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 :المقدمـة

شهدت ادلنظومة الرتبوية هنضة تصحيحية حبيث اىتدت الوزارة إىل إصالحالربنامج الرتبوي بغية  تطوير 
مستويات التعليم وحتسينها ولتحقيق اذلدف ادلنشود سهرت وزارة الرتبية الوطنية على مراجعة مناىجها 

التعليمية وعملت على إعادة تقييمها وتشجيع العاملني يف رلال التعليم على البحث وتقومي ىذه ادلناىج و 
 .من بني ادلناىج اليت مسها التغيري والتعديل منهاج الرتبية البدنية والرياضية 

وما الدراسات ادليدانية احلالية اليت يقوم هبا الباحثون يف حقل التدريس إال دليل على التغيريات اليت حتدث 
يف تصاميم زلتوى مناىجنا التعليمية لتصبح أكثر مشولية وىادفية قادرة على حتويل ادلعارف وجتسيدىا يف 

بان "(زلمد دريج)خدمة الفرد واجملتمع ،حبيث تنمي كفاءات تسمح ذلم بالتالؤم مع الواقع ادلعاش مثلما يراه
-زلمد دريج)"اذلدف الرتبوي ىو كل ما ميكن للتلميذ اصلازه قوال أو فعال بعد االنتهاء من حصة دراسية 

،فالرتبية البدنية والرياضية متشعبة الوظائف وبالتايل التعديل مس كل جوانبها واقصد (2004،88
 .(احملتوى،األىداف،طرق التدريس وأساليبها والتقومي)

وعليو فادلنظومة الرتبوية حاضرة يف كل ادلواد وىذا يتطلب حضور األستاذ لتحقيق النهضة يف اجملال الرتبوي 
والرياضي ،وعليو ينبغي أنتتضافر اجلهود للوصول إىل الغاية مادام تدريس ادلواد ادلنهجية كالرتبية البدنية 

 .والرياضية يسهم يف تنمية وصقل مواىب الطفل الن تلميذ اليوم ىو بطل الغد

الذي يعهد إليها اآلباء بثقة وارتياح وكلهم  (األستاذ)فاحملور األساسي يف صلاعة العملية الرتبوية ىو ادلريب 
أمل يف غد زاىر ألبنائهم ،الن ادلدرس ىو األملإلعداد النشء إىل احلياة ومن ىذا ارتأيناأن نسلط الضوء 

على األستاذ يف مرحلة التعليم الثانوي وما مدى صلاحو يف أداء وظيفتو ومدى قدراتو على ادلالحظة 
والتحليل وما يؤديو التالميذ أثناء النشاط ومع تنويو األحباثإىل كيفية تدريس الرتبية البدنية و احللول ادلقرتحة 
دلعاجلة مشكالت اجملتمع وذلك بعد حتليل كل التفاعالت اليت تطرأ خالل العملية لذا ينبغي دلدرس الرتبية 

البدنية والرياضية الذي يعترب احد العوامل األساسيةيف العملية التعليمية التعلميةأن حيقق الكفاءات ادلنشودة 
،فبشخصيتو الفذة والطريقة اليت ينتهجها يف ختطيطوتنفيذدروسو ىي أىم حلقة يف صلاح العملية الرتبوية 
بصفة عامة واجملال الرياضي بصفة خاصة وذلك فيضوءادلقاربة بالكفاءات،ولكي نصيغ ىذه الشخصية 

الفذة ينبغي على ادلدرس أن حيسن استغاللوقتالدرس و العمل وعلى الدميومة الن مهمتو مل تعد مقصورة 
تقويم " على الدور التقليدي وذلك العمل الروتينيومن ىذا ادلنطق جاء موضوع حبثنا الذي يهدف إىل

 أستاذ التربية البدنية والرياضية  بالتعليم الثانوي في ضوء المقاربة بالكفاءات 
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 :المشكلة

لطادلا أعطت الدول الكربى يف العامل اىتماما كبريا للرتبية البدنية والرياضية نظرا دلا تلعبو من دور رئيسي يف 
تنشئة األفراد وإعدادىم للعمل واإلنتاج وخلدمة اجملتمع، و دلا ذلا من فوائد مجة كتنمية وبلورة شخصية الفرد 

 .من مجيع النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية والروحية إلعداد جيل متميز قادر على خدمة الوطن

إن ما يشهده العامل من تطور تكنولوجي يف سلتلف العلوم مبا فيها ادلؤسسات التعليمية واذلياكل بتعدد 
ميادينها وختصصاهتا وألجل مواكبة ىذا التطور بات من الواجب علينا تكوين جيل ادلستقبل ليصبح قادرا 

 .اخل...على مسايرة اجملتمعات بتحقيق سلتلف حاجاتو ادلادية واالقتصادية واألمنية والنفسية 

كما جيدر لإلشارة انو ال احد يستطيع أن ينكر التغيري اليت مس ميدان الرتبية البدنية والرياضية فبالرياضة 
يتعلم الفرد االنتماء إىل اجلماعة وااللتزام بالقوانني والنظم واحرتام حقوق اآلخرين وتقبل الفشل والتمتع 

بالروح الرياضية والتعاون ولتحقيق ىذا الغرض قامت الوزارة حبملة من اإلصالحات اجلديدة على ادلنظومة 
الرتبوية ،إصالحات هتدف إىل الوصول للطريقة ادلناسبة للتدريس واليت تتوافق مع الواقع ادلدرسي ومن ىنا 

جاءت ادلقاربة بالكفاءات واليت أدخلتها وزارة الرتبية الوطنية يف برامج الرتبية البدنية والرياضية ولكن 
استحال الوصول إىل التطبيق الفعلي ذلذه ادلقاربة يف ارض الواقع بسبب عدة أسباب واليت من بينها عدم 

 .دتكن األستاذ من تطبيقها 

إن اجملتمع يعيش نوع من التطور والتغري على مر التاريخ وعليو طرا تغيري واضح على كيفيات وطرائق 
تدريس الرتبية البدنية والرياضية فاألحباث يف السنوات األخرية تدور حول التدريس ألنو احد احملاور ادلهمة 

يف العملية التعليمية حيث يرتبط ارتباطا باحملاور األخرى كادلنهاج واألىداف ومادة الدرس واألدوات 
والوسائل التعليمية وطرائق التدريس وغريىا ويعد ادلدرس الدعامة األساسية للقيام بالعملية التدريسية، وذلك 

يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات ،وعليو أن حيسن كيفية استغالل وقت الدرس ،فمهام األستاذ مل تعد مقصورة 
السؤال وىو الشئ الذي دفعنا إىل طرح . على الدور التقليدي ادلعروف لدى اجلميع بالعمل الروتيين

ما مدى مساهمة التقويم في رفع من مستوى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ضوء :التايلالرئيسي
 المقاربة بالكفاءات ؟

 :على النحو التايلالتساؤالت الفرعية ومنو نطرح مجلة من 

 ىل للكفاءات دور يف رفع من مستوى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية ؟- 1

 ؟.ىل يتحكم األستاذ يف ختطيط وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية - 2



3 
 

 ىل للتقومي أثر حتفيزي يف أداء التالميذ؟- 3

 :هندف من خالل البحث إىل معرفة مايلي:أهداف البحث

 :الهدف العام

معرفة دور التقومي  يف رفع من مستوى األداء عند األستاذ والتلميذ يف مادة الرتبية البدنية والرياضية بالتعليم 
 .الثانوي

 :فرضيات البحث

 :لإلجابة على األسئلة ادلطروحة نطرح مجلة من احللول على النحو التايل

 :الفرضية العامة

للتقومي دور يف رفع من ادلستوى األداء التدريسي عند أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف ضوء ادلقاربة 
 .بالكفاءات
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 :مصطلحات البحث

 :التقويم 

يعرف التقومي على انو عملية تتضمن مجع وحتليل ادلعلومات بغرض كتابة تقرير سلتصر عنها وميكن 
 (10، 2006-بن قناب احلاج)االستفادة منو يف اختاذ القرارات ادلناسبة واالختيار مابني البدائل ادلتاحة 

التقومي عملية تتألف من مجع البيانات واستخدام ادلعلومات اخلاصة بالتغريات " م أن 1979ويعرفو وايلي 
 "اليت حتدث يف سلوك التالميذ يف اختاذ القرارات ادلناسبة فيما يتعلق بالربنامج الرتبوي

كما ىو واضح من التعاريف السابقة ،فان التقومي ىو احلصول على أحكام ونتائج قيمة بعد حتليل البيانات 
 .اليت مت مجعها عن طريق األدوات ادلختلفة ،وإصدار قرارات مناسبة ختدم البحث

 :التربية البدنية والرياضية

الرتبية الرياضية مثلها كمثل ادلواد ادلنهجية الدراسية األخرى،تعترب وسيلة من " ويعرفها امحد عباس السمرائي
 (1984،68 –السمرائي وآخرون  )الوسائل الرتبوية يف اجملال الدراسي

إن ادلقصود من الرتبية البدنية والرياضية ىي تلك العملية الرتبوية اليت تتم عند "ويعرفها تشارلز بيوتشر 
 (1964،19-تشارلز بيوتشر)"شلارسة أوجو النشاط واليت تنمي وتصون جسم اإلنسان

ومن خالل التعاريف السابقة يتبني لنا بان الرتبية البدنية والرياضية ىي جزء من حياة الفرد واجملتمع،تسعى 
 . إىل إعداده من الناحية الرتبوية والبدنية والرياضية ويتجلى ذلك من خالل أوجو النشاط الرياضي

 :أستاذ التربية البدنية والرياضية

يعتربأستاذ الرتبية البدنية والرياضية عامال ضروريا يف العملية التعليمية البيداغوجية ألنو صاحب الدور 
 . الرئيسي يف عملية التعليم والتعلم
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 :الكفاءة

 تعرف أهنا رلموعة من ادلعارف وادلفاىيم واالجتاىات اليت توجو سلوك التدريس لدى ادلتعلم وتساعده يف

عبد اهلل عمر الفدى وعبد الرمحن السالم )أداء عملو داخل اجملموعة أو القسم مبستوى معني ميكن قياسو
.(1999،41-مجال  

:المقاربة بالكفاءات  

ادلقاربة بالكفاءات ادلطلوبة يف منهاج الرتبية البدنية والرياضية يف التعليم الثانوي ىي السبل التيينتهجها 
ادلعلمللرفع من قدرات ادلتعلم يف توظيف مفاىيم النشاطات الرتبوية مبختلف أىدافها واليت جتعلهيبين تعلمو 

.الذايت وتوجيو سلوكياتو ضلو البناء ادلعريف االجتماعي  
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:تمهيد  

تعترب الدراسات ادلشاهبة من أىم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوذلا ويثري من خالذلا حبثو إذ ستند 
عليها الباحث للحكم وادلقارنة واإلثبات أو النفي وتكمن أمهيتها يف معرفة األبعاد اليت حتيط وتضبط 
ادلتغريات أو دلناقشة نتائج البحث ،واالستفادة منها يف توجيو ختطيط حبوث متشاهبة يف رلال البحث 

:واقتصرنا على  

 الدراسات السابقة والمشابهة

تصورات مدرسي التربية البدنية والرياضية ألجراة وتقويم هدف الدرس في ضوء المقاربة "- 1
".بالكفاءات  

لنيل شهادة الدكتوراه يف منهجية ونظرية الًتبية البدنية والرياضية جبامعة " عمراين معمر"    دراسة قام هبا 
.2008اجلزائر ،  

يهدف من خالذلا إىل التعرف على أىم تصورات مدرسي الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم الثانوي ألجراة 
.وتقومي الدرس وفق منظور دلقاربة بالكفاءات ادلعتمدة يف ادلنهاج الرمسي لوزارة الًتبية الوطنية  

باإلضافة إىل إظهار أمهية التكوين أثناء اخلدمة للمدرسني للرفع من إمكانياهتم ادلهنية يف صياغة األىداف 
.اإلجرائية من اجل التطبيق السليم للمقاربة بالكفاءات  

أستاذ موزعا عرب سلتلف الواليات ،وقد اعتمد الباحث ادلنهج ادلسحي (120)لقد مشلت عينة البحث
:الوصفي للوصول إىل حتقيق أىدافو ،وجاءت النتائج على النحو التايل  

.إن التكوين ادلناسب يلعب دورا ىاما يف الرفع من التحصيل ادلهين♦  

.عدم تقيد معظم ادلدرسني بادلنهاج الدراسي نظرا لصعوبة فهمو♦  

. وجودصعوبات يف اشتقاق األىداف التعليمية واإلجرائية ♦ 

. اعتماد ادلدرسني بصفة كلية على تقومي النتائج،أي القياس فقط لتحديد ادلستوى الرياضيعند التالميذ ♦ 

:وجاءت التوصيات كمايلي  

. ضرورة حتديد األىداف اإلجرائية مبنظور ادلقاربة بالكفاءات♦  
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.دراية ادلدرس بطبيعة ادلعلمني يف ىذا السن ♦ 

.التقيد بادلنهاج الرمسي يف التدريس ♦ 

.ضرورة اإلكثارمن الدورات التكوينية للمدرسني يف إطار التعليم ♦ 

."المعوقات العلمية لتطبيق منهاج التربية البدنية والرياضية وفق المقاربة بالكفاءات" -2 

لنيل شهادة الدكتوراه يف نظريات ومناىج الًتبية البدنية والرياضية " كروم زلمد عراب"     دراسة قام هبا 
. 2010جامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل،  

يهدف من خالذلا إىل معرفة التباينات ادلوجودة بني أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف توظيف ادلصطلحات 
.الواردة يف ادلنهاج وفق ادلقاربة بالكفاءات يف سلتلف الواليات وحتديد مستواىا  

باإلضافة إىل إظهار مستوى تقييم األفعال السلوكية عند مدرس الًتبية البدنية والرياضية يف توظيف منهاج 
.  ادلقاربة بالكفاءات  

واليات مت احتيارىا بطريقة عشوائية  (05)أستاذ موزعني على مستوى  (327)لقد مشلت عينة البحث 
،وقد اعتمد الباحث يف دراستو ىذه ادلسح كأحد أمناط ادلنهج الوصفي لكونو انسب ادلناىج للوصول إىل 

:حتقيق أىداف الدراسة،وجاءت النتائج على النحو التايل  

مستوى دراية األستاذ مبحتوى ادلنهاج واعتماده عليو يف حتقيق أىداف الوحدة التعليمية يف التدريس ♦
.بادلقاربة بالكفاءات يبقى مقبوال عموما  

نتائج العينات يف مدى إمكانية استعمال الطرائق ادلعروفة عامة يف تطبيق منهاج الًتبية البدنية والرياضية ♦
.وفق ادلقاربة بالكفاءات مقبول على العموم  

.عملية التقومي تبقى عنصرا فعاال وأساسيا يف التدريس وفق ادلقاربة بالكفاءات♦  

ىناك بعض العراقيل اليت تصعب من دور األستاذ يف إدماج ادلتمدرسني يف حصة الًتبية البدنية والرياضية ♦
نظرا لتواجد صعوبات مفامهية ولغوية حتول دون تطبيق األستاذ للمنهاج وتصعب من مهمتو التدريسية وفق 

.ادلقاربة بالكفاءات  

:وجاءت التوصيات كمايلي  
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. توحيد ادلصطلحات ادلستعملة يف ادلنهاج الدراسي اخلاص بادلادة وفق ادلقاربة بالكفاءات♦  

اعتماد إسًتاتيجية تقومي موحدة، تتماشى وأىداف ادلقاربة بالكفاءات من حيث القياس دلستويات ♦
.التالميذ يف سلتلف النشاطات  

اعتماد تربصات ذات ادلدى الطويل لألساتذة ادلقبلني على التخرج مع ضمان التأطري التعاوين مع اذليئات ♦
.ادلعنية  

اإلكثار من الدورات التكوينية لألساتذة وادلدرسني حول الطرائق واألساليب اجلديدة يف منهجية ♦
 واسًتاتيجيات التدريس

-ادلوجو- كما يراىا ادلدرسني )" تقويم تدريس مدرسي التربية البدنية والرياضية بالتعليم المتوسط"- 3
.(التالميذ  

لنيل شهادة الدكتوراه يف نظريات ومناىج الًتبية البدنية والرياضية جامعة " بن قناب احلاج"دراسة قام هبا 
.2006اجلزائر ،  

يهدف من خالذلا اىل معرفة وجهة نظر ادلدرس وادلوجو والتلميذ لطريقة تدريس مدرس الًتبية البدنية 
.والرياضية يف مرحلة التعليم ادلتوسط  

مشلت رلموعة من مدرسي الًتبية البدنية والرياضية يف التعليم ادلتوسط وكذا موجهي الًتبية : عينة الدراسة
.البدنية والرياضية كما مشلت أيضا على رلموعة من التالميذ  

.استخدم الباحث يف دراستو ىذه على ادلنهج ادلسحي:المنهج المستخدم  

قام الباحث بتوزيع استبيان على مدرسي الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم ادلتوسط :أدوات جمع البيانات
،وكذلك قام بإجراء مقابالت شخصيةمع ادلوجهني ،باإلضافة إىل ذلك وزع استبيان على التالميذ ،وطبق 

.استمارة ادلشاىدة ألندرسون  

طريقة تدريس مدرس الًتبية البدنية والرياضية تعوق مشاركة التالميذ احلماسية خالل الدرس :نتائج الدراسة
.وىذا حسب وجهات نظر التالميذ  

إن طريقة تدريس مدرس الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم ادلتوسط الت مني قدرات التالميذ وال حتثهم عن 
.   ادلشاركة الفعالة  
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إن مدرس الًتبية البدنية والرياضية بالتعليم ادلتوسط ال يستعمل االختبارات النظرية يف تقيم اجلانب ادلعريف 
.لدى تالمذتو  
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:بعد اإلطالع على الدراسات السابقة سامهت يف:نقد وتحليل الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها  

 حتديد ادلشكلة -

 حتديد األداة -

 حتديد الفرضية العامة  -

 حتديد العينة  -

 وبعد ختتلف دراستنا عن الدرسات السابقة أهنا تتعرف للعالقة بني التقومي واألداء التدريسي
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:خالصة  

     إن ادلشكلة قيد الدراسة تطلب منا حتديدىا بشكل دقيق شلا يستدعي الوقوف على واقع العملية 
التعليمية التعلمية عند مدرسي ادلرحلة الثانوية، وعلى ىذا األساس حددنا ادلشكلة قيد الدراسة كما حددنا 

مث عرضنا الدراسات السابقة أو ادلشاهبة،واليت تعد مبثابة التغذية الراجعة لكل باحث .أىدافها ،مث فرضياهتا
يتطلع إىل البحث العلمي واإلثراء الًتبوي،حيث كل عمل أو حبث يعترب ادلنطلق ادلبدئي لبحوث أخرى 

.  مشاهبة  

وحبثنا ىذا يستمد ركائزه من معضلة حقيقية واقعية يف ميدان التعليم والتدريس ،وبعدما وضعنا أىم ادلعامل 
الكربى دلشكلة البحث القائمة يف مناىج التدريس وتوظيفها يف البناء الوظيفي للتلميذ،حاولنا تصفح بعض 

الدراسات ادلشاهبة واىم ادلراجع اليت ذلا صلة بادلوضوع حىت نتمكن من اإلحاطة التامة للمضمون العام 
إن أمهية الدراسات السابقة تكمن يف ادلساعدة اليت  (1984،123-تركي رابح)للبحث، كما يقول 

تقدمها من مصادر ومعلومات وحتاليل يقوم الباحث بربطها مبشكلة حبثو حىت كون لو القاعدة يف بداية 
.موضوعو  

فادلعلومات اليت حتصلنا عليها من ىذه الدراسات السابقة وادلشاهبة،جعلتنا نبين أىم وطرق ادلعاجلة إلثراء 
.حبثنا،وقد تطرقنا إىل البعض منها ولو بصورة وجيزة لكنها كانت مهمة ونافعة  

 



:مدخل الباب األول   

يشهد العامل اليوم ثورة علمية، قائمة على اإلصالحات الرتبوية،يف ادلناىج التعليمية ادلهتمة بالشرائح االجتماعية مبختلف 
مستوياهتا،إميانا منها بان العلم وادلعرفة،مها أساس كل رقي و ازدىار ثقايف،وأضحى ىذا التغيري ميس مجيع عناصر العملية التعليمية 

.من معلمني ومتعلمني وكذا ادلادة العلمية،وكل مبنظور خاص من حيث االىتمام  

لكن ومع التطورات احلديثة يف العلوم أصبح من الضروري التأكيد على الدور الفعال واالزوداجي الذي يلعبو ادلعلم يف تأدية مهمتو 
الرتبوية ،حبيث ال يكتفي فقط بإعطاء ادلعلومات بل يتعدى ذلك إىل دور ادلوجو وادلرشد وادلسري للعملية التعليمية وفق ما يطلبو 

.التغيري السيكولوجي للمتعلم  

و بالتايل البد أن يكون ملما بكل جوانب مادتو وحيسن أساليب تعاملو مع التلميذ من أداءات حتفيزية وتشجيعية بغية ممارسة 
.التأثري الرتبوي عليهم  

وىذا االىتمام دفع بادلختصني إىل البحث يف أساليب تدريسية تكون أكثر جناعة وفعالية وديناميكية يف نقل ادلعرفة ،بشكل يسمح 
بإشراك ادلتعلم يف بناء معرفتو الذاتية واالمتناع عن التعليم التقليدي الذي يعتمد فقط على احلشو ادلعلومايت وتدرجييا ،بدا اخلروج 

من األساليب التقليدية ،أساليب احملتويات مث األىداف إىل ادلقاربات اجلديدة اليت تبحث عن الكفاءات ادلهنية ادلعرفية 
والديداكتيكية وكيفية استعماذلا للحصول على قدرات جديدة بالتطور الفكري لدى ادلتعلمني باالعتماد أساسا على البيداغوجية 

.الفارقية بني ادلتعلمني لالنتقاء النوعي ال الكمي للقدرات والكفاءات  

لكن واقعنا الرتبوي احلايل ولألسف الشديد يظهر عكس ذلك فأصبحنا هنتم بالكم العددي ىروبا منا لألمام حتت ضغوطات 
التسرب ادلدرسي ،وظلت األساليب والطرق ادلعتمدة تراوح صفحات الكتب وإدراج ادلكاتب،وما دلسناه يف صعوبة تكييف ىذه 

ادلقاربات يف مادة الرتبية البدنية والرياضية دفع بنا إىل البحث عن إزالة الغموض عن أساليب تطبيقها وطرق التقومي ادلتبعة يف قياس 
:مستوى الكفاءات ومنو جاءت دراستنا يف ثالثة فصول ارتأيناىا مالئمة لتوضيح ىذه الرؤى  

الفصل األول حيث تطرقنا إىل دراسة نظرية للرتبية والرتبية البدنية والرياضية واىم أىدافها يف اجملتمع باإلضافة إىل ادلؤىالت 
.الضرورية الواجب توفرىا يف ادلدرس  

أما الفصل الثاين تطرقنا فيو إىل التقومي يف الرتبية البدنية والرياضية مبختلف أنواعو وأمهيتو وأىدافو ورلاالت استخدامو ومراحلو يف 
.درس الرتبية البدنية والرياضية  

وجاء الفصل الثالث ليعزز األساليب اليت ميكننا استعماذلا يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية باإلضافة إىل كيفية وجود 
.  ادلقاربات النظرية لفكرة التدريس بادلقاربة بالكفاءات  
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  :تـمهيد:تـمهيد

تعترب الًتبية العامة عنصرا ىاما و جزَءا فعاال يعمل على تكوين الفرد من كل النواحي اليت تساعده على 
. االندماج يف اجملتمع بصورة تؤمن لو احلياة السليمة والطيبة

و الًتبية البدنية و الرياضية ىي جزء من ىذه الًتبية العامة فهي هتتم بصيانة اجلسم و سالمتو و ىذا 
دبمارسة النشاط البدين و الرياضي أثناء احلصص الًتبوية للمادة داخل ادلؤسسات الًتبوية  كما هتتم أيضا 

. بنمو اجلسم و لياقتو البدنية
: إذن ستكون دراستنا يف فصلنا ىذا على النحو التايل

سنتناول يف اجلزء األول احلديث عن الًتبية العامة و تطورىا و بعض أىدافا اليت تسمو ذلا، أما اجلزء 
الثاين فسنتطرق إىل اإلحاطة بالقدر ادلمكن بالًتبية البدنية و الرياضية من ناحية التعريف و األمهية، و 
األىداف، أما اجلزء الثالث فسيكون احلديث عن حصة الًتبية البدنية و الرياضية و الدور الذي تلعبو 

. خاصة يف ادلرحلة الثانوية
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: التربية العامة: التربية العامة11..11..  
:  مفهوم التربية العامة.1.1.1
تعترب الًتبية وسيلة اجملتمع للمحافظة على بقائو و استمراره و ثبات نظمو و معايَته االجتماعية ، فالًتبية » 

عملية هتدف إىل إعداد و تشكيل الفرد للقيام بأدواره االجتماعية يف مكان ما، و زمان ما على أساس ما 
ىو متوقع منو يف ىذا اجملتمع و عملية الًتبية زبتلف من رلتمع إىل آخر فدور التلميذ خيتلف من رلتمع إىل 

. آخر كما خيتلف من مرحلة تعليمية إىل تعليمية أخرى
 للًتبية على أهنا عملية تنشئة اجتماعية للفرد، يكتسب من ابن خلدونو تتضح ىذه الصورة يف نظرة 

خالذلا القيم و االذباىات و العادات السائدة يف رلتمعو إىل جانب ادلعلومات و ادلهارات و ادلعرفة، ويرى 
 أن الوظيفة األساسية للًتبية ىي إعداد اجليل اجلديد للحياة االجتماعية للقيام بأدوارىم دور كايم

و بذلك تساىم الًتبية يف احملافظة على اجملتمع كنسق اجتماعي و . االجتماعية ادلتوقعة منهم دبجتمعهم
  .(2004،37-مسَتة أمحد السيد )« ربافظ على الشخصية القومية 

 :أهداف التربية العامة2.1. 

