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في المؤسسات التعليمية في  الظروف الفيزيقية معرفة مدى إسهامإلى  البحثهذا هدف ي

، ولتحقيق أهداف متوسطالتربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم ال أهداف حصةتحقيق 

تمحورت حول مدى إسهام الظروف يانية إستبإستمارة بداية بإعداد  انالدراسة قام الباحث

وبعد ، متوسطالتربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الفي تحقيق  أهداف حصة  الفيزيقية

في تطبيقها على عينة الدراسة األساسية التي كان  نا، شرعات االستبانةالتأكد من صدق وثب

بوالية مستغانم،  متوسطوالرياضية بمرحلة التعليم ال أستاذا لمادة التربية البدنية 34قوامها 

 أظهرت النتائج على أنوبعد المعالجة اإلحصائية ، في ذلك المنهج الوصفي ينُمستخدم

سات التعليمية دور إيجابي في تحقيق أهداف مادة التربية البدنية للظروف الفيزيقية في المؤس

 والرياضية.

التربية البدنية  مادة -المؤسسات التعليمية -ظروف الفيزيقيةال - الكلمات المفتاحية:

 والرياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت
 

 

  قائمة الجداول -

 

رقم 

 الجدول

 الصفحة العنوان

 25 توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير السنيمثل  10

 25 توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير المؤهل العلمييوضح  15

 25 نوزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الخبرة في التدريسيوضح  15

للمحور  2كاختبارلتكررات والنسب المؤوية وإيبين األجوبة وا 15

 األول من االستبيان

25 

للمحور  2كاختباريبين األجوبة والتكررات والنسب المؤوية وإ 12

 المن االستبيان

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ث
 

 

 قائمة األشكال -

 

 رقم 

 شكلال

 الصفحة العنوان

يوضح توزيع أفراد عينة البحث  10

 تبعا لمتغير السن
25 

أفراد عينة البحث  يوضح توزيع 15

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي
25 

يوضح توزيع أفراد عينة البحث  15

 تبعا لمتغير الخبرة في التدريس
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج
 

 

 قائمة المحتويات

 إهداء 

 شكر وتقدير  

 ملخص البحث

 أ ......................................................................قائمة الجداول  
 

 ب .األشكال..................................................................... قائمة 
 

 ج ......البحث...............................................................محتوى  
 

 ثـف بالبحـالتعري

   1........مقدمة...................................................................... -1 
 

 2....مشكلة البحث................................................................. -2 
 

 2.....................................................................أهداف البحث -3 
 

 3..البحث................................................................ فرضيات -4 
 

 
 3...أهمية البحث.................................................................... -5

  3.........................................................إختيار الموضوعسباب أ -6

 3......................................................مصطلحات البحثو مفاهيم -7 
 

 4.....................................................المشابهةالسابقة و الدراسات -8 
 

 6...............................................................................خالصة        
 

 ةـة النظريـالباب األول: الدراس

 7.................................................................الباب األول مدخل        
 

 البيئة الفيزيقيةالفصل األول: 

 11البيئة المدرسية..........................................................مفهوم  -1  

 

       11...................................................    .......المناخ المدرسي -1-2

 11........................................................أنواع البيئة المدرسية -1-3

 11..........................................    .......عناصر البيئة المدرسية -1-4

 25...........................................   أستاذ التربية البدنية و الرياضية -2

 25..................................................................    .......التلميذ -3

 26......................................     .......التعريف اإلجرائي للتلميذ -3-1

    26    .......عالقة التالميذ بمدرسهم......................................... -3-2

 27........................     ..............عالقة التالميذ ببعضهم البعض -3-3

 28..........................    .......وير البيئة التعليمية الماديةمتطلبات تط -4

 



 

 ح
 

 28...................................    .......معيقات البيئة المادية المدرسية -5

الواجب مراعاتها أثناء تصميم وإنشاء البيئة  الحاجات النفسية -6

 22..................................   ..................................المدرسية

 31..................................المدرسية الغير مالئمةمشاكل البيئة  -7

      31.........................................البيئة المدرسية الفعالة...........-8

 34خالصة............................................................... - 
 

 مادة التربية البدنية والرياضيةالفصل الثاني:  
 

 36.......  ............................................................تمهيد         
 

 37............   ........................مفهوم التربية البدنية والرياضية -1 
 

 

 37...............     ..... ............تعريف التربية البدنية والرياضية -2

 37.................   ....األهداف اإلجرائية للتربية البدنية والرياضية -3

 37.............. ...   .........طرق الرئيسية في تعلم المهارة الحركية -4

   38    ..ضية في المنظومة التربوية.......مكانة التربية البدنية والريا -5

  32    تعريف حصة  التربية البدنية والرياضية.......................... -6

   32    ...................................أستاذ التربية البدنية والرياضية... -7

   41    الكفاءة.................................................................... -8

 41..........    الكفاءة التدريسية ألستاذ التربية البدنية و الرياضية -8-1 

  43    الكفاءة الشخصية ألستاذ التربية البدنية و الرياضية........... -8-2

  43 ......................................الرياضية التربية البدنية و درس -12

 44 .........الرياضية...................... التربية البدنية و درس أهمية -11

 44 .....................التربية البدنية و الرياضية......... درس مراحل -11

 45 ............الرياضية...................ة و التربية البدني درس أهداف -12

 46 .....تربية البدنية و الرياضية....ال درس مجاالت التي يهدف إليها -13

 47 .......المتوسط...التربية البدنية و الرياضية في الطور  يم مادة لتع -14

 48 الرياضية.....................................التربية البدنية و  أغراض -15

 42 األنشطة  الرياضية في الطور المتوسط................................ -16

 52........خالصة............................................................. -

 

 ةـة الميدانيـالباب الثاني: الدراس            

 54     .مدخل الباب الثاني.........................................................  
 

 الفصل األول: منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

 56تمهيد............................................................................    

 57........ ..البحث.......................................................منهج  -1  

 



 

 خ
 

 57................................................................عينة البحث... -2  
 

 

 57............................................ينة البحثخصائص أفراد ع -2-1

 61............................................................متغيرات البحث  – 3

 61.........المتغير المستقل .................................................. -3-1

 61............................................المتغير التابع .................. -3-2

 

 61.............البحث..................................................مجاالت  -4  
 

 61...........المجال البشري................................................. -4-1 
 

 61.........المجال المكاني................................................... -4-2 
 

 61......الزماني.....................................................المجال  -4-3 
 

 61......................................أدوات البحث........................... -5 
 

  61....................................طريقة دراسة المعطيات............ -5-1 
 

 61االستبيان.........................................................طريقة  -5-2 
 

 61............................................صياغة عبارات اإلستبيان. -5-3 
 

 26األسس العلمية الستبيان................................................... -6 
 

 62اإلحصائية........................................................الوسائل  -7 
 

 63.....................................خالصة.............................. -      
 

 تحليل ومناقشة النتائجو الفصل الثاني: عرض

 65.........................................تمهيد ................................    
 

 66.........................عرض وتحليل نتائج تطبيق استبيان........... -1 
 

 66...................مناقشة الفرضية الفرعية األولى.................. -1-1 
 

 71........................مناقشة الفرضية الفرعية الثانية.............. -1-2 
 

 76......................................اإلستنتاجات العامة...................-2 
 

  76.............................................مناقشة النتائج بالفرضيات... -3 
 

 72.......................... لتوصيات.......................اإلقتراحات و ا -4 

 81...........................................................خالصة....... -  

   المالحق



 

8 
 

 



          التعريف بالبحث

1 
 

  مقدمة: -1

يرى الكثير من الخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم أن السبيل الوحيد 

، لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين يتمثل في تحسين نوعية التعليم وتحسين مخرجاته

 المراحل مختلف وفي التعليم شتى مجاالت في أشد االهتمام األمر بهذا الجزائر اهتمت وقد

حيث أوجب عليها التأكد من أن جميع العناصر  ،الجامعي إلى االبتدائي من المستوى التعليمية

التي تقود إلى تعليم نوعي تتوافر في النظام التربوي بجميع مكوناته ومستوياته، ومن بين هذه 

الفيزيقية المدرسية بمـا تشتمله من مكونات مختلفة تعتبر مـن أهم  ظروفالعناصر نجد أن ال

في كفاءة النظام التعليمي التي تؤثر مدخالت المنظومة التربوية وعناصر العملية التعليمية 

وجودته، كونها بيئة الممارسة التي تحتضن درس التربية البدنية والرياضية من جهة أخرى، 

لمادة التربية فيزيقية مدرسية مالئمة لها تأثيرا كبير على العملية التعليمية  ظروفوإن وجود 

فالمالعب والوسائل البيداغوجية الرياضية تمثل نقطة البداية في العملية  لبدنية والرياضية،ا

التعليمية لمادة التربية البدنية والرياضية، وهي إحدى العوامل األساسية التي تساعد بصورة 

مباشرة على النجاح في تحقيق األهداف المنشودة لهذه المادة بأبعادها المختلفة وأحد 

سوء ظروف البيئة  كما أنلزمات األساسية لتنفيذ األنشطة البدنية وإنجاح فعاليتها، المست

الفيزيقية المدرسة كما يبدو ذلك في عدم كفاية المباني الدراسية وسوء تصميمها ونقص 

المالعب والوسائل البيداغوجية الرياضية واكتظاظ األقسام، تشكل هذه األمور جميعها عائقا 

وعليه يمكن القول إلى أن  مادة التربية البدنية والرياضية،حقيق أهداف دون ت يحول على 

الفيزيقية المدرسية الفعالة  ظروفالتربية البدنية والرياضية وال أهداف مادةهناك تداخال بين 

من النظام  اأساس اجزءتعتبر التي  مادةهذه التحقيق أهداف تؤثر على كون أن هذه األخيرة 

أكثر البرامج التربوية قدرة على والتربوي الجزائري الذي يمثل جزءا من التربية العامة 

)المناهج، وعقليا في توازن تام من خالل إعداد التلميذ بدنيا ونفسيا تحقيق أهداف المجتمع

 .(1 ص، 5002

توزع الباب األول عبر ثالثة فصول  ،إلى بابين ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم هذا البحث

الفصل الثاني  ، أماوعرض عناصرها  البيئة الفيزيقيةإلى  األولتطرقنا في الفصل  حيـث

بينما كان الباب الثاني عبارة عن دراسة تطبيقية مادة التربية البدنية والرياضية، فيه  فتناولنا

الفصل  ، بينماتناولنا فيه منهجية البحث وإجراءاته الميدانية الفصل األول أدرج فيه فصالن،
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وكذا مقابلة هذه النتائج  تحليل ومناقشة النتائج المتوصل إليهاوفيه إلى عرض  فتطرقنا الثاني

 باإلضافة إلى خالصة البحث.   بالفرضيات مع عرض االستنتاجات

وحة، وقد اشتملت عينة المطر مشكلةالمنهج الوصفي لدراسة الالطالب استخدم قد و

مستغانم، كما  والية متوسطاتالبحث على أساتذة التربية البدنية والرياضية موزعين على 

واالستبيان ومقاالت،  ودراسات ومجالت مذكراتاستخدم الباحث المراجع العلمية من كتب 

تحقيق  للظروف الفيزيقية المدرسية دور إيجابي فيوقد خلص البحث إلى أنه في هذا البحث، 

 مادة التربية البدنية والرياضية. أهداف

 المشكلة: -2

تبلورت مشكلة هذه الدراسة من خالل مالحظة الباحثين وأغلب المتخصصين في مجال 

التي كل األهداف تحقق  مادة التربية البدنية والرياضية الالتربية البدنية والرياضية على أن 

 دفعنا إلى االنطالق بهذه الدراسة في محاولة ، مماسطرت من أجلها والمدونة في المنهاج

 عِلمنا ما إذا الفيزيقية المدرسية بمرحلة التعليم المتوسط، خاصة واقع الظروفالكشف عن 

المتمثلة في المقومات المادية تؤثر على سير الوحدات التعليمية لهذه  الظروف الفيزيقية  أن

لدى األستاذ ال  والفعالية التدريسية نوعيةال من عالية درجة تحقيقالمادة، إضافة إلى أن  

بيئـة فيزيقية  توفير على كبيرة وبدرجة أيًضا يتوقف وإنما فحسب، الذاتية مقدرته على يتوقف

مدرسية ترتفع فيها الروح المعنوية لدى األستاذ، وتزيد من دافعيته وتؤدي إلى تفاعل األستاذ 

، المادة  هذه أهدافعلى االستمرار في العمل وتحقيق والتلميذ في هذه البيئـــة، مما يشجع 

 هذا ما يجعلنا من خـــــــالل هذا البحث طرح التساؤالت اآلتية:

على مستوى لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية ما واقع الظروف الفيزيقية  -1

 . المؤسسات التعليمية محل عينة البحث

التربية البدنية ر إيجابي في تحقيق أهداف مادة للظروف الفيزيقية المدرسية دوهل  -5

  بمرحلة التعليم المتوسط والرياضية

 :البحث أهداف -3

على لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية التعرف على واقع الظروف الفيزيقية  -1

 مستوى المؤسسات التعليمية محل عينة البحث. 
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التربية البدنية الظروف الفيزيقية المدرسية في تحقيق أهداف مادة معرفة مدى مساهمة  -5

 .بمرحلة التعليم المتوسط والرياضية

 فروض البحث: - 4

على مستوى المؤسسات لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية إن واقع الظروف الفيزيقية  -

  التعليمية لهذه المادة.للوحدات  الحسن بالسير التعليمية محل عينة البحث ال يسمح

 التربية البدنية والرياضيةللظروف الفيزيقية المدرسية دور إيجابي في تحقيق أهداف مادة  -

 بمرحلة التعليم المتوسط.

 أهمية الدراسة: -5

في المدرسية  ظروف الفيزيقيةإن دراسة هذا البحث يسمح لنا بإبراز مدى مساهمة ال  

 والرياضية.تدريس مادة التربية البدنية 

 أسباب اختيار الموضوع: -6 

في سير الوحدات التعليمية لمادة التربية البدنية المدرسية  الظروف الفيزيقيةأهمية إبراز  -

 والرياضية

 في تحقيق أهداف هذه المادة.تراجع  إلىالرغبة في تسليط الضوء على األسباب التي تؤدي  -

 جميع جوانبه.قابلية الموضوع للدراسة والمناقشة من  -

وإهمال هذا الجانب على مستوى المدرسية  ظروف الفيزيقيةنقص الوعي بأهمية ال -

 .المتوسطات

 مصطلحات البحث :  -7

 متوسطةال في التلميذاألستاذ وب تحيط التي العناصر مجموعةهي  الظروف الفزيقية: -7-1

ً  تأثيراً  مافيه التي تؤثرو والمالعب وتجهيزاته  المدرسي وتشمل المبنى سلبيا،ً أو إيجابيا

 .الوسائل البيداغوجيةو الرياضية القاعاتو

هي عبارة عن مكان أو موقع يتم فيه التقاء فئات مجتمعيّة مختلفة : المؤسسة التعليمية -7-2

وتتكون هذه المؤسسة  ،األعمار، ويتم فيها تعليمهم وتزويدهم بالكثير من المعلومات المختلفة

، وأولياء األمور، والهيئات تالميذالتعليميّة من أعضاء الهيئة التدريسيّة أو المعلمون، وال
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خلقيا وعلميا وبدنيا  جيالإضافة إلى الهياكل المادية، وهي تسعى إلى إعداد األ ،اإلداريّة فيها

 .لبناء المستقبل وخدمة الوطن

 الدراسات والبحوث المشابهة: -8

 ،المشابهة لموضوع البحث هو تحديد ما سبق إتمامهوالبحوث التطرق إلى الدراسات ن إ

إلى جانب إتاحة الفرصة أمام  ،ألجل تفادي تكرار البحث أو دراسة مشكلة سبق دراستها

أن  "راتب الباحث إلنجاز بحثه على نحو أفضل، ويذكر "محمد حسن عالوي" و"أسامة

المشابهة تكمن في أنها تدل الباحث على والبحوث الفائدة من التطرق إلى الدراسات 

المشكالت التي تم إنجازها من قبل أو المشكالت التي ال زالت في حاجة إلى دراسة، كما أنها 

بالنسبة لمشكلة   توضح للباحث مختلف الجوانب التي تكون البحوث األخرى قد عالجتها

أو  كاف من الباحث أو توضح عما إذا كانت مشكلة البحث قد عولجت بقدر ،البحث الحالية

، ص 1891)راتب، ، األمر الذي قد ال يستدعي إجراء المزيد من البحث في هذه المشكلةال

71). 

( بعنوان "الظروف الفيزيقية في 2014بوقيداح نعمان، بوتيقار سارة )دراسة  -8-1

دراسة ميدانية بوالية جيجل  -المؤسسة التعليمية ألساتذة الشعب التقنية وأثرها على األداء

إبراز أهمية الظروف  ": هدفت الدراسة إلى -لعينة من أساتذة متقن زيت محمد الصالح

وقد استخدم  أو كالهما،الفيزيقية داخل المؤسسة التعليمية سواء بالنسبة لألستاذ أو الطالب 

 المقابلة الرتباطه بموضوع الدراسة، وتم استخدام التحليلي الوصفيالمنهج  الباحثان لذلك 

في هذه الدراسة وهذا راجع لطبيعة عينة الدراسة والمتمثلة في أساتذة الشعب التقنية في 

 أداة هذه طبيقتالمرحلة الثانوية متقنة زيت محمد الصالح بالميلية والية جيجل، حيث تم 

أستاذا عبر مختلف التخصصات التقنية، وخلصت  50 على بطريقة مقصودة الدراسة

للظروف الفيزيقية دور كبير في ضمان السير   الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها

الحسن للعملية التعليمية، وعلى العكس فإن سوء الظروف الفيزيقية دور كبير في عرقلة 

السير الحسن للعملية التعليمية، مما يكون لها األثر السلبي على األستاذ والطالب إلى حد 

 سواء.
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               التعليق على الدراسات المشابهة: -8-1-1

تحديد مشكلة البحث وفروضه بشكل نهائي، إضافة في ة الب من خالل هذه الدراساستفاد الط

في التعرف على مرشدا معينا الذي سوف ننتهجه ، كما كانت منهج البحث تحديد إلى 

، وكيفية عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها وكذا بناء البحثأدوات  مجموعة من الجوانب منها

التعرف على أهم المراجع التي يمكن االعتماد عليها والمرتبطة وفي ، اإلستبيانيةاالستمارة 

 . بمتغيرات بحثنا هذا

 نقد الدراسات المشابهة: -8-1-2

أنها لم  إن الحديث عن الدراسات السابقة والبحوث المشابهة المرتبطة بموضوع بحثنا هذا،

بية البدنية ولم تتناول مادة التر تختص بالبحث الدقيق في موضوع بحثنا هذا ولم تتناول

لذي دفع ، وأنها لم تتطرق بالقدر الكافي حول عالقة متغيرات هذا البحث، األمر اوالرياضية

للتطرق إلى هذا الدراسة.الباحث   
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 تمهيد:1- 

في النظام المدرسي فهي تتفاعل مع  األساسياتم هأحد أ تعد البيئة الفيزيقية المدرسية

انها تؤثر على  حيثباقي العناصر المكونة للنظام التعليمي االخرى تأثيرا وتأثرا ، 

مجمل العملية التعليمية من حيث توفيرها لوسائل االيضاح التي تعد معينات وسند 

في عملية  التدريس  من خالل وسائلها ومكوناتها البشرية والمادية التي تلعب  اذلألست

لذلك  للتلميذ أو األداء التدريسي لدى األستاذ،في التحصيل الدراسي  ا سواءهام ادور

حاولنا كما عنصر البيئة المدرسية وعرض عناصرها لى إقد تطرقنا في هذا الفصل  

لنختم في المدرسية  الفيزيقيةريسي ومكونات البيئة التد األداءقة بين التوضيح الع

 . األخير بعنصر البيئة المدرسية الفعالة
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 :المدرسية البيئة مفهوم -1

 يسود الذي النظام أو المناخ المدرسي العام كمفهوم هي ذلك المدرسية البيئة

مها الشامل روح وهي بمفهوالجامعي،  دون التعليم المؤسسة التعليمية لمراحل

المدرسة وجوهرها، كما أنها تعني المكان والمناخ الذي يحيط باألستاذ والتلميذ 

بصفة عامة يقصد بالبيئة المدرسية جميع اإلمكانيات و لدفعهم إلى اإلنجاز األفضل،

والظروف المادية والبشرية المتوافرة في المدرسة وكل ما يستقر في أذهان اإلداريين 

تالميذ من تصورات وإدراكات وتقاليد خاصة تُكّون في مجموعها والمعلمين وال

بيئة  إذ إن توفيراالجتماعي والنفسي والمعرفي الذي يعملون فيه،  خصائص المناخ

 االحتياجات مدرسية فعالة تحّسن األساتذة من أداءهم التدريسي من جهة، وتلبي

 فإن أخرى، وعليهوتساعدهم على التحصيل الدراسي من جهة  للتالميذ الفردية

مع األستاذ، والبيئة المادية المحفزة، تُعد  والمتعاونة المتفهمة اإلدارة المدرسية المرنة

ويُعّول  التعليمية، العملية نجاح في دور بارز من بين عناصر البيئة المدرسية التي لها

 تهم مستويا عن التالميذ والكشف لدى عملية شحذ الطاقات اإلبداعية كثيرا في عليها

وتعمل البيئة المدرسية على تطوير معارف لمسارها الصحيح  وتوجيهها المختلفة

 األستاذ من خالل المكونات التالية :

إجراءات وأنشطة تربوية وإدارية موجهة لتحسين التدريس وتطوير كفاءات  -

 األستاذ والتلميذ.

