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 داءـــــــــــــــــــإه
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الرحمة و ق ل  إلى من ق ال اهلل فييما :" و اخفض ليما  جناح الذل من   -

 ( .42ربي لرحميما كما ربياني صغيرا ")اإلسراء  

ينفذ إلى التي   إلى رمز الوف اء و العطاء و إلى نبع الحنان الذي  ال -
جعلت يوم والدتي والدتيا و يوم نجاحي نجاحيا تحية و تقدير لكريم  

 صف اتيا و نبل وجدانيا والدتي الحبيبة أطال اهلل في عمرىا.

 االتكال.الشجاع الذي لقنني حب العمل و    الرجلالرحب،  إلى الق لب   -

الدي المحبوب أطال اهلل  الحياة كف اح و العلم سالح و   أني  إلى من علمن -
 عمره .

إلى من أرى في أعينيم اسمي عبارات المحبة إلى من يجري دمي في   -
عروقيم إلى من تربيت بينيم في كفن األخوة و المحبة و اإلخالص  

كل    إلىب".يعالو إلى كل من يحمل لقب "  أخواتي و أخوتي األعزاء
             ق لم.يخطيم ال  الق لب، ولممن يحمليم  

 العايب طيب                                                                    -
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-                                                                

         شكر و تقدٌر                   
 

الشكر أوال  و أخيرا إلى اهلل سبحانو و تعالى الذي انعم علينا بنعمة   -
 العلم ووفقنا النجاز ىذا العمل المتواضع.

الدكتور    إلىتقدم بالشكر الجزيل  ن  أنكما يسعنا في ىدا المق ام   -
زابشي نور الدين الذي اشرف على انجاز ىذا البحث و لم يبخل علينا  

 ياتو.بوقتو و جيده و توجي

القيمة  كما نشكر الدكتور مقراني جمال الذي قدم لنا مساعداتو   -
 للت لنا الصعوبات.التي أنارت لنا الطريق و ذ

نتقدم بالشكر إلى جميع الدكاترة و األساتذة الذين    أنو ال يفوتنا   -
نية و  بدحكموا لنا االستبيان، و كذا الذين درسوا بمعيد التربية ال

 الرياضية.

ين كانوا سببا في عودتنا  ذميع األساتذة و الدكاترة الننسى ج كما ال -
 ول(.لفغ--كوشوك-عة و على رأسيم )بلكحلإلى مق اعد الجام
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 قدمةم/ 1

قصد ربقيق  ةالبيداغوجيتطوير ؾبموعة متكاملة من الوسائل و اعبوانب  إذلالنظاـ الًتبوي  إصالحيهدؼ  

يف    اإلصالحاتدبجموعة من  األخَتةجودة التعليم. ويف ىذا اؼبسعى قامت الدولة اعبزائرية يف السنوات 

 رنة.صكل القطاعات ؼبسايرة مستجدات التطور و الع

من االىتماـ يف مرحلة البناء القطاع  األكربؽبا الدولة اعبزائرية النصيب  أولتالقطاعات اليت  أىمو لعل 

و دل تستثٍت  ىذه  اؼبستقبللببة  إلعداد اؼبثلىيف بناء اجملتمع و الوسيلة  األساسيةالًتبوي باعتباره اللبنة 

 مادة من اؼبواد بل مشلت صبيع اؼبواد الًتبوية . أي أومرحلة من اؼبراحل  أيةتغَتات ال

بناء التلميذ مادة كباقي اؼبواد تساىم يف  اباعتبارى اإلصالحاتوكاف ؼبادة الًتبية البدنية نصيب من ىذه 

فبارسة و سلوؾ  إذل اجملردةمن الناحية اؼبعرفية و الوجدانية و كذا اغبركية و ذاؾ عن طريق ربويل اؼبعارؼ 

 سباشيا مع التطور الذي تفوضو طبيعة العمر .

