مع مستوى التالميذ وقدرا

  إذا كانت األنشطة يف الدرس تتطلب االقرتاب مثل الوثب فيجب أن تكون مسافة االقرتاب كافية
 يكون مكان اهلبوط آمن ال يوجد بالقرب منه حائط أو أعمدة مثال. وأن

 جيب أن تكون أوجه النشاط يف الدرس مالئمة حلالة اجلو. 

 ن يتخلل الدروس ذات احلمل العايل فرتات راحة جتنبا للتعب العضلي واإلجهاد والتقلصات أ
  )71،73 ص، 2008(حممد م.،  العضلية.

  بيداغوجية:الوسائل ال -10- 3

األربعة  جوانبه يفتنمية شاملة متزنة  تلميذتنمية ال إىل الرياضيةالبدنية و الرتبية مادة  دف    
البد هلا من  األهدافوحىت تتمكن من حتقيق هذه  ،ية والعقليةفسية واالجتماعيسية البدنية والنالرئ

أكثر االعتماد و  ،يف تدريسها من طرف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية العلمياالعتماد على األسلوب 
 الربنامج يفيعترب أصغر وحدة الذي الرياضية البدنية و درس الرتبية  خالل الوسائل البيداغوجيةعلى 

املتعددة من  االرياضية كامال بأغراضهالبدنية و طياته هدف الرتبية  يفحيمل  والذي ذه املادة،هل الدراسي
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باالستعانة  إالنه ليس هناك سبيل لتحقيق هدف الدرس إفعليه و  ،خالل الوقت املتاح لكل درس
وتضمن  والطاقة، هداجلتقتصد يف ختتصر الوقت و  اليت رياضيةوأدوات  من أجهزة بيداغوجيةبالوسائل ال

مشاركة التالميذ اإلجيابية يف ممارسة األنشطة البدنية والرياضية واكتساب املهارات الرياضية وكذا تنمية 
واأللعاب والتمرينات  دريسإضافة إىل قدرة األستاذ من التنويع يف أساليب الت، عناصر اللياقة البدنية

وبذلك  ،يف تنفيذ الدروس ق مبدأ السرعةيحتقو  ،تالميذا مواجهة الفروق الفردية بني الذوك ،الرياضية
  .املنشودة أهدافهوحتقيق  البدنية والرياضية الرتبية درستكون ضرورية إلجناح 

على أن الوسائل البيداغوجية قادرة على نقل املعلومة أو  )10 ص، 2013(إبراهيم، ويشري      
لمتعلم مما يكون ذلك أجدى لثبات ورسوخ اخلربة بصورة أكثر وضوحا ودقة وأكثر جذبا وتشويقا ل

هذه املعلومة أو اخلربة أو املهارة، وأن الدرس الذي يؤدى بدون وسيلة بيداغوجية يكون بعكس الدرس 
ومن هنا ميكن الذي يؤدى باستخدام الوسيلة البيداغوجية الذي نكون قد أشركنا فيه أكثر من حاسة، 

الرتبية ريورة دروس ستضمن دريسية العملية الت يفاملستخدمة  ةالوسائل البيداغوجية الرياضيالقول بأن 
  .يف حتقيق أهداف هذه املادةبكثري   تؤثرو  البدنية والرياضية

مجيع األدوات واملواد على أّن الوسائل البيداغوجية هي " )109 ص، 2009(فرج،  رىوي
ا املعلم   يق الغرض التعليمي منها".ويوظفها خالل عملية التدريس لتحق املختلفة اليت يستعني 

ا الرياضية واألجهزة  األدواتجمموعة من  ويرى الطالب الباحث الوسائل البيداغوجية على أ
ا  ،التعليمية الرسالة تبسيطاألستاذ يف ا  يستعني اليت احلركي  مالتعلّ  عملية يفتلميذ ال تعنيكما أ

 حتت والتعليم الرتبية جمال يف املختلفة يداغوجيةبال الوسائل دخلت وقدوحتسني عناصر لياقته البدنية، 
 والبصرية السمعية الوسائلاإليضاح،  وسائل ،التدريس معنيات ،املعينة الوسائل منها كثرية أمساء

  .التعليم تقنيات أو التعليم تكنولوجيا  تعليمية،ال الوسائل

 إدراك يف هتساعدو  تلميذ،ال حواس تثريوالوسائل البيداغوجية يف نشاط الرتبية البدنية والرياضية     
ا وتعلّ  املادةهذه حمتوى  وفهم ا أقل وقت وأقل جمهود يفمها وإجاد حتسني  على نهتعي، كما أ

 يف دوره ميارس أن جيب تلميذال نإف ولذلك الرياضية،رات املها خمتلف اكتسابالصفات البدنية و 
أستاذ وخاصة أستاذ الرتبية البدنية  ولكل ميةتعلي مؤسسة لكل ضرورة كما تعترب،  وصيانتها استخدامها
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 األهداف إطار يف وتعمل جا املنه عناصر من مهما اعنصر بيداغوجية ال الوسائل تعدكما    والرياضية
 من جمموعة أو درس لكل التعليمية األهداف وصياغة حتديد أي أستاذ إىل يسعى وحينماه ل احملددة

ً ثإ استخدامها يستطيع اليت يةبيداغوجال الوسيلة نوع يف يفكر الدروس  ،التعليمي للموقف ودعما راء
  . )558 ص، 2014(السامرائي،  من قبل. حددها اليت ألهدافا لوحتقيق

 :تربية البدنية والرياضةال درسفي  بيداغوجيةال أهمية استخدام الوسائل - 10-1- 3

عد استخدام ال ُ  الرتبية البدنية والرياضيةادة مل يةتدريسال العملية يف الرياضيةة ـائل البيداغوجيسو ي
 من ضرورةو  الرتبية البدنية والرياضة نشاطمن املستلزمات الرئيسية للسري احلسن ملختلف فعاليات 

ا ،  اليت ينبين عليها الدرس الضروريات  إىل يؤدي وجاذبية مما تشويقا أكثر التعليمي املوقف جتعلكو
من قبل األستاذ خالل دامها استخحسن ك فيه أن ا ال شوممتالميذ، وال ستاذاأل بني التفاعل زيادة

م يؤدي حتما إىل الدرس م   تنميةو  لدى التالميذ احلركي تيسري عملية التعّل م  ؤديتية، و اإلدراككفاء
 حنو الدرس. االجيابيةتهم مشارك زيادة إىل حتما

باأللعاب  لقيمة الرتبوية املتصلة اكزيادة   ،ألسباب جوهرية وهامة أمهية الوسائل البيداغوجية أيضارجع تُ و 
أثناء درس الرتبية البدنية الرياضية  جهزة األدوات و األ تستثريحيث ، يف املرحلة الثانوية خاصةالرياضية 

 مجيع تشرتك وبذلك اون مير  اليت اخلربة جماالت إثراء  على وتعمل ،ومحاس التالميذ والرياضية نشاط
 الوسائلأن  كما،  مالتعلّ  هذا وتعميق ترسيخ إىل يؤدي ممااحلركي  مالتعلّ  عمليات يف ميذتالال حواس

حبكم  تالميذال بني الفردية الفروق ملواجهةدريس الت أساليب يف تنويعال طريقها عن ميكنبيداغوجية ال
م يف خيتلفونم أ م قدرا ا تُّس و ، واستعدادا  تساعدو  تنفيذ الدروس هل على األستاذ عمليةكو
م البدنية متنمية صفاعلى  لتالميذا كما تعترب كذلك عامال مهما يف ،  خمتلف املهارات احلركية وإكسا

وتزيد من  عنصر التشويق والسروريه إل فيالنشاط البدين والرياضي، فهي تضممارسة اإلكثار من جوانب 
درسة اليت ختلو من لذا فإن امل توفريها،و  اختيارهاإذا ما أحسن وهذا  التالميذ إبراز مواهب وإبداعات
يف مجيع املراحل الرياضية وتعاين من نقص الوسائل البيداغوجية الرياضية  العبمساحات اللعب و امل

  ال ميكن أن حتقق األغراض واملرامي اليت بنيت من أجلها ،املرحلة الثانويةيف خاصة و خالل حياة التلميذ 
  مادة الرتبية البدنية والرياضية. 
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تستدعي توفري والرياضية البدنية الرتبية  حتقيق األهداف الرتبوية لدرسإن ف وعلى هذا األساس
موافقة ملتطلبات العمل و شروط املمارسة  العبو مرياضية زات و أدوات جتهيمن  إمكانات مادية
ذلك الرياضية وكالبدنية و لرتبية ا درسالعناصر الرئيسية اليت يقوم عليها جناح  هار اعتببا ،الرياضية السليمة

األنشطة البدنية ارسة مم فيز التالميذ حنوو دور فعال يف حت التالميذمن أثر بسيكولوجي على هلا ملا 
ا إحدى الوسائل الرئيسة للتنويع يف التمرينات واأللعاب، ةـالرياضيوالرياضية     .الرياضية فضال عن أ

الرياضية البدنية و الرتبية مادة  يفم عمليات التعليم والتعلّ  يف بيداغوجيةتربز أمهية الوسائل الو 
  :يف النقاط التاليةبأنشطتها املختلفة 

 م.حنو التعلّ  ميذتالال يةاستثارة دافعو  التشويق 
 .م ورفع مستوى األداء لدى التالميذ  تساعد يف حتسني نوعية التعّل
 ودقة التنفيذ. الوقت واختصارات الرياضية هار امل إيضاح يف ستاذاأل مهمة تسهيل  
 مهارة الرياضية من قبل التالميذالسليم لل كاإلدرا. 
 حنو الدرس االجيابية ميذالتال مشاركة زيادة تضمن.  
 تالميذ.ال بني الفردية الفروق ملواجهةدريس الت أساليب تنويع على تساعد  
 لدى التالميذ قة البدنيةاتنمية عناصر الليعلى ساعد ت. 
 الدرسأثناء املتنوعة من التمارين  كبرياعددا  موردا جديدا و  ستاذميكن أن يضمن األ.    
 ستاذ.وفر الوقت و اجلهد لكل من التلميذ و األت  
 ملمارسني من الناحية املهارية أو اخلططيةللتالميذ اباملستوى الرياضي  االرتقاء.   
 هذا وتعميق ترسيخ إىل يؤدي مما  التعليم عمليات يف املتعلم حواس مجيع اكاشرت  على تساعد 

 . التعلم ثرأ بقاء ذلك على يرتتب مما مالتعلّ 
 2013(إبراهيم،  الصحيحة االستجابات تثبيت إىل يؤدي اليت التعزيز أساليب تنويع يف تساعد ،

  .)13 ص
بيانات التعليم املتمثلة يف جهاز عرض ال تكنولوجيا املهم اليت تلعبه دورغفل الن أن ميكنال و 

 درجة بأعلىهذه املادة  أهداف قيقحتو  البدنية والرياضيةتدريس مادة الرتبية  جمال يف وجهاز الكمبيوتر
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على أن  )11 ص، 2013(إبراهيم، وقت واجلهد، حيث يؤكد ال يف قتصاداو واإلتقان  الكفاءة من
استخدام التكنولوجيا املختلفة يف جماالت الرتبية الرياضية أمر حتمي وضروري إذا أردنا أن نلحق بركب 

جمال تدريس  يفوأشرطة الفيديو  بياناتبوية املستفادة من جهاز عرض الالدروس الرت من و  احلضارة،
  :ما يلي الرياضيةالبدنية و  الرتبيةمادة 

  اليد.كرة   يفللمهارة مثل مهارة التصويب أو اخلداع  احلركيعرض التسلسل  يفاستخدام اجلهاز  
  ة فمثال ميكن استخدامه املهارات أو املالعب املختلفبني عرض مقارنات  يفميكن استخدام اجلهاز

 كرة اليد.  يفاملقارنة بني التصويب من الوثب والتصويب من السقوط  يف
  موعة من الالعبني الدوليني فمثال  يفعرض مناذج  يفميكن استخدام اجلهاز رياضات خمتلفة 

  ميكن
  للجسم أثناء الطريان أو الوثب التشرحييلشكل لمنوذج عرض  يفاستخدامه. 
    بيداغوجية:لوسائل اللشاكل التي تعرقل التوظيف الجيد الم - 10-2- 3

  تنفيذه للدرس عدة مسائل متعلقة بظروفأثناء  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية عيق عملغالبا ما ي  
ا أما هي األدوات وكم عددها اليت جيب جمملها عن  واليت تتمثل يف، البيئة املادية املدرسية  ن يزود 
املادية اإلمكانيات هذه بأي أسلوب ميكن اإلفادة إىل أقصى حد من و كن حفظها وكيف مي قسمال
تتمثل يف  علق بالتوظيف اجليد للوسائل البيداغوجيةتأخرى تمشاكل  ه توجدنأكما ،  توفرة يف املدرسةامل

 انالرياضية، حيث نرى يف كثري من األحياملشاكل املرتبطة بظروف االزدحام اليت قد تظهر يف املالعب 
 األنشطة البدنية والرياضيةعدد من  ومتارس فيهااليت يتجمع فيها الكثري من التالميذ املالعب املزدمحة 

عدم قدرة األستاذ توظيف الوسائل البيداغوجية  الدرس نتيجةعض مظاهر اإلخالل بنظام بينتج عنها 
 املالعب الرياضيةمن  عدد كبرييساعد وجود  هلذاو  ،من أدوات وأجهزة رياضية يف مثل هذه املالعب

تنفيذ اشرتاك عدد كبري من التالميذ يف األساتذة من استخدام كل هذه الوسائل وبالتايل كن على متّ 
الذي تعرتض توظيف هذه الوسائل البيداغوجية يف العملية املشاكل  بعض، إضافة إىل أنه هناك درسال

ئل حىت يسهل فيه عملية ختزينها التدريسية وهي عدم وجود خمزن مالئم تُنظم فيه هذه الوسا
واستخراجها، أو يكون موقع هذا املخزن بعيدا عن مكان املمارسة الذي تتم فيه حصة الرتبية البدنيـة 

على البعض  والرياضيـة مما يؤدي إىل عجز األساتذة من توظيفها كلِّية أثناء تنفيذ الدرس واعتمادهم
  منها فقط.
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 ة:ـخالص

 على والرياضية البدنية الرتبيةمادة  أمهية ومكانةأدركنا  الفصل تقدم يف هذاما خالل  من
األساس وخلصنا إىل أن اهلدف ، خاصة يف مرحلة الثانوية ضمن درس الرتبية البدنية والرياضية التلميذ

إعداد التلميذ إعدادا بدنيا ونفسيا وعقليا يف توازن من تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية هو 
 يف حتديد أهداف تدريس هذه املادةمت  كماالرياضية،   البدنية لألنشطةممارسته  من خالل شخصي تام

وهي   اجلوانب القيمة الرتبوية ملادة الرتبية البدنية و الرياضيةهذه أمهية تعكس جماالت أساسية  ثالث
ال احلسي احلركي ال االجتماعي العاطفي، ا ال املعريف، ا    .ا

 الوسائلعلى حمددات درس الرتبية البدنية والرياضية، باإلضافة إىل أمهية  خاللهمن تعرفنا كما 
اليت ال من املستلزمات الرئيسية تعترب   هذه الوسائل بالنسبة هلذه املادة، واستخلصنا بأنبيداغوجية ال

 أصبحتكما  الرتبية البدنية والرياضة نشاط ن ملختلف فعالياتلسري احلسميكن االستغناء عنها يف ا
مشوقة  بصورة وتقدميها التعليمية الرسالة تبسيطيف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ا  يستعني ضرورة
ا يةالتدريس عمليةالأثناء    .اليت يقوم 
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  :خاتمة الباب األول

راسة جتلت لنا بوضوح أمهية الد ،البحثهذا بالبحث والدراسة اليت مشلت الباب األول من         
 كون هذه الدراسة ستساهم بدون شك يف حل هذه املشكلة  ،املطروحةالبحث شكلة بالنسبة ملالنظرية 

تطلبات النظرية للبحث وهذا من خالل ثالثة فصول املحيث عمد الطالب الباحث على اإلملام ب
الثاين فقد لبيئة املدرسية وعرض عناصرها، أما الفصل اأساسية حيث مت التطرق يف الفصل األول إىل 

تطرقنا فيه إىل جودة التدريس وركزنا فيه على جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، أما الفصل 
  .الوسائل البيداغوجيةعنصر وكذا  الثالث فقد تناولنا فيه مادة الرتبية البدنية والرياضية
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  انيالبـاب الثـ

  ةالدراســة الميدانيــ
  

 

  الميدانية ل األول: منهجية البحث وإجراءاتـهالفص

  
  الفصل الثاني: عرض وتحليل ومناقشة النتائج  
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  مدخل الباب الثاني: 

جية البحث واإلجراءات امليدانية هخصصنا الفصل األول ملن ،فصلنيعلى حيتوي هذا الباب        
املتوصل إليها مع التحليل واملناقشة،   املتبعة يف هذا البحث، أما الفصل الثاين فيتضمن عرضا للنتائج

جمموعة من االقرتاحات والتوصيات و  مع عرض االستنتاجات العامةكما قمنا مبقابلة النتائج بالفرضيات 
قمنا الباب هذا من ، ويف آخر الفصل الثاين مستندا يف ذلك على ما جاء يف اجلانب النظري للبحث

  اجع واملصادر اليت اعتمدنا عليها. قائمة املر العامة ليليها  الصة اخلبعرض 
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الفصل األول: منهجية البحث 
  الميدانية   وإجراءاته 

 دـتمهي  
 منهج البحث 

 مجتمع وعينة البحث 

 مجاالت البحث 

 أدوات البحث 

 الدراسة اإلستطالعية 

 األسس العلمية ألدوات البحث 

 الوسائل اإلحصائية 

 خالصة  
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   تمهيد:
نا تغطية اجلوانب النظرية لكل ما خيص موضوع البحث، سنحاول من خالل هذا بعد حماولت

إىل توضيح منهجية البحث واإلجراءات امليدانية املتبعة بغية الوصول  ،الفصل الذي يعترب جوهر البحث
ذا تطرق الطالب الباحث فيه إىل حتديد  حل مشكلة البحث املطروحة وحتقيق األهداف املرجوة، و

الدراسة االستطالعية  ، أدوات البحث،لعلمي املتبع، جمتمع وعينة البحث، جماالت البحثاملنهج ا
األسس العلمية كذا و  ،طريقة العمل اليت اتبعت يف إعداد أدوات البحثوتوضيح  ،بذكر مجيع مراحلها

وذلك يف املستعملة يف تفسري النتائج اليت يتضمنها البحث،   اإلحصائيةساليب لتليها األ هلذه األدوات
     هذا البحث. منسبيل حتقيق األهداف املنشودة 

  منهج البحث: -1- 1
إن اختيار منهج البحث خيتلف باختالف املشكالت واملواضيع املطروحة للدراسة، وعليه 

لكونه  اإلرتباطي الوصفياستخدم الطالب الباحث املنهج  ،البحثهذا حسب طبيعة ومتطلبات ف
بتحديد العالقة بني متغريي  سمحيكلة املطروحة اليت حنن بصددها و حلل املشومالئم مناسب منهج 

على أن املنهج الوصفي  )122 ص، 2003(راتب،  ، إذ يشريإجياد حلول موضوعيةالبحث وبالتايل 
اإلرتباطي"هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية، قصد تشخيصها وكشف جوانبها 

علومات مقننة عن مشكلة البحث وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها وتصويرها كميا، عن طريق مجع م
للدراسة الدقيقة، وهو املنهج الذي يسعى إىل حتديد العالقة بني متغريين أو أكثر قابلني للقياس، 

  والغرض منه هو معرفة وجود عالقة أو عدمها بغرض التنبؤ والتعميم".

  مجتمع البحث:  -2- 1
تمَ اشتمل ية أساس عمل الباحث، حيث تعترب العينة يف البحوث املسح على بحث ال ع هذاجمُ

 أستاذ 102 واملقدر عددهم بـ  ،الية مستغامنبو  ملرحلة التعليم الثانويأساتذة الرتبية البدنية والرياضية 
والية ب ميوالتعل ةيالرتب مديرية املقدمة من طرف اإلحصاءاتوفق  2014/2015للسنة الدراسية 

  .مستغامن
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   :بحثال نةيع -1-3
أستاذا للرتبية البدنية والرياضية، موزعني على ثانويات والية  93اشتملت عينة البحث على

االستطالعية عن الدراسة عزل عينة بعدها مت البحث،  جمتمع إمجايل من% 91 نسبةأي ب ،مستغامن
ذا، أي بنسبة     أستا 71وعليه مشلت عينة الدراسة األساسية  أستاذا، 22املقدرة بـ األساسية  الدراسة

 70 % . 

  خصائص عينة الدراسة األساسية للبحث: - 3-1- 1
  من حيث الجنس: - 1

  توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الجنس. :)01(جدول رقم 

  النسبة  العدد  التقسيم  المتغير
 %97  69  ذكور  الجنس

 %03  02  إناث

ــوع   %100  71  المجمـــ

  

  
  .راد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الجنستوزيع أف :)03(بياني رقمرسم 

أفراد عينة البحث هي  من %97أن ، )03(والشكل البياين رقم  )01( رقم من خالل اجلدوليتضح 
  من أفراد عينة البحث. %03بينما جند اإلناث اليشكلن سوى  ،من جنس الذكور

أي أن هناك ارتفاع واضح يف ، أن أغلبية أفراد عينة البحث هي من جنس الذكورومنه نستنج   
  نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث. 

  

97%

3%

الجنــس

ذكور إناث
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  :سـنمن حيث ال - 2
  توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير السن. :)02(جدول رقم 

  النسبة  العدد  التقسيم  المتغير
  %30  21  سنة 35إلى 28من   الســـن

  %52  37  سنة 43إلى  36من 

  %18  13  سنة 50 إلى 44من 

  %100  71  وعالمجمـــ

  

 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الســن: )04(بياني رقمرسم 

عينة البحث يرتاوح أفراد أن مدى سن  )04(والشكل البياين رقم )02(يتضح من خالل اجلدول رقم 
  .%52، أي بنسبة سنة 43و 36ترتاوح أعمارهم بني  اسنة، وأن أغلبية أفراده 50و 28بني 

  

  من حيث المؤهل العلمي:  -3
  توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المؤهل العلمي. :)03(جدول رقم 

  النسبة  العدد     التقسيم     المتغير
 %52  37  ليسانس  المؤهل العلمي

  % 48  34  استرمـ

  %100  71  وعالمجمـــ

  

30%

52%

18%

الســـــن

سنوات35سنة إلى 28من 

سنة 43إلى  36من 

سنة 50إلى  44من 
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  .لمتغير المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا : )05(بياني رقمرسم 

شهادة  متلكعينة البحث أفراد أن أغلبية  ،)05(والشكل البياين رقم )03(من خالل اجلدول رقم يتضح
 %48أما البقية أي ما يعادل ،  %52حيث وصلت نسبتهم إىل  ،يف الرتبية البدنية والرياضيةليسانس 

  يف الرتبية البدنية والرياضية. فهي حتمل شهادة ماسرت
م ميثلون عينة إ، وعليه فالبأس به ه نستنتج أن كل أفراد عينة البحث ميلكون مؤهال علمياومن

  مناسبة إلجراء هذا البحث.  

  من حيث خبرة التدريس: -4

  توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الخبرة  في التدريس. :)04(جدول رقم 

  النسبة  العدد  التقسيم  المتغير
  %30  21سنوات 9 سنة إلى من  الخبرة في التدريس

  %45  32   سنة 18 إلى 10 من

  %25  18   سنة 27إلى 19 من

  %100  71  وعالمجمـــ

  

52%48%

المؤهل العلمي

ليسانس ماستر
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الخبرة في التدريس: )06(بياني رقمرسم 

عينة س ألفراد خربة التدريأن مدى  )06( والشكل البياين رقم )04(يتضح من خالل اجلدول رقم
م التدريسيةترتاوح  ا، وأن أغلبية أفرادهسنة 27إىل  من سنةالبحث يرتاوح   سنة 18و 10بني  خربا

     .%45أي بنسبة 
لديهم اخلربة الكافية يف جمال التدريس، وهذا ما يسمح نستنتج أن أغلبية أفراد عينة البحث 
  هلم من املمارسة التدريسية على أحسن وجه.

  الت البحث:مجا -1-4 

ال البشري للي : ر المجال البش - 4-1- 1   على ما يلي: بحثاشتمل ا
   ادة الرتبية البدنية والرياضية ملرحلة التعليم الثانوي مل اأستاذ 22 ضمتعينة الدراسة االستطالعية  -

  بوالية مستغامن.
موزعني ملرحلة التعليم الثانوي  أستاذا ملادة الرتبية البدنية والرياضية 71عينة الدراسة األساسية مست  -

  .على ثانويات والية مستغامن
  المجال المكاني :  - 4-2- 1
 ثانويات والية مستغامن.ب على أساتذة  الرتبية البدنية والرياضيةاإلستبيانية  االستماراتمت توزيع  -

 ني:االمجال الزم - 4-3- 1

 عرب انتظمت قدو  2015اي  إىل غاية شهر م 2012من شهر مارس  البحث عمل فرتة امتدت -

  :التالية املراحل

30%

45%

25%

الخبرة في التدريس

سنوات9من سنة إلى

سنة18إلى10من

سنة27إلى19من
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قاصد على احلاج حممد يف شهر بن مت اختيار موضوع البحث وموافقة املشرف األستاذ الدكتور  -
  .2012مارس

، 2014إىل غاية شهر سبتمرب 2012بالنسبة للجانب النظري امتدت مدته من شهر أفريل  -
مرة كنا نضيف أي معلومات جندها مهمة وتستحق واستغرقت هذه املدة الزمنية كون أننا يف كل 

  .إدراجها لتثمني اجلانب النظري للبحث
  .2015 أفريلإىل غاية شهر  2015الدراسة األساسية أجريت بني شهر جانفي  -
وهذا بعد التأكد من الوسائل اإلحصائية املالئمة  2015قمنا بتحليل ومناقشة النتائج يف شهر ماي  -

  .بحثلطبيعة ال

 :اآلتية املتغريات على بحثال اعتمد بحث:ال راتيمتغ -5- 1
 نتائج ومالحظة الواقع، يف ما تغري إحداث على يعمل الذي املتغري وهو  :المستقل المتغير -5-1- 1

  .بالبيئة المدرسية الدراسة هذه يفاملتغري  مثليتو  التابع، املتغري على التغري هذا وآثار
 التابع املتغري تمثليو ، عليه املستقل املتغري تطبيق أثر يقاس الذي تغريامل وهو  :التابع المتغير -5-2- 1
  بجودة التدريس. الدراسة هذه يف

  أدوات البحث: -6 - 1
الطالب الباحث على جمموعة من املصادر  لغرض اإلملام مبوضوع البحث ومتغرياته، اعتمد

أحد جوانب دراستنا هذه، واليت  دراسات اليت تناولت بكيفية أو بأخرى من كتب وحبوث و واملراجع 
كانت سندا قويا للوصول إىل حل املشكلة املطروحة، وبالتايل تطلب اجناز هذا البحث استخدام 

  األدوات التالية :

   طريقة دراسة المعطيات النظرية:- 6-1- 1
وهي اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل من املصادر و املراجع 

ةالعلمية م  وانرتنيت. ،ن كتب، مذكرات، جمالت، حبوث ودراسات مشا
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  طريقة االستبيان:- 6-2- 1
 أحد أدوات البحث الوصفي باعتبارها للدراسة كأداة االستبانة الباحث الطالب استخدم 

اسبانتني، وفيها مت االعتماد على ، هأهداف إىلوالوصول  بحثاملرتبطة مبوضوع ال املعلوماتاهلامة جلمع 
   .مادة الرتبية البدنية والرياضية التدريسجودة تناولت  الثانيةالبيئة املدرسية و  تناولتوىل األ

 الدراسة االستطالعية: -7- 1
قام الطالب الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية           

ر ممكن من املعلومات حول متغريات البحث ميدانيا لبعض ثانويات والية مستغامن وهذا جلمع أكرب قد
ما يفبعد إعداد أدايت الدراسة قبل الشروع يف الدراسة األساسية، ف وقبل الشروع يف  األولية صور

وقصد الوقوف على الصعوبات والعقبات الدراسة األساسية وتطبيق أدايت الدراسة على العينة األساسية، 
حصولنا على نتائج صحيحة ومضبوطة، وبغية التوصل إىل أفضل طريقة اليت قد تواجهها وحتول دون 

ا ومعرفة مدى وضوح  ،لتقدمي أدايت الدراسة من خالل املكان والزمان واألدوات اليت ميكن االستعانة 
 من ميدانيا باختبارمها الباحث شرع الطالبالعبارات اخلاصة بأدايت الدراسة وكذا املفردات املشّكلة هلا، 

    للتعرف وهذاالرتبية البدنية والرياضية  اتذةأس مقابلة بعض مت حيث ،االستطالعية الدراسة هذه لخال
 وضعا ما لقياس معرفة مدى  صالحيتهما و تطبيقهما من املرجو للغرض األداتني ةـمالئم مدى على
من فهم وكذا معرفة مدى متكن أفراد العينة  ،وانب موضوع البحثجل تهماتغطيومدى  أجله، من

اسوءا كان ذلك من حيث  ،أداةوذلك من خالل استجابتهم لكل  األدوات املستعملة، و أ عبارا
ما ألفاظ سهولة حيث من البحث أفراد عينة خلصائص مناسبتهما ، وكذااأبعاده  من وفهمها عبارا

أسئلة اليت قد تواجه األساتذة يف فهم حتديد مواطن الصعوبات  إلمكانية انك  هذا كل ،همطرف
 ،األساسية للدراسة متهيدا األداتني حمتوى وتنظيم املالئمة غريال العبارات بعض تعديلو  االستبيان
حاولنا رفع  وعليه، وكذا توضيح الرؤية عن موضوع الدراسةدف تكوين فكرة عن البحث وكذلك 

ل تعديل هذه الغموض وتدليل هذه الصعوبات اليت قد تواجه أفراد عينة الدراسة األساسية من خال
 .يتغري املعىن العبارات أو املفردات مع احلرص على أن ال

   عينة الدراسة االستطالعية: - 7-1- 1
  .أستاذا ملادة الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي 22قوامها أجريت هذه الدراسة على عينة 



