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  البیئة المدرس�ة وعالقتها بجودة تدر�س 
  مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  

  ) دراسـة میدانیـة بثانو�ات والیـة مستغانـم( 

 
 3زا)شي نور الدین .د -   2بن قاصد علي الحاج محمد د  أ. - 1بن صابر محــمدا. 

  
  ) bensabeur27@yahoo.fr ( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 1
 )  drkazdali27@yahoo.fr ( معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 2
 ) norzabchi7@yahoo.fr(   معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة مستغانم 3

  

  الملخص:
الحالي إلى التعرف على طب�عة العالقة الموجودة بین البیئة المدرس�ة   0حثیهدف ال 

وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0مرحلة التعل�م الثانوA، ولتحقی< أهداف 
الدراسة قام الطالب ال0احث بإعداد إست0انتین، األولى خصت البیئة المدرس�ة والثان�ة 

تر��ة البدن�ة و الر�اض�ة، و0عد التأكد من صدق وث0ات تعلقت بجودة تدر�س مادة ال
أستاذا لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  71االست0انتین، تم تطب�قهما على عینة قوامها 

موزعین على ثانو�ات وال�ة مستغانم، وحسب طب�عة ومتطل0ات ال0حث استخدم الطالب 
شPال�ة المعروضة، و0عد المعالجة ال0احث المنهج الوصفي 0الطر�قة المسح�ة لدراسة اإل

اإلحصائ�ة أظهرت النتائج على أنه توجد عالقة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة 
  المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة. 

  مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.  ؛جودة التدر�س  ؛البیئة المدرس�ة  -الكلمات المفتاح�ة: 
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« The school environment and its relationship with the quality of the 

teaching of physical education and sports » 
)Illustration in high schools of the province of Mostaganem -Algeria( 

  

Abstract 
This study aims to explore the nature of the relationship between the 

quality of education of the EPS and the school environment that revolves 

around this EPS lesson. In high schools of the province of Mostaganem 

(Algeria). To answer the questions posed in this study, two questionnaires were 

designed. The first on the school environment and the second on the quality of 

education. A sample of 71 teachers spread across all high schools in the 

province of Mostaganem voluntarily took part in this study. The results of both 

surveys have shown a significant effect between the school environment and 

the quality of teaching physical education. This result allows to predict the 

quality of the teaching of physical education in high school requires a school 

environment and meets the requirements of the profession of teaching EPS 

Keywords: School environment; Quality of education; EP 
 

 

« L'environnement scolaire et sa relation avec la qualité de l'enseignement 

de l'éducation physique et le sportive » 
 (Illustration dans les lycées de la wilaya de Mostaganem –Algérie) 

  

Résumé  
Cette étude à pour objectif d’explorer la nature de la relation existante 

entre la qualité de l’enseignement de l’EPS et l’environnement scolaire qui 

gravite autour de cette leçon d’EPS.  Dans les lycées de la wilaya de 

Mostaganem (Algérie). Pour répondre aux questions posées lors de cette étude, 

deux questionnaires ont été conçues. Le premier relatif à l’environnement 

scolaire et le second sur la qualité de l’enseignement.  Un échantillon de 71 

enseignants réparti sur l’ensemble des lycées de la wilaya de Mostaganem  ont 

pris part volontairement à cette étude. Les résultats des deux questionnaires ont 

montrés un effet significatif entre l’environnement scolaire et la qualité de 

l’enseignement de l’éducation physique. Ce résultat laisse à prédire que la 

qualité de l’enseignement de l’éducation physique  au lycée exige un 

environnement scolaire favorable et qui répond aux exigences du métier de 

l’enseignement de l’EPS. 

Mots clés : Environnement scolaire ; Qualité de l’enseignement ; EPS 
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  مقدمة:
عالم في وقتنا الراهن تولي اهتمامها ال0الغ 0قطاع التعل�م و إن الكثیر من دول ال

 تبذل قصار] جهدها نحوه، حیث وضعته في مقدمة أولو�اتها عبر برامجها وس�اساتها،
وهي تدعوا إلصالح المجال التعل�مي التر�وA في Pافة مراحله ومستو�اته من حیث 

من الجوانب التي تحدد جودة التعل�م  ووسائله، وغیرها ،أهدافه، ومناهجه، وٕادارته، وه�اكله
، 2013(جبر،  لتحقی< أعلى درجات الجودة في المخرج التعل�مي0شPل دورA ومستمر، 

وألن جودة التعل�م �عتبر الهدف األسمى الذA تسعى دول العالم جم�عها ، )1صفحة 
ا التر�و�ة، لتحق�قه، وحاجة الدول النام�ة أكثر إلحاحًا لالرتقاء بتعل�مها وتحقی< أهدافه

تسعى الجزائر الیوم جاهدة إلى تبني المؤسسات التعل�م�ة لمعاییر تضمن إصالح 
وتحسین نوع�ة التعل�م واالرتقاء 0ه في مختلف أطوار التعل�م 0ما فیها مرحلة التعل�م 

بإعداد  المتعل< المجال وحظي رئ�سة، مجاالت ضمن تلك المعاییر الثانوA، وصنفت
ورة تكی�فها مع متطل0ات جودة العمل�ة التعل�م�ة والتوجهات التر�و�ة البیئة المدرس�ة وضر 

الماد�ة التي تعتبر من أهم  الحدیثة 0اهتمام واضح، خاصة ما تعل< منها 0عنصر البیئة
 Aحو� Aونها الوعاء الذP،فاءة التعل�م وجودتهP مدخالت المنظومة التعل�م�ة التي تؤثر في

رمتها من جهة، و�یئة الممارسة التي تحتضن و�مارس فیها العمل�ة التعل�م�ة والتر�و�ة ب
درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة من جهة أخر]، وهذا تجسد جل�ا في تخص�صها لمیزان�ات 
تتعل< بإنشاء مالعب وشراء أجهزة، ووسائل بیداغوج�ة وغیرها  عند بناء Pل مؤسسة 

ن خالل انتهاجها لمقار�ة جدیدة تر�و�ة، و Pذا ترPیزها على جودة العمل�ة التدر�س�ة م
0اعت0اره أساس - وهي التدر�س 0الكفاءات بدل التدر�س 0األهداف، وٕاعداد األستاذ وتأهیله 

سواء قبل الخدمة أو خاللها وذلك بإجرائه لتر�ص عند التحاقه 0مهنة  -العمل�ة التدر�س�ة
دراسي على ید مفتشین التدر�س، وPذا ق�امه بدورات تكو�ن�ة وأ�ام دراس�ة خالل الموسم ال

من حتى �Pتسب من الكفاءات واإل�ماءات المهن�ة ما یؤهله  ،وأساتذة في مجال تخصصه
تقد�م النوع�ة التعل�م�ة الجدیدة التي �فرضها مجتمع المعرفة والتي �ستوجبها إكساب 
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(سل�مان ش.،  أبنائنا المهارات التي تعینهم على التعامل الفعال مع تحد�ات هذا العصر
 .)232، صفحة 2009

 Aو�في حین تعتبر مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جزءا أساسا من النظام التر
الجزائرA الذA �مثل جزءا من التر��ة العامة وأحد معالم التعل�م التي تهدف إلى إعداد 

، األمر )1، صفحة 2005(المناهج،  التلمیذ إعدادا بدن�ا ونفس�ا وعقل�ا في توازن تام
 التر��ة تدعي ضرورة تحقی< جودة تدر�س هذه المادة مطل0ا أساسا لد] أستاذالذA �س

الثانوA 0اعت0اره أهم عناصر العمل�ة التعل�م�ة الذA  التعل�م مرحلة في والر�اض�ة البدن�ة
�عتمد عل�ه 0شPل أساسي للحصول على نوع�ة ذات جودة عل�ة في المخرج التعل�مي 

أن التعل�م ذو الجودة العال�ة مرتo0 0المعلم  )1فحة ، ص2007(العنزA،  وتشیر في ذلك 
الكفء الذA �متلك الكفا�ات الشخص�ة والفن�ة والمهن�ة التي تجعله قادرا على تقد�م تعل�م 

أّن جودة التدر�س ال �مPن أن  )149، صفحة 2012(محمد م.، و�ضیف نوعي متمیز، 
بد أن تبدأ عن طر�< األستاذ، وما لم تتحق< إال بتحق�قها لد] األستاذ، ألن فPرة الجودة ال

تتوافر جودة التدر�س لد] األستاذ انعدمت عند متعلم�ه ولهذا فإن جودة تدر�س مادة 
  التر��ة البدن�ة والر�اض�ة هي من جودة القائم 0التدر�س لمتطل0ات التعل�م والتعلم.