اىتماـ على  ة البدنية و الرياضية لكل مستوى دراسي و ىذا خَت دليل بيمناىج الًت  أصدرت كما

 كبَتة للتقومي يف ىذه  أنبية إعطاءالسلطات العليا يف البالد بالنشاط البدين و دوره يف بناء الفرد اؼبتزف و 

يم ال تكاد تنفصل عن يف عملية التقإ .االختصاص أىلاؼبفتشُت و  معدراسية ؽبا  أياـاؼبناىج و زبصيص 

ربسُت عملية التعلم و  أفالواقع ,و منها و مكونا من مكوناهتا  يتجزأعملية التعلم و التعليم بل تعد جزءا ال 

ديد و جقومي مكانتو يف ىذه العملية و بتالت بإعطاءو قويا  امباشر , وثيقاالتعليم و رفع فعاليتها يرتبط ارتبطا 

ال بد من ربط عملية  فعاؿ شرط ضروري للتعليم الفعاؿيم اليو انطالقا من فكرة التق ,سائلو و ربسينها

 التعليم. بأىداؼيم مباشرة يالتق
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اـ كبَت و خاصة باىتم بصفةيم يعامة, و عملية التق ةفبصوقد حظيت مادة الًتبية البدنية و الرياضية 

يف االمتحانات الرظبية )شهادة البكالوريا و التعليم  إدراجهاو تسَتىا و  هاتنظيمب أوامرو صدرت مراسيم 

يم جديد من خالؿ يتق إذلمن خالؿ عملهم طواؿ السنة  ميذللتال األستاذييم تق ستبداؿا أياؼبتوسط( 

السنة الدراسية تشرؼ عليو عبنة متكونة من ؾبموعة من  أخريف يـو واحد يف  إجراؤهرظبي يتم  ختبارا

,رمي اعبلة ( معتمدين يف  قفز طويلومة ,سرعة,ا)مق أنشطة أربعالًتبية البدنية  و وبتوي على  أساتذة

يستبشروف خَتا هبذا اؼبولود  األمراؼبادة يف بداية  أساتذة جعل امسلم تنقيط موحد و ىذا على ذلك 

و لكن مع مرور .  لبطل الذي سَتفع راية مادة الًتبية البدنية و الرياضية بُت باقي اؼبواد اعبديد و يروف فيو ا

م؟ و يم ؟ كيف نقي, ماذا نقمتحافااليم التالميذ يـو يتطرح عدة تساؤالت على طريقة تق بدأتالسنوات 

 االمتحاف.يتحصلوف على نقاط فبتازة يف  أصبحوام؟ ألف صبيع التالميذ يؼباذا نق

يم يف االمتحاف على درس الًتبية البدنية ينتائج التق اسانعكو من ىنا جاءت دراستنا للبحث عن  -

 و الرياضية .

 أف نأملرحلة متتالية من حياة التالميذ التعليمية و ميم يف يحبثنا كوننا ندرس التق أنبيةو تكمن  -

البكالوريا  متحافاومي مسار ة اعبزائرية لتقسنقطة يتوقف عندىا القائمُت على اؼبدر  دبثابةيكوف 

اء نقص اليت تقف ور  األسباب أىم نالرياضي , كما هندؼ من وراء ىذا البحث الكشف ع

يم التلميذ يـو االمتحاف و انعكاسها على درس الًتبية البدنية و ياعبدية و اؼبوضوعية يف تق

 حبثنا ىذا. مشكلةالرياضية و ىي 
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 مشكلة البحث: /2ا
لتلميذ و درجة ربصيلو و تفاعلو و لعبارة عن مؤشر يلقي الضوء على اغبالة التعليمية ييم التق

مدى ربقيق الربامج ألىدافها, و كذا يفرؽ بُت القوي و الضعيف و بُت اجملتهد و اؼبتكاسل و 
يعطي صورة صادقة عن  أفمن حيث انو يبكن  اإلرشاديلعب دورا ىاما يف عملية التوجيو و 

حكم على  إعطاء أي طوة اليت تسبق عملية التقومي وىو اػب و .و ميولو  اذباىاتوو قدرات الفرد 
 معايَت معينة لتقدير ىذه القيمة. وأاستخداـ مستويات و  األشياءقيمة 

النهائية بإدراج مادة الًتبية البدنية و الرياضية ضمن  األقساـيم تالميذ يتق تغيَت طريقة إف
خاصة ذبعل التلميذ  إجراءاتالرياضي وفق  البكالورياامتحاف  إجراءاالمتحانات الرظبية من خالؿ 

 يعرب عن قدراتو البدنية كمحصلة ؼبكتسباتو السابقة.

و اؼبعيار  البكالورياعالمة تساىم يف ربسُت معدؿ لزاما على التلميذ اغبصوؿ على  ومن ىنا يصبح
عمل التالميذ خالؿ مسار  مراعاةنتيجة الكمية دوف الالوحيد للحصوؿ على ىذه العالمة ىو 

 العاـ الدراسي.