، ص 0111مي، )العجإستراتيجيات إدارية لتنظيم وتوجيه عمليات تطوير التدريس -

02). 

 :تعريف البيئة المدرسية -1-1 

جميع اإلمكانات والظروف المتوافرة في "يمكن القول بأن البيئة المدرسية هي

المدرسة، والمتمثلة في اإلداريين والمعلمين والمساعدين التربويين والتالميذ وكذا 

يه والمختبرات البناء المدرسي من أقسام و طبيعة شكل البناء والنواحي الجمالية ف

واإلمكانات والظروف  قاعات والساحات والممرات والحدائوالمالعب وال
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المتوافرة في األقسام من أدوات ووسائل وعتاد رياضي وألعاب ومقاعد وطاوالت 

 . (36، ص 0112)طالب م.، "ولوحات

ين ويعرفها الحجار والعاجز بأنها"البيئة المادية والمعنوية التي تتضمن العالقات ب -

التالميذ وزمالئهم واألساتذة وزمالئهم، واألساتذة واإلدارة المدرسية، والموارد 

واألبنية والمرافق المدرسية، وهي بدورها تؤثر في كم ونوع المخرجات في 

 . (2، ص 0112)العاجز، المنظومة الدراسية".

فس" على ويعرفها عبد المحسن بن رشيد المبدل البيئة في المجال التربوي وعلم الن -

)المبدل،  أنها الجو أو المحيط أو المناخ الذي يعم المؤسسات التربوية والتعليم".

 .(3، ص 0101

ويعّرفها حجي بأنها "إدراك المعلمين لبيئة العمل العامة للمؤسسة التعليمية، وتتأثر  -

)حجي، بالتنظيم الرسمي والغير الرسمي، وشخصيات المشاركين والقيادة اإلدارية"

 . (003، ص 0992

والبشرية والظروف  المادية العناصر مجموعة الباحث بأنها يعرفها الطالبو -

اإلداري واألساتذة  اإلشراف النفسية واالجتماعية المتوافرة بالمدرسة، وتشمل

ومما ينبغي ، ومرافقه والتالميذ والمنهاج والعالقات بين األطراف والمبنى المدرسي

لك أنها البيئة االجتماعية والمعنوية التي تحكم العالقة بين قوله عن البيئة المدرسية كذ

 .األطراف ذات العالقة بالعملية التربوية داخل المنظومة المدرسية

ويؤثر في سلوكهم ، الفرد أو الجماعة انها  كل ما يثير البيئة على أيضا تعرف و -

لدر تنميتها واستعدادات واالل الشخصية وغرس الميوتكوين هذا التأثير في ويكون 

و يتبعها وتقوده في حياته التي ل للفرد المبادئ والقيم والمثتنقل أن البيئة ، كما الفرد 

 .(0112)هللا،   تحدد عالقاته وباآلخرين

إجراءات مجموعة أنها للمؤسسات التعليمية على المدرسية البيئة ومنه يمكن تعريف 

أفراد السائدة بين العالقات ط ونمالمؤسسة التعليمية ل داخل المحددة لسير العم

على الثقافة سلوك العاملين ، بناء على تؤثر بشكل  مباشر والتي التربوية الجماعة 
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من لخصائص المؤسسة التعليمية عن غيرها المميزين التنظيمية والمناخ المدرسي 

 المؤسسات. 

 المناخ المدرسي: -1-2

ة من الخصائص أنه مجموع Hoy and Miskelيعرفه"هويل وميسكل ، " -

الداخلية التي تميز مدرسة ما عن غيرها ، والتي تؤثر على سلوك كل عضو فيها  

. واقع المناخ المدرسي السائد بالمؤسسات التربوية وعالقته 0101)عياش صباح. 

 ببعض المتغيرات. وهران: مجلة نقد وتنوير جامعة وهران(.

لمتكون لدى أعضاء المدرسة ، كما يعرف المناخ المدرسي أنه االنطباع العام ا -

والمتضمن لمتغيرات عديدة منها : أسلوب معاملة المديرين لمرؤوسيهم وفلسفة 

االدارة العليا ، ونوعية اأهداف التي تسعى إليها المدرسة ، كما يتأثر المناخ بالجو 

العام الذي يسود البيئة الخارجية التي تعمل فيها المدرسة ، وبمستواها الحضاري 

 (0991)واخرون،  قرارها.واست

أنه نتاج الدارك لإلفراد و أدوارهم كما يراها  Cornellكما يعرفه "كورنل  : " -

ويرى مركز اأمن المدرسي في الواليات المتحدة اأمريكية أن  اآلخرون في المؤسسة 

مناخ المدرسة هو الجو العام أو االتجاهات السائدة في المدرسة ، وهو شخصية 

 يشمل:المدرسة أنه 

 المرافق المادية للمدرسة. -

 مستوى النظام واإلنتاج. -

 (.0992)محمد،  كيفية تفاعل الطالب والمعلم واإلدارة بعضهم مع بعض  -

 نواع البيئة المدرسية:أ -1-3

وتضم جميع المكونات أو العناصر البشرية وغير البشرية  البيئة الداخلية : -أ

ً جودة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر في االداء المد رسي وخصوصا

التعليمية بما في ذلك التلميذ والمعمم اإلدارة المدرسية والكتب المنهجية 

 والبنايات المدرسية واألثاث المدرسي .
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 العناصر البشرية 

 التلميذ المتعلم -

 المعلم _ المدرس -

 يين والعمالاإلدار -

 :العناصر غير البشرية -

 المباني المدرسية  -

 ات والعتاد والوسائل البيداغوجيةالتجهيز -

: وتضم كل العوامل والظروف التًي تقع خارج  البيئة المدرسية الخارجية -ب 

 مثل: أسوار المدرسة و تؤثر في العملية التربوية والتعليمية

 البيئة المنزلية عالقة االسرة بالتلميذ -

 باألسرةعالقة المدرسة  -

 عناصر البيئة المدرسية : -1-4

 ئـة الماديـة:البي 

إن البيئة المادية هو ذلك الحيز المادي أو المكاني الذي تتم فيه العملية   

التعليمية التعلّمية، كما يقصد بها كل الظروف واإلمكانيات المادية التي تتوافر عليها 

المدرسة، وتشتمل على األبنية المدرسية وتجهيزاتها، والمرافق من مالعب وقاعات 

المياه وكذلك اإلضاءة والتهوية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية ومخابر ودورات 

المتنوعة األغراض واألهداف، والتي يجب على مدير المدرسة بالتعاون مع المقتصد 

واألساتذة والمساعدين التربويين والعمال على إدارتها بفعالية وكفاءة، وكذلك 

مرافق والتجهيزات المدرسية صيانتها والمحافظة عليها باستمرار ويمكن تقسيم ال

 إلى:

 األقسام الدراسية. -أ

 المالعب والحدائق المدرسية. -ب

 األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية. -ج

 المخابر العلمية. -د
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 . (93، ص 0111)العجمي، المكتبات وصاالت المطالعة - هـ

مدخالت وتعتبر البيئة المادية بمـا تشتمله من مكونات مختلفة، مـن أهم   

المنظومة التربوية كونها الوعاء الذي يحوي العملية التعليمية برمتها من جهة، وبيئة 

الممارسة التي تحتضن درس التربية البدنية والرياضية من جهة أخرى، وعليه فإن 

وجود بيئة مدرسية مادية مالئمة لها تأثيرا كبير على العملية التعليمية وعلى سلوك 

وهي بنفس قدر أهمية تصميم وتخطيط المناهج الدراسية،  التالميذ وتعلّمهم،

فالمالعب الرياضية والوسائل البيداغوجية الرياضية مثال تمثل نقطة البداية في 

العملية التعليمية لمادة التربية البدنية والرياضية وهي إحدى العوامل األساسية التي 

نشودة لهذه المادة بأبعادها تساعد بصورة مباشرة على النجاح في تحقيق األهداف الم

المختلفة، كونها أحد المستلزمات األساسية لتنفيذ األنشطة البدنية وإنجاح فعاليتها، كما 

أنه على نوعية بنائها وتجهيزاتها وسعة مشتمالتها وطاقة استيعابها يتوقف إلى حد 

هداف كبير سير الوحدات التعليمية لمادة التربية البدنية والرياضية وتحقيق األ

المرسومة، وعلى العكس فإن سوء ظروف البيئة المادية للمدرسة كما يبدو ذلك في 

عدم كفاية المباني الدراسية وسوء تصميمها ونقص المالعب والوسائل البيداغوجية 

الرياضية، تشكل هذه األمور جميعها عائقا على العملية التدريسية ألستاذ التربية 

أيضا إلى تشتت العمل التربوي وتقلل من الكفاءة البدنية والرياضية، كما تؤدي 

التعليمية وتحول دون تحقيقها ألهدافها بصورة أفضل، لذلك هي من أولى الخطوات 

 التي يجب على النظام التعليمي تحسينها وتطويرها.

في العوامل التي تؤثر  أهم المدرسي من المبنى كما تعتبر البيئة المادية من خالل      

 ظام التعليميكفاءة الن

 التربوي على التجديد يساعد أساًسا يكون أن يمكن المدرسي إن المبنى بل وجودته،

 دون يحول معوقًا عامال بتصميمه يكون قد الوقت وتحديث عملية التعلّم، وفي نفس

تؤثر بكل ما تشتمله التدريسية الحديثة، وعليه فإن المباني الدراسية  استخدام األساليب

على مستوى داء التدريسي ألستاذ مادة التربية البدنية والرياضية وعلى جودة األ

التحصيل الدراسي واألداء الرياضي لدى التلميذ، كون أن هذا األخير يقضي معظم 
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يومه الدراسي داخل البناء المدرسي، مما يؤثر في جوانب نموه وتعلّمه ويكتسب 

هاته وقيمه االجتماعية، ولذلك جوانبه المعرفية المتنوعة ويتشكل سلوكه ويُكون اتجا

أصبح البناء المدرسي الحديث يخضع لشروط ومواصفات علمية من حيث اختيار 

الموقع والتنظيم العام، وتوزيع اإلضاءة والتهوية، واألقسام والمقاعد، والكراسي، 

 والمظهر الخارجي، وعليه وانطالقا مما سبق فإن جودة البيئة المادية تساهم في:

 العملية التعليمية وبالتالي تحقيق األهداف التربوية. رفع كفاءة 

 .تسهيل عملية تنفيذ البرنامج الدراسي من قبل األساتذة 

  تمكين أساتذة التربية البدنية والرياضية من التخطيط واإلعداد الجيد لدرس

 التربية البدنية والرياضية.

 در التعلّم التي تُّسهل تلبية احتياجات األساتذة والتالميذ فيما يخص المراجع ومصا

 لهم عملية جمع المعلومات.

  توفير غرف متعددة األغراض يمكن استخدامها لالجتماعات مع التالميذ وأولياء

 األمور أو أي نشاط يمكن أن تخطط له المدرسة.

 .سهولة تنفيذ حصص التربية البدنية والرياضية 

 عملية تقويم التالميذ. قدرة أستاذ التربية البدنية والرياضية على التنويع في 

 العجمي، تحقيق أهداف المنهاج وتمكن األستاذ من إدارة القسم بطريقة فعالة(

 .(92، ص 0111

 : المبنى المدرسي 

مكونات المدرسة وتحدد فيه فيه فسام وتنتشر ألذي يجسد الدوائر والو الوعاء اهو

على شتمال و ليجان التنسيق ، منتظما ويصف الوظائف ، مية دارإلارتباطاتها ا

من عليه لما يشمل قية وألفموصفات و شبكات االتصال النازلة والصاعدة وا

سليمة علمية اسس على ذا البناء قائما هدر ما يكون على قمسؤوليات وصالحيات،انه 

في ق للوظائف والمسؤوليات والصالحيات ووضع الشخص المناسب قيفي تحديد د

ور المناخ السلبي وبعبارة هل من احتمال ظن ذالك من شانه أن يقلفاالمكان المناسب 

تحديد في يصل الى نقطة الصفر كما يلعب حجم التنظيم دورا مهما  اخرى فانه
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رب ما تكون الى المناخ قأهي خصائص المناخ التنظيمي إذ أن التنظيمات الصغيرة  

حميمة متفتحة.يعد المبنى المدرسي من الركائز ها رادفالعائلي العالقات بين أ

ساسية لنجاح النظام التعليمي باعتباره يمثل المكان التي يتفاعل فيها كل عناصر اال

العملية التعليمية ، حيث يمكن ان تتم العملية التعليمية بنجاح إذا قمنا بالعناية واالهتمام 

بالمكان الذي ستجري فيه هذه العملية لذلك سنعرض اهمية المبنى المدرسي 

 ومكوناته

 درسي:أهمية المبنى الم 

 تكمن اهمية المبنى المدرسي فيما يلي :

 خلق الجو النفسي المساعد على نمو الطالب والمشجع على االبداع العقلي والجسمي.

 أحد المكونات االساسية التي يتوقف عليها أداء العملية التعليمية.

يعد المبنى المدرسي أحد االركان االساسية التي تعتمد عليها العملية التعليمية 

 بمكوناتها

 (16، ص0220)ابراهيم،  االربعة)المنهاج والمعلم والتلميذ و الوسيلة التعليم

 باإلضافة إلى انه : 

 يساعد في تحقيق أهداف التربية والتعليم بأفضل الطرق وأنجح الوسائل التربوية.

يساهم في تفعيل دور األنشطة التعميمية والتربوية التي ال يمكن تنفيذيها في المبنى 

 (01، ص 0112)السعود،   لمدرسيا

 : مكونات المبنى المدرسي 

يفترض في أي مبنى مدرسي أن يحتوي على حد أدنى من العناصر والمرافق 

 الضرورية التي تؤدي أدوار مختلفة لنجاح العملية البيداغوجية والتي نذكر منها :

 :  النشاط البيداغوجي األساسي -

 ويضم قاعات ألدروس مختبرات العموم.

  النشاط البيداغوجي التكميلي : -

ويحتوي على صاالت األنشطة  المختلفة مثل : قاعات الرسم ، الموسيقى ، الفنون ، 

 مسرح مدرسي ، المكتبة المدرسية.
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  الجناح اإلداري : -

ويتكون من غرفة خاصة بالمدير واإلداريين والمعلمين.مرافق خداماتية : حجرات 

درسي ، دورات المياه ، وخدمات التزويد بمياه لرعاية الطبية األولية ، مطعم م

 الشرب.....

  المالعب الرياضية : -

 مثل ملعب كرة القدم ، وكرة الطائرة ، والسلة...

 محطة لوقوف السيارات : -

 توضع بمعزل عن الفصول الدراسية وأماكن تجمع التالميذ .

ألراحة  فناء مدرسيي ويخصص لتجميع التالميذ قبل الدخول وكذا أثناء فترات

 يتضمن كراسي الجلوس ، وأشجار ومساحات خضراء...

 : االدارة 

مدير المدرسة المسؤول األول عن سير العمل في المدرسة من جميع النواحي جميعاً  

. ومن هنا يمكـن أن نـدرك كبـر حجـم المسـؤولية الملقـاة عمـى عـاتق المـدير . وال 

عــــددة ومتنوعــــة ومتداخلــة، ويمكــــن شـك أن واجبـات مــــدير المدرســــة مت

تصــــنيفيا علــــى المجــــال اإلداري واإلشرافي والتربوي أي أن مـدير المدرسـة 

ً وفاعال فــي تحقيق  ً فـي المدرســة ، ولـه دوراً أساسـيا ً مقيمـا ً تربويـا مشــرفا

 (12، ص 0106)الداغر،  االهداف التربوية المنشودة 

اإلدارة المدرســــية بأنهــا ذلــــك الكــــل المــــنظم  لتيد عرفــــت (الشــــوقــــ

الــــذي يتفاعــــل بايجابية داخل المدرسة وخارجيا وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية 

تصنعها الدولة رغبة فـي إعـداد ناشئين بما يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام 

قيام بمجموعة متناسقة من العمال واألنشطة مع توفير المناخ لدولة ولذا يقتضي ال

 (62،ص 0100)الشلتي، . المناسب إلتمام العمل بنجاح

 دارة:إلنمط ا 

ذالك الكل المنظم الذي يتفاعل بايجابية  بأنهااالدارة المدرسية  0112عرف محمد 

رغبتا في  داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية تصنعها الدولة
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لصالح العام للدولة وهذا يقتضي القيام بمجموعة مختلفة اعداد الناشطين بما يتفق 

العمل بنجاح  إلتماممع توفير المناخ المناسب  واألنشطةمتناسقة من االعمال 

 (02 ص،  0112)محمد، .

 شنئداخل اطار البيئة المدرسية في  واالنضباطم( بان نظام 0110الحاجي ) وأشار

مجموعة  وعليبنمط االدارة المدرسية القائمة على شؤونها  يتأثرانه التربوية مجالت

االنظمة والقوانين والقواعد التي تدار بها البيئة المدرسية ويلتزم بها كل افراد البيئة 

 المدرسية ويلتزم بها كل افراد المنظومة المدرسية .