تشخ�ص  منا بدا�ةاألمر تطلب بناءا على ما سب<، و0غ�ة تحقی< أهداف الدراسة، 
مبني على أسس علم�ة صح�حة تتناول جم�ع  الحال�ة دقی< لواقع البیئة المدرس�ة الماد�ة

األ0عاد التر�و�ة التي �مPن أن تؤثر في تحدید نوع�ة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة 
إضافة إلى معرفة مستو] جودة التدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] والر�اض�ة، 

تندا في ذلك إلى تحدید وفحص مPونات العمل�ة التدر�س�ة لها والمتمثلة في مساألستاذ، 
النوعي لمادة التر��ة البدن�ة  التعل�م "التخط�o والتنفیذ والتقو�م"، وهذا Pله 0غ�ة تأمین

  للتعلم لد] التالمیذ.  الفعلي والر�اض�ة والتسهیل

  المش2لة: -1
ئر�ة إصالحات مشجعة بدا�ة العقد األخیر لقد عرفت المنظومة التر�و�ة الجزا         

قصد إدراك نقائص تسببت في تدني المستو] التعل�مي، هذه اإلصالحات تمثلت في 
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التحدیث والتسر�ع بجودة العمل�ة التعل�م�ة لدفع عجلة التعل�م إلى األمام واالرتقاء 0ه،  
ى ذلك  في الترPیز حیث تناولت مPونات النظام التر�وA برمته 0التعدیل والتطو�ر، وتجل
 أبرز أحد ُ�عد الذAعلى المتعلم 0صورة أساس 0اعت0اره محور العمل�ة التعل�م�ة، واألستاذ 

التجهیزات والوسائل ، وPذا توفیر المنشآت و والتعل�مي التر�وA  النظام نجاح في العناصر
نظومة اإلصالحات التي مست حیز الم رغم هذه الالزمة لهذه العمل�ة، ولكن البیداغوج�ة
البدن�ة ومجال التر��ة  عامة، 0صفة والتعل�م التر��ة مجال في الجهود التي تبذلالتر�و�ة و 
لد]  البدن�ة والر�اض�ة0صفة خاصة، فإن تحقی< جودة تدر�س مادة التر��ة  والر�اض�ة

المتت0ع لحال مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0عیدا، ف یزال ال الحالي واقعه األستاذ في
u أنها ال تحق< Pل األهداف التي سطرت ألجلها، و�ر] منذ الوهلة األولى أن هناك �الح

تناقضا في فلسفة التكو�ن بین ما هو مطلوب تحق�قه وما هو موجود، وهذا ما الحظناه 
من خالل تر�صاتنا المیدان�ة التي قمنا بها في مسارنا الدراسي واحتكاكنا 0أساتذة التر��ة 

لى مستو] 0عض الثانو�ات هذا من جهة، ومن جهة أخر] تفید البدن�ة والر�اض�ة ع
المالحظة الشخص�ة الم0اشرة لل0احث ل0عض ثانو�ات وال�ة مستغانم، أن البیئة المدرس�ة 
الماد�ة التي تحتضن مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مازالت في منأ] عن التطورات التي 

ل عن مد] تحقی< جودة تدر�س مادة التر��ة �شهدها التعل�م األمر الذA یدعو إلى التساؤ 
البدن�ة والر�اض�ة لد] األستاذ في ظل هذه البیئة المدرس�ة الماد�ة، 0حPم أن جودة 
التدر�س تقتضي التطبی< الفعلي للمقار�ة 0الكفاءات في المیدان وتفعیل وسائل التكنولوج�ا 

 Aالمدرسي.وتوظیف طرق وأسالیب تدر�س حدیثة تتالئم مع الواقع الماد  
وأمام هذا الصراع بین ما هو مطلوب وما هو موجود، سنحاول من خالل هذا 
ال0حث التطرق إلى مجموعة من الم0ادw والقواعد في التر��ة الحدیثة، ألننا ندرك 0أن 
نجاح العمل�ة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مقرون 0مد] جودة التدر�س لد] 

 لذلك، تؤهله المهن�ة التي الكفاءات واإل�ماءات مجموعة منالكه لاألستاذ من خالل امت
وتفاعله مع عوامل أساس�ة أخر] هي المنهاج والتالمیذ والبیئة الماد�ة 0ما تحو�ه من 
مالعب ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة الالزمة لممارسة نشاx التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وهذه 
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منها في األخر] بنصیب على نوع�ة وجودة تدر�س العوامل Pلها تتداخل معًا لتؤثر Pل 
  طرح التساؤالت التال�ة: هذه المادة سل0ا أو إیجا0ا، وعل�ه تم 

0النس0ة لعینة والر�اض�ة ما واقع البیئة المدرس�ة لتدر�س مادة التر��ة البدن�ة  .1
 ال0حث؟

 ؟ما مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة ال0حث .2
ماه�ة طب�عة العالقة الموجودة مابین البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة  .3

 البدن�ة والر�اض�ة على مستو] مؤسساتنا التر�و�ة محل عینة ال0حث؟

  :األهداف -2
 التر�و�ة محل عینة ال0حث. مؤسساتنا في المدرس�ة الوقوف على واقع البیئة .1
لتر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة جودة تدر�س مادة ا التعرف على مستو]  .2

  ال0حث.
إ�ضاح طب�عة العالقة القائمة بین البیئة المدرس�ة و جودة تدر�س مادة التر��ة  .3

 البدن�ة والر�اض�ة.

  الفرض�ات: -3
البیئة المدرس�ة 0النس0ة لعینة ال0حث ال تحتوA على شروx الممارسة التدر�س�ة  .1

  .لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة
2. .oة البدن�ة والر�اض�ة 0النس0ة لعینة ال0حث متوس��  مستو] جودة تدر�س مادة التر
توجد عالقة إرت0اط�ة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة المدرس�ة وجودة  .3

 تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

 مصطلحات ال)حث: -4
�ع اإلمPانات والظروف "�قصد 0البیئة المدرس�ة Pذلك جم  البیئة المدرس�ة:  1- 4

المتوافرة في المدرسة والمتمثلة في اإلدار�ین والمعلمین والمساعدین التر�و�ین والتالمیذ 
وفي البناء المدرسي من أقسام و طب�عة شPل البناء والنواحي الجمال�ة ف�ه والمختبرات 

فرة في والمالعب والقاعات والساحات والممرات والحدائ< واإلمPانات والظروف المتوا
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 األقسام من أدوات ووسائل وعتاد ر�اضي وألعاب ومقاعد وطاوالت ولوحات ورسومات"
        .)63، صفحة 2008(طالب د.، 

على البیئة المدرس�ة  ، تقتصرتحدیداً  الحالي ال)حث یتناولها التي المدرس�ة والبیئة- 
لمدرسة، والتي تساهم من إمPان�ات وتجهیزات وموارد ماد�ة متوفرة في االماد�ة 0ما تحو�ه 

في إنجاز العمل�ة التعل�م�ة التعّلم�ة، وُتّشPل 0مجملها البیئة  المح�طة 0التالمیذ داخل 
أسوار المدرسة، مثل: الم0اني الدراس�ة، واألماكن المخصصة لألنشطة البدن�ة والر�اض�ة 

  والعتاد ر�اضي. والتجهیزات والمPت0ة، والمراح�ض الصح�ة Pالمالعب،
 0التلمیذ الماد�ة وتح�o البیئة منها تكونت التي العناصر مجموعة �ف اإلجرائي:التعر  -
والمالعب  المدرسي وتشمل المبنى سلب�ا،ً  أو إیجاب�اً  تأثیراً  ف�ه والتي تؤثر الثانو�ة في

  والتجهیزات والوسائل البیداغوج�ة.
ى أداء عملي "الوصول إل�قصد بها في المجال التر�وA التعل�مي :جودة التدر�س  2- 4

جید وتعدیل سلوPي مطلوب للمتعلم عقب مروره 0اكتساب خبرات تعل�م�ة وتر�و�ة من 
خالل مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0استخدام طرائ< وأسالیب تدر�س فاعلة لتحقی< نتائج 

  . )150، صفحة 2012(محمد م.،  مقصودة".
لر�اض�ة 0مجموعة من الممارسات أداء أستاذ التر��ة البدن�ة وا التعر�ف اإلجرائي: -

التدر�س�ة المنظمة والمتسلسلة أثناء العمل�ة التدر�س�ة لدرس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 
0أسلوب صح�ح ومتقن وP0فاءة عال�ة، وف< مجموعة من المواصفات التر�و�ة الالزمة في 

  تقو�م.الالمرحلة الثانو�ة والمتعلقة بجوانب التخط�o والتنفیذ و 
هي أحد أشPال المواد األكاد�م�ة مثل الطب�عة مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: : "  3- 4

والك�م�اء واللغة ولكنها تختلف عن هذه المواد P0ونها تمد التالمیذ ل�س فقo 0مهارات 
وخبرات حر�Pة ولكنها تمدهم أ�ضا 0الكثیر من المعارف والمعلومات التي تغطي الجوانب 

جتماع�ة، 0اإلضافة إلى المعلومات التي تغطي الجوانب العلم�ة الصح�ة والنفس�ة واال
بتكو�ن جسم اإلنسان، ذلك 0استخدام األنشطة الحر�Pة مثل التمر�نات واأللعاب 
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المختلفة(الجماع�ة والفرد�ة) التي تتم تحت اإلشراف التر�وA من مر�ین أعدو لهذا 
  . )94، صفحة 1992(الشاطى،  الغرض"

هي عمل�ة توجیه�ة للنمو البدني والقوام للتلمیذ 0استخدام التمار�ن   ئي:التعر�ف اإلجرا -
  البدن�ة.