123 
 

  مكان الدراسة االستطالعية: -2- 1-7 
  والية مستغامن . بعض ثانويات ت اإلستبيانية على مستوىتوزيع االستمارا مت - 
   مدة الدراسة االستطالعية: - 7-3- 1
  .2015 وشهر جانفي 2014 شهر نوفمرببني املمتدة يف الفرتة االستطالعية الدراسة أجريت  -
    خطوات بناء أدوات البحث: - 8 - 1

ولعدم  ،يث األهدافالبحث من حهذا البحوث السابقة مع موضوع  تاو أد مالئمةلعدم 
منا تطلب  ،بحثال اهذمن أجل حتقيق أهداف و  ،الباحثالطالب جاهزة على حد علم  تاو توفر أد

البيئة  واقع لقياسواحدة  ،جودة التدريس) –املدرسية لقياس متغريات البحث (البيئةنيتني ااسببناء 
لبدنية والرياضية لدى األستاذ، وهذا مادة الرتبية ا املادية واألخرى ملعرفة مستوى جودة تدريس املدرسية

كل ما طالع على  حيث قمنا باإل ،بعد أن اطلع الطالب الباحث على أدبيات وشروط بناء االستبيان
 هاأهم اخلصائص اليت متيز املادية و املدرسية درسية وباخلصوص البيئة البيئة املموضوع ودار حول  تناول

كل ما تعلق باملواضيع اليت تدور حول موضوع جودة التدريس كذا أمهيتها، باإلضافة إىل اإلطالع إىل  و 
ها أوىل ،وكذا األداء التدريسي ،والتدريس الفعال  والكفاءات املهنية عند األستاذ، فهذه كانت كّل

  .بانتنيالعمليات اليت شكلت األرضية اليت من خالهلا مت بناء االست

  درسية:البيئة المبيان است - 8-1- 1
املشكلة املطروحة واهلدف األساسي للدراسة، وبعد اإلطالع على بعض من بناءا على طبيعة 

ة األدوات اليت استخدمتها بعض الدراسات السابقة والبحوث  من بعيد أو قريب يف  قياس املشا
إستبيانية ملعرفة واقع البيئة املدرسية من طرف الطالب استمارة عنصر البيئة املدرسية، مت ترتيب وبناء 

  حسب اخلطوات اآلتية: تكان  هذا مت وفق مراحلالباحث و 
   ما يلي: وفيها مت والمراجع: المصادرمن اإلطالع على األدبيات  الخطوة األولى:

من قريب أو من  تناولت اليت األدبيات ومراجعة دراسةمن خالل االطالع على اإلطار النظري  - 1
ألساليب  ا واملنطلقات العلميةتوتعريفا اخلصوصبيئة املادية على وجه لموضوع البيئة املدرسية وا   بعيد

  قياسها.
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املادية الفعالة واحملفزة على عملية تدريس مادة الرتبية البدنية  البيئة املدرسيةاالطالع على حمددات  - 2
اتناولتها و اليت  هاوخصائصوالرياضية     .الباحثالطالب اليت اطلع عليها  دراساتبعض ال حدد
   .باحثطالب الالخبرة السابقة لل: ثانيةالخطوة ال

يف هذا اإلطار مشلت عملية توظيف اخلربات املكتسبة من الدراسة السابقة اليت أجريت يف 
عنوان البيئة املدرسية وعالقتها ببض اليت كانت حتت "إطار حتضري مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت 
حيث مت ، 2011يف  جوان درسي" براعم املنتخب املاحلاجات األساسية واملشكالت النفسية لدى 

من خالل  الباحثالطالب الشخصي الذي قام به  االطالع، باإلضافة إىل هذه الدراسةاالستفادة من 
وهي واحتكاكنا ببعض أساتذة الرتبية البدنية والرياضية،  الزيارات امليدانية لبعض ثانويات والية مستغامن،
ببناء نت من حتديد األرضية لالنطالق يات اخلام واليت مكّ األمور اليت مسحت جبمع عدد هائل من املعط

  األداة اإلستبيانية اليت تقيس واقع البيئة املدرسية.
   .والبحوث المشابهةة: االستفادة من الدراسات السابقة لثالخطوة الثا

ة اليت تطرقت إىل عناصر البيئة السابقة الدراسات االطالع على عدد من  والبحوث املشا
من خالل العرض  لواقع البيئة املدرسية، وهذا ما أوردناهقوائم واستمارات تقدير املعلمني سية وكذا املدر 

ة البحوث السابقة و السابق للدراسات   اـحول موضوع البيئة املدرسية وكل ما تعلق اليت أجريت املشا
ا بعض الباحثني وكذا البيئة املادية على وجه اخلصوص الباحث الطالب ستفاد منها ا ذيالو  اليت قام 

  . ه األداةبناء هذيف 
   .الشخصية المقابالتالمالحظة و  :الخطوة الرابعة

قام الطالب الباحث بعدة لقاءات شخصية مع جمموعة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لقد 
رتبية البدنية وحضور بعض احلصص التطبيقية ملادة ال، مبرحلة التعليم الثانوي ذوى اخلربة والكفاءة

ذه املادةبعض والرياضية وكذا معاينة  واليت متكنا من  ،املالعب والقاعات والوسائل البيداغوجية اخلاصة 
الدكاترة ذوي  خالهلا معرفة واقع البيئة املدرسية اليت حتتضن هذه املادة، باإلضافة إىل اللقاءات مع بعض

هم واالستفادة من ئبغرض األخذ بآرا ة والرياضيةعلى مستوى معهد الرتبية البدنيوالتخصص اخلربة 
م وكذا ا ية بالنسبة لتدريس مادة الرتبية البدنية أمهعناصر البيئة املدرسية اليت هلا لتعرف على خربا

 والرياضية.
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   االستبيان.محاور : صياغة خامسةالخطوة ال
اليت األكثر تكرارًا  اصرالعن، وهي عناصر البيئة املدرسية املاديةضوء ما سبق مت حتديد  على

ة بعضتناولتها  واليت رآها كل من الطالب الباحث ، الكتب والدراسات السابقة والبحوث املشا
على جمموعة هذ احملاور للتحكيم عرض مت  معه،وبعد املناقشة والتعديل ، بحثواألستاذ املشرف ختدم ال

بغرض األخذ ، )02(يف امللحق رقم  أمساؤهمجة املدر والكفاءة اخلربة ذوي  اخلرباء والدكاترةمن السادة 
م العلمية  احملكمني أمجعمنهم، تعديل القائمة يف ضوء املالحظات اليت وردت وبعد  بأرائهم وتوجيها

   كاآليت:وهي  ثالثة حماور  رئيسية أن القائمة تضم  على
  املباين الدراسية. - 1
  .املالعب الرياضية - 2
 الوسائل البيداغوجية. - 3

  .البيئة المدرسيةحول محاور استبيان  لمحكمينا نسبة اتفاق: )05( ل رقمجدو 
  ــاورالمحــ أراء الخبراء نسبة القبول نسبة القبول الكلية

100%  
 

 وتجهيزاتها المباني الدراسية موافق %100
 المالعب الرياضية موافق %100
  وسائل البيداغوجيةال موافق %100
  كليالمجموع ال موافق %100

 
   بيان.ستاال عبارات: صياغة سادسةالخطوة ال

عبارة  47 اليت تضمنتو عباراته صياغة ب قام الطالب الباحث، بيانبعد حتديد حماور االست
وقد  ،لعناصر البيئة املدرسية املادية املهمة اجلوانب أغلب تتناولالسالفة الذكر،  ثالثة حماور على موزعة

مناسبة لكل حمور و  ،من معىن أكثرال تشمل العبارة على  وأن اضحةتكون العبارة و  أنراع يف ذلك 
مت  معه،على شكل مقرتح لألستاذ املشرف وبعد املناقشة والتعديل وبعد ذلك مت عرضها إليه تنتمي 
اخلرباء على جمموعة من السادة  بياناالست عباراتتحديد االستبيان مرة أخرى للتحكيم لعرض 

 شكل وهذا يف )02(يف امللحق رقم  أمساؤهمالتخصص املدرجة و لكفاءة وااخلربة ذوي  والدكاترة



126 
 

م العلمية حول ما إذا كانت صياغة األسئلة املوضوعة مشروع،  بغرض األخذ بآرائهم و توجيها
بعض وإضافة  وكذا حسن ترتيبها ومدى انتماء السؤال للمحور ،بأسلوب علمي واضح وصحيح

ا ضرورية عباراتال بشكل يسهل غري الواضحة الالعبارات يف تعديل و  وبعد تغيري، إن أمكن اليت يرون بأ
  . بياناالستعبارات مت حتديد  ،وحذف الفقرات املكررةفهمها 

  :البيئة المدرسية الستبياناألسس العلمية  -1- 8-1- 1
ة وقبل القيام بعرضها على عينة الدراس األولية اصور  يف الدراسة ةأدا إعداد من االنتهاء بعد

 هأجل من أعدت ما قياس على اوقدر  صدقها من والتأكد بالتحقق الباحثالطالب  قام ،األساسية
ذلك ) وكان ، املوضوعيةاملعامالت العلمية هلذه املقاييس(الصدق، الثبات استخدام خالل من وذلك

  على النحو التايل:
   :بياناالستصدق  - 1

ع لقياسه، مبعىن أن األداة صادقة تقيس مدى صالحيته لقياس ما وض بيانيقصد بصدق االست
التحقق من صدقها قمنا بما وضعت لقياسه، وألمهية هذا العامل ورغبة منا يف التأكد من صدق األداة 

  باستخدام ما يلي: 
  صدق احملتوى. -
  صدق التكوين الفرضي بأسلوب االتساق الداخلي. -

   صدق المحتوى:أوال/
 برأي االستئناس على ويعتمد احملتوى صدق يف ملتبعةا اخلطوات إحدى احملكمني صدق يعد
ال يف املتخصصني امعرفة ما إذا كانت  حول ،األداةقيسه ت الذي ا متصلة مجيعها بالصفة  عبارا

ا بعيدة  عباراتأو أن هناك من  قياسه املراد للسلوك ومتثيلها املطلوب قياسها ما ميكن حذفها على أ
كما أشرنا - وبغية التأكد من الصدق احملتوى مت تقدمي أدايت الدراسة ككل ها،الصلة بالسمة املراد قياس

 الدكاترة من إىل عشرة حمكمني من أهل اخلربة واالختصاص -يف خطوات بناء االستبيان سابقاإليه 
) احلاصلني على درجة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية (نظريات ومناهج التدريس العلمية الدرجات ذوي

ما و إبداء آرائهم وتقدير ملتحكيمه) 02وكذا أستاذ التعليم العايل(راجع امللحق رقم "أ" اضرحم  ا
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 ومدى، رمي إليهتللغرض الذي  ايف إمكانية تطبيقها و مدى صالحيته واحد منهممعرفة رأي كل و 
 اتعبار مع تسجيل املالحظات اليت تتعلق ب عباراتعدمه من حيث الصياغة اللغوية لل من وضوحها

، ووضعنا أمام كل عبارة أربع خيارات ككل واقرتاح صياغة بديلة إذا دعت الضرورة لذلك  بياناالست
معيارًا  ،وأكثر %80الباحث على نسبة اتفاق احملكمني الطالب واعتمد  ،(تقبل،حتذف،تعدل،تدمج)

عديل أو يؤخذ بعني االعتبار نسبة الت %80ويف حالة ما إذا جاءت أقل من  عبارات،لصالحية ال
كما قمنا بعدة لقاءات مع احملكمني، حيث مت عقب كل  )06رقم احلذف أو الدمج (راجع اجلدول

مناقشة معهم بالتعديالت املناسبة، مع االحتفاظ بكل األسئلة واألبعاد اليت أمجع احملكمني على صحة 
ا وسالمة تعبريها وصدق انتمائها،  لباحث بإعادة ترتيب االطالب وعلى ضوء آراء اخلرباء قام مضمو

  .وصياغة الفقرات وحذف الفقرات اليت مل حتصل على نسبة عالية من اآلراء وتعديل فقرات أخرى
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البيئة المدرسية: ستبيانابارات المحكمين لع تفاقانسبة : )06(رقم جدول   

نسبة 
 القبول

 تقبل  تحذف  تعدل  تدمج
رقم 
 العبارة

  لمحورا
نسبة 
 القبول

 تقبل  تحذف  تعدل  تدمج
رقم 
 العبارة

 محورال

%100 00 00 00 10 11 

ضية
لريا

ب ا
الع

 الم
نيا:

ثا
  

 

%80 00 2 00 8 1 

اتها
هيز

وتج
سية 

درا
ي ال

مبان
: ال

أوال
  

 

%60 00 04 00 06 12 %100 00 00 00 10 2 
%80 00 02 00 08 13 %50 00 01 04 05 3 
%70 00 03 00 07 14 %80 00 00 02 08 4 
%90 00 01 00 09 15 %100 00 00 00 10 5 
%100 00 00 00 10 16 %100 00 00 00 10 6 
%60 00 01 03 06 17 %70 00 03 00 07 7 
%100 00 00 00 10 18 %100 00 00 00 10 8 
%90 00 01 00 09 19 %100 00 00 02 08 9 
%60 00 04 00 06 20 %70 00 03 00 07 10 
%100 00 02 00 10 21 %90 00 01 00 09 11 
%100 00 00 00 10 22 %100 00 00 00 10 12 
%100 00 00 00 10 1 

-
جية

اغو
بيد

ل ال
سائ

 الو
لثا:

ثا
  

 

%100 00 00 00 10 13 
%90 00 01 00 09 2 %100 00 00 00 10 14 
%70 00 03 00 07 3 %100 00 00 00 10 1 

ضية
لريا

ب ا
الع

 الم
نيا:

ثا
  

 

%70 00 03 00 07 4 %100 00 00 00 10 2 
%50 00 01 04 05 5 %100 00 00 00 10 3 

%100 00 00 00 10 6 %100 00 00 00 10 4 
%80 00 02 00 08 7 %100 00 00 00 10 5 

%100 00 00 00 10 8 %100 00 00 00 10 6 
%100 00 00 00 10 9 %100 00 00 00 10 7 
%90 00 01 00 09 10 %90 00 01 00 09 8 

%100 00 00 00 10 11 %70 00 03 00 07 9 
%80 00 02 00 08 10 

أن عبارات استبانة البيئة املدرسية اليت مل تتحصل على نسبة أعاله  )06(رقم اجلدول خالل يتضح من 
من حمور  14،17،20، ،12 ،9املباين الدراسية ومن حمور  10 ،7 ،3من املوافقة أرقامها  %80تفوق

األساتذة مت األخذ مبا أمجع عليه وقد  الوسائل البيداغوجية،من حمور  5، 4 ،3املالعب الرياضية و
  يوضح ذلك. )03(رقم وامللحق ،وهو ما حرصنا عليه تتعديالمن احملكمني 
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 للتأكد من صدق األداة قام الطالب الباحث صدق التكوين الفرضي بطريقة االتساق الداخلي:ثانيا/
باستخدام صدق التكوين الفرضي بطريقة االتساق الداخلي وذلك بتطبيقه على عينة الدراسة 

ثانوي، حيث عمدنا على لرتبية البدنية مبرحلة التعليم الل اأستاذ 22 قوامهااليت كان االستطالعية 
احملاور  بنيو  ،االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية  للمحور اليت تنتمي إليه العبارةحساب معامل 

  يوضحان ذلك. ) 08(،)07(رقم واالستبيان ككل واجلدولني املواليني 
 

  الستبيان البيئة المدرسية. الكلية بالدرجة المحاور درجات ارتباط معامالت :)07(جدول رقم 
معامل   محاور اإلستبانتين  الدراسة اإلحصائية

  الصدق
حجم 
  العينة ن

ر 
  الجدولية

درجة 
  الحرية

صائية اإلحالداللة 
  أداة الدراسة  0.05عند 

  دال  20  0.423  22  0.91  وتجهيزاتها المباني الدراسية  البيئة المدرسية
  دال  0.92  المالعب الرياضية

  دال  0.75  الوسائل البيداغوجية
  0.423=20ودرجة احلرية  0.05القيمة اجلدولية عند مستوى الداللة  
 

معامالت ارتباط درجات احملاور بالدرجة الكلية  مجيع أن  أعاله )07(يتضح من خالل اجلدول رقم
وهو ما يدل على  ،20ودرجة احلرية  0.05لألداة جاءت أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى الداللة 

  .أن حماور األداة تتميز باتساق داخلي وبالتايل درجة عالية من الصدق
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  .تنتمي إليهالذي  باط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحورمعامالت االرت :)08(الجدول رقم
  معامالت االرتباط بين درجة  كل عبارة ودرجة المحور المنتمية إليه  األبعاد

سية
درا

ى ال
مبان

ال
 

اتها
هيز

وتج
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم العبارة

  0.487  0.539  0.620  0.460  0.437  0.440  0.525  0.715  معامل االرتباط

        13  12  11  10  9  رقم العبارة

        0.449  0.650  0.650  0.567  0.514  معامل االرتباط

ضية
لريا

ب ا
الع

الم
  

  21  20  19  18  17  16  15  14  رقم العبارة

  0.750  0.748  0.553  0.640  0.692  0.471  0.526  0.536  معامل االرتباط

  29  28  27  26  25  24  23  22  رقم العبارة

  0.712  0.671  0.770  0.429  0.649  0.832  0.608  0.797  معامل االرتباط

        34  33  32  31  30  رقم العبارة

        0.059  0.029  -0.03  0.751  0.827  معامل االرتباط

جية
اغو

بيد
ل ال

سائ
الو

  

  42  41  40  39  38  37  36  35  رقم العبارة

  0.611  0.628  0.909  0.910  0.621  0.542  0.803  0.702  معامل االرتباط

              44  43  لعبارةرقم ا

              0.753  0.868  معامل االرتباط

  0.423=20ودرجة احلرية  0.05القيمة اجلدولية عند مستوى الداللة 
معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة  مجيعأن  أعاله )08(يتضح من خالل اجلدول رقم

إال  20ودرجة احلرية  0.05داللة واحملور املنتمية إليه جاءت أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى ال
حيث مت إبعادها، لتصبح األداة يف  34، 33، 32ثالثة عبارات جاءت غري دالة وهي العبارات رقم 

ا النهائية حتمل  وهو ما يدل على أن حماور األداة  ،البيئة املدرسية بيانعبارة بالنسبة الست 41صور
  . لصدقتتميز باتساق داخلي وبالتايل درجة عالية من ا

  
 :االستبيان ثبات -2

 ةــالدراس أداة متطلبات من يعد الثبات أن على األصيلة العلمي البحث مراجع مجيع تتفق         
اق واستقرار النتائج فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني ـيقصد بالثبات مدى الدقة واالتسو 

أن تكون كذلك ويقصد به  ، مرات لعدة األداة تطبق دماعن النتائج يف اتساقًا يعطي فالثبات  خمتلفتني
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ا ويف نفس  أدوات القياس ذات نسبة عالية من الثبات أي إذا أعيد تطبيقها بعد مدة على العينة ذا
ا تعطي نفس االستجابات تقريبا القيام بالتعديالت و  بيانبعد التأكد من صدق االست، فالظروف فإ

  تطبيق األداة وإعادة تطبيقها.وقد اخرتنا طريقة  ن ثباتهالالزمة نقوم اآلن بالتأكد م
وإعادة تطبيقه  لقد قام الطالب الباحث بتطبيق االستبيان :وإعادة تطبيقه ستبانطريقة تطبيق اإلأوال/ 

أيام مع احلفاظ على نفس املتغريات(نفس األساتذة، نفس  10بفاصل زمين بني املرحلتني حوايل
ملادة الرتبية  أستاذا 22 وكان ذلك على عينة الدراسة االستطالعية املقدرة بـ الثانويات، نفس التوقيت)

، وكانت نتائج التطبيقني بعد املعاجلة اإلحصائية حبساب معامل االرتباط لبريسون على البدنية والرياضية
  النحو التايل:

  الثبات الخاصة بمحاور استبانة البيئة المدرسية: معامالت :)09(جدول رقم 
حجم   التطبيق الثاني  التطبيق األول  االستمارة اورمح

  العينة
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

"ر" 
  المحسوبة

"ر" 
المتوسط   الجدولية

  الحسابي
  س

االنحراف 
المعياري 

  ع

المتوسط 
  الحسابي 

  س

االنحراف 
  المعياري

  ع
  0.423  0.845  0.05  20  22  4.21  22.90  5.34  23.77  المباني الدراسية وتجهيزاتها

  0.423  0.901  0.05  20  22  7.37  29.00  9.28  29.95  المالعب الرياضية

  0.423  0.889  0.05  20  22  5.03  21.09  5.21  21.81  اغوجيةدالوسائل البي

أن قيم معامل الثبات بالنسبة لكل من حمور املباين الدراسية أعاله  )09(يتضح من خالل اجلدول رقم
عند درجة  0.889، 0.901، 0.845البيداغوجية بلغت على التوايل واملالعب الرياضية والوسائل 

وهو ما يعين  0.423وهي قيم أكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت  0.05ومستوى الداللة  20احلرية 
   أن حماور األداة تتميز بدرجة عالية من الثبات.

 صورته النهائية:في  ستبيانوصف اال -2- 8-1- 1
 موزعة )01( رقم امللحق يف موضحة هي كما عبارة 47من األصلية اصور يف األداة تألفت

 األداةبعد إجراء خطوات بناء و  ،للبيئة املدرسية املادية املهمة اجلوانب أغلب تتناول ثالثة حماور على
ن لدى     فقرة. 41من يف شكلها النهائي مكونة قياس البيئة املدرسية أداة الباحث الطالب تكوّ
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  كل محور بالنسبة الستبيان البيئة المدرسية.عبارات  عدد  :)10(جدول رقم 
  مجموع العبارات  ستبيانمحاور اال

  عبارة13  وتجهيزاتها المباني الدراسية
  عبارة18  الرياضية المالعب

  عبارة10  الوسائل البيداغوجية
  عبارة 41  ستبيانالمجموع الكلي لعبارات اال

 أساس على البيئة املدرسية بيانالستبالنسبة  أي السادة اخلرباءنزوال عند ر االستجابات  شكل صممتو 
األداة على ميزان تقدير  عبارات من عبارة كل عن جييب املفحوص حبيث LIKERTليكرت  طريقة
، ويكون تصحيح ال  -إىل حد ما -نعم :التالية الثالثة اخليارات أحدعلى  (x)وضع عالمة ب ثالثي

: ال- درجتان إىل حد ما: -درجات : ثالثنعمللفقرات على النحو اآليت:  األداة عند اإلجابة بالنسبة
  .واحدة درجة

  .البيئة المدرسية بيانسلم التدرج الست :)11(جدول رقم 
  ال  إلى حد ما  نعم
3  2  1  

   .مادة التربية البدنية والرياضية جودة تدريسبيان است - 8-2- 1
مادة الرتبية البدنية  ى جودة تدريسمستو  الكشف عن إىل بحثال اهذجزء من  هدف لقد

تطلب التعليم الثانوي بوالية مستغامن، لذلك  الرتبية البدنية والرياضية ملرحلة والرياضية لدى أساتذة 
سابقة الاإلطالع على بعض األدوات اليت استخدمتها بعض الدراسات ، األداة منا لتصميم هذهاألمر 

ة اليت تطرقت من بعيد املوالبحوث  أو قريب إىل قياس مستوى جودة التدريس لدى األستاذ شا
مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى جودة تدريس عناصر تشكيل البنية األساسية ملختلف  وبعدها مت

 أداة بناء خلطوات إيضاح يلي ، وفيمابيانليتم بعدها ترتيب وبناء االستالرتبية البدنية والرياضية  أستاذ
  .اومكونا الدراسة

   .والمصادرمن المراجع اإلطالع على األدبيات  :الخطوة األولى
األداة عن  يف إعدادالطالب الباحث  حيث شرع السابقة، مع األداةوهي اخلطوة اليت متت بالتوازي      

جودة مستوى  الكشفإىل  جزء منه هدفوالذي ، بحثال أهداف إىللوصول لاملعلومات  مجعطريق 
االطالع على نية والرياضية وهذا من خالل بدنية والرياضية لدى أستاذ الرتبية البدمادة الرتبية التدريس 

ا واملنطلقات العلميةموضوع جودة التدريس  تناولت اليت األدبيات اإلطار النظري ومراجعة  وتعريفا
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خصائص التدريسية واملهنية و  اتءالكفاو والفعال على حمددات التدريس اجليد و  ،ألساليب قياسها
ا  ستاذألا   الكتب. بعضالناجح اليت حدد

   .باحثطالب الالخبرة السابقة لل: ثانيةالخطوة ال
يف هذا اإلطار مشلت عملية توظيف اخلربات املكتسبة من الدراسة السابقة اليت أجريت يف 

اسرت، باإلضافة إىل االطالع الشخصي الليسانس واملشهادة كل من إطار حتضري مذكرة خترج لنيل  
خالل الرتبص امليداين الذي قمنا به يف العام الدراسي األخري لنيل شهادة  الباحثالطالب قام به الذي 

، باإلضافة إىل زياراتنا امليدانية لبعض ثانويات والية بوالية مستغامن ماسرت بثانوية ولد قابلية صليحة
أستاذ  إعداد حول آرائهم عاستطال أجل من مستغامن واحتكاكنا ببعض أساتذة الرتبية البدنية والرياضية

لنا هي األمور اليت مسحت هذه و  ،له الالزمة اتءالكفا وأهمثانوية ال للمرحلة الرتبية البدنية والرياضية
ببناء األداة جبمع عدد هائل من املعطيات اخلام  و اليت مكنت من حتديد األرضية لالنطالق 

  اإلستبيانية.
   .والبحوث المشابهة ات السابقةاالستفادة من الدراس :ةلثالخطوة الثا

ة بعضء هذه األداة على بنا يفالطالب الباحث  استند  السابقة الدارساتو  البحوث املشا
ق باليت اليت سبق ذكرها، و  وكذا  لألستاذاملهنية الكفاءات تناولت موضوع جودة التدريس وكل ما تعّل

، فمن خالل راحل التعليمية املختلفةامل ساتذةأل تدريسيةلكفاءات الل ساتذةاستمارات تقدير األ
  هذه األداة.يف إعداد  كثريامنها   ةستفاداإل متيها االطالع عل

  المالحظة والمقابالت الشخصية. :الخطوة الرابعة
مع جمموعة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية شخصية مقابالت عدة إجراء لقد قام الطالب ب

 مع بعضوالكفاءة يف جمال تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، و ذوى اخلربة يف املرحلة الثانوية 
هم ئبغرض األخذ بآرا ،على مستوى معهد الرتبية البدنية والرياضيةوالتخصص الدكاترة ذوي اخلربة 

م العناصر اليت حتدد مستوى جودة التدريس مادة الرتبية البدنية للتعرف على أهم  واالستفادة من خربا
إضافة إىل حضور بعض احلصص التطبيقية ملادة الرتبية البدنية هذه املادة، أستاذ عند  والرياضية

باإلضافة  والرياضية ببعض الثانويات واليت متكنا من خالهلا التعرف أكثر فأكثر على أفراد جمتمع الدراسة
 مادة الرتبيةعناصر جودة تدريس  أهم حول الرسالة على املشرف آراء من االستفادةإىل 

  والرياضيـة  البدنية
  



134 
 

   بيان.صياغة محاور وأبعاد االست :خامسةالخطوة ال
ا الطالب الباحث   انطالقا من هذه اخلطوات السالفة الذكر، وبعد الدراسة التحليلية اليت قام 

ا  العناصر، وهي عناصر جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةمت حتديد  األكثر تناوال اليت حدد
ة يف جمال إصدار أحكام موضوعية حول معرفة  بعض الكتب والدراسات السابقة والبحوث املشا

مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، واليت رآها الطالب الباحث مبعية األستاذ املشرف 
 للتحكيم مث وضعت هذه احملاور ،أبعادهو  بيانواليت شكلت بدورها حماور االست ،بحثمناسبة وختدم ال

يف امللحق رقم  أمساؤهماملدرجة  التخصصاخلربة و ذوي اخلرباء والدكاترة يف استمارة استطالع رأي 
تعديل القائمة يف ضوء وبعد  ،آراء السادة اخلرباءبخذ األحيث قام الطالب الباحث ب ،)02(

 تسعةتضم يسية رئ تتضمن ثالثة حماور األداةأن  علىأمجع احملكمون هم، املالحظات اليت وردت من
  كاآليت:وهي   تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى األستاذللحكم على مستوى جودة أبعاد 

  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.استبيان وأبعاد حول محاور  محكمينال نسبة اتفاق :)12( جدول رقم

نسبة القبول 
 الكلية

نسبة 
 القبول

أراء 
 الخبراء

داألبعا  المحـــاور 

100% 
 

  

 

 إعداد الدرس وحتديد أهدافه موافق %100
يئة املكان املناسب للتدريس موافق 100% تخطيط الدرس  إعداد الوسائل البيداغوجية و

م لبيةحتديد خصائص التالميذ وت موافق %100   احتياجا

 المجموع الكلي موافق %100

رسعرض والتقدمي اجليد للد موافق %100  

 تنفيذ الدرس
  تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعلم موافق %100

  استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة موافق %100

  استخدام الوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليم موافق %100

  إدارة القسم والتحكم يف الوقت موافق %100

الكلي المجموع موافق %100  

  تقويم الدرس  تقومي الدرس موافق %100

  المجموع الكلي موافق %100
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   بيان.لكل محور من محاور االست العباراتصياغة  :الخطوة السادسة
عباراته صياغة ب قام الطالب الباحث، بياناالستوأبعاد حماور ضوء ما سبق وبعد حتديد  على

 س مادة الرتبية البدنية والرياضيةاليت حتدد مستوى جودة تدريعبارات على جمموعة من ال اليت تضمنتو 
ا األوىل ألداة وكان إمجايل مفردات ا  املقرتحة احملاورعلى ها توزيع، حيث مت عبارة 81 تضميف صور

 املتعلقة جبودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية عند أستاذ الرتبية البدنية والرياضية احملددة من قبل
مناسبة لكل ، وتكون من معىن أكثرال تشمل على  ، وأنارة واضحةتكون العب أنوقد راع يف ذلك 

على شكل مقرتح على األستاذ املشرف وبعد املناقشة حيث مت عرضها بعد ذلك إليه، حمور تنتمي 
ذوي  اخلرباء والدكاترةعلى جمموعة من السادة للتحكيم  االستبيان مرة أخرىعرض مت  معه،والتعديل 

بغرض األخذ  ،مشروع يف شكل )02(يف امللحق رقم  أمساؤهمواملدرجة ص التخصو والكفاءة اخلربة 
م العلمية حول األغراض من األسئلة املوضوعة إىل جانب صياغتها بأسلوب علمي  بآرائهم و توجيها