 الوجدانية – العقلية –تتمثل أىداف الًتبية العامة يف تكوين شخصية متكاملة من كل النواحي اجلسمية "
و ال ديكن الفصل بينها حيث أن النمو يف الشخصية يتم يف تكامل و توازن بُت .  االجتماعية– (النفسية)

". سلتلف مقوماهتا حبيث النمو يف إحدى النواحي يؤثر على النمو يف بقية النواحي أو اجلوانب األخرى
:  التربية الجسمية.1.2.1

 اىتمت الًتبية احلديثة باجلانب الصحي للطفل فال ديكن االكتفاء بتنمية قواه البدنية و العقلية عن طريق
التدريبات الرياضية و شلارسة سلتلف النشاطات العملية بل جيب أن خيضع لفحوصات طبية دورية و يرسل 

إىل الطبيب إذا ظهرت لديو عالمات ادلرض و يدرب على طرق الوقاية الصحية و أساليب التغذية السليمة 
. و ذلك بتعليمو آداب الطعام و آداب السلوك بصفة كاملة

 : التربية العقلية.1.2.2

لقد كانت الًتبية القددية تعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من ادلعلومات فأصبح مهها الوحيد ىو 
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مأل ذىن الطفل بأكرب قدر شلكن من ادلعلومات واحلقائق و ذلك دون معرفتو ما إذا كانت ىذه ادلعلومات 
مناسبة دلستوى النضج العقلي للطفل و ال دلدى مالءمتها حلاجتو و مطالبو النفسية و العقلية   و 

االجتماعية، على عكس الًتبية احلديثة  فهدنا يتعلق بًتبية الطفل على حسن التفكَت و حسن إدراك الفرد 
دلا يصادفو من مواقف معقدة و حسن التصرف يف ىذه ادلواقف كما هتتم باكتشاف القدرات العقلية 

اخلاصة لدى التلميذ و تقوم بعنايتها و تنميتها فإذا كان األطفال جسميا يشًتكون يف العقل أو الذكاء 
فألهنم بعد ذلك يتفاوتون يف حظهم من القدرات اخلاصة فهذا ديلك درجة عالية من القدرة اللغوية و ىذا 

. يتفوق يف القدرة الرياضية و ىكذا
: (النفسية) التربية الوجدانية .1.2.3

 أثبتت الًتبية احلديثة أن الصحة النفسية تعترب أىم شيء يف التعليم و يف بناء
الشخصية الناضجة و الكاملة و السليمة ألن إذا كان الفرد مريضا نفسيا فإن عملية التعليم نتيجتها 

لذا أصبح ادلريب يهتم أكثر باحلالة النفسية للتالميذ و يعمل على مساعدهتم نفسيا  و ذلك , الفشل
. لتحقيق التوازن و التوافق النفسي لديهم

:  التربية االجتماعية.1.2.4
تعمل الًتبية احلديثة على غرس القيم و ادلثل األخالقية اليت تسود يف اجملتمع و تعلم الطفل كيفية التعامل "

مع اآلخرين و معرفتو حقوقهم و واجباهتم اذباه رلتمعهم و تعلم الطفل و األفراد التعاون فيما بينهم و 
 (12-11، 2001 دورة -خضاري عياش واخرون ).." ادلبادرة الفردية اليت تنتفع منها اجلماعة و اجملتمع

. 

:  عالقة التربية بالتربية البدنية والرياضية.1.3
على النواحي ادلتعلقة حبياة  يتجزأ من الًتبية العامة ،دبا ذلا من تأثَت تعد الًتبية البدنية والرياضية ،جزء ال

الفرد،وتنميتو اجلسمية والعقلية الروحية والسلوكات االجتماعية ادلميزة،وىذا من خالل األنشطة واأللعاب 
 (1988،129- عضاضةرامحد سلتا).ادلدرسة الرياضية ادلتعددة سواء كان ذلك يف ادلنزل أو

وحسب رأينا فيمكن القول أن الًتبية البدنية والرياضية ،ىي دبثابة الوجو الثاين للًتبية الذي يكمل ربقيق 
. األىداف العامة يف كل اجملتمعات،عن طريق شلارسة سلتلف ألوان النشاط البدين ادلوجو
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  : التربية البدنية و الرياضية: التربية البدنية و الرياضية11..44..

 .(25-1996،23-عبد احلميد شرف) : تعريف التربية البدنية و الرياضية1.4.1.

ىي العملية الًتبوية اليت ': الًتبية البدنية على أهنا West and Butcher 1990يعّرف ويست، بوتشر »
 .' هتدف إىل ربسُت األداء اإلنساين من خالل وسيط ىو األنشطة البدنية ادلختارة لتحقيق ذلك

 أن البعض يرى أن الًتبية البدنية و الرياضية إمنا ىي مرادف للتعبَتات مثل Lumpkinو يعرف لومبكُت 
التمرينات، األلعاب، ادلسابقات الرياضية، و بعد تعريفها لكل ىذه التعبَتات ، أبت إال أن تديل برأيها يف 

الًتبية البدنية ىي العملية اليت يكتسب الفرد خالذلا أفضل ادلهارات ': صياغة تعريف على النحو التايل
  .'البدنية و العقلية و االجتماعية، و اللياقة من خالل النشاط البدين

جزء من الًتبية  البدنية الًتبية'':Kozlik  Kopeskyومن تشيكوسلوفاكيا السابقة يعرفها  كوبسكي كوزليك
 العامة، ىدفها تكوين ادلواطن بدنيا و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا بواسطة عدة ألوان من

 «النشاط البدين ادلختار لتحقيق اذلدف

 :أهمية التربية البدنية و الرياضية5.1. 

إن الًتبية الرياضية تساعد على ربسُت األداء اجلسماين للتلميذ و إكسابو ادلهارات األساسية و زيادة »
. قدراتو اجلسمانية الطبيعية

إن اخلربات األساسية دلمارسة األنشطة الرياضية سبد التلميذ بادلتعة من خلل احلركات ادلؤداة يف ادلسابقات و 
أما ادلهارات اليت يتم التدريب عليها بدون . التمرينات اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآلخرين

استخدام أدوات أو باستخدام أدوات صغَتة أو باستخدام األجهزة الكبَتة تؤدي إىل اكتساب ادلهارات 
. اليت تعمل على شعور التلميذ بقوة احلركة

الًتبية الرياضية ىي عملية حيوية يف ادلدارس دبراحلها ادلختلفة، و ذلا دور أساسي يف تنمية اللياقة البدنية 
إن التالميذ عادة ما يرغبون يف شلارسة األلعاب اليت هبا روح ادلنافسة و عادة ما يكون  . للتالميذ

التالميذ ذلم القدرة على االندماج يف اجملتمع بشكل جيد و قادرين على التعامل مع اجلماعات ديكنهم 
إن وجود برنامج رياضي يشتمل على أنشطة تعمل على إظهار الفروق الفردية .عقد صداقات مع زمالئهم 

       (23-2004،22-ناىد زلمد سعيد زغلول).«و تشجيعهم ذلو أمر ىام جّدا بُت التالميذ



الفصل األول                                              ا لتربية العامة وماهية التربية البدنية والرياضية                     
        

 

18 

 

  .(2001،35-أمُت أنوراخلويل) :أهداف التربية البدنية و الرياضية6-1- 

: إن الربنامج اجليد جيب أن يشتمل على مساعدة التالميذ يف ربقيق األىداف التالية» 
. إمدادىم بادلهارات اجلسمانية ادلفيدة -1
 .ربسُت النمو اجلسماين و تنمية النمو بشكل سليم -2

احملافظة على اللياقة البدنية و تنميتها  -3
 .تعليمهم ادلعرفة و تفهم أساسيات احلركة -4

 .قدرهتم على معرفة احلركات يف سلتلف ادلواقف -5

 .تنمية القدرة على استمرار شلارسة التمرينات الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية العامة -6

 .تعليمهم معرفة ادلهارات االجتماعية -7

 .ربسُت قدرهتم االبتكارية -8

 .ربسُت القدرة على أداء األشكال ادلختلفة للحركة -9

 «تنمية القدرة على التقييم الشخصي و الرغبة الشخصية يف التقدم -10

 :  حصة التربية البدنية والرياضيةحصة التربية البدنية والرياضية 7.1. -11

  :ر.ب. تعريف حصة ت1.7.1.
 تعترب حصة الًتبية البدنية و الرياضية وسيلة من الوسائل الًتبوية لتحقيق األىداف ادلسطرة لتكوين »

الفرد، حبيث أن احلركات البدنية اليت يقوم هبا الفرد يف حياتو على مستوى تعليم بسيط يف إطار منظم و 
مهيكل تعمل على تنمية و ربسُت و تطوير البدن و مكوناتو و من مجيع اجلوانب العقلية النفسية، 
فحصة  .االجتماعية، اخللقية و الصحية و ىذا ضمان تكوين الفرد و تطويره و انسجامو يف رلتمعو و وطنو

 الًتبية البدنية و الرياضية جزء متكامل من الًتبية العامة، حبيث تعتمد على 

ادليدان التجرييب لتكوين األفراد عن طريق ألوان و أنواع النشاطات البدنية ادلختلفة اليت اختَتت بغرض 
تزويد الفرد بادلعارف و اخلربات و ادلهارة اليت تسهل إلشباع رغباتو عن طريق التجربة لتكيف ىذه ادلهارة 

لتلبية حاجاتو و يتعامل مع الوسط الذي يعيش فيو و تساعده على الندماج داخل اجملتمع و اجلماعات و 
فإن حصة الًتبية البدنية و الرياضية كأحد أوجو ادلمارسات، ربقق أيضا ىذه األىداف على مستوي  بذلك
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ادلؤسسات التعليمية، فهي تضمن النمو الشامل و ادللتزم للتالميذ و ربقق حاجياهتم البدنية، طبقا للمراحل 
  .(2002،12-2001-وآخرون عبدالكرمي صونيا) «و منهم و إدراج قدراهتم احلركية 

  :ر في المرحلة الثانوية.ب.أهداف حصة ت2.7.1. 

جيب أن نعلم بأن لكل مرحلة دراسية أىدافها اليت تعمل على ربقيقها من خالل الربامج التنفيذية دلناىج »
. الًتبية الرياضية و طرق تدريسها

. توجيو العملية التعليمية و الًتبوية إلكساب التالميذ اخلربات داخل ادلدرسة -1
 .االىتمام باإلعداد اخلاص -2

 .صقل ادلهارات احلركية لألنشطة من خالل ادلنافسات داخل و خارج ادلدرسة -3

 .تشجيع ىوياهتم الرياضية -4

 .(1997،14-زلسن زلمد محص )«تنمية القدرات ادلعرفية و الوجدانية -5

 .(2000،11-وآخرون خبتاوي زلمد ) :مهام حصة التربية البدنية و الرياضية3.7.1. 

ر عملية توجيو للنمو البدين باستخدام التمرينات البدنية و ىو أحد أوجو ادلمارسات .ب.تعترب حصة ت»
ر ربقق األغراض .ب.إذن حصة ت. (...)اليت ربقق النمو الشامل و ادلتزن للتالميذ على مستوى ادلدرسة 

: اليت رمستها السياسة التعليمية يف رلال النمو البدين و الصحي للتالميذ على مجيع ادلستويات
ادلساعدة على تكامل ادلهارات و اخلربات احلركية، و وضع القواعد الصحيحة لكيفية  -1

. شلارستها داخل و خارج ادلدرسة
 .اخل...القوة، السرعة، التحمل، ادلرونة: ادلساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل -2

إكساب ادلعارف و ادلعلومات و احلقائق على أسس احلركة البدنية و أصوذلا كاألسس  -3
 .اخل... البيولوجية، الفيزيولوجية

 .التحكم يف القوام أثناء السكون و احلركة -4

 .تدعيم الصفات ادلعنوية و السمات اإلرادية و السلوك الالئق -5

 .التعود على ادلمارسة ادلنظمة لألنشطة الرياضية -6

 «تنمية االذباىات اإلجيابية حنو شلارسة النشاط الرياضي من خالل النشطة البدنية ادلدرسية -7
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  :: أستاذ التربية البدنية و الرياضية أستاذ التربية البدنية و الرياضية11..88..

 :أستاذ التربية البدنية و الرياضية و العملية التدريسية1.8.1. 

، و من مث يشغل (...)األستاذ ىو بال شك العامل الرئيسي و ادلؤثر بشكل كبَت يف العملية التدريسية »
أستاذ الًتبية الرياضية حيزا كبَتا من اىتمام ادلسؤولُت و اخلرباء يف رلال التدريس الرياضي، و مازال ىذا 
اجملال خصبا للدراسات و البحوث دلعرفة العوامل اليت يبٌت عليها اختيار أستاذ الًتبية الرياضية و كذلك 
معايَت أستاذ الًتبية الرياضية الناجح و ىناك دراسات سبت يف رلال أسس إعداد أستاذ الًتبية الرياضية، 

و مازال ىناك الكثَت من النواقص يف إعداد األستاذ، منها دراسة أشكال التفاعل اللفظي و غَت اللفظي و 
منها دراسة ربليل سلوك أستاذ الًتبية الرياضية أثناء التدريس، و منها ما يتناول تقومي أداء األستاذ ككل و 

 . (2004،134-زلمد سعد زغلول وآخرون ) «إىل غَت ذلك من اجملاالت
 :(المراهقة)أستاذ التربية البدنية و الرياضية و المرحلة العمرية 2.8.1. 

فالشباب يريدون سريعا أن يصبحوا كبارا،  (كشاب ناضج)إن التلميذ يف ىذه ادلرحلة جيب أن يعًتف بو »
نالحظ ذلك يف طريقة تعاملهم، يف مالبسهم، و نستطيع  

ر ألن التالميذ يف ىذه ادلرحلة ديكن قيادهتم و توجيههم ألهنم .ب.أن ننتفع هبذه الظواىر يف حصة ت
ر أن يعطي ذلم مسؤوليات يف إدارة الفصـل .ب.فعلى أستاذ ت (...)يقـلدون األبطال الرياضيُت 

و نالحظ يف ىذه ادلرحلة أن احلصة  (...) و اإلشراف على احملطات و مساعدة زمالئهم أثناء النشاط 
 تأخذ شكل التدريب الرتفاع ادلستوى األدائي للحركات، و يساعد التالميذ األستاذ يف ىذه ادلرحلة يف

. قياس ادلستويات و ربديد العمل و الراحة
إن ادلهارات األساسية ذلذه ادلرحلة تؤدي بطريقة كاملة و جيدة فعلى األستاذ أن يثبت ىـذه ادلهارات، و 

كذلك يفضل التالميذ يف ىذه ادلرحلة مقارنتهم بزمالئهم فعلى األستاذ أن يقدم النصائح اليت تفيدىم يف 
ربسُت مستواىم احلركي، و تزداد رغبة التالميذ يف األلعاب التنافسية و ادلباريات فعلى األستاذ أن يراعي 

   .(2004،214-ناىد زلمد سعيد زغلول وآخرون ) «من ىذه األلعاب وادلباريات ذلك ويكثر
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:  الصفات الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية و الرياضية9.1.
جيب أن يعرف كل أستاذ أن كرامة مهنتو تتطلب منو أن ديتلك عددا من الصفات اجلسمية و النفسية و »

 العقلية اليت ذبعلو حيافظ على استمرار مهنتو و تأمُت منوىا، و ذلذا جيب أن يتوافر فيو عدد من 

: الصفات لكي يكون صاحلا لعملو و منها
:  التعليم.9.11.

ينبغي أن حيصل األستاذ على قدر من التعليم يفوق كثَتا ما يعطيو للتالميذ، زيادة  
 و طرف معامالهتم، و كيفية توصيل ادلعلومات إليهم و معلى أن يكون ملما بطبائع التالميذ و نفسيا تو

زبصصو و أن يعمل على استكمال دراستو .ىذا حيتم عليو أن يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف رلال
. العليا و يشًتك يف اجملالت وادلطبوعات اليت تتعلق بادلهنة

:  صحة الجسم.9.12.
األستاذ ذو الصحة غَت السليمة ال يستطيع القيام دبسؤولياتو و ربمل اجملهودات الشديدة اليت يتطلبها عملو 

 .يف مهنة شاقة كمهنة الًتبية الرياضية و لذا جيب عليو أن حيافظ على صحتو و يهتم هبا
: النظافة3.9.1. 

  جيب أن يكون األستاذ قدوة لتالميذه و ذلك من حيث العناية دبالبسو الرياضية أو ادلالبس اخلاصة و
. جيب أن يكون ذلك يف غَت تربج و ال مغاالة يف األناقة حيث أن التالميذ يتأثرون بو إىل حد كبَت

:  الخصائص الخلقية.9.14.
جيب أن يتحلى األستاذ باألمانة و الصرب و الكياسة و العطف و التحمل و أن يكون سللصا يف عملو و 

. صادقا يف أقوالو و أفعالو و متعاونا مع اجلميع و ديتلك القدرة على ربمل ادلسؤولية
 : الخصائص العقلية9.15.

جيب أن يكون األستاذ ذكيا و لديو القدرة على حسن التصرف يف ادلواقف ادلختلفة و يتمتع بصحة 
 . عقلية شلتازة و عميق يف أفكاره و غَت متسرع يف استنتاجاتو
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 :المادة التعليمية. 9.16.
 ادلهارات الرياضية) جيب أن يكون األستاذ على إدلام جيد جبميع ما يتعلق دبهنة الًتبية الرياضية ادلدرسية 

زلمد ) «(اخل... لألنشطة ادلختلفة، طرق التدريس و األساليب احلديثة يف التعلم، تنظيم األنشطة الداخلية 
 . (2004،134سعد زغلول وآخرون،

:  واجبات أستاذ التربية البدنية و الرياضية نحو األسرة المدرسية10.1.
 من جانب كثَت من" الثانيةالدرجة "إننا مجيعا نالحظ أن حصة الًتبية الرياضية تعترب حصة من »

فعلى أستاذ الًتبية الرياضية أن يفرض . مديري ادلدارس و مدرسي ادلواد األخرى بل و حىت من التالميذ
وجوده داخل اجلماعة ادلدرسية عن طريق القيام بعملو بأكمل وجو و عن طريق تعميق عالقاتو بالطلبة و 

عدم التنازل عن تدريس مادتو و زلاولة رفع الوعي الرياضي من مدرسي ادلواد األخرى وكذلك إدارة ادلدرسة 
بوسائل اإلقناع السمحة وعلى األستاذ أن يقوم بكل ىذه العمل بطريقة بعيدة عن االستفزاز مقدرا لشعور 

 حصتو أبعد األماكن عن فصول التدريس و يستحسن أن خيتار ءفيختار ألدا (...)زمالئو بادلدرسة 
و على األستاذ  (...)األماكن اليت ال ينتقل منها اذباه الريح إىل الفصول حىت ال ربمل األصوات ذلم 

الناجح الذكي أن حياول ربسُت الشروط اخلارجية اليت يعمل يف إطارىا و ذلك بتحسُت مركز الًتبية 
-ناىد زلمد سعيد زغلول وآخرون) « احلسنةهالرياضية يف ادلدرسة عن طريق عملو اجليد وقدرت

2004،97-98-99). 