 الدراسات وال)حوث المشابهة:  -5
  المدرس�ة.  البیئة تناولت التي الدراسات :األول المحور

))عنوان "البیئة المدرس�ة وتأثیرها على 2ل من 2008دراسة فاطمة أحمد الخلیل ( - 1
هارات التف2یر اإلبداعي لدK تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة التحصیل الدراسي وم

تأثیر البیئة المدرس�ة على Pل من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مد] )اإلس2ندر�ة"
، التحصیل الدراسي ومهارات التفPیر اإلبداعي لد] تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة 0اإلسPندر�ة

) 240على ( الدراسة عینةاشتملت قد المسحي، و  الوصفي استخدمت ال0احثة المنهج
 ) سنة من الصف اإلبتدائى،12 –11( ) تلمیذة، تراوحت أعمارهم بین256تلمیذ و(

)، وقامت 2000( استخدمت ال0احثة اخت0ار التفPیر اإلبداعي من إعداد د.محمود منسي
 - النحدارتحلیل امق�اس للبیئة المدرس�ة ولتحلیل ب�انات الدراسة استخدمت ال0احثة   ببناء

وخلصت الدراسة إلى النسب المئو�ة،  -معامالت االرت0اx  - تحلیل الت0این  - اخت0ار ت
للبیئة المدرس�ة تأثیر إیجابي دال إحصائ�ًا على التحصیل  مجموعة من النتائج Pان أهمها

الدراسي ومهارات التفPیر اإلبداعي لد] تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة وأوصت ال0احثة 0الق�ام 
  راسة مماثلة للمقارنة بین تأثیر 0عض البیئات المدرس�ة.بد
 البیئة منظومة )عنوان"أثر )2010الشلتي ( هللا عبد علي محمد بنت أمل دراسة - 2

 من الثانو�ة )المرحلة لمادة التر��ة الفن�ة التش2یل�ة اإلبداع�ة الق�م تنم�ة في المدرس�ة
المدرس�ة  البیئة عرف على منظومةهدفت هذه الدراسة إلى التالمعلمات"  نظر وجهة

 من الثانو�ة 0المرحلة لمادة التر��ة الفن�ة التشPیل�ة اإلبداع�ة ومد] تأثیرها في تنم�ة الق�م
 الدراسة عینة المسحي، وتكونت الوصفي المعلمات، استخدمت ال0احثة المنهج نظر وجهة

 جدة للعام الدراسي فظة0محا الثانو�ة للمرحلة الفن�ة التر��ة معلمات من معلمة 51 من



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمرب لعدد ا

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

122 

ولتحلیل ب�انات  فقرة، 24واشتملت على  أداة للدراسة ، قامت ال0احثة ببناء2009/2010
الدراسة استخدمت ال0احثة، المتوسo الحسابي، االنحراف المع�ارA، معامل الفاكرون0اخ، 

، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من (SPSS)اإلحصائی بیرسون، النظم االرت0اx معامل
 تنم�ة في تساهم التي العناصر جم�ع بین ارت0اط�ه موج0ة عالقة نتائج Pان أهمها یوجدال

 للمرحلة الفن�ة التر��ة معلمات نظر وجهة من الفن�ة التر��ة مادة في اإلبداع�ة الق�م
 تنم�ة جدة، وقّدمت ال0احثة عددا من التوص�ات Pان أهمها ضرورة 0محافظة الثانو�ة
 ق�ام خالل من جدة، 0محافظة الثانو�ة المدارس في المدرس�ة البیئة في الفن�ة التر��ة برامج
 التر��ة مادة في اإلبداع�ة الق�م إبراز على للعمل الالزمة الخطوات 0اتخاذ المدرس�ة البیئة
  .الفن�ة
) )عنوان "جودة البیئة الماد�ة وعالقتها )األنشطة 2010معلولي( ر�مون دراسة  - 3

 التعل�م مرحلة لمدارس الماد�ة البیئة التعرف على واقع ة إلى" هدفت الدراسالبیئ�ة 
 الشاملة وطب�عة الجودة معاییر وف< مصممة مالحظة 0طاقة خالل من األساسي بدمش<،

البیئ�ة، استخدم  األنشطة ممارسة ومستو�ات للمدرسة البیئي الواقع مستو�ات بین العالقة
 21عینة ال0حث  المسحي، ومست نوعال من التحلیلي المنهج الوصفي ال0احث لذلك 

 مدرساً  136و المنتظمة، العشوائ�ة 0الطر�قة للتعل�م األساسي بدمش< سحبت مدرسة
 للبیئة مالحظة 0طاقة ال0حث ع0ارة عن أدوات نسب�ة، وPانت عشوائ�ة 0طر�قة سحبت

 ئلمعینین، أما الوسا وتنظ�م لتسلسل خاضعة بنداً  54من المدرسي تتألف البیئي والسلوك
 الت0این وأظهرت النتائج على وجود االرت0اx، اخت0ارات 0عض اإلحصائ�ة فقد استخدام

xین للمدارس الماد�ة البیئة مستو]  بین إیجابي ارت0ا� الطالب ممارسة مستو�ات و
 في النظر بإعادة وقد أوصى ال0احث المدرس�ة، 0البیئة المتصلة لألنشطة ومدرسیهم

xذلك ة،الماد� المدرس�ة البیئة شروPتواكب التجدیدات أن أجل من البیئ�ة، 0األنشطة و 
  مقاصدها. و�لوغها تحق�قها وتسهل المذPورة
جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة عند  تناولت التي الدراسات :الثاني *المحور
   األستاذ.
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 عيالجام التدر�س جودة ) )عنوان"واقع2010الكب�سي"( حمید دراسة"عبد الواحد - 1
 أعضاء نظر وجهة من الجامعي التدر�س جودة واقع دراسة هدفت إلى)ه"  االرتقاء وسبل
 مجتمع الوصفي، وتكون  ال0احث المنهج األن0ار، وقد ات0ع جامعة في التدر�س هیئة

 أستاذ أو أستاذ ولقب الدPتوراه شهادة حملة من األن0ار جامعة تدر�سي جم�ع من ال0حث
 مساعد أستاذ أستاذ، ومرت0ة مرت0ة (52) منهم  (303) همعدد وال0الغ ومدرس مساعد
، وتمثلت 2009/2010الدراسي  للعام وٕانسان�ة علم�ة )Pل�ة20على ( موزعین ومدرس

 للتدر�س، التخط�o في استب�ان تكون من أر�عة مجاالت وهي مهارات أداة الدراسة
 مهارات الراجعة، غذ�ةالت تقد�م و الطل0ة تعلم تقو�م مهارات التدر�س، تنفیذ مهارات

 جودة مستو]  في انخفاض هناك النتائج أن الطل0ة، وأظهرت مع والتواصل االتصال
 بدورات للدراسة وقد أوصى ال0احث 0الق�ام المعد االستب�ان حسب الجامعي التدر�س
  الجامعة. لتدر�سي التر�و�ة المتطل0ات 0عض توضع تر�و�ة تدر�ب�ة

 ) )عنوان"جودة2010فرحان" ( الرح�م وعبد كب�سيال حمید الواحد "عبد دراسة - 2
 محتو]  تقد�م الدراسة إلى هدفت الر�اض�ة" التر��ة تدر�س في اإلبداع لتنم�ة التدر�س

 Aة دروس في اإلبداع تنمي التي األسالیب ل0عض نظر�� مفهوم وتتضمن الر�اض�ة التر
 ملت عینة ال0حث علىالر�اضي، اشت اإلبداع تنمي التي التدر�س أسالیب و0عض اإلبداع
وPانت أداة الدراسة تتمثل  األن0ار، جامعة في الر�اض�ة التر��ة Pل�ة الرا0عة المرحلة طل0ة

 فتمثلت في الطل0ة،أما الوسائل اإلحصائ�ة قبل من النظر�ة المادة لتقی�م في استب�ان
oانت أهم النتائج الوسPو ،Aالمئو oس تدر  طرق  على المدرسین تدر�ب المرجح، الوس�

 0المشارPة نشo تعلم إلى التدر�س طر�قة الطل0ة وتحو�ل عند اإلبداع تثرA  التي
 جدیدة أسالیب تدر�س�ة استحداث على والممارسة، وقد أوصى ال0احث 0ضرورة االهتمام 

  الدراس�ة. المناهج أهداف 0عض لتحقی<
الجودة في ) )عنوان "2011"(الشیخ"ه)ة فاروق نوار و فاطمة على  دراسة - 3

لماذا الجودة في التدر�س  جاءت تساؤالت ال0حث Pما یلي: التدر�س الجامعي"
ما العوامل التي تؤثر على نوع�ة وجودة التدر�س الجامعي؟وما المعاییر والجامعي؟
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وقد قّدمت ال0احثتان ورقة عمل  المقترحة للحPم على مستو] جودة التدر�س الجامعي؟
ر�سي لعضو هیئة التدر�س 0الجامعة، اعتمدت في تتضمن قائمة 0معاییر جودة األداء التد

بنائها على الدراسات وال0حوث المتعلقة 0األداء التدر�سي ألعضاء هیئة التدر�س، وٕاجراء 
مقا0الت مع مجموعة من الطال0ات وأعضاء هیئة التدر�س للتعرف على أهم جوانب 