ا ضرورية بعض الفقرات وإضافة  واضح وكذا حسن ترتيبها ومدى انتماء السؤال للمحور اليت يرون بأ
  .بيانبتحديد فقرات االستالباحث الطالب وعلى ضوء آراء اخلرباء قام ، مكنإن أ داةيف األ

 :األسس العلمية الستبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية -1- 8-2- 1

وقبل القيام بعرضها على عينة الدراسة  األولية اصور  يف الدراسةة أدا إعداد من االنتهاء بعد        
 من وذلك هأجل من أعدت ما قياس على اوقدر  صدقها من والتأكد بالتحقق لباحثا قام ،األساسية

  ) وكان على النحو التايل:،املوضوعيةاملعامالت العلمية هلذه املقاييس(الصدق، الثبات استخدام خالل
كل من صدق احملتوى، وصدق   خدمناللتحقق من صدق هذه األداة است :ستبيانصدق اال - 1

  بطريقة االتساق الداخلي.الفرضي  التكوين
 رقم املدرجة أمساؤهم يف امللحق )10(مت عرض األداة على احملكمني العشر صدق المحتوى: أوال/

مآرائهم وتقدير  وإبداء املتحكيمه )02(  ومدى، رمي إليهتللغرض الذي  امدى صالحيته حول ا
الفقرات باألبعاد اليت تنتمي  قةوعاليت أعدت إليه دف الاهلمع  األداة عبارات  من عبارة كل مناسبة
واقرتاح صياغة بديلة إذا دعت  عباراتعدمه من حيث الصياغة اللغوية لل من ضوحهاو مدى إليها و 

الطالب واعتمد دمج) ت(تقبل، حتذف، تعدل،  حيث وضعنا أربع خانات أمام كل عبارة الضرورة لذلك
ويف حالة ما إذا جاءت  عبارات،الحية المعيارًا لص ،وأكثر %80الباحث على نسبة اتفاق احملكمني 
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قام  كمنيوعلى ضوء آراء احمليؤخذ بعني االعتبار نسبة التعديل أو احلذف أو الدمج،  %80أقل من 
 ،اليت مل حتصل على نسبة عالية من اآلراء عباراتحذف المع  تهاغالباحث بإعادة ترتيب وصياالطالب 
  .ويل يوضح ذلكامل )13(واجلدول رقم  أخرى عباراتوتعديل 
  .تخطيط الدرس:  األولالمحور 
  ""محور تخطيط الدرس جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية استبيانالمحكمين لعبارات  نسبة اتفاق :)13(الجدول رقم

نسبة 
 القبول

 تقبل  تحذف  تعدل  تدمج
رقم 
 العبارة

  البعد
نسبة 
 القبول

 تقبل  تحذف  تعدل  تدمج
رقم 
 العبارة

  البعد

%70 00 03 00 07 1 
يئة 

وته
جية 

غو
يدا

 الب
ائل

وس
د ال

عدا
يا:إ

ثان
 الم

كان
الم

ص
خص

 
س

دري
للت

 
%80 00 02 00 08 1 

فه:
هدا

د أ
حدي

س وت
لدر

د ا
عدا

ال: إ
أو

  
 

%100 00 00 00 10 2 %70 00 00 3 07 2 
%100 00 00 00 10 3 %100 00 00 00 10 3 
%90 00 01 00 09 4 %100 00 00 00 10 4 
%100 00 00 00 10 5 %100 00 00 100 10 5 
%80 00 02 00 08 6 %60 00 04 00 06 6 
%90 00 01 00 09 7 %80 00 00 02 08 7 
%100 00 00 00 10 1 

ذ وت
المي

 الت
ص

صائ
د خ

حدي
 : ت

الثا
ث

 لبية
هم

جات
حتيا

 ا

%100 00 01 00 09 8 
%70 00 03 00 07 2 %100 00 00 00 10 9 
%90 00 00 01 09 3 %100 00 02 00 08 10 
%80 00 02 00 08 4 %70 00 03 00 07 11 

%100 00 00 00 10 5 
%80 00 02 00 08 6  

%100 00 00 00 10 7 

ارات استبانة جودة تدريس مادة الرتبية البدنية أن عبأعاله  )13(رقم اجلدول خالل يتضح من 
 2أرقامها بالنسبة حملور ختطيط الدرس من املوافقة  %80نسبة تفوقاليت مل تتحصل على والرياضية 

يئة من  1بعد إعداد الدرس وحتديد أهدافه، والعبارة رقم من  6،11 بعد إعداد الوسائل البيداغوجية و
م،من  2العبارة رقم و  املكان املخصص للتدريس مت وقد  بعد حتديد خصائص التالميذ وحتليل احتياجا

  يوضح ذلك.  )04(رقم لحقاملو  ،وهو ما حرصنا عليه تتعديالمن احملكمني أمجع عليه األخذ مبا 
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   .تنفيذ الدرس  :الثانيالمحور 
  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية"محور تنفيذ الدرس" استبيانالمحكمين لعبارات  نسبة اتفاق: )14(الجدول رقم  

نسبة 
 القبول

رقم  تقبل تحدف تعدل تدمج
 العبارة

نسبة  البعد
  القبول

رقم  تقبل تحدف تعدل تدمج
 العبارة

 البعد

%60 00 01 03 06 4 

رق 
ط

 
سبة

 منا
س

دري
ب ت

سالي
وأ

 

%90 00 01 00 09 1 

ال :
أو

 
رس

للد
يد 

الج
يم 

تقد
 وال

رض
ع

  

 

%100 00 00 00 10 5 %100 00 00 00 10 2 
%100 00 00 00 10 6 %100 00 00 00 10 3 
%100 00 00 00 10 7 %60 00 04 00 06 4 
%70 00 03 00 07 8 %70 00 03 00 07 5 

%100 00 00 00 10 9 %100 00 00 00 10 6 
%100 00 00 00 10 1 

دام
ستخ

ا: ا
رابع

 
جيا

ولو
تكن

ة و
وجي

داغ
البي

ئل 
وسا

ال
 

ليم
التع

 %50 00 01 04 05 7 
%70 00 03 00 07 2 %100 00 00 00 10 8 

%100 00 00 00 10 3 %100 00 00 00 10 9 
%90 00 01 00 09 4 %80 00 02 00 08 10 

%80 00 02 00 08 5 %100 00 00 00 10 11 

%90 00 01 00 09 6 %60 00 00 04 06 1 

*
انيا

ث
: 

عية 
داف

ارة 
 وإث

جيع
تش

 
علم

 للت
ميذ

لتال
ا

  

 

%100 00 00 00 10 7 %70 00 03 00 07 2 

%60 00 01 03 06 8 %80 00 02 00 08 3 

%100 00 00 00 10 1 

سا:
خام

 
قت

 الو
 في

كم
لتح

م وا
قس

ة ال
دار

إ
 

%100 00 00 00 10 4 
%100 00 00 00 10 2 %100 00 00 00 10 5 
%90 00 00 01 09 3 %100 00 01 00 09 6 
%80 00 02 00 08 4 %100 00 00 00 10 7 
%80 00 00 00 08 5 %100 00 00 00 10 8 

%100 00 00 00 10 6 %100 00 00 00 10 1 

لثا:
ثا

 
دام

ستخ
ا

 

 %100 00 00 00 10 7 %100 00 01 00 09 2 
%100 00 00 00 10 8 %80 00 02 00 08 3 



138 
 

 جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةأن عبارات استبانة  ،)14(رقم اجلدول خالل يتضح من 
من بعد  7، 5، 4أرقامها من حمور تنفيذ الدرس املوافقة  من %80 اليت مل تتحصل على نسبة تفوق

العبارتني و  ،من بعد تشجيع وإثارة الدافعية للتالميذ 2، 1والعبارتني رقم  ،عرض والتقدمي اجليد للدرس
من بعد استخدام  8، 2والعبارتني رقم  ،من بعد استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة 8 ،4 رقم

وهو  تتعديالمن األساتذة احملكمني مت األخذ مبا أمجع عليه وقد  ،ولوجيا التعليمالوسائل التعليمية وتكن
  يوضح ذلك. )04(رقم وامللحق  ما حرصنا عليه

  محور تقويم الدرس:
جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية"محور  استبيانالمحكمين لعبارات  نسبة اتفاق :)15(الجدول رقم

  تقويم الدرس":
  
  

  

  

جودة تدريس مادة الرتبية البدنية أن عبارات استبانة أعاله  )15(رقم اجلدول خالل يتضح من 
 8، 2أرقامها بالنسبة حملور تقومي الدرس من املوافقة  %80اليت مل تتحصل على نسبة تفوق والرياضية 

 )04(وامللحق رقم ، وهو ما حرصنا عليه تتعديال مناألساتذة احملكمني مت األخذ مبا أمجع عليه وقد 
   يوضح ذلك.

بولنسبة الق  المحور رقم العبارة تقبل تحذف تعدل تدمج 
%100 00 00 00 10 1 

رس
الد

يم 
تقو

 
%70 00 03 00 07 2 
%90 00 00 01 09 3 

%100 00 02 00 10 4 
%100 00 00 00 10 5 
%100 00 00 00 10 6 
%80 00 01 01 08 7 
%70 00 01 02 07 8 
%90 00 00 01 09 9 

%100 00 00 00 10 10 
%100 00 00 00 10 11 
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للتأكد من صدق األداة قام الطالب  صدق التكوين الفرضي بطريقة االتساق الداخلي: ثانيا/
الباحث باستخدام صدق التكوين الفرضي بطريقة االتساق الداخلي وذلك بتطبيقه على عينة الدراسة 

ذا ملادة الرتبية البدنية مبرحلة التعليم الثانوي، حيث عمدنا على حساب أستا 22االستطالعية املقدرة بـ 
معامل االرتباط  بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية  للبعد وبني البعد واالستبيان ككل اليت تنتمي إليه 

   يوضحان ذلك.ني املوال )17(،)16(واجلدولني املواليني رقم 
  

  :لالستبيان الكلية بالدرجة المحاور اتدرج ارتباط معامالت :)16(رقم  ولجد

  
  0.423=20ودرجة احلرية  0.05اجلدولية عند مستوى الداللة القيمة 

  
معامالت ارتباط درجات احملاور بالدرجة  مجيعأن  أعاله، )16(يتضح من خالل اجلدول رقم     

هو ما و  ،20ودرجة احلرية  0.05الكلية لألداة جاءت أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى الداللة 
  .يدل على أن حماور األداة تتميز باتساق داخلي وبالتايل درجة عالية من الصدق

  
  
  
  

الدراسة 
  اإلحصائية

معامل   محاور اإلستبانة
  الصدق 

حجم 
  العينة ن

ر 
  الجدولية

درجة 
  الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

  أداة الدراسة   0.05عند 
  دال  20  0.423  22  0.91  التخطيط  جودة تدريس

  دال  0.93  التنفيذ
  دال  0.71  التقويم
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  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه. :)17(الجدول رقم
  معامالت اإلرتباط بين درجة  كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليه  األبعاد

    72  69  64  55  46  37  28  19  10  1  رقم العبارة  دافهالدرس وتحديد أه إعداد

    0.838  0.642  0.643  0.722  0.570  0.657  0.779  0.608  0.684  0.179  معامل االرتباط

إعداد الوسائل البيداغوجية وتهيئة 
  المكان المخصص للتدريس

          56  47  38  29  20  11  2  رقم العبارة

          0.901  0.712  0.847  0.863  0.813  0.663  0.783  معامل االرتباط

 لبيةتحديد خصائص التالميذ وت
  إحتياجاتهم

          57  48  39  30  21  12  3  رقم العبارة

          0.757  0.787  0.807  0.579  0.762  0.799  0.521  معامل االرتباط

    73  70  65  58  49  40  31  22  13  4  رقم العبارة  عرض والتقديم الجيد للدرس

    0.739  0.674  0.424  0.08  0.462  0.666  0.464  0.628  0.522  0.722  معامل االرتباط

          59  50  41  32  23  14  5  رقم العبارة  تشجيع وإثارة الدافعية للتعلم

          0.874  0.483  0.591  0.545  0.612  0.575  0.625  معامل االرتباط

        66  60  51  42  33  24  15  6  رقم العبارة  استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة

        0.579  0.792  0.527  0.493  0.430  0.07  0.453  0.447  عامل االرتباطم

  استخدام الوسائل البيداغوجية
  وتكنولوجيا التعليم

          61  52  43  34  25  16  7  رقم العبارة

          0.627  0.424  0.483  0.702  0.696  0.704  0.663  معامل االرتباط

        67  62  53  44  35  26  17  8  رقم العبارة  إدارة القسم والتحكم في الوقت

        0.701  0.663  0.764  0.935  0.571  0.730  0.622  0.520  معامل االرتباط

  75  74  71  68  63  54  45  36  27  18  9  رقم العبارة  تقويم الدرس

  0.550  0.720  0.715  0.439  0.502  0.523  0.724  0.443  0.534  0.538  0.623  معامل االرتباط

  0.423=20ودرجة احلرية  0.05ى الداللة قيمة اجلدولية عند مستو ال
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معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والبعد املنتمية إليه  مجيعأن  )17( يتضح من خالل اجلدول رقم
ما عدا ثالثة عبارات جاءت غري  20ودرجة احلرية  0.05جاءت أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى الداللة 

ا النهائية حتمل  58، 24، 01دالة وهي العبارات رقم  عبارة  72حيث مت بعدها إبعادها، لتصبح األداة يف صور
وهو ما يدل على أن حماور األداة تتميز باتساق  بالنسبة الستمارة جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية

  . داخلي وبالتايل درجة عالية من الصدق
  :ستبيانثبات اال - 2
  تطبيق املقياس وإعادة تطبيقه. ةداة استعمل الطالب الباحث طريقللتأكد من ثبات نتائج األ 

على  وإعادة تطبيقه ستبيانلقد قام الطالب الباحث بتطبيق اال :وإعادة تطبيقه ستبيانطريقة تطبيق االأوال/ 
(نفس  اتأيام مع احلفاظ على نفس املتغري  10عينة الدراسة االستطالعية بفاصل زمين بني املرحلتني قُّدر حبوايل 

األساتذة، نفس الثانويات، نفس التوقيت)، وكانت نتائج التطبيقني بعد املعاجلة اإلحصائية حبساب معامل 
  االرتباط لبريسون على النحو التايل:

  
  معامالت الثبات الخاصة  بمحاور استبانة جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية :)18(الجدول رقم 

حجم   التطبيق الثاني  يق األولالتطب  محاور األداة
  العينة

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

"ر" 
  المحسوبة

"ر" 
المتوسط   الجدولية

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  0.423  0.801  0.05  20  22  11.30  84.72  14.18  84.50  تخطيط الدرس

  0.423  0.831  0.05  20  22  13.95  130.90  15.38  129.81  تنفيذ الدرس

  0.423  0.828  0.05  20  22  5.96  39.45  6.02  39.63  تقويم الدرس

          
تنفيذ  أن قيمة معامل الثبات بالنسبة حملاور األداة وهي ختطيط الدرس )18( يتضح من خالل اجلدول رقم   

ومستوى الداللة  20ة احلرية عند درج 0.828،  0.831، 0.801الدرس، تقومي الدرس بلغت على التوايل 
وهو ما يعين أن حماور األداة تتميز بدرجة عالية  0.423وهي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت  0.05

   من الثبات.
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  صورته النهائية:في  االستبيانوصف  -2- 8-2- 1

بعد إجراء و  ،)01(رقم امللحق يف موضحة هي كما عبارة 81 من األصلية صورته يف االستبيان يتألف
ن لدى  األداةخطوات بناء   72 من ةمكونأداة جودة التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية الباحث الطالب تكوّ

 تتناولتضم تسعة أبعاد  الدرس تقومي ،الدرس تنفيذ ،الدرس ختطيطهي و  ثالثة حماور رئيسية على موزعة عبارة
  ذلك.وضح املوايل ي )19(رقم اجلدول و  لرتبية البدنية والرياضيةجلودة تدريس مادة ا املهمة اجلوانب أغلب

 
  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضيةاستبيان  عباراتوأبعاد و محاور عدد  :)19(جدول 

 المحـــــــاور األبعاد عدد عبارات كل محور

  الدرس وحتديد أهدافه إعداد 09
المحور األول: تخطيط 

 07 الدرس
يئة املكان  بيداغوجيةوسائل الإعداد ال الالزمة و

 املناسب للتدريس

م حتديد خصائص التالميذ وتلبية 07 احتياجا  

 المجموع الكلي 23

 عرض والتقدمي اجليد للدرس 09

 لدرساالمحور الثاني: تنفيذ 
متشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعلّ  07  

 استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة 07

وتكنولوجيا التعليم بيداغوجيةاستخدام الوسائل ال 07  

التحكم يف الوقتإدارة القسم و  08  

الكلي المجموع 38  

 تقومي الدرس 11
المحور الثالث: تقويم 

  الدرس

  المجموع الكلي 11

  المجموع الكلي للفقرات 72
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 على االستجابات شكل ممتصجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية فقد  بيانفيما خيص است
األداة على  عبارات من عبارة كل عن جييب املفحوص حبيث ،LIKERTليكرت  طريقة أساس على األداة،

اإلجابة على ويكون تصحيح األداة عند مسة اخل اخليارات أحدعلى  (x)وضع عالمة ب مخاسيميزان تقدير 
 3متارس بدرجة متوسطة  درجات 4جة كبرية درجات، متارس بدر  5متارس بدرجة كبرية جدا: النحو اآليت:

املوايل يوضح  )20(، واجلدول رقمدرجات، متارس بدرجة قليلة: درجتني، متارس بدرجة قليلة جدا: درجة واحدة
  . ذلك

  سلم التدرج الستبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية :)20(جدول رقم
تُمارس بدرجة كبيرة 

  جدا
تُمارس بدرجة   يرةتُمارس بدرجة كب

  متوسطة
تُمارس بدرجة قليلة   تُمارس بدرجة قليلة

  جدا
5  4  3  2  1  

عد عرض والقدمي اجليد  04،06واليت كانت حتت رقم السلبية  عباراتاإلجابة بالنسبة للخيص فيما مالحظة:  ُ من ب
م، ورقم  06للدرس، ورقم  عد تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعّل ُ عد استخدام طرق وأساليب من ب 02، 01من ب

ن التصحيح يكو  )05تدريس مناسبة، يف استبيان جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية(انظر امللحق رقم 
 3 :بدرجة متوسطةمتارس درجتني،  :بدرجة كبريةمتارس بدرجة كبرية جدا: درجة، متارس على النحو اآليت: 

املوايل يوضح  )21(واجلدول  درجات 5بدرجة قليلة جدا: رس متادرجات،  4بدرجة قليلة: متارس درجات، 
  .ذلك

  يوضح سلم التدرج للعبارات السلبية الستبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية )21(جدول رقم
  
  
  
  
  
  
  بالنسبة ألداتي البحث:موضوعية ال - 3

لقد عمد الطالب الباحث على استعمال عبارات سهلة وواضحة، كما مت القيام بإجراء التعديالت الالزمة 
 كما أننا حتققنا من صدق وثبات األداتنيحسب توجيهات احملكمني يف ضوء نتائج الدراسة االستطالعية،  

استخلص  ،استنادا إىل كل اإلجراءات امليدانية واالعتبارات السابقة الذكرعليه و و املذكورة أعاله، بواسطة الطرق 
ما املقرتحة يتمتعان بدرج    عالية من املوضوعية.  ةـالطالب الباحث أن األداتني يف صور

  
  

تُمارس بدرجة كبيرة 
  جدا

تُمارس بدرجة   تُمارس بدرجة كبيرة
  متوسطة

تُمارس بدرجة قليلة   تُمارس بدرجة قليلة
  جدا

1  2  3  4  5  



144 
 

  الوسائل اإلحصائية: -9- 1
ا يف يف معاجلة النتائج بغرض االستناد عليهاعتمد الطالب الباحث على جمموعة من الوسائل اإلحصائية 

  هذه املعادالت اإلحصائية فيما يلي: تثلعملية التحليل والتفسري، ومت
   .النسب املئوية -
  .احلسايباملتوسط  -
   .االحنراف املعياري -
  .2كااختبار حسن املطابقة   -
  معامل االلتواء.  -
  .معامل االرتباط البسيط  بريسون -

  ة:ـخالص
اخلطوات العلمية واملنهجية اليت اتبعناها للتمكن من حل مشكلة  فيه وّضحناهذا الفصل  من خالل       

ا كما أشرنا أيضا إىل الدراسة االستطالعية اليت   ،البحث، بدءا بنوع املنهج العلمي املستخدم وعينة الدراسة وجماال
، رفع الغموض عن مفردات وعبارات األداتنية و مكنتنا من أخذ جتربة أولية حول ظروف إجراء التجربة األساسي

) ، املوضوعيةثباتالصدق و الالتأكد من املعامالت العلمية (البحث وكذا أدوات مراحل إعداد باإلضافة إىل 
ما قابلتني وجاهزتني وبالتايل  تعملة،املس بأدايت البحثاخلاصة  نكون قد تأكدنا من صدق وثبات األداتني أي أ

، كن االعتماد على نتائجها اإلحصائية للتحقق من فرضيات البحث يف الدراسة األساسيةللتطبيق، حيث مي
  .هذا البحث يفاإلحصائية املستعملة  وتطرقنا يف األخري إىل الوسائل
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  الفصل الثاني: عرض وتحليل ومناقشة      
  النتائج

  
 تمهيـــد  
   البحث عرض وتحليل النتائج حسب فرضيات  
 ستنتاجاتاال 

 مناقشة فرضيات البحث 

 والتوصيات االقتراحات 

 العامة الخالصة 
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  د: ـتمهي
وكذا مع التحليل واملناقشة  ،ض فيه النتائج املتوصل إليهايف هذا الفصل من اجلانب التطبيقي سوف نعرِ       

افة إىل اخلالصة جمموعة من االقرتاحات والتوصيات باإلضو مقابلة النتائج بالفرضيات مع عرض االستنتاجات 
وهذا وفقا ملا متليه طبيعة وفرضيات وأهداف البحث موظفني لذلك جمموعة من األشكال البيانية العامة، 

  وفقا للرتتيب التايل: بحثسوف نعرض نتائج ال ، وعليهالتوضيحية
 .حملاور أدايت البحثعرض املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء  - 1
 البيئة املدرسية. استبيانبيق عرض نتائج تط - 2
 مادة الرتبية البدنية والرياضية. تدريساستبيان جودة عرض نتائج تطبيق  - 3
  .مادة الرتبية البدنية والرياضية تدريسجودة عرض نتائج العالقة اإلرتباطية بني البيئة املدرسية و  - 4

 البحث:داتي أل عرض المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء -1- 2
عرض قيم املتوسط  ارتئ الطالب الباحثقبل الشروع يف عرض النتائج تبعا ألهداف وفرضيات البحث 

دف التأكد من  االحنراف املعياري، ومعامل االلتواء لكل احملاور املشكلة ألدايت البحث ،احلسايب، الوسيط وذلك 
  املوايل يوضح ذلك. )22(م املتطرفة، واجلدول رقم أن عينة البحث موزعة توزيعا إعتداليا وال وجود للقي

  
 قيم المتوسط الحسابي، الوسيط، االنحراف المعياري، معامل االلتواء لمحاور أداتي البحث  :)22(الجدول رقم

  الدراسة أدوات
  71ن=

المتوسط   المحاور
  الحسابي

 االنحراف  الوسيط
  المعياري

معامل 
  االلتواء

  البيئة المدرسية
  0.722  5.79  23  24.39  وتجهيزاتها دراسيةالمباني ال

  0.759  8.84  29  31.23  المالعب الرياضية

  0.182  5.32  22  22.32  الوسائل البيداغوجية

  جودة التدريس
  0.171  11.47  84  84.78  تخطيط الدرس

  0.026  12.52  132  131.88  تنفيذ الدرس

  0.099  5.50  40  40.18  تقويم الدرس
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بالنسبة  0.759و 0.099أن قيم معامل االلتواء تراوحت ما بني  )22( ل رقميتضح من خالل اجلدو 
وهذا ما يدل على أن هناك جتانس واعتدالية يف توزيع القيم  ،3- و 3+وهي كلها حمصورة ما بني  حملاور األداتني،

  .البحث ايتوهذا لكل احملاور املدرجة يف أد اخلام بالنسبة لعينة البحث،

  نتائج تطبيق استبيان البيئة المدرسية:عرض وتحليل  -2- 2
كل  ال تستوفيالبيئة المدرسية " نّ أاليت تشري إىل بغرض التحقق من صحة الفرضية الفرعية األوىل 

استخدمنا  "على مستوى ثانويات والية مستغانم مادة التربية البدنية والرياضية شروط الممارسة التدريسية ل
  .2كااختبارو  واملتوسطات احلسابية،  ملتمثلة يف النسب املئويةهلذا الغرض الوسائل اإلحصائية ا

لقد أوضحنا سابقا أن االستبيان الذي مت إعداده ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية ملعرفة وجهة نظرهم 
 عبارة موزعة على ثالثة حماور وهي املباين 41على ملدرسية لثانويات والية مستغامن احتوى حول واقع البيئة ا

ا الدراسية الوسائل البيداغوجية، وعليه قمنا يف البداية بوضع مستويات بطريقة حتكمية ، ، املالعب الرياضيةوجتهيزا
وكان اهلدف من األداة ، درجة 41 درجة وأدىن درجة املقدرة بـ 123وفق أعلى درجة ممكنة يف كل حمور  وهي 

األساسية، وعليه الدراسة عينة يئة املدرسية حسب نتائج يان البالتحكمية معرفة مستوى كل حمور من حماور استب
وقمنا حبساب الدرجات يف كل مستوى وهي مبينة يف متوسطة، مرتفعة)  مستويات (منخفضة، قمنا بوضع ثالثة

   اجلدول التايل:

  : المستويات ودرجات محاور استبيان البيئة المدرسية.)23(جدول رقم

  
  
  
  
  
  
  

لمالعب الرياضيةا الوسائل البيداغوجية المحور ككل  المستويات/المحاور المباني الدراسية وتجهيزاتها 
95 -123  24 -30  42 -54  31 -39  مرتفعة 

68 -94  17 -23  30 -41  22 -30  متوسطة 
41 -67  10 -16  18 -29  13 -21  منخفضة 
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  واقع البيئة المدرسية: معرفة - 2-1- 2
  وتجهيزاتها. المباني الدراسية المحور األول:* 

  لمحور المباني الدراسية وتجهيزاتها. 2: المستويات والتكرارات والنسب المئوية وكا)24(قم جدول ر 

الداللة اإلحصائية 
0.01عند    

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

محورال المستويات التكرار  

 13.20 9.21 2 دال
 مرتفعة 24 %34

المباني الدراسية 
 متوسطة 36 51% وتجهيزاتها

 منخفضة 11 %15
  

  
  : المستويات والنسب المئوية لمحور المباني الدراسية وتجهيزاتها.)07(شكل بياني رقم

أن أكرب نسبة من  ،أعاله )07(والشكل البياين رقم )24(رقم يتضح من خالل النتائج املدونة يف اجلدول 
ا  املباين الدراسيةحمور إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو  أعطيت للمستوى املتوسط وهذا بنسبة وجتهيزا

للمستوى املنخفض، ولداللة الفروق بني  %15للمستوى املرتفع ونسبة  %34يف حني أعطيت نسبة  ،51%
وهي  ،13.20احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كااإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  

وهذا ما يعين وجود فروق  ،0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21 القيمة اجلدولية املقدرة بـ من أكرب
  ح املستوى املتوسط. ـذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة لصال
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م لواقع املباين الدراسية  وعليه ا جاءت النتائج متفاوتة يف إجابات األساتذة من حيث نظر على وجتهيزا
م كانت تتمحور حول املستوى املتوسط، ستوى الثانويات إالّ أن م أساتذة الرتبية معظم حيث أشار أغلبية إجابا

على مستوى ثانويات والية تتكون منها بعض العناصر اليت يف كفاية املباين الدراسية   نقص والرياضية إىلالبدنية 
ة وتوفر املكتبات على كتب حديثة ومتنوعة يف جمال الرتبية خاصة ما تعلق منها بوسائل التكنولوجيا احلديث مستغامن

(معلويل،  تتفق مع دراسة وهذه النتيجة ،))12((راجع امللحق رقمالبدنية والرياضية ولوازم اإلسعافات األولية
ملدارس التعليم األساسي يف حمافظات سورية  واليت توصلت إىل أن البيئة املادية التعليمية )129 ص، 2010

ا ليس ماز  الت يف منأى عن التطورات اليت يشهدها التعليم، وأظهرت كذلك أن مؤشر كفاية عنصر املرافق وجتهيزا
  على ما يرام يف نسبة مرتفعة من عينة املدارس.