رة المدرسية ايجابيا ومرنا ( الى انه اذا كان نمط القيادي االدا0112ويشير محمد )

ويكون هنا االلمام لدى االدارة  واإلبداعومتفهما فانه يتيح للمتعلمين الحرية والتفاعل 

بتنظيم  ابتدءابكل المهام المرتبطة بالعملية التعليمية وتوفير سبل النجاح والتقدم 

 حتياجاتهااوجدولة الدورات المساعدة للمتعلمين في المواد الدراسية لما يتناسب مع 

الدراسية ومرورا بمتابعة المرافق التعليمية والترفيهية وعملية الصيانة الشاملة داخل 

البيئة المدرسية وتنظيم وعقد مجالس لمحاورة اولياء االمور حول االمور التي يمكن 

واهتمام  وإرشادهموتنبيه المتعلمين  واإلبداعيةالتعليمية ان تدعم المسيرة التربوية 

والثناء على االيجابي والتعديل السلبي منها والتعامل بحزم مع المذنبين  همبسلوكيات

 (09، ص0112)محمد،  واستخدام العقوبات المناسبة معهم بغير ضرر

ازاء المتفوقين بمنحهم  ه( الى ذالك باستخدام اسلوب التعزيز0103) الناجيويضيف  

في شتى المجالت والتحفيز  التربوية والتعليمية لألنشطة وشاهداتمكفئات تشجيعية 

لمية المناشط الع على المشاركة ضمن فعاليتها على اختالف انواعها سواء المحافل او

 .التربوية ابداعية وترفيهية 

على ان النمط القيادي الناجح يحرص على توفير وسائل  0922يؤكد عبد الوهاب 

نيات اتها في حدود االمكبشتى انواعها ومجال واإلبداعيةوالعلمية والمعرفية التقنية 

ع بة المدرسية وتحفيزهم على االطالالمتاحة ودفع المتعلمين على ارتياد المكت

وفتح مجالت الحوار  واإلبداعيةوالقراءة والبحث والمشاركة في المشاريع التجريبية 
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والتواصل بين جميع اطراف البيئة المدرسية لتحقيق الخطط التربوية والتعليمية 

 . واإلبداعية

وكنتيجة لذالك يرى الطالب الباحث ان االدارة المرنة انما تتوفر بكل خصائصها 

المتفوقة تكون احدى ركائز البيئة المحفزة على االبداع في جميع المجالت العلمية 

ذي يستخدمه لدارة اإلإن نمط  اوالتربوية بشكل عام وتربية البدنية بشكل خاص .

المشاركة والديمقراطية أو على ء كانت قائمة المدير وما يترتب من الممارسات سوا

في مبتسمة بالبيروقراطية والتسلط إزاء العاملين او فيما بينهما من انماط لها اثر 

المؤسسة ،مثلما لهذا في راد العاملين ألفاهنية تحديد نوع المناخ المدرسي داخل ذ

الذي يحمله  مختلف المستويات داخل المدرسة من حيث الشعورعلى النمط تداعياته 

نمط على ما ينعكس شعورهم بالرضى الوظيفي و ب علىالمدروسة وفي العاملون 

 ويعد  المناخ الصفي ذاتهعلى دارة المطبق داخل المدرسة وبالتالي تأثيره إلا

وم العمــل هإلــى تغييــر مف جميعاالتربيــة  مجاالتلقــد أدى التطــور الكبيــر فــي  

وم رسالة المدرسة نفسيا. فالمدرسة هر المدرسة وذلك بتغيير مفمــدي هالــذي يؤديــ

في  بالمعلومات انيهمأذ لئبة لملالط هالمكان الذي تجتمع في هيكانت في الماضي 

 شخصيا تهمبة لبناء لالط هالمكان الـذي يجتمع في هيفي الوقت الحاضر ها حين أن

م من لهمـن أجـل تأمين مستقب جمعياميـة لمن النواحي التربويـة والع متكامالبناًء 

م مـن ناحيـة أخـرى ، عـن طريـق اسـتعمال هناحية ، ومـن أجـل تطـوير مجـتمع

بعـد مـا كـان عمـل مـدير المدرسـة منصـباً عمـى  ليهأحداث الوسائل التربوية ، وع

 وعيرها والسجالتنصراف التمام بتنظيم الحضور وااإلدارية البحتة واالهالناحيـة 

مـع عـدم  فيها واإلنسانيي لح اليوم مدير المدرسة ييتم بالجانب التربوي والعمأصب

  (19، ص 0106)الداغر،  اإلداريةإغفـال النـواحي 

رســية ايجابيــاً المد للدارةإذا كــان الــنمط القيــادي  هإلــى ان تليوتشــير (الشــ

إلمـام لـدى  ذالك، ويكون  واإلبداعحرية التفاعل  لمتعلمينيتيح  هماً فانومرنــاً ومتفه

يــة التعميميــة وتــوفير ســبل النجـاح والتقـدم لام المرتبطــة بالعمهبكـل الم اإلدارة

فـــي المـــواد الدراســـية بمـــا  لمتعلمينابتـداًء بتنظـيم وجدولـة الـدورات المسـاعدة 
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ة هية المرافـــق التعميميـــة والترفيومـــروراً بمتابعـــ احتياجا تهميتناســـب مـــع 

 (62، ص 0100)الشلتي، ة داخل البيئة المدرسية .مليات الصيانة الشالوعم

  المدرسية  االدارةوظائف: 

 يا.لالع اإلدارةيمات الصادرة من لقواعد والتعللتسيير شؤون المدرسة وفقاً 

 وتطويره . رهتنظيم العمل في المدرسة وتسي

ـداف هتحقيـق ألى والظروف المادية والبشرية التـي تسـاعد ع اإلمكانياتتوفير 

 المدرسـة

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

 .التالميذ واإلرشاد هتوجيلي برامج  وإعداد،  مهنياين لتنمية العام

وتنظـيم العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع  لمدرسةعمى النواحي المالية  اإلشراف

 المحمـي

 هج :المن  

 :تعريف 

المنهج هو أساس منظومة العملية التعليمية ، والمعلم يلزمه أن يدرس أسس والمعايير 

 التي ينظم على أساسها محتوى المنهاج من صف إلى آخر.

المنهج هو وسيلة لترجمة اأهداف إلى مواقف وخبرات سلوكية تتفاعل مع الطالب ، 

 لم أن يدرس على المناهج.حيث يتعلمون من نتائجها ، ومن هنا يلزم المع

 لمناهج التعليمية : ا 

هي كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها أو يقوم بها المتعلم تحت إشراف المدرسة 

 (0119وتوجيهها سواء داخل الصف أو خارجه  )الحية ، 

والثقافية والرياضية والعلمية...، التي تخططها  االجتماعيةهي مجموع الخبرات 

لطلبتها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها بهدف إكسابهم  المدرسة وتهيؤها

 االتجاه، أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو  أنماطا من السلوك

لتعلم تلك الخبرات التي  الالزمةممارستهم لجميع اأنشطة  خالل، ومن  المرغوب

 (0110،  تساعدهم في إتمام نموهم  )فرج
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  للمناهج التعليمية اإلجرائيالتعريف : 

 واالنفعالية واالجتماعيةالمنهج المدرسي يقصد به العناية بالناحية الذهنية والجسمية 

لتعلم واكتساب الخبرات وذلك تحت  الالزمةممارسة اأنشطة  خاللللتلميذ من 

 اإشراف المدرسة وتوجيهه

كرون التربويون معظم المف يؤكديعتبر المنهج من اهم عناصر العملية التعليمية حيث 

 بأكملهاعلى حساسيته ودوره البارز في المجتمع بشكل عام وفي العملية التربوية 

 على وجه الخصوص .

م ( ابرز السياسات التي تعتمدها  0992وتعد المناهج كما يرى السويدي والخليلي)

هم في المجتمعات في البناء وتنشئة ابنائها في الدارسين والمتعلمين لالرتقاء والتقدم ب

شتى مجالت الحياة والمنهج ذالك المحتوى التربوي التي نبعت مصادرها من فلسفة 

جميع فات ومعتقدات المجتمعات الذي برزت فيه وتضم ضمن عناصرها اوثق

التدريسية التي تحقق من خاللها  وأساليبهاالخبرات التعليمية على تنوع اشكالها 

 المرسومة . وسياساتهااهدافها 

مجموعة من الخبرات المختلفة التي تهيئها  0922ر المفتي و الوكيل اوهي في نظ

المدرسة للمتعلمين داخل المدرسة او خارجها إلدراك النمو الشامل وتعديل السلوك 

وفق االهداف التربوية المنشودة وهو أحد أهم  العناصر التعليمية التي تساعد على 

  واالنفعاليةالنفسية العقلية  بناء شخصية متوازنة ومتكاملة من جميع الجوانب

وقادر على التكيف والنمو الطبيعي واإلبداعي كما يساعد على تنمية   واالجتماعية

 وصقل المواهب  واالبتكارروح المسؤولية وروح اإلبداع 

 :أنواع المناهج 

من تعريفات المنهج المختلفة لتخلص إلى وجود فروق جوهرية بين المنهاج  انطالقا

، والمنهاج الذي  Officiel Curriculumالذي يطلق عادة الرسمي المخطط له و

 Real Curriculumيتم تحقيقه بالفعل هو الذي يطلق عليه أحيانا المنهاج الواقعي 

 التالميذوالذي يتحقق في سلوك  ( Hidden  Curriculum)وهناك المنهاج الخفي 

 شئنا أم أبينا.
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 المنهاج الخفي : -أ

 Hidden Curriculu  وهو منهاج موجود معنا ويرافقنا في كل ما نقوم به من

، وأولى اأدبيات المسجلة في هذا المنهاج  التربية أعمال لها عالقة بعمليتي التعليم و

مخطط لتفاعل الثقافة مع التربية  0900هنري" الذي طور عام  تنسب إلى "جوليس

، 0990يب جاكسون ، ثم ظهرت كتابات "فيليانثربولوجاالفي دراسة في دراسته 

كاديمي حيث عرف المنهاج الخفي على أنه التحصيل المدرسي الثاني بعد التحصيل اأ

 الذي يعد التحصيل أول

 المصاحبويربط "جاكسون" المنهاج العلمي بعملية التعليم غير المقصود أو التعلم 

 وبرأيه تأثير هذا التعلم أكبر من تأثير المنهاج الرسمي.

وعدم  البالدةالمدرسة تقضي على روح المبادرة وتنمي  أن جاكسونإذ يرى 

 وتعلم السلوك غير السوي. المشاركة

  : المدرسيالمنهاج  -ب

المقررة  إن المفهوم السائد للمنهاج على الصعيد الرسمي يعني وثيقة المنهاج الرسمية

وهذه الوثيقة تتضمن اأهداف العامة والمحتوى المعرفي  التربيةمن طرف وزارة 

 التعليمية وأساليب التقويم واألنشطة األساليبو

واحدة من عدد  الى ولكن إذا تمعنا في النظام التعليمي يكشف لنا أن هذه الوثيقة ليست

 التي تشكل المنهاج والتي منها: واألهداف الرسميةمن الوثائق أو اأدوات 

 فلسفة التربية والتعليم في ذلك المجتمع.

 للنظام التربوي. واإلداريالتنظيمي  السياسات التربوية والهيكل

 والكتب الموصى باقتنائها في مكتبات المدارس. اإلضافيةكتب المطالعة 

التي تركز على  واألهداف أسئلتهاالعامة ومحتواها ونوعية  االمتحاناتأسلوب 

 قياسها.

  البناء المدرسي ومرفقه وتجهيزاته ونوعية اأثاث المدرسي.
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 المنهاج الواقعي:-ج

 الطالبالمقررات الدراسية الرسمية لكتب  خاللفي الغالب يتم التعلم في مدارسنا من 

، أي تلك التي يكون فيها  وأدلة المعلم وأساليب التدريس التي تتمحور حول المعلم

ودور  والتعليمالمعلم هو مصدر المعلومات وهو العامل المركزي في عمليتي التعليم 

مات الموجودة في الكتاب إلى أذهان الطلبة وتلقينها لهم المعلم يتمثل في نقل المعلو

إلى  واالستماعويتلخص دور الطالب في نسخ ما يكتب على اللوح  الطرقبشتى 

قليلة يكون  حاالتوهناك  عن اأسئلة والقيام بالواجبات المنزلية. واإلجابةشرح المعلم 

 وبشوقهمم للتعلم فيرغبهم فيها المعلم متميزا قادر على إثارة تفكير الطلبة وتحفيزه

 والبحث. االستطالعويوقظ فيهم حب 

واسعة فيما يخص تحقيقها  واختالفاتعلما أنه هناك تنوع كبير في تطبيق المنهاج 

 الواحدةوحتى ضمن المدرسة  واألريافوتطبيقها في مدارس المدينة ومدارس القرى 

 هماك تنوع في طرق التدريس ن معلم إلى آخر.

ومن  أخريومن منطقة إلى  أخرىاج الواقعي يختلف من مدرسة إلى أي أن المنه

 اأرياف إلى

 المدن.

فالفرق بين المنهاج الرسمي والواقعي أن المنهاج الرسمي معروف أما الواقعي فهو 

فالمنهاج الواقعي يقصد به الممارسات الواقعية على  معروفمتعدد ومتنوع وغير 

 مقصودة .وقد تكون مقصودة أو  المدرسةمستوى 

 : االستاذ 

للمعلـــم دور كبيـــر وحيـــوي فـــي العلميـــة التربويـــة والتعليميـــة ممـــا يـــدعوه 

إلـــى االبتعاد عـــن الـــدور التقليـــدي االلقـــائي وان ال يكـــون وعـــاء 

الحاجـــة ودون  للمعلومـــات بـــل أن يكـــون دوره تمكـــين وتوجيـــه التالميذ عنـــد

 التدخل الزائد وفي التخطيط لتوجيه التالميذ ومساعدتيهم عمى اكتشاف حقائق العلم .

ويشترط في المعلم الحصول على شهادة جامعية تربوية أو شهادة تخصـص مـع 

دبمـوم تربـوي فضـال عـن انخراطـه باســتمرار فــي دورات تدريبيــة ويجــب أن 
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ن بــين الــذين يتحلــون بمواهب تعليميــة عاليــة ورغبــة يختــار المعمــم مــ

صــادقة فــي ممارســته مهنــة التعلــيم وان يكــون المعلــم مــن صــناع القــرارات 

وصــاحب قاعــدة طالبية قوية ومتابعة لنمو التالميذ وتشجيعهم على البحث 

أسلوب الحوار والمناقشة المنظمة والدراسة والتعليم الذاتي وتدريب التالميذ علـى 

وإكسابهم المهـارات العلميـة المتعمقـة بالتجربـة وإكسابهم مهارة االتصال الفعــال 

والتفاعــل الجيــد مــع اآلخرين والتواصــل معهم وعليه إن يكــون القــدوة الحســنة 

 (11، ص 0100)جعفر،  لتالميذه فــي مظهره سلوكه واحترامه لعامل الوقت 

الشخص المفوض عن المجتمع لتوصل مع  0112يعتبر المعلم وفق ما تراه الفتالوي 

المتعلمين من خالل االدوار المتعددة التي يقوم بها اتجاه الطلبة بكونه قائد بالمجموعة 

وموجه  ألحكامومدير لمشروع والصادر  القراراتوباحث في شخصية وصانع 

 ومرشد لسلوك .

 والتعليمةلى ان المعلم يعد نموذج ووسيطا في العملية التعليمية ه ا0101ويؤكد قنديل 

 ومصمم ومقوم 

ومطور والمعلم في ممارسته لهذه االدوار يستند الى كونه صاحب مهنة لها اصولها 

النظرية والتطبيقية وميدانية ومن ثم فهو يصل الى النواحي السلبية في السلوك مستند 

 ة كما انهالى النواحي العلمية والميداني

على النحو العفوي ولكنه يضعها  واإلرشاديضع تصوراته في عالج او التوجيه 

  مستندا الى مبادئ ومعايير علمية .

الشــخص المفــوض عــن   (62ص 0100)الشلتي،  ويعــد المعلم وفــق مــا ذكرتــه

المتعــــددة المجتمــع فــي التواصــل مــع المتعلمــــين مــــن خــــالل األدوار 

التــــي يقــــوم بها تجــــاه الطــــالب والممثلــــة فــــي كونـــه قائـــداً  للمجموعة ، 

وباحثـــاً فـــي الشخصـــية ، وصـــانع قـــرارات ، ومـــديراً لمشـــروع ، وصـــادراً 

 وك .لسداً لي لي االحكـــام ، وموجهـــاً ومرش

طة داخـل لبيئـة المدرســية يمــارس السلي رئــيس  لمجـد المعن الحاالتوفـي جميــع 

فظـــي الل االتصالحجــرة الدراســة فــي محاولـــة التـــدريس (باســـتخدام أســـاليب 
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ا هوك والتحكم فيلــى قواعـــد السلفـــي العـــادة) وتحديـــد صـــور الخـــروج ع

 .(019، ص 0119 )ابو حطب وامال، (النظام داخل الفصل

 أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2 

يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية عامال أساسيا في العملية التعليمية           

 البيداغوجية، كونه صاحب الدور الرئيس في عملية التعليم والتعلّم، فيعرفه

تمر ومنهجي يوجه دوسولن"بأنه عبارة عن نظم نشاطات تكوين التلميذ، عمله مس

عملية التكوين ويراقب النتائج، أي يحقق التوازن بين األهداف المحددة لدوره" 

ويختلف أستاذ التربية البدنية والرياضية عن باقي األساتذة كونه تربطه عالقة وطيدة 

مع التالميذ تفوق حدود حصته، مما يستلزم منه مضاعفة ثقافته الفكرية وكفاءته 

في مهمته التربوية النفسية جوانب عديدة خاصة بالتلميذ، عمره،  البدنية، ويراعي

ميوله، تطلعاته، ومدى قدراته وأحاسيسه وذلك عن طريق احترام أفكاره وتفهم 

مشاكله، وتقدير أحاسيسه لتعزيز الثقة في نفسه وبالتالي تطوير االتجاه اإلنساني فيه، 

ارزا في المجتمع المدرسي، لمكانته ويعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية عضوا ب

في التأثير على التلميذ وتخليصه من عدة مشاكل السيما مشكل العدوانية، ومقدار 

إخالصه في عمله يتوقف إلى حد كبير على كيانه النفسي وعناصر شخصيته ومدى 

 .(61، ص 0111)سليمان، تأثيره على سلوك التالميذ

  :التلميذ3- 

سيا من العناصر المشكلة للعملية التعليمية خاصة بعد ظهور يعتبر التلميذ عنصرا أسا

 التربية الحديثة.

طار االذلك أن "أحمد سيشوب" يرى أن التلميذ هو العنصر اأساسي والمهم والمشّكل 

العالقة المدرسية المكونة أساسا من المعلم والتلميذ لذلك على المعلم أن يكون ملما 

 في عمله اليومي . يضمن النجاح لخصائص التلميذ حتى

أو  االبتدائيويذهب "أحمد برغوثي" في تعريفه للتلميذ على أنه المزاول للتعلم 

 (.اإلعداديالثانوي أو 
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 واألساليبأنه أساس العملية التعليمية أذ تنصب باتجاهه جميع الطرائق  أيضاويعرف 

مات حول علووالتقنيات التعليمية بهدف تزويده بما يحتاج إليه من معرفة وثقافة وم

 مادة اختصاصه وتعلمه .

