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تقویم تدریس متربصي التربیة البدنیة والریاضیة كما یراها 
"التالمیذ- الطلبة المتربصون- الموجهون

بن قناب الحاج: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس
-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

تعتبر عملیة إعداد مدرس المستقبل، من بین أكبر االهتمامات التي تشغل بال الكثیر من الدول 
فمنذ أن أصبحت عملیة التعلیم بصفة عامة والتدریس بصفة خاصة مهنة من المهن - والحكومات

ر المتخصصة التي یعد لها في المدارس والمعاهد والجامعات، أصبحت هذه العملیة الشغل الشاغل لكثی
وقت الإن إعداد المدرس في . من المسؤولین والباحثین عن التربیة، على جمیع المستویات التعلیمیة

یحتل األولویة ألنها قضیة التربیة نفسها، حیث أنها تحدد طبیعة ونوعیة األجیال القادمة الذین الحاضر 
تعد مجرد نقل المعلومات یتوقف علیهم مستقبل األمة، وخاصة أن وظیفة المدرس في عالمنا المعاصر لم

إلى المتعلمین، بل صارت تتطلب منه قدرات ومهارات القیادة، والبحث والتقصي، وبناء الشخصیة السویة، 
.كما تتطلب منه قدرات ومهارات في اإلرشاد والتوجیه وفن التدریس

س بها طلبة التربیة والدراسة التي قام بها الباحث والتي تهدف إلى معرفة مدى صالحیة الكیفیة التي یدر 
البدنیة والریاضیة المتربصین قد خلصت إلى أن نسبة الوقت الضائع خالل الدرس كبیرة، وعموما تساوي 

كما أن نسبة الوقت األداء الحركي قلیلة جدا، ومن خالل المواصفات الشخصیة استخلص . وقت االستفادة
إخراج - الصوت والحدیث- التصرفالباحث أن هناك ضعف لدى الطلبة من خالل قابلیة التكیف و 

مع عدم اعتماد الطلبة المتربصون على وثائق والمؤلفات العلمیة أثناء تحضیر - التدریس المؤثر- الدرس
وكاستخالص عام، فإن الكیفیة التي یدرس بها الطلبة المتربصون سلبیة، تعوق المشاركة . الدروس

. الحماسیة للتالمیذ خالل الدرس
عامة، وتدریس التربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، لیس من األمور التي یستطیع إن التدریس بصفة 

والتحلي بالصبر واإلرادة، وحب المهنة، والجري ،كل واحد منا اتخاذها كمهنة إال بعد مقاومة لصعاب عدة
ین نظریة ومیدانیة، وفي هذا الصیاغ تصرف الدولة أمواال باهضة من أجل تكو وراء اكتساب خبرات

كأساتذة بغیة التكفل بأداء مهنة التدریس الطلبة في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات، لكي یتخرجوا 
في مختلف العلوم والفنون ومنها التربیة البدنیة والریاضیة، حیث یتلقى هؤالء الطلبة بهذه المدارس دروسا 

علمه خالل مدة التكوین وذلك بعد ما نظریة وتطبیقات عملیة، وتربصات میدانیة، بحیث یطبق فیها ما ت
.یتم توزیعهم على المؤسسات التربویة والتي تختار من أجل إجراء عملیة التربص
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الموجهین والطلبة (ومن خالل الخبرة الشخصیة للباحث، والمقابالت الشخصیة التي أجراها مع األساتذة 
، أضف إلى ذلك قیام الباحث )المؤسساتالمتربصین والتالمیذ المتواجدین باألقسام التطبیقیة في هذه

المشاركة غیر الحماسیة للتالمیذ أثناء الدروس، : الحظ فیها بعض النقائص نذكر منها. بزیارات میدانیة
وعدم إشغال وقت التالمیذ كلیا في األداء الحركي، كما لوحظ هناك نقص في المواصفات الشخصیة 

.والحدیث، إخراج التدریسالتكیف والتصرف، الصوت : البیداغوجیة مثل
وهذا مما أدى بنا إلى طرح التساؤل عن الكیفیة التي یدرس بها الطلبة المتربصین، ومن هذا المنطلق 

.یمكننا صیاغة السؤال الرئیسي والذي سنحاول اإلجابة عنه في بحثنا هذا
لمتربصون ؟ما مدى صالحیة الكیفیة التي یدرس بها الطلبة التربیة البدنیة والریاضیة ا-1

:تتكون عینة البحث من
.تلمیذ أجریت علیهم المراقبة خالل الدروس المالحظة، بمعدل تلمیذ واحد من كل درس مالحظ53- 
.طالب متربص64طالب متربصا من مجموعة 53- 
.أستاذ موجها للطلبة المتربصین11- 
تلمیذ اختیروا بطریقة 795إلى تلمیذ من كل قسم وزعت علیهم االستمارة، وبهذا وصل عددهم 15- 

.عشوائیة
:أدوات البحث ووسائله- 
:حقول للمشاهدة وهي6استمارة المالحظة الندرسون مقسمة إلى -1