سية يف مستوى ادر املباين الكفاية   نقصهذه النتائج املتوصل إليها واليت تتمثل يف الطالب الباحث  يفسرو 
إىل  التعليمية حسب ما أدىل به بعض أفراد عينة البحث تطلبات العمليةمبللوفاء  تتكون منها بعض العناصر اليت

عدة سنوات حبيث مل تعد تساير االحتياجات التعليمية اليوم ملادة الرتبية لتصميمها عود ية يسااين الدر املببعض أن 
ة، إضافة إىل نقص الدعم والتمويل الالزمني البدنية والرياضية رغم أمهية هذا العنصر يف حتقيق األهداف الرتبوي

، 2012(الشليب، يف ذلك  حيث تشري لتوفري مثل هذه اإلمكانيات اليت تساهم كثريا يف جودة العملية التعليمية 
، عوامل جناح العملية التعليمية من أهم أساسيات العملية التعليمية وعامالً مؤثرًا منيعترب املبىن املدرسي  أن )2 ص
ُسبل ووسائل الراحة فإن ذلك سيكون له األثر االجيايب على الكلما كان املبىن املدرسي مالئمًا وجمهزًا بكافة  وأنه

تها  ظهور بعض  إىلبدورها  يدتؤ لربوز العديد من املشكالت واليت  ىدأوإن مل يكن كذلك العملية التعليمية برمُ
   .داء املتعلمني وكذلك املعلمنيأالسلبيات على مستوى 

 

  

  

  

  

  



150 
 

  .المالعب الرياضية المحور الثاني:*
  لمحور المالعب الرياضية. 2: المستويات والتكرارات والنسب المئوية وكا)25(جدول رقم 

الداللة اإلحصائية 
0.01عند    

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

 المحور المستويات التكرار

 15.74 9.21 2 دال
عةمرتف 09 %13  

 متوسطة 26 37% المالعب الرياضية
 منخفضة 36 %50

  
 

  
  : المستويات والنسب المئوية لمحور المالعب الرياضية.)08(شكل بياني رقم

أن أكرب نسبة  ،أعاله )08(والشكل البياين رقم  )25(رقم يتضح من خالل النتائج املدونة يف اجلدول 
أعطيت للمستوى املنخفض وهذا بنسبة  املالعب الرياضيةية والرياضية حنو حمور من إجابات أساتذة الرتبية البدن

ولداللة الفروق بني ، للمستوى املرتفع %13للمستوى املتوسط ونسبة  %37يف حني أعطيت نسبة  ،50%
وهي  ،15.74احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كا اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة

، وهذا ما يعين وجود فروق 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21رب من القيمة اجلدولية املقدرة بـ أك
  .املستوى املنخفض  حـذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة لصال
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م لواقع املال وعليه عب الرياضية على مستوى جاءت النتائج متفاوتة يف إجابات األساتذة من حيث نظر
م كانت تتمحور حول املستوى املنخفض، وهذا ما يدّ إالّ أن  الثانويات أساتذة معظم ن أل على أغلبية إجابا

املالعب كبري يف تعاين من نقص  بوالية مستغامن يرون أن املؤسسات الرتبوية مبرحلة التعليم الثانوي الرتبية البدنية 
ا غري كافية مقارنة بعدد التالميذ وعدد األقسام حي، مالعب غري مالئمةالرياضية واملوجودة منها فهي  ث أشاروا أ

يفي مبمارسة وتنويع  ال البعض منهاوأن تصميم وأن مساحتها ال تكفي الستيعاب كل التالميذ أثناء تنفيذ احلصة 
من حث البا وهذه النتائج تؤكد ما الحظه الطالب ،))12(األنشطة الرياضية املقررة يف املنهاج(راجع امللحق رقم

 بعضاملالعب الرياضية على مستوى نقص  حيث وجد امليدانية لبعض ثانويات والية مستغامن هخالل زيارت
 ،واإلعداد املناسب القانونية النواحي اال يراعى فيه هذه املالعبمن  اوأن كثري  مقارنة بعدد التالميذ الثانويات

أن مؤسسات التعليم بالطور الثانوي إىل  توصلت اليتو  )338 ص، 2008(أمحد، دراسة هذه النتيجة تتفق مع و 
وإن وجدت يف بعضها فهي ال تساعد على املمارسة  الرياضية توفر على املنشآت واألجهزةت المستغامن دينة مب

  .اجليدة
فسر الطالب الباحث    ُ هذا النقص يف املالعب الرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن واملوجودة وي

بها غري مالئمة، مبعىن ال يراعى يف تصميمها النواحي القانونية واإلعداد املناسب مقارنة بعدد منها فهي أغل
التالميذ وعدد األقسام واملراحل التعليمية وكذا مالءمتها مع األنشطة البدنية والرياضية املسطرة يف املنهاج، إىل أن 

ر إليها نظرة سطحية مقارنة باملواد األكادميية األخرى، أي مادة الرتبية البدنية والرياضية لغاية يومنا هذا مازال ينظ
ا ال ُحتض    باهتمام كبري من طرف اهليئات املعنية. أ
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  :الوسائل البيداغوجية المحور الثالث:*
  لمحور الوسائل البيداغوجية: 2: المستويات والتكرارات والنسب المئوية وكا)26(جدول رقم 

الداللة اإلحصائية 
0.01عند    

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

محورال المستويات التكرار  

 12.03 9.21 2 دال
 مرتفعة 29 %41

الوسائل 
 متوسطة 32 45% البيداغوجية

 منخفضة 10 %14
  

  

  : المستويات والنسب المئوية لمحور الوسائل البيداغوجية.)09(شكل بياني رقم

أعاله، أن أكرب نسبة  )09(والشكل البياين رقم  )26(رقم تضح من خالل النتائج املدونة يف اجلدول ي
أعطيت للمستوى املتوسط وهذا بنسبة الوسائل البيداغوجية من إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو حمور 

ولداللة الفروق بني  ،املنخفض للمستوى %14للمستوى املرتفع ونسبة  %41يف حني أعطيت نسبة ، 45%
وهي  ،12.03احملسوبة  2كا ، حيث بلغت قيمة2كا اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة

، وهذا ما يعين وجود فروق 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21 لية املقدرة بـأكرب من القيمة اجلدو 
  املتوسط. املستوى حـلصال ساتذةاأل بني إجابات ذات داللة إحصائية
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على  م لواقع الوسائل البيداغوجيةجاءت النتائج متفاوتة يف إجابات األساتذة من حيث نظرُ  وعليه  
م كانت تتمحور حول املستوى املتوسط واملرتفع، وهذا ما يّد إالّ أن  مستوى الثانويات ن أل على أغلبية إجابا

 ثانويات والية مستغامنالوسائل البيداغوجية على مستوى يف ما نوعا  نقصا يرونأساتذة الرتبية البدنية معظم 
نويات تفتقر للوسائل البيداغوجية إالّ أن بعض أفراد عينة أن الثاب أْدلتة منهم لّ القِ  أنحبكم  لبعض النشاطات

وهذا  ،))12(م(راجع امللحق رقالبحث صرّحت بأن بعض الوسائل البيداغوجية املوجودة ليست ذات جودة عالية
 تعترب من العناصر لبعض النشاطات واليتالرياضية األدوات  من نقص يف بعض ه الطالب الباحثالحظ يؤكد ما

(عقيلة،  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ،الرياضيةالبدنية و لرتبية ادة ابرنامج مل أييقوم عليها جناح  اليتالرئيسية 
ات التابعة للمقاطعة الغربية للجزائر العاصمة ال حتتوي على إىل أن الثانوي توصلتواليت  )145 ص، 2008

الوسائل والتجهيزات الصاحلة داخل املنشآت الرياضية ملمارسة األنشطة البدنية والرياضية واليت تعترب أحد العوائق 
 ص، 2008 ،أيوب( ما توصلت إليه دراسةمع  واختلفت، األساسية اليت ال تساهم يف رفع املردود الرياضي للتلميذ

179(  ّ حتتوي على  الثانويات باجلزائر العاصمةأفراد عينة الدراسة من األساتذة أن معظم عن طريق نت واليت بي
، ويرجع الطالب الباحث ذلك إىل خمتلف الوسائل البيداغوجية املهيأة إلجراء حصص الرتبية البدنية والرياضية

  .نية اليت أجريت فيهما الدراستنياختالف جمتمعي الدراستني، واملكان، والفرتة الزم

  تحليل نتائج تطبيق استبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية:و عرض  -3- 2

مستوى جودة تدريس مادة التربية " اليت تشري إىل أنّ الثانية الفرعية بغرض التحقق من صحة الفرضية          
استخدمنا هلذا الغرض الوسائل اإلحصائية املتمثلة يف  "توسطمفي حدود الالبدنية والرياضية لدى عينة البحث 

  .2واختبار كا ، واملتوسطات احلسابية،النسب املئوية

الذي مت إعداده ألساتذة الرتبية جودة التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية أوضحنا سابقا أن استبيان 
عبارة  72 تّضمن مادة الرتبية البدنية والرياضيةدريس تجودة  مستوىالبدنية والرياضية ملعرفة وجهة نظرهم حول 

البداية موزعة على ثالثة حماور وهي حمور ختطيط الدرس، حمور تنفيذ الدرس، حمور تقومي الدرس، وعليه قمنا يف 
من حماور حمور بعد بالنسبة لكل وفق أعلى درجة ممكنة وأدىن درجة يف كل بطريقة حتكمية بوضع مستويات 

حمور من حماور استبيان جودة بعد بالنسبة لكل وكان اهلدف من األداة التحكمية معرفة مستوى كل  ،االستبيان
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قمنا بوضع ثالثة مستويات مث األساسية، الدراسة عينة ة البدنية والرياضية حسب نتائج تدريس مادة الرتبي
  :يتاآل )27(رقم ول وقمنا حبساب الدرجات يف كل مستوى وهي مبينة يف اجلد (منخفض، متوسط، جيد)

  

  : مستويات أبعاد ومحاور استبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.)27(جدول رقم 
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  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية: الكشف عن مستوى - 3-1- 2
  لمحور األول: التخطيط للدرس:ا*

لمحور تخطيط الدرس. 2: المستويات والتكرارات والنسب المئوية و كا)28(جدول رقم   
الداللة 

اإلحصائية عند 
0.01 

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسب 
 المئوية

 األبعاد المستويات التكرارات

 دال

2 9.21 

28.92 
 جيد 24 %34

يد إعداد الدرس وتحد
 متوسط 42 59% أهدافه

 منخفض 05 %07

 31.21 دال

إعداد الوسائل البيداغوجية  جيد 41 %58
وتهيئة المكان المخصص 

 للتدريس

 متوسط 27 %38

 منخفض 03 %04

 39.06 دال

 جيد 45 %63
تحديد خصائص التالميذ 

 متوسط 24 34% وتلبية احتياجاتهم 
 منخفض 02 %03

 

  
 : المستويات والنسب المئوية لمحور التخطيط للدرس.)10(شكل بياني رقم            
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أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية  )28(رقم أظهرت نتائج تفريغ البيانات يف اجلدول 
يف حني أعطيت   %59نسبة املتوسط وهذا ب لمستوىالدرس وحتديد أهدافه أعطيت ل والرياضية حنو بعد إعداد

املنخفض، ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب  لمستوىل %07ونسبة  يداجل لمستوىل %34نسبة 
ية املقدرة وهي أكرب من القيمة اجلدول 28.92احملسوبة  2كاحيث بلغت قيمة  ، 2كاالباحث اختبار حسن املطابقة  

، وهذا ما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات 0.01 ومستوى الداللة 2 عند درجة احلرية 9.21 بـ
  لصاحل املستوى املتوسط.  األساتذة

تشري هذه النتائج إىل أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن مل و 
زى هذه النتائج املتوصل إليها حسب وجهة فيما يتعلق بإعداد الدرس وحتديد أهدافه، وتع يديصلوا إىل املستوى اجل

من حيث  يولون أمهية بالغة لتحضري حمتوى الدرس ال والرياضية أساتذة الرتبية البدنيةمعظم أن نظرهم إىل 
ال الرياضي أو بالشبكة العنكبوتية، و  استعانتهم ال  قدببعض الكتب يف ا يعود ذلك إىل عدم توفر كتب يف ا
م الشخصية  نرتنيتاألعدم وجود خدمات لالثانويات أو ب اتكتباملعلى مستوى  الرياضي م يكتفون خبربا أو أ

تصميم أنشطة ومشكالت من هتمام األساتذة إضافة إىل نقص باإل السابقة اليت اكتسبوها يف مهنة التدريس
مالت اتتعليمية ميارس من خالهلا التالميذ مهارات التفكري وكذا مهار  أن بعض أفراد و ، م التعاوينوالتعلّ  الذايت عّل

م عند التالميذ سواء من  عينة البحث ال يهتمون كثريا بإعداد شبكات مالحظة يف كل نشاط لتقومي نواتج التعّل
 إعدادعملية وعليه ممّا ميكن قوله أن  ،))13((راجع امللحق رقماجلوانب البدنية أو املهارية أثناء حتضريهم للدرس

  وتيين.شيء ر أصبحت  الدرس عندهم
يئة املكان املخصص للتدريس، الوسائل البيداغوجية أما البعد الثاين اخلاص بإعداد * فقد أظهرت نتائج و

اجليد  لمستوىأعطيت ل تفريغ البيانات أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو هذا البعد
، ولداللة املنخفض لمستوىل %04توسط ونسبة ملا لمستوىل %38يف حني أعطيت نسبة  ،%58وهذا بنسبة 

احملسوبة  2كاحيث بلغت قيمة  ، 2كاالفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  
، وهذا ما يعين 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21ـوهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة ب 31.21

  لصاحل املستوى اجليد.إحصائية بني إجابات األساتذة لة وجود فروق ذات دال
تشري هذه النتائج إىل أن أكثر من نصف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية و  

يئة املكان املخصص للتدريس، الوسائل البيداغوجية إعداد ستوى اجليد يف جمال املمستغامن  وصلوا إىل  تعزى و و
اختيار الوسائل البيداغوجية ختطيط الدرس عملية  يف ممراعاإىل  املتوصل إليها حسب وجهة نظرهم ئجهذه النتا
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ثري وتمع مستوى القدرات البدنية واحلركية للتالميذ أيضا تتناسب  واليتالدرس،  اليت تتماشى مع موضوع وأهداف
   . ))13(رقم (راجع امللحقدافعيتهم حنو ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية

م فقدتلبية أما البعد الثالث اخلاص بتحديد خصائص التالميذ و *   أظهرت نتائج تفريغ البيانات احتياجا
 تلبيةحتديد خصائص التالميذ و أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو عنصر ممارسة 

م ونسبة  املتوسط لمستوىل %34يف حني أعطيت نسبة  ،%63يد وهذا بنسبة اجل لمستوىأعطيت ل احتياجا
، 2كاولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  املنخفض،  مستوىلل 03%

 2 عند درجة احلرية 9.21 بـوهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة  39.06احملسوبة  2كاحيث بلغت قيمة  
هذا ما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى و  ،0.01ومستوى الداللة 

  اجليد. 
م فقدتلبية أما البعد الثالث اخلاص بتحديد خصائص التالميذ و *  أظهرت نتائج تفريغ البيانات احتياجا

 تلبيةصائص التالميذ و حتديد خأن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو عنصر ممارسة 
م املتوصل إليها حسب وجهة نظرهم  وترجع هذه النتائج  ،%63يد وهذا بنسبة اجل لمستوىأعطيت ل احتياجا

م، وذلك بختطيط الدرس عملية  يف ممراعاإىل   رياضية متريناتلعاب و أل هماختيار خصائص التالميذ واحتياجا
موتتناسب مع مستوى  التالميذ ميولمع اجتاهات و  الءمتتووسائل بيداغوجية   ماحاجو  ة والبدنيةالعقلي قدرا

  .))13((راجع امللحق رقم النفسية
   *استنتاج:
وما هو  )13() وامللحق رقم28رقم ( اجلدول املدونة يفاملتوصل إليها و النتائج  خالل من قوله ميكن ما إن

 خالللعنصر ختطيط الدرس  األدائية ماستخداما يبقى أغلبية األساتذة نأ ،)10(موضح يف الشكل البياين رقم
(اهلنائي،  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء يف دراسةاألحيان بعض يف متوسطةو  جيدة بدرجة تدريسيةال العملية
ختطيط الدروس تراوحت بدرجة  لكفاءاتة امتالك عينة الدراسة أن درجإىل  توصلتاليت و  )526 ص، 2010

إن إعداد الدروس  )91 ص، 2009(سالمة،  ية التخطيط يف عملية التدريس يقول، وعن أمهمتوسطة ومرتفعة
ذه اخلطوة منطلقا بغزارة معارفه أو عدد  والتخطيط هلا خطوة أساسية يف طريق املعلم، وخيطئ من يستهني 

  سنوات خربته، فقد أثبتت الدراسات الرتبوية أمهية ختطيط وإعداد الدروس يف جناح عملية التدريس.
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المحور الثاني: تنفيذ الدرس:*  
لمحور تنفيذ الدرس: 2: المستويات والتكرارات والنسب المئوية و كا)29(جدول رقم   

الداللة اإلحصائية 
 0.01عند 

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسب 
 المئوية

 األبعاد المستويات التكرارات

  دال

2 9.21 

42.27 
 جيد 19 %27

الجيد عرض والتقديم 
 متوسط 48 67% للدرس

 منخفض 04 %06

 30.28 دال
 جيد 37 %52

دافعية تشجيع وإثارة 
مللتعلّ التالميذ   متوسط 32 %45 

 منخفض 02 %03

 51.50 دال

 جيد 17 %24
استخدام طرق وأساليب 

 متوسط 51 72% تدريس مناسبة
 منخفض 03 %04

 30.11  دال

استخدام الوسائل  جيد 28 %40
البيداغوجية وتكنولوجيا 

 التعليم
 متوسط 40 %56
 منخفض 03 %04

 32.91 دال

 جيد 33 %46
إدارة القسم والتحكم 

 في الوقت
   

 متوسط 37 %52
 منخفض 01 %02
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  ور تنفيذ للدرس.: المستويات والنسب المئوية لمح)11(شكل بياني رقم      

 
أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية ، )29(رقم خالل النتائج املدونة يف اجلدول يتضح من

يف حني  ،%67املتوسط وهذا بنسبة  لمستوىأعطيت لالعرض والتقدمي اجليد للدرس  والرياضية حنو عنصر ممارسة
، ولداللة الفروق بني اإلجابات استخدم املنخفض لمستوىل %06ونسبة  اجليد لمستوىل %27أعطيت نسبة 

وهي أكرب من القيمة  42.27احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كاالطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  
، وهذا ما يعين وجود فروق ذات داللة 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21اجلدولية املقدرة بـ

  ذة لصاحل املستوى املتوسط. إحصائية بني إجابات األسات
تشري هذه النتائج إىل أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن مل و 

املتوصل إليها حسب  تعزى هذه النتائجو   ،العرض والتقدمي اجليد للدرسيصلوا إىل املستوى اجليد فيما يتعلق ب
تقدمي  هلذه الكفاءة فيما خيصلكون قدرًا كافيًا ميال رمبا الرتبية البدنية والرياضية أساتذة معظم أن إىل وجهة نظرهم 

وأن ، الدرس عرض أثناء ههمانتبا استمرارية على واحملافظة تالميذذب انتباه الجلبشكل جيد تعلُّمية ات وضعي
يرجع أيضا إىل أن و ريها، بعض األساتذة ال يتقيدون خبطوات سري الدرس مبا هو مدون يف املذكرة السابق حتض

األساتذة اليزالون يوظفون أمناطا تدريسية تقليدية تتمركز حول التدريس املباشر واليت تقوم على أساس تقدمي  معظم
مية وأداء مناذج كاملة للنواحي الفنية للمهارات الرياضية املراد تعليمها مع تقدمي الشرح الوايف هلا  وضعيات تعّل

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

عرض والتقديم 
الجيد للدرس تشجيع وإثارة دافعية 

التالميذ للتعّلم
استخدام طرق 

وأساليب تدريس 
مناسبة

استحدام الوسائل 
البيداغوجية 

وتكنولوجيا التعليم

إدارة القسم 
والتحكم في الوقت

27%

52%

24%

40% 46%

67%

45%

72%

56%
52%

6%
3% 4% 4%

2%

جيد

متوسط

منخفض



160 
 

، على عكس يسهل استيعابه من طرف التالميذ من السهل إىل الصعب متدرج بشكلو  واضح ومفهومبأسلوب 
ما جاءت به املقاربة بالكفاءات اليت جتعل التلميذ يف وضعيات ذات مشكلة مما جيعله يوظف خرباته السابقة يف 

أغلب كما أن   ستمر،م الذايت املوهذا األمر يشجع على تنمية مهارة التعلّ  ،حل هذه املشكالت للمواقف التعليمية
جلزء اخلتامي الزمن احملدد له باستخدام التمرينات التهدئة ومترينات ايهملون يف كثري من األحيان قد األساتذة 

  االرختاء املناسبة.

أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية أظهرت نتائج تفريغ البيانات،  أما البعد الثاين فقد*
يف  ،%52وهذا بنسبة  لمستوى اجليدأعطيت ل متشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعلّ ممارسة والرياضية حنو عنصر 
ولداللة الفروق بني اإلجابات   املنخفض لمستوىل %03ونسبة  توسطامل لمستوىل %45حني أعطيت نسبة 

 من أكربوهي  30.28احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كااستخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  
، وهذا ما يعين وجود فروق ذات داللة 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21 القيمة اجلدولية املقدرة بـ

  . يدإحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى اجل
تشري هذه النتائج إىل أن أكثر من نصف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية و 

م، مستغامن وصلوا إىل املستوى اجليد فيما يتعلق ب املتوصل  تعزى هذه النتائجو تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعّل
من خالل قيامهم  ،التالميذ واجتاهاتمليول الدرس  نفيذتعملية  أثناء همإدراكإىل إليها حسب وجهة نظرهم 

وكذا  ى ممارستها،مرينات واأللعاب الرياضية وتشجيعهم علاملشاركة اإلجيابية يف تنفيذ التعلى  التالميذ حفيزتب
  .))13((راجع امللحق رقمنويع املثريات خالل الدرس، واستخدام عبارات لفضية حتفيزية معهم.تب اهتمامهم

أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية  فقد أظهرت نتائج تفريغ البيانات أما البعد الثالث*
املتوسط وهذا بنسبة  لمستوىأعطيت ل طرق وأساليب تدريس مناسبة عنصر ممارسة استخدام والرياضية حنو

ولداللة الفروق بني  املنخفض لمستوىل %04ونسبة  اجليد لمستوىل %24يف حني أعطيت نسبة ، 72%
 وهي 51.50احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كااإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  

وهذا ما يعين وجود فروق  ،0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21  من القيمة اجلدولية املقدرة بـأكرب
  ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى املتوسط.
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من مل تشري هذه النتائج إىل أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية مستغاو 
املتوصل إليها  تعزى هذه النتائجو ، يصلوا إىل املستوى اجليد فيما يتعلق باستخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة

أساليب وطرق تدريسية  مازالوا يعتمدون علىالرتبية البدنية والرياضية أساتذة إىل أن معظم حسب وجهة نظرهم 
اليت تتمركز حول كتسبوها من خالل مزاولتهم ملهنة التدريس و اليت تقوم على أساس اخلربة الشخصية اليت ا تقليدية 

مبعىن أن األساتذة يستعملون األسلوب األمري وطريقة اإللقاء مع االعتماد على أسلوب الشرح  ،التدريس املباشر
 ألسلوب حل هموعدم توظيف ،سري الوحدات التعليمية خاللاملباشر يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية 

 ا لعدمإمّ رجع ذلك يقد و ، ))13((راجع امللحق رقملدى التالميذم الذايت عزز من دافعية التعلّ املشكالت الذي ي
م يف أو ل احلديثةالتدريسية لطرائق اجلديدة واألساليب با تهمدراي أثناء ساليب هذه األ توظيفعدم متكنهم وقدر

اليت تواجههم ومتنعهم من تطبيق ذلك، و معوقات لوجود أو  ميذمة للتالاملهارات الرياضية املختلفة املقدَّ  عرض
مع نوع األنشطة املسطرة يف متها ءمالأو عدم  ،اإلمكانات املادية اليت تعينهم على ذلكنقص يف نذكر من بينها 

لى عالبحث أفراد عينة بعض وقد أكد ، التعليمية اتعدم كفاية املدة الزمنية للوحدو  ، أو اكتظاظ األقساماملنهاج
يف العملية التدريسية ملادة الرتبية البدنية حديثة واملتمثلة يف توظيف طرق وأساليب تدريس ات ءأمهية هذه الكفا

وأساليب لو توفرت اإلمكانيات بشكل أفضل ألمكن تطبيق طرائق أنه  لقد صرَّح بعضهم علىو  ،والرياضية
  .تدريسية أكثر مرونة وفعالية

أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية  نتائج تفريغ البياناتأظهرت  أما البعد الرابع فقد*
املتوسط وهذا  لمستوىأعطيت ل استخدام الوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليموالرياضية حنو عنصر ممارسة 

ولداللة الفروق  املنخفض، لمستوىل %04يد ونسبة اجل لمستوىل %40يف حني أعطيت نسبة  ،%56بنسبة 
وهي  30.11احملسوبة 2كا، حيث بلغت قيمة  2كابني اإلجابات استخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  

، وهذا ما يعين وجود فروق 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21  من القيمة اجلدولية املقدرة بـأكرب
  . ذات داللة إحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى املتوسط
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تشري هذه النتائج إىل أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن مل و 
املتوصل  تعزى هذه النتائجو وتكنولوجيا التعليم الوسائل البيداغوجية  ستخدامايصلوا إىل املستوى اجليد فيما يتعلق ب

بية البدنية والرياضية ال يوظفون وسائل التكنولوجيا احلديثة  أن أغلبية أساتذة الرت  إىلإليها حسب وجهة نظرهم 
عرض املهارات الرياضية يف هذه دعي اليت تستالدروس بعض قدمي تيف  وأجهزة عرض البيانات احلاسوب جهزةكأ

ساعد اليت تُ و  ألمهيتها يف مشاهدة التالميذ التسلسل احلركي للمهارة الرياضية مع إظهار مراحل احلركة كلها الوسائل
إىل إمهال األساتذة للجانب ذلك وقد يعود ، أداء املهارات الرياضية بصورة جيدةو على فهم  تالميذهل الّس تُ و 

أو لنقص مثل هذه الوسائل على مستوى النظري يف العملية التدريسية ملادة الرتبية البدنية والرياضية 
  . ))13((راجع امللحق رقمالثانويات

أن أكرب نسبة من إجابات أساتذة الرتبية البدنية ظهرت نتائج تفريغ البيانات، أ فقد أما البعد اخلامس*
يف  ،%52املتوسط وهذا بنسبة  لمستوىأعطيت ل إدارة القسم والتحكم يف الوقتوالرياضية حنو عنصر ممارسة 

 ، ولداللة الفروق بني اإلجاباتاملنخفض لمستوىل %02يد ونسبة اجل لمستوىل %46حني أعطيت نسبة 
 من وهي أكرب 32.91احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كااستخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  

، وهذا ما يعين وجود فروق ذات داللة 0.01ومستوى الداللة  2 عند درجة احلرية 9.21 القيمة اجلدولية املقدرة بـ
  إحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى املتوسط.

النتائج إىل أن أكثر من نصف أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية  تشري هذهو 
املتوصل  تعزى هذه النتائجو ، مستغامن مل يصلوا إىل املستوى اجليد فيما يتعلق بإدارة القسم والتحكم يف الوقت

تواجه نوعا ما صعوبة يف جمال  اضيةأساتذة الرتبية البدنية والري أكثر من نصفأن إىل  إليها حسب وجهة نظرهم
يف  بحثعينة الأفراد يرجع ذلك إىل قلة اخلربات التدريسية لدى بعض  وقدإدارة القسم والتحكم يف الوقت، 

أو نقص يف إملام األساتذة ملهارة االتصال  ،التمكن من التحكم يف الوقت احملدد لكل جزء من أجزاء الدرس
 ايلاجتاه سلوكيات التالميذ يف الوقت احل اجههمو تامل مع بعض املشكالت اليت تعاليف والتواصل مع التالميذ و 

مخاصة يف ظل التغري الثقايف واالجتماعي الذي أثر كثري  وظهور بعض السلوكيات  ا يف سلوكيات التالميذ وتصرفا
تنظيم التشكيالت  مناليت يقف األساتذة عاجزون عن إجياد احللول املناسبة هلا مما مينعهم يف بعض األحيان 

 نماذج من املهارات الرياضية، باإلضافة إىلبطريقة حمكمة متكنهم من مشاهدة ما يعرض عليهم خالل عرض ال



163 
 

م على توزيع حمتويات الدرس على الزمن املخصص له (راجع حبيث ال يطغى نشاط رياضي على آخر عدم قدر
  .))13(امللحق رقم

   استنتاج:*
وما هو  )13(وامللحق رقم )29(رقم  اجلدول املدونة يفاملتوصل إليها و النتائج  لخال من قوله ميكن ما إن

 يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نأ ،)11(موضح يف الشكل البياين رقم 
نتائج تفريغ فقد أظهرت   متوسطة بدرجة تدريسيةال العملية خالللعنصر تنفيذ الدرس  األدائية مااستخدام
م أن البيانات  بالنسبة للممارسات  املتوسط املستوى ضمن ووقعت اجليد ستوىامل إىل تصل ملأغلبية إجابا
استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة، عرض  يت:اآل النحو على تنازليا مرتبة التالية بعاداأل متثلها اليت التدريسية

وهذا  بيداغوجية وتكنولوجيا التعليم، إدارة القسم والتحكم يف الوقت،والتقدمي اجليد للدرس، استخدام الوسائل ال
على التوايل، يف حني أعطيت أكرب نسبة من إجابات األساتذة لبعد  %52 ،%56 ،%67 ،72%بنسب 

  .%52بـ  للمستوى اجليد متشجيع وإثارة دافعية التالميـذ للتعلّ 
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  المحور الثالث: تقويم الدرس:*
لمحور تقويم الدرس: 2تويات والتكرارات والنسب المئوية و كا: المس)30(جدول رقم  

الداللة 
اإلحصائية 

0.05عند   

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 2كا
 الجدولية

 2كا
 المحسوبة

النسبة 
 المحور المستويات التكرار المئوية

 33.31 9.21 2 0.01 دال 
 جيد 28 %39

تقويم 
 متوسط 41 58% الدرس

 منخفض 02 %03
 

  
  للدرس. لمستويات والنسب المئوية لمحور تقويم: ا)12(شكل بياني رقم

أن أكرب نسبة من أعاله،  )12(والشكل البياين رقم  )30(رقم خالل النتائج املدونة يف اجلدول يتضح من
يف ، %58بنسبة املتوسط وهذا  لمستوىأعطيت لس در ال ية البدنية والرياضية حنو حمور تقوميإجابات أساتذة الرتب
ولداللة الفروق بني اإلجابات املنخفض  لمستوىل %03ونسبة  يداجل لمستوىل %39حني أعطيت نسبة 

 من وهي أكرب 33.31احملسوبة  2كا، حيث بلغت قيمة  2كااستخدم الطالب الباحث اختبار حسن املطابقة  
، وهذا ما يعين وجود فروق ذات داللة 0.01 ومستوى الداللة 2 عند درجة احلرية 9.21 القيمة اجلدولية املقدرة بـ

   إحصائية بني إجابات األساتذة لصاحل املستوى املتوسط.
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تشري هذه النتائج إىل أن أغلب أساتذة الرتبية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن مل و 
نقص  إىلتوصل إليها حسب وجهة نظرهم امل تعزى هذه النتائجو ، تقومي الدرسيصلوا إىل املستوى اجليد يف جمال 

بني االختبارات النظرية لتقييم حتصيل التالميذ وسائل التقومي يف  همعيتنو  نقصو  الراجعة التغذية بتقدمي اهتمامهم
ال املعريف واالختبارات التطبيقية ال احلسي حركي، يف ا (راجع تشجيعهم على مهارة تقومي األقران نقصو  يف ا

مدى جناح العملية أن يف حني جند  ة بعض أفراد عينة البحثخرب  نقص ، وقد يرجع ذلك إىل))13(امللحق رقم
  .على التقومي الرتبوي الناجحقوم أساسا تالتعليمية 

  استنتاج:* 

ما و  )13(وامللحق رقم) 30رقم ( اجلدول املدونة يف نتائجلل مالحظتنا خالل من نستنتجه أن ميكن ما إن
الرتبية البدنية والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي  أساتذة ةيأغلب أن هو أعاله، )12(لبياين رقمالشكل اهو موضح يف 

 وهذه النتيجة تتفق مع جاء يف دراسة  متوسطة بدرجة عنصر تقومي الدرسل استخدامهم يبقىلوالية مستغامن 
ة بالنسبة ألفراد عينة البحث واليت توصلت إىل أن مهارات  التقومي كانت أقل ممارس )145 ص، 2010(طياب، 

  .من حيث مستوى األداء الذي تراوح حول املستوى املتوسط

تدريس مادة التربية جودة و عرض وتحليل نتائج العالقة اإلرتباطية بين البيئة المدرسية  -4- 2
  :البدنية والرياضية

بين  الة إحصائياة ارتباطية موجبة دتوجد عالقاليت مؤداها" عامةال يةبغرض التحقق من صحة الفرض         
عمد الطالب الباحث للتأكد من هذه العالقة البيئة المدرسية وجودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية" 

، حيث جاءت النتائج على النحو بانتنيبني نتائج االست "PEARSON"حبساب معامل االرتباط بريسون 
  التايل: 
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  قة اإلرتباطية بين البيئة المدرسية وجودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية:: نتائج العال)31(جدول رقم

  

الدراسة 
  اإلحصائية

قيمة معامل االرتباط 
بين البيئة المدرسية 

  وجودة التدريس

حجم 
  العينة ن

معامل 
االرتباط"ر" 

  الجدولية

درجة الحرية 
  2-ن

نوع 
  العالقة

الداللة 
اإلحصائية 

  األداة    0.05عند 

  البيئة المدرسية
  دالة  موجبة  69  0.248  71  0.424

  جودة التدريس
  

  :أعاله يتضح لنا ما يلي )31(للنتائج املدونة يف اجلدول رقم  القراءةمن خالل 
وهي قيمة   0.424بلغ معامل االرتباط "ر" بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  -

هذا ما يعين وجود عالقـة   0.05ومستوى الداللة  69عند درجة حرية  0.248من القيمة اجلدولية املقدرة بـ أكرب 
  إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. 