: كفاءات األستاذ في مواجهة اإلصابات أثناء درس التربية البدنية: كفاءات األستاذ في مواجهة اإلصابات أثناء درس التربية البدنية11..1111..
يعد االىتمام بصحة و سالمة التالميذ من أىم الواجبات ادللقاة على عائق أستاذ الًتبية البدنية ،حيث يعد االىتمام بصحة و سالمة التالميذ من أىم الواجبات ادللقاة على عائق أستاذ الًتبية البدنية ،حيث 

جيب على أستاذ الًتبية البدنية االىتمام دبا دينع أو يقلل حدوث اإلصابات أثناء تنفيذ دروس الًتبية جيب على أستاذ الًتبية البدنية االىتمام دبا دينع أو يقلل حدوث اإلصابات أثناء تنفيذ دروس الًتبية 
: البدنية ،ومن االعتبارات الواجب مراعاهتا لتاليف ذلك مايلي: البدنية ،ومن االعتبارات الواجب مراعاهتا لتاليف ذلك مايلي

:  توفر مواصفات األمن والسالمة في األجهزة والمعدات الرياضية المستخدمة:  توفر مواصفات األمن والسالمة في األجهزة والمعدات الرياضية المستخدمة..1111..1111..
جيب على ادلعلم االىتمام بنظافة ادلالعب وإخراج مجيع العوائق منها،وردم احلفر ادلوجودة يف جيب على ادلعلم االىتمام بنظافة ادلالعب وإخراج مجيع العوائق منها،وردم احلفر ادلوجودة يف 

: : يي ادلالعب ،كما جيب عليو صيانة األدوات أوال بأول وإزالة التلف منها ،وديكن تفسَت ذلك فيما يل ادلالعب ،كما جيب عليو صيانة األدوات أوال بأول وإزالة التلف منها ،وديكن تفسَت ذلك فيما يل
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جيب توفر الشروط التالية يف الساحات وميادين اللعب خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية :ادليدان /ا جيب توفر الشروط التالية يف الساحات وميادين اللعب خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية :ادليدان /ا
: وىي : وىي 
  ضرورة استواء مسطحات ادليدان وخلوىا من االحندارات والعوائق ،والتقيد دبواد إنشائها.ضرورة استواء مسطحات ادليدان وخلوىا من االحندارات والعوائق ،والتقيد دبواد إنشائها.  

  مراحل النمو والقدرات هبدف احلد من إجهاد  مراحل النمو والقدرات هبدف احلد من إجهاد ببتصغَت مساحة ميادين اللعب ادلختلفة دبا يناستصغَت مساحة ميادين اللعب ادلختلفة دبا يناس 
  .التالميذ .التالميذ 

. اخذ بعُت االعتبار قدرة التالميذ يف اختيار األدوات ادلستعملة يف األلعاب اجلماعية والفردية:األجهزة /ب . اخذ بعُت االعتبار قدرة التالميذ يف اختيار األدوات ادلستعملة يف األلعاب اجلماعية والفردية:األجهزة /ب
ربديد مواصفات ادلالبس يف األلعاب ادلختلفة و منع لبس ادلواد ادلعدنية كاخلوامت و السالسل :ادلالبس/ج ربديد مواصفات ادلالبس يف األلعاب ادلختلفة و منع لبس ادلواد ادلعدنية كاخلوامت و السالسل :ادلالبس/ج

-أكرم زكي خطابية)اخل و كل ما من شانو أن يضر التالميذ وادلراقبة الكلية قبل إجراء احلصة ... -أكرم زكي خطابية)اخل و كل ما من شانو أن يضر التالميذ وادلراقبة الكلية قبل إجراء احلصة ...
19951995،،368368 .) .)
:  تقارب وتجانس أحجام وأعمار المشاركين أثناء التطبيق في درس التربية البدنية :  تقارب وتجانس أحجام وأعمار المشاركين أثناء التطبيق في درس التربية البدنية ..1122..1111..

إن تقارب مستويات ادلشًتكُت وأحجامهم وأعمارىم يساعد على تقليل حدوث اإلصابات الرياضية ،مثال إن تقارب مستويات ادلشًتكُت وأحجامهم وأعمارىم يساعد على تقليل حدوث اإلصابات الرياضية ،مثال 
يف التمرينات الزوجية عندما يكون الطالب من النمط النحيف و اآلخر من النمط البدين فان ىذا يعٍت يف التمرينات الزوجية عندما يكون الطالب من النمط النحيف و اآلخر من النمط البدين فان ىذا يعٍت 

. عدم حدوث تناسبا يف األحجام وبالتايل احتمال حدوث اإلصابة واردة بنسبة كبَتة . عدم حدوث تناسبا يف األحجام وبالتايل احتمال حدوث اإلصابة واردة بنسبة كبَتة 
:  االهتمام باإلحماء:  االهتمام باإلحماء..1133..1111..

   يعد اإلمحاء من أىم أجزاء درس الًتبية البدنية ،حيث يساعد على هتيئة األجهزة احليوية والعضالت يعد اإلمحاء من أىم أجزاء درس الًتبية البدنية ،حيث يساعد على هتيئة األجهزة احليوية والعضالت
لتحمل اجلهد الواقع عليها أثناء تنفيذ درس الًتبية البدنية،فمثال لو مت إجراء تدريبات مفاجئة للعضالت لتحمل اجلهد الواقع عليها أثناء تنفيذ درس الًتبية البدنية،فمثال لو مت إجراء تدريبات مفاجئة للعضالت 

دون عمل إمحاء ذلا فانو ردبا يكون ىناك سبزق ذلذه العضالت ،وتزداد أمهية اإلمحاء بشكل اكرب يف األجواء دون عمل إمحاء ذلا فانو ردبا يكون ىناك سبزق ذلذه العضالت ،وتزداد أمهية اإلمحاء بشكل اكرب يف األجواء 
 دقائق قبل التمارين الرياضية  دقائق قبل التمارين الرياضية 55الباردة،فعن طريق اإلمحاء بتأدية سبارين خفيفة مثل اجلري يف ادلكان دلدة الباردة،فعن طريق اإلمحاء بتأدية سبارين خفيفة مثل اجلري يف ادلكان دلدة 

ديكنك زيادة جريان الدم إىل العضالت ادلسًتخية وزيادة معدل النبض بالطبع إىل ادلستوى ادلطلوب ديكنك زيادة جريان الدم إىل العضالت ادلسًتخية وزيادة معدل النبض بالطبع إىل ادلستوى ادلطلوب 
 دقائق  دقائق 55بالتدريج،وبادلثل ديكنك خفض معدل سرعة ضربات قلبك تدرجييا وذلك عن طريق ادلشي دلدة بالتدريج،وبادلثل ديكنك خفض معدل سرعة ضربات قلبك تدرجييا وذلك عن طريق ادلشي دلدة 

  .تقريبا بعد أداء التمرين .تقريبا بعد أداء التمرين 
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  : مراعاة الظروف الصحية للطالب: مراعاة الظروف الصحية للطالب..1144..1111..

تعترب السجالت الطبية مهمة دلعلم الًتبية البدنية،فمن خالذلا ديكن أن يتعرف على احلالة الصحية للطالب تعترب السجالت الطبية مهمة دلعلم الًتبية البدنية،فمن خالذلا ديكن أن يتعرف على احلالة الصحية للطالب 
وبالتايل معرفة إمكانية مشاركتو يف دروس الًتبية البدنية،لذا جيب على معلم الًتبية البدنية عدم إشراك وبالتايل معرفة إمكانية مشاركتو يف دروس الًتبية البدنية،لذا جيب على معلم الًتبية البدنية عدم إشراك 

أسامة )الطالب ادلصاب أو ادلريض حىت يتم التأكد من سالمتو وذلك من خالل متابعة سجلو الطيب  أسامة )الطالب ادلصاب أو ادلريض حىت يتم التأكد من سالمتو وذلك من خالل متابعة سجلو الطيب 
  (.(.3131،،19981998  -رياض-رياض

:  استخدام التشكيالت واألدوات المناسبة:  استخدام التشكيالت واألدوات المناسبة11..1111..55..
إن استخدام التشكيالت ادلناسبة يساعد يف تقليل حدوث اإلصابات،فمثال عند تعليم مهارة الرمي ال إن استخدام التشكيالت ادلناسبة يساعد يف تقليل حدوث اإلصابات،فمثال عند تعليم مهارة الرمي ال 

،فهذا التشكيل قد يسبب إصابات وخصوصا إذا استخدمت (صفُت متقابلُت)ينبغي استخدام تشكيل  ،فهذا التشكيل قد يسبب إصابات وخصوصا إذا استخدمت (صفُت متقابلُت)ينبغي استخدام تشكيل 
أدوات خطَتة مثل الرمح أو اجللة أو القرص،ويعترب استخدام تشكيل الصف الواحد والرمي يف اذباه واحد أدوات خطَتة مثل الرمح أو اجللة أو القرص،ويعترب استخدام تشكيل الصف الواحد والرمي يف اذباه واحد 

ىو أفضل التشكيالت ادلناسبة ذلذا النوع من ادلهارات،مع مراعاة أن يرمي التالميذ يف وقت واحد،و أن ىو أفضل التشكيالت ادلناسبة ذلذا النوع من ادلهارات،مع مراعاة أن يرمي التالميذ يف وقت واحد،و أن 
. يكون إحضار ىذه األدوات بعد مساع إشارة ادلعلم. يكون إحضار ىذه األدوات بعد مساع إشارة ادلعلم

أما بالنسبة الستخدام األدوات فيجب أن تستخدم بطريقة صحيحة ، فال يستخدم مثال االرماح بدال عن أما بالنسبة الستخدام األدوات فيجب أن تستخدم بطريقة صحيحة ، فال يستخدم مثال االرماح بدال عن 
-أسامة رياض)األقماع أثناء اجلري ادلتعرج، أو تغَت وضع احلواجز أثناء التدريب على تعديتها  -أسامة رياض)األقماع أثناء اجلري ادلتعرج، أو تغَت وضع احلواجز أثناء التدريب على تعديتها 

19981998،،3131 . ) . )
:  مراعاة األحوال الجوية أثناء درس التربية البدنية:  مراعاة األحوال الجوية أثناء درس التربية البدنية11..1111..66..

  ةةجيب اخذ األحوال اجلوية بعُت االعتبار عند تنفيذ درس الًتبية البدنية، فاألجواء الباردة جدا أو ادلمطرجيب اخذ األحوال اجلوية بعُت االعتبار عند تنفيذ درس الًتبية البدنية، فاألجواء الباردة جدا أو ادلمطر
تعيق تنفيذ درس الًتبية البدنية يف الفناء اخلارجي ،وذلك دلا قد تسببو من إصابات كثَتة للتالميذ، تعيق تنفيذ درس الًتبية البدنية يف الفناء اخلارجي ،وذلك دلا قد تسببو من إصابات كثَتة للتالميذ، 

والعكس صحيح فإذا كان اجلو شديد احلرارة فإن يف الدروس ادلتأخرة يف الربنامج الزمٍت للمدرسة قد والعكس صحيح فإذا كان اجلو شديد احلرارة فإن يف الدروس ادلتأخرة يف الربنامج الزمٍت للمدرسة قد 
. تسبب للتلميذ اإلعياء احلراري . تسبب للتلميذ اإلعياء احلراري 

:  االهتمام باإلسعافات األولية :  االهتمام باإلسعافات األولية ..1177..1111..
: جيب االعتناء باإلصابات اليت ردبا ربدث أثناء درس الًتبية البدنية وذلك من خالل ما يلي: جيب االعتناء باإلصابات اليت ردبا ربدث أثناء درس الًتبية البدنية وذلك من خالل ما يلي

توفَت حقيبة إسعافات أولية لدى معلم الًتبية البدنية و جيب أن ربتوي على األدوات ادلهمة لإلسعاف .توفَت حقيبة إسعافات أولية لدى معلم الًتبية البدنية و جيب أن ربتوي على األدوات ادلهمة لإلسعاف .أأ
اخل ...ادلطهرات ،السكنات ، اجلبائر ، القطن والشاش ، األربطة الضاغطة ، مقص:األويل واليت من أمهها  اخل ...ادلطهرات ،السكنات ، اجلبائر ، القطن والشاش ، األربطة الضاغطة ، مقص:األويل واليت من أمهها 
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: دراسة ومعرفة كيفية إجراء اإلسعافات األولية .بب : دراسة ومعرفة كيفية إجراء اإلسعافات األولية .
يعترب تعامل معلم الًتبية البدنية مع اإلصابات مهم جدا لتقليل خطورة ىذه اإلصابات ، ويعترب التعامل يعترب تعامل معلم الًتبية البدنية مع اإلصابات مهم جدا لتقليل خطورة ىذه اإلصابات ، ويعترب التعامل 

اخلاطئ مع اإلصابات من اكرب ادلسببات لزيادة خطورهتا ، فمثال ادلعلم الذي ال يعرف الطريقة الصحيحة اخلاطئ مع اإلصابات من اكرب ادلسببات لزيادة خطورهتا ، فمثال ادلعلم الذي ال يعرف الطريقة الصحيحة 
لنقل ادلصاب ردبا يعرضو إىل زيادة اإلصابة ، فكم من إصابة بسيطة أصبحت خطَتة بسبب تدخل غَت لنقل ادلصاب ردبا يعرضو إىل زيادة اإلصابة ، فكم من إصابة بسيطة أصبحت خطَتة بسبب تدخل غَت 

.   سليم من قبل ادلسعف .   سليم من قبل ادلسعف 
:  غرس تعليم المنافسة الشريفة لدى الطالب .11.18.

جيب على ادلعلم أن يغرس يف نفس الطالب مبدأ الفوز واخلسارة ، وأن ادلشاركة االجيابية وتكوين عالقات 
اجتماعية طيبة ىي األىم ، حيث أن احلرص على كسب النتائج ردبا تزيد من فرص ادلنافسة غَت الشريفة 

. وبالتايل االىتمام بالفوز فقط حىت لو كان على حساب سالمة الطالب نفسو أو منافسو 
:  التقدير الخاص لألمور .11.19.

تأكد من هتيئة عضالت التالميذ قبل البدء . إن العامل األىم يف منع اإلصابات ىو تقديرك اخلاص لألمور
يف التمارين العنيفة، جيب أن تدرك أنو لن تصل إىل درجة االستمتاع بالتمارين الرياضية إال باللجوء ذلذه 

  .(1995،319-أكرم زكي خطايبية) الطريقة
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: : خاتمةخاتمة
من خالل ما قدمناه يف ىذا الفصل، يتضح لنا بأن الًتبية البدنية و الرياضية جزء من الًتبية العامة و من خالل ما قدمناه يف ىذا الفصل، يتضح لنا بأن الًتبية البدنية و الرياضية جزء من الًتبية العامة و 

العقلية و النفسية و : أهنا تعترب أحد العوامل اذلامة لبناء اجليل الصاعد ادلتكامل من النواحي األربعة العقلية و النفسية و : أهنا تعترب أحد العوامل اذلامة لبناء اجليل الصاعد ادلتكامل من النواحي األربعة
االجتماعية و اجلسمية، و ىذا من خالل شلارسة احلصص الًتبوية اليت تسهم بشكل كبَت ىي و األستاذ االجتماعية و اجلسمية، و ىذا من خالل شلارسة احلصص الًتبوية اليت تسهم بشكل كبَت ىي و األستاذ 
ادلشرف عليها يف صقل ادلواىب و جعل الوقت ادلخصص دلادة الًتبية البدنية و الرياضية ىو الوقت الذي ادلشرف عليها يف صقل ادلواىب و جعل الوقت ادلخصص دلادة الًتبية البدنية و الرياضية ىو الوقت الذي 

. ديضي على أحسن حال. ديضي على أحسن حال
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  : تمهـيد

يعد التقومي يف مجيع اجملاالت من أىم دعائم التوجيو ضلو السبيل الصحيح ،وىذا مايتجلى يف ادليدان 
الًتبوي حبيث يساعد ادلدرس على تأسيس معادل برارلو التدريسية وأىدافو اإلجرائية حسب ما استحضره يف 

العملية التجريبية السالفة وبالتارل ىو ادلوجو للمدرس الكفء ضلو إعداد النشء حسب السياسة الوطنية 
اليت تسعى إليها مؤسساتنا الًتبوية من تغيَت التلميذ ادلستهلك إذل عضو بناء ومنتج من حيث التفكَت 

 . والعمل اإلبداعي

عن طريق العملية التقوديية وأساليبها ادلتبعة وكيفية القياس هبا ديكن الكشف عن مدى ربقيق األىداف 
جة خالل عملية التدريس والتوصل إذل نقاط الضعف هوالوقوف على اإلمكانيات والطرق واألساليب ادلنت

. حىت ديكن تفاديها والعمل على تثبيت نقاط القوة وبالتارل رفع وربقيق اذلدف من العملية التدريسية
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: لمحة تاريخية عن التقويم . 1.2

" ثورنداليك "م عندما لفت 1900ترجع البدايات احلقيقية لالىتمام بالتقومي يف العصر احلديث إذل عام 
األنظار إذل ضرورة االىتمام باألساليب الفنية ادلناسبة لتقومي التغَتات اليت ربدث يف سلوك ادلتعلم كما أحل 

 (Thorndik)ألول مرة بضرورة استخدام أىداف وأعراض الربامج الًتبوية يف التقومي ، وقد أحدثت أفكار 
يف مستهل القرن التاسع عشر تأثَتا كبَتا على الوسائل والطرق الفنية يف التقومي، حيث بدا " ثورندايك"

االىتمام بفحص الربامج الًتبوية القادمة ومراجعتها بغرض تصحيحها وفق التطورات السائدة بغرض إعداد 
. الربامج اليت ديكن االعتماد عليها وذلك من خالل التعاون مع العديد من ادلؤسسات الًتبوية 

 م استغرقت مثاين سنوات مشلت التالميذ يف ثالثُت ثانوية يف 1930بإجراء دراسة عام " تيلور "وقام 
الواليات ادلتحدة األمريكية حيث قام بتقديرات اصلازات التالميذ على العديد من االختبارات وادلقاييس 
واالستبيانات ،وقوائم ادلراجعة ،و سجالت الطالب اليومية وقد ذكر يف النهاية بضرورة االىتمام بتقومي 

. النتائج التحصيلية للتالميذ يف ادلوضوعات الدراسية ادلختلفة 

إن عملية التقومي ديكن أن "م وصفها للمفهوم اجلديد للتقومي مؤداه 1963سنة " كرونباخ"وقد قام 
 "توصف بأهنا عملية احلصول على ادلعلومات لالستفادة منها يف ازباذ القرارات فيو يتعلق بالربنامج الًتبوي

 (1994،46-زلمد نصر الدين رضوان )

 :المعنى اللغوي لكلمة التقويم. 2.2

يثَت مصطلح التقومي أكثر من معٌت ، ويرجع ىذا التنوع يف مصطلح التقومي إذل أمور عدة ، ردبا من أمهها 
حداثة ىذا مصطلح يف الًتبية البدنية والرياضية ، ومن جانب كثرة رلاالت ادلعرفة واذباىات الباحثُت 

وتناوذلم ذلذا ادلوضوع من جانب آخر ، وقد وردت كلمة التقومي ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي يف مواضيع 
يا أيها الذين آمنوا كونوا :"كثَتة فنجد استخدام ىذه الكلمة أكثر من مرة على سبيل ادلثل ،قولو تعاذل 

 (135سورة النساء،اآلية - القران الكرمي)".قوامُت بالقسط شهداء هلل 

 من:"وجاء عن عمر بن اخلطاب  رضي اهلل عنو ،  أنو عندما توذل أمر ادلسلمُت خطب فيهم قائل 

عمر لو علمنا فيك اعوجاجا  وجد فيكم يف اعوجاجا فليقومو بسيفو ، فرد عليو احد السامعُت ، واهلل يا
 (1974،240- خالد زلمد خالد )".لقومنك بسيوفنا
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:  تعريف التقويم.3.2

إن عملية التقومي الًتبوي والنفسي ديكن تعريفو بأنو عملية إصداراتكم "يرى فؤاد أبو حطب سيد عثمان 
على قيمة األشياء أو األشخاص أو ادلوضوعات وىو هبذا ادلعٌت يتطلب استخدام ادلعايَت أو ادلستويات 

 . كما يشمل معٌت التحسن أو التعديل أو التطور الذي يعتمد على ىذه األحكام"لتقدير ىذه القيمة

 التقومي الًتبوي الرياضي بأنو عملية تقدير شامل لكل ":بينما يعرف زلمد حسن عالوى نصر رضوان
 (1986،65-زلمد حسن عالوي وآخرون)".الفرد القوى وطاقات الفرد ، فهي عملية جلرد حملتويات

عملية اذلدف منها تقدير قيمة األشياء باستخدام وسائل القياس "وترى ليلى فرحات إن التقومي الرياضي ىو
 (2005،112- ليلى سيد فرحات )."ادلناسبة جلمع البيانات وإصدار األحكام

عملية التحقيق من صحة أبعاد قرار معُت أو انتقاء "إن التقومي : ويشَت نصر رضوان وكمال عبد احلميد 
معلومات وذبميع وربليل وتفسَت بيانات بغرض احلكم على قرارات أو انتقاء أفضلها وأكثرىا مناسبة 

 (1994،46- نصر الدين رضوان زلمد)".للموقف

إن التقومي ينَت لنا طريق التعليم "ويقول الدكتور أبو الفتوح رضوان يف كتابو ادلدرس يف ادلدرسة و اجملتمع 
وبدونو ال نعرف مدى التقدم الذي أحرزتو ادلدرسة والذي حققو ادلدرس والتالميذ ، سواء يف الفصل  أو 

خارجو وبدونو ال نعرف أسباب ما تقابل من توفيق أو صعوبات وبدونو كذلك ال نستطيع العمل 
 (1965،79- ابوالفتوح رضوان)".