.األداء الحركي* 
.استالم المعلومات* 
.إعطاء المعلومات* 
.االنتظار* 
.حركات تغیر الموقع* 
.سلوكیات أخرى ال صلة لها بالدرس* 
.موجهة إلى الطلبة األساتذة الموجهین، وذلك لتقییم الطالب المتربصاستمارة -2
.إلى الطلبة المتربصین لتقییم عملیة التربصاستمارة موجهة-3
.استمارة موجهة إلى التالمیذ لتقییم عمل المتربص-4
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:عرض وتحلیل نتائج استمارة المشاهدة بعد جمعها
)ع(االنحراف المعیاري )%(النسبة للوقت جمع الحقول

- استالم المعلومات-األداء الحركي(: وقت االشتراك األكادیمي-
).إعطاء المعلومات

).األداء الحركي(: وقت االشتراك المباشر-
إعطاء -استالم المعلومات(: وقت االشتراك غیر المباشر-

).المعلومات
).أخرىحركات -تغییر الموقع-االنتظار(: الوقت الضائع-

50.55

30.47
20.08

49.45

10.37

4.50
5.87

8.88

:عرض ومناقشة نتائج االستمارة الموجهة إلى األساتذة الموجهین لتقییم الطالب المتربص
المتوسط رمزهاالمواصفات

)َس (الحسابي 
النسبة المئویة 

)%(
االنحراف 

)ع(المعیاري 
)2ع(التباین 

32.9854.963.4311.79ش.مالمظهر الشخصي
32.6054.332.8908.39ح.صالصحة والحیویة

24.7541.253.2310.44ت.تقابلیة التكیف والتصرف
32.4754.113.9415.66تعالتعاون

24.3040.52.7607.62كالصوت والحدیث
30.6751.113.3811.48قالقیادة

30.8351.384.3118.59جاالجتماعیة
25.8143.012.8007.88د.إإخراج الدرس

24.2640.433.0709.43م.تالتدریس المؤثر
یبین المتوسط الحسابي والنسب المئویة واالنحراف المعیاري والتباین الختبار االستمارة ): 4(الجدول رقم 

.الموجهة إلى الموجهین لقیاس المواصفات الشخصیة والبیداغوجیة للطالب المتربص
:عرض ومناقشة نتائج استمارة المشاهدة للتالمیذ خالل الدرس- 1- 2- 8

المتوسط الحسابي الرموزالحقل
)َس (للتكرار 

النسبة المئویة 
)%(للوقت 

االنحراف المعیاري 
)ع(الحسابي 

65.8130.474.50ح.داألداء الحركي
24.2111.212.57م.ساستالم المعلومات
19.1708.873.30م.عإعطاء المعلومات

75.9835.183.99ت.ناالنتظار
23.4310.852.86م.تتغییر الموقع

07.4003.422.03أ.ححركات أخرى
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یبین المتوسط الحسابي للتكرارات والنسب المئویة لوقت االشتراك واالنحراف المعیاري ): 2(الجدول رقم 
.التالمیذ خالل الدروسللمتوسط الحسابي الخاص بحقول المشاهدة لدى 

.االنتظار: ت.ن.                        األداء الحركي: ح.د
.تغییر الموقع: م.ت.                   استالم المعلومات: م.س
.حركات أخرى: أ.ح.                    إعطاء المعلومات: م.ع
:االستنتاجات* 

:هيومن بین االستنتاجات التي توصل إلیها الباحث 
.أن نسبة الوقت الضائع كبیرة وعموما تساوي وقت االستفادة-1
.أن نسبة األداء الحركي قلیلة-2
:هناك ضعف لدى الطلبة المتربصین في المواصفات التالیة-3

.قابلیة التكیف والتصرف* 
.الصوت والحدیث* 
.إخراج الدرس* 
.التدریس المؤثر* 
.على الوثائق والمؤلفات العلمیة أثناء تحضیر الدروسعدم اعتماد الطلبة المتربصون -4
.عدم استفادة التالمیذ من الطلبة المتربصون ال من الناحیة البدنیة أو النظریة-5
.أن الكیفیة التي یدرس بها المتربصون سلبیة، تعوق المشاركة الحماسیة للتالمیذ من خالل الدرس-6

:التوصیات* 
:یوصي الباحث بما یلي

.احتكاك الطالب المتربص ببرامج المراحل التعلیمیة-1
.معرفة الطالب المتربص لطرق وأسالیب التدریس الحدیثة الخاصة بالمادة-2
.مبدأ األداء المستمر خالل الدروسترسیخ -3
.تخصیص أستاذ خاص بطرق التدریس لمتابعة الطلبة المتربصون خالل إجراء عملیة التربص-4
.الخاصة بتطویر عملیة التربص ومالءمتها للواقعإجراء البحوث-5
.توجیه الطلبة المتربصون على مؤسسات ومدارس بها أساتذة أكفاء ذوي الخبرة العالیة-6
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