 كافة املقومات علىتشتمل لة فعاويفسر الطالب الباحث ذلك أنه كلما كانت البيئة املدرسية مالئمة و 
ودورات املياه وكذلك اإلضاءة رياضية ووسائل بيداغوجية  وقاعاتاملادية من أبنية منوذجية ومالعب وساحات 

حتققت جودة التدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية عند أستاذ الرتبية  وخمتلف مصادر التعلم األخرىوالتهوية 
التدريسية ألستاذ الرتبية البدنية العملية ممارسة املدرسية هلا تأثري مباشر على  هذه البيئة البدنية والرياضية، مبعىن أن

وهي بنفس قدر أمهية تصميم وختطيط املناهج  للدرس  والتقومي والتنفيذ التخطيطبعناصر  املتعلقة والرياضية
حتقيق األهداف املنشودة  ى النجاح يفالعوامل األساسية اليت تساعد بصورة مباشرة عل ىحدإ ، كما تعتربالدراسية

ا أحد املستلزمات األساسية لتنفيذ  بأبعادها املختلفةالرتبية البدنية والرياضية  ملادة  حوإجنا البدنية نشطة األكو
ا كما أنه على نوعية بنائها   ،فعاليتها ا يتوقف إىل حد كبري سري الوحدات وجتهيزا ا وطاقة استيعا وسعة مشتمال

فإن سوء ظروف البيئة املادية العكس وعلى ، ليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية وحتقيق األهداف املرسومةالتع
هذه تشكل  الرياضية وسائل البيداغوجيةالاملالعب و نقص كعدم كفاية املباين الدراسية وسوء تصميمها و للمدرسة  
كما تؤدي أيضا إىل تشتت العمل  ،بية البدنية والرياضيةلعملية التدريسية ألستاذ الرت عائقا على امجيعها األمور 

حتقيقها أهداف املادة  اءة التعليمية لدى أستاذ الرتبية البدنية و الرياضيـة  وحتـول دونالرتبوي وتقلل من الكف
  .بصورة أفضل
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فرعلى  واليت أشارت )181 ص، 2008(أيوب، نتائج دراسة يف ذلك وتؤكد   اإلمكانات خمتلف أن توّ
يساعد أستاذ الرتبية البدنية  والنوع حيث الكم من بيداغوجية ووسائل وأجهزة وأدوات رياضي عتاد من املادية

 تسيري عملية له وتُّسهل املقررات الدراسية أطوار خمتلف وإمتام لتنفيذ املناسب البيداغوجي اجلو يئة على والرياضية
 يف أكرب من خالل التحكم احملدد وبفعالية الزمن يف سيةالدرا اخلطة مراحل خمتلف وتطبيق الرتبوية حصصه

 البدنية الرتبية ملادة الرتبوي املنهاج يف الرتبوية املسطرة وبالتايل حتقيق األهداف للتالميذ البيداغوجية الوضعيات
  .والرياضية

   العامة: االستنتاجات -5- 2

توصل الطالب  البحث وفرضياته وفقا ألهداف بحثلا أدايتمن خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق          
  التالية: االستنتاجاتالباحث إىل 

  يف ثانويات والية مستغامنتتكون منها لبعض العناصر اليت عدم كفاية املباين الدراسية.   
 سواء يف توفرها مقارنة بعدد التالميذ أو  املالعب الرياضية على مستوى ثانويات والية مستغامن نقص

 ة املوجودة منها.صالحي
 نقص نوعا ما يف الوسائل البيداغوجية على مستوى ثانويات والية مستغامن. 
 الدرس  إعدادلعنصر  األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نإ

 .متوسطة بدرجة وحتديد أهدافه
 لعنصر  األدائية مااستخدام يبقىرياضية حمل عينة البحث الرتبية البدنية وال أساتذة أكثر من نصف نإ

يئة املكان املخصص للتدريس إعداد  جيدة. بدرجة الوسائل البيداغوجية و
  حتديدلعنصر  األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نإ 

م   جيدة. بدرجةخصائص التالميذ وتلبية احتياجا
 عرضلعنصر  األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نإ 

 .متوسطة بدرجة والتقدمي اجليد للدرس
 لعنصر  ةـاألدائي  مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذة كثر من نصفأ نإ

  جيدة. بدرجة متالميذ للتعلّ وإثارة دافعية ال تشجيع
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 استخدام  لعنصر األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نإ
  .متوسطة بدرجة طرق وأساليب تدريس مناسبة

 ستخدام ا لعنصر األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أغلبية أساتذة نإ
 .متوسطة بدرجة الوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليم

 لعنصر  األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأكثر من نصف  نإ
  .متوسطة بدرجة القسم والتحكم يف الوقت إدارة
 الدرس  تقوميلعنصر  األدائية مااستخدام يبقىالرتبية البدنية والرياضية حمل عينة البحث  أساتذةأغلبية  نإ

 .متوسطة بدرجة

 بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. الة إحصائياتوجد عالقة ارتباطية موجبة د 

   الفرضيات:النتائج بمناقشة  -6- 2

 ىل على النحو التايل:األو الفرعية جاءت الفرضية  :مناقشة الفرضية الفرعية األولى - 6-1- 2

على مستوى ثانويات والية ادة الرتبية البدنية والرياضية شروط املمارسة التدريسية ملال تستويف كل البيئة املدرسية "
  ."مستغامن 

بالبيئة  اخلاص لفرضية قصد قبوهلا أو رفضها مت تفريغ نتائج االستبيانمن أجل التحقق من صحة هذه ا         
حنو احملاور الثالثة املكونة نتائج أن أغلبية إجابات أساتذة الرتبية البدنية والرياضية هذه ال يه أثبتتاملدرسية، وعل

ا للبيئة املدرسية(املباين الدراسية  ، املالعب الرياضية، الوسائل البيداغوجية) املوضحة يف اجلداول رقموجتهيزا
كانت تقريبا تتمحور حول املستوى  )09( ،)08( ،)07( وما أظهرته األشكال البيانية رقم )26( ،)25( ،)24(

نقص يف إمكانات البيئة  وجود على أفراد عينة البحث عظممل اقااتفهناك  نتضح لنا أا من خاللهاملتوسط، 
هذه املؤسسات الرتبوية لبعض  عدم توفرمن حيث  ، سواءوالية مستغامن ثانوياتمستوى املدرسية املادية على 

 أو افتقارها للمالعب الرياضية الرتبوية األهداف لتحقيق تهاكفاي ونقص كون منها املباين الدراسيةالعناصر اليت تت
واحي ال يراعى يف تصميمها  الناملوجودة حاليا وأن الكثري من هذه املالعب من حيث توفُرها وصالحيتها، 
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وحدة يف تصميمها عرب الملوال ختضع  القانونية واإلعداد املناسب  الوسائل أما فيما خيصثانويات، عايري مُ
نوعا ما نقص وجود  ما يعين وهذا  ،البيداغوجية فكانت إجابات األساتذة تتمحور بني املستوى املتوسط واملرتفع

(فوضيل، دراسة تتفق مع   وصل إليها، وهذه النتائج املتالثانوياتهذه داغوجية على مستوى يالوسائل البيف 
اليت تتوفر عليها املؤسسات الرتبوية بوالية الرياضية أن املنشآت والوسائل ب أظهرتاليت و  )176 ص، 2009

وتتفق أيضا مع ما ضية وتكاد تكون منعدمة يف بعضها مستغامن غري صاحلة ملمارسة أنشطة الرتبية البدنية والريا
بوالية مستغامن  اليت أشارت إىل عدم توفر الثانوياتو  )338 ص، 2008(أمحد، توصلت إليه نتائج كل من دراسة 

، 2008(عقيلة، ودراسة  ،على املنشآت واألجهزة وإن وجدت يف بعضها فهي ال تساعد على املمارسة اجليدة
هناك نقص ملحوظ يف الوسائل واملنشآت الرياضية على مستوى بعض ثانويات  واليت توصلت إىل أن )145 ص

  لرتبية البدنية والرياضية داخل الثانوية.مما أدى بالكثري من الثانويات إىل منع ممارسة االعاصمة، 

فسر الطالب الباحث النتائج املتوصل إليها    ُ هذه املادة من طرف اهليئات إىل النظرة السطحية اجتاه وي
ا مادة ثانوية مقارنة باملواد األخرىإياها اعتبارهم ب حيث تلقى اهتماما أقل من طرفهم املعنية قد يرجع ذلك و  أ

سواء من  -بالنسبة للتلميذ  أمهية نشاط الرتبية البدنية والرياضية يف مرحلة التعليم الثانوي راكهمإدعدم أيضا إىل 
 - جسمه ةصح أو من ناحية احملافظة علىه املهارات الرياضية إكسابللتلميذ و  عناصر اللياقة البدنيةحتسني  ناحية

إىل ذلك أن بعض الثانويات مل تعد تساير  أضف ب الرياضية والوسائل البيداغوجية باملالع ونهتمما جعلهم ال ي
، مبعىن حجم مساحة هذه الثانويات صغري مقارنة بعدد التالميذ اليوم كون أن إستعاب ارتفاع كثافة التالميذ

ا مل الرتبية البدنية  تعد تليب االحتياجات التدريسية ملادة البعض منها يعود تصميمها إىل عدة سنوات أي أ
ديثة اليت احلتدريسية الساليب األق و ائطر الكب تطور املناهج القائم على املقاربة بالكفاءات وتوظيف وتوا  والرياضية

ا.منوذجية جمهزة جيدا و  قتضي تسخري إمكانات مادية من مبانت    مالعب رياضية ووسائل بيداغوجية البأس 

القول بأن البيئة املدرسية  ميكن البحث عينة أفرادما أدىل به  سببعد استقرائنا هلذه النتائج حبعليه و 
ا تفتقر لبعض العناصر الذي ينبين عليها درس الرتبية البدنية والرياضية، و ، مناسبة غرياحلالية   تستويف المبعىن أ

 ميكن كما وجه، حسنأ على دريسيةالت باملهام مادة الرتبية البدنية والرياضية أستاذ لقيامالالزمة  شروطالكل على  
 قدميتبغية  درسيةامل البيئةعناصر  توظيف أثناء همواجهت رمبا قد اليت املعوقات من بني ذه الظروفأن تكون ه

ِ  التدريس النوعي يؤكد  و ،جناح العملية التدريسية ملادة الرتبية البدنية والرياضية لدى األساتذة تأثري علىمن هلا ما ل
املتمثلة يف جمموعة األجهزة والعتاد الرياضي ومدى اإلمكانات املادية  أنعلى  )69 ص، 1994(عنان،  يف ذلك
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من تعترب املالعب والساحات واملرافق الرياضية  املتمثلة يفاملنشآت و صالحيتها وكفايتها لتحقيق األهداف 
  على مستوى الثانويات. املستلزمات الرئيسية اليت هلا وقع كبري للسري احلسن ملختلف فعاليات النشاط الرياضي

ا متاح هو ما أنّ ب إىل القول ومنه خنلص ً  ثانويات يفملادة الرتبية البدنية والرياضية  التعليمية للعملية حالي
ملادة الرتبية  التعليم الثانوي أستاذ وال يساعد ذه املادةللوحدات التعليمية هل احلسن للسري والية مستغامن ال يكفي

التدريس  وهي ديدةاجلاملقاربة  ظل يف التدريسية خاًصة ةالعملي خيدم ملا كفاءاته توظيف علىالبدنية والرياضية 
   اليت تتطلب بيئة مادية مالئمة. بالكفاءات

  وعلى ضوء ما سبق يتبني أن الفرضية الفرعية األوىل قد حتققت صحتها.

  على النحو التايل: لثانيةاالفرعية جاءت الفرضية : الثانيةالفرعية مناقشة الفرضية  - 6-2- 2
  تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى عينة البحث يف حدود املتوسط"مستوى جودة "

مت تفريغ نتائج االستبيان اخلاص جبودة  الفرضية قصد قبوهلا أو رفضهامن أجل التحقق من صحة هذه 
دنية والرياضية هذه النتائج أن أغلبية إجابات أساتذة الرتبية الب تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، وعليه أثبتت

حنو احملاور الثالثة املكونة الستبيان جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية (التخطيط التنفيذ، التقومي) املوضحة 
، كانت تقريبا )12( ،)11( )10(، وما أظهرته األشكال البيانية رقم)30( ،)29( ،)28(يف اجلداول رقم 

لدى أفراد  ممارسة األكثرللدرس كان  خطيطالتأن عنصر  علىكذلك لنا  تضح او  تتمحور حول املستوى املتوسط،
 اكانن  اذالدرس اللّ  وتقومي نفيذتمقارنة بعنصري  اجليد حنوحبيث أخذ مساره  األداء مستوىمن حيث  عينة البحث

 املتوسط ىاملستو  حول احور مت الذيو داء األ مستوى حيث منعند أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  ممارسة أقل
ن القول بأن مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية ك، وعليه ميأنفسهم إجابات األساتذة بدليلوهذا 

 يف حدود املتوسط كانمن وجهة نظرهم  بوالية مستغامن  الثانوي التعليمالرتبية البدنية والرياضية ملرحلة عند أساتذة 
اليت توصلت إىل أنه هناك اخنفاض يف و  )15 ص، 2010(الكبيسي، دراسةمع  وهذه النتيجة تتفق ،على العموم

(طالب، وتتفق أيضا يف مالحمها العامة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة ،لدى األساتذة جودة التدريس
لثانوي مبرحلة التعليم االيت أشارت إىل أن هناك نقص يف إملام أستاذ الرتبية البدنية والرياضية و  )184 ص، 2011

  بالكفاءات املهنية.
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قد و الكفاءات واإلمياءات املهنية بإملام أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  نقصرمبا إىل  الطالب الباحث ذلك فسروي 
مل يتلقوا تكوينا جيدا يف مسارهم الدراسي، باإلضافة إىل عدم  أفراد عينة البحثإىل أّن بعض ذلك أيضا  يعود

 ليمية اليت تضمن السري احلسن هلاائل التكنولوجيا احلديثة يف العملية التدريسية لبعض الوحدات التعتفعيلهم للوس
يف سري الوحدات التعليمية ملادة الرتبية البدنية والرياضية الذي ا اعتمادهم على األمناط التدريسية التقليدية ذوك

اليت تتمركز حول التدريس يدانية يف مهنة التدريس و خلربة الشخصية اليت اكتسبوها خالل جتربتهم املاترتكز على 
املباشر، وعدم انتهاجهم ألساليب التدريس املستحدثة مع برامج املقاربة بالكفاءات اليت تقوم على أسلوب حل 

م الذايت املستمر لدى التالميذ املشكالت الرتبية أساتذة اهتمام بعض  نقصأيضا إىل  رجعقد يو ، وتُشجع التعّل
 للتالميذ التقومي الذايتمهارة اليت تقوم على أساليب تقوميية  عدم إتباعو  مهل الراجعة التغذية بتقدمية والرياضية البدني

وقد يعود عدم وصول أساتذة ، النظريةاالمتحانات التطبيقية و  بنيوسائل التقومي يف  يعتنو ال قلةو  ،وتقومي األقران
اليت واملناخ العام روف البيئة املدرسية إىل سوء ظ املستوى اجليدإىل  الثانوي التعليمالرتبية البدنية والرياضية ملرحلة 

 الوسائلو  من نقص يف اإلمكانيات املادية واملتمثلة يف نقص واملالعب الرياضية منه بعض الثانويات تعاينتعيشه و 
تب وجمالت يف جمال ة من كوكذا نقص املادة اخلربيالبيداغوجية وخاصة منها وسائل التكنولوجيا احلديثة، 

والرياضية الذي يقابله احلجم الساعي املخصص ملادة الرتبية البدنية كما أشرنا إليه سالفا، إضافة إىل   التخصص
أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بعض  توظيفل رمبا غري كافاكتظاظ يف أعداد التالميذ على مستوى األقسام 

يسية ووسائل تقوميية خالل زمن احلصة، ناهيك عن نقص مفتشي مادة تدر  أساليبالبدائل املتاحة من أنشطة و 
سواء بالزيارات التوجيهية أو الدورات الذين يعملون من أجل تكوين هؤالء األساتذة الرتبية البدنية والرياضية 

جديد حنو املادة ما هو رئيسا ميّد أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بكل ومعينا التكوينية اليت ميكن أن تكون سندا 
م  ضعف مستوى   أيضا إىل رجع، وقد يواحلرص على توظيفها يف امليدان تقنيات التدريس احلديثةوكذا إكسا

على  الرتقيات والدليلة بنظام ـة احلوافز املتعلقـالرضا الوظيفي لدى األساتذة الناتج رمبا عن اخنفاض الرواتب وقل
  ذلك  دخوهلم  يف  

  ملوسم الدراسي. إضرابات خالل هذا ا
  صحتها.قد حتققت ثانية الالفرعية أن الفرضية ومما سبق نستنج            
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الة د إرتباطية موجبةتوجد عالقة  "على النحو التايل:العامة جاءت الفرضية : عامةال مناقشة الفرضية - 6-3- 2
  .بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية" إحصائيا

الفرضية قصد قبوهلا أو رفضها، أثبتت النتائج املستخلصة من اجلدول هذه من أجل التحقق من صحة   
بني نتائج  "PEARSON"رتباط بريسون بعد أن متت املعاجلة اإلحصائية بواسطة معامل اال )31( رقم

ة وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية بني البيئة املدرسي الة إحصائيموجبة داتوجد عالقة إرتباطية  على أنه بياننياالست
   والرياضية.

فعالة أنه كلما كانت البيئة املدرسية مالئمة و على  هذه النتاج املتوصل إليهاالباحث الطالب ويفسر 
هزة بكافة التقنيات احلديثة اليت تقتضيها العملية التعليمية ُجم املادية من أبنية منوذجية  كافة املقومات علىتشتمل 
ودورات املياه وكذلك اإلضاءة وتكنولوجيا التعليم  رياضية ووسائل بيداغوجية  وقاعاتوساحات  ومالعب
 تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية، مبعىن أن هذه البيئةحتققت جودة  م األخرىوخمتلف مصادر التعلّ والتهوية 

وعلى حتقيق األهداف  رتبية البدنية والرياضيةالتدريسية ألستاذ الالعملية ممارسة املدرسية هلا تأثري مباشر على 
 منها ارتبط ما سواء وكفاءات ومعلومات معارف من لديه ما كلحبيث تُّسهل له عملية توظيف  ، التعليمية للمادة

نوعي ال دريستالاليت جتعله قادرا على تقدمي  الالزمة املهارات من غريها أو لدرسا تقوميأو  التنفيذ وأ بالتخطيط
غذية راجعة أكثر حتديدا، تنويع تروس، ة للدـل استخدام أكرب للمالعب والوسائل، تنظيم أكثر عناية ودقمن خال

مستويات أعلى من النشاط ومن كمية  كرب على حتليل احتياجات التالميذ،ر وتتابع أفضل لألنشطة، قدرة أأكث
وهذا بأكثر من طريقة وأسلوب تدريس،  استعانة د،م، االقتصاد يف الوقت واجلهالوقت التعليمي املخصص للتعلّ 

الرتبية البدنية والرياضية تتوقف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية لدى حقيقة أن جودة تدريس مادة  ما جيعلنا نُقر
  .  مة البيئة املدرسية املادية احمليطة بهأساسا على مالء

  دراسـة نذكر منها ت والبحوث،ائج املتوصل إليها تتفق مع نتائج العديد من الدراساهذه النتو 

يع عناصر البيئة  املدرسيـة وبقدر ما أشارت على أن جودة التدريس تتأثر جبمواليت   )13 ص، 2011(الشيخ، 
 يتالو  )6 ص، 2005(املقرن، ودراسة عوامل بقدر ما تكون جودة التدريس،تتوفر متطلبات اجلودة يف كل هذه ال

م التجريبية على تأثري البيئة أّن العديد معلى من خالهلا  تأشار  ن الباحثني واملهتمني بالتعليم أكدوا يف دراسا
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وعلى أداء املعلم فيما خيص  التحصيل الدراسي للتالميذ من جهةاملدرسية املادية من خالل املبىن املدرسي على 
 ،)Martin 2002(ق وأساليب التدريس وتفاعلهم مع التالميذ من جهة أخرى كدراسةائتوظيف طر 

ار البيئة قتفاعلى أنه وجود ضعف يف أداء األساتذة مرتبط بتوصلت اليت و  )13 ص، 2010(عثمان، ودراسة
واليت أشارت  )4 ص، 2007(غزاوي، ودراسة  لدى التالميذ، ترتب عليه ضعف يف التحصيل الدراسي الفيزيقية

 عمله أداء على املدرس يساعد فسو  التعليم لوسائل األمثل االستخدام أن ثبتتأ ساتاالدر  من الكثريأن 
 50% يوفر أن بصرية مسعية وسيلة يستخدم الذي املدرس بوسع أن تبث يف أكثر من دراسة وقد، عالية بكفاءة

 .ضلفأ تعليمي مستوى على احلصول إمكانية مع احلصة وقت من

ها املعلم أن الوسيلة التعليمية يستخدميف هذا السياق، على  )116 ص، 2011(الطناوي، يشريكما 
، 2011(علي، ذلكويضيف يف  ،لتُّحسن من تدريسه وترفع من فاعليته وتعمق من درجة استفادة املتعلمني منه

على أن تنوع الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلم تساعده يف تقدمي اخلربات إىل املتعلمني يف صور  )71 ص
وسائل البيداغوجية الرياضية تساعد أستاذ الرتبية البدنية على أن توفري ال )187 ص، 2011(طالب، ، ويشريخمتلفة

والرياضية يف أداء مهامه وخاصة جهاز العرض وجهاز الكمبيوتر، حيث تعطي الفرصة الكافية له للتنويع يف 
  األنشطة واأللعاب الرياضية واخلروج عن الروتني يف تقدمي الدرس. 

ت احلديثة تؤدي إىل حتسني نوعية التعليم وزيادة أن استخدام التقنيا )759 ص، 2009(محدان، ويرى
فعاليته، وأن املنشآت الرياضية املدرسية هلا درجة كبرية من األمهية سواء كانت تلك الصاالت الرياضية املغطاة أم 
مالعب كرة القدم أو املالعب املفتوحة، وأن املنشآت املغطاة واخلضراء  تساهم مسامهة فعالة يف رفع مستوى 

  اضة املدرسية وقلتها تعمل على تأخري الرياضة املدرسية.الري

 األداء مستوى ورفع والفعالية النوعية من عالية درجة حتقيق أنعلى  )4 ص، 2007(العتييب،  ؤكدوي
  .مناسب مدرسي مناخ توفري على كبري حد إىل يتوقف ،للمعلمني املهين

يضع يف اعتباره عند التخطيط لتنفيذ الدرس  على أن األستاذ جيب أن )67 ص، 2008(حممد م.،  وينوه 
مساحة امللعب، حىت يتمكن من اختيار التنظيمات املالئمة للتالميذ ويستفيد من مجيع اإلمكانيات املادية 
املوجودة يف املدرسة، كما يؤكد أيضا على أنه حيتاج األستاذ يف تنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية إىل العتاد 
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رياضية واملعينات التعليمية اليت تساعده وتساعد املتعلمني على فهم املهارات احلركية واألنشطة البدنية واألجهزة ال
اليت يستطيع االعتماد و املراد تعليمها، وعليه أن يعرف نوع وعدد العتاد واألجهزة الرياضية املوجودة باملدرسة، 

العتاد و  أن العديد من اإلمكانات كالتجهيزات ري أيضا إىلكما يش ،عليها يف تنفيذ دروس الرتبية البدنية والرياضية
الرتبية البدنية والرياضية وكذا حتقيق أهدافه، ويضيف كذلك درس حتديد يف عملية ضرورية وسائل تعترب  الرياضي
 األستاذ  قبل أن يبدأ يف التخطيط للدرس ينبغي عليه أن يراعي جمموعة من الشروط قبل البدء يف عملية على أن

التخطيط وكتابة الدرس وهو أن يقوم بعمل حصر جلميع األدوات املوجودة باملدرسة واألشياء اليت ميكن استغالهلا 
  يف الدرس وجيب التأكد من صالحيتها.

استغالل املوارد املتاحة  هي عملية تتضمنالتخطيط للدرس أن  )280 ص، 2008(العبادي، ؤكد وي
 ،ألهداف واإلمكانات والزمن واجلهدثمار هلذه املوارد من خالل الربط بني ااستغالال من شأنه أن حيقق أقصى است

يعين حماولة مدروسة الستغالل املوارد واإلمكانات املتاحة لتحقيق أهداف للدرس التخطيط ويشري أيضا إىل أن 
جمموعة من القرارات عبارة عن عملية منظمة هادفة تتضمن اختاذ أنه و  ،معينة وبوسائل متنوعة يف فرتة زمنية حمددة

ومراحل معينة خالل فرتة زمنية معينة مستعينا باإلمكانات املادية  وكفاءة بفعاليةللوصول إىل أهداف حمددة 
  .املتاحة، من أجل تسهيل عملية تنفيذ الدرس

اهلدف منها تقدمي املعلومات  للدرس الشرح والعرضعلى أن وظيفة  )65 ص، 2008(السايح، ويشري 
ومن خالل هذه الوظيفة يتم الرتكيز على األسلوب األنسب الذي  ،مالتعلّ عملية اجلديدة حىت يتم بدء واملهارات 

خيتاره املدرس لتوصيل املهارات احلركية على أن يراعى استخدام الوسائل التعليمية املالئمة واليت تساعده يف الشرح 
   مع مستوى التالميذ. واليت جيب أن تتناسب

    البدنية ودة تدريس مادة الرتبية جبى اقرتان البيئة املدرسية وخاصة املادية منها وهذا كله دليل عل
وعليه  والرياضية، كون أن هذه البيئة املدرسية املادية هي اليت حتتضن درس الرتبية البدنيةلدى األستاذ   والرياضية

والرياضية لوحدها أن تؤدي إىل حتقيق جودة ميكن لكفاءة أستاذ الرتبية البدنية  ال وتأسيسا ملا سبق ميكن القول أنه
 كافة املقومات علىتشتمل التدريس وحتقيق أهداف مادة الرتبية البدنية والرياضية ما مل تتواجد بيئة مدرسية فعالة 

م رياضية ووسائل بيداغوجية وخمتلف مصادر التعلّ  وقاعات وساحاترياضيـة ة ومالعب ـاملادية من أبنية منوذجي
   .األخرى

  صحتها.قد حتققت عامة أن الفرضية الج تنستن وبالتايل
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  :االقتراحات والتوصيات -7- 2

 قدم االقرتاحات والتوصيات التالية:يعلى ضوء ما توصل إليه الطالب الباحث من نتائج     

  بوية ضرورة تكييف البيئة املدرسية وخاصة منها املادية مع احلاجات التعليمية اجلديدة والتوجهات الرت
وتقدمي التدريس  حلصص الرتبية البدنية والرياضية احلديثة، واليت تسمح لألستاذ مبمارسة العملية التدريسية

 النوعي على مستوى الثانويات.

 واالعتماد الوسائل البيداغوجية توفري و  الرياضيةوزيادة عدد املالعب املتكامل االهتمام باملبىن املدرسي  جيب
 عالية يف تصميم هذه املباين الدراسية واملالعب الرياضية عرب الثانويات.على معايري ذات جودة 

 .جيب االهتمام باجلانب النظري يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية 

 .توظيف التكنولوجيا احلديثة يف العملية التدريسية لدروس الرتبية البدنية والرياضية 

  النوعي  ياضية بالكفاءات واإلمياءات املهنية وذلك بالرتكيز على التكوينملام أستاذ الرتبية البدنية والر إضرورة
  .الذي يتلقاه يف مساره الدراسي

  لتزويد  باستمراروبرجمة األيام الدراسية زيارات التوجيهية للمفتشني وعقد الندوات التكوينية التكثيف
 .رياضيةاألساتذة بكل ما هو جديد يف جمال تدريس مادة الرتبية البدنية وال

 إعداد قائمة ملعايري جودة التدريس لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية. 