 شامل وواسع ادلعٌت مصطلحليفهم عادة انو " القياس والتقومي " كما يرد عنو قول جرين وآخرين يف كتابو 
تتدرج ربتو مجيع أنواع االختبارات والوسائل ادلستعملة لتقومي ادلدرس والتلميذ ومنها اختبارات التحصيل و 

الشخصية وال يفصل ىذه األنواع بعضها عن بعض فاصل بل كلها مبُت االستعدادات وادليول و ادلقاييس 
 (1995،23- جرين )."تدخل ربت مفهوم واحد ىو التقومي 

عملية اليت يقوم هبا الفرد أو : "ويستخلص الباحث من كل ىذه التعاريف بأن ربديد معٌت التقومي ىو
اجلماعة دلعرفة ما يتضمنو أي عمل من األعمال من نقاط القوة والضعف ومن عوامل النجاح أو الفشل 

 ."يف ربقيق غاياتو ادلنشودة منو وذلك باستعمال كل أنواع القياس على أحسن وجو شلكن
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 : التقويم في مجال التربية البدنية والرياضية .4.2

إن العملية الًتبية تؤدي وظيفتها بأقصى ما نريده من الفاعلية ، فمن الضروري للشخص الذي يتوذل مثل 
ىذه العملية أن يعرف كيف يتحصل على ادلعلومات اليت تتعلق دبدى تقدم تالمذتو ومستوى ربصيلهم ، 
وديكن القول أن التدريس الفعال توجهو معرفة بقدرة التالميذ ، ومقرونة بتقومي متكرر دلدى التقدم الذي 

 .حيرزونو فبجانب تنفيذ الربنامج التعليمي ادلقرر جيب تقومي مدى ربصيل ادلتعلم

والًتبية كما عرفنا بأهنا عملية تستهدف استحداث تغَتات للرغبة يف السلوك، يف اجملال ادلعريف ، واالنفعارل 
، والنفسي حركي، وىذا يعٍت أنو ال ديكن االفًتاض بأن التعلم قد حدث فعال ما دل جير نوع من التقومي 

 .لبعض التغيَتات ادلستجدة واستخدام األساليب ادلالئمة ادلتبعة يف تفسَت وتقومي نتائجو

 :أهداف التقويم. 5.2

إن عملية التقومي الًتبوي هتدف إذل مساعدة ادلدرس على معرفة مدى صلاحو يف أداء مهمتو وكذلك مدى 
استفادة التالميذ من الدرس بإضافة إذل ربقيق من صلاحو الربامج الًتبية البدنية والرياضية بادلدرسة، كما 
يهدف كذلك إذل اثر الربامج على تغيَت السلوك واكتساب مهارات حركية عديدة أما عملية التقومي يف 

اجملال التدرييب فهي تساعد ادلدرب على معرفة تقدم حالة الالعب أو عدمو فإضافة إذل ذلك فهي تساعد 
ومن ادلؤكد جدا أن التقومي يساعد ويقدم خدمات جليلة لكل من الفرد . يف عملية التوجيو يف التدريب

الرياضي أو ادلدرس أو التلميذ فهو يكشف لو مدى تقدم الذي خلص إليو من خالل عملية األداء 
،وكذلك استنتاج نواحي الضعف والقوة ومن مث بذل اجملهود األكرب للوصول إذل ادلستوى ادلناسب الذي 

 :يرتضيو لنفسو وديكن حصر أىداف التقومي يف اجملال الرياضي فيما يلي

 .يعترب التقومي أساسا لوضع التخطيط السليم يف ادلستقبل  -

 .يعترب التقومي مؤشرا لكافة طرق التدريب ومدى مناسباهتا لتحقيق األىداف ادلوجودة- 

 .يعترب التقومي مرشدا لتحديد مدى مالئمة وحدات التدريب مع إمكانيات الالعبُت- 

 .يعترب التقومي مرشدا للمدرب لتعديل وتطوير اخلطة التدريبية وفقا للواقع التنفيذي - 

يساعد التقومي ادلدرس وادلدرب يف معرفة ادلستوى احلقيقي للمتعلم ومدى مناسبة التدريب إلمكانيات - 
 .وقدراهتم وكذلك ذباوهبم
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 .يساعد التقومي ادلدرس على التعرف على نقاط الضعف والصعوبات اليت تواجو العملية التدريبية- 

يساعد التقومي يف تقدير إمكانيات التالميذ وربديد الواجبات ادلناسبة ذلم شلا يزيد من دافعية التالميذ - 
 .لالرتفاع دبستوى أدائو

ليلى سيد  ) .يساعد التقومي على تنظيم السليم للعمل اإلداري الذي ال ينفصل على العمل الفٍت- 
 (2005،41-فرحات

 : أنواع التقويم.6.2

 :ىناك عدة من أنواع التقومي وسنتناول البعض منها فيما يلي 

 : التقويم الذاتي.1.6.2

" حيث يلجأ الفرد إذل ادلقاييس الذاتية وحدىا يف عملية التقومي وديكن تسمية التقومي ادلتمركز حول الذات 
ادلقابلة : وىو يعتمد يف ىذه األحوال على ادلعايَت الذاتية مثل " أي أحكام الفرد بقدر ارتباطها بذاتو

الشخصية ، األلفة ادلكانة االجتماعية ، فقد تكون األحكام الفرد يف صورة قرارات سريعة ال يسبقها 
 .فحص كاف دلختلف اجلوانب ادلوضوع فتكون أراء

ويف اجملال الًتبوي ادلدرسي قد يكون تقومي ادلدرس لنفسو أو التلميذ لنفسو أسلوب من أساليب التقومي 
 :الذايت ، وتدعو إليو الًتبية احلديثة يف كل مراحل التعليم ولو ميزات أن نوجز فيما يلي

تشق فكرتو من القيم الدديقراطية اليت تقضى بأن يتحمل التالميذ مسؤولية العمل ضلو أىداف يفهموهنا 
 .ويعتربوهنا جديرة باىتمامهم

وسيلة الكتشاف الفرد ألخطائو ونقاط ضعفو وىذا يؤدي بدوره إذل تعديل يف سلوكو وإذل سَته يف -أ
 .االذباه الصحيح 

جيعل الفرد أكثر تسازلا ضلو األخطاء اآلخرين ألنو خبرباتو قد أدرك أن لكل فرد أخطائو وليس من - ب
 .احلكمة استخدام ىذه األخطاء للتشهَت أو التأنيث أو التهكم

يعود الفرد على تفهم دوافع سلوكو ويساعده على ربسُت جوانب ضعفو شلا يولد الشعور بالثقة - ج
 .بالنفس 

 :وىناك وسائل متنوعة للتقومي الذايت تساعد على تقومي الفرد ومن ذلك
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 .احتفاظو بعينات من عملو أو يسجل فيو أوجو النشاط الذي قام بو-أ

 .مقارنة رلهوده احلارل دبجهوده السابق- ب

 .تسجيل النتائج اليت أمكنو الوصول إليها والضعف الذي أمكنو التغلب- ج

 :ومن أنواع التقومي الذايت يف اجملال الًتبوي ادلدرسي

 :تقويم التالميذ لنفسه• 

ونستطيع أن نعود التالميذ على ذلك بكتابة تقارير عن نفسو وعن الغرض من نشاطو واخلطة اليت تسَت 
عليها يف دراستو ويف حياتو اخلالصة وادلشكالت اليت إعًتضتو والنواحي اليت استفاد منها ، والدراسة اليت 
قام هبا ،ومقدار ميلو أو بعده عنها ، وتكمن أن يوجو التالميذ إذل نفسو أسئلة مناسبة ويستعُت بإجابة 

 .عنها على تقومي نفسو

 : تقويم المدرس لنفسه•

يتلقى ادلدرس منهاجا دراسيا لتدريس تالميذه، وىو حباجة إذل أن يكون قادرا على تقييم إمكانياتو ودلا 
كان للمدرس نقاط قوهتم وضعفهم فيجيب أن يقوم كل منهم بتقومي ذاتو يف مجيع رلاالت عملو ليعمل 

 .على ربسُت أدائو 

 : التقويم التكويني. 2.6.2

م أول من اقًتح التقومي التكويٍت يف رلال تطوير ادلناىج الدراسية 1967 (scriven)يعترب سكر يفن 
وىو يرى أن ىذا النمط من أمناط التقومي ينظمن مجيع البيانات ادلختلفة وادلالئمة أثناء بناء ادلناىج الربامج 

اجلديدة أو ذبريبها وذلك على أساس أن أي تعديالت يف ادلناىج أو الربامج جيب أن تتم وفق ذلذه 
 (Scriven. m-1967 ,560).البيانات

م أن تقومي التكويٍت مقيد القائمُت على إعداد الربامج وادلناىج 1981 (bloom )ويعرف بلوم 
التعليمية ، كما أنو مفيد بالنسبة للتدريس والتعليم ويرى أيضا أن التقومي التكويٍت يتضمن إجراءات منظمة 

 .الوسائل ادلستخدمة فيها مث أثناء عملية بناء ادلناىج وأثناء التدريس وذلك بغرض ربسُت ىذه العمليات أو

( Bloom-1981 , 60 )  
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ويستخدم التقومي التكويٍت خالل تقدمي الوحدة الدراسية كجزء مكمل لعملية التعليم والتعلم ومن ادلعتقد 
أن ىذا النمط من التقومي خيصص لو وقتا خارج الوقت سلصص للدروس ولكن ادلتتبع ىو استخدام ىذا 

النمط التقوديي خالل العملية التعليمية ذاهتا كجزء من التدريب على ادلوضوعات الدراسية ادلختلفة وليس 
كجزء منفصل عنها وتكمن قوة التقومي التكويٍت دبد القائمُت بو دلعلومات التغذية الراجعة واليت تلعب دورا 

رئيسيا بالنسبة للتعلم ، ولعلى أىم ما دييز التقومي التكويٍت انو يعمل دائما يف ظل مبدأ مالئمة النظم 
والربامج حلاجات الناس بدال من مالئمة الناس بدال حلاجات النظم والربامج فهو يعمل دائما على توفَت 

البيانات اليت تفيد يف جعل العمليات ادلختلفة أكثر من اىتمامو على توفَت الوسائل والطرق الالزمة 
 .لتحسُت العمليات أكثر من اىتمامو بإصدار أحكام التقوديية على النتائج

 :(التحصيلى) القويم التجميعي .3.6.2

إن غالبا ما يستخدم التقومي التجميعي يف هناية الزمن ادلخصص لتدريس وحدة دراسية أو مقرر دراسي يف 
هناية الفصل أو العام الدراسي أو يف هناية برنامج تدرييب أو برنامج تعليمي معُت وىو يتقرر كنمط تقوديي 

لتحقق أغراض زلددة قد تكون التحقق من مدى فعالية الربامج أو ادلناىج أو تقومي التقدم ،كما يغلب 
استخدام التقومي التجميعي يف مدارس التعلم العام حيث تتم تطبيق اختيارات الورقة والقلم يف هناية 

 .التدريس الوحدة أو الربنامج الدراسي ادلعُت

إن تلك ادلمارسة الًتبوية اليت يقوم هبا ادلدرس أو جهاز خاص مكلف على التالميذ يف هناية تعليم معُت 
قصد احلكم على نتائجو أو إصدار أحكام هنائية على فعالية عملية تعليمية من حيث ربقيقها ألىداف 

 .احملددة دبقرر دراسي أو جزء منو خالل فًتة دراسية 

 (Barlow.m-1987 ,169)"انو حيكم على رلموعة أعمال هنائية " يف قولو  (Barlow )ويعرف ذلك 

وديتاز التقومي التجميعي بأنو يعكس مستويات ربصيل التالميذ بادلقارنة كل فرد منهم بالفرد األخر وغالبا ما 
يستعمل يف نظم التعليم ادلختلفة لوضع التالميذ يف الصفوف الدراسية ادلالئمة دلل منهم وفقا للنظام 

التعليمي القائم دالالت خاصة بذلك من أىم خصائص التقومي التجميعي ىو ان األحكام التقوديية تتناول 
التالميذ وادلدرس أو ادلنهج أو الربامج يف ضوء مدى فعالية العملية التعليمية بعد االنتهاء منها بالفعل ولكن 

يؤخذ على التقومي التجميعي ان يصعب اإلفادة منو بطريقة مباشرة دبعلومات التغذية الراجعة يف رلال 
 : التعليم والتعلم، وانطالقا من ادلفاىيم السابقة تتجلى أىداف التقومي التجميعي فيما يلي

 .ديكن قياس ادلستوى فرد ونتائج النهائية اليت وصل إليها عند إهناء فًتة التكوينية معينة- أ 
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ديكن قياس الفوارق بُت فعل عناصر التعليم من أىداف وزلتويات وطرق ومدى مالمتها لبلوغ - ب
 .األىداف ادلوجودة

 .يعطي للمدرس ، الفروق ادلوجودة بُت األىداف ادلرجوة واألىداف احملققة واليت دل تتحقق- ج

 .معرفة إذل أي حد مث ربقق األىداف اليت حددت ذلا الفًتة التكوينية- د

 :التقويم التتبعي . 4.6.2

ال تقتصر إجراءات التقومي الربامج وادلناىج على انتهاء من عملية التقومي التجميعي ويرجع ذلك إذل وجود 
رلموعة من العوامل وادلتغَتات اليت قد تطرأ على البيئة واجملتمع الذي تتم فيو الربامج وادلناىج حيث أن 

ىناك بعض التغَتات اليت تطرأ على حاجات األفراد كالوسائل التكنولوجية ادلستخدمة والسلوك 
االستهالكي لبعض األجهزة واألدوات وانتقال بعض األفراد الذين يقومون بعملية التقومي إذل غَت ذلك من 

ادلتغَتات اجلديدة واليت تستلزم ادلتابعة ادلستمرة لعملية تقومي الربامج وادلناىج ومالحظة مالئمتها لظروف 
البيئة االجتماعية أو التنبو إذل رلموعة التعديالت اليت جيب إدراجها بغية ربقيق الغايات العليا، ويطلق على 

منط التقومي الذي يتبع تقومي الربامج وادلناىج عرب مراحل سلتلفة اسم التقومي التتبعي أو التقومي الطورل وىو 
منط تقوديي يأيت مع التقومي التجميعي ضمن اسًتاذبيات التقومي الالحق واليت ينظمها التقومي النهائي للنظم 

 .وذلك بغرض الوقوف على مستوى الكفاية ليصل إليها ادلتعلم وقد يطلق على ىذا النمط من التقومي 

 :  أهمية التقويم.7.2

 :للتقومي أمهية كبَتة حصرىا يف النقاط التالية

 .التقومي حيدد قيمة األىداف التعليمية والتدريبية وتوضيحها -

 .ربديد أمهية الطريقة ادلستخدمة ومدى ربقيقها لألىداف التعليمية- 

اكتشاف نواحي القوة والضعف يف عملية تنفيذ ادلنهج دلساعدة القائم بالتدريس على معرفة طرائق - 
 .التدريسية  وادلدرب على معرفة الطرائق التدريسية

تراعي قدرات الالعبون أو التالميذ  (األىداف، احملتوى، الطريقة )ربديد مكون للعناصر ادلنهاج - 
 .وإمكانياهتم واستعداداهتم اخلاصة
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ربديد كون عناصر ادلنهج تراعي مستويات النمو الذي وصل إليو الالعبون ألن كل مرحلة من مراحل - 
 .النمو ذلا أىدافها اخلاصة

 .ربديد مستوى الالعبُت ومدى استفادهتم شلا تعلموه- 

 .يعد التقومي وسيلة تساعد على فعالية التعلم واستشارة الالعبُت ضلوه- 

إن التقومي يلقي الضوء على الكثَت من اجلوانب األساسية اليت تتعلق بادلنهج التدريبيب إن كان أو ادلنهج - 
 (1992،24-قاسم ادلندالوي).التعليمي

ربديد كون للمنهج يساعد على حل ادلشاكل وربقيق احلاجات اخلاصة للوصول إذل ادلستويات العليا أم - 
 (1996،29- بسطوسي ).ال

 : كيفية استخدام التقويم. 8.2

إن التقومي عملية منظمة ذلا أسسها ومبدؤىا وطرقها وأدواهتا فهي تبدأ بوضع األىداف ، مث ربديد 
ادلستويات الراىنة ، والتقومي يف الًتبية البدنية والرياضية ال يقتصر على جانب واحد من جوانب 

شخصية الفرد ،ألن ذلك اعم وامشل من كوهنا تعرب عن نتيجة اختيار أو قياس واحد يقس أو خيترب 
 .جانبا واحد من جوانب شخصية الفرد متعددة األبعاد

إن التقومي أىم وامشل من األدوات األخرى، كاالختيار والقياس ألنو عملية تسعى إذل التحقق من 
، وذلك من اجل (معيار التقدم)مستوى أي ظاىرة وعالقة ذلك ادلستوى احملصل بادلستويات األخرى 

 .إصدار حكم أو قرار على الظاىرة أو تقديرىا

وىكذا صلد أن التقومي يضع معايَت زلددة ديكن استخدامها للحكم على بيانات الشيء ادلقيم ، فإذا 
اقًتبت ىذه البيانات من ادلستوى احملدد آمكن التنبؤ بالنجاح ولذا ديكن أن نستخلص من أن 

االختبار والقياس وتقومي العمليات ،كل واحد منهما يكمل األخر، كما أن كل منهما يعتمد على 
 .األخر

 : تطوير أدوات التقويم.9.2

لقد صار يف متناول أيدي العلماء حاليا أدوات مذىلة للقياس يف إمكانياهتا وفعاليتها مقارنة بأدوات 
 :التقومي القددية، واليت تعد بدائية التكوين والفعالية، وللتقومي حاليا أدوات عدة مثل
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 االختبار- 

 ادلقاييس- 

 ادلالحظة الشخصية - 

 االستفتاءات- 

 التقارير - 

 مقاييس التقدير ادلدرجة- 

 التسجيالت القصصية- 

 اختبارات ادلقال - 

 ربليل الوثائق- 

 اخل....ادلقابلة الشخصية- 

 :إن التقومي احلديث يفخر بأن لو يف ىذا ادلضمار دبيزتُت كبَتتُت مها

 :                             تعدد األدوات التقومي دبا يضمن- أ

 إجياد الوسيلة ادلناسبة للكل موقف من مواقف التعليم وىي مواقف سلتلفة ومتعددة - 

 إمكانية استخدام أكثر من أداة يف تقومي احلالة التعليمية- 

ارتفاع معدالت الصدق والثبات وادلوضوعية يف معظم أدوات التقومي وىذا جيعلها أكثر قدرة على - ب
      (1995،46- زلمد صبحي حسانُت ).التقومي والتنبؤ

ولقد عمل العلماء الًتبية البدنية والرياضية على إنشاء أو بناء مئات االختبارات وادلقاييس 
واالستفتاءات وغَتىا من أدوات التقومي اليت ربقق األبعاد السابقة،سواء من حيث التعدد، أو الثقل 

العلمي ، فأصبح لدينا اآلن عشرات بل مئات االختبارات وادلقاييس اليت تقيس سلتلف ألوان النشاط 
 . البدين والتدريسي
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 : مجاالت استخدام التقويم. 10.2

يستخدم التقومي يف عدة رلاالت ، وخاصة يف رلال التعليم ، والذي يتضمن ربديد مستويات التالميذ 
وسلوكياهتم، وكذا تدريس ادلدرسُت ومعدالت تقدمهم يف مجيع اخلربات ، وال يقتصر على ىذا فقط 

 .بل يتعدى إذل تقومي الطريقة وادلنهج وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية ، وما يؤثر من جوانب أخرى

فالتقومي يساعدنا على تقدير فاعلية التدريس وأثره ، وجيعلنا نراجع ادلناىج التعليمية وادلواد الدراسية 
 .والوسائل التعليمية شلا يدفعنا إذل ادلراجعة والتعديل أو الرفض باعتبارىا غَت نافعة

إن التقومي يف رلال الًتبية البدنية والرياضية يتطابق مع ادلفاىيم حيث أنو يتضمن إصدار األحكام على 
الربامج وطرق وأساليب التعليم والتدريب واإلمكانيات وكل ما يتعلق بالتعليم والتدريب على ادلهارات 

وعلى الرغم من تعدد أوجو النشاطات الرياضية ، إال أن التقومي قد طرقها مجيعا . احلركية وما يؤثر فيها 
 .متخذا ادلنهج العلمي طريقة للوصول إذل احلقائق

إن استخدام التقومي "فإنو يقول عن التقومي والقياس يف رلال الًتبية البدنية والرياضية  (بيوتشر)أما 
والقياس يبدو حتميا إذا ما أردنا أن نتعرف على مدى فائدة أو فاعلية الربامج اليت تدرس وما يتم عن 

طريقها، وإذا أردنا التحقق من أن ىذه الربامج ربقق فعال األغراض ادلوضوعة من اجلها ، فالقياس 
والتقومي أمور تساعد على تعرف مواطن الضعف يف األفراد ويف الربامج كما أهنا تبُت قيمة التعليمات 

 (1992،48- قاسم ادلندالوي )" ومدى التقدم

 :ومن ىنا يتبُت لنا أن التقومي لو أمهية كبَتة، وديكن تلخيصها يف النقاط التالية

 .التقومي حيدد قيمة األىداف التعليمية التدريسية وتوضيحها-أ

 .ربديد أمهية الطريقة ادلستخدمة مدى ربقيقها لألىداف التعليمية والتدريسية- ب

 .ربديد الصعوبات اليت تواجو ادلنهج- ج

 .ربديد مستوى ادلتدربُت ومدى استفادهتم شلا تعلموه- د

ربديد كون عناصر ادلناىج تراعي مستويات النمو الذي وصل إليو ادلدربون ، أم أن كل مرحلة من - ه
 .مراحل العمر أو النمو ذلا أىدافها اخلاصة
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تراعي قدرات التالميذ وإمكانياهتم  (األىداف، احملتوى، الطريقة)ربديد كون أن عناصر ادلنهج - و
 .واستعداداهتم اخلالصة أم ال

وشلا تقدم سنصل بالتقومي إذل ادلستوى ادلنشود وعند ذلك ديكن إعادة النظر يف ادلنهج ادلعد - ز
أو التعليم، بقصد إجراء تغَتات فيو، قصد الوصول بادلنهج إذل الصورة احلقيقية ادلراد الوصول .للتدريب

 .إليها

 ّ: مراحل تقويم الدرس.11.2

 :تتم عملية التدريس بثالث مراحل أساسية ديكن تلخيصها فيما يلي 

 .مالحظة ادلقوم لعمليات التدريس وادلوضوعات ادلراد تقوديها-أ

 .تفسَت البيانات احملصل عليها من جراء عملية ادلالحظة والقياس- ب

تكوين حكم حول قيمة موضوع أو عملية التدريس، وعلى أساس ادلعايَت وبعدىا يزود ادلدرس - ج
 .بتوجيهات من طرف ادلقوم بعد مناقشة األخطاء ادلرتكبة وتقدير النتائج للجهات ادلعينة

يبقى التقومي الًتبوي عملية متكاملة، و شاملة ومستمرة سواء كانت تستهدف ادلدرس أم " ويف األخَت 
التلميذ، وبواسطتو نتأكد من مدى ربقيقنا لألىداف الًتبوية دبا فيها تكوين ادلدرسُت بادلعاىد 

 .(1993،320- زلمد مقداد  ).واستمرار عملية التقومي يف ادلدارس
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 : خاتمة الفصل

من خالل ما رأيناه يف ىذا البحث يرى الباحث أنو عن طريق التقومي وأساليبو وكيفيات استخدامو يف 
البحوث الًتبوية عامة ويف رلال الًتبية البدنية والرياضية خاصة ديكن الكشف عن مدى ربقيق 

األىداف ادلسطرة والوقوف على اإلمكانيات و األساليب والطرق ادلستخدمة لكي نتغلب على نقاط 
الضعف وضلاول تفاديها والعمل على تثبيت نقاط القوة،وبالتارل الرفع من ربقيق اذلدف من العملية 

 .التدريسية

وأثناء عملية التقومي جيب استخدام أدوات متنوعة ففي تقومي التالميذ ينبغي أن نستعُت خالل أداء 
العملية بأكثر من وسيلة فال نقتصر على االختبارات التحصيلية بل جيب استخدام أدوات أخرى 

كأسلوب ادلالحظة مثال فكل وسيلة تكشف عن جانب من اجلوانب وكلما تنوعت وسائل التقومي 
 .كان احلكم دقيقا
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 :  تمهـيد

إن اإلعداد ادلهٍت للتدريس الناجح ىو اكتساب ادلعرفة الصحيحة وادلهارات التدريسية العالية اليت حيتاجها 
مدرس ادلستقبل يف أصول مهنة التدريس وأوضاعها وأساليبها حىت يتمكن من التعامل الفعال والناجح يف 

عملية التدريس، ومن ضمن الشروط األساسية اليت تفي باألىداف ادلنشودة ىي ضرورة إدلام جملموعة 
األساليب التدريسية احلديثة 

يقتضي التدريس فهم كل ما من شأنو أن يوصل إىل اختزان الوقت واجلهد وادلال، ومنو تسَت العملية 
التدريسية ككل وتلخيصها يف ذات الوقت العشوائية وإن حتقيق ادلهام اجلديدة والعصرية للًتبية الرياضية 

يتطلب اخلروج عن نضام التدريس التقليدي و ادلعلومات القددية ادلكررة من مصدر إىل آخر فادلدرس 
ادلستقبلية للًتبية البدنية تنادي بتحديث وتطوير ادلناىج وزلتواىا بإضافة إىل طرق وأساليب جتسيدىا ، 