على مادة الًتبية البدنية و الرياضية حيث لوحظ  األمرانعكاس اهبايب يف بداية  اإلجراءوكاف ؽبذا 
لتحضَت التالميذ.  األدواتهبذا االمتحاف بتوفَت الوسائل و  اؼبسؤولُتاىتماـ كبَت من طرؼ 

الميذ سواسية يـو االمتحاف سواء القوي و الضعيف و صبيع الت أصبحولكن مع مرور السنوات 
 الغياباتالذي غاب طواؿ السنة ,و ازدادت  أواجملتهد و اؼبتكاسل و الذي حضر صبيع الدروس 

النهائية للحصة و ىذا  األقساـو ىجر تالميذ ,درس الًتبية البدنية و الرياضية بالفردية و اعبماعية 
يم الذايت على يالتقطغى  يـو االمتحاف . و اد العلمية لاللتحاؽ بالدروس اػبصوصية للمو 

تنقيط موحد ا التالميذ بالرغم من وجود سلم اؼبوضوعي و ارتفاع كبَت للنقاط اليت يتحصل عليه
لة و معرفة انعكاس كاؼبش أسبابلذا جاءت ىذه الدراسة للوقوؼ على . يراعي السن و اعبنس 

ومنو تطرح التسؤالت على درس الًتبية البدنية و الرياضية.متحاف البكالوريا الرياضي يم يف ايالتق
 التالية:
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 السؤال العام:

يم يف امتحاف البكالوريا على درس الًتبية يالبدنية و الرياضية انعكاس التق الًتبية أساتذةكيف يرى 
 البدنية و الرياضية.

 التساؤالت الجزئية:

 و يراعي الفروقات الفردية ىل سلم التنقيط يتناسب مع قدرات التالميذ -0- 

 اؼبتوفرة بالثانويات تساعد على ربضَت التلميذ لالمتحاف . األدواتىل الوسائل و  -0- 

 البكالورياو تصحيح امتحاف  إجراءطريقة  إذلالًتبية البدنية و الرياضية  أساتذةما نظرة  -0-
 الرياضي.

 البحث أىداف/ 0

 التالية: األىداؼربقيق  إذلارل ث اغبالبحيهدؼ   

درس الًتبية البدنية و ى امتحاف البكالوريا الرياضي عل يم يفيمعرفة انعكاس نتائج التق -0-
 الرياضية.

 كاف سلم التنقيط يتناسب مع قدرات التالميذ و يراعي الفروقات الفردية.  إذاالكشف عما  -0-
 متحافلالتلميذ اليت تساعد على ربضَت ال األدواتالتعرؼ على مدى وفرة الوسائل و  -0-

 بالثانويات.
و تصحصح امتحاف  إجراء طريقةمادة الًتبية البدنية الرياضية يف  أساتذة رأي إبراز -0-

 البكالوريا.
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 / فرضيات البحث:0

 الفرضية العامة: -أ-

يم التلميذ يـو االمتحاف كاف لو انعكاس سليب على درس  ينقص اعبدية و اؼبوضوعية يف تق -
 البدنية و الرياضية.الًتبية 

 الفرضية الجزئية: -ب-

 الفردية. الفروقات يراعي المع قدرات التالميذ و  يتناسب السلم التنقيط  -  

 يف الثانويات . تتوفر ال متحافلالاليت تساعد على ربضَت التلميذ  األدواتالوسائل و  - 

 يم التالميذ.ير شروط اعبدية و اؼبوضوعية يف تقطريقة سَت االمتحاف ال توف - 

 :إليوالبحث و الحاجة  أىمية/ 0

 البحث على جانبُت  نبا: أنبيةتشتمل   

 ي:ملالجانب الع -

الصرح العلمي دبعلومات و معارؼ يعتمد عليها من يريد البحث يف مثل  يدعم ىذا البحث إف
 .ىذه اؼبوضوعات

 الجانب العملي:  -

يم التلميذ ييل اليت ذبعل الذاتية تطغى يف تقو العراق األسبابيكوف ىذا البحث ؿباولة لتوضيح  أف
 يـو االمتحاف و انعكاس ذلك على درس الًتبية البدنية و الرياضية.