  القيام بدراسات أخرى تبحث يف عالقة عناصر البيئة املدرسية األخرى كاملنهاج واإلدارة املدرسية مع متغري
 جودة التدريس.
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  :الصـة العامةالخ
قضية جودة تدريس مادة الرتبية يف أن  تكمن ذا البحثهالفكرة الرئيسية اليت استوحيناها من خالل   

ِ  احليوية يف نظام التعليم املعاصرالقضايا املهمة و  يع ومن إحدىالبدنية والرياضية أصبحت ثورة اهتمام اجلم ما ل
تمع دة ولذلك أصبح مبدأ حتقيق اجلو  حتمله هذه املادة من أهداف وغايات تربوية مجّة تعود على التلميذ وعلى ا

  لتحقيق أعلى درجات اجلودة يف املنتج التعليمي. أساسيا  مادة الرتبية البدنية والرياضية مطلبايف تدريس 
 حتقيقن أو  أن جودة التدريس من جودة املدرس بحثال اله يف هذطرقنا من خالل ما توتبني لنا كذلك 

فر داخل واخلصائص اليت جيب أن تتو لشروط مرهون أساسا جبملة من ا الرياضيةالبدنية و الرتبية مادة تدريس جودة 
وسائل ومالعب و  من مباٍن  مقومات البيئة املدرسية خاصة منها املادية وما توفره تتمثل أساسا يفالنظام التعليمي 

م  ، واستنتجنا كذلك أنه ال يكفي لكفاءة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية أن تؤدي وغريهابيداغوجية ومصادر التعّل
يضع  األمر الذيقيق جودة التدريس ما مل تتواجد بيئة مدرسية فعالة تشتمل على كافة  املقومات املادية، إىل حت

أن تراجع مكونات النظام التعليمي باستمرار  على الدولة اجلزائريةحتديات كبرية أمام النظام الرتبوي اجلزائري وحيتم 
مع احلاجات التعليمية اجلديدة وتكييفها  منها املاديةمن خالل إعادة النظر يف ظروف البيئة املدرسية خاصة 

 بكفاءة حلصص الرتبية البدنية والرياضيةالعملية التدريسية مارسة ة احلديثة، اليت تسمح لألستاذ مبوالتوجهات الرتبوي
ك ذلو وتضمن حتقيق اجلودة يف التدريس يف املؤسسات الرتبوية، اإلجناز حتقيق وتنمي هلم دوافع املمارسة و 

وسائل البيداغوجية وكل والاملالعب الرياضية  توفرياملتكامل يف تصميمه وجتهيزاته و باالهتمام باملبىن املدرسي 
م املختلفة  لرتبية ا سري الوحدات التعليمية ملادةيف  عملية التعليمية وتساهممتطلبات الميع في جبت يتالمصادر التعّل

ستاذ الرتبية رى جيب العمل أيضا على التنمية املهنية املستدامة ألمن جهة أخو ، هذا من جهة البدنية والرياضية
خالل إكسابه الطرائق  نم، وذلك بالرتكيز على التكوين النوعي الذي يتلقاه يف مساره الدراسيالبدنية والرياضية 

توظيفها يف  كيفية  إعداده علىو يف جمال تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية وأساليب التدريس والتقومي احلديثة 
م كي يقدم تدريسا نوعيا يفي مبتطلبات العصر و   والرياضية الرتبية البدنية ادةالعملية التدريسية مل يّسهل عملية التعّل

  .على املشاركة الفعالة يف نشاط الرتبية البدنية والرياضيةفزهم حيلدى التالميذ و 
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  قــالحــالم
  

 الصورة األولية لالستمارتين اإلستبيانيتين.: 01الملحق رقم   
 قائمة األساتذة والدكاترة المحكمين.:02الملحق رقم  
 العبارات التي مستها التعديالت في :04 ،03الملحقين رقم                       

  .ئة المدرسية وجودة التدريساستبيان البي
 الصورة النهاية لالستمارتين اإلستبيانيتين: 05 الملحق رقم.  
 نتائج الدراسة االستطالعية.: 06،07،08،09 المالحق رقم  
 نتائج الدراسة األساسية. :10،11،12،13رقم  المالحق 
 مراسلة الجامعة". إرسالية تسهيل مهمة :14 الملحق رقم"   
 مراسلة مديرية التربية" الية تسهيل مهمةإرس :15 الملحق رقم". 

 مراسلة الجامعة"إرسالية تسهيل مهمة  :16 الملحق رقم". 
 قائمة أساتذة التربية البدنية والرياضية :17 الملحق رقم.  

  )01( الملحق رقم



 
 

  ة الشعبيةـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -مستغانم-ميد ابن باديسجامعة عبد الح
  -معهد التربية البدنية والرياضية-

  " للتحكيـم  يةستبيـانإارة  ـاستم"
  

  أستاذي الفاضل....الدكتور احملرتم....حتية طيبة وبعد....
ذه االستمارة اليت تندرج يف إطار حتضري رسالة دكتوراه نظام جديد  لوم يف ميدان الع"ل.م.د" نتقدم إىل سيادتكم احملرتمة 

  وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية.
نظرا خلربتكم العلمية واملهنية نرجو منكم املشاركة يف إجناز هذا البحث بالتفضل يف استكمال خطوات وإجراءات بناء هذه األداة، 

  وذلك بإعطاء وجهات نظركم على ما حتتويه هذه االستمارة، والذي ختص موضوع: 
أساتذة التربية البدنية والرياضية دراسة مسحية على -جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية"البيئة المدرسية وعالقتها ب

  "-مستغانم والية ثانوياتب
نتمىن إبداء مالحظاتكم حول صحة الفقرات ومدى انسجامها مع احملاور وما إذا كانت تقيس موضوع البحث، مع كتابة أي 

ا على كل حمور، علما أنه مت استخالص هذه الفقرات من كتب ودراسات  اقرتاح لتعديلها أو حذفها، أو إضافة فقرات تقرتحو
  وحبوث علمية سابقة تناولت موضوع البيئة املدرسية وكذا جودة التدريس.

 يهمنا رأيكم الشخصي كثريا، ويرجى التكرم باملوافقة على حتكيم هذه اإلستبانة.
 

  
   تحت إشراف:                                                     إعداد الطالب:         

  بن قاصد علي احلاج حممد أ.د                                                     ابر حممدــبن ص  
  

  2014/2015السنة الجامعية:

  
  

  بيانات المحكم
  ..اللقب واالسم:.....................
  .الدرجة العلمية:.....................

  ................ص:...........التخص
  ........خبرة التدريس:....... سنوات

  



 
 

  عنوان البحث:
  ""البيئة المدرسية وعالقتها بجودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية

  – مستغانم والية ثانوياتبأساتذة التربية البدنية والرياضية على أجريت دراسة مسحية  -

  مشكلة البحث: -1
مستوى  على بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةما هي طبيعة العالقة املوجودة  *التساؤل الرئيسي:

  ؟حمل الدراسةؤسسات الرتبوية امل
  ضوء هذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية التالية:وعلى 

 ؟على مستوى ثانويات والية مستغامنوالرياضية واقع البيئة املدرسية لتدريس مادة الرتبية البدنية  هو ما .3
  ؟ عينة البحث لدى ما هو مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية .4

  :البحث أهداف - 2
  عة العالقة القائمة بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.طبي حتديد الهدف الرئيسي: 
  األهداف الفرعية:  

 .على مستوى ثانويات والية مستغامن املدرسية واقع البيئةالوقوف على  .3
  عينة البحث.لدى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  الكشف عن مستوى .4

  فروض البحث: - 3
 دالة إحصائيا بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.موجبة توجد عالقة ارتباطيه  *الفرضية العامة: 

  الفرضيات الفرعية:
  .على مستوى ثانويات والية مستغامن ادة الرتبية البدنية والرياضيةال تستويف كل شروط املمارسة التدريسية ملالبيئة املدرسية  .3
 عينة البحث يف حدود املتوسط.دى مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية بالنسبة ل .4

  مصطلحات البحث: التعريف اإلجرائي ل - 4
ا الباحثالطالب  يعرفهاو  على البيئة املادية قتصرت، تحديداً  الحالي البحث يتناولها التي المدرسية البيئة -4-1   :بأ

 وتشمل املبىن سلبيا،ً  أو إجيابياً  تأثرياً  فيه اليت تؤثرو  ثانويةال يف بالتلميذ وحتيطادية امل البيئة منها تكونت اليت العناصر جمموعة
  واملالعب والتجهيزات والعتاد الرياضي.          املدرسي

ا الباحث يعرفها :التدريس جودة -4-2 ارسات التدريسية املنظمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية مبجموعة من املم أداء :بأ
دون  وبكفاءة عالية واملتسلسلة أثناء العملية التدريسية لدرس الرتبية البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية بأسلوب صحيح ومتقن،

ن أجل حتقيق م تقوميالواملتعلقة جبوانب التخطيط والتنفيذ و  وفق جمموعة من املواصفات الرتبوية الالزمة، إهدار يف الوقت والطاقة
  األهداف التعليمية.



 
 

ا الباحثالطالب  يعرفهامادة التربية البدنية والرياضية:  -4-3  باستخدام تلميذعملية توجيهية للنمو البدين والقوام لل :بأ

  .التمارين البدنية

  -البيئــة المدرسيــة استبيان -1
  الرأي  العبارات  الرقم

  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  يزاتهاوتجه محـور المبــاني الــدراسية  أوال

          .حتقيق األهداف الرتبوية ، يساعد علىاملبىن املدرسي ومرافقه مالئم  1
          تتوافر شروط األمن والسالمة يف املؤسسة ومرافقها.  2
          غرف تغيري املالبس ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية مالئمة  3

        ).الفيديو ،DATA-SHOW  ة بالشكل الكايف (عارض بياناتتتوفر املؤسسة على الوسائل اإليضاحي 4

       .توفر املكتبة كتب حديثة ومتنوعة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية 5

     .بالشكل الكايف لوازم اإلسعافات األوليةعلى  ؤسسةوفر املتت  6

       .عدد التالميذمع حلاسوب مبا يتالءم تتوفر املؤسسة على قاعة واسعة حتتوي على عدد كاف من أجهزة ا 7

      و صحية.مياه نظيفة على  ؤسسةوفر املتت  8

       .تيخدمات اإلنرتنؤسسة وفر املت 9

       األجهزة والوسائل البيداغوجية املوجودة.كافية يسهل فيه إستخراج وإعادة تجهيزات الرياضية  مساحة خمزن ال 10

          .النظافة واملناخ الصحينصر املؤسسة على عتتوفر   11
          توفر املؤسسة غرف تغيري املالبس خاصة بالذكور.  12
          توفر املؤسسة غرف تغيري املالبس خاصة باإلناث.  13
          .تتوفر املؤسسة على غرفة خمصصة لتقدمي اإلسعافات األولية  14
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  محور المالعب الرياضية  ثانيا

          ر املؤسسة على قاعة رياضية.تتوف 1
          القاعة الرياضية مساحتها تكفي الستعاب كل التالميذ أثناء تنفيذ احلصة.  2
          القاعة الرياضية مهيأة األرض ومزودة بأجهزة خمتلفة حبيث متارس عليها أكثر من لعبة.  3
          القاعة الرياضية مزودة جيدا بنوافذ للتهوية.  4
          ياضية مضاءة بشكل جيد.القاعة الر   5
          الرتبية البدنية والرياضية.نشاط سمح ملمارسة تالقاعة الرياضية ارتفاعها مناسب حبيث   6
ا دورة مياه.  7           القاعة الرياضية تلحق 
          .النشاط تبعا لنوع الرتبية البدنية الرياضية خمططة جيدا وبطريقة واضحة حصةارس فيها متاملالعب الرياضية اليت   8

9 
أي تسمح للتلميذ بفرصة  تتناسب كثافة التالميذ مع مساحة املالعب لتخدم أكرب عدد ممكن يف الوقت الواحد

  ممارسة األداء احلركي ألقصى قدر من احملاوالت مما يقلل الوقت الذي ينفق يف انتظار أخذ دوره.
        

         تبعا ملتطلبات املنهاج  تالميذ املرحلة الثانوية من حيث املقاييس واألبعادتصميم املالعب يالئم النواحي العمرية واحلركية ل 10
          .تنويع األنشطة الرياضية املقررة يف املنهاجمبمارسة و  فياملالعب الرياضية املتوفرة ت  11

12  
املطبات والشقوق الذي  املالعب الرياضية اليت تنفذ فيها حصة الرتبية البدنية والرياضية ختلو من العوائق كاحلفر و

  حيتمل أن تؤدي إىل عرقلة سري الدرس.
        

          .يتم بشكل منتظم تقومي حالة املالعب وعمل صيانة إصالحية ووقائية هلا يف حالة اإلتالف  13

         املالعب الرياضية املتوفرة يساعدك على التخطيط واإلعداد اجليد للدرس  مما ينتج عنه تقدم أكرب للتالميذ يف  14



 
 

  التعلم احلركي.
          ج.املنها  املقررة يفاملادة ق أهداف يحتقتنفيذ الوحدات التعليمية و هل عليك متوفرة بشكل يّس الرياضية املالعب   15
         .مياه األمطار وتصريف املياه الزائدة بانسياب محأرضية املالعب تس  16

17  
زالة احلفر واملطبات والشقوق مما  جينب حدوث إصابات هناك اهتمام بأرضية املالعب من حيث النظافة والرش إ

  على التالميذ.
        

         هناك تقسيم ملساحات املالعب مبعىن يوجد فاصل بني املالعب أي كل ملعب على حدى.  18

19  
ن واحد يف آلدى التالميذ القدرات البدنية واملهارات الرياضية تقييم مستوى بسمح تاملالعب الرياضية تصميم ومقاييس 
  . ماعياجل وأفردي سواء يف النشاط ال

        

20  
عن األقسام الدراسية ووحدات  قريبة نشاط الرتبية البدنية والرياضيةاملالعب الرياضية اليت ميارس فيها  أماكن

  ليتم مراعاة مستوى الضوضاء.تقام منفصلة متاما عنهم األبنية مبعىن 
        

          ارسة كل األنشطة الرياضية املقررة يف املنهاجنوعية أرضية املالعب ال تسمح مبم  21

          تتوزع املالعب بشكل غري متناسق على مساحة األرض داخل املدرسة.  22

  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  الوسائل البيداغوجية محور  ثالثا
         ة صاحلة لالستعمال ملمارسة األنشطة البدنية والرياضية.املتوفر الوسائل البيداغوجية   1
          .املقررة يف املنهاج الدروسوأهداف مبواضيع  ةمرتبط توفرةامل الوسائل البيداغوجية  2
          الوسائل البيداغوجية املتوفرة تفي مبتطلبات تنفيذ فقرات املنهج من حيث كفاية أعدادها.  3

         ألمنيةالعتاد الرياضي املتوفر يفي مبتطلبات تنفيذ فقرات املنهج من حيث صالحيته الفنية وا  4

م البدنية واحلركية.العتاد الرياضي املتوفر   5           مالئم يف شكله لسن التالميذ و قدرا

          وجودة متنوعة حبيث تسمح بتحقيق كل أهداف املادة املقررة يف املنهاج.امل الوسائل البيداغوجية  6
          ختلفة.متنوعة حبيث تليب رغبات وميول التالميذ امل الوسائل البيداغوجية  7
         .جودة عالية وذاملوجودة  الوسائل البيداغوجية  8
          ختصص املؤسسة إعتمادات مالية كافية القتناء الوسائل البيداغوجية لكل موسم دراسي.  9
          متوفرة بشكل يسمح بالتخطيط واإلعداد اجليد الدرس. الوسائل البيداغوجية  10
          كل كاف ميّكنك من تقييم التالميذ يف آن واحد.متوفرة بش الوسائل البيداغوجية  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 
 

  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية. استبيان -2 
  :لدرساالمحور األول: تخطيط *

  الرأي  العبارات  الرقم
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  إعداد الدرس وتحديد أهدافه  البعد األول

          .اون يف حتضري مذكرة الدرسأ  1

          .حدد خطوات سري الدرس قبل موعده بوقت كافأ  2

          للقياس. قابلةصياغة إجرائية  قوم بصياغة أهداف الدرسأ  3

ال الرياضي أثناء حتضريي للدرسأ  4           .ستعني ببعض الكتب يف ا

          .حّدد التشكيالت والتدريبات اليت سيتم استخدامها يف الدرسأ  5

6  
ستعد لكيفية تقدمي التغذية أو ليت قد يقع فيها التالميذ أثناء ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ختيل األخطاء اأ

  الراجعة سواء كانت فردية أو مجاعية.
        

          قوم بتدريسها.ياليت لبعض الدروس تعرف على النواحي الفنية اليت تشتملها املهارة جلأ إىل اإلنرتنيت ألأ  7

          احملددة مسبًقا. أهدافه حتقيق يف البدائل هذه تساهم الدرس حبيث متطلبات لبدائ عّني أختار و أ  8

          صمم أنشطة تتيح استخدام اسرتاتيجيات تعليمية متنوعة مثل التعلم التعاوين.أ 9

          صمم أنشطة ومشكالت تعليمية ميارس من خالهلا التالميذ مهارات التفكري.أ  10

          املهارية. أو البدنية اجلوانب التعلم عند التالميذ سواء من لتقومي نواتج الئمةامل التقومي أساليب حددأ  11
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  إعداد الوسائل البيداغوجية وتهيئة المكان المخصص للتدريس  البعد الثاني

         اليت تتناسب مع األنشطة البدنية والرياضية السابق حتديدها. بيداغوجيةختار الوسائل الأ  1

          اليت تتناسب مع مستوى القدرات البدنية واملهارية للتالميذ.بيداغوجية حدد الوسائل الأ  2

          حنو حب ممارسة حصة الرتبية البدنية. اليت تثري اهتمام ودافعية التالميذ بيداغوجيةال ختار الوسائلأ  3

          جيد قبل بدايتها. ري احلصة بشكللس الوسائل البيداغوجية الالزمة حّضرأو  املناسب املكان ّجهزأ  4

          االستخدام. وصالحيتها قبل الوسائل البيداغوجية سالمة من تأكدأ  5

6  
 بعض دروسب التالميذ املتعلقة ذهن اجلوانب املعرفية الصحيحة يف يف بناء حّدد الوسائل اإليضاحية اليت تساعدأ

  الرتبية البدنية والرياضية.
        

          ناسب لعرض الوسيلة البيداغوجية.حدد الوقت املأ  7
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  احتياجاتهم لبيةخصائص التالميذ وتتحديد   البعد الثالث

         وقدرات التالميذ البدنية واحلركية والنفسية عند صياغته ألهداف الدرس. احتياجات راعي جيدا أ  1
          بني التالميذ. صمم أنشطة بدنية إثرائية اليت تراعي الفروق الفرديةأ  2
          للدرس. يراعي الفروق اجلنسية عند حتضري أ  3
         تزيد من دافعيتهم حنو ممارسة األنشطة البدنية.تتناسب مع ميول التالميذ واليت  اليتمترينات وألعاب رياضية ختار أ  4
         التالميذ. وميول اجتاهات تالئم معيتدريس الذي طريقة وأسلوب حّدد أ  5
شعورهم بامللل أو عدم  توم بإعداد بعض األلعاب الصغرية الرتوحيية لتقدميها للتالميذ يف حالة إذا ما الحظقأ  6

  اإلقبال على الدرس.
        

          .الدرس نوع من استخدام الوسائل التعليمية جلذب اهتمام وانتباه التالميذ حنوأ  7

  
  
  
  

  .لدرساتنفيذ  *المحور الثاني:
  



 
 

  رأيال  العبارات  الرقم
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  عرض والتقديم الجيد للدرس  البعد األول

1  
 لفظي أو حوار التحدي، تثري بالبدء بلعبة رياضية وذلك التالميذ، لدى االستطالع حب الدرس باستثارة ستّهلأ

  .التالميذ جيذب انتباه
        

          ذكرة السابق حتضريها.يف املمع اخلطة املوضوعة تقيد خبطوات سري الدرس وأهدافه املسطرة أ  2
          راعي ترابط الدرس يف تسلسله مع سابقه والذي يليه.أ  3
          عرض املهارات احلركية باستعمال أسلوب شرح واضح ومفهوم لدى التالميذ وبتسلسل منطقي ومرتابطأ  4

5  
يذ فيما خيص القدرات البدنية للمهارات احلركية الفروق الفردية بني التالم أراعي عند تقدمي حمتوى الدرس وشرحي

  واحلركية والنفسية للتالميذ.
        

          حرص على أن يتدرج حمتوى األنشطة بالدرس من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد.أ  6
          .للتالميذ تقدم يف الدرس بالشكل الذي يتناسب مع القدرات البدنية والرياضيةأ  7
          واحي الفنية للمهارة الرياضية املراد تعليمها لعدد من املرات مع تقدمي الشرح الوايف.قوم بأداء منوذج كامل للنأ  8
          لمهارات الرياضية.ل يوينوع يف اإلمياءات اجلسدية(لغة اجلسد) بشكل مناسب أثناء شرح العيين االتصال ستخدمأ  9

          ياضية أو اللعبة اليت تنتمي إليها املهارة.قوم بتقدمي بعض القوانني واملعلومات النظرية عن املهارة الر أ  10
          عطي اجلزء اخلتامي للحصة الزمن احملدد له بإستخدم مترينات التهدئة ومترينات اإلرختاء املناسبة.أ  11

  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعّلم  البعد الثاني
          .تمرينات الرياضية بالدرس والتخطيط هلاشرك التالميذ يف اختيار األنشطة والأ  1

2  
والرياضية خللق جو من التنافس بني التالميذ  تنفيذ األنشطة البدنية املشاركة اإلجيابية يف على التالميذ قوم بتحفيزأ

  الدافعية عندهم. الستمرار
        

3  
كل من األداة أو املهارة واألداء أو لالتلميذ شّجع التالميذ على النشاط احلر الذي يقوم على مبدأ حرية املمارسة لدى أ

  النشاط للتمكن من اإلبداع.
        

          حافظ على استمرارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع املثريات من خالل ممارسة األنشطة الرياضية.أ  4

5  
لعرض مناذج جيدة للمهارات م شجع التالميذ عن طريق تقدمي الفرص املناسبة هلم للقيام بالتدريس وتوظيف إمكاناأ

 الرياضية.
        

         شجع التالميذ على العمل الثنائي خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية.أ  6
         على التالميذ املتميزين. وزّع اهتمامايتأ  7
          .ستخدم عبارات لفضية حتفيزية إجيابية لتشجيع التالميذ على االستمرار يف متابعة الدرسأ  8

  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة  البعد الثالث
          يف سري احلصة. األمريستخدم األسلوب أ  1
          يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. عتماد على أسلوب الشرح املباشرستعمل طريقة اإللقاء مع اإلأ  2
          ة إىل أجزاء صغرية أثناء عرضها للتالميذ مت يربطها ببعضها البعض.قسم التمرينات واملهارات احلركية املركبأ  3

4  
التدريسية اليت تراعي أمن وسالمة التالميذ يف تنفيذ املهارات الرياضية وحتسني الصفات  واألساليبالطرائق  ستخدمأ

  البدنية.
        

           .ستدري وأسلوبطريقة  يار يختعند ا الفروق الفردية بني التالميذ يراعأ  5
          مع اإلمكانات املادية املتاحة. اليت تتماشى فعال وظف طرائق وأساليب تدريسأ  6
          وزّع التالميذ يف شكل جمموعات لضمان التعلم التعاوين.أ  7

8  
تالميذ التدريسية احلديثة يف تعليم املهارات الرياضية اليت تساعد على إثارة الدافعية لدى ال واألساليبستخدم الطرائق أ

ا.       االعتمادحنو ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية/واليت تنمي فيهم   على النفس والثقة 
        

         حل املشكالت يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية.أسلوب وّظف أ  9
  جتدم  تعدل  تحذف  تقبل  التعليم وتكنولوجياالبيداغوجية  الوسائل استخدام  البعد الرابع

         ذات الصلة مبوضوع الدرس واألنسب لتحقيق أهدافه. بيداغوجيةستعمل الوسائل الأ  1



 
 

2  
ستخدم الوسيلة التعليمية اليت تتناسب مع القدرات البدنية واحلركية يف إكساب التالميذ املهارات احلركية والصفات أ

 البدنية.
        

          رة لسري احلصة.ستعني بكل الوسائل البيداغوجية احملددة يف املذكأ  3
          راعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء استخدام الوسائل البيداغوجية.أ  4
          .الدرس على حسب أجزاء بيداغوجيةال الوسائل نوع من استخدامأ  5

6  
يف  الفيديو..)أشرطة /-داتاشو–عارض بيانات / احلديثة (كمبيوتر البصرية السمعية التعليمية وظف وسائل التكنولوجياأ

 عرض وتعليم بعض الصفات البدنية واملهارات الرياضية.
        

          .التالميذ علىخالل عرضها  املناسب واملكان الوقتيف التعليمية  الوسيلة سن استغاللحأ  7

نوع من استخدام الوسائل التعليمية يف عملية تقومي التالميذ.أ  8          

البعد 
  الخامس

  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  في الوقتإدارة القسم والتحكم 

         .كل تلميذ أثناء ممارسة احلصة به االلتزام جيب الذي والنظام التعليمات عطيأ  1
          الدرس حسب ما هو مدون على املذكرة. جزء من أجزاء لكل احملدد الوقت حتكم يفأ  2
زع حمتويات الدرس على الزمن املخصص له بطريقة سليمة حبيث ال يطغأ  3           ى نشاط رياضي على آخر.وّ
          .نّظم التالميذ يف تشكيالت بطريقة متكنهم من مشاهدة ما يعرض عليهم خالل عرض النماذج من املهارات الرياضيةأ  4
          من متابعتهم باستمرار أثناء تنفيذ األنشطة الرياضية. ينم التالميذ جيدا بطريقة متكننظّ أ  5
          ب ما يقتضيه املوقف التعليمي من مكان تنفيذ الوحدة التعليمية.قف ويف وضعيات مناسبة حبسأ  6
          .وحدة التعليميةك حبيوية ونشاط يف األوقات املناسبة أثناء تنفيذ الحترّ أ  7
          حرص على تنقالت التالميذ املنتظمة من تشكيلة إىل أخرى أثناء تنفيذ الوحدة التعليمية.أ  8

  
  .الدرس* المحور الثالث: تقويم 

  الرأي  العبارات  الرقم
  تدمج  تعدل  تحذف  تقبل  لدرساتقويم   البعد األول

         .الدرس تنفيذ مراحل من مرحلة كل بعد املرحلي التقومي جريأ  1
          من خالل تصحيح احلركات اخلاطئة. التالميذ به يقوم نشاط رياضي كل عقب فورية تغذية راجعة قّدمأ  2
          أحفزهم عليه.و للتالميذ  الذاتى التقومي مهارة تنمية على شجعأ  3
          داء الرياضي.أليف ااألقران  تقومي مهارة تنمية على شجعأ  4
          قارن بني مستوى األداء الرياضي للتالميذ فرديا ومجاعيا.أ  5
          اإلختبارات. بناءراعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء أ  6
         ناء بناء االختبارات.راعي الفروق اجلنسية أثأ  7
          راعي املوضوعية أثناء تقومي التالميذ.أ  8
ال املعريف.أ  9          بين اختبارات نظرية لتقييم حتصيل التالميذ يف ا

ا.خيستخدم معايري مقننة وحمددة لتقييم أداء التالميذ يف االختبارات البدنية و املهارية و أ  10          ربهم 
          لتقومي يف حتسني األداء الرياضي للتالميذ بفعالية.وظف نتائج اأ  11
اية كل موقف تعليمي ىستخدم التقومي اخلتامي الذي جير أ  12           .يف 

  



 
 

  )05( الملحق رقم
 ةـة الشعبيـة الديمقراطيـالجمهوريـة الجزائري

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي
  -مستغانم-ـد ابن باديسجامعــة عبد الحمي

  -معهد التربية البدنية والرياضية-
  

"استمـارة استبيـانية موجهة ألساتذة التربية البدنية والرياضية بثانويات والية  
  مستغانم"

  
  األستاذ الفاضل حتية طيبة وبعد....          
ان العلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية حتت عنوان يف ميد"ل.م.د" فـي إطار التحضري إلجناز رسالة دكـتوراه نظـــام          

اليت اإلستبيانية نضع بني أيديكم هذه االستمارة   ""البيئة المدرسية وعالقتها بجودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية
ن يف حدود األمانة حىت نكو  صدق وموضوعيةنستخدمهــا كأداة للقياس، لذا نرجو منكـم اإلجابة على أسئلتها بكـل 

نا رأيكم الشخصي، وكل ما ستدلون به ال  لمية،كما نعلمكم أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما يهمّ الع
  أمام اإلجابة املناسبة. (×)يستعمل إالّ من أجل إجناز هذا البحث، وهلذا نطلب منكم وضع عالمة 

  
                                                                  تقبلوا منا فائق اإلحرتام والتقدير           

                          
 

 إشراف :                إعداد الطالب:                                      
  بن قاصد علي احلاج حممدد/ أ.                      ابر حممد                           ـبن ص    

  
  2014/2015لجامعية:السنة ا



 
 

  ......:............................................................................................................................ إسم الثانوية -

  الحالة الشخصية: -
  ........................اجلنس: -
  ........................السن: -
  ......................................................................................... ..................املتحصل عليها:  الشهادة-
  ........................عدد سنوات خربة التدريس: -

  - البيئــة المدرسيــة بياناست - 1
  الرأي  العبارات  الرقم

  ال  إلى حد ما  نعم  ةسيادر اني الــمحـور المبــ  أوال

        .حتقيق األهداف الرتبوية ، يساعد علىاملبىن املدرسي ومرافقه مالئم  1
        تتوافر شروط األمن والسالمة يف املؤسسة ومرافقها.  2
       ).الفيديو،DATA-SHOW تتوفر املؤسسة على الوسائل اإليضاحية بالشكل الكايف (عارض بيانات 3

      .تب حديثة ومتنوعة يف جمال الرتبية البدنية والرياضيةتوفر املكتبة ك 4

    .بالشكل الكايف لوازم اإلسعافات األوليةعلى  ؤسسةوفر املتت  5

      .عدد التالميذمع عدد كاف من أجهزة احلاسوب مبا يتالءم على قاعة حتتوي على  ؤسسةوفر املتت 6