. وذلك ألحداث التعلم األفضل ونشر الثقافة الرياضية

وىذه األمور تقودنا للحديث عن ادلستجدات احلديثة للتدريس ورلموعة طرق وأساليب كما تشَت إىل 
الفقرات اليت بشأهنا تتخذ القرارات سواء من طرف ادلعلم أو ادلتعلم أو كليهما انطالقا من حتليل العملية 

. التدريسية مبراحلها الثالثة
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  التدريس .3.1

 :  مفهوم التدريس.3.1.1

إن التدريس أصبح نظاما واضحا لو مداخالت وعملياتو وسلرجاتو ، تتمثل ادلداخالت يف األىداف 
وادلناىج والوسائل التعليمية وتتمثل العمليات يف طرق وأساليب التدريس ادلتبعة أما ادلخرجات فتتمثل فيما 

 .حتقق من األىداف اليت رمسها ادلعلم أو فيما مت حتقيقو من األىداف العامة للًتبية

ولكل مرحلة من تلك ادلراحل طبيعة سلتلفة عن األخرى و وضيفة زلددة بالرغم من تسلسل تلك ادلراحل 
واتصاذلا ببعض اتصاال وثيقا مث تأيت بعد ذلك التغذية الراجعة اليت من نتائجها عمليات االستمرار أو 

-نوال إبراىيم شلتون،مَتفت علي خفاجة) .التعديل أو االستبدال يف أي مرحلة من ادلراحل السابقة 
2002،67) 

وشلا سبق يتضح أن التدريس فنا وعلما ولذلك فإننا نستطيع أن نصف ادلعلم الناجح يف عملو بأن معلم 
فنان فادلعلم ىوا لذي يقوم بتطوير أفكار التالميذ من مرحلة إىل غَتىا فادلقصود بالتدريس ىو كافة 

الظروف واإلمكانات اليت يوفرىا ادلعلم يف موقف تدريسي معُت وىذا يعٍت أن ىناك ظروفا وإمكانات جيب 
توفرىا وىذه الظروف واإلمكانات تتمثل يف مكان الدراسة ومساحة اللعب وسالمتو من العوائق واألدوات 

 .والوسائل التعليمية واألدوات البديلة ادلتوفرة وكذلك درجة حرارة اجلو واألجهزة و األدوات ادلستخدمة

 (2002،68-نوال إبراىيم شلتون،مَتفت علي خفاجة)

  : التنوع في طرق وأساليب التدريس .2.1.3

ال بد للمعلم أن يكون لديو أكثر من طريقة أو أسلوب يف فن التدريس حيث يقوم باستخدام الطريقة 
ادلناسبة للنشاط احلركي ادلراد تعلمو ومن مث ادلناسبة لطبيعة وأداء التالميذ وظروف اجلو احمليطة والبيئة 

 .التعليمية على أن تساعد ىده الطريقة يف إبعاد ادللل والرتابة أثناء أداء التالميذ لألنشطة

 : معنى الطريقة في التدريس.3.1.3

إن الطريقة ىي اإلجراءات اليت يتبعها ادلعلم دلساعدة التالميذ على حتقيقا ألىداف وقد تكون اإلجراءات 
اليت يتبعها ادلعلم  مناقشات أو توجيو األسئلة أو إثارة دلشكلة أو هتيئة موقف معُت يدعو التالميذ إىل 

التساؤل أو زلاولة االكتشاف أو فرض الفروض أو غَت ذلك من اإلجراءات ويف ىذه احلالة تصبح الوسيلة 
 .أداء مساعدة يف عملية التدريس
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 : تعريف طريقة التدريس .4.1.3

يعرف البعض طريقة التدريس بأهنا إجراء منضم يف استخدام ادلادة العلمية وادلصادر التعليمية وتطبيق ذلك 
 .بشكل يؤدي إىل تعلم الطالب بأيسر السبل

 : تعريف أسلوب التدريس.5.1.3

ويقصد بو رلموعة األمناط التدريسية اخلاصة بادلعلم وادلفضلة لديو ويعٍت ىذا التعريف أن أسلوب التدريس 
خيتلف من معلم إىل أخر يف تنفيذ طريقة تدريس واحدة أما وسيلة التدريس فهي الوسيط الذي ديكن أن 

يستخدمو ادلعلم لتوصيل األفكار أو ادلهارات للمتعلمُت فتكون إما على شكل صور أو رسومات أو 
نوال إبراىيم شلتون ، مَتفت ) .أصوات أو قد تكون تصفيف اليدين أو تعبَتات أو تكون شريط سنيمائي

 .(71 ،2002- علي خفاجة 

 : أساليب حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية. 6.1.3

إن فكرة التدريس اجليد احتلت مساحة واسعة يف حقل الًتبية والتعليم واىتم العاملون يف ىذا احملور احليوي 
اىتماما جيدا يف نصف القرن احلايل زلاولُت وضع مسارات عالجية إلرسال قواعد مقبولة دلهارات التقدم 

 .والتطور للعملية التدريسية وتناول الباحثون والدارسون ىذه ادلشكالت بالدراسة والتحليل و الصيانة 

أما فكرة الثانية فهي تصنيف القرارات اليت ينبغي أن تتخذ يف أي عملية تدريسية وىذه القرارات قد تكون 
 .حول األىداف والفعاليات وادلواضيع وعمليات التنظيم ونوع التغذية الراجعة للمتعلم وغَتىا

 : أما تصنيف القرارات فقد نظمت بثالث مراحل توضع تتابع القرارات يف أي عملية تدريبية وىي 

 :المرحلة األولى 

مرحلة ما قبل التدريس تلك ادلرحلة اليت تتضمن قرارات اليت ينبغي أن تتخذ قبل مواجهة ادلتعلمُت  -
 .وجها لوجو

 :المرحلة الثانية

 .مرحلة التدريس تلم مرحلة اليت تتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ خالل العمل واإلصلاز -
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 مرحلة ما بعد التدريس وتتضمن القرارات اليت ينبغي أن تتخذ بعُت االعتبار تقوَل االصلاز :المرحلة الثالثة
 والتغذية الراجعة ،

ألهنا تتالءم " موسنت"وطريقة التدريس والتنظيم خالل الدرس كلو وقد مت انتقاء مخسة أساليب شلا جاء بو 
واحتياجات ادلعلم إذا ديكنو االستعانة هبا لتطبيق دروسو بصورة ناجحة وفق العمل واألىداف ادلرسومة 

 .(2001،5-مصطفى السايح زلمد ).ومستوى التالميذ والبيئة الًتبوية

 : جوهر األساليب التدريسية .7.1.3

إن إدلام ادلدرس جبوىر كل أسلوب تدريسي ديكنو من حتديد طبيعة العالقة بينو وبُت التلميذ واذلدف، إىل 
جانب تسهيل مهمة التنويع وادلفاصل يف استخدام األساليب بشكل أمثل يتناسب مع طبيعة ومتطلبات 

 :وعليو يتلخص جوىر كل أسلوب تدريسي فيما يلي . النشاط الرياضي ادلمارس

الجوهر 
 األساليب

 جوهر كل أسلوب

األسلوب 
 األمري

 (أ) 
 

 استجابة فورية للحافز -

 يكون األداء دقيقا وآنيا -

 يكون األداء متناسقا عندما يتم ذلك من قبل اجملموعة -

األسلوب 
 التدرييب

 (ب)

 يوفر الوقت للتلميذ ألداء الواجب فرديا وبشكل خاص -

 .دينح ادلدرس الوقت إلعطاء التغذية الراجعة للجميع وبشكل فردي خاص -

األسلوب 
 التباديل

 (ج)

 .يعمل التلميذ على شكل أزواج -

 يتسلم التالميذ التغذية العكسية من قبل زميل مباشر -

يعتمد التالميذ على معيار أو أساس معُت عند القيام باألداء وتسليم التغذية  -
 .الراجعة حيث تصميم الدرس من قبل ادلدرس

 .يقوم التالميذ بتطوير العالقات االجتماعية مع اآلخرين -
أسلوب 
ادلراجعة 

يقوم التالميذ باالعتماد ذاتيا على أخذ التغذية الراجعة باستخدام معيار أو  -
 مقياس يضعو ادلدرس
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 الذاتية
 (د)

 .ديكن أن يقوم التالميذ بتسليم التغذية الراجعة أو الضرورة ألداء الواجب -

األسلوب 
 التضميٍت

 (ه)

 يتم تصميم الواجب أو ادلهارة ذاهتا بدرجات سلتلفة الصعوبة -

 حيدد التالميذ ادلستوى ضمن الواجب أو ادلهارة -

 .حيوي التالميذ رتيعا -
أسلوب 

االكتشاف 
 ادلوجو

 (و)
 

يقوم ادلدرس وبشكل منظم ومدروس بقيادة التالميذ جتاه عملية االكتشاف الذي  -
 .مت حتديده مسبقا والذي ىو غَت معروف بالنسبة للتالميذ

 

 .يوضح جوهر األساليب التدريسية (1)                       جدول رقم

 : المقاربة بالكفاءات.2.3

 :البعد التاريخي. 1.2.3

 مبدينة بغداد 1966حسب سلتلف الدراسات ديكن أن نثبت أول استعمال دلفهوم الكفاءة ادلهنية عام 
 .ZEIDANE - 1986 ) . طبيب860ولتثبيت الكفاءة الطبية الصيدالنية يف وقت كاف األطباء يفوق 

G) 

 :العصور الوسطى . 1.1.2.3

 أو ما يعرف بالعصور ادلظلمة، تراجع ادلفهوم لسلبية الصناعة واألعمال الفكرية ادلنعدمة واليت دتيل ضلو 
 .ادلعارف الدينية اليت فرضت من قبل الكنيسة

لقد كانت سلتلف العلوم يف العصور الوسطى تعتمد أساسا على األدب والفلسفة مث توسعت لتشمل رتيع 
 .بنود ادلعرفة على نطاق واسع جدا

وشلا ال ينكر أن الشرق قد انتشرت أعمالو بتوىج على العامل يف القرون الوسطى وىذا بالنسبة الختالف 
الديانات الفكرية من الغرب ضلو الشرق فال ينظر للكفاءة من الزاوية نفسها من قبل الباحثُت وادلؤلفُت 

ومعظمهم من األوروبيون يف العصور الوسطى وأن كلمة اصللوا سكسونيون تسمى العصور ادلظلمة وقد دتيز 
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اقتصاد بالد بالفقر ، دون دقة ودون أىداف وديكن أن نتكلم عن الًتبية البدنية وىو مفهوم علمي قدَل 
ويف الوقت نفسو كان التعليم بالنسبة إىل الشباب يف العامل العريب واإلسالمي ليس فقط يف تدريب العقول 

من خالل ضوابط فكرية وإمنا مشلت التمارين الرياضية من إطالق النار والرماية والفروسية والسباحة اعتمادا 
على حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو العمل على أن يف ىذا العقل واجلسم ارتباطا وثيقا ، األمر 

 الذي اعترب 

احلضارة العربية اإلسالمية من نفس الفًتة سليمة من ىذا ادلبدأ يعكس التعليم جتميع ادلعرفة اليت أجريت 
 (DEBESSE M ;MIALARET.G 1971 ).على مدى عدة قرون

ومن القول أن تأثَت ىذه احلضارة كانت مفيدة يف تعزيز العهد احلضاري بدأت خالل عصر النهضة وضلن 
نعتقد أن الصراع السياسي واإليديولوجي والسيما يف الفًتة ادلعاصرة ىي أسباب االختفاء الكامل للتاريخ 
العادلي للتعليم كما يرى بعض ادلؤلفُت أن التعليم احلايل ال يؤدي إىل الكفاءة مبعٌت أن للمرجعية تطورىا 

 .التارخيي

وال ينكر تأثَت الثقافة العربية اإلسالمية ألكثر من تسعة قرون كما أن العديد من احملضرات بأوروبا ىو رأي 
قوي التأثَت يف النفوس العديد من الفالسفة والعلماء يف العصور الوسطى وأوائل العصر احلديث وقد كان 

 - 1986 ). إحياء يف أوروبا بطرق عديدة للحضارة العربية اإلسالمية وخاصة يف ادلراكز الرئيسية

ZEIDANE. G) 

 : عصر النهضة .2.1.2.3

وىذه الفًتة اليت يصادف مرورىا من التقليد الغريب إىل فًتة العصور القددية والفلسفية وقصد توسيع نطاق 
ادلعرفة جلميع األجسام وأصحاب ادلعرفة فالسفة وأدباء وقد عمدوا إىل التوسيع يف النهضة العلمية والفنية 
. وشلا ال شك فيو مستوحاة من لغز احلضارة يف األندلس اليت كان وسيبقى الًتاث العادلي من بدايات العودة

(MALET. J2005) 
ولإلشارة إىل أن ديضي وقت طويل قبل ذلك الوقت واجلامعات يف العامل العريب تعترب من األىم حلفاظها 
" ونقل الثقافة والتغيَت يف ادلواقف خالل ىذه الفًتة والواقع أن إحياء اذليئة وتعليمو يعطي كامل االىتمام 

ىي األوىل إلعادة معاىداهتا  ( 1540-1492اسبانيا " )ويبس " (1566- 1467ىولندا )" إيرازم 
على االعتبارات الًتبوية وتنسحب من اذليئة على األوضاع ادلعيشية والصحية ودراسة يف النظم التعليمية يف 

 (MILLARET G ; VIAL J. 1981) .ذلك الوقت انتشار االكتشافات
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 :(مدرس الشرق والغرب )الفترة الحديثة  . 3.1.2.3

سوف ننظر يف مدرستُت اليت اتسم هبا التعليم والرياضة يف اجلزائر وىي مدرسة يف الشرق األوسط مع أدلانيا 
واالحتاد السوفيايت سابقا لكتلة فرنسا االشًتاكية والكتلة الرأس  (رتهورية أدلانيا الدديقراطية السابقة)الشرقية 

مالية ألهنا شهدت والدة أول وحدات ادلعلمُت للًتبية البدنية والرياضية ادلراكز اإلقليمي للًتبية البدنية 
والرياضية احلايل بفرنسا فقد شجع ادلعلمُت واألساتذة اليت أثرت على ادلبادئ التوجيهية الرمسية من خالل 

 ومن القول أن ىذه الفًتة دتيزت باخليار 1976 وطعن عام 1969إصدار التعليمات الرمسية يف عام 
االشًتاكي لكي نطبق على قطاع األعمال التجارية وادلدرسية أدت إىل ادلمارسة اجلماعي األول أًل شركة 
الكهرباء صربيا والرياضة تصبح وسيلة لتعليم اجلماىَت وقد بُت العلماء التسلسل الزمٍت لإلحداث على 

 تليها 1957من قبل السوفيات عام "سبوتيك" التصورات التقنية والتكنولوجية إطالق أول قمر صناعي 
شلا اضطر األمريكيون إىل إصالح النظام " يوري غاغارين "1961الرحلة األوىل للفضاء ادلأىولة عام 

يسفر  (قانون التعليم الوطٍت)التعليمي من اجل الوقوف يف وجو السوفيات وقد اعد خطة وطنية ىي أثار 
ذلك عن إنشاء ادلدارس وفرق األحباث يف رلال التعليم وىو عمل سوف يسهم يف ظهور هنج جديد 

 .الكتساب ادلعرفة

إىل تطبيق تصنيفات موجودة يف مقًتحات اللجان ادلدرسية  (قانون التعليم الوطٍت )وقد عمدت خطت 
 ىم إذن من تررتها إىل الكتب الدراسية االبتدائية مبا يف ذلك دليل 1984من وزارة الًتبية الوطنية عام 

من ادلرحلة االبتدائية إىل ادلرحلة الثانوية وادلفتشُت على رتيع  (التحدي للمعلمُت)الًتبية البدنية والرياضية 
 ادلستويات للحصول على اخللط يف التناغم والسيطرة على سلتلف األىداف يف ثالثة رلاالت تقليدية 

 (اكتساب ادلعرفة )احلقول ادلعرفية  -
 رلال ادلهارات احلرفية النفسية -

 .HASSENFORDER Y .).مقتنيات للوصول إىل العالقات االجتماعية: االجتماعية العاطفية -

1992) 
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 :مفهوم الكفاءة . 2.2.3

ىي ادلماثلة يف القوة والشرف، والقدرة على العمل وحسن تصريفو وىي كذلك ادلولد :  لغة.1.2.2.3
 ويقصد هبا العالقة ونظَتىا يف الفرنسية Compténteأي التخيل على اللغة العربية أصلها التيٍت 

Competence م بدالالت سلتلفة1468 وقد ظهر استعماذلا يف اللغات األوروبية سنة. 

 إن التعريفات اليت أعطية ذلذه الكلمة جتاوزت مائة تعريف والذي حيدد معناىا : اصطالحا.2.2.2.3
 .(2005،53-الدكتور خَت الدين ىٍت ).ىو السياق العام الذي ترد فيو

  : تعريف العلماء للكفاءة.3.2.2.3

  الكفاءة ذات داللة عامة تشمل قدرة الشخص على استعمال مكتسباتو لغرض شلارسة عمال أو
 وضيفة أو مهنة أو حرفة بشروط ومعايَت عليها يف رلال الشغل

  الكفاءة ذات داللة عامة تشمل قدرة الشخص على استعمال ادلهارات وادلعارف الشخصية ضمن
 .جديدة داخل إطار معُت  (إشكاليات)وضعيات 

  الكفاءة عبارة عن رلموعة ادلعارف وادلهارات اليت دتكن الشخص من تنفيذ عمل ما أو رلموعة
 .أعمال بأسلوب منسجم ومتوازن بشروط ومتطلبات

وببساطة نقول الكفاءة اليت تعنينا يف احلقل الًتبوي ىي الكفاءة اليت جتعل ادلتعلمُت قادرين على 
االستخدام الناجح جملموعة مندرلة من القذرات وادلعارف وادلهارات واخلربات و السلوكات دلواجهة وضعية 

غَت مألوفة والتكيف معها مبا جيعلهم جيدون ذلا احللول ادلناسبة بسهولة ويسر، متغلبُت  (إشكالية  )جديدة 
على العوائق اليت تعًتض سبيلهم وكذا حل ادلشكالت ادلختلفة واصلاز ادلشاريع ادلتنوعة اليت ختتم هبا زلاور 

 (2005،55-الدكتور خَت الدين ىٍت ). الدرس

  : عناصر الكفاءة .3.2.3

 ىي ادلكونات اليت تنشأ الكفاءة وىي مقاصد التعلم اليت توضع لبيان نص الكفاءة ، تصف الكفاءة

 .ادلراحل الكربى أو النتائج األساسية ادلتعلقة بالربىان على الكفاءة

 .يظهر يف عناصر الكفاءة فعل إنتاج وإدماج ، وعناصر الكفاءة أقل تعقيدا من الكفاءة 
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 :مثال عن الكفاءة 

 .يدرس التلميذ مسامهة الرياضات يف احلياة اليومية أو ادلواد األخرى -

-الدكتور خَت الدين ىٍت ) .يشرح التلميذ تطور الرياضات حسب حاجات اجملتمع -
2005،56) 

  : خصائص الكفاءة .4.2.3

تتميز الكفاءة عن القدرة يف كوهنا توظف رتلة من ادلوارد واإلمكانات كادلعارف العلمية واخلربات 
 : وتتوافق ىذه اخلاصية مع التعريف التايل. الشخصية والقدرات وادلهارات ادلختلفة 

 )الكفاءة ذات داللة عامة تشتمل قدرة الشخص على استعمال ادلهارات وادلعارف الشخصية - 
 .(2005،57-الدكتور خَت الدين ىٍت ) (.فعل معُت)جديدة داخل إطار معُت  (ادلكتسبات القبلية 

ذات اجملال الواحد إذ ينبغي أن تكون  (إشكاليات  )الكفاءة مرتبطة دوما جبملة من الوضعيات - 
 .اإلشكاليات متجانسة يف مادهتا وعناصرىا 

الكفاءة ترتبط بادلادة يف غالب األحوال فعند اصلاز فعل التعليم لبناء الكفاءة ادلطلوبة توظف معارف - 
 .وقدرات ومهارات ذلا ارتباط مباشر بادلادة ادلدروسة

هنائي جيب الوصول إليو يتمثل يف أن  (رمي )الكفاءة ترمي إىل غاية منتهية أي أن الكفاءة ذلا ملمح - 
 .الكفاءة تسعى لتحقيق غاية وظيفية سواء كان ىذا يف احلياة ادلدرسية أو العملية

تكون  (وظائف صفية وواجبات ال صفية )كفاءة قابلة للتقوَل إن ما ينتجو ادلتعلم من أعمال سلتلفة - 
مطابقة دلعايَت القياس اليت توضع كمؤشرات على التملك األدٌل أو على اجلودة أو اإلتقان أو بتجنيد 

ادلعرف وادلهارات والقدرات السابقة اليت ذلا عالقة بالكفاءات ادلنتظرة ، فااللتزام هبذه الشروط ىو جوىر ما 
 .(2005،58-الدكتور خَت الدين ىٍت ).يتوخاه تقوَل الكفاءات
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  : مفهوم الكفاءة التدريسية.5.2.3

تعرف الكفاءة التدريسية بأهنا سلوك انسيايب موجو تنعكس أثاره مباشرة على مستقبل الفرد ، األمر الذي 
حيتم على اجلهات ادلختصة اصلازه من خالل أسس علمية موضوعية دتكن من حتقيق دوره البناء ادلتوقع فيو 

 .من حتسُت العملية التعليمية وتطويرىا

كما يقصد هبا رلمل التصرفات وسلوك معلم الًتبية واليت تشمل ادلعارف واالجتاىات ادلهارات أثناء ادلوقف 
 (2001،83-زلمد السايح زلمد ).التعليمي ويتسم ىذا السلوك مبستوى عال من الدقة واألداء

 : أنواع الكفاءات التدريسية .6.2.3

 : الكفاءة المعرفية .1.6.2.3

عبارة عن رلموعة من ادلعلومات والعمليات والقدرات العقلية وادلهارات الضرورية مبهامو يف نفس اجملاالت 
 واألنشطة ادلتصلة هبذه ادلهام

 : الكفاءة الوجدانية.2.6.2.3

  عبارة عن أراء الفرد واستعداداتو وميول واجتاىاتو ومعتقداتو سلوكو الوجداٍل

 :الكفاءة األدائية . 3.6.2.3

 .ىي كفاءة األداء اليت يظهرىا الفرد وتتضمن ادلهارات احلركية وادلواد ادلتصلة بالتكوين البدٍل واحلركي

 :  الكفاءة اإلنتاجية .6.2.3.4

وىي تعٍت اثر أداء الفرد للكفاءات يف عملو والربامج اليت ترتكز على الكفاءات اإلنتاجية فتعد لتخرج 
 .(2001،83-زلمد السايح زلمد ).مؤىال كفئا والكفاءات تشَت إىل صلاح ادلتخصص يف أداء عملو

 : مميزات التدريس بالكفاءات.7.2.3

 : تتمثل يف العناصر التالية 
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  : تفريد التعليم .1.7.2.3

أي جعل التلميذ يتمتع باستقاللية تامة يف عملو ونشاطو وفسح اجملال امام مبادراتو وأداءه وأفكاره مع 
 مراعاة الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت

 : قياس األداء .2.7.2.3

 ومعٌت ذلك أن الًتكيز ضمن ىذه ادلقاربة ينصب مباشرة على تقوَل الكفاءة ادلنتظرة وليس على 

 ادلعارف النظرية مثلما كان عليو احلال يف النماذج التقليدية 

 : تحرير المعلم من القيود.3.7.2.3

للمعلم دور فعال يف تنشيط ادلتعلمُت وتوجيههم وتكييف ظروف التعلم ومرجعيات التعليم وتنظيم 
 .النشاطات ادلختلفة جلمعية التالميذ وانتقاء األساليب البيداغوجية والوسائل التعليمية وتقوَل األداء

ولكي يتحرر ادلعلم من القيود والتبعية للغَت جيب ان يكون حامال لكفاءة عالية يف ادلعارف العلمية 
 ).والبيداغوجية وديارس التدريس بوعي وتبصر كما يكون قادرا على ابتكار الظروف ادلالئمة لتعليم التالميذ

 (2005،65-خَت الدين ىٍت

 : مستويات الكفاءة.8.2.3

 : الكفاءة القاعدية.1.8.2.3

تتصل مباشرة بالوحدة التعليمية وىي األساس الذي يبٍت عليو بقية الكفاءة وإذا اخفق ادلتعلم يف اكتساب 
 .ىذه ادلهارات مبؤشراهتا احملددة فإنو سيواجو صعوبات يف بناء الكفاءة الالحقة

  : الكفاءة المرحلية .2.8.2.3

 وىي رلموعة من الكفاءات القاعدية وىي تتعلق بشهر، فصل، أو رلال معُت 

 : الكفاءة الختامية.3.8.2.3

 وىي رلموعة من الكفاءات ادلرحلية وديكن بناءىا من خالل ما ينجز يف سنة دراسية أو طور تعليمي
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 :تتسم الكفاءة باألبعاد التالية  : أبعاد الكفاءة .9.2.3

 أهنا تنظر إىل احلياة من زاوية عملية وليس من زاوية نظري- 

 لذلك فهي تسعى إىل حتويل ادلعرفة النظرية إىل السلوك عملي- 

ألنو يثقل كاىل  (تقليص الكم ادلعريف)ولكي يتحقق ذلك جيب التخفيف من زلتويات ادلواد الدراسية - 
 .التالميذ بًتاكم العمال ويبعده عن االىتمام بإمناء الكفاءة

ومن ذتة يصب االىتمام إىل ربط التعليم بالواقع االجتماعي ادلعيشي حىت يكون لو معٌت يف حياة - 
 .ادلتعلمُت

 : داللة الكفاءة .10.2.3

تتسم الكفاءة يف القطاع الًتبوي بأن ذلا طابع مادي يرتبط مبضمون ادلادة الدراسية ، إذ ترتبط مباشرة حبل 
ادلشكالت ادلنوطة بتلك ادلادة وعلى ىذا ديكن اعتبار الكفاءة بأهنا ذات دالالت سلتلفة يف مشوليتها حيث 

تعترب الكفاءة ادلنتظرة يف هناية مرحلة التعليم االبتدائي أكثر مشولية وفائدة من الكفاءة ادلنتظرة يف هناية 
  (2005،67-خَت الدين ىٍت ).الطور التعليمي مثل الطور األول

  : الخلفية العلمية لبيداغوجية الكفاءات.1.10.2.3

إن األساس العلمي الذي نشأت منو البيداغوجية ىو النزعة البنائية واليت ظهرت كرد فعل للمدرسة 
كما  ( استجابة←مثَت ) يرى بياجي أن مبدأ  ( استجابة←مثَت  )السلوكية حتصر التعلم يف مبدأ 

يتصوره ادلنظور السلوكي ، جيب أن يعاد فيو النظر ، وذلك لسببُت أوذلما وجود نشاط عصيب مستقل 
عن كل استثارة خارجية إذ ليس من الضروري أن يكون فعاال إال إذا كان ىناك استعداد يف اجلسم أو 

لدى الذات ، فالعالقة بُت ادلؤثر واالستجابة متبادلة ما دامت الذات صلة الوصل بينهما وديكن 
 :توضيح ىذه العالقة على الشكل التايل

   استجابة← مؤثر: النموذج السلوكي -

  استجابة←الذات←مؤثر: النموذج البنائي -

إن ادلنظور البنائي ينطلق من أن حصول التأثَت ادلؤثر يستلزم وجود قابلية يف اجلسم الذات ، واالستجابة ال 
حتدث  إال انطالقا من إمكانيات واستعدادات الفرد ، وعليو فعملية التأثَت واالستجابة ىي عملية متطورة 
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ومستمرة طوال احلياة تبعا لتغَتات بنيات اجلسم وقدراتو واستعداداتو طبقا لتغَتات الظروف احمليطة بو وعليو 
 :                                                                                         ديكن استخالص التايل

الذات ليست سلبية يف التفاعل مع احمليط ، فهي ختضع ما تتلقاه لعمليات فهم وتأويل وإدراك ونعدل   - 
 . بنياهتا للتالؤم مع ما حييط هبا

كل تعلم جديد يعتمد على بنيات معرفية مشكلة من بنيات زلتويات ومفاىيم مكتسبة سابقا ، وعليو - 
 :فإن النموذج البنائي لو قواعد خيتلف فيها عن سابقو من حيث

 .التعلم وادلعرفة تعد وسيلة لتنمية القدرات: منطقه

 الكفاءات ←عن طريق  القدرات :مدخله

ادلتعلم ىو زلور العملية الًتبوية، فهو الذي يبٍت ادلعرفة اعتمادا على ما لديو من ادلكتسبات، وإما : مخططه
 .(14- 2004،13- زلمد صاحل حثرويب) .ادلعلم فهو يلعب دور ادلسهل والوسيط بُت ادلعرفة وادلتعلم

 : العالقة بين التدريس الهادف والتدريس الكفائي.2.10.2.3

لقد جاءت البيداغوجية الكفاءات لتصحيح بيداغوجية األىداف ورد االعتبار جلميع مكونات العملية 
حيث أصبحت الربامج وادلناىج تأخذ بُت االعتبار ،  (برامج ، مناىج ، مدرسون ،متعلمون)التعليمية 

معطيات احمليط ووضعيات التعليم وخصوصيات ادلتعلم الذي يعترب من منظور مقاربة التدريس الكفائي 
 .عنصرا فعاال ال يشارك يف بناء تعلمو عن طريق تفاعلو مع منظور ادلعرفة

فقد نالحظ وجود نوع من التداخل بُت التدريس بالكفاءات والتدريس باألىداف ولتوقيع ىذا التدخل 
ينبغي لنا أن نبدأ بالقول أن مقاربة التدريس بالكفاءات تعترب منوذجا من مناذج التدريس اذلادف ، نضرا 
لكون ىذا األخَت ال يلقى عرض احلائط بعملية جتديد األىداف الًتبوية سواء فيما خيص بناء برامج أو 

فيما خيص التخطيط للدروس ، بل يشكل مدخل الكفاءات عملية تصحيحية دلا أصاب مقاربة التدريس 
 .باألىداف من اضلراف ومن ثغرات
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 : أهداف التربية البدنية والرياضية بأبعاد التربوية في ظل المقاربة بالكفاءات.11.2.3

حصة الًتبية البدنية والرياضية عملية تربوية أىدافها وقيمها تربوية ويأيت ىذا كلو باحتكاك مباشر بالتالميذ 
 .والعالقة بُت ادلًتيب أي بُت األستاذ الذي ىو عصب العملية الًتبوية والتالميذ ىم ادلتحرك الديناميكي ذلا

فنظرا للتطور ادلستمر للرياضة بصفة عامة فقد أصبح من الواجب علينا يف ظرفنا الراىن إعطاء أمهية قصوى 
ذلذه ادلادة الًتبوية وذلك باكتشاف ادلواىب عن طريق االستناد وكذلك بإعطاء حلول سيكولوجية ونفسية 

واجتماعية وكذلك األبعاد االقتصادية حيث أصبحت ادلؤسسة الًتبوية اليوم عند الدول ادلتطورة مؤسسة 
استثمارية بشرية تستفيد منها الدول على ادلدى القريب والبعيد حىت يكون التدريس يف حصة الًتبية البدنية 
والرياضية ذات أىداف سامية كان ال بد من استحداث طريقة للتدريس يف أعلى مستوى خاص يف اجملال 

 كادلقاربة بالكفاءات الذي جيعل من األستاذ دور ادلوجو 

والتالميذ دور الباحث وىذا ما يتطلبو الوضع احلايل وما ترتضي إليو الرىانات العادلية الكربى وىذا من 
 .حتوالت ومستجدات كان ال بد من مسايرهتا ومواكبتها وىذا للحاق بالركب احلضاري العادلي

  : دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات .1.11.2.3

عندما نطلب من ادلتعلم القيام مبقارنة فإن العملية اعقد من التعبَت عن وجود الشبو واالختالفات بُت 
عنصرينأو مفهومُت بل ىي تفاعل لعمليات عقلية معقدة تستخدم الذاكرة والتخيل رتيعا يف إدراك 
:                                                        العالقات تشاهبا واختالفا وتتلخص دواعي اختيار ادلقاربة بالكفاءات يف رتلة من التحديات ىي 

 .          ضرورة االستجابة لتزايد حجم ادلعلومات يف سلتلف ادلواد العلمية-  

ضرورة تقدَل تعليمات ذات داللة بالنسبة لكل ما يتعلق بالتعليم ويؤدي بو إىل التساؤل دلاذا يتعلم مادة - 
 معينة وبطريقة زلددة؟ 

 .ضرورة إجياد فعالية داخلية من اجل تعليم ناجح وتكافؤ الفرص للجميع-  

ضرورة االستجابة دلطلب ملمح يتمثل يف النوعية وحسن األداء من خالل اختيار مسعى بيداغوجي -  
 يضع ادلتعلم يف زلور االىتمام 

اعتماد بيداغوجية يكون شغلها الشاغل بتزويد ادلتعلم بوسائل التعلم وما يسمح لو بأن يتعلم كيف -  
 .(27-2004،26-طيب نايت سليمان  ).يفعل وكيف يكون
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 :خاتمة الفصل

إن التدريس تغَت وتطور كل بلد من البلدان بشكل مستمر وىذا يربر أن النضر يف نقل ادلعرفة من جيل إىل 
جيل أخر يستلزم وقفة شليزة ، بغية معاجلة التدريس ادلنتهج و ضرورة تطويره على ضوء ادلستجدات اليت 
تطرأ يف اجملال التدريسي خاصة والًتبوي عامة لذا تنولنا يف ىذا الفصل اجلوىري احد ادلطالب األساسية 
للتدريس ومها طرق وأساليب التدريس ىذا ما يفرض على مدرس الًتبية البدنية والرياضية معرفة وتفهم 

سلتلف الفقرات اليت تتخذ من اجلها القرارات سواء من طرفو واألساليب ادلختلفة وادلناسبة واليت دتكنو من 
اختزال اجلهد والوقت ومنو حتقيق أىداف الدرس وىذا ما دعانا أيضا إىل احلديث يف ىذا الفصل عن دور 

األساليب البيداغوجية يف حتسُت مستوى األداء اليومي ألستاذ الًتبية البدنية والرياضية وكذا األجهزة 
.والوسائل اليت تساعده على القيام مبهامو كأستاذ يف أكمل وجو  



: مدخل الباب األول

يشهد العامل اليوم ثورة علمية، قائمة على اإلصالحات الرتبوية،يف ادلناىج التعليمية ادلهتمة بالشرائح االجتماعية 
مبختلف مستوياهتا،إميانا منها بان العلم وادلعرفة،مها أساس كل رقي و ازدىار ثقايف،وأضحى ىذا التغيري ميس 
. مجيع عناصر العملية التعليمية من معلمني ومتعلمني وكذا ادلادة العلمية،وكل مبنظور خاص من حيث االىتمام

لكن ومع التطورات احلديثة يف العلوم أصبح من الضروري التأكيد على الدور الفعال واالزوداجي الذي يلعبو 
ادلعلم يف تأدية مهمتو الرتبوية ،حبيث ال يكتفي فقط بإعطاء ادلعلومات بل يتعدى ذلك إىل دور ادلوجو وادلرشد 

. وادلسري للعملية التعليمية وفق ما يطلبو التغيري السيكولوجي للمتعلم

و بالتايل البد أن يكون ملما بكل جوانب مادتو وحيسن أساليب تعاملو مع التلميذ من أداءات حتفيزية 
. وتشجيعية بغية ممارسة التأثري الرتبوي عليهم

وىذا االىتمام دفع بادلختصني إىل البحث يف أساليب تدريسية تكون أكثر جناعة وفعالية وديناميكية يف نقل 
ادلعرفة ،بشكل يسمح بإشراك ادلتعلم يف بناء معرفتو الذاتية واالمتناع عن التعليم التقليدي الذي يعتمد فقط 

على احلشو ادلعلومايت وتدرجييا ،بدا اخلروج من األساليب التقليدية ،أساليب احملتويات مث األىدافإىل ادلقاربات 
اجلديدة اليت تبحث عن الكفاءات ادلهنية ادلعرفية والديداكتيكية وكيفية استعماذلا للحصول على قدرات جديدة 

بالتطور الفكري لدى ادلتعلمني باالعتماد أساسا على البيداغوجية الفارقية بني ادلتعلمني لالنتقاء النوعي ال 
لكن واقعنا الرتبوي احلايل ولألسف الشديد يظهر عكس ذلك فأصبحنا هنتم . الكمي للقدرات والكفاءات

بالكم العددي ىروبا منا لألمام حتت ضغوطات التسرب ادلدرسي ،وظلت األساليب والطرق ادلعتمدة تراوح 
صفحات الكتب وإدراج ادلكاتب،وما دلسناه يف صعوبة تكييف ىذه ادلقاربات يف مادة الرتبية البدنية والرياضية 

دفع بنا إىل البحث عن إزالة الغموض عن أساليب تطبيقها وطرق التقومي ادلتبعة يف قياس مستوى الكفاءات 
: ومنو جاءت دراستنا يف ثالثة فصول ارتأيناىا مالئمة لتوضيح ىذه الرؤى

الفصل األول حيث تطرقنا إىل دراسة نظرية للرتبية والرتبية البدنية والرياضية واىم أىدافها يف اجملتمع باإلضافة إىل 
. ادلؤىالت الضرورية الواجب توفرىا يف ادلدرس

أما الفصل الثاين تطرقنا فيو إىل التقومي يف الرتبية البدنية والرياضية مبختلف أنواعو وأمهيتو وأىدافو ورلاالت 
. استخدامو ومراحلو يف درس الرتبية البدنية والرياضية

وجاء الفصل الثالث ليعزز األساليب اليت ميكننا استعماذلا يف تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية باإلضافة إىل 
.   كيفية وجود ادلقاربات النظرية لفكرة التدريس بادلقاربة بالكفاءات
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 :تمهـيد
بعد أن عرجنا يف اجلانب النظري على شرح اجلوانب ادلتعلقة مبوضوع حبثنا ىذا و تطرقنا بالشرح لكل 
جانب منها باالستعانة بدراسات و حبوث سابقة يف نفس اجملال سنحاول يف ىذا اجلزء اإلدلام بصلب 

موضوع دراستنا و ادلتمثل يف الواقع الذي تعانيو عملية التدريس يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية بالتعليم 
الثانوي وىي مأخوذة من مالحظتنا ادليدانية لطريقة تدريس أساتذة الرتبية البدنية والرياضية واليت ال تتماشى 

مع ادلشاركة احلماسية للتالميذ خالل الدرس ومن خالل ىذه الدراسة اليت نقوم هبا نريد إن نربز أمهية 
الطريقة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية ، و يعتبـر ىذا الفصل العمود الفقري يف تصميم و بناء حبث علمي 
ويف سبيل ذلك قمنا بتوزيع استبيان موجـو ألساتذة الطور الثانوي، و بعـد مجع و حتليل النتائج قمنا بإعطاء 
التفسريات ادلتوفرة مبا يتناسب والفرضيات ادلطروحة سابقا كذلك و ما وصلت إليو الدراسات السابقة من 

 . نتائج 
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 :منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 : منهج البحث .1

   إن التعامل بادلنهج العلمي يف جمال الرتبية لبدنية و الرياضية قد حقق قفزة ىائلة يف دول العامل اليت 
جمموع القواعد وادلعطيات اخلاصة اليت تسمح "وصلت مستويات رفيعة حيث يقصد بالبحث العلمي 

-حممد عوض البسيوين)"باحلصول على ادلعرفة السليمة يف طريق البحث عن احلقيقة لعلم من العلوم
1992،28). 

 ل   و ادلشكلة حنن بصدد دراستها و اليت تعترب دراسة استطالعية يف اجملال الرياضي حتتم علينا استعما
 .ادلنهج الوصفي ادلسحي و ىذا بغية حتليل و دراسة ادلشاكل اليت طرحت 

 :  المنهج الوصفي .2
   ىو عبارة عن استقصاء يصب يف ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها و 

 .(1984،23-رابح تركي)كشف جوانبها و حتديد العالقات بني عناصرىا
تقومي أستاذ الرتبية البدنية "   واستنادا دلا سبق كان اعتمادنا للمنهج الوصفي ادلسحي للقيام بدراسة 

 .يف بعض ثانويات والية غليزان" والرياضية بالطور الثانويفي ضوء ادلقاربة بالكفاءات
 :مجتمع البحث.3

 .إن جمتمع البحث يتكون من بعض أساتذة التعليم الثانوي ادلتواجدين على مستوى والية غليزان
 : عينة البحث .4

 .    مت اختيار العينة عشوائيا ألهنا تعطي فرص متكافئة جلميع أفراد اجملتمع 
إن جمتمع البحث يتكون من أساتذة التعليم الثانوي ادلتواجدون على مستوى بعض ثانويات والية غليزان  

 . أستاذ48وقد بلغ عدد األساتذة ادلستجوبني
 . مؤسسة تربوية 19مقسمني على حوايل 

 :مجاالت البحث.5

:  المجال البشري.1.5
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 48 استمارة وكانت كلها موجهة لألساتذة التعليم الثانوي يف حني مت اسرتجاع 52مت توزيع ♦
 .استمارةفقط

 :المجال المكاني.2.5
 .   قمنا بالبحث ادليداين يف بعض ثانويات والية غليزان  وضواحيها 

 : المجال الزمني.3.5
  و مت 2014 ، أما االستبيان بدأ حتضريه يف شهرمارس2014شرعنا يف ىذا البحث يف شهر جانفي

 و قد مت حتليل و فرز 2014-04-06 إىل2014-04-01توزيع االستبيان يف الفرتة ادلمتدة ما بني 
 2014-05-11: و اهنينا حبثنا ىذا يوم  .2014-04-27 إىل2014-04-20النتائج من 

 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث.6
وىو ادلتغري الذي يتحكم فيو الباحث،والذي يرجى معرفة تأثريه يف ادلتغري التابع وىو :المتغير المستقل- 

 .يف حبثنا تقومي أستاذ الرتبية البدنية والرياضية
بالطور الثانويفي ضوء :وىي على النحو التايللوىي ادلتغريات اليت تتأثر بادلتغري ادلستق:المتغيرات التابعة- 

 .ادلقاربة بالكفاءات
 .وىي كل ادلتغريات اليت تقف يف حتقيق األىداف ادلدروسة:المتغيرات المشوشة- 

 .استعملنا يف الدراسة ادليدانية طريقة االستبيان:أدوات البحث المستعملة.7
 و يعرف بأنو جمموعة من األسئلة ادلرتبة حول موضوع معني، يتم وضعها يف استمارة ديكن :االستبيان  - 

بواسطتها التعرف على حقائق جديدة عن ادلوضوع أو التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غري 
 .(1985،58- عمار حبوش)مدعمة حبقائق

إن االستبيان كثريا ما يستعمل يف حبوث العلوم االجتماعية جلمع معلومات من ادلصدر األصلي و يضم 
مجلة من األسئلة ادلغلقة و ادلفتوحة للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها و طرحنا األسئلة بالشكل 

 :التايل
 حماور حبيث حيتوي كل حمور على جمموعة من الفقرات يرتاوح عددىا من 4االستبيان يضم 

 : سؤاال موجهة لألساتذة وكلها مغلقة واعتمدنا سلم اإلجابة التايل27فقرات أي مبجموع 07اىل06
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 .متارس بدرجة ضعيفة/ متارس بدرجة متوسطة/متارس بدرجة كبرية
 : الدراسة اإلحصائية.8

 استبيان موجو لألساتذة ، متت ىذه العملية حبساب عدد 48   بعد مجع البيانات و اليت عددىا 
التكرارات لألجوبة اخلاصة بكل سؤال و بعد ذلك قيم حسب النسبة ادلئوية لكل سؤال باالعتماد على 

 :الطريقة الثالثية
 x100                ع

 :ـــــــــــــحيث= س
                      ن                                      

 عدد العينة : ن /عدد التكرارات : ع /النسبة ادلئوية : س 
  :2طريقة الحساب كا

K
 .التكرار ادلتوقع/2(ع التكرار ادلتوق–التكرار ادلشاىد ) =2

K2 =القيمة احملسوبة. 
 عدد االختيارات ادلوضوعة:و/ عدد أفراد العينة : و   حيث ن/ن= التكرار ادلتوقع

 .1-عدد احلاالت = درجة احلرية
 :صعوباتالبحث.9

 :لقد واجهتنا يف ىذا البحث العديد من الصعوبات نذكرمنها
  خاصة باللغة العربية وحمدودية مضموهنا إن وجدتالتقوميقلة ادلراجع حول . 

 عدم اإلجابة على بعض األسئلة من طرف األساتذة . 