على  االمتحافبرؾبة ىذا  تأثَتالضرورة اليت يكتسبها البحث و يساىم يف ربقيقها فهي معرفة  أما -
 . األساتذةالًتبية البدنية و الرياضية من وجهة نظر  أىداؼربقيق 
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 تحديد مصطلحات البحث:/ 6_ 

 من قبل التالميذ. األىداؼعملية منهجية ربدد مدى ربقيق يم:  يالتق -

ؼبادة الًتبية البدنية و   اؼبمارسُتعبميع التالميذ  إجباريىو امتحاف  امتحان البكالوريا الرياضي: -
 رى يف هناية التعليم الثانوي.هب الرياضية

 الكيميائيةمثل العلـو الطبيعية و  األكاديبية أشكاؿيعترب احد  درس التربية البدنية و الرياضية: -
و  رؼااؼبعو لكنو ىبتلف عنها كونو يبد التلميذ دبهارات و خَتات حركية زيادة عن  لغةلاو 

 .اؼبعلومات

 الدراسات المتشابهة:-0

رسالة ماجستَت, ربت عنواف "انعكاس تقييم  (0110-0110) بالقاسمدراسة شاربي   /0-0 
الثالثة ثانوي" حيث سبحورت  أقساـلة النفسية لتالميذ او الرياضية على اغبالبدنية امتحاف بكالوريا الًتبية 

 قساـاألمشكلة البحث حوؿ االنعكاس النفسي المتحاف بكالوريا الًتبية البدنية و الرياضية عند تالميذ 
فبارسة  أثناءالتالميذ  سلوكياتالنفسي ؽبذا االمتحاف على  التأثَتهو معرفة فبحث ىدؼ ال أما ةالنهائي

النفسية  اتمستويات الضغوط تأثرالًتبية البدنية و معرفة الصعوبات النفسية ؽبذا االمتحاف و معرفة مدى 
فرضية  أماباختالؼ اػبصائص الفردية للتالميذ)اعبنس,اػبربة الرياضية,تفضيل نوع الرياضة, الصفة( , 

. و لقد ةالنهائي قساـاألالباحث ىي المتحاف بكالوريا الًتبية البدنية انعكاس على اغبالة النفسية لتالميذ 
و الذكور بطريقة  اإلناثتلميذ بُت  001 . و لقد مشلت عينة البحثالوصفياعتمد الباحث على اؼبنهج 

 أكثراساتذة بطريقة قصدية حيث سبق ؽبم تاطَت امتحاف بكالوريا الًتبية البدنية و الرياضية 01عشوائية , و
عبميع البيانات  كأداةهنائية . ولقد اعتمد الباحث يف دراستو على االستبياف   أقساـمن مرة و يشرفوف على 

 .األساتذةة مع مع التالميذ و اؼبقابل

اعبلي لطريقة التقييم  األثرالباحث ىي قد بينت الدراسة  إليهانتيجة توصل  أىمو لقد كانت 
 النهائية. األقساـالًتبية البدنية و الرياضية على اغبالة النفسية لتالميذ  البكالوريااعبديدة 
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شاكل اعبوىرية اليت توصية ىي: االىتماـ بالًتبية البدنية يكوف بالبحث عن اؼب أىمو كانت 
 بإشراؾ إاللك ذ يتأتىسليما متزنا , و لن  إعداد الناشئ إعدادتساعد اؼبادة يف اخذ مكاهنا اغبقيقي يف 

 الباحثُت اؼبختصُت.  أو( األساتذةرجاؿ اؼبهنة ) سواءاؼبختصُت 

 : Merd :J.Bertoneدراسة /7-2

-« Avoir un impact sur les action et attitudes d’élèves en classe en mettant en œuvre 

certain types d’évaluation physique et sportive »  

 التالميذ خالؿ درس الًتبية البدنية و الرياضية" سلوؾو  أفعاؿيم على يبعض طرؽ التق تأثَت"  - 

يم إلمكانيات التالميذ البدنية و اؼبهارية زبضع يلية التقما كانت عم إذاحيث سبحورت مشكلة البحث يف 
يم التالميذ لبعضهم البعض اثر اهبايب على ييم الذايت و تقيلتقلالدراسة فهو معرفة ىل  ماأؼبعايَت موضوعية 

يم الذايت يف درس الًتبية يفرضية البحث فهي للتق ماأالتالميذ على درس الًتبية البدنية و الرياضية  إقباؿ
التالميذ البدنية و اؼبهارية و  إمكانياتالتالميذ للرفع من  سلوكياتو  أفعاؿالرياضية اثر اهبايب على  البدنية