      و صحية.مياه نظيفة على  ؤسسةوفر املتت 7

      .تيخدمات اإلنرتنؤسسة وفر املت 8

        .وسائل البيداغوجية املوجودةاألجهزة وال تفي باستعاب وختزين كلتجهيزات الرياضية المساحة خمزن  9
        .النظافة واملناخ الصحياملؤسسة على عنصر تتوفر   10
        غرف تغيري املالبس خاصة بالذكور.على وفر املؤسسة تت  11
        غرف تغيري املالبس خاصة باإلناث.على وفر املؤسسة تت  12
        .تتوفر املؤسسة على غرفة خمصصة لتقدمي اإلسعافات األولية  13
  ال  إلى حد ما  نعم  محور المالعب الرياضية  ثانيا

        تتوفر املؤسسة على قاعة رياضية. 1
        نفيذ احلصة.القاعة الرياضية مساحتها تكفي الستعاب كل التالميذ أثناء ت  2
        القاعة الرياضية مهيأة األرض ومزودة بأجهزة خمتلفة حبيث متارس عليها أكثر من لعبة.  3
        القاعة الرياضية مزودة جيدا بنوافذ للتهوية.  4
        القاعة الرياضية مضاءة بشكل جيد.  5
        دنية والرياضية.الرتبية البنشاط سمح ملمارسة تالقاعة الرياضية ارتفاعها مناسب حبيث   6
ا دورة مياه.  7         القاعة الرياضية تلحق 
        .تبعا لنوع النشاط الرتبية البدنية الرياضية خمططة جيدا وبطريقة واضحة حصةارس فيها متاملالعب الرياضية اليت   8
         املوجودة كافية مقارنة بعدد األقسام الدراسية وعدد التالميذ.املالعب الرياضية عدد  9

        .تبعا ملتطلبات املنهاج تصميم املالعب يالئم النواحي العمرية واحلركية لتالميذ املرحلة الثانوية من حيث املقاييس واألبعاد 10
        .تنويع األنشطة الرياضية املقررة يف املنهاجمبمارسة و  فياملالعب الرياضية املتوفرة ت  11
        والشقوق. املطبات الرتبية البدنية والرياضية ختلو من العوائق كاحلفر و ةحصنفذ فيها تاليت الرياضية املالعب   12
        .يتم بشكل منتظم تقومي حالة املالعب وعمل صيانة إصالحية ووقائية هلا يف حالة اإلتالف  13



 
 

        .لدرسيك حتضري وبناء اعل هلبشكل يّس الرياضية متوفرة املالعب   14
        ج.املنها  املقررة يفاملادة ق أهداف يحتقتنفيذ الوحدات التعليمية و هل عليك بشكل يّس متوفرة الرياضية املالعب   15
       .مياه األمطار وتصريف املياه الزائدة بانسياب محأرضية املالعب تس  16
       هناك تقسيم ملساحات املالعب مبعىن يوجد فاصل بني املالعب أي كل ملعب على حدى.  17

18  
يف آن واحد سواء يف لدى التالميذ القدرات البدنية واملهارات الرياضية تقييم مستوى بسمح تالعب الرياضية املتصميم ومقاييس 

  . ماعياجل وأفردي النشاط ال
      

  ال  إلى حد ما  نعم  الوسائل البيداغوجية محور  ثالثا
       ضية.ة صاحلة لالستعمال ملمارسة األنشطة البدنية والريااملتوفر الوسائل البيداغوجية   1
        .املقررة يف املنهاج الدروسوأهداف مبواضيع  ةمرتبط توفرةامل الوسائل البيداغوجية  2
        املوجودة تتناسب مع عدد التالميذ املمارسني خالل احلصة.  الوسائل البيداغوجية  3
       األمنية.املوجودة تتوافر على الشروط  الوسائل البيداغوجية  4
        وجودة متنوعة حبيث تسمح بتحقيق كل أهداف املادة املقررة يف املنهاج.امل ةالوسائل البيداغوجي  5
        متنوعة حبيث تليب رغبات وميول التالميذ املختلفة. الوسائل البيداغوجية  6
       .جودة عالية اتذاملوجودة  الوسائل البيداغوجية  7
        داغوجية لكل موسم دراسي.ختصص املؤسسة إعتمادات مالية كافية القتناء الوسائل البي  8
        متوفرة بشكل يسمح بالتخطيط واإلعداد اجليد الدرس. الوسائل البيداغوجية  9

        متوفرة بشكل كاف ميّكنك من تقييم التالميذ يف آن واحد. الوسائل البيداغوجية  10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 
 

  جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية. بياناست -2
  :لدرسالمحور األول: تخطيط ا*

  درجة الممارسة  العبارات  الرقم
البعد 
  األول

بدرجة    الدرس وتحديد أهدافه إعداد
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة 

  بدرجة
  قليلة جدا

            للقياس. قابلةصياغة إجرائية  قوم بصياغة أهداف الدرسأ  1

ال أ  2             .الرياضي أثناء حتضريي للدرسستعني ببعض الكتب يف ا

            .حّدد التشكيالت والتدريبات اليت سيتم استخدامها يف الدرسأ  3

            .توقع الصعوبات واألخطاء احلركية اليت قد يقع فيها التالميذ أثناء تنفيذ احلصةأ  4

            قوم بتدريسهاأاليت الدروس  لبعضتعرف على النواحي الفنية اليت تشتملها املهارة جلأ إىل اإلنرتنيت ألأ  5

            احملددة مسبًقا. أهدافه حتقيق يف تساهم اليتالدرس  متطلبات بدائل عّني أختار و أ  6

            صمم أنشطة تتيح استخدام اسرتاتيجيات تعليمية متنوعة مثل التعلم التعاوين.أ 7

            ت التفكري.صمم أنشطة ومشكالت تعليمية ميارس من خالهلا التالميذ مهاراأ  8

            املهارية. أو البدنية اجلوانب التعلم عند التالميذ من عّد شبكة مالحظة يف كل نشاط لتقومي نواتجأ  9
البعد 
  الثاني

  وتهيئة المكان المخصص للتدريس إعداد الوسائل البيداغوجية
بدرجة  

  كبيرة جدا
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

           .الدرس أهدافو  تتماشى مع موضوعحدد الوسائل البيداغوجية املناسبة اليت أ  1

            اليت تتناسب مع مستوى القدرات البدنية واملهارية للتالميذ.بيداغوجية حدد الوسائل الأ  2

            البدنية.حنو حب ممارسة حصة الرتبية  اليت تثري اهتمام ودافعية التالميذ بيداغوجيةال ختار الوسائلأ  3

            جيد قبل بدايتها. لسري احلصة بشكل الوسائل البيداغوجية الالزمة حّضرأو  املناسب املكان ّجهزأ  4

            االستخدام. وصالحيتها قبل الوسائل البيداغوجية سالمة من تأكدأ  5

6  
 التالميذ املتعلقة ذهن اجلوانب املعرفية الصحيحة يف يف بناء حّدد الوسائل اإليضاحية اليت تساعدأ
  الرتبية البدنية والرياضية. بعض دروسب

          

            حدد الوقت املناسب لعرض الوسيلة البيداغوجية.أ  7
البعد 
  الثالث

بدرجة    احتياجاتهم لبيةخصائص التالميذ وتتحديد 
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

           وقدرات التالميذ البدنية واحلركية والنفسية عند صياغته ألهداف الدرس. اجاتاحتي راعي جيدا أ  1
            .للدرس يراعي جيدا خصائص الفروق الفردية للتالميذ عند حتضري أ  2
            للدرس. يراعي الفروق اجلنسية عند حتضري أ  3
تزيد من دافعيتهم حنو ممارسة  تتناسب مع ميول التالميذ واليت اليتمترينات وألعاب رياضية ختار أ  4

 األنشطة البدنية.
          

           التالميذ. وميول اجتاهات تالئم معيتدريس الذي طريقة وأسلوب حّدد أ  5
شعورهم بامللل  تقوم بإعداد بعض األلعاب الصغرية الرتوحيية لتقدميها للتالميذ يف حالة إذا ما الحظأ  6

  أو عدم اإلقبال على الدرس.
          

            .الدرس نوع من الوسائل التعليمية جلذب اهتمام وانتباه التالميذ حنوختار وأأ  7

  



 
 

  لدرساتنفيذ  *المحور الثاني:

  العبارات  الرقم
  

  الرأي

بدرجة    عرض والتقديم الجيد للدرس  البعد األول
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة 
  قليلة

  بدرجة 
  قليلة جدا

1  
أو  التحدي تثري بالبدء بلعبة رياضية وذلك التالميذ، لدى االستطالع حب استثارةالدرس ب ستّهلأ

  .التالميذ جيذب انتباه لفظي حوار
          

            يف املذكرة السابق حتضريها.مع اخلطة املوضوعة تقيد خبطوات سري الدرس وأهدافه املسطرة أ  2
            راعي ترابط الدرس يف تسلسله مع سابقه والذي يليه.أ  3

4  
مية بأسلوب شرح واضح ومفهوم وبتسلسل منطقي ومرتابط يسهل استعابه من أ قّدم الوضعية التعّل

  .طرف التالميذ
          

            الفروق الفردية بني التالميذ. للمهارات احلركية يشرحتقدمي حمتوى الدرس و عند  راعيأ  5

6  
املراد تعليمها لعدد من املرات مع تقدمي الشرح  قوم بأداء منوذج كامل للنواحي الفنية للمهارة الرياضيةأ

  الوايف.
          

7  
ي نوع يف اإلمياءات اجلسدية(لغة اجلسد) بشكل مناسب أثناء شرحأو  العيين االتصال ستخدمأ
  لمهارات الرياضية.ل

          

            إليها املهارة.قوم بتقدمي بعض القوانني واملعلومات النظرية عن املهارة الرياضية أو اللعبة اليت تنتمي أ  8
            املناسبة. االرختاءعطي اجلزء اخلتامي للحصة الزمن احملدد له بإستخدم مترينات التهدئة ومترينات أ  9

  متشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعلّ   البعد الثاني
بدرجة  

  كبيرة جدا
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

1  
واأللعاب  ناتتنفيذ التمري املشاركة اإلجيابية يف من خالل حثهم على التالميذ مجيع قوم بتحفيزأ

  .الرياضية
          

2  
كل من األداة أو لشّجع التالميذ على النشاط احلر الذي يقوم على مبدأ حرية املمارسة لدى التلميذ أ

  املهارة واألداء أو النشاط للتمكن من اإلبداع.
          

3  
رارية انتباه التالميذ خالل الدرس بتنويع املثريات من خالل ممارسة األنشطة حافظ على استمأ

  الرياضية.
          

4  
م أ لعرض مناذج شجع التالميذ عن طريق تقدمي الفرص املناسبة هلم للقيام بالتدريس وتوظيف إمكانا

 جيدة للمهارات الرياضية.
          

           رتبية البدنية والرياضية.شجع التالميذ على العمل الثنائي خالل حصة الأ  5
           على التالميذ املتميزين. وزّع اهتمامايتأ  6
            .ستخدم عبارات لفضية حتفيزية إجيابية لتشجيع التالميذ على االستمرار يف متابعة الدرسأ  7

البعد 
  الثالث

بدرجة    تدريس مناسبةوأساليب استخدام طرق 
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

            ستخدم األسلوب األمري يف سري احلصة.أ  1

2  
يف تدريس مادة الرتبية البدنية  عتماد على أسلوب الشرح املباشرستعمل طريقة اإللقاء مع اإلأ

  والرياضية.
          

             .تدريس وأسلوبطريقة ل يار يختعند ا الفروق الفردية بني التالميذ يراعأ  3
            مع اإلمكانات املادية املتاحة. اليت تتماشى فعال وظف طرائق وأساليب تدريسأ  4
            وزّع التالميذ يف شكل جمموعات لضمان التعلم التعاوين.أ  5
           ستخدم طرق وأساليب تدريس اليت تعزز من دافعية التعلم الذايت لدى التالميذ.أ  6



 
 

           مادة الرتبية البدنية والرياضية. حل املشكالت يف تدريسأسلوب وّظف أ  7

  التعليم وتكنولوجيا البيداغوجية الوسائل استخدام  البعد الرابع
بدرجة  

  كبيرة جدا
بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

           ذات الصلة مبوضوع الدرس واألنسب لتحقيق أهدافه. بيداغوجيةستعمل الوسائل الأ  1
            .دم الوسائل البيداغوجية اليت تتناسب مع القدرات البدنية واحلركية للتالميذستخأ  2
            ستعني بكل الوسائل البيداغوجية احملددة يف املذكرة لسري احلصة.أ  3
            راعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء استخدام الوسائل البيداغوجية.أ  4
            .الدرس على حسب أجزاء داغوجيةبيال الوسائل نوع من استخدامأ  5

6  
-داتاشو–عارض بيانات / احلديثة (كمبيوتر البصرية السمعية التعليمية وظف وسائل التكنولوجياأ
 .املهارات الرياضيةوتعليم بعض يف عرض  أشرطة الفيديو..)/

          

            .التالميذ ىعلخالل عرضها  املناسب واملكان الوقتيف التعليمية  الوسيلة سن استغاللحأ  7

البعد 
  الخامس

بدرجة    إدارة القسم والتحكم في الوقت
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

           .كل تلميذ أثناء ممارسة احلصة به االلتزام جيب الذي والنظام التعليمات عطيأ  1
            س حسب ما هو مدون على املذكرة.الدر  جزء من أجزاء لكل احملدد الوقت حتكم يفأ  2
زع حمتويات الدرس على الزمن املخصص له بطريقة سليمة حبيث ال يطغى نشاط رياضي على آخر.أ  3             وّ

4  
نّظم التالميذ يف تشكيالت بطريقة متكنهم من مشاهدة ما يعرض عليهم خالل عرض النماذج من أ

  .املهارات الرياضية
          

            من متابعتهم باستمرار أثناء تنفيذ األنشطة الرياضية. ينذ جيدا بطريقة متكنم التالمينظّ أ  5
            .الدرسقف ويف وضعيات مناسبة حبسب ما يقتضيه املوقف التعليمي من مكان تنفيذ أ  6
            .وحدة التعليميةك حبيوية ونشاط يف األوقات املناسبة أثناء تنفيذ الحترّ أ  7
            .الدرسالتالميذ املنتظمة من تشكيلة إىل أخرى أثناء تنفيذ حرص على تنقالت أ  8

  .المحور الثالث: تقويم الدرس* 
  درجة الممارسة  العبارات  الرقم

بدرجة    لدرساتقويم   البعد األول
  كبيرة جدا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

  بدرجة
  قليلة جدا

           .الدرس تنفيذ مراحل من مرحلة كل بعد املرحلي التقومي جريأ  1
            .التالميذ به يقوم نشاط رياضي كل عقب فورية تغذية راجعة قّدمأ  2
            أحفزهم عليه.و للتالميذ  الذايت التقومي مهارة تنمية على شجعأ  3
            داء الرياضي.األقران لأل تقومي مهارة تنمية على شجعأ  4
            ميذ فرديا ومجاعيا.قارن بني مستوى األداء الرياضي للتالأ  5
            .االختبارات بناءراعي الفروق الفردية بني التالميذ أثناء أ  6
           راعي الفروق اجلنسية أثناء بناء االختبارات.أ  7
ال املعريف.أ  8            بين اختبارات نظرية لتقييم حتصيل التالميذ يف ا
ا.أالميذ يف االختبارات البدنية و املهارية و ستخدم معايري مقننة وحمددة لتقييم أداء التأ  9            خربهم 

            وظف نتائج التقومي يف حتسني األداء الرياضي للتالميذ بفعالية.أ  10
اية كل موقف تعليمي ىستخدم التقومي اخلتامي الذي جير أ  11             .يف 



 
 

 )06(الملحق رقم 
.الخام للتطبيق األول  الستبيان البيئة المدرسية على عينة الدراسة االستطالعيةجدول خاص بالنتائج   

 
 
 
 

 
   

وعـــالمجم  
محور الوسائل 

 البيداغوجية
محور المالعب 

 الرياضية
محور المباني 

 العينـة الدراسية وتجهيزاتها

103 29 43 31 1 
101 27 45 29 2 
78 23 37 18 3 
96 26 43 27 4 
67 19 23 25 5 
84 29 30 25 6 
74 23 31 20 7 
62 25 21 16 8 
73 23 27 23 9 
90 21 40 29 10 
84 22 37 25 11 
100 26 46 28 12 
98 26 44 28 13 
77 19 32 26 14 
63 13 31 19 15 
63 20 27 16 16 
64 16 29 19 17 
59 10 30 19 18 
61 16 26 19 19 
94 20 48 26 20 
67 18 30 19 21 
121 29 56 36 22 



 
 

  )07(الملحق رقم 
.جدول خاص بالنتائج الخام للتطبيق الثاني  الستبيان البيئة المدرسية على عينة الدراسة االستطالعية  

 
 
 
 

 
   

وعـــالمجم  
محور الوسائل 

 البيداغوجية
محور المالعب 

 الرياضية
محور المباني 

 العينـة الدراسية وتجهيزاتها

106 23 54 29 1 
109 29 46 34 2 
98 29 42 27 3 
78 23 37 18 4 
104 23 47 34 5 
117 28 55 34 6 
85 24 36 25 7 
79 30 28 21 8 
82 30 31 21 9 
81 21 43 17 10 
73 14 39 20 11 
101 27 37 37 12 
72 14 34 24 13 
68 18 30 20 14 
59 10 30 19 15 
94 20 48 26 16 
67 18 30 19 17 
98 20 49 29 18 
113 29 54 30 19 
107 26 46 35 20 
68 18 31 19 21 
44 10 21 13 22 



 
 

  )08(الملحق رقم 
جدول خاص بالنتائج الخام للتطبيق األول الستبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على عينة 

 .الدراسة االستطالعية

ـوع
مــــــــ

 ا

محور 
تقويم 
 الدرس

درسمحور تنفيذ ال لدرستخطيط امحور    
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الـد
يم 

تقـو
 

قت
 الو

 في
كم

لتح
م وا

قس
ة ال

دار
 إ

جية 
اغو

بيد
ل ال

سائ
 الو

دام
ستخ

ا
ليم

التع
جيا 

ولو
تكن
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ة ال
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تهم
اجا

حتي
د إ
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 الو
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للت
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ديد

وتح
س 

لدر
د ا

عدا
 إ

281 43 36 25 25 28 35 27 29 33 1 
285 41 38 22 20 28 37 32 31 36 2 
244 35 30 25 18 23 33 24 23 33 3 
300 50 30 28 26 31 36 32 30 37 4 
208 33 18 18 22 15 22 24 23 33 5 
283 34 37 24 18 27 37 31 34 41 6 
271 44 31 21 23 24 37 33 27 31 7 
284 34 32 26 29 28 35 32 31 37 8 
276 40 30 22 26 23 34 33 31 37 9 
298 42 36 29 25 31 34 34 29 38 10 
262 45 29 23 25 22 33 27 26 32 11 
316 53 33 27 28 29 38 31 34 43 12 
264 44 28 20 27 26 30 28 28 33 13 
226 35 28 19 24 24 22 28 24 22 14 
210 33 22 15 22 21 31 21 15 30 15 
284 46 36 20 26 27 33 29 26 41 16 
242 40 27 21 21 27 34 27 24 21 17 
239 32 27 22 24 20 34 23 24 33 18 
282 40 27 31 26 24 34 28 29 43 19 
259 34 29 23 24 24 34 27 27 37 20 
202 32 27 20 26 24 21 15 15 22 21 
250 42 28 22 17 27 37 24 24 29 22 

  



 
 

  )09(الملحق رقم 
جدول خاص بالنتائج الخام للتطبيق الثاني الستبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على عينة 

 .الدراسة االستطالعية

مج
ال

ـوع
مــــــــ

 

محور 
تقويم 
 الدرس

لدرستخطيط امحور  محور تنفيذ الدرس  

نــــة
ــعـيـ

 ال
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يم 
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ولو
تكن

 و
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ا
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رس
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د خ
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تهم
اجا

حتي
د إ
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 وت
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اغو
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سائ
 الو
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خص
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ان 
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ة ال

تهيئ
و
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دري

للت
دافه

 أه
ديد

وتح
س 

لدر
د ا

عدا
 إ

259 42 28 22 22 28 36 24 27 30 1 
270 36 31 25 25 29 31 28 30 35 2 
290 43 30 32 26 26 36 27 32 38 3 
297 35 30 25 18 23 33 24 23 33 4 
246 25 31 22 25 27 31 24 29 32 5 
253 36 25 25 22 24 33 30 24 34 6 
244 36 28 20 23 24 33 24 24 32 7 
297 39 34 31 30 27 33 34 33 36 8 
284 45 30 21 23 28 35 32 31 39 9 
260 38 28 25 25 28 36 25 24 31 10 
243 36 28 25 24 24 34 24 15 33 11 
301 50 38 32 18 30 34 31 31 37 12 
244 36 24 23 25 21 31 28 26 30 13 
253 36 27 22 24 23 33 24 28 36 14 
239 32 27 22 24 20 34 23 24 33 15 
257 34 29 23 24 24 32 27 27 37 16 
203 32 27 20 26 24 22 15 15 22 17 
233 34 24 17 24 22 33 23 26 30 18 
257 38 27 20 22 26 34 29 26 35 19 
264 39 32 25 25 27 34 24 28 30 20 
258 36 31 25 26 28 32 27 24 29 21 
261 39 28 25 23 29 35 22 24 36 22 



 
 

 

  )03( رقم ملحق ال
  يوضح العبارات التي مستها التعديالت في استبيان البيئة المدرسية.جدول 

التعديلالعبارات بعد   العبارات قبل التعديل الرأي 
رقم 
 العبارة

محاور 
تبياناالس  

غرف تغيري املالبس ألساتذة الرتبية البدنية  تحذف 
 والرياضية مالئمة

03 

اني
لمب

ا
 

در 
ال

سيا
اتها

هيز
وتج

ة 
 

تتوفر املؤسسة على قاعة حتتوي على عدد  
مع كاف من أجهزة احلاسوب مبا يتالءم 

  .عدد التالميذ

 تعدل
ر املؤسسة على قاعة واسعة حتتوي على تتوف

مع عدد كاف من أجهزة احلاسوب مبا يتالءم 
  .عدد التالميذ

07 

تفي تجهيزات الرياضية مساحة خمزن ال
األجهزة والوسائل  وختزين كل باستيعاب

 البيداغوجية املوجودة.

 تعدل
كافية تجهيزات الرياضية  مساحة خمزن ال 

زة والوسائل األجهوإعادة  استخراجيسهل فيه 
 البيداغوجية املوجودة.

10 

عدد املالعب الرياضية املوجودة كافية مقارنة 
 بعدد األقسام الدراسية وعدد التالميذ.

 تعدل

تتناسب كثافة التالميذ مع مساحة املالعب 
أي  لتخدم أكرب عدد ممكن يف الوقت الواحد

تسمح للتلميذ بفرصة ممارسة األداء احلركي 
حملاوالت مما يقلل الوقت ألقصى قدر من ا

 الذي ينفق يف انتظار أخذ دوره.

09 

ضية
لريا

ب ا
الع

 الم

املالعب الرياضية اليت تنفذ فيها حصة الرتبية 
البدنية والرياضية ختلو من العوائق كاحلفر و 

  املطبات والشقوق.
 تعدل

املالعب الرياضية اليت تنفذ فيها حصة الرتبية 
عوائق كاحلفر و البدنية والرياضية ختلو من ال

املطبات والشقوق الذي حيتمل أن تؤدي إىل 
  عرقلة سري الدرس.

12 

 ىاملالعب رياضية متوفرة بشكل يساعدك عل
.حتضري وبناء الدرس  تعدل 

املالعب الرياضية املتوفرة يساعدك على 
التخطيط واإلعداد اجليد للدرس  مما ينتج عنه 

  تقدم أكرب للتالميذ يف التعلم احلركي.

14 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 تحذف

هناك اهتمام بأرضية املالعب من حيث 
النظافة والرش إزالة احلفر واملطبات والشقوق 

  مما  جينب حدوث إصابات على التالميذ.

17 

من األقسام  قريبةاملالعب الرياضية  أماكن
 الدراسية ووحدات األبنية.

 تعدل

املالعب الرياضية اليت ميارس فيها  أماكن
عن  قريبة ة والرياضيةنشاط الرتبية البدني

تقام األقسام الدراسية ووحدات األبنية مبعىن 
ليتم مراعاة مستوى منفصلة متاما عنهم 

  الضوضاء.

20 

الوسائل البيداغوجية املوجودة تتناسب مع 
عدلت عدد التالميذ املمارسني خالل احلصة.   

الوسائل البيداغوجية املتوفرة تفي مبتطلبات 
ن حيث كفاية أعدادها.تنفيذ فقرات املنهج م  

03 

ال
ائل

وس
 

جية
اغو

بيد
ال

 

الوسائل البيداغوجية تتوافر على الشروط 
عدلت األمنية.  

العتاد الرياضي املتوفر يفي مبتطلبات تنفيذ 
فقرات املنهج من حيث صالحيته الفنية 

 واألمنية.

04 

حذفت  مالئم يف شكله لسن العتاد الرياضي املتوفر  
م ا لبدنية واحلركية.التالميذ و قدرا  

05 



 
 

  )04( رقم ملحق ال
  

  والرياضية البدنيةجدول يوضح العبارات التي مستها التعديالت في استبيان جودة تدريس مادة التربية 

رقم  العبارات قبل التعديل الرأي العبارات بعد التعديل
 العبارة

أبعاد 
 األداة

.                                            قت كافحدد خطوات سري الدرس قبل موعده بو أ تحذف 
                                              

02 

داد
إع

 
رس

الد
 

افه
هد

د أ
حدي

وت
 

توقع الصعوبات واألخطاء احلركية اليت أ
 تعدل  .قد يقع فيها التالميذ أثناء تنفيذ احلصة

ارسة ختيل األخطاء اليت قد يقع فيها التالميذ أثناء ممأ
ستعد لكيفية تقدمي التغذية أاألنشطة البدنية والرياضية و 

ة.                                              الراجعة سواء كانت فردية أو مجاعي
06 

عّد شبكة مالحظة يف كل نشاط أ
 التعلم عند التالميذ من لتقومي نواتج

  املهارية. أو البدنية اجلوانب
التعلم عند  لتقومي نواتج املالئمة التقومي أساليب حددأ تعدل

 11 املهارية. أو البدنية اجلوانب التالميذ سواء من

حدد الوسائل البيداغوجية املناسبة اليت أ
ختار الوسائل التعليمية اليت تتناسب مع األنشطة البدنية أ تعدل  .الدرس أهدافو   تتماشى مع موضوع

 01 والرياضية السابق حتديدها.

عدا
إ

د 
ائل

وس
ال

 
جية 

غو
يدا

الب
 

س
دري

 للت
سب

منا
ن ال

مكا
ة ال

تهيئ
 و

راعي جيدا خصائص الفروق الفردية أ
صمم أنشطة بدنية إثرائية اليت تراعي الفروق الفردية بني أ تعدل .للتالميذ عند حتضريه للدرس

 02 التالميذ.

يذ 
الم

 الت
ص

صائ
د خ

حدي
ت

ليل
وتح

 
هم

جات
حتيا

ا
 

مية بأسلوبأ شرح  قّدم الوضعية التعّل
واضح ومفهوم وبتسلسل منطقي 
ومرتابط يسهل استعابه من طرف 

 ..            التالميذ

 تعدل
عرض املهارات احلركية باستعمال أسلوب شرح واضح أ

.                                ومفهوم لدى التالميذ وبتسلسل منطقي ومرتابط
. 

04 

رس
للد

يد 
الج

يم 
تقد

 وال
رض

 الع

 حمتوى الدرس وشرحيأراعي عند تقدمي 
للمهارات احلركية الفروق الفردية بني 

  ..   التالميذ
عدلت  

راعي عند تقدمي حمتوى الدرس وشرحي للمهارات احلركية أ
الفروق الفردية بني التالميذ فيما خيص القدرات البدنية 

  ..                              واحلركية والنفسية للتالميذ
05 

 07  الدرس بالشكل الذي يتناسب مع القدراتتقدم يف أ تحذف  



 
 

  
  

 

 

 

 

 

  ..            البدنية والرياضية 

شرك التالميذ يف اختيار األنشطة والتمرينات الرياضية أ تحذف 
 01  .بالدرس والتخطيط هلا

عية 
داف

ة ال
إثار

ع و
شجي

ت
عّلم

من خالل  التالميذ قوم بتحفيز مجيعأ للت
ذ تنفي املشاركة اإلجيابية يف حثهم على

  .التمرينات واأللعاب الرياضية
 تعدل

تنفيذ  املشاركة اإلجيابية يف على التالميذ قوم بتحفيزأ
والرياضية خللق جو من التنافس بني  األنشطة البدنية

  الدافعية عندهم. التالميذ الستمرار
02 

 تحذف 
التدريسية اليت تراعي أمن  واألساليبستخدم الطرائق أ

ذ املهارات الرياضية وحتسني وسالمة التالميذ يف تنفي
  ..              الصفات البدنية

04 

سبة
 منا

س
دري

ب ت
سالي

ق وأ
طر

دام 
ستخ

 ا

ستخدم طرق وأساليب تدريس اليت أ
تعزز من دافعية التعلم الذايت لدى 

 التالميذ.
 تعدل

التدريسية احلديثة يف تعليم  واألساليبستخدم الطرائق أ
ى إثارة الدافعية لدى املهارات الرياضية اليت تساعد عل

التالميذ حنو ممارسة حصة الرتبية البدنية والرياضية/واليت 
ا. االعتمادتنمي فيهم                    على النفس والثقة 

08 

ستخدم الوسائل البيداغوجية اليت أ
تتناسب مع القدرات البدنية واحلركية 

 ..             للتالميذ
 تعدل

ليمية اليت تتناسب مع القدرات ستخدم الوسيلة التعأ
البدنية واحلركية يف إكساب التالميذ املهارات احلركية 

  ..            والصفات البدنية
02 

وجي
داغ

البي
ئل 

وسا
م ال

خدا
إست

 ا
ليم

التع
جية 

ولو
تكن

 و

نوع من استخدام الوسائل التعليمية يف عملية تقومي أ تحذف 
 08  التالميذ.