هذا العمل تم تحدید األداء التدر�سي الفعال من وجهة نظرهم، ومن خالل ذلك وPنتیجة ل
الجوانب التال�ة للحPم على مستو] جودة األداء التدر�سي لعضو هیئة التدر�س 

التخط�o للتدر�س، تنفیذ التدر�س،وسائل التعل�م وتقن�اته، التفاعل والتواصل مع :0الجامعة
الطالب، تقو�م تعلم الطالب،النشاx اإلبداعي لعضو هیئة التدر�س،و�شتمل Pل جانب 

 مع�ار. 116وعة من المعاییر الفرع�ة، وPان إجمالي مفردات القائمة على مجم
فالحدیث عن الدراسات المشابهة  أنها أكسبت ال0احث التعلیV على الدراسات المشابهة: 

سعة اإلطالع P0ل جوانب وعناصر موضوع 0حثنا هذا، واتضح لنا من خاللها مد] تأثیر 
و عناصر جودة وأنه تم تحدید جوانب غیرات، وعالقة البیئة المدرس�ة 0العدید من المت

، ووجد ال0احث من خالل استعراضنا لهذه الدراسات أن هناك تنوعا لد] األستاذ التدر�س
في أهمیتها وأهدافها وأدواتها وأسالیبها اإلحصائ�ة ونتائجها، األمر الذA جعلها تكون 

انات واخت�ار أنسب مرشدا معینا لل0احث في تحدید منهج�ة ال0حث وأدوات جمع الب�
المعالجات اإلحصائ�ة، Pما ساعدتنا في تحدید الخطوات المت0عة في إجراءات ال0حث 

  وفي اخت�ارات العینة و�Pف�ة عرض النتائج وتحلیلها وتفسیرها.

  منهج�ة ال)حث واإلجراءات المیدانیـة: -6
ناسب لحل استخدم ال0احث المنهج الوصفي 0الطر�قة المسح�ة لكونه م منهج ال)حث: -

  المشPلة المطروحة. 
أستاذا لمادة التر��ة البدن�ة  71اشتملت عینة ال0حث على مجتمع وعینة ال)حث:  -

من بین  2014/2015والر�اض�ة موزعین على ثانو�ات وال�ة مستغانم، للسنة الدراس�ة 
 .%70أستاذ أA بنس0ة  102
  مجاالت ال)حث: -
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- :Yة البدن�ة والر�اض�ة موزعین على أستاذا لمادة  71خّص  المجال ال)شر��التر
  ثانو�ات وال�ة مستغانم.

  تم توز�ع األداتین اإلس0انیتین على مستو] ثانو�ات وال�ة مستغانم.المجال الم2اني :  -
  .2014/2015أجر�ت الدراسة خالل الموسم الدراسي  المجال الزمني: -
�ة، االنحراف المع�ارA، النسب المئو�ة، المتوسطات الحساب الوسائل اإلحصائ�ة: -

  .2، اخت0ار Pامعامل ارت0اx بیرسون 
إعداد استمارتین  قصد تحقی< أهداف هذه الدراسة تطلب منا األمر أدوات ال)حث: -

البیئة المدرس�ة بهدف الوقوف على واقع هذه البیئة المدرس�ة اس0انیتین، األولى تناولت  
��ة البدن�ة والر�اض�ة  وذلك بهدف التعرف على والثان�ة تعلقت بــ جودة التدر�س مادة التر

إلى اإلطالع على األدب�ات التي تطرقت مستو] جودة التدر�س، ف0عد أن قام ال0احث 0
االستفادة موضوع ال0حث في Pل من المصادر والمراجع العلم�ة العر��ة واألجنب�ة، وPذا 

وهي  ر االستمارتینمن الدراسات السا0قة وال0حوث المشابهة تم ص�اغة أ0عاد و محاو 
العناصر األكثر تكرارًا التي تناولتها 0عض الكتب والدراسات السا0قة وال0حوث المشابهة، 
لیتم 0عدها عرض هذه المحاور واأل0عاد للتح�Pم على مجموعة من السادة الخبراء 
والدPاترة ذوA الخبرة والكفاءة 0غرض األخذ 0أرائهم وتوجیهاتهم العلم�ة، و0عد تعدیل 

قائمة في ضوء المالحظات التي وردت منهم، أجمع المحPمین على أن القائمة تضم ال
ثالثة محاور  0النس0ة الستب�ان البیئة المدرس�ة رئ�س�ة وهي Pاآلتي: الم0اني الدراس�ة 
وتجهیزاتها، المالعب الر�اض�ة، الوسائل البیداغوج�ة، أما ف�ما یخص استب�ان جودة 

ن على أن األداة تتضمن ثالثة محاور رئ�س�ة تضم تسعة التدر�س فلقد أجمع المحPمو 
وهي محور  أ0عاد لمعرفة مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] األستاذ

إعداد الوسائل البیداغوج�ة وتهیئة  إعداد الدرس وتحدید أهدافه، أ0عادهتخط�Z الدرس 
تنفیذ ومحور  وتلب�ة احت�اجاتهم،المPان المناسب للتدر�س، تحدید خصائص التالمیذ 

تشج�ع وٕاثارة دافع�ة التالمیذ للتعلم، استخدام  عرض والتقد�م الجید للدرس، أ0عادهالدرس 
طرق وأسالیب تدر�س مناس0ة، استخدام الوسائل البیداغوج�ة وتكنولوج�ا التعل�م، إدارة 
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 االستمارتینارات لیتم 0عدها ص�اغة ع0تقو�م الدرس، ومحور  القسم والتحPم في الوقت
 .االستب�انین

  صدق وث)ات أدوات ال)حث: -
تم عرض األداتین في صورتها األول�ة على مجموعة من الدPاترة صدق المح2مین:  - 1

والخبراء من أهل االختصاص وذلك لتح�Pمهما، ووضعنا أمام Pل ع0ارة أر�ع خ�ارات 
) وأكثر %80المحPمین ( واعتمد ال0احث على نس0ة اتفاق تدمج) تعدل، تحذف، (تقبل،

مع�ارًا لصالح�ة الفقرات، ولقد قمنا 0عدة لقاءات مع المحPمین، حیث استفاد ال0احث Pثیرا 
من المالحظات والتقدیرات للدPاترة األفاضل، حیث تّم عقب Pل مناقشة معهم 0التعد�الت 

مضمونها المناس0ة، مع االحتفا� P0ل األسئلة واأل0عاد التي أجمع المحPمین على صحة 
وسالمة تعبیرها وصدق انتمائها، وعلى ضوء آراء الخبراء قام ال0احث بإعادة ترتیب 
وص�اغة الفقرات وحذف 0عضها التي لم تحصل على نس0ة عال�ة من القبول، لتص0ح 

ع0ارة 0النس0ة  75ع0ارة 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة و 44األداة تحتوA على 
  لتدر�س. لالستمارة الخاصة بجودة ا

قام ال0احث 0استخدام صدق  صدق التكو�ن الفرضي )طر�قة االتساق الداخلي: - 2
 22التكو�ن الفرضي 0طر�قة االتساق الداخلي على عینة الدراسة االستطالع�ة قوامها 

أستاذ التر��ة البدن�ة 0مرحلة التعل�م الثانوA بوال�ة مستغانم، حیث عمدنا على حساب 
P بین xتنتمي إل�ه،معامل االرت0ا Aین ل ع0ارة وال0عد الذ� تنتمي الذA والمحاور األ0عاد و

 معامالت جم�ع أن التحلیل نتائج أظهرت ، و�ین Pل محور واالستب�ان PPل، وقداإلیه
إحصائً�ا إال ثالثة ع0ارات من Pل أداة جاءت غیر دالة لیتم 0عدها  دالة االرت0اx جاءت

من استب�ان البیئة المدرس�ة  34، 33، 32قم إ0عادها عن األداتین وهي الع0ارات ر 
من استب�ان جودة التدر�س، لتص0ح األداة في صورتها  58، 24، 01والع0ارات رقم 
ع0ارة الستمارة جودة  72ع0ارة 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة و 41النهائ�ة تحمل 

الثالثي LEKERTE التدر�س، واستخدمنا في تحلیل النتائج وتفر�غها نظام ل�Pرت 
 0النس0ة الستمارة البیئة المدرس�ة والخماسي 0النس0ة الستمارة جودة التدر�س.
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  )01الجدول رقم(
یوضح معامالت االرت)ا[ بین درجة 2ل ع)ارة والدرجة الكل�ة للمحور الذY تنتمي إل�ه 

  الستب�ان البیئة المدرس�ة.
  ور المنتم�ة إل�همعامالت االرت)ا[ بین درجة  2ل ع)ارة ودرجة المح  المحاور

تها
یزا
جه
 وت
س�ة

درا
 ال
نى
م)ا
ال

  

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.715  0.525  0.440  0.437  0.460  0.620  0.539  0.487  

        13  12  11  10  9  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.514  0.567  0.650  0.650  0.449        

ض�ة
ر�ا
 ال
عب

مال
ال

  

  21  20  19  18  17  16  15  14  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.536  0.526  0.471  0.692  0.640  0.553  0.748  0.750  

  29  28  27  26  25  24  23  22  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.797  0.608  0.832  0.649  0.429  0.770  0.671  0.712  

        34  33  32  31  30  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.827  0.751  0.03-  0.029  0.059        