 للتلميذ: اإلجرائيالتعريف 1-3- 

هو فرد يتم تزويده بكم معين من المعرفة والمعلومات مع ضرورة جعله مركز 

ومراعاة طبيعة شخصيته واحترام ميوله لتحقيق  تعليميأثناء القيم بأي عمل  االهتمام

 تنمية شخصية من جميع جوانبها.

ي للمنهج أصبح معيار نجاح المتعلم حصوله على درجات في ضوء المفهوم التقليد

معينة في اختبار التحصيل الدراسي لذا نجد أنه يبحث دائما عن أسهل الطرق التي 

سواء باستخدام كتب خارجية أو استخدامه أساليب  ،االمتحان تؤدي إلى اجتياز هذا

 مجتمعه سه وغير مشروحة، دون النظر إذا ما كان هذا السلوك سوف يسيء إلى نف

وأدى تعدد أشكال اأساليب في المادة الدراسية والمدرسة والمعلم إلى عدم مراعاة 

اهمال قدراتهم واستعداداتهم وحاجاتهم وعدم توجيههم  و التالميذالفروق الفردية بين 

اليومية مما أدى إلى إهمال  مشكالتهمإلى البحث أو استخدام اأسلوب العلمي في حل 

 دى المتعلم.توجيه السلوك ل

ولقد أدى تحديد كمية معينة من المواد الدراسية لجميع الطالب في فترة محددة إلى 

التي تتفق  المجاالتضياع الفرق أمام الموهوبين والمتقدمين في التقدم والنبوغ في 

 مع مواهبهم(.

 :سيهمبمدر تالميذال عالقة2-3- 

ـــين أســـلوب معاملـــة ود عالقـــة بأوضـــحت عـــدد مـــن الدراســـات وجـــ

لبــة قــة التــي تتكــون بــين الطالم المدرســي . وان العالمـــدرس لطلبتــهم تكـــيفه

كبيــر فــي تكيــف سلوكهم  تأثيرا ومدرســيهم فــي داخــل الصــف وخارجــه له

الــب ن الطيــة تفاعـل بـية عمل(إن التربيــ Bellالمدرســي ، وقــد أوضــح بيــل ) 

 فيالبيئـة المدرســية . وان وظيفـة المــدرس  والسيما والبيئـة التــي يعـيش فيها

 ، وان المدرس بمـا هومع البيئة المحيطة ب اوال لى التوافق مع نفسهمساعدة الطالب ع
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ـة مـع فاعلقـات ن مـن عالكـولات ، وبمـا يمتوإرشادات وتوجيهمـن دروس  يقدمون

 االجتماعيى زيادة التوافق النفسي والتكيف ن العوامل المساعدة علم يعـد طلبتهم

، فــي جــو  طلبته لدى الطالب ، وبحكم خـــبرة المــدرس ووجــوده الــدائم مــع

 ، ً ً بينـهواحــد يصــبح قائــداً تربويــا ه مـن بتـلوبـين ط يســتطيع أن يوجـد تجاوبـا

ة أخـرى . كمـا يســــتطيع المــــدرس مـن جه يةم النفسـيـاتهـة ، ويشـبع حاججه

هم ـم مــــن تعــــديل مــــدركاتهمع علهوتفا هبتـــلمــــع ط هقاتــــالع خاللمــــن 

، ممـا تقـدم  هبتلم ، وبذلك يستطيع المدرس أن يكون قوة مؤثرة في طهاتواتجاه

يـة تـأثير لـؤدي إلـى عم، ت طلبتهيمكـن القـول إن بناء المدرس عالقات ايجابية مع 

وك مقبول من الطالـب تجـاه لمتبادلـة بـين المـدرس والطالب ، وبالتالي تؤدي إلى س

 .األكاديمي هوأدائـ مدرسه وتجـاه تعليمه

الذي يتولى تحقيـق  وهو يميةلفي تنفيذ البرامج التع االساسيم العنصر اذ يعد المعل

 (12ص 0101)واخرون،  لتربوية ا المعملية ها الجيهاتالتي تضع الهدافا

 :لبعضا هممع بعضتالميذ ال عالقة3-3- 

إلى عـدد مـن العوامـل والمـؤثرات  االجتماعيم النفس لوع االجتماعماء ليشير ع

ــا جماعــة الرفــاق فــي الصــف ، هالتـي تكمـن وراء الجماعــات الصــغيرة ، ومن

  ذه العواملاعة ومن ههذه الجموتســاعد فــي تفســير ســموك أفراد 

 (12،  16ص 0112)الجميلي،

 ا .المهمات المشتركة والرغبة في إنجازهداف وااله -

 ات .هتجااالفي العادات والتقاليد والقيم و هالتشاب -

 موم مشتركة .هفي إطار  االجتماعيالقرب المكاني والتفاعل  -

 وية وشعور  النحن  .هوال االنتماءالحاجة إلى  -

  بعوامل أخرى تتصل ببنية الجماعة وحجميا وإيجاباباً لا سهمل جميعذه العواهوتتأثر 

 وك الفـرد لى دور نظرية النمذجة في تشكيل سـلع Banduraباندور (وقد اكد العالم )

 والسيمام هين المحيطـين بليـد االخرم عبـر تقهوكياتالتالميذ الكثير مـن سـلاذ يتعمم 

 (12،ص 0101خرون، واالصمادي ) م فـي المدرسة هاقـران
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 متطلبات تطوير البيئة التعليمية المادية : - 4

 البيئة التعليمية وإنشاءاالهتمام بالحاجات النفسية للمتعلمين عند القيام بتصميم 

 (603ص 0932)ودترنز،   المدرسية 

 تنويع الفضاءات المدرسية وفق تنوع االنشطة التربوية 

 على البناء المدرسي انعكاساته و اهتح المدرسة على البيئة المحيطة بتف

 معيقات البيئة المادية المدرسية التي تواجه استاذ التربية البدنية : - 5

 للممارسة  عدم كفاية االجهزة و االدوات في المدرسة او المتوسطة: 

بوفرة امر له قيمة كبيرة وهو عامل مساعد في انجاح  واألجهزةوجود االدوات 

النشاط اكثر  بأوجهان يقوم  لألستاذيمكن  واألدواتالجهزة الدرس اذ بواسطة هذه ا

ا دقيقا يزيد تنوعا كما يصبح العمل اكثر تشوقا ولكن في نفس الوقت يتطلب تخطيط

من مسؤولية االستاذ المدرس وفي ادارة درسه فهو يحاول ان يجعل النشاط حرا 

يصبح  االمر اقرب الى زمام النظام من يده ف ليفلتتلقائيا وفي نفس الوقت يحاول ان 

ذالك الى اصبات وحوادث لذا كان من الواجب ان يكون المدرس  يؤديالفوضى وقد 

 (02،  03ص 0112)خفاجة،  ذو قدرة خاصة على التنظيم وحسن االداء 

  الممارسة غير كافية : وأماكنالمساحة المخصصة للمالعب 

عات التدريب اق ب ومن نقص في المسحات المخصصة للمالعتعاني معظم المدارس 

 المغلقة

الى ضياع وقت كبير من الحصة  يؤديعدم توفر اماكن مخصصة لخلع المالبس مما 

التالميذ في الفصل بصورة غير منتظمة يمكن ان  وأدواتكما ان ترك المالبس 

 الى فقدانها . يؤدي

  االستاذ بابتكاراتالزامية المنهج وتقييده: 

ن في فترة زمنية محددة الى حرمان المدرس من ادى الزامية المدرس بمنهج معي

عملية االبتكار والنمو المهني والتي يجب ان يشعر بها في مهمته ذالك لعدم قدرته 

والن المنهج مخصص وله على الخروج خارج المنهج المحدد من قبل الوزارة 
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الى ذالك عدم مناسبة بعض محتويات المنهج مع طبيعة  باإلضافةحصص محددة 

 وكذالك عدم الوضوح والفهم وتقويم اهداف المنهج  واألجهزةميذ وكذلك االدوات التال

 موقع درس التربية البدنية والرياضية من الجدول الدراسي :

حيث تختلف االراء حول توقيت درس التربية البدنية في الجدول الدراسي فالبعض 

تى يتسنى لتالميذ القيام يرى ان تكون حصة التربية البدنية في بداية اليوم الدراسي ح

حركية تساعدهم على مواصلة اليوم الدراسي بمهمة ونشاط بينما يرى  بأنشطة

 إلعطاءالبعض االخر ان تكون حصة التربية البدنية في وسط الجدول المدرسي ذالك 

الفرصة للتالميذ لكسر وتيرة اليوم المدرسي بنشاط يسمح لهم بمواصلة ما تبقى من 

في نهاية اليوم ر فعالية ويتفقون على ان الدرس ال يجب ان يكون اليوم بصورة اكث

 (000، ص  0990)الشاطي،  الدراسي

البيئة  وإنشاءجات النفسية للمتعلمين الواجب مرعاتها اثناء تصميم االح -6

 :المدرسية

 الطالب وخصائصهم الحركية  ألعمارالحاجة الى مالئمة المبنى لمدرسي 

ألنها موضع شكوى منذ زمن بعيد  ومازلتقد كانت المدارس يقول روبرت دوترنز: ل

طوي على التربية النظامية ال تتفق مع كل ما نامن به من التدريب التقدمي الكتساب تن

لشعور بالمسؤولية وتفسح المجال لغريزة القطيع المناهضة للجهود التربوية للمعلم 

ئفة من القيود التي غالبا ما طا مراعاةفتعرض التالميذ لنظام الصارم وتفرض عليهم 

، ص 0932)ودترنز،  مستمر يضر بجميع المعنيين  إلشرافتحول الحياة المدرسية 

602) 

تقدير العالقة الضئيلة بين المبنى المادي وعملية وفي النهاية ان يكون من الصعب 

 التعلم 

 الحاجة الى اتصميم المبنى المدرسي ينمي القدرات العقلية ويثير النفس :

الت تعطي الطالب الشعور بالنجاح واالنجاز واالعتراف اح اقتراح توفير عناصر و

بالذات وذالك مثال من خالل عرض االعمال والمواد التي يقوم بانجازها اثناء اليوم 

المدرسي في الصالت الرئيسية والممرات لكي يراها زمالئه وزائرو المدرسة ومن 
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فالصفوف والمخابر والمالعب  واآلخرينمالئه ثم ينمو فيه حب العمل والتنافس مع ز

 والمرافق التعليمية االخرئ البد ان تصمم كي يتمتع بها كل من يدخل المدرسة 

 (19، ص 0922)دافيز،   ، 

 الحاجة الى تصميم يشجع الطالب على التعلم العفوي :

في ب العادي يستطيع ان يتعلم الكثير دون ان يشعر بذالك من خالل وجوده لفالطا

 االحتياجاتذالك على الطالب ذوي  يؤثربيئة غنية مليئة بالمعارف والعلوم كما 

الكثير عند مروره صباح كل يوم امام  الشيءالخاصة فعلى سبيل المثال يتعلم الطالب 

لوحة جذابة تشمل خريطة العالم ومعلومات عامة رياضية صحية اقتصادية وعلمية 

 وغيرها .

د من عوامل تربية الذوق عند الناشى فنحن نتعلم عن الشك ان تجميل المكان يع

فاستخدام الستائر ذات  واإلرشادطريق التقليد اكثر مما نتعلم عن طريق النصح 

االلوان بهيجة وتزيين الجدران بصور وتماثيل من صنع التالميذ والفنانين واختيار 

 بأفنيةشجار التالميذ لمالبس جميلة ونظيفة وتزويد الحجرات بالزهور وغرس اال

واختيار الوان البناء كل ذالك يساهم في خلق الجو من الجمال والسعادة له االثر في 

 (12، ص 0921)العنيفي، تهذيب االحداث 

يقول صموئيل ميكاريوس : ليس هناك من منكر الثر الغير مباشر لمكان العمل 

ميذ ومدرسيهم ولما كانت المدرسة هي مكان عمل التال واإلنتاجالعمل  علىوظروفه 

وسائر موظفي المدرسة فان كل ما يمكن عمله ليكون هذا المكان جميال ومحببا الى 

 النفس هو الجهد في سبيل توفير رضى التالميذ والعاملين بالمدرسة عن عملهم وهو

 0921)صومائيل،    صحتهم النفسية وزيادة انتاجيتهممن ثم جهد في سبيل توفير 

 . (29ص

 :البيئة المدرسية همية وفوائد جودةأ -7  

البيئة المدرسية تهيئ التالميذ من كل النواحي الجسدية والنفسية واإلجتماعية في إن 

 :ولها أهمية منها المرحلة المتوسطة وفي المراحل الالحقة

  وتطوير النظام اإلداري في المؤسسات التعلميةضبط 
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  بمستوى الطالب في جميع المجاالتاإلرتقاء 

  منها ووضع الحلول لهاشكاوى الطالب وأولياء أمورهم وتقليل ضبط 

  الكفاءة التعليميةزيادة 

  التعليميةمؤسسة المستوى األداء برفع 

 معو أولياء األمور والمجتبمتطلبات الطالب ء االوف 

  رق العلميةالمؤسسة من تحليل المشكالت بالطتمكين 

  نشطة الرياضيةمستوى الطالب وإعطاء األهمية لممارسي األرفع 

  بين جميع القائمين بالتدريس واإلداريين في المؤسسة والتكاملالترابط 

  ير واإلعتراف المحلينظام الجودة يمنح المؤسسة التعليمية التقدتطبيق 

  التعليم من خالل تقويم النظام التعليميتطوير 

  البيئة المدرسية الفعّالة: -8

لة هي تلك البيئة التي تتألف من مقومات مادية إن البيئة المدرسية الفعا  

وبشرية وظروف معنوية التي تدفع باألستاذ والتلميذ إلى تحقيق اإلنجاز األفضل 

والتي تؤدي فعال إلى تحقيق األهداف التربوية، كما يقصد بها المكان أو البيئة التي 

علم، والتي تساهم تتميز بنشاطات أكثر وتفاعل إيجابي أكبر بين كل من المعلم والمت

في إثراء األداء الحركي لدى التلميذ، وأنها البيئة التي تحفز على العمل الجماعي بين 

التالميذ وتنمي روح اإلبداع لديهم، وتسمح بتوظيف أساليب تدريس حديثة ووسائل 

التكنولوجيا في العملية التدريسية وتوفر فرصا لجميع األطراف المرتبطة بالعملية 

والتربوية، وبعبارة مختصرة إنها البيئة التي تتفهم طبيعة المعلّمين  التعليمية

 واحتياجاتهم التدريسية، والمتعلمين واحتياجاتهم البدنية والنفسية واالجتماعية.

وتؤكد معظم الدراسات واألدبيات التربوية التي تناولت موضوع البيئة    

ادر التعلّم المختلفة لها تأثير كبير المدرسية، أن البيئة المدرسية الّسوية الغنية بمص

على األداء التدريسي لألستاذ والتحصيل الدراسي والتفوق الرياضي لدى التالميذ، 

وهذا لما تهيئه من مناخ بيداغوجي ونفسي مناسب للتعلّم  يتمثل في تقديم المعرفة 

درسية وإكساب مختلف المهارات الحياتية والفكرية والرياضية من خالل المناهج الم
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الجيدة، وبيئة التعلّم الفعالة في التربية البدنية والرياضية هي البيئة التي تعطي 

الفرصة األكبر للتعلّم وتسمح للتلميذ ألقصى قدر من محاوالت الممارسة، والتي 

تتوفر على كل اإلمكانيات والظروف المادية التي تسمح لألستاذ أن يوظف كفاءاته 

لية التدريسية، وتقلل من الوقت الذي يقضيه التلميذ في ومهاراته وقدراته في العم

نشاط غير نشاط الممارسة، وتساهم في توظيف األساليب التدريسية الحديثة التي 

تساهم في تطويـر قدرات التالميذ وتُنتج أكبر تقدم لهم في التعلّم الحركي، ولذلك 

 نذكر منها: هناك أمور يجب مراعاتها  لتحقيق بيئة مدرسية رياضية فعالة

  ،أن تخلو بيئة التعلّم من النشاطات التي تعوق انتباههم وتركيزهم أثناء التعلم

 وتعوق قدرة المعلم على إعطاء تغذية راجعة.

  أن يراعى مناخ التعلّم بتصميم نشاطات تشعر المتعلم باالرتياح، ولذلك يجب أن

 يكون مستوى الدافعية لدى المتعلم مناسباً.

 ب مالئمة من حيث مراعاة شروط األمان واستيفاء الشروط أن تكون المالع

 الرياضية والتربوية.

 .أن تكون المساحة مالئمة من حيث اتساع المكان بالنسبة لعدد التالميذ 

  أن تكون األدوات متوفرة من حيث كفايتها ومالئمتها لسن التالميذ وقابليتها

 للتحريك.

 شاط الرياضي مثل غرف تغيير قرب المرافق والخدمات المرتبطة بأداء الن

 المالبس وأماكن االغتسال وأماكن حفظ األدوات من مكان تنفيذ الدرس.

  أن يكون المناخ المدرسي مالئم يدعو إلى الثقة واالطمئنان لتحقيق الهدف األول

 واألساسي وهو تنمية التفكير والمهارات الحركية للتالميذ.

  ً على التفكير، وأن يكون ُمقدراً  أن يكون المناخ المدرسي بشكل عام مشجعا

لمختلف األفكار واالقتراحات واآلراء، بحيث يشكل جواً إيجابياً يشجع إلى مزيد 

 .(012، ص 0112)محمد م.، من اإلبداع الحركي لدى التالميذ 

 . تحسين الظروف بالمراقبة المستمرة وتفقد الهياكل الرياضية 

 ذ المتفوقين في األنشطة الرياضية .اإلهتمام بالمادة من خالل تشجيع التالمي 
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 . إنشاء قاعات رياضية لتفادي التقلبات المناخية 

 . تجديد الوسائل التي تعتمد عليها الحصة 
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 : خالصة

المعلمين  أداءالمدرسية دور فعال في  للبيئة الفيزيقية أنستخلص مما سبق ذكره ن

فهي تمثل المحيط الذي يساعد المعلمين  ،التعليمية ألنها تمثل جزءا مهما من العملية

تشكل عامل ايجابي يساعد المعلم على  أنهاوجه ، كما  أكملعلى القيام بأدائهم على 

 اإليضاحكوسائل  أدائه، ذالك من خالل توفير الشروط الالزمة لتحسين  أدائهتحسين 

 إلىريس ، باإلضافة التي تعد من معينات المدرس ، كونها تحسن كفاءته في التد

يلعب دورا فعاال في تشجيع وزيادة فعالية المعلمين  األخيرالمبنى المدرسي ، فهذا 

التي تناولت متغيرات البحث،  اتالدراسبعض نتائج  أثبتت ، حيثداخل المدرسة

البيئة المدرسية وخاصة منها الفيزيقية في  أهميةوكذا تأكيد بعض المتخصصين على 

 التدريسي لدى األستاذ األداءلتعليمية سواء على تحسين العملية ا

على التحصيل والتفوق الرياضي لدى التلميذ خاصة في مادة التربية البدنية  أو

 والرياضية. 
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 د:ـــتمهي -1
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 :تمهيد- 

في المرحلة المتوسطة خالل درس التربية البدنية  الرياضية و البدنية التربيةمادة  إن 

في توازن  واجتماعيانفسيا وعقليا وبدنيا  إلى إعداد التلميذ إعداداوالرياضية تسعى 

 مواجهة على بذاته قادرا يكون لنصل به في األخير إلى مواطن صالح ،شخصي تام

عليه سوف يتمحور هذا الفصل و ،جتمعهمو لنفسه نافعا يكون ةثم ومن الحياة متطلبات

 .والرياضية البدنية التربيةحول مفهوم وتعريف وأهداف تدريس مادة 
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                                  مفهوم التربية البدنية والرياضية:   -1

وهي مادة ال تفصل عن العناصر األخرى من ، ة البدنية جزء من التربية العامةالتربي   

 . (1002)الخولي، البرنامج الدراسي ألنها جزء منه ، وركيزة من الركائز األساسية له

 تعريف التربية البدنية و الرياضية:  -2

وعة من األنشطة و المهارات والفنون التي يتضمنها البرنامج يمكن تعريفها بأنها مجم   

وتهدف إلى اكتساب التلميذ مهارات وأدوات تساعده في عملية  بمختلف مراحل التدريب

التعلم حيث يمكنه االعتماد على التجربة الشخصية ، والممارسة الذاتية ، و هذا ما يقصد 

 بعبارة النشاط .