و ضابطة متكونة من  ذبربةلقد اعتمد الباحثاف على اؼبنهج التجرييب و لقد مشلت عينة البحث على عينتُت 
الباحثاف ىي تقدمي طرؽ جديدة  إليهايت توصل النتائج ال أىمتالميذ الطور الثانوي يف فرنسا و لقد كانت 

على درس الًتبية البدنية و  قباؿاإلالبدنية و اؼبهارية جدير بتحفيزىم على  إمكانياهتمللتالميذ يف تقدمي 
يم الكالسيكية اليت وبس يرياضية عالية مقارنة مع طرؽ التقالرياضية و بالتارل سبكينهم من ربقيق نتائج 

 يؤديو عليو  األداءلرفع من مستوى  إضافية اتؾبهودبذؿ بو عدـ تشجيعهم  حاؼاإلجفيها بنوع من 
 .دنية و الرياضية الدور اؼبنوط بودرس الًتبية الب

 التعليق على الدراسات السابقة :/0-0

يم ينشغاؿ الباحثاف و ىو انعكاس التقالدراستُت ؽبما نفس ا أفمن قراءة الدراسات السابقة قبد  
نفس الطريقة و اؼبنهج يف  فتظو  أيندرس الًتبية البدنية و الرياضية  أثناءالتالميذ  أفعاؿو  سلوكياتعلى 

و كاف ىناؾ اختالؼ يف اؼبنهج و   بالقاسمالبحث و الذي اعتمد على استبياف مع دراسة الطالب شاريب 
كانت متشاهبة يف معظم اغباالت   إليهاالنتائج اؼبتوصل  أىمولكن   Méardj-bertonesالعينة مع دراسة 
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عن باقي  ولبدنية الرياضية لو خصوصيات تفرقيم يف مادة الًتبية ايالتق أفالدراسات على  أصبعتحيث 
التلميذ تدفع يم جديدة يبعض و عليو هبب البحث على طرؽ تقاؽبُت كما يظن ال باألمراؼبواد و ليس 

 بدرس الًتبية البدنية و الرياضية. أكثرالىتماـ ل

 خالصة:

وذكرنا أىداؼ وفرضيات و أنبية البحث وقمنا  واؼبشكلة,تطرقنا يف التعريف بالبحث إذل سرد اؼبقدمة 
 .مث قمنا بعرض الدراسات اؼبشاهبة والتعليق عليها البحث,بتعريف مصطلحات 



 

 

 الباب األول

 

 

 

 

 الدراسة النظرية
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 مدخل الباب األول 

اشتمل الباب األوؿ على الدراسة النظرية حيث اعتمد الباحثاف على مصادر ومراجع ـبتلفة من كتب  لقد

يف الًتبية  يمالفصل األوؿ خصصو الباحثاف للتقي وؾبالت ومذكرات. ولقد تضمن ىذا الباب ثالثة فصوؿ

 .الثالث فكاف للمرحلة العمريةالفصل الثاين لدرس الًتبية البدنية و الرياضية أما الفصل البدنية و الرياضية,



 

 

 

 الفصل األول

 

 يم في التربية البدنية و الرياضية التقي

 سبهيد

/حملة تارىبية عن القياس و االختبار0.0  

 يم ببعض اؼبصطلحات اؼبرتبطةي/عالقة التق 0.0

 مفهـو القياس/0.0

/ االختبار0.0  

قومي/ الت0.0  

يميالتق /0.0  

و القياس يم, االختبارالتقي/العالقة بُت   0.0  

يم يف درس الًتبية البدنية و الرياضيةيالتق /0.0  

البكالوريا الرياضي /0.0   
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 : تمهيد

البدنية و الرياضية بثكل عاـ ىو إحداث مبو و تغَت فباال شك أف ىدؼ عملية التعلم و التكوين يف الًتبية 

يف حياة التعلم يف عدة ؾباالت ) اغبدث اغبركي االجتماعي العاطفي اؼبعريف ( و من مث برزت حاجة 

اللجوء إذل استعماؿ الوسائل اليت من شاهنا أف تقيم مدى ىدا التغَت الذي حدث يف حياة التلميذ نتيجة 

جودة وسائل القياس و التقومي اليت تساعد يف ازباذ القرارات  يعتمد ذلك على درب وعملية التعلم و الت

يم و عالقة االرتباط بُت عملية التقييف تنظيم  نساف الدور األساسياإلاؼبوضوعية بناء أسس علمية و يلعب 