 كل عقب فورية تغذية راجعة قّدمأ
 به يقوم نشاط رياضي كل عقب فورية تغذية راجعة قّدمأ تعدل .التالميذ به يقوم نشاط رياضي

 02  من خالل تصحيح احلركات اخلاطئة. التالميذ

رس
الد

ويم 
 تق

 08  راعي املوضوعية أثناء تقومي التالميذ.أ تحذف 



 
 

 )10( الملحق رقم
 .ن البيئة المدرسية على عينة الدراسة األساسيةالنتائج الخام لتطبيق استبياجدول خاص ب

المالعب  الوسائل البيداغوجية المجموع
 العينة المباني المدرسية الرياضية

66 21 26 19 1 
101 23 49 29 2 
96 27 32 37 3 
72 18 32 22 4 
103 29 40 34 5 
96 29 38 29 6 
95 27 39 29 7 
93 29 36 28 8 
92 29 36 27 9 
73 23 32 18 10 
100 23 43 34 11 
93 26 40 27 12 
62 19 20 23 13 
113 28 51 34 14 
113 28 51 34 15 
77 29 25 23 16 
67 23 24 20 17 
78 24 29 25 18 
64 17 24 23 19 
58 25 18 15 20 
72 30 21 21 21 
72 27 23 22 22 
64 23 19 22 23 
75 30 24 21 24 
65 19 23 23 25 
69 21 24 24 26 
84 21 34 29 27 
72 22 27 23 28 
71 21 27 23 29 
74 22 29 23 30 
79 28 25 26 31 
91 26 40 25 32 
74 21 36 17 33 
91 26 38 27 34 



 
 

  
   

68 19 24 25 35 
68 15 29 24 36 
67 14 33 20 37 
60 11 33 16 38 
57 13 25 19 39 
67 19 29 19 40 
58 20 22 16 41 
58 16 25 17 42 
59 16 24 19 43 
97 27 33 37 44 
79 22 30 27 45 
74 28 28 18 46 
67 14 29 24 47 
75 20 32 23 48 
75 20 32 23 49 
62 18 24 20 50 
56 10 27 19 51 
83 19 37 27 52 
55 16 20 19 53 
57 22 18 17 54 
87 20 41 26 55 
71 18 32 21 56 
58 19 21 18 57 
62 18 25 19 58 
91 20 42 29 59 
115 29 52 34 60 
107 29 48 30 61 
108 29 48 31 62 
103 29 44 30 63 
100 26 39 35 64 
62 18 25 19 65 
73 28 22 23 66 
100 27 37 36 67 
85 29 25 31 68 
41 10 18 13 69 
74 18 30 26 70 
91 25 40 26 71 



 
 

  )11( الملحق رقم
النتائج الخام لتطبيق استبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على عينة الدراسة ب جدول خاص

 األساسية

ـوع
مــــــــ

 ا

محور 
تقويم 
 الدرس

لدرستخطيط امحور  محور تنفيذ الدرس  

الـ
يـنــــة

ـعـ
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ب ت
سالي
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ا
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ص

صائ
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حدي
ت

تهم
اجا

حتي
د إ

حدي
 وت

جية 
اغو

بيد
ل ال

سائ
 الو

داد
إع

ص 
خص

الم
ان 
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ة ال

تهيئ
و

س
دري

للت
حدي

س وت
لدر

د ا
عدا

إ
دافه

 أه
د

 

223 34 24 15 22 23 29 23 24 29 1 
249 42 28 22 19 28 33 24 27 26 2 
254 40 27 19 25 27 32 29 24 31 3 
248 37 33 21 24 24 30 27 24 28 4 
263 36 31 25 23 29 29 28 30 32 5 
272 43 36 25 22 28 33 27 29 29 6 
280 41 38 22 20 28 35 32 31 33 7 
271 41 32 30 24 28 29 28 29 30 8 
280 43 30 32 24 26 33 27 32 33 9 
239 35 30 25 19 23 30 24 23 30 10 
240 25 31 22 24 27 30 24 29 28 11 
289 50 30 28 24 31 32 32 30 32 12 
196 33 18 18 15 15 21 24 23 29 13 
286 47 25 32 31 24 35 33 24 35 14 
281 44 25 30 30 24 35 34 24 35 15 
279 36 37 24 20 27 34 31 34 36 16 
258 44 31 21 21 24 30 33 27 27 17 
268 46 28 24 28 24 35 24 24 35 18 
244 37 25 22 20 26 34 24 27 29 19 
270 34 32 26 22 28 31 32 31 34 20 
291 39 34 31 27 27 31 34 33 35 21 
250 40 31 21 21 22 32 31 24 28 22 
267 40 30 22 22 23 31 33 31 35 23 
276 45 30 21 21 28 33 32 31 35 24 



 
 

221 35 28 19 21 24 28 24 23 19 25 
253 40 34 25 21 24 33 25 23 28 26 
292 42 36 29 22 31 32 34 29 37 27 
256 44 29 23 23 24 30 27 26 30 28 
252 44 29 22 23 24 31 27 24 28 29 
251 44 29 23 23 22 30 27 26 27 30 
286 42 32 24 24 29 30 35 30 40 31 
305 53 33 27 25 29 33 31 34 40 32 
253 38 28 25 23 28 34 25 24 28 33 
256 44 28 20 26 26 27 28 28 29 34 
220 35 28 19 22 24 20 28 24 20 35 
290 39 33 28 27 27 36 34 29 37 36 
236 36 28 25 21 24 33 24 15 30 37 
258 42 26 25 23 24 30 24 30 34 38 
200 33 22 15 19 21 28 21 15 26 39 
240 36 27 22 22 22 29 24 27 31 40 
276 46 36 20 23 27 32 29 26 37 41 
273 47 30 19 27 27 33 28 26 36 42 
232 40 27 21 19 27 29 27 24 18 43 
300 50 38 32 24 30 31 31 31 33 44 
225 34 28 15 21 30 20 26 24 27 45 
310 50 36 29 28 32 32 33 32 38 46 
235 36 24 23 22 21 28 28 26 27 47 
254 38 30 25 26 27 30 26 24 28 48 
217 41 27 27 15 15 30 15 21 26 49 
244 36 27 22 22 23 30 24 28 32 50 
231 32 27 22 21 20 32 23 24 30 51 
256 34 31 25 23 34 20 28 34 27 52 
270 40 27 31 22 24 30 28 29 39 53 
286 44 35 25 28 29 34 27 30 34 54 
253 40 29 23 21 24 29 27 27 33 55 
214 36 25 20 15 23 29 23 24 19 56 
206 25 24 19 21 22 26 21 23 25 57 
195 32 27 20 23 24 20 15 15 19 58 
230 40 24 17 21 22 30 23 26 27 59 
244 47 28 22 15 27 32 24 24 25 60 
249 38 27 20 20 26 31 29 26 32 61 
229 40 24 15 21 22 29 24 24 30 62 
250 42 28 22 22 27 32 27 24 26 63 
257 39 32 25 23 27 32 24 28 27 64 
255 36 31 25 26 28 31 27 24 27 65 
243 38 32 18 19 27 34 23 24 28 66 



 
 

260 38 32 22 23 23 36 24 28 34 67 
240 38 26 19 26 27 29 24 24 27 68 
251 39 28 25 20 29 33 22 24 31 69 
254 41 32 23 25 24 33 23 26 27 70 
249 34 28 22 23 23 32 28 29 30 71 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 )12( الملحق رقم
لكل عبارة من  والنسب المئوية للمتوسطات المعيارية النحرافاتوا الحسابية لمتوسطاتباجدول خاص 

  استبيان البيئة المدرسية. عبارات

  .المباني الدراسية وتجهيزاتهاالمحور األول:  -
  .المالعب الرياضةالمحور الثاني:  -

النسبة المئوية 
 للمتوسط

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  النسبة المئوية للمتوسط  العبارة الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 العبارة الحسابي

%57 0.79 1.71 10 %76 0.86 2.28 01 
%61 0.77 1.83 11 %48 0.67 1.45 02 
%59 0.81 1.77 12 %54 0.84 1.64 03 
%50 0.67 1.50 13 %60 0.87 1.80 04 
%59 0.71 1.78 14 %54 0.81 1.63 05 
%59 0.70 1.77 15 %60 0.83 1.80 06 
%47 0.64 1.43 16 %68 0.91 2.04 07 
%55 0.80 1.67 17 %57 0.84 1.73 08 
%55 0.69 1.66 18 %55 0.78 1.67 09 
  إجمالـــي محور المالعب الرياضية              31.23 8.84 %58

  

النسبة 
المئوية 
 للمتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  العبارة الحسابي

النسبة 
المئوية 
  للمتوسط

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 العبارة الحسابي

%58 0.86 1.76 08 %61 0.74 1.85 01 
%61 0.87 1.84 09 %63 0.75 1.90 02 
%69 0.69 2.08 10 %67 0.83 2.01 03 
%79 0.81 2.38 11 %40 0.48 1.22 04 
%81 0.76 2.43 12 %56 0.70 1.69 05 
%48 0.75 1.45 13 %59 0.79 1.78 06 

 %65 0.83 1.95 07 
إجمالي محور المباني الدراسية وتجهيزاتها              24.39 5.79 %62  



 
 

  الوسائل البيداغوجية:المحور الثالث:  -

النسبة 
المئوية 
 للمتوسط

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة
النسبة 
المئوية 
  للمتوسط

اإلنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

%75 0.67 2.25 06 %86 0.59 2.59 01 
%62 0.73 1.87 07 %82 0.67 2.47 02 
%70 0.70 2.11 08 %73 0.70 2.19 03 
%75 0.71 2.25 09 %76 0.72 2.29 04 
%67 0.84 2.01 10 %76 0.65 2.28 05 
 إجمالـــي المحور الوسائل البيداغوجية 22.32 5.32 %74

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 )13(  الملحق رقم
لكل عبارة من  والنسب المئوية للمتوسطات المعيارية االنحرافات و الحسابية لمتوسطاتبا اصجدول خ

  عبارات استبيان جودة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.

  .التخطيط للدرسالمحور األول: -  

النسبة المئوية 
 للمتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة
النسبة المئوية 

  توسطللم
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

 البعد األول: إعداد الدرس وتحديد أهدافه
%72 0.94 3.64 06 %83 0.76 4.15 01 
%61 0.89 3.08 07 %61 0.92 3.09 02 
%61 0.87 3.08 08 %80 0.81 4.01 03 
%64 0.98 3.22 09 %76 0.81 3.81 04 
 05 2.71 1.13 54% مج البعد 30.84 4.97 %68

 البعد الثاني: إعداد الوسائل البيداغوجية الالزمة وتهيئة المكان المناسب للتدريس
%83 0.82 4.15 05 %83 0.70 4.19 01 
%60 1.03 3.04 06 %82 0.70 4.14 02 
%71 0.99 3.59 07 %80 0.81 4 03 
 04 3.60 0.78 72% مج البعد 26.73 4.15 %76

خصائص التالميذ وتلبية إحتياجاتهم البعد الثالث: تحديد  
%74 0.84 3.73 05 %79 0.98 3.94 01 
%75 1.05 3.74 06 %75 1.01 3.77 02 
%80 0.90 3.98 07 %77 0.84 3.87 03 
 04 4.15 0.74 83% مج البعد 27.21 4.24 %78
  إجمالـــي محور تخطيط الدرس              84.78 11.47 %74

  

 

  

  

    



 
 

  ثاني: تنفيذ الدرس.المحور ال -

النسبة المئوية 
 للمتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
النسبة المئوية   العبارة الحسابي

  للمتوسط
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 العبارة الحسابي

 البعد األول: عرض والتقديم الجيد للدرس
%43 0.93 2.15 06 %78 0.87 3.94 01 
%71 0.95 3.57 07 %69 0.82 3.45 02 
%78 0.91 3.92 08 %83 0.64 4.19 03 
%66 0.91 3.30 09 %45 0.79 2.29 04 
 05 3.77 0.83 75% مج البعد 30.63 3.58 %68

 البعد الثاني: تشجيع وإثارة دافعية التالميذ للتعّلم
%70 0.85 3.53 05 %86 0.64 4.32 01 
%57 1.12 2.88 06 %69 0.84 3.47 02 
%77 0.69 3.87 07 %78 0.73 3.91 03 
 04 3.56 0.85 71% مج البعد 25.57 3.40 %73

 البعد الثالث: استخدام طرق وأساليب تدريس مناسبة
%68 1.07 3.42 05 %52 0.85 2.60 01 
%73 0.73 3.64 06 %42 0.69 2.12 02 
%67 0.86 3.38 07 %73 0.86 3.64 03 
 04 3.91 0.75 78% مج البعد 22.74 3.08 %65

  عد الرابع: استخدام الوسائل البيداغوجية وتكنولوجيا التعليمالب
%70 0.73 3.50 05 %80 0.78 4.04 01 
%36 1.02 1.83 06 %79 0.82 3.97 02 
%73 0.64 3.67 07 %81 0.77 4.05 03 
 04 2.36 1.31 47% مج البعد 23.46 4.03 %67

  البعد الخامس: إدارة القسم والتحكم في الوقت
%81 0.78 4.07 05 %79 0.68 3.95 01 
%79 0.69 3.97 06 %65 0.81 3.29 02 
%78 0.80 3.91 07 %70 0.71 3.49 03 
%77 0.74 3.85 08 %58 1.39 2.90 04 
  مج البعد 29.46 3.93 %73



 
 

  إجمالـــي محور تنفيذ الدرس         131.88 12.52 %69
 

  .تقويم الدرسالمحور الثالث:  -

  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية النسبة المئو 
 للمتوسط

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العبارة
النسبة المئوية 

  للمتوسط
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

%80 0.87 4.01 07 %70 1.08 3.52 01 
%58 1.17 2.88 08 %71 1.07 3.59 02 
%74 0.80 3.69 09 %80 0.76 3.98 03 
%77 0.78 3.85 10 %67 0.73 3.35 04 
%75 1.07 3.77 11 %73 0.77 3.67 05 

 %76 0.98 3.83 06 
  إجمالـــي محور تقويم الدرس       40.18 5.50 %73



 
 

 

 

  
  ثــص البحـملخ

  
  باللغة العربية، الفرنسية واإلنجليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  بدنية والرياضية"دة التربية الام "البيئة المدرسية وعالقتها بجودة تدريس
  – مستغانم واليةثانويات أساتذة التربية البدنية والرياضية بعلى أجريت دراسة مسحية  -

 
بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية  حتديد طبيعة العالقة القائمةإىل  دراسةالهذه  تهدف

  :يتلتساؤل الرئيسي اآلطرح امت  أجل ذلكومن والرياضية مبرحلة التعليم الثانوي، 
على مستوى  بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية ما هي طبيعة العالقة القائمة -

  ؟حمل الدراسةؤسسات الرتبوية امل
  طرح األسئلة الفرعية التالية:مت وعلى ضوء هذا التساؤل 

 ؟على مستوى ثانويات والية مستغامن والرياضية بدنية واقع البيئة املدرسية لتدريس مادة الرتبية ال هو ما .1
 ؟ عينة البحث لدى مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضيةهو ما  .2

ً على هذه التساؤالت ُصغنا الفرضيات التالية:   وبناء
  الفرضية العامة: -
 يس مادة الرتبية البدنية والرياضية.بني البيئة املدرسية وجودة تدر  لة إحصائيااد موجبةتوجد عالقة ارتباطيه  -
  الفرضيات الفرعية: -

على مستوى ثانويات  ادة الرتبية البدنية والرياضيةشروط املمارسة التدريسية مل كل  ال تستويفالبيئة املدرسية  .1
  .والية مستغامن

 توسط.يف حدود املعينة البحث لدى مستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية  .2

  يلي: ى ذلك فكان هذا البحث يهدف إىل ماوعل

 الهدف الرئيسي: -
  طبيعة العالقة القائمة بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. حتديد -
  األهداف الفرعية: -

 .على مستوى ثانويات والية مستغامن املدرسية واقع البيئةالوقوف على  .1
  عينة البحث.لدى س مادة الرتبية البدنية والرياضية جودة تدري مستوى الكشف عن .2



 
 

وقصد حتقيق هذه األهداف واإلملام باملشكلة املطروحة، حاول الطالب الباحث إملام الدراسة من الناحية 
النظرية وكذا التحقق من صحة الفرضيات ميدانيا عن طريق التطبيق، وعليه تضمنت الدراسة بابني كانا على 

  النحو التايل:
  الدراسة النظرية. الباب األول: -

  توزع الباب األول عرب ثالثة فصول جاءت كما يلي:
 : البيئة املدرسية.الفصل األول -

 الفصل الثاين: جودة تدريس. -

  الفصل الثالث: مادة الرتبية البدنية والرياضية. -
  الدراسة امليدانية. الباب الثاني: -

  أدرج فيه فصالن كانا كاآليت:
 هجية البحث وإجراءاته امليدانية.ل: منالفصل األو  -

  الفصل الثاين: عرض وحتليل ومناقشة النتائج. -
على جمموعة من املصادر معتمدين  نا تغطية اجلوانب النظرية لكل ما خيص موضوع البحثبعد أن حاولو 

داد بإعشرع الطالب الباحث يف اجلانب التطبيقي بداية  ،متغريات البحثواملراجع اليت تناولت أحد جوانب 
بعد إعداد ف لبيئة املدرسية والثانية تعلقت جبودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية،ااألوىل خصت إستبانتني، 

ما يفأدايت الدراسة  ، وقبل الشروع يف الدراسة األساسية وتطبيق أدايت الدراسة على العينة األساسية األولية صور
عية على عينة من أساتذة الرتبية البدنية والرياضية لبعض ثانويات والية قام الطالب الباحث بإجراء دراسة استطال

أستاذا، وهذا كان بغرض تثمني مشكلة البحث وتقنني أدواته(الصدق، الثبات، املوضوعية)،  22مستغامن مست 
 باإلضافة إىل مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول متغريات البحث ميدانيا، وكذا الوقوف على خمتلف

  الصعوبات اليت ميكن أن تصادف الطالب الباحث أثناء تطبيق أدايت البحث على عينة الدراسة األساسية.
ما قابلتني  من األسس العلمية ألدايت البحث، تأكدوعليه وبعد أن متت التعديالت الالزمة وال أي أ

 ، شرع الطالب الباحثالبحث ميكن االعتماد على نتائجها اإلحصائية للتحقق من فرضياتو وجاهزتني للتطبيق 
أستاذا ملادة الرتبية البدنية  والرياضية مبرحلة التعليم  71اليت كان قوامها  الدراسة األساسيةتطبيقهما على عينة يف 

ُ الثانوي بوالية مستغامن،    اإلرتباطي. املنهج الوصفييف ذلك  استخدمم



 
 

على حتليل ومناقشة النتائج معتمدا  عملية وبعد عملية مجع وتفريغ البيانات، شرع الطالب الباحث يف
جاءت النتائج على النحو وبعد املعاجلة اإلحصائية الوسائل اإلحصائية وفقا للفرضيات املطروحة، من جمموعة 

  التايل:
  بني البيئة املدرسية وجودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية. الة إحصائياتوجد عالقة إرتباطية موجبة د 

 ادة ملمارسة التدريسية ملاشروط كل  يستويفال على مستوى ثانويات والية مستغامن البيئة املدرسية ع واقن إ
  .الرتبية البدنية والرياضية

  توسطيف حدود املمستوى جودة تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية لدى عينة البحث. 

 ات كان أمهها:وعلى ضوء هذه النتائج قّدمنا جمموعة من االقرتاحات والتوصي

  ضرورة تكييف البيئة املدرسية وخاصة منها املادية مع احلاجات التعليمية اجلديدة والتوجهات الرتبوية
وتقدمي التدريس  حلصص الرتبية البدنية والرياضية احلديثة، واليت تسمح لألستاذ على املمارسة التدريسية

 النوعي على مستوى الثانويات.

 الوسائل البيداغوجية توفري و  الرياضيةوزيادة عدد املالعب املتكامل، املدرسي باالهتمام باملبىن  جيب
 واالعتماد على معايري ذات جودة عالية يف تصميم هذه املباين الدراسية واملالعب الرياضية عرب الثانويات.

 .توظيف تكنولوجيا احلديثة يف العملية التدريسية لدروس الرتبية البدنية والرياضية 

  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية للكفاءات واإلمياءات املهنية وذلك بالرتكيز على التكوين النوعي  ملامإضرورة
 .الذي يتلقاه يف مساره الدراسي

  تكثيف زيارات املفتشني وعقد الندوات التكوينية لتزويد األساتذة بكل ما هو جديد يف جمال تدريس مادة
 .الرتبية البدنية والرياضية

 قائمة ملعايري جودة التدريس لدى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية. إعداد 

 إلدارة املدرسية مع متغري عالقة عناصر البيئة املدرسية األخرى كاملنهاج وايف  القيام بدراسات أخرى تبحث
 مادة الرتبية البدنية والرياضية.جودة التدريس 

  
  
  
 



 
 

« L’Environnement scolaire et  sa relation avec la qualité de l’enseignement 
de l’éducation physique et sportive » 

(Etude descriptive réalisée auprès des enseignants de l’EPS dans les lycées de la wilaya de Mostaganem) 

 

 Cette présente étude avait pour objet d’étude la nature de la relation  entre 
l’environnement scolaire et la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
au secondaire. Pour cela, une question principale à été avancée : 

- Quelle est la nature de la relation existante entre l'environnement scolaire et la qualité de 
l'enseignement de l'éducation physique et sportive au sein des lycées de la wilaya de 
Mostaganem?  

A travers cette question principale, des questions secondaires ont été approchées : 

1. Quelle est la réalité de l'environnement scolaire pour l’enseignement de l'éducation 
physique et sportive au sein des lycées de la wilaya de Mostaganem? 

2. Quelle est le niveau de la qualité de l'enseignement de l'éducation physique et sportive 
chez l'échantillon de la recherche ?  

A travers ces différentes questions, nous postulons : 

L’hypothèse principale : 

- Il existe une corrélation positive statistiquement significative entre l’environnement 
scolaire et la qualité d’enseignement de l'éducation physique et sportive. 

Les hypothèses secondaires : 

1. L’environnement scolaire ne répond pas favorablement aux exigences de la pratique de 
l'éducation physique et sportive au sein des lycées de la wilaya de Mostaganem.   

2. Le niveau de la qualité de l’enseignement de l'éducation physique et sportive pour 
l’échantillon de la recherche est autour du moyen. 

Par ailleurs, différents objectifs ont été visés à travers cette étude : 

L’objectif principal : 

- Déterminer la nature de la relation qui existe entre l’environnement scolaire et la qualité 
de l’enseignement  de l'éducation physique et sportive. 

 

Les objectifs secondaires : 

1. Identifier  la perception de l’environnement scolaire au sein des lycées de la wilaya de 
Mostaganem. 



 
 

2. Déterminer le niveau de la qualité de l’enseignement de l'éducation physique et sportive 
chez l’échantillon de la recherche.  

Pour atteindre ces objectifs,  l’étudiant chercheur à approché une revue de littérature 
très riche pour répondre aux hypothèses à travers une étude de terrain. A cet effet,  la thèse est 
répartit en deux parties : 

La première partie relative à la revue de littérature, elle-même répartit en trois chapitres 

Chapitre 1 : L’environnement scolaire. 

Chapitre 2 : La qualité de l’enseignement. 

Chapitre 3 : la discipline Education physique et Sportive. 

La seconde partie relative à l’étude de terrain, est composée de deux chapitres : 

Le chapitre 1 : La méthodologie de la recherche 

Le chapitre 2 : L’Analyse et l’interprétation des résultats 

Après avoir exploré la revue de littérature relative à notre objet d’étude, l’étudiant 
chercheur à entamer un travail de terrain par la conception de deux questionnaires. Le premier 
relative à l’environnement scolaire et le second relative à la qualité de l’enseignement de 
l'éducation physique et sportive. 

Après avoir conçu et évaluer les deux questionnaires, une première étude préliminaire 
à été entamée sur une partie de notre échantillon d’étude. 22 enseignants d’éducation 
physique et sportive ont pris part volontairement à cette étude. L’objet de cette première 
approche, été d’une part, de rendre les questionnaires objectifs, fiables et valides et d’autre 
part, de situer les difficultés inhérentes à notre approche. 

Après avoir confirmer la validité, la fiabilité et l’objectivité de nos outils de recherche, 
l’étudiant chercheur à entamer son approche avec l’aide d’un échantillon représentant 71 
enseignants d’éducation physique et sportive de différents lycées de la wilaya de 
Mostaganem. 

Une description et une analyse des contenus des deux questionnaires était  nécessaire 
pour comprendre les perceptions  enseignants de l'éducation physique et sportive vis-à-vis des 
deux variables de cette étude, à savoir l’environnement scolaire et la qualité de 
l’enseignement de l'éducation physique et sportive. 

 

Les résultats ont montrés que : 

  Une relation significative existe entre l’environnement scolaire et la qualité de 
l’enseignement de l'éducation physique et sportive.  



 
 

 L’environnement scolaire au sein des lycées de la wilaya de Mostaganem ne répond pas 
favorablement à la pratique de l’éducation physique du point de vue de la majorité des 
enseignants de l'éducation physique et sportive approchés durant notre étude 

 Le niveau de la qualité de l’enseignement de l'éducation physique et sportive  chez notre 
échantillon de la recherche est autour du moyen. 

A travers ces résultats, différentes recommandations étaient nécessaires tels que : 

 La nécessité d’adapter l’environnement scolaire et  plus particulièrement  les 
infrastructures avec les exigences de l’enseignement moderne pour permettre aux 
enseignants de l'éducation physique et sportive de répondre aux attentes des élèves.  

 Prendre en considération lors de la construction de nouveaux établissements scolaires, les 
espaces nécessaires à la pratique sportive, qui répondent aux normes des constructions 
modernes. 

 Utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l’information (TIC) au 
cours des séances  de l'éducation physique et sportive. 

 La nécessité pour l’enseignant de l'éducation physique et sportive d’acquérir les 
compétences et gestes professionnelles lors de sa formation initiale et continue. 

 Encourager les visites pédagogiques et les interactions avec les inspecteurs de la 
discipline pour réactualiser les connaissances  dans le domaine de la didactique de 
l’enseignement de l'éducation physique et sportive. 

 Déterminer une grille relative aux normes de la qualité d’enseignement chez les 
enseignants de l'éducation physique et sportive. 

 Diversifier les travaux de recherches relatives aux différents éléments de l’environnement 
scolaire tels que, les curricula,  la gestion, l’organisation, la conception des programmes 
avec la variable de la qualité  de l’enseignement. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

"The school environment and its relationship with the Quality of the 
Teaching of Physical Education and Sport" 

(Descriptive Study conducted among the teachers of the EP to the high schools 

in the city of Mostaganem) 

 

  This present study was designed to study the nature of the relationship between the 
school environment and the quality of the teaching of physical education and sport at the 
secondary school level. For this, a main question to summer advanced: 

- What is the nature of the existing relationship between the school environment and the 
quality of the teaching of physical education and sports in high schools of the city of 
Mostaganem?  

Through this main question, secondary issues have been approached: 

1. What is the reality of the school environment for the teaching of physical education and 
sports in high schools of the city of Mostaganem? 

2.  What is the level of the quality of the teaching of physical education and sport among the 
sample of the research?  

Through these different issues, we posit: 

The primary hypothese: 

- There is a statistically significant correlation between the school environment and the 
quality of teaching of physical education and sport. 

The secondary hypotheses: 

1. The school environment does not respond favorably to the requirements of the practice of 
physical education and sports in high schools of the city of Mostaganem.  

2. The level of the quality of the teaching of physical education and sport for the sample of 
the research is around the average. 

In addition, various objectives have been referred to throughout this study: 

The main objective: 

- Determine the nature of the relationship that exists between the school environment and 
the quality of the teaching of physical education and sport. 

 

 



 
 

 The secondary objectives: 

1. Identify the perception of the school environment in high schools of the city of 
Mostaganem. 

2. Determine the level of the quality of the teaching of physical education and sport among 
the sample of the research. 

To achieve these objectives, the student researcher to approach a review of very rich 
literature to meet the assumptions through a field study. To this effect, the thesis is divided 
into two parts: 

The first part relative to the literature review, itself divides into three chapters 

Chapter 1: the school environment. 

Chapter 2: The quality of education. 

Chapter 3: the discipline Physical Education and Sports. 

The second part relating to the field study, is composed of two chapters: 

Chapter 1: The methodology of research 

Chapter 2: The analysis and interpretation of results 

After exploring the literature review relating to our object of study, the student 
researcher to begin a field work by the design of two questionnaires. The first relating to the 
school environment and the second relating to the quality of the teaching of physical 
education and sport. 

After you have designed and assess the two questionnaires, a first preliminary study 
was initiated on a part of our sample of study. 22 Teachers of physical education and sports 
took part voluntarily in this study. The object of this first approach, been on the one hand, to 
make questionnaires objectives, reliable and valid and on the other hand, to situate the 
difficulties inherent in our approach. 

After you confirm the validity, reliability and objectivity of our research tools, the 
student researcher to begin its approach with the help of a sample representing 71 teachers of 
physical education and sports of various high schools of the city of Mostaganem. 

A description and analysis of the content of the two questionnaires were  required to 
understand the perceptions  teachers of physical education and sport  screw-to-screws of the 
two variables of this study, namely the school environment and the quality of the teaching of 
physical education and sport. 

The results have shown that: 

 A significant relationship exists between the school environment and the quality of the 
teaching of physical education and sport.  



 
 

 The school environment in high schools of the city of Mostaganem does not respond 
favorably to the practice of physical education from the point of view of the majority of 
teachers of physical education and sport approaches during our study. 

 The level of the quality of the teaching of physical education and sport among  our 
sample of the research is around the average. 

Through these results, various recommendations were necessary such as: 

 The need to adapt the school environment and  more particularly  the infrastructure with 
the requirements of the modern education to enable teachers of physical education and 
sport to meet the expectations of students.  

 Take into account in the construction of new schools, the spaces necessary to the practice 
of sport, which meet the standards of modern constructions. 

 Use the new technologies of communication and information (ICT) during the meetings 
held in the physical education and sports. 

 The need for the teaching of physical education and sports to acquire the skills and 
professional gestures during his initial and continuing training. 

 Encourage educational visits and interactions with the inspectors of the discipline to 
refresh the knowledge in the field of didactics of the teaching of physical education and 
sport. 

 Determine a grid relative to the standards of the quality of education among teachers of 
physical education and sport. 

 Diversify the work of research relating to the different elements of the school 
environment such as, the curricula, the management, the organization, the design of 
programs with the variable in the quality of education.   

 

 

 

 
  
  

  

  

  

  