 :  الرياضيةية البدنية واألهداف اإلجرائية للترب -3

إن األهداف العامة للتربية البدنية و الرياضية ال يمكن إنجازها وتحقيقها ،خالل دورة أو  - 

أما عن األهداف التي ، في نهاية مرحلة التعليم المتوسطسنة أو سنتين وإنما يمكن تحقيقها 

 تحققها التربية البدنية يطلق عليها األهداف اإلجرائية

 لهدف اإلجرائي :مفهوم ا 

هو عبارة عن إحداث تغيرات في سلوكيات التلميذ أو ما يتوقع من المتعلم إنجازه ، خالل  -  

 كل حصة تعليمية .

يعرف "جرو لند " حصيلة تعليم مبلورة في سلوك المتعلم وتظهر من خالل سلوكا ته  ، وقد 

 . (1000يكون هذا السلوك حركيا أو انفعاليا أو معرفيا  )سكرة، 

عند كتابة الهدف اإلجرائي يجب صياغته عن صيغة الحاضر أو المستقبل ، )يجري ،   

يعرف ،يفرق .....( ويشترط أن يتصف بالوضوح والثقة والواقعية ، ويكون قابال للقياس 

والمالحظة ويؤخذ بعين  االعتبار تنمية المجالت الثالث )الجسمي , االجتماعي ، العاطفي ، 

 المعرفي ( .

 طرق رئيسية في تعلم المهارة الحركية في التربية البدنية والرياضية : -4 

  : الطريقة الجزئية 

تعتمد هذه الطريقة على تقسيم المهارة الحركية في التربية البدنية والرياضية ، إلى  -   

أجزاء ومراحل بحيث يكون لكل جزء هدف واضح ومحدد ويتعلم كل جزء لوحده وهذه 
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خاصة في الحركات الصعبة ، والمعقدة وتناسب الماهرات التي يمكن الطريقة تستعمل 

تقسيمها إلى أجزاء صغيرة ، ويتعلم كل جزء منفصل عن األخر ، وبعد إتقان التلميذ لهذا 

الجزء ينتقل إلى الجزء الذي يليه ، وهكذا حتى يتعلم تعليمه جميع أجزاء الحركة األساسية ، 

 المهارة الحركية واحدة ، واحدة  ثم بعد ذلك يقوم التلميذ بأداء

  : الطريقة الكلية 

تعتمد هذه الطريقة على تعلم المهارة الحركية واحدة دون تقسيم أو تجزئة إلى أجزاء و   

وحدات صغيرة وتتميز بشرح المهارة الحركية ككل نظريا بطريقة مبسطة وأداء نموذج 

 القيام بإصالح األخطاء أثناء الممارسةحركية متكامل المهارة تم يبدأ تعليمها وعلى المعلم 

  :)الطريقة المختلطة )الكلية الجزئية 

وتعتمد على الجمع بين الطريقتين السابقتين وفيها يبدأ المتعلم بتعلم المهارة الحركية ككل    

في البداية وبسورة بسيطة وسهلة بعد أدائها ينتقل المتعلم األجزاء الصعبة مع ربطها بكل ، ثم 

ك يؤدي المهارة الحركية ككل ويتم تعليمها وتثبيتها وإتقانها وفيها ، يستفاد من مزايا بعد ذل

 كل منهما والتعلم على عيوب كل طريقة منهما و التعلم بها يعطي ويحقق نتائج أفضل.

 مكانة التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية : -5

بدنية و الرياضية بفترات تاريخية وضعت فيها في المنظومة التربوية مرت التربية ال    

العديد من التعريف و اختلطت بشأنهم المفاهيم ونظرا لهذا الخلط تعتبر من أهم المجالت في 

تربية األجيال في الوقت الحاضر ، فإنه لزم علينا معرفة المنظومة التربوية ، وتشتمل على 

أساليبها في الوصول إلى أهدافها ، وما كل القوى التربوية الموجودة في المجتمع ، وكذلك 

هو المقصود بالتربية البدنية و الرياضية كأحد أهم هذه العناصر في المنظومة  )الميثاق 

 (2833الوطني، 

 :2833قانون التربية البدنية و الرياضية لسنة 

 عمل هذا القانون على ست محاور أساسية وهي:  

 رياضية في الجزائر القواعد العامة لتربية البدنية وال - 

 تعلم التربية البدنية و تكوين اإلطارات - 

 تنظيم الحركة الرياضية الوطنية  - 
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 التجهيزات و العتاد الرياضي  - 

 حماية ممارس الرياضة  - 

 الشروط المالية - 

 :والرياضية تعريف حصة التربية البدنية -6

عن طريق النشاط الحركي هي مظهر من مظاهر التربية ،تعمل على تحقيق اغراضها 

المختار الذي يستخدم بهدف خلق المواطن الصالح الذي يتمتع بالنمو الشامل المتزن من 

النواحي البدنية و النفسية و االجتماعية حتى يمكنه التكيف مع مجتمعه ليحيا حياة سعيدة تحت 

 اشراف قيادة واعية .

لية التربوية التي تهدف الى تحسين يعرف ويست بوتشر التربية البدنية على انها هي العم

 االداء االنساني من خالل وسيط هو االنشطة البدنية المختارة.

و ذكر لومبيكين ان البعض يرى ان التربية البدنية انها هي مرادف للتعبيرات مثل التمرينات 

 و االلعاب.

تكوين المواطن و يعرف كويسكي كوزليك التربية البدنية هي جزء من التربية العامة ،هدفها 

 بدنيا.

وبذالك فان حصة التربية البدنية كاحد اوجه الممارسات تحقق اهداف على مستوى 

 ( 21، ص 1001،  1002المتوسطات )حسيبة، 

 :والرياضية أستاذ التربية البدنية -7

ن أستاذ التربية البدنية و الرياضية الذي يلعب دورا هاما في تكوين الصفات الرئيسية إ -

ذ مثله مثل أساتذة المواد التربوية األخرى حيث اصبحت مهمته أوسع من اكساب للتلمي

التالميذ المعارف الصالحة ، "فعلى االستاذ أن يكون المرشد و المصلح االجتماعي قبل أن 

 يكون أستاذ مدرس أو مربي " . 

استاذ  االستاذ هو العامل الرئيسي و المؤثر بشكل كبير في العملية التدريسية حيث يشغل

التربية البدنية و الرياضية حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين و الخبراء في مجال التدريس 

الرياضي ، حيث يعتبر هذا المجال محل الدراسات و البحوث حول كيفية اختيار أستاذ 

التربية البدنية و الرياضية و كذلك معايير استاذ التربية الرياضية الناجح و هناك دراسات 
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في مجال أسس اعداد أستاذ التربية البدنية و الرياضية و رغم ذلك مازلنا نعاني من تمت 

 (253ص 1003النواقص في اعداد األستاذ منها :  )احمد، 

  .دراسة أشكال التفاعل اللفظي و غير اللفظي -

  .دراسة تحليل سلوك أستاذ التربية البدنية و الرياضية أثناء التدريس- 

 .ستاذ ككلتقويم أداء اال -

و قد عبر أحد المربين على وظيفة االستاذ بقوله : " ان عملية التربية تعمل على تقويم الفرد 

و ادماجه في شتى المجاالت الطبيعية،االجتماعية،االخالقية و كيفية العمل بهم. )النشواني، 

 (05،ص 2832

 الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية و الراضية :

تاذ التربية البدنية و الرياضية كغيره من األساتذة يجب عليه أن يتميز بصفات تجعله ان أس

يحافظ على مهنته كأستاذ منها جسمية و عقلية و منها صفات تضمن استمرارية مهنته ليكون 

 فردا يكون صالحا و سليما.

 : التعليم 

ي و التكويني يفوق ما يجب ان يتوفر األستاذ على قدر كاف من المعلومات في مساره الدراس

 يعطيه للتلميذ في مجال تخصصه .

  :صحة الجسم 

يجب ان يتوفر لدى األستاذ الصحة حيث ان الصحة الغير سليمة تجعل األستاذ غير قادر 

 على القيام بمسؤولياته و تحمل الصعوبات التي يتطلبها عمله.

 : النظافة 

 بمالبسه و مظهره. يجب ان يكون األستاذ قدوة للتالميذ من حيث العناية

 الخصائص التي تميز أستاذ التربية البدنية و الرياضية :

 االخالق: 

يجب أن يتحلى األستاذ باألمانة و الصبر و أن يكون مخلصا في عمله،صادقا في قوله و 

 قادرا على تحمل مسؤوليته.
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 :العقل 

لفة و يتمتع بصحة أن يكون األستاذ ذكيا يملك القدرة على حسن التصرف في المواقف المخت

 عقلية ذو أفكار عميقة.

 :المادة التعليمية 

يجب أن يكون األستاذ على دراية بما يتعلق بمنهته )طرق التدريس و األساليب الحديثة في 

 (253، ص 1003التعلم(. )احمد، 

 :الكفاءة -8

  :مفهوم الكفاءة 

تغيير الموجب في سلوك هي القدرة األدائية الفعلية عند األستاذ على ممارسة احداث ال -

 التعليم بدرجة من المهارة و الجودة التي تترفع من شأن الفعل نتيجة كل أو بعض العناصر:

 أوال : المؤهالت الدراسية التي يحصل عليها األستاذ في تخصصه.  

 (23، ص 2830الخبرة العملية الناتجة عن ممارسة فعلية تطبيقية .)الزروس،  ثانيا :  

ءة على أنها مجموعة من المعارف و المفاهيم و المهارات و االتجاهات التي و تعرف الكفا

تواجه سلوك التدريس لدى االستاذ. ويمكن قياساتها بمعايير خاصة كاالختبارات التحصيلية و 

 بطاقات معدة لذلك و تنقسم الى أنواع:

 الكفاءة المعرفية

 الكفاءة الوجدانية 

 الكفاءة األدائية  

 (23، ص 2832)الجامد،  تاجيةاإلنالكفاءة 

 ة ألستاذ التربية البدنية و الرياضية :سيالكفاءات التدري -8-1

يجب على أستاذ التربية البدنية و الرياضية أن يكون ذو كفاءة تدريسية و قد ظهر مصطلح 

الكفاءات كرد على االتجاه التقليدي الذي يقوم على تعود األستاذ على اكساب الطالب 

عارف الالزمة له دون العمل بالكفاءات و تكمن الكفاءات التدريسية لألستاذ المعلومات و الم

 في :
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  سسها :أالكفاءة األكاديمية و النمو المهني و 

 اتقان مادة التخصص  -

 اتقان مادة التخصص الفعلي  -

 متابعة ما يستجد في مجال التخصص  -

  (31، ص 2832)الجامد،   متابعة ما يستجد في المجاالت الفرعية  -

 كفاءات تخطيط الدرس: -

 صيانة أهداف الدرس بطريقة اجرائية  -

 تصنيف أهداف الدرس في المجال المعرفي -

 تصنيف أهداف الدرس في المجال الوجداني -

 تصنيف أهداف الدرس في المجال الحسي و الحركي -

 تحقيق الخبرات الالزمة لتحقيق الدرس  -

 تحديد طرق التدريس  -

 (35، ص  2832)الجامد،  اة من البيئة المحلية تحديد الوسائل التعليمية المنتق -

 اختيار وسائل التقويم  -

 كتابة خطة الدرس -

،  2883)الخولي ا.،  تقسيم المهارات المتعلمة و تقدير الحصائل المعرفية و االنفعالية  -

  (212ص

 كفاءات تنفيذ الدرس: -

 اثارة اهتمام التالميذ بموضوع الدرس  -

 ربط موضوع الدرس بالبيئة -

 ة الفروق الفردية بين التالميذمراعا -

 تنويع أساليب الدرس -

 كفاءات ضبط الدرس: -

 التعامل بحكمة مع المشكالت أثناء الدرس -

 جذب انتباه التالميذ  -
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 (03، ص 2832)الجامد،  بث الود و األلوفة في الصف  -

 كفاءات التقويم: -

 اعداد اختبارات تشخيصية للتالميذ -

 العمل بالتقويم الدوري -

 يم المستمر للتالميذ متابعة التقو -

 كفاءات ادارية: -

 التعاون مع االدارة في انجاز األعمال  -

 تسيير االختبارات المدرسية -

 تقديم اآلراء و االقتراحات  -

 كفاءات التواصل االنساني: -

 عالقات حسنة مع التالميذ -

 عالقات جيدة مع اولياء التالميذ -

 فتح باب المناقشة و الحديث -

 التربية الدنية و الرياضية:الكفاءات الشخصية ألستاذ  -8-2

باإلضافة الى الكفاءات المهنية ، يجب أن يتمتع األستاذ بكفاءة شخصية تتعلق بشخصيته و  

 هي من الجوانب االنسانية في االعداد المهني و من أبرزها :

  .االيمان بغية التدريس و القيادة -

  .االهتمام برعاية اآلخرين -

 .التفهم االجتماعي -

 .ستعداد للتدريساالهتمام و اال -

 .حالة صحية فوق المتوسط -

  03، ص2832)الجامد،   .استخدام مطلق للغة القومية  -
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 درس التربية البدنية و الرياضية: -9

  : تعريف 

يعرف درس التربية البدنية و الرياضية على أنه الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي في  -

و الرياضية بالمدرسة و هي تشمل كل أوجه األنشطة  الخطة الشاملة لمناهج التربية البدنية

 .(283،ص 2883)الخولي ا.،  التي يريد المدرس أن يمارسها تالميذ المدرسة.

درس التربية و الرياضية هو أحد أشكال المواد األكاديمية مثل علوم الطبيعة و الكيمياء و  و

خبرات حركية و ايضا كثير من  اللغة اكنه يختلف عن المواد لكونه يمد التالميذ مهارات و

المعارف و المعلومات التي تعطي الجوانب الصحية و النفسية و االجتماعية اضافة اللى 

 الجوانب العلمية لجسم االنسان.

 :درس التربية البدنية و الرياضية أهمية -10

 تكمن أهمية درس التربية البدنية فيما يلي: 

 تعد الركن األساسي لتطوير كافة قدرات التالميذ  -

 عملية توجيه النمو و القوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية والتدريبات الصعبة  -

 تنمية النواحي النفسية واالجتماعية -

 اعطاء الفرصة للبالغين باالشتراك في اوجه النشاط داخل وخارج المدرسة  -

سمتها السياسة التعليمية في مجال النمو البدني والصحي التي رالتربوية  غراضيحقق األ -

 للتلميذ على كل المستويات.

 (83، ص 2880)المندالوي،  تنمية الكفاءة البدنية و القدرة الحركية و القدرات الذهنية. -

 :درس التربية البدنية و الرياضية مراحل -11

ة البدنية و الرياضية مراحل كما لكل حصة تربوية مراحل تقوم عليها ، فان لحصة التربي 

 تقوم عليها و هي :

  : المرحلة االعدادية 

و هو التحضير العام على المستوى النفسي و البدني مع التحضير الخاص بالنشاط و  

التالميذ فيزيولوجيا و نفسيا و الجزء التحضيري  إعدادالهدف منها   األهداف المسطرة
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الدرس بالحلة النفسية و االنفعالية و البدنية للتالميذ بتضمن بداية منتظمة للدرس ويحدد نجاح 

 ويشترط في هذه المرحلة :

 أن تكون هناك تمرينات غير مملة -

 جهد عصبي بسيط  إلىتحتاج  -

 تتناسب مع الجنس و السن  -

   : المرحلة الرئيسة 

 مواقف تعليمية خاصة لتحقيق األهداف المحققة  -

 رجة النجاحمواقف تطبيقية تساعد على تقييم د -  

 النشاط التعليمي : -أ

و  هو تقديم المهارات المراد تعلمها سواء كانت اللعبة فردية أو جماعية ، حيث أن طريقة 

 التعليم تلعب دور كبير في استيعاب هذه المهارة 

 النشاط التطبيقي : -ب

دم ذلك في و هو نقل الحقائق و الشواهد و المفاهيم الستخدام الوعي في الواقع العلمي و يق

األلعاب الفردية أو الجماعية و أهم مميزاته روح التنافس بين التالميذ مما يؤدي الى نجاح 

 الحصة التدريبية أو التعليمية.

  المرحلة الختامية 

بقا و يتضمن تهدف الى تهدئة أوضاع الجسم الدافعة و اعادتها بقدر المستطاع كما كانت سا

كتمرين التنفس و االسترجاع و بعض األلعاب ذات الطابع تمرينات لتهدئة الجهد  هذا الجزء

 ( .32،  30ص  1003)سكرة ا.،  العادي.