 .عملية التعلم و التكوين

 يم اريخية عن االختبار القياس و لتقي/ لمحة ت0.0

اؼبسلم هبا أف التاريخ ىو الركيزة األساس اليت ينبغي أف تنبئ عليها اغبديث حيث أهنا من اغبقائق   -

خَت حافظ لًتاث األمم لذا من االستعانة بأي علم من العلـو اليت تعرفها كيف عاش اإلنساف من 

  .قبلنا

فبالرغم من  ور التارىبية ألي موضوع تعد الزمة لفهمو بالصورة اليت عليها اآلفذإف العودة إذل اعب -

نساف القدمي مارسو بصورة أو اإل اس الذي نفهمو اآلف يعد حديثا إال أفأف تاريخ االختبار و القي

التقومي  ار اإلنساف مند أف أدرؾ ذاتو و وعى ما حولو و كذافقد خدـ القياس و االختب ىر بأخ

 ".تقومي  لقد خلقنا اإلنساف يف أحسنأعجب ـبلوقات اهلل مصداؽ لقولو "و فاإلنساف من 

ض سنة بقياس مسافة األر  0333القياس مع بعد البشرية فقد قاـ اؼبصريوف قبل  لقد بدأ -

ف القياس و مع مرور الزمن يبكننا مالحظة أ مظاىر حياهتم واستخدموا علـو الرياضيات يف شىت

الرياضية فقد ظاىرة مالزمة عبميع اغبضارات و لقد كاف اإلنساف أىم ؾباالتو يف الًتبية البدنية و 

لتحسُت األداء و القدرات و ترجع اؼبكانة اليت ربتلها الًتبية ورت لتواكب تغَتات اغبياة و ىدا تط
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راحل يبكن ذكرىا دبو مرت  0983 أساليب و طرؽ القياس فقد تطور منذالبدنية حاليا إذل تطور 

  :كاآليت

 بدا القياس باؼبقاييس اػباصة  جبسم اإلنساف. 0983اذل 0993من -

  .بدا االىتماـ االختبار الوظيفة 0803اذل 0993من  -

  .بدا االىتماـ باالختبارات القوة العضلية 0841اذل 0833من  -

 .ختبارات القدرة اغبركية االىتماـ با بدا 0803اذل 0843من  -

  .األلعاباختبارات اؼبهارة يف بدا االىتماـ ب0823ذل ا0803من  -

 (09-01, الصفحات 4330)فرحات,  اذل اآلف بدا االىتماـ االختبار اللياقة البدنية 0823من  -

 يم ببعض المصطلحات المرتبطة:/ عالقة التقي4.0

–القياس ; مفهـو التقومي هبب أف يتم تناولو يف إطار عالقة باؼبفاىيم األخرى ذات الصلة و ىي لتوضيح

 التقومي  –االختبار 

 / مفهوم القياس:1.0

القياس ظاىرة واسعة االنتشار حيث يوظف يف ـبتلف اؼبيادين و اجملاالت اليت تتطلب التعرؼ بدقة  يبثل

على أبعاد معينة أو على خصائص فبيزة ربدىا أو التعرؼ على ؿبددات سلكية وما إذل دلك من ؾباالت 

 (20, صفحة 0882)رضواف, 

 سبثل اػبصائص أو السمات اؼبقاسية بأرقاـ  القياس على انو (camplelle.195يعرؼ كامبل )

 .كما يعرؼ جليورد بأنو وصف للبيانات أو اؼبعطيات باألرقاـ 



التقويم في التربية البدنية و الرياضيةول                                                   ألالفصل ا  

 14 

و الذي يعد أكثر التعريفات شيوعا و انتشارا ينص على أف ( (stàems1951سيتفنر  ويعرف أما الذي

 .د استناد على قواعد ان األشياء و اغبوادث برموز و أعدبواسطتها التعبَت عاليت القياس ىو العملية 

ف القياس يتكوف من قواعد استخداـ األعداد حبيث تدؿ  على األشياء أ( على nummallyو قد أحل ننللي)

 بطريقة تشَت إذل كميات من اػباصة 

دا إذل قاعدة كما أكدت مارتوزاف أف القياس ىو عملية تعيُت أعداد ألشياء أو احدث أو أشخاص استنا

 (02-00, الصفحات 4303)اػبياط, ( mantuzaما ) 

 يف شيء ما. اؼبوجودسالمة بأنو ربديد درجة أو كمية أو نوع من اػبصائص  وو يعرف

التلميذ لتقومي ويرى الطالباف أف القياس يف الًتبية البدنية و الرياضية ىو إعطاء قيمة رخصة تقابل ؾبهوؿ 