ج�ة
غو
یدا
الب
ل 
سائ
الو

  

  42  41  40  39  38  37  36  35  رقم الع)ارة

معامل 

  االرت)ا[

0.702  0.803  0.542  0.621  0.910  0.909  0.628  0.611  

              44  43  رقم الع)ارة

معامل 
  االرت)ا[

0.868  0.753              

 0.423=20ودرجة الحر�ة  0.05الق�مة الجدول�ة عند مستو] الداللة 
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  )02الجدول رقم(
یوضح معامالت االرت)ا[ بین درجة 2ل ع)ارة ودرجة ال)عد الذY تنتمي إل�ه الستب�ان 

  جودة التدر�س.
  معامالت اإلرت)ا[ بین درجة  2ل ع)ارة ودرجة ال)عد المنتم�ة إل�ه  األ)عاد

إعداد 
الدرس 
وتحدید 
  أهدافه

رقم 
  الع)ارة

1  10  19  28  37  46  55  64  69  72    

معامل 
  االرت)ا[

0.1
79  

0.6
84  

0.6
08  

0.7
79  

0.6
57  

0.5
70  

0.7
22  

0.6
43  

0.6
42  

0.8
38  

  

إعداد 
الوسائل 
البیداغوج

�ة 
وتهیئة 
الم2ان 
المخص
ص 

  للتدر�س

رقم 
  الع)ارة

2  11  20  29  38  47  56          

معامل 
  االرت)ا[

0.7
83  

0.6
63  

0.8
13  

0.8
63  

0.8
47  

0.7
12  

0.9
01  

        

تحدید 
خصائص 
التالمیذ 

ب�ة وتل
إحت�اجات

  هم

رقم 
  الع)ارة

3  12  21  30  39  48  57          

معامل 
  االرت)ا[

0.5
21  

0.7
99  

0.7
62  

0.5
79  

0.8
07  

0.7
87  

0.7
57  

        

عرض 
والتقد�م 
الجید 
  للدرس

رقم 
  الع)ارة

4  13  22  31  40  49  58  65  70  73    

معامل 
  االرت)ا[

0.7
22  

0.5
22  

0.6
28  

0.4
64  

0.6
66  

0.4
62  

0.0
8  

0.4
24  

0.6
74  

0.7
39  

  

تشج�ع 
وٕاثارة 

الدافع�ة 
  للتعلم

رقم 
  الع)ارة

5  14  23  32  41  50  59          

معامل 
  االرت)ا[

0.6
25  

0.5
75  

0.6
12  

0.5
45  

0.5
91  

0.4
83  

0.8
74  

        

        66  60  51  42  33  24  15  6رقم استخدام 
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طرق 
وأسالیب 
تدر�س 
  مناس)ة

  الع)ارة

معامل 
  االرت)ا[

0.4
47  

0.4
53  

0.0
7  

0.4
30  

0.4
93  

0.5
27  

0.7
92  

0.5
79  

      

استخدام 
الوسائل 
البیداغوج

  �ة
وتكنولوج
  �ا التعل�م

رقم 
  الع)ارة

7  16  25  34  43  52  61          

معامل 
  االرت)ا[

0.6
63  

0.7
04  

0.6
96  

0.7
02  

0.4
83  

0.4
24  

0.6
27  

        

إدارة 
القسم 
والتح2م 
  في الوقت

رقم 
  الع)ارة

8  17  26  35  44  53  62  67        

معامل 
  االرت)ا[

0.5
20  

0.6
22  

0.7
30  

0.5
71  

0.9
35  

0.7
64  

0.6
63  

0.7
01  

      

تقو�م 
  الدرس

رقم 
  الع)ارة

9  18  27  36  45  54  63  68  71  74  75  

معامل 
  االرت)ا[

0.6
23  

0.5
38  

0.5
34  

0.4
43  

0.7
24  

0.5
23  

0.5
02  

0.4
39  

0.7
15  

0.7
20  

0.5
50  

  0.423=20ودرجة الحر�ة  0.05الق�مة الجدول�ة عند مستو] الداللة 
قام ال0احث بتطبی< األداتین وٕاعادة تطب�قهما 0فاصل زمني بین  تب�ان:ث)ات االس - 3

أ�ام مع الحفا� على نفس المتغیرات (نفس األساتذة، نفس الثانو�ات، 10المرحلتین ُقّدر بـ 
أستاذا، وPانت  22نفس التوقیت) وPان ذلك على عینة الدراسة االستطالع�ة المقدرة بـ 

اإلحصائ�ة 0حساب معامل االرت0اx لبیرسون على النحو  نتائج التطب�قین 0عد المعالجة
  التالي:

  )03جدول رقم (
  لألداتین ومعامل الث)ات: الكل�ة )الدرجة المحاور درجات ارت)ا[ یوضح معامالت

الدراسة 
  اإلحصائ�ة

محاور 
  اإلست)انتین

معامل 
  الصدق 

معامل 
  الث)ات

حجم 
العینة 

  ن

ر 
  الجدول�ة

درجة 
  الحر�ة

الداللة 
ائ�ة اإلحص
  أداة الدراسة   0.05عند 
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البیئة 
  المدرس�ة

  0.84  0.91  الم)اني الدراس�ة

22  0.423  20  

  دال
المالعب 
  الر�اض�ة

  دال  0.90  0.92

الوسائل 
  البیداغوج�ة

  دال  0.88  0.75

جودة 
  التدر�س

Zدال  0.80  0.91  التخط�  
  دال  0.83  0.93  التنفیذ
  دال  0.82  0.71  التقو�م

 

  عرض النتائج و مناقشة الفرض�ات. -7
أن البیئة المدرس�ة من خالل فرض�ة ال0حث التي تشیر إلى الفرض�ة األولى:  1- 7

)النس)ة لعینة ال)حث ال تحتوY على شرو[ الممارسة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة 
النسب المئو�ة  استخدمنا لهذا الغرض الوسائل اإلحصائ�ة المتمثلة فيوالر�اض�ة، 

  لمعرفة داللة الفروق، فPانت النتائج على النحو اآلتي:  2واخت0ار Pا
  واقع البیئة المدرس�ة  1- 1- 7

  ):04جدول رقم (
  ألداة الدراسة الخاصة 2یوضح المستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و2ا

  )البیئة المدرس�ة: 

الداللة 
اإلحصائ�ة 

  0.01عند 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 دول�ةالج

 22ا
 المحسو)ة

النس)ة 
 المئو�ة

 المحاور المستو�ات التكرار

  دال

2 9.21 

13.20 
 مرتفعة 24 %34

الم)اني 
 الدراس�ة 

 متوسطة 36 %51
 منخفضة 11 %15

 15.74 دال
المالعب  مرتفعة 09 %13

 متوسطة 26 37% الر�اض�ة
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 منخفضة 36 %50

 12.03 دال
 تفعةمر  29 %41

الوسائل 
 البیداغوج�ة

 متوسطة 32 %45
 منخفضة 10 %14

  ) أعاله، نستنتج ما یلي: 04في الجدول رقم(* من خالل النتائج المدونة 
جاءت النتائج متفاوتة في إجا0ات األساتذة من حیث نظرتهم لواقع البیئة المدرس�ة  - 

المستو] المتوسo 0النس0ة لكل من الماد�ة، حیث Pانت أغلب�ة إجا0اتهم تتمحور حول 
، في حین %45ومحور الوسائل البیداغوج�ة بنس0ة   %51محور الم0اني الدراس�ة بنس0ة 

لصالح المستو] المنخفض لمحور المالعب الر�اض�ة، ولداللة  %50أعطیت نس0ة 
، حیث جاءت Pل ق�م 2الفروق بین اإلجا0ات استخدم ال0احث اخت0ار حسن المطا0قة Pا

عند درجة  9.21المحسو0ة للمحاور الثالثة أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ   P2ا
، وهذا ما �عني وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 0.01ومستو] الداللة  2الحر�ة

  إجا0ات األساتذة.
 على األساتذة معظمل اتفاقاهناك  أن القول �مPن، 0عد قراءتنا لهذه النتائج عام و0شPل
مستو] الثانو�ات محل قصور في إمPانات البیئة المدرس�ة الماد�ة على نقص و  وجود

افتقار هذه المؤسسات التر�و�ة ل0عض العناصر التي تتكون من حیث  عینة ال0حث، سواء
، أو افتقارها للمالعب األهداف التر�و�ة لتحقی< Pفایتها ونقص منها الم0اني الدراس�ة

البیداغوج�ة فPانت  الوسائلأما ف�ما یخص   الر�اض�ة من حیث توُفرها وصالحیتها، 
إجا0ات األساتذة تتمحور بین المستو] المتوسo والمرتفع، وهذه النتائج المتحصل علیها 

(فوضیل، تؤPدها العدید من الدراسات وال0حوث، نذPر منها ما توصلت إل�ه دراسة 
ها المؤسسات التي أشارت 0أن المنشآت والوسائل التي تتوفر علی )176، صفحة 2009

التر�و�ة بوال�ة مستغانم غیر صالحة لممارسة أنشطة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتكاد تكون 
(أحمد ب.، منعدمة في 0عضها، وتتف< أ�ضا مع ما توصلت إل�ه نتائج Pل من دراسة 