 :هداف التربية البدنية و الرياضيةأ -12

 نجاح حصة التربية البدنية و الرياضية يساعد التلميذ على تحقيق األهداف التالية : إن

 .بالمهارات الجسمانية المفيدة إمدادهم -

 .لجسماني و تنمية النمو بشكل سليمتحسين النمو ا -

 .المحافظة على اللياقة البدنية و تنميتها -

  .تعليمهم المعرفة و تفهم أساسيات الحركة -
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 .قدرتهم على معرفة الحركات في مختلف المواقف -

 .تنمية القدرة على استمرار ممارسة التمرينات الرياضية -

  .تحسين قدرتهم االبتكارية -

 .األشكال المختلفة للحركةتحسين القدرة على أداء  -

 1020، 1008)حمزة ، .تنمية القدرة على التقييم الشخصي و الرغبة الشخصية في التقدم -

 ( 12، ص

 :لمجاالت التي يهدف إليها درس التربية البدنية والرياضيةا -13

 : المجال الحسي الحركي 

المتوسط رات والقدرة البدنية في التعليم اهلى تطوير المفي هذا المجال تهدف التربية البدنية ا

 لذالك يستوجب مساعدة التلميذ في اكتساب القدرات التالية :

ادراك التلميذ لجسمه جيدا وتعليمه تدريجيا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب  -

 .العالي

يكتسب سلوكات حركية منسقة ومتالئمة مع المحيط في كل الوضعيات الطبيعية كالمشي  -

  .قيدا كاجتياز الحواجزتع األكثروالجري من خالل الوضعيات 

 .التحكم في الفنيات الحركية القاعدية والوضعيات التكتيكية -

  .اكتساب القدرات البدنية كالسرعة القوة والمداومة -

  .تعلم كيفية توزيع الجهد وتناوب فترات راحة العمل -

 .تعليمه كيفية الراحة واالسترجاع بطريقة سلمية -

 هداف المجال المعرفي :أ 

 ياضية تساعد التلميذ على: الر األنشطة

  .البحث عن التوازن بين الفهم و التكيف -

  .تحسين القدرات الحركية -

  .الجماعية األلعابفي  ةالتفكير التكتيكي خاص -

  .التركيز و اليقظة وسرعة االستجابة والتصور الذهني لمواقف اللعب -

 .كيفية ممارسة وتطبيق قوانين اللعبتعلم  -
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طة الرياضية فهم معنى التربية و تأثيرها على الجسم من التاخية التعرف على تاريخ االنش -

 .التشريحية والفسيولوجية

 هداف المجال االجتماعي :أ 

تتميز حصة التربية البدنية على باقي المواد االخرى بالعالقات الدينامكية المبنية على  -

صة التخاذ المواقف المساعدة والتعاون والمنافسة ولهذا االساس يجب اعطاء التلميذ الفر

 والتحكم في القدرات التالية :

حب النشاط البدني الرياضي وامتالك الرغبة والقدرة على بذل الجهد قد تعوده على  -

 .التدرب باستمرار

دمجه في الفوج عن طريق مشاركته في النشاط البدني والتقمص التدريجي لمختلف  -

 .االدوار 

 .ا وتطبيقه القوانين داخل الفوج واتجاه الزميلتهذيبه خلقيا بتقبل القوانين واحترامه -

  .التحلي بالروح الرياضية -

)حمزة ،  تعبيره عن انفعاالته بطريقة ايجابية بالفرح واالرتياح اثناء ممارسة النشاط -

 (15، ص 1020،  1008

  تقبل الهزيمة -

 :بدنية و الرياضية في طور المتوسطتعليم مادة التربية ال -14

 ليم مادة التربية البدنية والرياضية في الطور المتوسط حول ما يلي:تتمحور عملية تع

 تطوير االحتياجات الذاتية و االستجابة لطموحات التلميذ . -

 تكوين الفضائي للتلميذ في إطار القيم و القواعد المتفق عليها . -

 ينتقل التلميذ من تقليد ادوار الكبار إلى ابتكار أدوات خاصة بها.  -

ية القدرات للتلميذ الحركية التي تستدعي إمكانيات التنفيذ الحركي و سرعة تساهم في تنم -

 و المداومة ، القوة المرونة ، التنسيق ، التوازن .

)الوثيقة المرفقة لمناهج التربية البدنية و  تقليد ادوار في التنظيم و اإلدراك بالرأي المفيد  -

    (1005الرياضية، 
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وتناولها ، و الرياضية على مختلف النشاطات الحركية العامة تعتمد مادة التربية البدنية

و الحركية يتماشى مع المقاربة المعتمدة من حيث التنمية ، جانب البدني و المهارات الفكرية 

هذا المسعى الحيوي الهام فإن التعليم  ولما كانت المدرسة تبجل ،و بناء شخصية التلميذ

ة ، يمكن التلميذ من االندماج في الحياة اليومية و يدفع بواسطة النشاطات البدنية و الرياضي

 . (2881)الشاطي،  بيه إلى التعايش في محيط مألوف 

 تساهم في قدرة اإلدراك التي تسمح لهم بالتعرف على المعلومات  -

تعليم التلميذ كيفية مواجهة المواقف و المشاكل المطروحة التي تتعرض حياته اليومية و  -

 و تأثير أفعاله و تصرفاته من أجل تحسينها و تطويرها في مواقف جديدة .مدى انفعاليته 

تساهم في قدرات التلميذ الفكرية ، التنمية الحركية انطالقا من القدرات المكتسبة لتحويلها  -

 من ممارسة بسيطة إلى ممارسة نفعية .

ة لتمتد تساعد على تنامي المهارات التي يمكن توظيفها في مختلف الناشطات الرياضي -

 للنشاطات المدرسية و المهنية و العلمية .

تمكين التلميذ من اكتساب كفاءات جديدة عن تعلم مفيد صالح ، و كذا الوعي بإمكانيته  -

 حيث تدفع بيه إلى التعلم الذاتي و اإلبداعي .

 التعلم ، التذوق ، الجهد و التعبير الحركي ، تنمي روح المسؤولية و االنضباط . -

 نمية التوازن و تحسين الصحة و توفير أحسن ظروف النجاح .تساهم في ت -

 ( 1023،  1025)بشير،  تمكين التلميذ من إثبات ذاته في محيطه االجتماعي و المدرسي  -

 أغراض التربية البدنية و الرياضية: -15

التربية البدنية و الرياضية أهمية فعالة في المجتمع بصفة  و ممارسة بصفة خاصة، و لو   

لمنا عن التربية البدنية و الرياضية في المرحلة المتوسطة لوجدنا التربية البدنية و تك

  .الرياضية لها عدة أغراض في جميع الجوانب الجسمية العقلية و االجتماعية

 :األغراض الجسمية 

 تنمية الكفاءة البدنية و محاولة الحفاظ عليها . - 

 تنمية المهارات. - 

 حية السليمة.ممارسة العادات الص - 
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 إقامة الفرص للطالب الموهوبين رياضيا للوصول إلى مراكز البطولة. - 

 : األغراض العقلية 

 تنمية كامل حواس اإلنسان. - 

 تنمية القدرة على دقة التفكير . - 

 التنمية الثقافية. - 

 :األغراض الخلقية 

انفعاليا و تطوير مهارته في  تنمية صفات الخلقية و االجتماعية التي يصبو إليها الفرد ، و - 

تنمية القدرة على التقيم الشخصي )فهيم ، -األنشطة المختارة وفق لمبولته و استعدادات 

1003. ) 

 :األغراض االجتماعية 

االرتقاء بمستوى األداء   غرس القيم والمثل االخالقية تعمل التربية البدنية والرياضية على 

لرياضية الموجهة  ، التي تحقق النمو المتكامل والمتزن خالل األنشطة ا الحركي للتلميذ من

   . (1002، 1000)سليمان، بدنيا و مها ريا و إدراكيا

 :شطة الرياضية في التعليم المتوسطاألن -16

 : األنشطة الجماعية 

 : كرة السلة 

تلعب كرة السلة بين فرقين يتكون كل منهما من  خمسة العبين ، وغرض كل فريق هو أن    

ذف الكرة في سلة الفريق المضاد وأن يمنع األخر من أال يستحوذ على الكرة أو إصابة يق

الهدف ويجوز تمرير الكرة أو قذفها أو ضربها أو دحرجتها أو المحاورة بهاو في أي اتجاه 

 وذلك في حدود األحكام المنصوص عليها .

 : كرة اليد 

ة العبين باإلضافة إلى حارس المرمى تلعب كرة اليد بين فريقين يتكون كل منهما من سبع  

وغرض كل فريق من الفريقين إحراز الهدف في مرمى الفريق األخر ،  ومنعه من إحراز 

الهدف ، وتلعب هذه الرياضة باليدين ويجب إحراز الهدف باليدين وضمن قواعد وقوانين 

 ( .1008)العقري، اللعبة  
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 : كرة الطائرة 

ين يتكون كل منهما من ستة العبين و يحاول كل فريق من تلعب كرة الطائرة بين الفريق  

إحراز نقطة من الفريق األخر ، و ذلك عن طريق صد)إرجاع( الكرة من فوق الشبكة 

 بالطريقة الصحيحة ، وفق إحكام القانون .

 : االنشطة الفردية 

 : العاب القوى 

نسان و تتضمن فروعا تعتبر رياضة العاب القوى اقدم انواع الرياضات التي مارسها اال  

 متعددة مثل المشي و الجري و القفز و الوثب و الرمي .

 :مسابقات المضمار 

تجرى مسابقات المضمار والتي تشمل الجري و المشي في ملعب يخصص لهذه الغاية و كل 

لعبة في الجزء الخاص بها من الملعب الذي يجب ان يخطط حسب القوانين المتبعة في 

 السباقات المختلفة 

 : سباقات الجري 

متر و هي المسافة التي يجب ان تركض دائما في خط مستقيم و بأقصى  200الجري  -  

 سرعة 

متر وهذا السباق من السباقات السريعة و يمر السباق في منحنى واحد من  100الجري -  

 الملعب مع الخط المستقيم 

ت المتوسطة ,و يعد من اقصى متر و هو السباق المسافات القصيرة و المسافا 300الجري -  

 انواع  السباقات 

وهو سباق من سباقات المسافات المتوسطة في الجري ,و يجب على العداء  300الجري - 

 ان يجتاز مسافة المضمار

 :الوثب الطويل 

يحتاج العب الوثب طويل الى قدر كبير من السرعة في االقتراب الذي يجب اال تقبل   

الطويل عملية فنية معقدة يحتاج الى صفات حركية و بدنية  متر و الوثب30مسافته عن 
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متعددة يبدل فيها الالعب اقصى جهده للوصول الى اقصى مسافة خالل الوثب االفقي ، و 

  .يحتسب لالعب احسن وثبة من جميع وثباته و عددها ثالث

 : الكرة الحديدية او الجلة 

كلغ للسيدات و تستعمل في  3و كلغ للرجال  3،130هي عبارة عن كرة حديدية تزن   

كلغ للسيدات و تدفع الجلة من  5كلغ للرجال و 3المؤسسات التربوية بنسبة اقل وزنا بحيث 

 1,232الكتف و بيد واحدة فقط ، عندما يأخذ المنافس مكانه في الدائرة و التي يبلغ قطرها 

الرمية من اقرب  متر استعداد بالرمي و يجب ان تكون الكرة مالمسة للذقن و يقاس طول

عالمة احدثتها الكرة عند سقوطها على االرض داخل مقطع الرمي الى محفة الداخلية بمحيط 

 .(1008الدائرة )الفقري ، 
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 : خالصة

كخالصة للفصل إن حصة التربية البدنية والرياضية بكل نشطاتها التربوية تحتاج الى بيئة 

ق أهدافها المختلفة على مختلف الجوانب العقلي الحسي الحركي مادية فيزيقية مالئمة ، لتحقي

واالجتماعي ، كما تطرقنا الى اإلدارة والمنهج والمبنى المدرسي ، أستاذ التربية البدنية 

 ودوره في التعامل مع بيئته .
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 :تمهيد- 

سنحاول من خالل هذا الفصل الذي يعتبر جوهر البحث  توضيح منهجية البحث ، 

واإلجراءات الميدانية المتبعة بغية الوصول الى حل لمشكلة البحث المطروحة وتحقيق 

األهداف المرجوة ، ولهذا تطرق الطالب الباحث فيه الى تحديد المنهج العلمي المتبع ، 

مع وعينة البحث ، مجالت البحث ، أدوات البحث ، وكذا األسس العلمية لهذه األدوات مجت

لتليها الوسائل اإلحصائية المستعملة في تفسير النتائج التي تضمنها البحث وذالك في سبيل 

 تحقيق األهداف المنشودة .
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     البحث:  منهج -1

لحل ومالئم مناسب منهج لكونه  بالطريقة المسحية يالوصفاستخدم الطالب الباحث المنهج 

يعرف المنهج الوصفي" بأنه كل استقصاء ينص على ظاهرة من و  .المشكلة المطروحة

الظواهر كما هي في الوقت الحاضر بقصد تشخيصها، كشف جوانبها وتحديد العالقة بين 

الستنتاج، وأهم أدوات عناصرها ويتم هذا عن طريق جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها ثم ا

 (1991)الشاطي،   هذا المنهج المالحظة، المقابلة، االستبيان".

  :بحثال نةيع -2

أستاذا للتربية البدنية والرياضية موزعين على بعض  34 اشتملت عينة البحث على -

 متوسطات والية مستغانم.

 لبحث:اعينة أفراد خصائص  -2-1

 سـنمن حيث ال: 

 توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير السن. :(01)جدول رقم 

 النسبة العدد التقسيم المتغير

 الســـن

 %19 80 سنة 23إلى 22من 

 %45 15 سنة 23إلى  21من 

 %33 19 فما فوق 23

 %188 34 المجمـــوع
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 .بعا لمتغير الســنتوزيع أفراد عينة الدراسة األساسية ت: (31)بياني رقمرسم 
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من  19%أن نسبة  81والشكل البياني رقم  81نالحظ من خالل جدول رقم تحليل النتائج: -

األساتذة التي من  %45في حين تمثل نسبة  ،سنة 48إلى  14وح أعمارهم ما بين ااألساتذة تتر

سنة تمثل  40فوق سنة، أما األساتذة التي تتراوح أعمارهم  40إلى  41ما بين وح أعمارهم اتتر

33% . 

أن معظم األساتذة تتراوح أعمارهم  81نستنتج من خالل الجدول والنموذج رقم  االستنتاج: -

 .سنة 40فوق 

  :من حيث المؤهل العلمي 

 توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المؤهل العلمي. :(32)جدول رقم 

 النسبة العدد    التقسيم    المتغير

 ميالمؤهل العل

 %50 19 ليسانس

 % 16 11 مـاستر

 %85 84 شهادا  اخرى

 %188 34 المجمـــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير المؤهل العلمي: (32)بياني رقمرسم 

أفراد أن أغلبية  ،(81)والشكل البياني رقم (81)من خالل الجدول رقم يتضحتحليل النتائج:

حيث وصلت نسبتهم إلى  ،في التربية البدنية والرياضيةشهادة ليسانس  تملكبحث عينة ال

، ونسبة في التربية البدنية والرياضية فهي تحمل شهادة ماستر %16أما ما يعادل ،  50%

 .تحمل شهادات أخرى 5%
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هم إن، وعليه فالبأس به نستنتج أن كل أفراد عينة البحث يملكون مؤهال علميا االستنتاج:

 مثلون عينة مناسبة إلجراء هذا البحث.  ي

 من حيث خبرة التدريس: 

 توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الخبرة  في التدريس. :(32)جدول رقم 

 النسبة العدد التقسيم المتغير

الخبرة في 

 التدريس

 %10 11  سنوا  5 أقل من

 %49 15  وا سن 13 إلى 6 من

 %44 13 سنوا  13أكثر من 

 %188 34 المجمـــوع
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 .توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية تبعا لمتغير الخبرة في التدريس: (32)بياني رقمرسم 

 اأن أغلبية أفراده (84) والشكل البياني رقم (84)يتضح من خالل الجدول رقم تحليل النتائج:

   .%49أي بنسبة  سنوات 18و 85بين  راتهم التدريسيةخبتتراوح 

لديهم الخبرة الكافية في مجال التدريس، وهذا نستنتج أن أغلبية أفراد عينة البحث  اإلسنتاج:

 ما يسمح لهم من الممارسة التدريسية على أحسن وجه.

  متغيرا  البحث : -2

 :اآلتية المتغيرات على بحثال اعتمد -
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 مستقل:المتغير ال - 2-1

هو المتغير الذذي يفتذرا الباحذث أنذه السذبب أو أحذد األسذباة لنتيجذة معينذة ، ودراسذته قذد  -

 الظذروف الفيييقيذة"وهذو، (60ص 1903)ثابذت،  تؤدي إلذى معرفذة تذأثيرل علذى متغيذر  خذر

 المدرسية ".

 المتغير التابع:  2-2

ثير قذيم المتغيذرات األخذرى يؤثر فيه المتغير المستقل و هو الذي تتوقف قيمته علذى مفعذول تذأ

)راتذب،  حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل  ستظهر علذى المتغيذر التذابع

 التدريسي". األداء" ، وهو( 119، ص 1999

 مجاال  البحث: -4  

 ي : رالمجال البش -4-1

 وسط. على أساتذة التربية البدنية بمرحلة التعليم المتاشتمل المجال البشري  -

 المجال المكاني :  -4-2

  .والية مستغانمببعض متوسطات لقد أجرينا دراستنا الميدانية على مستوى  -

   ني:االمجال الزم -4-2 

 .1819 يليةجوإلى غاية  1810ديسمبرما بين الفترة الممتدة  خاللأنجيت هذل الدراسة   -

 أدوا  البحث: -5

الطالب الباحث على مجموعة من  لغرا اإللمام بموضوع البحث ومتغيراته، اعتمد        

دراسات التي تناولت بكيفية أو بأخرى أحد جوانب من كتب وبحوث والمصادر والمراجع 

دراستنا هذل، والتي كانت سندا قويا للوصول إلى حل المشكلة المطروحة، وبالتالي تطلب 

 ات التالية :انجاز هذا البحث استخدام األدو

  طريقة دراسة المعطيا  النظرية: -5-1

 وهي اإللمام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة في كل من المصادر

 وانترنيت. ،و المراجع العلمية من كتب، مذكرات، مجالت، بحوث ودراسات مشابهة  
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 طريقة االستبيان: -5-2

الهامة  أحد أدوات البحث الوصفي اباعتباره للدراسة كأداة االستبانة الباحث استخدم 

وفيها تم االعتماد على ، هأهداف إلىوالوصول  بحثالمرتبطة بموضوع ال المعلوماتلجمع 

التربية  أهداف مادةخصت الظروف الفيييقية المدرسية والثانية تعلقت اسبانتين، األولى 

 البدنية والرياضية.

                                  إجراءات دقيقة منذ البداية وهي:                                                                                                إال أن هذا األسلوة الخاص بجمع المعلومات يتطلب

                                      تحديد الهدف من االستبيان.                                                                      -

 تحديد و تنظيم الوقت المخصص لالستبيان .   -

 اختبار العينة التي يتم استجوابها.  -

 وضع العدد الكافي من الخيارات لكل سؤال. -

 وضع خالصة موجية ألهداف االستبيان. -

ات التذي تثذري و يتجلى األسلوة المثالي في وجذود الباحذث بنفسذه ليسذجل األجوبذة والمالحظذ

 البحث و االستبيان يتضمن نوعين كوسيلة لجمع المعلومات بوفرة و أكثر دقة.