 صعوبات تلقيناىا يف اسرتجاع بعض االستمارات خاصة تلك ادلوجهة لألساتذة . 
بعد اسرتجاعنا لكل االستبيانات من األساتذة قمنا بفرزىا وتنظيمها يف جداول مع حساب التكرارات 

 . ىذا سندرجو يف الفصل ادلوايللوالنسب ادلئوية، وك
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 :خاتـمة
الن جدوى جوىر , إنأي حبث مهما كانت درجتو العلمية مرتبط بشكل وثيق بإجراءات البحث ادليدانية

 .الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية 
وعليو حاول الباحث من خالل ىذا الفصل وضع خطة حمددة األىداف والغايات وبالفعل مت ذلك فقد مت 

كما مت حتديد اجملال البشري واليت , حتديد ادلنهج ادلالئم لطبيعة البحث وخيدم مشكلة البحث الرئيسية 
األصل وحتديد األدوات الالزمة جلمع البيانات وكيفية استخدامها مع حتديد عديثل متثيال صادقا جملتم

الوسائل اإلحصائية ادلالئمة واليت تساعد يف عرض وحتليل النتائج بغية اإلجابة عن تساؤالت إشكالية 
 .البحث
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 : لألساتذةعرض وتحليل نتائج االستبيان الموجه - 1

 .تنظيم درس التربية البدنية والرياضية: المحور األول

:  01السؤال رقم 

 . اىتم بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس

: الهدف من طرح السؤال 

 :معرفة اىتمام األساتذة بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس وكانت اإلجابات كالتايل

:  01جدول رقم 

.   اىتمام األساتذة بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
96 

 دتارس بدرجة كبًنة 48 100%
 دتارس بدرجة متوسطة 00 00%

 دتارس بدرجة ضعيفة 00 00%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (01)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (96) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن األستاذ  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .مهتم بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس بدرجة كبًنة

 
 .إلزام التالميذ بارتداء المالبس الرياضية أثناء الدرس يوضح 01الشكل 

 . مهتمٌن بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس ادلستجوبٌنكل األساتذةن ذإ -

%00

%100

%00
تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة

تمارس بدرجة ضعيفة
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 : 02السؤال رقم 

 .أقوم بتحضًن األجهزة واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية

: الهدف من طرح السؤال 

 . معرفة قيام األستاذ بتحضًن األجهزة واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية 

  02 :   رقمجدول 

 . قيام األستاذ بتحضًن األجهزة واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية 

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
96 

 دتارس بدرجة كبًنة 48 100%
 دتارس بدرجة متوسطة 00 00%

 دتارس بدرجة ضعيفة 00 00%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (02)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (96) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن األستاذة  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2
 . األجهزة واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبًنةيقومون بتحضًن 

 
 .قيام األستاذة بتحضير األجهزة واألدوات الالزمة للدرس يوضح 02الشكل 

صلد أن كل األستاذة يقومون بتحضًن األجهزة  القيم ادلوجودة على الشكل البياينخالل   إذن من-
 .واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبًنة

100%

00%00%

كبيرةبدرجةتمارس

متوسطةبدرجةتمارس

ضعيفةبدرجةتمارس
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:  03سؤال رقم 

 . الرتبية البدنية و الرياضية اىتم بتنظيم التالميذ أثناء احلصة يف

 : الهدف من طرح السؤال

 . اىتمام األستاذ بتنظيم التالميذ أثناء احلصة يف الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة 

:  03جدول رقم 

.   اىتمام األستاذ بتنظيم التالميذ أثناء احلصة يف الرتبية البدنية والرياضية

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
96 

 دتارس بدرجة كبًنة 48 100%
 دتارس بدرجة متوسطة 00 00%

 دتارس بدرجة ضعيفة 00 00%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (03)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (96) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن األستاذ  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .يهتم بتنظيم التالميذ أثناء احلصة يف الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبًنة

 
 .اهتمام األستاذ بتنظيم التالميذ أثناء الحصة  يوضح مدى03الشكل رقم 

 .كل األستاذة مهتمٌن بتنظيم التالميذ أثناء احلصة بدرجة كبًنة أن النتائج من خالل إذن نستنتج- 

%100

%00%00

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:  04السؤال رقم 

 . أقوم بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتو

: الهدف من طرح السؤال 

.  قيام األستاذ بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتومعرفة

:  04جدول رقم 

. قيام األستاذ بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتو

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
 2 

 
0.05 

 
5.99 

 
12.5 

 دتارس بدرجة كبًنة 26 54.16%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 06 12.5%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (03)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (12.5) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن األستاذة  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتو بدرجة كبًنةيقومون 

 
 .قيام األستاذ بتحضير إجراءات الدرس في بدايته يوضح لنا 04الشكل رقم 

 .على القيام بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتو أكدوا األساتذةأغلبية نستنتج شلا سبق أن ن ذإ- 

%54.16

%33.33

%12.5

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:  05السؤال رقم 

 .أركز على دتارين اإلمحاء قبل بدا الدرس

: الهدف من طرح السؤال 

 . تركيز األستاذ على دتارين اإلمحاء فبل بدا الدرسمعرفة 

:  05جدول رقم 

.   تركيز األستاذ على دتارين اإلمحاء فبل بدا الدرس

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
38.62 

 دتارس بدرجة كبًنة 36 75%
 دتارس بدرجة متوسطة 09 18.75%

 دتارس بدرجة ضعيفة 03 06.25%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (05)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (38.62)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .األساتذة يركزون على دتارين اإلمحاء قبل بدا الدرس بدرجة كبًنة

 
. تركيز األستاذ على تمارين اإلحماء قبل بدا الدرس  يمثل05الشكل رقم 

 .يركزون على دتارين اإلمحاء قبل بدا الدرس بدرجة كبًنةاألساتذة أغلبية نستنتج شلا سبق أن ن ذإ -

%75

%18.75
%06.25

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:  06السؤال رقم 

 .أراعي إجراءات السالمة العامة أثناء احلصة

: الهدف من طرح السؤال 

. إلجراءات السالمة العامة أثناء احلصة معرفة مراعاة األستاذ

:  06الجدول رقم 

. إلجراءات السالمة العامة أثناء احلصة   مراعاة األستاذ

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
18.87 

 دتارس بدرجة كبًنة 30 62.5%
 دتارس بدرجة متوسطة 11 22.91%

 دتارس بدرجة ضعيفة 07 14.58%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (06)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (18.87)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .أغلبية األساتذة يراعون إجراءات السالمة العامة أثناء احلصة بدرجة كبًنة

 
 .إلجراءات السالمة العامة أثناء الحصة مراعاة األستاذ  يوضح06الشكل رقم 

. يراعون إجراءات السالمة العامة أثناء احلصة بدرجة كبًنةاألساتذة أغلبية نستنتج شلا سبق أن ن ذ إ-
 

%62.5

%22.91

14.58% تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة



 الفصل الثاني                                                       عرض وتحليل النتائج ومناقشتها

 

72 
 

:  07السؤال رقم 

 . الرتبية البدنية و الرياضيةأقوم بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء درس

: الهدف من طرح السؤال 

.   الرتبية البدنية و الرياضيةقيام األستاذ بالتغذية الراجعة ألداء التالميذ أثناء درسمعرفة 

:  07جدول رقم 

.  الرتبية البدنية و الرياضية     قيام األستاذ بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء درس

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
3.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 16 33.33%
 دتارس بدرجة متوسطة 21 43.75%

 دتارس بدرجة ضعيفة 11 22.91%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (07)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (3.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .األساتذة يقومون بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء الدرس بدرجة متوسطة

 
  قيام األستاذ بالتغذية الراجعة ألداء التالميذ أثناء الدرس يبين لنا 07الشكل رقم 

. يقومون بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء الدرس بدرجة متوسطة نستخلص أن معظم األساتذةإذن - 

 %33.33

%43.75

%22.91

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 .تخطيط وتنفيذ الدرس: المحور الثاني 

:  01السؤال رقم 

 .أضع خطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة

: الهدف من طرح السؤال 

 . وضع األستاذ خلطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطةاذلدف من طرح ىذا السؤال ىو معرفة 

:  08جدول رقم 

.   وضع األستاذ خلطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
7.62 

 دتارس بدرجة كبًنة 25 52.08%
 دتارس بدرجة متوسطة 12 25%

 دتارس بدرجة ضعيفة 11 22.91%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (08)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (7.62) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن اغلب  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 . األساتذة يضعون خطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة

 
 .وضع األستاذ لخطوات الدرس وإجراءاته في دفتر الخطة  يبن08الشكل رقم 

. اغلب األساتذة يضعون خطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة من خالل التحليل يتبٌن لنا أن- 

%52.08

%25

%22.91

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:  02السؤال رقم 

 .اعمل على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية

: الهدف من طرح السؤال 

 . درجة العمل على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهريةمعرفة

:  09جدول رقم 

 .  العمل على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
8 

 دتارس بدرجة كبًنة 24 50%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 08 16.66%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (09)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (08) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن اغلب  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. األساتذة يعملون على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية

 

 .مراعاة الظروف المناخية عند إعداد الخطة السنوية والشهرية يبين لنا 09الشكل رقم 

 .األساتذة يعملون على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية إذن نستنتج أن -

%50

%33.33

%16.66

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 03 السؤال رقم

 .احدد األىداف السلوكية يف خطة الدرس

: الغرض من هذا السؤال 

 . درجة حتديد األىداف السلوكية يف خطة الدرساذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 10جدول رقم 

.    حتديد األىداف السلوكية يف خطة الدرس

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
3.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 21 43.75%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 11 22.91%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (10)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (3.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .األساتذة حيددون األىداف السلوكية يف خطة الدرس بدرجة كبًنة

 
 .درجة تحديد األهداف السلوكية في خطة الدرس يمثل 10الشكل رقم 

. األساتذة حيددون األىداف السلوكية يف خطة الدرس بدرجة كبًنة من خالل التحاليل نستنتج أن- 

%43.75

%33.33

%22.91

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 04السؤال رقم 

 . أوفر رلموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس

: الغرض من السؤال 

 . مدى توفًن رلموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرساذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 11جدول رقم 

.   توفًن رلموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
18.87 

 دتارس بدرجة كبًنة 30 62.5%
 دتارس بدرجة متوسطة 11 22.91%

 دتارس بدرجة ضعيفة 07 14.58

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (11)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (18.87)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. عبارة أوفر رلموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس دتارس بدرجة كبًنة

 
 مدى توفير مجموعة من األلعاب الترويحية تتخلل الدرسيمثل  11 الشكل رقم

 .رلموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس يوفرون ومن خالل التحاليل صلد أن معظم األساتذة- 

%62.5

%22.91

%14.58
تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :05السؤال رقم 

 .انتقل بتعليم التمارين ادلهارية احلركية من البسيط إىل ادلعقد

: الغرض من هذا السؤال 

. انتقال األستاذ يف تعليم ادلهارات احلركية من البسيط إىل ادلعقداذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة مدى 

:  12جدول رقم 

 .    انتقال األستاذ يف تعليم ادلهارات احلركية من البسيط إىل ادلعقد

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
60.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 41 85.41%
 دتارس بدرجة متوسطة 07 14.58%

 دتارس بدرجة ضعيفة 00 00%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (12)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (60.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. اغلب األساتذة ينتقلون يف تعليم ادلهارات احلركية من البسيط إىل ادلعقد

 
 . انتقال األستاذ في تعليم المهارات الحركية من البسيط إلى المعقد يمثل12الشكل رقم 

. اغلب األساتذة ينتقلون يف تعليم ادلهارات احلركية من البسيط إىل ادلعقد نستنتج أن إذن- 

%85.41

%14.58
%00

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:   06 السؤال رقم

 .أنوع يف طرائق شرح ادلهارات احلركية

: الغرض من هذا السؤال 

 . تنويع األستاذ يف طرائق شرح ادلهارات احلركية ىاذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة مد

:  13جدول رقم 

 . تنويع األستاذ يف طرائق شرح ادلهارات احلركية     

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
6.12  

 دتارس بدرجة كبًنة 21 43.75%
 دتارس بدرجة متوسطة 19 39.58%

 دتارس بدرجة ضعيفة 08 16.66%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (13)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (06.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .تنويع األستاذ يف طرائق شرح ادلهارات احلركية دتارس بدرجة كبًنة

 
 .تنويع األستاذ في طرائق شرح المهارات الحركية يوضح مدى 13الشكل رقم 

 . األساتذة ينوعون يف طرائق شرح ادلهارات احلركية من خالل النتائج أن أغلبية إذن نستنتج- 

%43.75

%39.58

%16.66

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :    07السؤال رقم

 .ادفع على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف احلصة

: الغرض من هذا السؤال 

 . مدى حرص األستاذ على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف احلصةمعرفة 

:  14جدول رقم 

 .   حرص األستاذ على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف احلصة

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
0.5 

 دتارس بدرجة كبًنة 18 37.5%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 14 29.16%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (14)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (0.5)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .معظم األساتذة يدفعون على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف احلصة 

 
  .حرص األستاذ على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ في الحصة يوضح 14الشكل رقم 

. معظم األساتذة يدفعون على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف احلصة أن نستخلصإذن - 

%37.5

%33.33

%29.16

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة



 الفصل الثاني                                                       عرض وتحليل النتائج ومناقشتها

 

80 
 

 .أساليب التدريس: المحور الثالث

: 01 السؤال رقم

  .اعمل بادلناداة مث يستجيب التالميذ آلمر األستاذ أثناء احلصة

: الغرض من هذا السؤال 

 .مدى عمل األستاذ بادلناداة واستجابة التالميذ ألمر األستاذ أثناء احلصةمعرفة 

 : 15جدول رقم 

 .مدى عمل األستاذ بادلناداة واستجابة التالميذ ألمر األستاذ أثناء احلصةجدول يوضح   

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
25.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 32 66.66%
 دتارس بدرجة متوسطة 11 22.91%

 دتارس بدرجة ضعيفة 05 10.41%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (15)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (25.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .بادلناداة مث يستجيب التالميذ آلمر األستاذ أثناء احلصةاغلب األساتذة يعمل 

 
 عمل األستاذ بالمناداة واستجابة التالميذ ألمر األستاذ أثناء الحصةيبين لنا  15الشكل رقم 

 .اعمل بادلناداة مث يستجيب التالميذ آلمر األستاذ أثناء احلصة دتارس بدرجة كبًنةأن عبارة إذن صلد - 

%66.66

%22.91 %10.41
تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 02السؤال رقم 

 .انظم التالميذ باصطفاف عند إعطاء أمر يف درس الرتبية البدنية والرياضية

: الغرض من السؤال 

.   تنظيم التالميذ باصطفاف عند إعطاء األستاذ أمر يف درس الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة

: 16جدول رقم 

.   تنظيم التالميذ باصطفاف عند إعطاء األستاذ أمر يف درس الرتبية البدنية والرياضية

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
10.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 25 52.08%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 07 14.58%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (16)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (10.12)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .باصطفاف عند إعطاء أمر يف الدرس دتارس بدرجة كبًنة عبارة انظم التالميذ 

 
 .تنظيم التالميذ باصطفاف عند إعطاء األستاذ أمر في الدرس  يوضح مدى 16الشكل رقم 

. باصطفاف عند إعطاء أمر يف الدرس  التالميذ اغلب األساتذة ينظمونمن خالل النتائج يتنب لنا أن - 

%52.08

%33.33

%14.58

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 03السؤال رقم 

 .أوفر للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرس

: الغرض من هذا السؤال 

 . مدى توفًن األستاذ للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرسمعرفة 

: 17جدول  رقم 

.  مدى توفًن األستاذ للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرس جدول يوضح

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
8 

 

 دتارس بدرجة كبًنة 08 16.66%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 24 50%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (17)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (08) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن توفًن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرس دتارس بدرجة ضعيفةاألساتذة 

 
 .مدى توفير األستاذ للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرس يبين لنا 17الشكل رقم 

 .أن اغلب األساتذة اليوفرون للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرسمن خالل التحاليل يتضح - 

%16.66

%33.33
%50

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 04السؤال رقم 

  .أزود التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على التطبيق

: الغرض من هذا السؤال 

 . تزويد األستاذ التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على التطبيقمعرفة 

: 18جدول رقم

.  تزويد األستاذ التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على التطبيق        جدول يوضح

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
7.12 

 دتارس بدرجة كبًنة 08 16.66%
 دتارس بدرجة متوسطة 17 35.41%

 دتارس بدرجة ضعيفة 23 47.91%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (18)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (7.12) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك أن تزويد  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .األستاذ التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على التطبيق دتارس بدرجة ضعيفة

 
 .تزويد األستاذ التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادهم على التطبيقيوضح 18الشكل

.  اغلب األساتذة ال يزود التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على التطبيق أنإذن صلد- 

%16.66

%35.41

%47.91

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :05 السؤال رقم

  .اعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

 .مدى تعديل األستاذ الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقوميمعرفة 

 :19 جدول رقم

 .   جدول يوضح مدى تعديل األستاذ الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
0.93 

 دتارس بدرجة كبًنة 18 37.5%
 دتارس بدرجة متوسطة 17 35.41%

 دتارس بدرجة ضعيفة 13 27.08%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (19)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (0.93)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

.  تعديل األستاذ الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي دتارس بدرجة كبًنة

 

 مدى تعديل الطرائق واألساليب التدريسية في ضوء نتائج التقويم يوضح 19الشكل رقم 

 . األساتذة تعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومينرى أن نسبة كبًنة من - 

%37.5

%35.41

%27.08

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 : 06 السؤال رقم

 .اقسم التالميذ لفوجٌن فوج مالحظ وفوج مطبق مث التبديل أثناء درس الرتبية البدنية والرياضية

: الغرض من هذا السؤال 

 . تقسيم التالميذ لفوجٌن فوج مالحظ وفوج مطبق مث التبديل أثناء درس الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة 

: 20جدول رقم 

 .   يوضح تقسيم التالميذ لفوجٌن فوج مالحظ وفوج مطبق مث التبديل أثناء درس الرتبية البدنية 

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
3.87 

 دتارس بدرجة كبًنة 17 35.41%
 دتارس بدرجة متوسطة 21 43.75%

 دتارس بدرجة ضعيفة 10 20.83%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (20)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (3.87)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .تقسيم التالميذ لفوجٌن فوج مالحظ وفوج مطبق مث التبديل أثناء الدرس دتارس بدرجة متوسطة

 
 . يبين تقسيم التالميذ لفوجين فوج مالحظ وفوج مطبق ثم التبديل أثناء الدرس20الشكل رقم 

 إذن تقسيم التالميذ لفوجٌن فوج مالحظ وفوج مطبق مث التبديل أثناء الدرس دتارس بدرجة متوسطة- 

%35.41

%43.75

%20.83

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 .التقويم: المحور الرابع

  :01السؤال رقم 

 . احدد األسس و ادلعايًن الدقيقة لعملية التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

 . مدى حتديد األسس وادلعايًن الدقيقة لعملية التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 21جدول رقم 

 .   جدول يوضح مدى حتديد األسس وادلعايًن الدقيقة لعملية التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
15.87 

 دتارس بدرجة كبًنة 29 60.41%
 دتارس بدرجة متوسطة 10 20.83%

 دتارس بدرجة ضعيفة 09 18.75%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (21)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (15.87)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. حتديد األسس وادلعايًن الدقيقة لعملية التقومي دتارس بدرجة كبًنة

 
. تحديد األسس والمعايير الدقيقة لعملية التقويم  المتمثل في 21 الشكل رقم

 .حتديد األسس وادلعايًن الدقيقة لعملية التقومي دتارس بدرجة كبًنةبينت لنا النتائج أعاله أن - 

%60.41
%20.83

%18.75 تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :02السؤال رقم 

 . اعتمد على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

.  درجة االعتماد على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة

 :22 جدول رقم

.   جدول يوضح درجة االعتماد على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
10.5 

 دتارس بدرجة كبًنة 24 50%
 دتارس بدرجة متوسطة 18 37.5%

 دتارس بدرجة ضعيفة 06 12.5%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (22)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 (10.5) احملسوبة 2

kوىي اكرب من 
ومعىن ذلك ان اعتماد  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. األساتذة على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي تكون بدرجة كبًنة

 
  .درجة االعتماد على االختبارات المهارية والبدنية في التقويم   يمثل22الشكل رقم 

 .على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي بدرجة كبًنةأن اغلب األساتذة يعتمدون نستنتج إذن - 

%50

%37.5

%12.5

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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:  03السؤال رقم 

 .اعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

  .مدى تعديل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

:   23 جدول رقم

 .  جدول يوضح مدى تعديل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
37.62 

 دتارس بدرجة كبًنة 36 75%
 دتارس بدرجة متوسطة 07 14.58%

 دتارس بدرجة ضعيفة 05 10.41%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (23)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (37.62)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 . تعديل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي دتارس بدرجة كبًنة

 

 .تعديل الطرائق واألساليب التدريسية في ضوء نتائج التقويم يمثل لنا مدى 23الشكل رقم 

 .  األساتذة يعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقوميمن خالل النتائج يتبٌن أن أغلب- 

%75

%14.58

%10.41

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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: 04السؤال رقم 

  .أراعي الفروقات الفردية أثناء التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

 . درجة مراعاة الفروقات الفردية أثناء التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

 : 24جدول رقم 

 .درجة مراعاة الفروقات الفردية أثناء التقومي جدول يوضح      

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
02 

 دتارس بدرجة كبًنة 20 41.66%
 دتارس بدرجة متوسطة 16 33.33%

 دتارس بدرجة ضعيفة 12 25%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (24)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (02)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

. جل األساتذة يراع الفرو قات الفردية أثناء التقومي

 
 .درجة مراعاة الفروقات الفردية أثناء التقويم يوضح لنا 24الشكل رقم 

. درجة مراعاة الفروقات الفردية أثناء التقومي كبًنة  أنضح لناتمن خالل اجلدول ي- 

%41.66

%33.33

%25

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :05السؤال رقم

 .اطلع التالميذ على نتائج التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

 .درجة اطالع التالميذ على نتائج التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 25جدول رقم 

 . جدول يوضح درجة اطالع التالميذ على نتائج التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
03.87 

 دتارس بدرجة كبًنة 15 31.25%
 دتارس بدرجة متوسطة 22 45.83%

 دتارس بدرجة ضعيفة 11 22.91%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (25)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (03.87)
ومعىن ذلك  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .أن اطالع التالميذ على نتائج التقومي دتارس بدرجة متوسطة

 
 .يمثل اطالع التالميذ على نتائج التقويم 25الشكل رقم 

  . درجة اطالع التالميذ على نتائج التقومي متوسطةلنا أنبٌن تيل يلمن خالل التح- 

%31.25

%45.83

%22.91

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :06 السؤال رقم

 .اجري االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذ

: الغرض من هذا السؤال 

 .درجة إجراء االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذاذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 26جدول رقم 

 . جدول يوضح درجة إجراء االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذ

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
03.5 

 دتارس بدرجة كبًنة 22 45.83%
 دتارس بدرجة متوسطة 14 29.16%

 دتارس بدرجة ضعيفة 12 25%

 اجملموع 48 100%    

kأنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (26)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اصغر من  (03.5)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

  .االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذ بدرجة كبًنةاألساتذة جيري 

 
 .درجة إجراء االختبارات األسبوعية والشهرية لمعرفة تطور التالميذ يمثل 26الشكل رقم 

 .االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذاألساتذة جيري إذن نستنتج أن اغلب - 

%45.83

%29.16

%25

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :07 السؤال رقم

 .اعتمد على األساليب العملية عند التقومي

: الغرض من هذا السؤال 

 .مدى اعتماد األستاذ على األساليب العملية عند التقومياذلدف من ىذا السؤال ىو معرفة 

: 27جدول رقم 

 . جدول يوضح درجة اعتماد األستاذ على األساليب العملية عند التقومي

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

K
2

 

 اجلدولية
K

2
 

ة ادلئوية نسبال احملسوبة
% 

 اإلجابات التكرارات

 
2 

 
0.05 

 
5.99 

 
19.5 

 دتارس بدرجة كبًنة 30 62.5%
 دتارس بدرجة متوسطة 12 25%

 دتارس بدرجة ضعيفة 06 12.5%

 اجملموع 48 100%    

kأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمة (27)يتبٌن لنا من اجلدول رقم 
 احملسوبة 2

kوىي اكرب من  (37.62)
ومعىن ذلك أن  (0.05)عند مستوى الداللة  (5.99) اجلدولية واليت تبلغ 2