 .التلميذ يف هناية الفصل

  :/ أنوع القياس0.1.0

كما وبدث عندما نقيس طوؿ الالعب أو وزنة قياس قوة القابضة يبكن استخدـ   :القياس المباشر -0

 جهاز الدينامومًت أو جهاز اؼبانومًت اؼبائي و الذي يعطينا مؤشر القوة مباشر 

كما وبدث عندا قياس التحصل الذكاء التصرؼ اػبط طي و دلك عن طريق   :القياس غير المباشر -4

 (98-99, الصفحات 4330)كماش, االستجابة ؼبواقف معينة تتطلب نوع من سلوؾ.  

 / أغراض القياس: 4.1.0

و ىدا بالتحديد يرتبط بصفات و خصائص ىذه اعبماعات لدلك  :تحديد الفروق بين الجماعات -0

 فالقياس يؤدي إذل معرفة ماىية  غبروؽ و مستوياهتا أو التشابو و كيفية 
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اؼبهنية زبتلف عن بعض يف متطلبات العمل و مستويات و االستعدادات و :  الفروق و المهنية -4

عبوانب يؤدي إذل ربديد األفضل و األصلح للعمل القدرات و السمات اؼبطلوبة للناجح فيو و قياس ىده ا

 .يف انتقاء األفراد أو الًتقية أو عند التوجو اؼبهٍت و فقاؿ طبيعة كل مهنة من اؼبهن اؼبختلفة 

الغرض منو معرفة جوانب الفرد اؼبختلفة أو مقارنتها ببعض ؼبعرفة انفعاالتو ولدا الفروق بين األفراد :  -

فاستخدـ القياس و التقومي امرح ديف إذا ما أردنا مدى فاعلية الربامج اليت تدرس و إذا ما كانت ربقق األمر 

 (29-21حات , الصف0888)ابراىيم, ،  و الغرض اؼبرجو منها.  

 يم :/ الفرق بين القياس و التقي1.1.0

( أف القياس و االختبار ؽبما معٌت متشابك إال أهنما ال يعنياف شيئا واحدا فالقياس Tylerيرى تايلور )

ف بأ منسابة ؽبا و يرى آخروف(29, صفحة 0888)ابراىيم,  يستخدـ يف عدة ؾباالت قد ال تكوف كلمة اختبار.

خص الذي هبرى عليو االختبار مع مادة االختبار أما اؼبقياس فال تتطلب شاالختبار يتطلب أف يتفاعل ال

 .عم امشل من القياس ا التقومي أأي تفاعل و هبذ

فيو  أف القياس يركز على اؼبهارات يف الوقت الذي قيست (obetrvsel( و ابَتتوفيل )Beyrerويرى بَتر ) 

, صفحة 0882)رضواف, التغَت لفًتة زمنية ؿبددة.  نةقومي ىو عملية مستمرة هتدؼ إذل اغبكم على مقار تبينما ال

20) 

 / االختبار:2.0

 يعترب االختبار من أىم أدوات القياس و التقومي لتحصل الطلبة بل و من أكثرىا  

كلمة اختبار من الكلمات الشائعة االستخداـ و تستخدـ يف القياس و التقومي   ما و ؽبذا كانتااستخد

طريقة منظمة لتحديد درجة امتالؾ الفرد لسمة معينة من خالؿ إجابات الفرد عن عينة من اؼبثَتات  دبعٌت

 (02-00, الصفحات 4303)اػبياط,  اليت سبثل السمة 
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ظهار عينة من سلوؾ الفرد و يعٍت لغة التجربة أو االمتحاف و كلمة تبار ىو موقف مصمم و مقنن إلاالخ

 اختربه تعٍت جربو أو امتحنو.