و كونذذه تقنيذذة شذذائعة االسذذتعمال ، ووسذذيلة علميذذة لجمذذع البيانذذات و المعلومذذات مباشذذرة مذذن 

، و األسذذةلة هذذي اسذذذتجابة االسذذتاذمصذذدرها األصذذلي ، و كذذذلك باعتبذذارل مناسذذبا لالعذذب و 

)بذذاهر،  ي اسذذتجابة للفرضذذيات ، فكذذل سذذؤال مطذذروح لذذه عالقذذة بالفرضذذياتللمحذذاور و بالتذذال

 .(04، ص 1888

  بيان.ستاال عبارا صياغة  

 الجوانب أغلب تتناولحيث ، اإلستمارتين اإلستبيانيتينعبارات صياغة بقام الطالب 

مل ال تش وأن تكون العبارة واضحة أنوقد راع في ذلك  ،موضوع البحثلعناصر  المهمة

االستبيان عرا وبعد ذلك تم إليه مناسبة لكل محور تنتمي و ،من معنى أكثرالعبارة على 

الخبرة ذوي  الخبراء والدكاترةعلى مجموعة من السادة  بياناالست عباراتتحديد للتحكيم ل

بشكل يسهل فهمها غير الواضحة الالعبارات في تعديل و وبعد تغييرالتخصص ووالكفاءة 

 . بياناالستعبارات تحديد بعدها تم لي ،لمكررةوحذف الفقرات ا
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 األسس العلمية ألدوا  البحث: -6

 الخبراء والدكاترةعلى مجموعة من السادة  عرضها خالل من وذلك االستمارة تحكيم تم لقد

بغرا األخذ بآرائهم ، التربية البدنية والرياضية مجال في التخصصووالكفاءة الخبرة ذوي 

ة حول ما إذا كانت صياغة األسةلة الموضوعة بأسلوة علمي واضح و توجيهاتهم العلمي

التي  عباراتالبعض وإضافة  وصحيح، وكذا حسن ترتيبها ومدى انتماء السؤال للمحور

 تم تحديد عبارات االستبيان.  المحكمين راءبآ األخذ وبعد، يرون بأنها ضرورية إن أمكن

 الوسائل اإلحصائية: -7

وعة من الوسائل اإلحصائية في معالجة النتائج بغرا اعتمد الطالب على مجم

 هذل المعادالت اإلحصائية فيما يلي: تمثلا في عملية التحليل والتفسير، وتاالستناد عليه

 .النسب المةوية -

 ع         ن 

نس                                           

ع 100

   

 188س         

 ل النسبة المةوية.   حيث: س يمث

 ع: يمثل عدد التكرارات.

 ن: يمثل عدد العينة.

 .1إختبار كا -
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 ة:ـخالص

الخطوات المنهجية التي اتبعناها للتمكن من حل  فيه وّضحناهذا الفصل  من خالل       

، وكذا أدوات مشكلة البحث، بدءا بنوع المنهج العلمي المستخدم وعينة الدراسة ومجاالتها

 .هذا البحث فياإلحصائية المستعملة  وتطرقنا في األخير إلى الوسائل، تعملةالمس ثالبح
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 تمهيـد: - 

في هذا الفصل من الجانب التطبيقي سوف نعِرض فيه النتائج المتوصل إليها،      

مع التحليل والمناقشة وكذا مقابلة النتائج بالفرضيات مع عرض االستنتاجات 

مجموعة من االقتراحات والتوصيات باإلضافة إلى الخالصة العامة، وهذا وفقا لما و

ين لذلك مجموعة من األشكال البيانية تمليه طبيعة وفرضيات وأهداف البحث موظف

  .التوضيحية
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 عرض وتحليل نتائج تطبيق استبيان: -1

استخدمنا لهذا الغرض الوسائل ات البحث بغرض التحقق من صحة فرضي

تضمن لقد ، و2كاواختبار اإلحصائية المتمثلة في النسب المئوية  والمتوسطات الحسابية

على مستوى تم إعداده ألساتذة التربية البدنية والرياضية  ،ةاعبار 32 ينهذا اإلستبيان

الظروف الفيزيقة على لمعرفة وجهة نظرهم حول واقع  ،متوسطات والية مستغانم

ومدى مساهمة الظروف الفيزيقية في تحقيق أهداف مادة  ،مستوى هذه المتوسطات

  التربية البدنية والرياضية.

 :الظروف الفيزيقيةمعرفة واقع األول:  سبياناإل -1-1

إن واقع  "جاءت الفرضية الفرعية األولى على النحو اآلتي :الفرضية األولى: أوال

الظروف الفيزيقية على مستوى المؤسسات التعليمية محل عينة البحث لتدريس مادة 

 " للوحدات التعليمية لهذه المادة الحسن لسيربا سمحيالتربية البدنية والرياضية ال 

  2كا واختباراستخدمنا لهذا الغرض الوسائل اإلحصائية المتمثلة في النسب المئوية 

 لمعرفة داللة الفروق فكانت النتائج على النحو اآلتي:
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للمحور األول من   2كا واختباريبين األجوبة والتكرارات والنسب المئوية  : (40)الجدول رقم

  .اإلستبيان

الداللة 

اإلحصائية 

0000 

درجة 

 الحرية

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

النسب 

 المئوية
 األسئلة األجوبة التكرارات

 دال

2 0055 

60.60 

 موافق 60 %91
المبنى المدرسي 

، ومرافقه مالئم

تحقيق  يساعد على

 .األهداف التربوية

%09 33 
إلى حد 

 ما

%06 23 
غير 

 موافق

 22.26 دال

المالعب الرياضية  موافق 63 %60

الموجودة مساحتها 

تكفي الستعاب كل 

التالميذ أثناء تنفيذ 

 الحصة.

%32 26 
إلى حد 

 ما

%23 22 
غير 

 موافق

 32.22 دال

المالعب الرياضية  موافق 66 %60

مهيأة األرض 

ومزودة بأجهزة 

بحيث مختلفة 

تمارس عليها أكثر 

 من لعبة.

%23 26 
إلى حد 

 ما

%06 30 
غير 

 موافق

 22.62 دال

المالعب الرياضية  موافق 66 %60

مارس فيها تالتي 

التربية البدنية  حصة

الرياضية مخططة 

جيدا وبطريقة 

%26 22 
إلى حد 

 ما

%02 30 
غير 

 موافق
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تبعا لنوع  واضحة

 .النشاط

 33.22 دال

المالعب الرياضية  موافق 62 %62

الموجودة كافية 

مقارنة بعدد األقسام 

الدراسية وعدد 

 التالميذ.

%36 23 
إلى حد 

 ما

%00 36 
غير 

 موافق

 22.62 دال

تصميم المالعب  موافق 62 %62

يالئم النواحي 

العمرية والحركية 

لتالميذ المرحلة 

من حيث  متوسطةال

 المقاييس واألبعاد

تبعا لمتطلبات 

 المنهاج.

%20 62 
إلى حد 

 ما

%22 22 
غير 

 موافق

 62.22 دال

المالعب الرياضية  موافق 66 %06

 فيالمتوفرة ت

تنويع بممارسة و

األنشطة الرياضية 

المقررة في 

 .المنهاج

%30 60 
إلى حد 

 ما

%26 26 
غير 

 موافق

 23.66 دال

الرياضية المالعب  موافق 66 %20

 حصةنفذ فيها تالتي 

التربية البدنية 

والرياضية تخلو من 

 العوائق كالحفر و

 والشقوق. المطبات

%06 30 
إلى حد 

 ما

%32 26 
غير 

 موافق
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 26.26 دال

هناك تقسيم  موافق 60 %23

لمساحات المالعب 

بمعنى يوجد فاصل 

بين المالعب أي 

ملعب على كل 

 حدى.

%26 22 
إلى حد 

 ما

%06 30 
غير 

 موافق

 60.60 دال

الوسائل  موافق 60 %32

البيداغوجية 

ة صالحة المتوفر

لالستعمال لممارسة 

األنشطة البدنية 

 والرياضية.

%02 33 
إلى حد 

 ما

%36 23 
غير 

 موافق

 26.60 دال

الوسائل  موافق 22 %30

 البيداغوجية

 ةمرتبطالمتوفرة 

وأهداف بمواضيع 

المقررة  الدروس

 .في المنهاج

%00 36 
إلى حد 

 ما

%20 66 
غير 

 موافق

 60.22 دال

الوسائل  موافق 60 %23

 البيداغوجية

الموجودة تتناسب 

مع عدد التالميذ 

الممارسين خالل 

 الحصة.

%66 20 
إلى حد 

 ما

%66 20 
غير 

 موافق
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  مناقشة النتائج: -

أن أغلبية أساتذة التربية  (66)الموضحـــــة في الجدول رقمنتائج تفريغ البيانات  أثبتت

البدنيـة والرياضية يرون أن الظروف الفيزيقية المتاحة حاليا على مستوى المؤسسات 

أفراد  معظمالتعليمية لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية غير مالئمة، حيث اتفق 

مستوى متوسطات والية ظروف فيزيقية مالئمة على  وجودعدم  على عينة البحث

عدم توفر من حيث  مستغانم تسمح بالسير الحسن للوحدات التعليمية لهذه المادة، سواء

ونقص  هذه المؤسسات التربوية لبعض العناصر التي تتكون منها المباني الدراسية

أو افتقارها للمالعب الرياضية من حيث توفُرها  التربوية، األهداف لتحقيقتها كفاي

التالميذ، وكذا مالئمتها مع ممارسة وتنويع م وعدد مقارنة بعدد األقسا وصالحيتها

األنشطة البدنية والرياضية المسطرة في المنهاج، وأن الكثير من هذه المالعب 

وال تالئم  الموجودة حاليا ال يراعى في تصميمها  النواحي القانونية واإلعداد المناسب،

تبعا  يث المقاييس واألبعادمن ح متوسطةالنواحي العمرية والحركية لتالميذ المرحلة ال

تشير البيداغوجية فكانت إجابات األساتذة  الوسائلأما فيما يخص  لمتطلبات المنهاج،

بحكم على  وجود نقص نوعا ما في الوسائل البيداغوجية على مستوى هذه المتوسطات 

 القولومنه نخلص إلى بأن الثانويات تفتقر للوسائل البيداغوجية،  أن الِقلّة منهم أْدلت

والية  لمادة التربية البدنية والرياضية في ثانويات التعليمية للعملية حاليًا متاح هو ما بأنّ 

، ولداللة الفروق بين للوحدات التعليمية لهذه المادة الحسن للسير مستغانم ال يكفي

، فمن خالل القراءات السابقة 3اإلجابات استخدم الباحثان اختبار حسن المطابقة كا

إجابات األساتذة واستنادا إلى النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله  لمختلف

والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية نجد بأن جميع أسئلة المحور جاءت دالة إحصائيا، حيث 

ومستوى الداللة  3عند درجة الحرية  0.00كانت  أكبر من القيمة الجدولية المقدرة بـ 

وهذه ، وهذا ما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات األساتذة ،6.60

والتي أظهرت  (552، صفحة 5102)فتحي،  تؤكدها دراسة النتائج المتوصل إليها

 من المدروسة العينة أفراد لدى للمدرسة الفيزيقي الفضاء عن الرضا مستوى أنعلى 
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، 3626)سارة،  دراسةمع هذه النتائج وتتفق أيضا  ،ضعيف عام بشكل كان التالميذ

للظروف الفيزيقية   التي وخلصت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها (260صفحة 

دور كبير في ضمان السير الحسن للعملية التعليمية، وعلى العكس فإن سوء الظروف 

الفيزيقية دور كبير في عرقلة السير الحسن للعملية التعليمية، مما يكون لها األثر 

السلبي على األستاذ والطالب إلى حد سواء، وقد أكدا الباحثان على انه من الضروري 

توفير مختلف الظروف الفيزيقية الجيدة داخل المؤسسة التعليمية أو داخل  السهر على

الصف باعتبارها عوامل مشجعة أو محبطة، والتي تكون سببا إما يعيق أو يشجع على 

نستنتج أن الفرضية األولى قد تحققت ذكره ومما سبق  تحقيق األهداف المسطرة،

  صحتها.

 أهداففي تحقيق ة الظروف الفيزيقة ممساهمعرفة مدى : الثانيبيان تساإل -1-2

 :مادة التربية البدنية والرياضية

للظروف  "جاءت الفرضية الفرعية األولى على النحو اآلتي :الفرضية الثانية: ثانيا

 التربية البدنية والرياضيةالفيزيقية المدرسية دور إيجابي في تحقيق أهداف مادة 

استخدمنا لهذا الغرض الوسائل اإلحصائية المتمثلة في  " بمرحلة التعليم المتوسط

 لمعرفة داللة الفروق فكانت النتائج على النحو اآلتي:  2كا واختبارالنسب المئوية 
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للمحور   2كا واختباريبين األجوبة والتكرارات والنسب المئوية  : (00)الجدول رقم

  .من اإلستبيان الثاني

الداللة 

اإلحصائية 

0000 

درجة 

 الحرية

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

النسب 

 المئوية
 األسئلة األجوبة التكرارات

 دال

2 0055 

26.02 

هل ترى أن وجود  موافق 62 %00

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها عنصر ال 

يمكن اإلستغناء عنه 

في اكتساب وتنمية 

 المهارات الحركية.

%60 63 
إلى حد 

 ما

%06 66 
غير 

 موافق

 06.22 دال

هل ترى أن لتوفر   موافق 37 %86

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها دورا مهما 

في الرفع من اللياقة 

 البدنية لدى التلميذ.

%12 60 
إلى حد 

 ما

%03 62 
غير 

 موافق

 32.22 دال

هل ترى أن وجود  موافق 30 %68

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها يدفع 

التالميذ إلى العمل 

 وبذل الجهد أكثر.

%23 26 
إلى حد 

 ما

%09 66 
غير 

 موافق

 26.60 دال
هل ترى أن وجود  موافق 32 %63

إلى حد  22 25%المالعب والوسائل 
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البيداغوجية  ما

وتنوعها تدفع 

التالميذ للحصول 

 على نتائج أفضل.

%12 60 
غير 

 موافق

 36.26 دال

هل ترى أن وجود  موافق 30 %02

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها من شأنه 

أن ينمي الحس 

اإلبداعي لدى 

 التالميذ.

%30 22 
إلى حد 

 ما

%62 62 
غير 

 موافق

 26.26 دال

هل ترى أن وجود  موافق 23 %26

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها عامل مهم 

يطور من القدرات 

الحسية البصرية 

والسمعية لدى 

 التالميذ.

%32 60 
إلى حد 

 ما

%60 63 
غير 

 موافق

 33.22 دال

هل ترى أن توفر  موافق 36 %00

المالعب والوسائل 

 البيداغوجية 

 وتنوعها تجعل

يتقنون التالميذ 

مهارات التعامل مع 

 األداة.

%36 23 
إلى حد 

 ما

%62 62 
غير 

 موافق

هل ترى أن توفر  موافق 33 02% 66.02 دال
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%35 20 
إلى حد 

 ما

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها تساهم في 

تعزيز قيم التضامن 

والتعاون بين 

 التالميذ.

%26 60 
غير 

 موافق

 26.60 دال

هل ترى أن كفاية  موافق 36 %56

المالعب والوسائل 

البيداغوجية 

ا تساهم في وتنوعه

خلق روح المنافسة 

التالميذ بين 

والتحلي بالروح 

 الرياضية.

%25 22 
إلى حد 

 ما

%19 66 
غير 

 موافق

 29.63 دال

هل ترى أن توفر  موافق 22 %23

الوسائل 

البيداغوجية 

وتنوعها يساعد 

التعرف  التالميذ في

 على األجهزة

 المختلفة واألدوات

 بأسمائها.

%20 66 
إلى حد 

 ما

%60 66 
غير 

 موافق

 60.30 دال

 موافق 26 %63
هل ترى أن توفر 

لوازم اإلسعافات 

األولية تسمح 

للتالميذ بالتعرف 

على قواعد 

%60 36 
إلى 

 حد ما

%23 60 
غير 

 موافق
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  مناقشة النتائج: -

أن أغلبية أساتذة أعاله  (60)الموضحـــــة في الجدول رقمنتائج تفريغ البيانات  أثبتت

التربية البدنيـة والرياضية يرون أن للظروف الفيزيقية على مستوى المؤسسات 

سواء ما التعليمية دور إيجابي ومهم في تحقيق أهداف مادة التربية البدنية والرياضية 

الجانب اإلجتماعي أو زيادة  أو الحس حركي لدى التالميذ الجانببتنمية  تعلق منها

أن والرياضية إلى أساتذة التربية البدنية معظم ، حيث أشار الرصيد المعرفي لديهم

وجود المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها عنصر ال يمكن االستغناء عنه سواء في 

اكتساب وتنمية المهارات الحركية أو الرفع من اللياقة البدنية لدى التالميذ، وأن مالئمة 

هذه الظروف الفيزيقية وتوفرها يعتبر عامل مهم يطور من القدرات الحسية البصرية 

تعطي لهم دفعا قويا وإيجابيا إلى العمل وبذل الجهد  ، كما أنهاميذ، والسمعية لدى التال

من شأنه أن ينمي الحس اإلبداعي لديهم وبالتالي الحصول على  يذأكثر، الشيء ال

، 3، ولداللة الفروق بين اإلجابات استخدم الباحثان اختبار حسن المطابقة كانتائج أفضل

بات األساتذة واستنادا إلى النتائج المتحصل فمن خالل القراءات السابقة لمختلف إجا

عليها في الجدول أعاله والمؤكدة بالطريقة اإلحصائية نجد بأن جميع أسئلة المحور 

عند درجة  0.00جاءت دالة إحصائيا حيث كانت  أكبر من القيمة الجدولية المقدرة بـ 

ة إحصائية بين وهذا ما يعني وجود فروق ذات دالل ،6.60ومستوى الداللة  3الحرية 

والتي  (78، صفحة 5102)حبيب،  تتفق مع دراسة وهذه النتيجة، إجابات األساتذة

أن تحقيق أهداف التربية البدنية والرياضية له عالقة مباشرة وقوية بتوفير توصلت إلى 

الفعال لهذه الوسائل  المنشآت والوسائل الرياضية وتسييرها الفعال، وأن التسيير

 . والمنشآت لها تأثير إيجابي وفعال في تحقيق أهداف التربية البدنية والرياضية

 

 

 اإلسعافات األولية.
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 العامة: االستنتاجات -2

 البحث وفرضياته وفقا ألهداف بحثال أداةمن خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق 

 التالية: االستنتاجاتتوصل الطالب إلى 

الفيزيقية على مستوى المؤسسات التعليمية محل عينة البحث إن واقع الظروف  -

 للسير والية مستغانم ال يسمح لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في متوسطات

 ، وهذا من خالل:للوحدات التعليمية لهذه المادة الحسن

نقص المالعب الرياضية على مستوى متوسطات والية مستغانم سواء في توفرها  -

 نة بعدد التالميذ أو صالحية الموجودة منها.مقار

 نقص نوعا ما في الوسائل البيداغوجية على مستوى متوسطات والية مستغانم. -

التربية البدنية للظروف الفيزيقية المدرسية دور إيجابي في تحقيق أهداف مادة  -

 بمرحلة التعليم المتوسط. والرياضية

  الفرضيات:النتائج بمناقشة  -3

  مناقشة الفرضية الفرعية األولى: -3-1

إن واقع الظروف الفيزيقية على  " األولى على النحو التالي:الفرعية جاءت الفرضية 

للوحدات  الحسن سيربال سمحيمستوى المؤسسات التعليمية محل عينة البحث ال 

 " التعليمية لهذه المادة

تم تفريغ نتائج من أجل التحقق من صحة هذه الفرضية قصد قبولها أو رفضها 

 (40)رقم  في الجدول الموضحةلألساتذة الموجه نتائج االستبيان ، فأظهرت االستبيان

مدرسية  ظروف فيزيقيةمعظم المتوسطات التربوية ال تحتوي على  أن ،وتحليلنا لها

وهذا  متأخرةتكون االستفادة  أوفوسائلها المادية غير كافية  حتى وان وجدت، مالئمة 

بالبيئة المدرسية مما يؤثر سلبا  أو عدم االهتمام  ، إلى نقص الجانب الماديراجع ربما 

نقص وعدم  أهمها األسبابعلى مردود التالميذ ويرجع هذا الوضع الى مجموعة من 

 أهدافوحتى ان وجدت تكون ذات مساحة صغيرة مما يصعب تحقيق ، كفاية المالعب 

على ضرورة  األساتذة أكدوالذا ،  في نفس الملعب أستاذينما يعمل  ةالدرس وعاد
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عدد  أو كالشواخصتتعلق بوسائل الحصة  أسباب إلى إضافةوجود المالعب وترميمها 