 .جل األساتذة يعتمدون على األساليب العملية عند التقومي

 
 .اعتماد األستاذ على األساليب العملية عند التقويم درجة يمثل 27الشكل رقم 

 .لنا أن درجة اعتماد األستاذ على األساليب العملية عند التقومي كبًنةبٌن تيل يلمن خالل التح- 

%62.5

%25

%12.5

تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة متوسطة 

تمارس بدرجة ضعيفة
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 :االستنتاجات

كل األساتذة  نستنتج من خالل احملور األول ادلتعلق بتنظيم درس الرتبية البدنية والرياضية أن 
 مهتمٌن بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس ،حيث يقومون أيضا بتحضًن ادلستجوبٌن

األجهزة واألدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية بدرجة كبًنة كما صلدىم مهتمٌن بتنظيم التالميذ 
على القيام بتحضًن إجراءات الدرس يف بدايتو  أكدوا األساتذةأغلبية أثناء احلصة بدرجة كبًنة وعليو ف

يراعون إجراءات السالمة العامة أثناء احلصة  كما على دتارين اإلمحاء قبل بدا الدرس بدرجة كبًنة،ويركزون 
. يقومون بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء الدرس بدرجة متوسطة  معظم األساتذة لكنبدرجة كبًنة

 اغلب األساتذة يضعون  أن أما من خالل احملور الثاين وادلتعلق بتخطيط وتنفيذ الدرس نستنتج
خطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة وحيددون األىداف السلوكية يف خطة الدرس بدرجة كبًنة كما 

يعملون على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية ويعملون على توفًن رلموعة من 
األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس حيث ينتقلون يف تعليم ادلهارات احلركية من البسيط إىل ادلعقد بدرجة كبًنة 

و يدفعون على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف ينوعون يف طرائق شرح ادلهارات احلركية واغلبهم 
 .احلصة

  كما نستنتج أيضا من خالل احملور الثالث وادلتعلق بأساليب التدريس أن اغلب األساتذة يعملون
 اغلب األساتذة ينظمونأن أيضا  لنا ين تب كمابادلناداة مث يستجيب التالميذ آلمر األستاذ أثناء احلصة

اغلب األساتذة ال يزود التالميذ بورقة مكتوب عليها باصطفاف عند إعطاء أمر يف الدرس لكن التالميذ 
 .الدرس إلرشادىم على التطبيق وال يوفرون للتالميذ حرية الختيار مكان تطبيق الدرس

 وعليو نستنتج من خالل احملور الرابع ادلتعلق بالتقومي أن األساتذة حيددون  األسس وادلعايًن الدقيقة 
على  ويعتمدون ايضا  وجلهم يعتمد على األساليب العملية عند التقوميلعملية التقومي بدرجة كبًنة

االختبارات األسبوعية والشهرية االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي بدرجة كبًنة كما جيري األساتذة 
 .دلعرفة تطور التالميذ بدرجة كبًنة و تثبت النتائج أن كل األساتذة يراعون الفروقات الفردية

 :مناقشة الفرضيات
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على ضوء االستنتاجات ادلتحصل عليها ومن خالل عرض ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات البحث 
 :وكانت كالتايل

الفرضية العامة : 

ىناك حتسن يف مستوى أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف ضوء ادلقاربة و يفرتض فيها الباحث أن 
أن األستاذ يتحكم  (7-4-3-2-1)بالكفاءات وإلثبات ىذه الفرضية يتبٌن لنا من خالل اجلداول 

بصورة حسنة يف مادتو من مجيع النواحي سواء كان األمر يتعلق بالتخطيط أو التقومي وطريقة استعمال 
الوسائل التعليمية باإلضافة إىل اختبار ادلهارات احلركية ادلناسبة وأصبح لو القدرة يف حتديد األىداف 

 .السلوكية يف خطة الدرس الذي ختدم حاجيات التلميذ والعملية الرتبوية 

الفرضية الجزئية: 

 :الفرضية األولى

أن أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يستغل وقت احلصة بطريقة دتكنو من حتقيق جل ولقد افرتض الباحث 
 .أىدافو

حبيث ىناك حتكم  (26-14-12-11-10-9-6-5)وىذا ما أكدتو النتائج من خالل اجلداول 
جيد من أستاذ الرتبية البدنية والرياضية يف أطوار احلصة ويف مجيع مراحل الوحدة التعليمية و اتضح أن 

أدائو بات مقنعا كما اكتسب قدرة على التخطيط وشلارساتو والوسائل ادلتنوعة،باإلضافة إىل طريقة إجرائو 
 .لعملية التقومي خالل العملية التدريسية

 :الفرضية الثانية

نسبة وقت األداء احلركي خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية كافية يف ضوء وقد افرتض الباحث أن 
انو  (27-24-23-19)ادلقاربة بالكفاءات وإلثبات ىذه الفرضية تبٌن لنا من خالل اجلداول التالية 

ديكن القول بان معظم وقت الدرس كان يستثمر يف األداء احلركي والفضل يعود إىل الطريقة اجلديدة 
ادلنتهجة يف التدريس إال وىي طريقة ادلقاربة بالكفاءات اليت ترى أن التلميذ ىو احملور األساسي يف العملية 

 .التعليمية

 :والتوصياتقتراحات اال
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على ضوء حبثنا ىذا الذي أجريناه على عدة ثانويات موزعة على والية غليزان استخلصنا عدة نقاط جديرة 
 .بالدراسة واالىتمام هبا

العمل على توفًن الوسائل التعليمية الالزمة يف مجيع ادلؤسسات الرتبوية وذلك إلعطاء األساتذة - 1
 .الفرصة الكافية للتنويع يف األنشطة الرياضية

 .القيام بعملية التقومي وذلك بغرض النمو األكادديي وادلهين لألستاذ بأدائو يف التدريس- 2

الرفع من احلجم الساعي حلصة الرتبية البدنية والرياضية  إىل أكثر من ساعتٌن يف األسبوع بغية حتقيق - 3
 .األىداف ادلسطرة يف ادلنهاج من طرف ادلدرس خالل ادلوسم الدراسي

توحيد ادلفاىيم فيما خيص الربنامج اجلديد وذلك بتسطًن دورات وملتقيات وطنية دتس جل واليات - 4
 .الوطن

ومسايرهتا إعادة النظر يف الربامج التكوينية ادلسطرة على مستوى معاىد الرتبية البدنية والرياضية  -5
 . للمنهاج الدراسي وأسلوب التدريس بالكفاءات

من اجل حتقيق أسلوب التدريس  لوضع أسس علمية ثابتة االختصاصتأليف جلنة متكونة من ذوي  -6
.  درس الرتبية البدنية والرياضية ادلتمثل يف ادلقاربة بالكفاءات يف  اجلديدة 

 

 

 

 

 

 :خالصة عامة
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يعترب التدريس عملية لتشكيل التعليم والتعلم اذلادف،والتحصيل االجيايب لألسس التعليمية والرتبوية 
وتدريس ادلواد ادلنهجية كالرتبية البدنية والرياضية يسهم يف تنمية اجلوانب الشخصية من حتصيل 

معلومات وتكوين اقتناعات بقيم اجملتمع ،وتنمية القدرات وادلهارات وتكوين العادات والصفات 
 .اخللقية وادليول وادلشاعر ولذلك كان للتدريس دورا ىاما يف العملية الرتبوية

إن تدريس مادة الرتبية البدنية والرياضية عملية سلططة مقصودة تساىم بقسط وافر يف بناء شخصية 
ادلتعلم القادر على التفكًن والتكيف واإلبداع واالنسجام مع متطلباتو ومستجداتو وتعايشو مع احمليط 

اخلارجي دلواجهة كل التغًنات ولتحقيق ىذه ادلعاين السامية يلزم مبدئيا وبالضرورة إعداد منهج متحضر 
مساير لتطورات العصر معتمدا على أسس منهجية سليمة وعمليا قابلة للتنفيذ والتطبيق حسب 

 .اإلمكانيات ادلتوفرة وحسب مستويات التكيف 

والرتبية البدنية والرياضية ميدان تربوي تغلب عليو صفة ادلمارسة فان كان ىناك ميدان يطبق أسس 
ومبادئ الرتبية عمال وشلارسة فال جدال يف أن ىذا ادليدان ىو ميدان الرتبية البدنية والرياضية فهي ذلك 

اجلانب ادلتكامل من الرتبية الذي يرمي إىل تربية اإلنسان بدنا وعقال وروحا عن طريق أنشطة بدنية 
 .ورياضية سلتارة حتت إشراف قيادة واعية ومؤىلة تأىيال علميا

إن ادلدرس ىو أساس العملية التدريسية فهو ادلريب األمٌن والذي إليو يعهد أولياء األمور بثقة 
واطمئنان، وبأمل عريض مرتقب تلقي األوطان إىل ىذا ادلريب يبذل من عملو وفنو وإخالصو إىل إعداد 

 .النشء إىل احلياة لضمان مستقبل البالد

تعترب ادلقاربة بالكفاءة أو ادلدخل بالكفاءات امتداد للمقاربة باألىداف ودتحيصا إلطارىا ادلنهجي 
والعلمي و أن عملية التدريس الناجحة حتدث نتيجة االنسجام بٌن اذلدف ادلطلوب وبٌن ماحيدث 

حقيقة وبصورة فعلية خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية ولغرض التوصل إىل االنسجام والتوافق جيب 
على األستاذ معرفة وامتالك القدرة على توجيو وإدارة عدد من العوامل اليت ديكن أن تؤدي إىل تعزيز 

حالة االنسجام أو إعاقتها ومن اجل ىذا أعطيت الدولة يف السنوات األخًنة للمادة عناية خاصة 
وذلك بإعادة النظر يف الكثًن من التعليمات سواء ادلتعلقة بتوفًن ادلنشات والوسائل الضرورية وادلتعلقة 
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بتغيًن ادلنهاج الرتبوي مبا يتماشى وطموحات ادلادة من جهة والتطورات يف ميادين علوم الرتبية 
والتدريس من جهة أخرى مبا يضمن ذلا من مسايرة للمستجدات اليت طرأت على العامل بصفة عامة 

واجملتمع اجلزائري بصفة خاصة وبالطبع فان ادلنهاج يشكل مشروع رلتمع فهو يؤثر ويتأثر بو وبتجديد 
ادلنهاج أال وىو ادلقاربة بالكفاءات بدل ادلقاربة باألىداف وبالتايل االنتقال من منطق التلقٌن إىل 

بيداغوجية اإلدماج فأصبح التلميذ زلور العملية التعليمية وأضيف لألستاذ مهمة االستجابة والتكيف 
مع تعليماتو اجلديدة وتوظيف كل اإلمكانيات ألجل تطبيقو للوصول إىل أىدافو ادلتمثلة أساسا يف 
حتقيق الكفاءات وصقل ادلواىب والرفع من قدرات التالميذ وتوجيهها ضلو أفضل االصلازات العلمية 

 .والرياضية

تسعى الرتبية البدنية والرياضية كمادة تعليمية يف ادلرحلة الثانوية إىل تأكيد ادلكتسبات ادلركبة 
والسلوكات النفسية واالجتماعية للطفل لكن مابٌن السعي و الواقع فجوة كبًنة إذ أن اإلشكالية اليت 

نطرحها مستمدة من الواقع اليت تعاين منها العملية التدريسية يف رلال الرتبية البدنية والرياضية يف 
سلتلف مدارسنا بالنظر إىل أغلبية األساتذة مازالوا يعتمدون يف تدريسهم على عمل غًن منظم للوصول 

إىل حتقيق األىداف الرتبوية من خالل التعود على طبيعة التلقٌن والتعليم دون االعتماد على تنظيم 
منهجية علمية جتعل من التلميذ زلورا أساسيا يف عملية التعلم عن طريق ادلمارسة الفعلية واشرتاكو يف 

مسؤوليات القيادة الكتساب خربات فكرية وبدنية ومهارية جتعلو قادرا على حل ادلشكالت من سلتلف 
وضعيات التعلم وىذا ما ينص عليو زلتوى ادلنهاج اجلديد وشلا الشك فيو أن لكل منهاج جديد 

 .أساليب تعتمد يف العملية التدريسية وتعترب أساسية يف بناءه وتطبيقو على ادليدان 

ومن ىذا ادلنطلق جاء موضوع حبثنا يهدف إىل تقومي أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي يف 
 .ضوء ادلقاربة بالكفاءات

وأخًنا  ضلمد اهلل عز وجل الذي أعاننا على إكمال ىذا العمل متمنٌن أن جيد ىذا البحث اآلذان  
 .سبيل خدمة الرياضةيف  االقرتاحاتالصاغية والضمائر احلية لكي تأخذ ذلذه النتائج والتوصيات و 
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 : المراجع باللغة العربيةقائمة المصادر و

" األسـس االجتماعية للرتبية يف ضـوء متطلبات التنمية الشاملة و الثورة ادلعلومـاتية"مسرية أمحد السيد، - 1
 .، دار الفكر العريب، القاهرة

،بغداد،مؤسسة "الرتبية العلمية التطبيقية يف ادلدارس العراقيةوالتكميلية")1988 (امحد خمتار عضاضة ،- 2
 الشرق األوسط للطباعة والنشر

، مركز "طرق التدريس يف الرتبية الرياضية"(2004)ناهد حممد سعيد زغلول، نيلي رمزي فهيم، -  3
 الكتاب للنشر

 .، دار الفكر العريب، القاهرة،"ر.ب.أصول ت"–)2001(أمني أنور اخلويل-  4

، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، "ادلرشد يف تدريس الرتبية الرياضية")1997(حمسن حممد محص،- 5
 .القاهرة

تكنولوجيا إعداد و تأهيل معلم التـربية "2004)(حممد سـعد زغلول، مصطفى السايح امحد،-   6
 .، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية"الرياضـية

، دار الطباعة للنشر و التوزيع ، عمان " موسوعة كرة الطائرة احلديثة" (1996)أكرم زكي خطايبية ،- 7
. ، األردن ، 

 . ، دار الفكر العريب " الطب الرياضي و إصابات ادلالعب  ")1998( أسامة رياض- 8

دار الفكر العريب ، " .اختبارات األداء احلركي")  1986( حممد حسن عالوى ، حممد نصر الدين -9
. القاهرة ،

 .، مركز الكتاب للنـشر، القـاهرة،". القيـاس واالختبـار يف الرتبية الرياضية")  ( 2005 ليـلى سيـد فرح-10

 ."مقدمة التقومي يف الرتبية البدنية: " نصر رضوان وكمال عبد احلميد -11
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. ،مكتبة اجنلوا ادلصرية ،القاهرة "ادلدرس يف ادلدرسة واجملتمع"1965) ( أبو الفتوح رضوان -12

ترمجة وهيب مسعان وآخرون ".القياس والتقومي يف الرتبية احلديثة")1995 (جرين واآلخرون - 13
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األهدافواالختيارات بني النظرية والتطبيق يف ادلناهج وطرق ") 1983(حممد رضا البغدادي-20
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 .ومطبعة اإلشعاع الفنية مصر
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وزارة التعلــيم العالــــــــي و البحـث العلمــــــي 

 - مستغانم -عبد الحميد بن باديسجامـعة 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 LMD-قسم التربيـة البدنيـة والرياضيـة

ستبــيان موجه ألساتذة استمارة اال

 :يف إطار اجناز حبثنا العلمي بعنوان

 

 تقويم أستاذ التربية البدنية والرياضية بالطور الثانوي

  في ضوء المقاربة بالكفاءات

 

أساتذتنا الكرام ، نوجو لكم ىذه االستمارة و نطلب منكم اإلجابة على ىذه األسئلة بكل موضوعية من 
 .اجل التوصل إىل نتائج دقيقة تفيد دراستنا ىذه

 .إن مسامهتكم ىذه ستحظى بطابع األمانة و السرية التامة وشكرا على مسامهتكم ومساعدتكم

 

:  مالحظة

. على اإلجابة ادلختارة  (X) توضع عالمة 

      :                                                        من إعداد الطلبة

   األستاذ  مداحي حمي الدين           : 

                        عرابحممدكروم /    د  العريب بن ويس عبد الباسط  
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 .لألساتذةموجـه الستبيـــان أسئلة اال

 .تنظيم درس التربية البدنية والرياضية: المحور األول  

 .أىتم بإلزام التالميذ بارتداء ادلالبس الرياضية أثناء الدرس/ 1

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أقوم بتحضري األجهزة و األدوات الالزمة لدرس الرتبية البدنية والرياضية/ 2

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أىتم بتنظيم التالميذ أثناء احلصة يف الرتبية البدنية والرياضية/ 3

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أقوم بتحضري إجراءات الدرس يف بدايتو/ 4

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أركز على متارين اإلمحاء قبل بدأ الدرس/ 5

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أراعي إجراءات السالمة العامة أثناء احلصة/ 6

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . أقوم بتغذية راجعة ألداء التالميذ أثناء درس تربية البدنية والرياضية/7

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

: لدرساالتخطيط وتنفيذ : المحور الثاني

 .أضع خطوات الدرس وإجراءاتو يف دفرت اخلطة/ 1
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   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أعمل على مراعاة الظروف ادلناخية عند إعداد اخلطة السنوية والشهرية/ 2

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أحدد األىداف السلوكية يف خطة  الدرس/ 3

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أوفر جمموعة من األلعاب الرتوحيية تتخلل الدرس/ 4

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . احلركية من البسيط إىل ادلعقدادلهارية البدنيةأنتقل بتعليم التمارين / 5

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .دلهارات احلركيةاأنوع يف طرائق شرح / 6

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .صةاحلأدفع على تنمية االبتكار واإلبداع لدى التالميذ يف / 7

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أساليب التدريس: المحور الثالث

 .ستاذ أثناء احلصةاألأعمل بادلناداة مث يستجيب التالميذ ألمر/ 1

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . أنظم التالميذ باصطفاف عند إعطاء أمر يف درس الرتبية البدنية والرياضية/2

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية
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 .ختيار مكان تطبيق الدرسالأوفر للتالميذ حرية / 3

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .تطبيقالأزود التالميذ بورقة مكتوب عليها الدرس إلرشادىم على / 4

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي/ 5

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 تبديل أثناء درس تربية البدنية والرياضيةالأقسم التالميذ لفوجني فوج مالحظ وفوج مطبق مث / 6

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .التقويم: المحور الرابع

 .أحدد األسس وادلعايري الدقيقة لعملية التقومي /1

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . أعتمد على االختبارات ادلهارية والبدنية يف التقومي/2

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أعدل الطرائق واألساليب التدريسية يف ضوء نتائج التقومي/ 3

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . الفردية أثناء التقوميالفرو قاتأراعي / 4

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية
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 .أطلع التالميذ على نتائج التقومي/ 5

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 . أجري االختبارات األسبوعية والشهرية دلعرفة تطور التالميذ/6

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 .أعتمد على األساليب العملية عند التقومي/ 7

   متارس بدرجة ضعيفة  متارس بدرجة متوسطة متارس بدرجة كبرية

 

  

 

 

 



Résumé de l'étude 
Calendrier professeur d'éducation physique et de sports extrêmes sont secondaires à la 
lumière de l'approche par les compétences. 
 Objectif de cette étude était de déterminer la contribution des compétences méthode 
d'approche à élever le niveau d'un professeur d'éducation physique et extrêmes 
sportives secondaire Pour répondre à cette question avant de mettre le public de 
l'hypothèse, qui stipule qu'il ya une amélioration du niveau d'un professeur 
d'éducation physique et sportive à la lumière des compétences d'approche, ce qui 
concerne l'échantillon Trouver échantillon a été choisi au hasard, car ils donnent 
l'égalité des chances à tous les membres de la société, et la communauté de recherche 
est composé d'enseignants du secondaire qui est sur le niveau de certaines écoles 
secondaires de Relizane. 
 Le nombre de professeurs répondants de 48 distributeurs de professeur sur (19) 
Fondation En ce qui concerne les outils utilisés, nous avons utilisé dans l'étude sur le 
terrain la façon dont le questionnaire appelé le questionnaire comme un ensemble de 
questions indice sur un sujet particulier, ils sont placés sous une forme permettant 
d'identifier les faits nouveaux sur le sujet ou assurez-vous Informations reconnaissable 
mais pas étayée par les faits. Le questionnaire est souvent utilisée dans la recherche en 
sciences sociales pour recueillir des informations de la source d'origine et comprend 
un certain nombre de questions ouvertes et fermées pour importante, nous avons 
conclu que les enseignants à identifier les fondements et des critères précis pour le 
processus d'évaluation considérablement et dépend principalement sur les méthodes 
de fonctionnement au calendrier, et s'appuient aussi sur des tests d'habileté et 
Calendrier physique significative et démontrent les résultats que tous les enseignants 
observent des différences individuelles, alors qu'il était la suggestion la plus importante 
est de faire un calendrier aux fins de la croissance académique et professionnelle de 
l'enseignement de professeur dans sa performance .... etc. 
 
 
Mots-clés: Calendrier - Professeur - efficacité - éducation physique et sportive - les 
compétences d'approche - le stade secondaire. 
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 ملخص الدراسة
 .تقـويم أسـتاذ التربية البدنية والرياضـية بالطـور الثانوي في ضـوء المقـاربة بالكفاءات

 نهدف من ىذه الدراسة إلى معرفة مدى مساىمة طريقة المقاربة بالكفاءات في الرفع من مستوى 
أستاذ التربية البدنية والرياضية بالطور الثانوي ولإلجابة على ىذا التساؤل المطروح وضعنا الفرضية 

ىناك تحسن في مستوى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ضوء المقاربة  أن العامة التي تنص على
، أما فيما يخص عينة البحث تم اختيار العينة عشوائيا ألنها تعطي فرص متكافئة  بالكفاءات

لجميع أفـراد المجتمع ، كما أن مجتمع البحث يتكون من أساتذة التعليم الثانوي المتواجدون 
 أستاذ موزعين 48على مستوى بعض ثانويات والية غليزان وقد بلغ عدد األساتذة المستجوبين 

مؤسسة أما من حيث األدوات المستعملة استعملنا في الدراسة الميدانية طريقة  (19)على 
االستبيان ويعرف االستبيان بأنو مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين ، يتم وضعها في 

استمارة يمكن بواسطتها التعرف على حقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف 
إن االستبيان كثيرا ما يستعمل في بحوث العلوم االجتماعية . عليها لكنها غير مدعمة بحقائق

لجمع معلومات من المصـدر األصلي و يضم جملة من األسئلة المغلقة و المفتوحة للحصول 
 سؤال لألساتذة منها كلها 27: على أجوبة لألسئلة الواردة فيها و طرحنا األسئلة بالشكل التـالي

واىم استنتاج خلصنا إليو ىو أن األساتذة يحددون األسس والمعايير الدقيقة لعملية . مغـلقة
على  ويعتمدون أيضا  وجلهم يعتمد على األساليب العملية عند التقويمالتقويم بدرجة كبيرة

و تثبت النتائج أن كل األساتذة يراعون االختبارات المهارية والبدنية في التقويم بدرجة كبيرة 
القيام بعملية التقويم وذلك بغرض النمو األكاديمي  ، بينما كان أىم اقتراح ىو الفروقات الفردية

. إلخ....والمهني لألستاذ بأدائو في التدريس
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