التي أشارت إلى عدم توفر الثانو�ات بوال�ة مستغانم على  )338، صفحة 2008
وٕان وجدت في 0عضها فهي ال تساعد على الممارسة الجیدة، ودراسة المنشآت واألجهزة 
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) التي توصلت إلى أن الثانو�ات التا0عة للمقاطعة الغر��ة 145، صفحة 2008(عقیلة، 
للجزائر العاصمة ال تحتوA على الوسائل والتجهیزات الصالحة داخل المنشآت الر�اض�ة 

تبر أحد العوائ< األساس�ة التي ال تساهم في لممارسة األنشطة البدن�ة والر�اض�ة والتي تع
رفع المردود الر�اضي للتلمیذ، وُ�فسر ال0احث ذلك إلى النظرة السطح�ة لهذه المادة من 
طرف الهیئات المعن�ة،حیث تلقى اهتماما أقل من طرفهم، إذ مازالت نظرتهم نحو هذه 

نة 0المواد األخر]، وعدم المادة نظرة سلب�ة 0اعت0ارهم لها على أنها مادة ثانو�ة مقار 
اقتناعهم 0أهم�ة نشاx التر��ة البدن�ة والر�اض�ة والمنشآت الر�اض�ة في مرحلة التعل�م 
الثانوA، ما جعل االهتمام 0المالعب الر�اض�ة والوسائل البیداغوج�ة ضعیف، وأن الكثیر 

اد المناسب، من هذه المالعب ال یراعى في تصم�مها  النواحي العلم�ة والقانون�ة واإلعد
وال تخضع إلى معاییر ُموحدة في تصم�مها عبر الثانو�ات، إضافة إلى ذلك أن 0عض 
الثانو�ات لم تعد تسایر إستعاب ارتفاع Pثافة عدد التالمیذ لقدم تصم�مها، ولم تعد تلبي 
االحت�اجات التدر�س�ة للمادة، وتواكب تطور المناهج القائم على المقار�ة 0الكفاءات 

رق وأسالیب تدر�س�ة حدیثة التي تستدعي تسخیر إمPانات ماد�ة من م0اني وتوظیف ط
  ومالعب وساحات ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة ال0أس بها.

القول 0أن البیئة  ال0حث، �مPن عینة ما أدلى 0ه أفراد حسب0عد استقرائنا لهذه النتائج 0و 
 0المهام لق�ام األستاذتحتوA على الظروف الالزمة  مناس0ة، ال غیرالمدرس�ة الماد�ة 

 التي المعوقات من بینأن تكون هذه الظروف  �مPن Pما أحسن، وجه على التدر�س�ة
 0غ�ة تحقی< التدر�س النوعي الماد�ة عناصر البیئة توظیف تواجه األساتذة أثناء ر�ما قد

 ساتذة ونجاح العمل�ة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] األ لها تأثیر علىلما 
أن اإلمPانات الماد�ة المتمثلة في مجموعة   )69، صفحة 1994(عنان،  یؤPد في ذلك

األدوات و األجهزة ومد] صالحیتها وPفایتها لتحقی< األهداف و المنشآت المتمثلة في 
المالعب والساحات والمراف< الر�اض�ة من جهة واألجهزة والعتاد الر�اضي من جهة أخر] 

لرئ�س�ة التي لها وقع Pبیر للسیر الحسن لمختلف فعال�ات النشاx من المستلزمات ا
وال�ة  في ثانو�ات حالً�ا البیئة الماد�ة المتاحة أنّ  ومنه نخلص إلى القولالر�اضي، 
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التعل�م  أستاذ وال تساعد مستغانم ال تسمح بجودة إخراج درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ،
 Aفاءاته توظیف على الثانوP ة جدیدة ظل في التدر�س�ة خاًصة العمل�ة دمیخ لما� المقار

  .التدر�س 0الكفاءات وهي
  وعلى ضوء ما سبV یتبین أن الفرض�ة األولى قد تحققت صحتها.

مستوK جودة من خالل فرض�ة ال0حث التي تشیر إلى أن الفرض�ة الثان�ة:  2- 7
 ،Zعینة ال)حث متوس Kستخدمنا لهذا الغرض اتدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد

فPانت النتائج على النحو  2الوسائل اإلحصائ�ة المتمثلة في النسب المئو�ة واخت0ار Pا
  اآلتي:

  جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة: 1- 2- 7
  المحور األول: التخط�Z للدرس:

  ):05جدول رقم (
 Z الدرس:لمحور تخط� 2یوضح المستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و 2ا

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.01 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النسب 
 المئو�ة

 األ)عاد المستو�ات التكرارات

  دال

2 9.21 

28.92 
 جید 24 %34

إعداد الدرس 
 وتحدید أهدافه

%59 42 Zمتوس 
 منخفض 05 %07

 31.21 دال

إعداد الوسائل  جید 41 %58
�ة البیداغوج

وتهیئة الم2ان 
المخصص 
 للتدر�س

%38 27 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 39.06 دال
تحدید خصائص  جید 45 %63

 متوسZ 24 34%التالمیذ وتحلیل 
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 احت�اجاتهم  منخفض 02 %03

 المحور الثاني: جودة تنفیذ الدرس:
  ):06جدول رقم(
  لمحور تنفیذ الدرس: 2ئو�ة و 2ایوضح المستو�ات والتكرارات والنسب الم
 

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.01 

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النسب 
 المئو�ة

 األ)عاد المستو�ات التكرارات

  دال

2 9.21 

42.27 
 جید 19 %27

عرض والتقد�م 
 الجید للدرس

%67 48 Zمتوس 
 منخفض 04 %06

 30.28 دال
 جید 37 %52

ج�ع وٕاثارة تش
 الدافع�ة للتعلم

%45 32 Zمتوس 
 منخفض 02 %03

 51.50 دال

استخدام طرق  جید 17 %24
وأسالیب تدر�س 

 مناس)ة
%72 51 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 30.11  دال

استخدام الوسائل  جید 28 %40
البیداغوج�ة 
وتكنولوج�ا 

 التعل�م 

%56 40 Zمتوس 

 منخفض 03 %04

 32.91 دال
إدارة القسم  جید 33 %46

والتح2م في 
 الوقت

%52 37 Zمتوس 
 منخفض 01 %02
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  المحور الثالث: جودة تقو�م الدرس:

  ): 07جدول رقم(
  لمحور تقو�م الدرس: 2یوضح مستو�ات والتكرارات والنسب المئو�ة و 2ا

الداللة 
اإلحصائ�ة 

عند 
0.05 

 Kمستو
 اللةالد

درجة 
 الحر�ة

 22ا
 الجدول�ة

 22ا
 المحسو)ة

النس)ة 
 المئو�ة

 المحور  المستو�ات التكرار

 33.31 9.21 2 0.01 دال 
 جید 28 %39

تقو�م 
 الدرس

%58 41 Zمتوس 
 منخفض 02 %03

  ) أعاله نستنتج:07)،(06)،(05في الجداول رقم(من خالل النتائج المدونة 
  
 العمل�ة لعنصر تخط�o الدرس خالل األدائ�ة استخداماتهم اتذة ی0قىأغلب�ة األس  أن - 

0عض األح�ان، حیث Pانت أغلب�ة إجا0اتهم لصالح  في جیدة ومتوسطة بدرجة التدر�س�ة
، أما ف�ما %59درجة المتوسo ف�ما یتعل< بإعداد الدرس وتحدید أهدافه وهذا بنس0ة 

التالمیذ وتحلیل احت�اجاتهم فPانت  یخص إعداد الوسائل البیداغوج�ة وتحدید خصائص
  على التوالي.% 63،%58معظم إجا0اتهم لصالح درجة الجید بنس0ة 

 العمل�ة األدائ�ة لعنصر تنفیذ الدرس خالل استخداماتهم أغلب�ة األساتذة ی0قى  إن -
 تصل متوسطة، فقد أظهرت نتائج تفر�غ الب�انات أن أغلب�ة إجا0اتهم لم بدرجة التدر�س�ة

 التي 0النس0ة للممارسات التدر�س�ة المتوسo، المستو]  ضمن ووقعت الجید، مستو]  إلى
استخدام طرق وأسالیب تدر�س  :اآلتي النحو على تنازل�ا مرت0ة التال�ة األ0عاد تمثلها

مناس0ة، عرض والتقد�م الجید للدرس، استخدام الوسائل البیداغوج�ة وتكنولوج�ا التعل�م، 
على التوالي، في  %52،%56،%67، 72%ي الوقت، وهذا بنسب إدارة القسم والتحPم ف
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حین أعطیت أكبر نس0ة من إجا0ات األساتذة ل0عد تشج�ع وٕاثارة دافع�ة التالمیـذ للتعّلم 
  .%52لدرجة الجید بـ 

متوسطة،  الدرس بدرجة تقو�م لعنصر األدائ�ة استخداماتهم أغلب�ة األساتذة ی0قى  إن - 
غلب إجا0ات أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة أعطیت  لدرجة فقد أظهرت النتائج أن أ 

  .%58المتوسo وهذا بنس0ة 
، حیث 2ولداللة الفروق بین اإلجا0ات استخدم الطالب ال0احث اخت0ار حسن المطا0قة Pا 