 أوالفردية  األلعابالكافي من الكرات التي تسمح بتوضيح التمارين سواء في 

قديمة قد تعرقل سير الحصة وهدف التمرين ومنه  األدواتوعادتا ما تكون  ،الجماعية

قد تستفيد المتوسطة من وسائل البيئة المادية المدرسية  ، صعوبة تحقيق هدف الحصة 

من  أما، استفادة غير كافية  أو نهايته أو ، في منتصف الموسم المدرسي متأخرة إما

نقص الفحوص الدورية تقريبا ال تملك المتوسطات عيادة طبية وكذا  اإلسعافاتالجانب 

وبخاصة حينما  .وجدت ال تحتوي على وسائلها الالزمة إن اإلسعافوحتى علب 

يصاب احدهم فهو قد يوجه إلى طبيب عام ، هذا األخير ليست له الدراية الكافية 

ميذ مصاريف عالجه بنفسه باإلصابات الرياضية من اجل معالجتها أو قد يتحمل التل

تطلبه اإلصابة ، كل هذا النقص الطبيب ليست كافية بالقدر التي  الرياضية التي يفرضها

بيئة  إلىفي حصة التربية البدنية التي تحتاج  ةيعود بالسلب على مردود التالميذ خاص

توفير المالعب وحاجيات وفي بعض األحيان ، معنوية أومدرسية مالئمة سواء مادية 

وعلى ضوء ما ، االكتضاض اإلصاباتتحقيق الدرس يمثل نصف الدرس ناهيك عن 

 قد تحققت صحتها. ولىسبق يتبين أن الفرضية الفرعية األ

جاءت الفرضية الفرعية األولى على النحو مناقشة الفرضية الفرعية الثانية:  -3-2

التربية للظروف الفيزيقية المدرسية دور إيجابي في تحقيق أهداف مادة  "التالي:

  بمرحلة التعليم المتوسط" البدنية والرياضية

مننن أجننل التحقننق مننن صننحة هننذه الفرضننية قصنند قبولهننا أو رفضننها تننم تفريننغ نتننائج 

للظنروف الفيزيقينة فني دور تبنين أن هنناك  (40)رقنم الجندول  الموضنح فني، االستبيان

 درس التربيننة البدنيننة أهنندافوتشننمل ، تربيننة البدنيننة والرياضننيةتحقيننق أهننداف مننادة ال

فوجننود المالعننب ، أو الجانننب المعرفنني الحركنني أو الجانننب اإلجتمنناعي الحسننيالجانننب 

يسناعد التلمينذ علنى معرفنة قنوانين تسنير الحصنة و األستاذالمالئمة وكفايتها يسهل على 

مار ضنوم، وشنواخص  ، وتوفر الوسائل من كرات ،الجماعية األلعابفي  ةاللعبة خاص

سنواء الجاننب الحسني الجلنة ينمني وحفنرة الوثنب الجيندة ومسناحة رمني ،  ألعاب القنوى
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وذلك بمعرفتنه ألسنماء ومصنطلحات هنذه التجهينزات  الجانب المعرفي للتلميذحركي أو 

، ومننه فهنم الحصنة وإتقانهنافهم التمارين كما تسهل له هذه اإلمكانات المادية  والوسائل،

علننى  مننن ناحيننة الجانننب الحركنني فننان تننوفير وسننائل البيئننة الماديننة المدرسننية يسننهل أمننا

سننوء وتطويرهننا وقنند ينننجم عننن ، وتعلمهننا واتقانهننا بكننل سننهولة ، المننتعلم فهننم الحركننة 

كصعوبة الفهم وتعلنيم الحركنة ، المدرسية مجموعة من المشاكل  ظروف البيئة الفيزيقية

كمنا  إصناباتالحركنات الخاطئنة التني تسنبب  أو الخاطئوينجم عن ذالك التعلم ، للتلميذ 

 أضننرارحرى كننل الوسننائل تنننجم عنهننا ألبننا ضننمار السننرعة اوم أورداءة الملعننب  أن

سننن المراهقننة يكننون اجتمنناعي بدرجننة كبيننرة فالبيئننة  يوالتلميننذ فنن، عدينندة  وإصننابات

لهنا دور هنام فني العمنل  األخينرةوفني المجتمنع هنذه  ، المالئمة تجعله يندمج في الحصنة

منن تقسنيم التالمينذ فني  األسنتاذفشساعة الملعنب وكثنرة الوسنائل تمكنن ، في مجموعات 

، وتزرع بين التالميذ حب الحصنة وحنب التننافس رين،مجموعات حسب ما يحتاجه التم

   وعلى ضوء ما سبق يتبين أن الفرضية الفرعية الثانية قد تحققت صحتها.
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 :االقتراحات والتوصيات -0

 والتوصيات التالية:على ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج يقدم االقتراحات   

  ضرورة تحسين الظروف الفيزيقية في المؤسسات التعليمية والتي تسمح لألستاذ

لحصص التربية البدنية والرياضية ووبالتالي السير  بممارسة العملية التدريسية

 الحسن لوحدات هذه المادة،

 .يجب االهتمام بالمبنى المدرسي المتكامل الذي يحقق االهداف التربوية 

  توفير المالعب الرياضية على مستوى المتوسطات حسب عدد التالميذ واألقسام

 والمراحل الدراسية.

  لما يخدم العملية التعليمية لهذه المادة.الوسائل البيداغوجية التجهيزات وتوفير 
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 الخالصة:

مننن خننالل البحننث النظننري ، والدراسننة الميدانيننة الننني قمنننا بهننا باسننتعمال االسننتبيان    

في المتوسطات التربوينة ، للظروف الفيزيقية وجدنا ولألسف الشديد انه لم تعطى أهمية 

وهذا راجع إلى غيناب الوسنائل المادينة المناسنبة أونقنص االسنتفادة منهنا ، وكنذا تندهور 

وهنذا منا يعنود بالسنلب علنى التالمينذ منن الجاننب الصنحي ،  المالعب او االكتضناض ،

وذلك بتعرضهم إلنى إصنابات متنوعنة ومتفاوتنة الخطنورة ، خاصنة وان حصنة التربينة 

البدنية والرياضية تتميز باالحتكاك البدني والتنافس الشديد بين التالميذ، أما منن الجاننب 

ورة اإلصنابات ومنن الجاننب الرياضي فيتمثل في تدهور مستواهم الرياضي نظنرا لخطن

الحركنني صننعوبة تعلننم الحركننات وتطويرهننا . امننا الجانننب العقلنني صننعوبة فهننم الحركننة 

وتنسنننيقها ، وحتنننى الجاننننب االجتمننناعي صنننعوبة العمنننل فننني مجموعنننات وغيننناب روح 

 الجماعة .

كما اثر عدم تنوفر هنذه المتوسنطات علنى الوسنائل والهياكنل الرياضنية المالئمنة ، علنى 

الدراسنني للتالميننذ مننن جهننة ، وذالننك بننالتراجع وعلننى عمننل االسننتاذ مننن جهننة المسننتوى 

لصعوبة تسير الدرس وايصال المعلومنة للتلمينذ فني حصنة التربينة البدنينة ، التني تعتبنر 

حصننة تشننمل مختلننف المجننالت عقليننة وحركيننة واجتماعيننة وترفيهيننة ، و حتننى المجننال 

مينذ والتني تنأثر علنى التلمينذ خاصنتا الصحي من خالل االصابات التي يعناني منهنا التال

فنني مرحلننة المراهقننة التنني تعتبننر اصننعب مرحلننة للتلميننذ ، وهننذه المشننكلة تعنناني منهننا 

 المؤسسات التربوية.

ومننن ناحيننة أخننرى فننان نقننص التوعيننة وغينناب التوجيننه وعنندم اإلهتمننام والالمننبالة مننن 

طننرف المسننؤولين ، أدى إلننى عنندم وجننود مراقبننة وتزوينند كننافي للوسننائل ، كمننا انننه ال 

 .ودورالظروف الفيزيقيةتعطى لتالميذ نصائح أو إرشادات وتوجيهات اليضاح أهمية 

تمنامهم بتحقينق النتنائج ،  تحنت أي ظنرف أكثنر إضافة لذلك إهمالهم لصحة التالميذ واه

من توفير البيئة المالئمة التي قد تحقق األداء العالي والمستوى  الجيد، لنذا فمنن الواجنب 
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علننى األسنناتذة الحننث علننى البيئننة المالئمننة واإللحنناح عليهننا ، وتبننين أهميتهننا للمسننؤولين  

هم طنوال المشنوار الدراسني وذالك االهتمام بالتالميذ وضمان صحتهم ، وتحسين مستوا

 حتى تمارس هذه الرياضة في أحسن الظروف .

وفننني األخينننر نتمننننى أن يجننند التالمينننذ االهتمنننام والعناينننة الكافينننة منننن طنننرف الجهنننات 

المختصنننة والتخفينننف منننن كمينننة المشننناكل التننني يتخبطنننون فيهنننا ، كمنننا نتمننننى أن تجننند 

علنى ارض الواقنع لخدمنة الرياضنة  اقتراحاتنا األذان الصاغية والنية الحسننة لتجسنيدها

 والرياضيين ، ونرجو من هللا سبحانه أننا قد وفقنا في ذلك.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جالنتائومناقشة عرض وتحليل                                                   ثانيالفصل ال  

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 ( .2791ابراهيم انس .).المعجم الوسيط  

 ( .2771اسامة كامل راتب .).القاهرة: دار الفكر العربي. النمو الحركي والمراهقة 

 ( .1222أمل بنت محمد علي عبد هللا الشلتي .) أثر منظومة البيئة المدرسية في

ر الفنية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظتنمية القيم اإلبداعية التشكيلية مادة التربية 

 المملكة العربية السعودية: كلية التربية جامعة أم القرى. المعلمات.

 ( .1221بهاء الدين سالمة .) الصحة الرياضية والمحددات الفيسيولوجية لنشاط

 .22دار الفكر العربي الطبعة  البدني.

 ( .2797تركي رابح .).المطبوعات الجامعية ديوان  اصول التربية والتعليم

 .22الطبعة

  .)الكويت: دار البحوث  سيكولوجيا المراهق.سعدية محمد علي بهادر. )بال تاريخ

 العلمية.

 ( .2792شادلي مول .).بيروت لبنان: دار المعارف  علم النفس الطفل المراهق

 .20الطبعة

 ( .2777عبد الرحمان العيساوي .).وت بير دراسات في تفسير السلوك االنساني

 لبنان: دار الراتب الجامعية.

 ( .2771عبد العلي الجسماني .).الدار العربية للعلوم  سكولوجية الطفل والمراهقة

 .22الطبعة

 ( .2779فؤاد باهي السيد .).القاهرة: دار الفكر العربي. االسس النفسية للنمو 

 ( .2777محمد سمير ابي اسماعيل .) نفسية اثر التربية البدنية والرياضية على

 الجزائر: معهد التربية البدنية دالي براهيم. المراهق.
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 ( .2791محمد عماد الدين اسماعيل .).الكويت: دار  النمو في مرحلة المراهقة

 القلم.

 ( .1221محي الدين مختار .).الجزائر:  محاضرات في علم النفس االجتماعي

 ديوان المطبوعات الجامعية.

 

 ( .2792ملك سليمان مغول .)دمشق: مطابع مؤسسة  النفس الطفولة والمراهق. عتم

 دمشق.

 ( .5891ملك مغول سليمان .).سوريا: جامعة دمشق  علم النفس الطفولة والمراهقة

 .20الطبعة

 ( .0222اخالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسين باهر .) طرق البحث العلمي

 القاهرة: مركز والتحليل االحصائي في المجالت التربوية والنفسية والرياضية.

 الكتاب والنشر.

 ( .0220رشيد زرواتي .) تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم

 ، دار هومه. 25طبعة  االجتماعية.

 ( .5888محمد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب .) البحث العلمي في التربية

 القاهرة : دار الفكر العربي. الرياضية وعلم النفس .

 ( .5880محمد عوض البيسوني ، فيصل يسين الشاطي .) نظريات وطرق التربية

 ديوان المطبوعات الجامعية. المدنية.

 ( .5891ناصر ثابت .). الكويت: مكتبة الفالح ،  اضواء على الدراسة الميدانية

 .25الطبعة 

 ( .فاعلية التسيير اإلستراتيجي للمنشآت الرياضية في تحقي0252صدراتي حبيب .)ق 

أهداف التربية البدنية والرياضية للشباب المراهق على مستوى هياكل مديريات 

جامعة محمد بوضياف  51العدد  0251الرياضة: مجلة اإلبداع الرياضي ديسمبر 

 المسيلة.
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 ( .الفضاء الفيزيقي وعالقته باإلتجاهات السلبية 0251سليمان جميلة، زقعار فتحي .)

 لة المتوسطة. الجزائر: جامعة الجزائر.نحو المدرسة لدى تالميذ المرح

 ( .الظروف الفيزيقية في المؤسسة التعليمية 0251بوقيداح نعمان، بوتيقار سارة .)

ألساتذة الشعب التقنية وأثرها على األداء. جيجل : دراسة مقدمة خالل فعاليات 

 :الملتقى الدولي الثاني حول تطبق األرغنووميا بالدول السائرة في طريق النمو

 األرغنوميا في 

 ( .الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضية. 0222اللجنة الوطنية للمناهج .)

 الجزائر: وزارة التربية الوطنية.

 

 



 ة الشعبيةـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس

 -معهد التربية البدنية والرياضية-

 

 

 تحية طيبة وبعد. فاضلي األتذاتأس

 

مذكرة تخرج تقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه االستمارة التي تندرج في إطار تحضير أ       

تخصص نشاط بدني  في ميدان العلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية لنيل شهادة ماستر

 والذي تخص موضوع:  حييترو

التربية البدنية إسهامات الظروف الفيزيقية بالمؤسسات التعليمية في تحقيق أهداف مادة "

 "والرياضية

نرجوا منكن اإلجابة عن أسئلتها بكل صدق وموضوعية، ولهذا نطلب منكم وضع  لذا    

 .أمام اإلجابة المناسبة ˣعالمة 

 وشكرا. تقبلوا منا فائق اإلحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالب:

 بودالعة شعبان        

 

 

 

 

 

 

 



 الظروف الفيزيقيةمعرفة واقع ب اإلستمارة اإلستبيانية المتعلقة -

 

 

 

 

 

 األسئلة موافق إلى حد ما غير موافق 

   
تحقيق  ، يساعد علىالمبنى المدرسي ومرافقه مالئمهل 

 .األهداف التربوية

   
المالعب الرياضية الموجودة مساحتها تكفي الستعاب 

 كل التالميذ أثناء تنفيذ الحصة.

   
ومزودة بأجهزة المالعب الرياضية مهيأة األرض 

 مختلفة بحيث تمارس عليها أكثر من لعبة.

   

التربية  حصةمارس فيها تالمالعب الرياضية التي 

تبعا  البدنية الرياضية مخططة جيدا وبطريقة واضحة

 .لنوع النشاط

   
الموجودة كافية مقارنة بعدد األقسام المالعب الرياضية 

 الدراسية وعدد التالميذ.

   

المالعب يالئم النواحي العمرية والحركية تصميم 

 من حيث المقاييس واألبعاد متوسطةلتالميذ المرحلة ال

 تبعا لمتطلبات المنهاج.

   
تنويع بممارسة و فيالمالعب الرياضية المتوفرة ت

 .األنشطة الرياضية المقررة في المنهاج

   

التربية البدنية  حصةنفذ فيها تالتي الرياضية المالعب 

 المطبات والرياضية تخلو من العوائق كالحفر و

 والشقوق.

   
هناك تقسيم لمساحات المالعب بمعنى يوجد فاصل بين 

 المالعب أي كل ملعب على حدى.

   
ة صالحة لالستعمال المتوفرالوسائل البيداغوجية 

 لممارسة األنشطة البدنية والرياضية.

   
بمواضيع  ةمرتبطالمتوفرة  الوسائل البيداغوجية

 .المقررة في المنهاج الدروسوأهداف 

   
الموجودة تتناسب مع عدد التالميذ  الوسائل البيداغوجية

 الممارسين خالل الحصة.



ة في يمة الظروف الفيزيقهاإلستمارة اإلستبيانية المتعلقة بمعرفة مدى مسا -2

 تحقيق أهداف مادة التربية البدنية والرياضية

 

 

 

 

 

 

 
 
 

غير   

  موافق

إلى حد 

  ما
 األسئلة  موافق

   
هل ترى أن وجود المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها عنصر ال 

 يمكن اإلستغناء عنه في اكتساب وتنمية المهارات الحركية.

   
هل ترى أن لتوفر  المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها دورا 

 لدى التلميذ.مهما في الرفع من اللياقة البدنية 

   
هل ترى أن وجود المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها يدفع 

 التالميذ إلى العمل وبذل الجهد أكثر.

   
هل ترى أن وجود المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها تدفع 

 التالميذ للحصول على نتائج أفضل.

   
وتنوعها من شأنه هل ترى أن وجود المالعب والوسائل البيداغوجية 

 أن ينمي الحس اإلبداعي لدى التالميذ.

   
هل ترى أن وجود المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها عامل مهم 

 يطور من القدرات الحسية البصرية والسمعية لدى التالميذ.

   
 وتنوعها تجعل هل ترى أن توفر المالعب والوسائل البيداغوجية 

 التعامل مع األداة.يتقنون مهارات التالميذ 

   
هل ترى أن توفر المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها تساهم في 

 تعزيز قيم التضامن والتعاون بين التالميذ.

   
هل ترى أن كفاية المالعب والوسائل البيداغوجية وتنوعها تساهم في 

 خلق روح المنافسة بين التالميذ والتحلي بالروح الرياضية.

   
 أن توفر الوسائل البيداغوجية وتنوعها يساعد التالميذ في هل ترى

 بأسمائها. المختلفة واألدوات التعرف على األجهزة

   
هل ترى أن توفر لوازم اإلسعافات األولية تسمح للتالميذ بالتعرف 

 على قواعد اإلسعافات األولية.



 مستغانمس بادي نة عبد الحميد ابـجامع

 ةـة والرياضيـالبدني ةـد التربيـمعه
 قسـم التربيـة البدنيـة والرياضيـة

  

 -قائمة األساتذة المحكمين -

 التوقيع الجامعة اإلسم واللقب

   

   

   

   

   

   

   

 



 ب
 

 ملخص البحث بالفرنسية :

Cette recherche vise a Connaitre l’apport des conditions matérielles 

dans les établissement à La réalisation physique et du sport et à 

atteindre les obgictifs de l’étude  l’échantillon de l’étude composé de 

43 professeur d’éducation physique du niveau intermédiaire.de la 

wilaya de Mostaganem a été utilisé dans cette méthode descriptive. 

 ملخص البحث باإلنجليزية :

This research amis to know the condition of thephysicail conditions 

to achieve the objectives of the physique education and sport 

éducation in the in the inter mediate edition stage the validity and 

consistance of the questionnaire we proceded to the sample of the 

basic study which consisted of 43physical education teachers from 

the middle level of mostaganem wilaya was used in this descriptive 

method 