عند  9.21المحسو0ة لهذه المحاور أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ   2بلغت Pل ق�م Pا
، وهذا ما �عني وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة 0.01ومستو] الداللة  2درجة الحر�ة

  بین إجا0ات األساتذة.
oناءا على ما سب<، یتضح لنا 0أن عنصر التخط��ممارسة عند  للدرس Pان األكثر و

 الجید األداء 0حیث أخذ مساره نحو أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة من حیث مستو] 
عند أساتذة التر��ة البدن�ة  ممارسة أقل قو�م الدرس اللذین Pاناوت مقارنة 0عنصرA تنفیذ

إجا0ات  بدلیلوهذا  درجة المتوسo، تمحور حول األداء الذA مستو]  حیث والر�اض�ة من
األساتذة، وعل�ه �Pمن القول 0أن مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة عند 

وتتف< هذه النتیجة مع  متوسطا على العموم، م Pانمن وجهة نظره الثانوA  أساتذة التعل�م
التي أشارت إلى أنه هناك  )15، صفحة 2010(الكب�سي،  ما توصلت إلیها دراسة

و تتف< أ�ضا في مالمحها العامة مع النتائج التي توصلت  ،انخفاض في جودة التدر�س
اك نقص التي أشارت إلى أن هن )184، صفحة 2011(طالب ع.،  إلیها Pل من دراسة

 )13(عثمان، صفحة  في إلمام أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة 0الكفاءات المهن�ة، ودراسة
التي أشارت على أنه وجود ضعف في أداء األساتذة مرتo0 0فقر البیئة الفیز�ق�ة، ترتب 

  عل�ه ضعف في التحصیل الدراسي.
والر�اض�ة 0الكفاءات و�عزA ال0احث سبب ذلك إلى نقص إلمام أستاذ التر��ة البدن�ة 

واإل�ماءات المهن�ة الذA قد �عود إلى أّن 0عض األساتذة لم یتلقوا تكو�نا جیدا في مسارهم 
الدراسي، 0اإلضافة ر�ما إلى عدم تفعیلهم للوسائل التكنولوج�ا الحدیثة في العمل�ة 
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على  التدر�س�ة ل0عض الوحدات التعل�م�ة التي تضمن السیر الحسن لها، وPدا اعتمادهم
األنماx التدر�س�ة  التقلید�ة التي تتمرPز حول التدر�س الم0اشر، وعدم انتهاجهم ألسالیب 
التدر�س المستحدثة مع برامج المقار�ة 0الكفاءات التي تقوم على أسلوب حل المشPالت، 

 اهتمامهم ونقص وقد �عود أ�ضا إلى عدم مراعاة األساتذة للفروق الفرد�ة بین التالمیذ
وعدم إت0اع أسالیب تقو�م�ة التي تقوم على التقو�م الذاتي  لهم الراجعة لتغذ�ةا بتقد�م

وقد للتالمیذ، وعدم التنو�ع في وسائل التقو�م الشاملة بین االمتحانات التطب�ق�ة والنظر�ة، 
�عود أ�ضا إلى سوء ظروف البیئة المدرس�ة  والمناخ العام في الثانو�ات التي تعاني من 

�ات الماد�ة والمتمثلة في نقص الوسائل، المعدات، والمالعب الر�اض�ة، نقص في اإلمPان
وPذا نقص المادة الخبر�ة من Pتب ومجالت  في مجال التخصص Pما أشرنا إل�ه سالفا، 

والر�اض�ة الذA �قابله اكتظا� الحجم الساعي المخصص لمادة التر��ة البدن�ة إضافة إلى 
الستعمال أستاذ التر��ة البدن�ة ر�ما غیر Pافي ام في أعداد التالمیذ على مستو] األقس

والر�اض�ة 0عض البدائل المتاحة من أنشطة وٕاستراتیج�ات تدر�س�ة ووسائل تقو�م�ة خالل 
زمن الحصة، ناه�ك عن نقص مفتشي مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة مما یؤثر 0السلب 

سواء 0الز�ارات التوجیه�ة أو  على مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة
الدورات التكو�ن�ة التي �مPن أن تكون سندا رئ�سا �مّد أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة P0ل 
ما هو جدید نحو المادة وٕاكسا0ه بتقن�ات التدر�س الحدیثة، وقد �عود أ�ضا إلى ضعف 

المتعلقة بنظام  مستو] الرضا الوظ�في الناتج ر�ما عن انخفاض الرواتب وقلة الحوافز
  الترق�ات والدلیل على ذلك دخولهم في إضرا0ات خالل هذا الموسم الدراسي. 

  ومما سبV نستنج أن الفرض�ة الثان�ة قد تحققت صحتها.
توجد عالقة ألجل التأكد من صحة الفرض�ة الثالثة التي مؤداها"الفرض�ة الثالثة:  3- 7

ة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة ارت)اط�ة موج)ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئ
عمد الطالب ال0احث للتأكد من هذه العالقة 0حساب معامل االرت0اx البدن�ة والر�اض�ة" 

  بین نتائج االستمارتین، حیث جاءت النتائج على النحو التالي:  PEARSONبیرسون 
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  ):08جدول رقم(

وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة  بین البیئة المدرس�ة االرت)اط�ةیوضح نتائج العالقة 
  والر�اض�ة لدK األساتذة:

  المحاور 
  

ق�م معامل االرت)ا[ 
بین البیئة المدرس�ة 

  وجودة التدر�س

حجم 
  العینة ن

معامل 
االرت)ا["ر" 
  الجدول�ة

درجة 
الحر�ة 

  2-ن

نوع 
  العالقة

الداللة 
اإلحصائ�ة 

    0.05عند 
البیئة 

  المدرس�ة
  دالة  )ةموج  69  0.322  71  0.424

جودة 
  التدر�س

  
  :) أعاله یتضح لنا ما یلي6من خالل القراءة للنتائج المدونة في الجدول رقم (

بلغ معامل االرت0اx "ر" بین البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة  - 
حر�ة عند درجة  0.232وهي ق�مة أكبر من الق�مة الجدول�ة المقدرة بـ  0.424والر�اض�ة 

، هذا ما �عني وجود عالقة إرت0اط�ة موج0ة دالة إحصائ�ا بین 0.05ومستو] الداللة  69
البیئة المدرس�ة وجودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، و�فسر ال0احث ذلك أنه Pلما 

تشتمل على Pافة المقومات الماد�ة من أبن�ة فعالة Pانت البیئة المدرس�ة مالئمة و 
العب وساحات وقاعات ر�اض�ة ووسائل بیداغوج�ة ودورات الم�اه وPذلك نموذج�ة وم

اإلضاءة والتهو�ة ومختلف مصادر التعلم األخر]، تحققت جودة التدر�س مادة التر��ة 
البدن�ة والر�اض�ة، 0معنى أن هذه البیئة الماد�ة لها تأثیر م0اشر على جودة إخراج درس 

ستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، 0حیث ُتّسهل له التر��ة البدن�ة و الر�اضة من طرف أ
 0التخط�o منها ارتo0 ما وPفاءات سواء ومعلومات معارف من لد�ه ما Pلعمل�ة توظیف 

التي تجعله قادرا على تقد�م تعل�م  الالزمة المهارات من غیرها أو للدرس والتقو�م والتنفیذ
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ائل، تنظ�م أكثر عنا�ة ودقة من خالل استخدام أكبر للمالعب والوسنوعي متمیز 
للدروس، تغذ�ة راجعة أكثر تحدیدا، تنوع أكبر وتتا0ع أفضل لألنشطة، قدرة أكبر على 
تحلیل احت�اجات التالمیذ، مستو�ات أعلى من النشاx ومن Pم�ة الوقت التعل�مي 
المخصص للتعلم، االقتصاد في الوقت والجهد، استعانة 0أكثر من طر�قة وأسلوب 

هذا ما یجعلنا نقر حق�قة أن جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] تدر�س، و 
األستاذ تتوقف أساسا على مالئمة البیئة المدرس�ة الماد�ة المح�طة 0ه، وجاءت هذه 

على أن  )13، صفحة 2011(الشیخ،  النتیجة متطا0قة مع ما أشارت إل�ه Pل من دراسة
البیئة المدرس�ة، و0قدر ما تتوفر متطل0ات الجودة في جودة التدر�س تتأثر بجم�ع عناصر 

الذA  )6، صفحة 2005(المقرن،  Pل هذه العوامل 0قدر ما تكون جودة التدر�س، ودراسة
أشار من خاللها أّن العدید من ال0احثین والمهتمین 0التعل�م أكدوا في دراساتهم التجر�ب�ة 

مبنى المدرسي على التحصیل الدراسي على تأثیر البیئة المدرس�ة الماد�ة من خالل ال
للتالمیذ من جهة، وعلى أداء المعلم ف�ما یخص توظیف طرق وأسالیب التدر�س، 

)، Pما تؤPد نتائج دراسة Martin,2002وتفاعلهم مع التالمیذ من جهة أخر] Pدراسة(
 ر�اضي عتاد من الماد�ة اإلمPانات مختلف أن تّوفرعلى  )181، صفحة 2008(أیوب، 

�ساعد أستاذ التر��ة البدن�ة  والنوع، حیث الكم من بیداغوج�ة ووسائل زة وأدواتوأجه
 المقررات أطوار مختلف وٕاتمام لتنفیذ المناسب البیداغوجي الجو تهیئة على والر�اض�ة

 الخطة مراحل مختلف وتطبی< التر�و�ة حصصه تسییر عمل�ة له الدراس�ة، وُتّسهل
 البیداغوج�ة الوضع�ات في أكبر من خالل التحPم ل�ةو0فعا المحدد الزمن في الدراس�ة

 التر��ة لمادة التر�وA  المنهاج في المسطرة التر�و�ة تحقی< األهدافللتالمیذ و0التالي 
أن الوسیلة التعل�م�ة  )116، صفحة 2011(الطناوA، �شیر و والر�اض�ة،  البدن�ة

م< من درجة استفادة �ستخدمها المعلم لُتّحسن من تدر�سه وترفع من فاعلیته وتع
على أن تنوع  )71، صفحة 2011(علي،  و�ضیف في نفس الس�اق ،المتعلمین منه

الوسائل التعل�م�ة التي �ستخدمها المعلم تساعده في تقد�م الخبرات إلى المتعلمین في 
  صور مختلفة.
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  ومما سبV نستنتج أن الفرض�ة الثالثة قد تحقV صحتها.
  

 االستنتاجات: -8
بیئة المدرس�ة الماد�ة في المؤسسات التر�و�ة محل عینة ال0حث ال �ستوفي إن واقع ال �

 Pل شروx الممارسة التدر�س�ة لمادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة؛ 

إن مستو] جودة تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة متوسo 0النس0ة لعینة ال0حث  �
 على مستو] ثانو�ات وال�ة مستغانم؛

�ة موج0ة ذات داللة إحصائ�ة بین البیئة المدرس�ة الماد�ة وجودة توجد عالقة ارت0اط �
 تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

 

 االقتراحات والتوص�ات: -9
العمـل على توفیر البیئة المدرس�ة الماد�ة المالئمة التي تساعد األستاذ 0الممارسة  �

مام 0المبنى المدرسي وز�ادة التدر�س�ة لحصص التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وذلك 0اإلهت
عدد المالعب الر�اض�ة والوسائل البیداغوج�ة 0ما فیها وسائل التكنولوج�ا الحدیثة 

 على مستو] الثانو�ات؛
ضرورة امتالك أستاذ التر��ة البدن�ة والر�اض�ة للكفاءات واإل�ماءات المهن�ة وذلك  �

 اسي؛0الترPیز على التكو�ن النوعي الذA یتلقاه في مساره الدر 
ز�ادة عدد حصص التر��ة البدن�ة في المرحلة الثانو�ة، وتقل�ص عدد التالمیذ في  �

األقسام، من أجل توفیر فرصة أكبر لألساتذة لتقد�م أسالیب تدر�س�ة حدیثة، ومراعاة 
 الفروق الفرد�ة بین التالمیذ، وتقد�م التغذ�ة الراجعة لهم؛ 

التكو�ن�ة لتزو�د األساتذة P0ل ما هو ضرورة تكثیف ز�ارات المفتشین وعقد الندوات  �
 جدید في مجال تدر�س مادة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة؛

إجراء المز�د من ال0حوث 0النس0ة لعالقة عناصر البیئة المدرس�ة  األخر] Pالمنهاج  �
 واإلدارة المدرس�ة مع جودة التدر�س.
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 المصـادر والمـراجع:
). أثر منظومة البیئة المدرس�ة في 2010أمل بنت محمد علي عبد هللا الشلتي. ( �

تنم�ة الق�م اإلبداع�ة التشPیل�ة مادة التر��ة الفن�ة 0المرحلة الثانو�ة من وجهة نظر 
  المعلمات. المملكة العر��ة السعود�ة: Pل�ة التر��ة جامعة أم القر].

المهني  ). أصول التر��ة البدن�ة الر�اض�ة المهن�ة واإلعداد1996أمین أنور الخولي. ( �
  للنظام األكاد�مي. القاهرة: دار الفPر العر�ي.

). الوث�قة المرافقة لمنهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ة. 2005اللجنة الوطن�ة المناهج. ( �
  الجزائر: وزارة التر��ة الوطن�ة.

� ) .Aفا�ات المعلم في ضوء معاییر الجودة 02007شر] بنت خلف العنزP تطو�ر .(
السعود�ة: دراسة مقدمة للقاء السنوA الرا0ع عشر للجمع�ة السعود�ة في التعل�م العام. 

  .2007ماA 16- 15للعلوم التر�و�ة والنفس�ة 0عنوان"الجودة في التعل�م"،
). معوقات اإلشتراك اإلیجابي 2008بن قناب الحاج، بلوفة بوجمعة، شناتي أحمد. ( �

لثانو�ة 0مدینة مستغانم المجلة في درس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة لد] تالمیذ المرحلة ا
  معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، جامعة مستغانم  2010العلم�ة العدد السا0ع د�سمبر

). إدارة الصف 2008محمد الحاج خلیل، أحمد الكحلوت، صابر أبو طالب. ( �
  وتنظ�مه. القاهرة: الشرPة العر��ة المتحدةللتسو�< والتور�دات.

جودة البیئة الماد�ة للمدرسة وعالقتها 0األنشطة البیئ�ة. ). 2010ر�مون معلولي. ( �
  دمش<: جامعة دمش<.

). معلم األلف�ة الثالثة في إطار معاییر جودة 2009شبل بدران ، سعید سل�مان. ( �
  الممارسة المهن�ة. اإلسPندر�ة، مصر: دار الجامعة الجدیدة.

مد] تأثیرها على ممارسة ). أهم�ة المنشآت والوسائل الر�اض�ة و 2008زاوA عقیلة. ( �

التر��ة البدن�ة لتالالمیذ الطور الثانوA. الجزائر: مذPرة ضمن متطل0ات نیل شهادة 
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الماجستیر في نظر�ة ومنهج�ة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة الجزائر معهد التر��ة 

  البدن�ة والر�اض�ة.

تعل�م�ة. عمان: ). تقو�م جودة األداء في المؤسسات ال2011سوسن شاكر مجید. ( �
  دار صفاء للنشر والتوز�ع.

عامر ابراه�م علوان، منیر فخرA صالح، أكرم جاسم حمید، ع�اد حسین محمد علي.  �
). الكفا�ات التدر�س�ة وتقن�ات التدر�س مفاه�م وتطب�قات. عمان األردن: دار 2011(

  ال�ازورA العلم�ة للنشر والتوز�ع.
لتر�و�ة وعالقتها بدافع�ة المیول لممارسة ). تطو�ر المناهج ا2008ع0اش أیوب. ( �

 Aدراسة میدان�ة  - األنشطة البدن�ة والر�اض�ة لد] تالمیذالطور الثالث من التعل�م الثانو
 - . الجزائر العاصمة: معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة- بثانو�ات الجزائر العاصمة 

  .- سیدA عبد هللا 
والبن�ات التحت�ة P0ل�ات اإلقتصاد ولعلوم  عبد الرحمن أحمد عثمان. البیئة الفیز�ق�ة �

اإلدار�ة وعالقتها 0التحصیل والعنف لد] الطالب في الجامعات السودان�ة. السودان: 
  Pل�ة اإلقتصاد والعلوم اإلدار�ة.

). اإلعت0ارات التصم�مة والتخط�ط�ة للم0اني 2005عبد العز�ز سعد المقرن. ( �
نسان�ة والتعل�م�ة والتقن�ة. المملكة العر��ة الدراس�ة 0ما یتالئم مع اإلحت�اجات اإل

  السعود�ة: قسم الهندسسة المعمار�ة، جامعة الملك سعود.
� ) .Aإستراتج�اته-مهاراته-تخط�طه-). التدر�س الفعال 2011عفت مصطفى الطناو -

  : دار المسیرة.- األردن - . عمان 
ي التعل�م الثانوA ). إلمام مدرس التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ف2011عاللي طالب. ( �

0الكفاءات المهن�ة في ظل تغیرات المنهاج من وجهة نظر(المدرسین والموجهین). 
  مستغانم، الجزائر: معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة.

). تقر�ر دراسة تشخ�ص الواقع المدرسي للخطة اإلستراتیجة 2013مأمون جبر. ( �

  رة العامة للتخط�o.. فلسطین: تقر�ر صادر عن اإلدا2020-2014الثالثة 
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). نظر�ات وطرق التر��ة 1992محمود عوض 0سیوني، ف�صل �اسین الشاطى. ( �
  البدن�ة. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر.

). أدب�ات ال0حث في تدر�س التر��ة الر�اض�ة. 2012مصطفى السا�ح محمد. ( �
  اإلسPندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الط0اعة والنشر.

). فاعل�ة توظیف الوسائل والمنشآت في تحقی< أهداف التر��ة 2009ضیل. (مناد فو  �
ابدن�ة والر�اض�ة في الطور المتوسo. مستغانم: المجلة العلم�ة للثقافة البدن�ة 

  .2013والر�اض�ة، العدد العاشر د�سمبر
). الجودة في التدر�س الجامعي. جامعة 2011ه0ة فاروق نوار، فاطمة على الشیخ. ( �

  ، المملكة العر��ة السعود�ة: ملتقى التطو�ر والجودة األول.جازان
  

  
  