, صفحة 4333)رضواف ـ., االختبار بأنو طريقة منظمة ؼبقارنة سلوؾ شخصُت أو أكثر (  Hellerىلر ) ويعرؼ

43) 

 .االختبار طريقة منظمة ؼبقارنة سلوؾ شخصُت أو أكثر (cronpachويف رأي كرونباؾ )

كما تعرفو انتصار يونس بأنو مالحظة استجابات الفرد يف موقف يتضمن منبهات منتظمة تنظيما مقصودا 

و ذات صفات ؿبددة , ومقدمة للفرد بطريقة خاصة سبكن الباحث من تسجيل ىذه االستجابات تسجيال 

 (49, صفحة 4334)ابراىيم, طرؽ ومناىج البحث العلمي يف الًتبية البدنية و الرياضية , يقا دق

ف االختبار ىو مرور التلميذ على موقف أو ؾبموعة مواقف أعلى ضوء ما سبق يرى الطالباف الباحثاف 

  .للكشف على مستوى ربصيلو خالؿ فًتة زمنية معينة

 / أىداف االختبار:0.2.0

                                                                                                                                                                   اآليت:على ضوء اؼبفهـو اؼبعاصر لالختبارات يبكن ربقيق عدد من األىداؼ قبملها يف 

 نقاط القوة و الضعف لديهم.                              , وربديدقياس مستوى ربصيل الطلبة العلمي                 

                                                                   .تصنيف الطلبة يف ؾبموعات و قياس مستوى تقدمهم يف اؼبادة 

   .التنبؤ بأدائهم يف اؼبستقبل 

  التعلم.     بطئواسواء اؼبتفوقُت منهم أو العاديوف,أو  الفروقات الفردية بُت الطلبةالكشف عن 

     . تنشيط واقعية التعليم و نقل الطلبة من صف آلخر و منح الدرجات و الشهادات  

 .التعرؼ على ؾباالت التطور للمناىج و الربامج و اؼبقررات الدراسية يف اعبامعة 
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 :التقييم/  0.0  

واقبازاتو بتناوؿ  اؼبتعلمإف التقييم كأداة لإلصالح الًتبوي ىو الذي يقدـ صورة صحيحة ودقيقة لتحصيل 

العمليات كما يهتم بالنواتج  النهائية ويتضمن إبداعا وحال للمشكالت , ورظبا زبطيطيا ومناقشة وبرىنة 

متعددة للتقومي تؤدي إذل التواصل إذل  ومقبالت شخصية واندماجا يف مهاـ تعليمية نشطة, ويوفر مصادر

 صورة أكثر دقة لتقومي اؼبتعلمُت.

اعتبار عملية التقييم ترمي إذل التشخيص فقط, يف حُت ترمي كلمة التقومي إذل التشخيص  كما يبكننا

واإلصالح والتحسُت والتطوير, كما يركز التقييم على جانب واحد فقط, يف حُت يتميز التقومي بأنو قد 

 ة.يركز على جانب واحد معُت , ولكنو يف معظم اغباالت يكوف شامال لعدد من اعبوانب اؼبختلف

ويرى الطالباف الباحثاف إف عملة التقييم ىي اؼبرحلة األوذل من مراحل التقومي ال يبكن االستغناء عليها يف 

 أي حاؿ من األحواؿ.

 التقويم: -6.0

ة تقومي تعٍت االستقامة أو ربديد مدى قيمة شيء أو حدث معُت وقد وردت لفظة تقومي يف قولو عز يعمل

)د. ىادي مشعاف ريبع, د.ختاـ اظباعيل  أحسن تقومي" والتقومي ىنا اعدؿ ما يكوف. وجل:" لقد خلقنا اإلنساف يف 

 (01, صفحة 4339اضبد, 

من الناحية الرياضية فهو العملية اليت هبرىا اؼبريب الرياضي ) مدرسة الًتبية الرياضية, اؼبدرب( كل  وأما

حسب ؾباؿ عملو بقصد معرفة مدى االستفادة من التدريب أو الربنامج التدرييب وما تأثَته يف تغيَت سلوؾ 

) د. مرواف عبد اجمليد,د. ؿبمد جاسر الياسري,  . التالميذ أو الالعبُت مع اكتساهبم اؼبهارة اغبركية والعادات الصحية

4330) 
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ويعرفو تينربؾ بأنو عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات )البيانات( واستخدامها لتكوين األحكاـ واليت بدورىا 

 تستخدـ يف عملية صنع القرار.

امج( وبصل عليها اؼبدرس أو اؼبدرب إف البيانات ىي حقائق حوؿ متغَتات )أشخاص , مواد, بر 

باستخداـ أدوات أو إجراءات معينة ) اختبار , قياس , استفتاء, مقابلة , مالحظة...( لغرض تكوين 

 األحكاـ وازباذ القرارات .

أما األحكاـ فهي " تغَت البيانات لتحديد الظروؼ اغبالية أو التوقع لألداء اؼبستقبلي وأخَتا القرارات: ىي 

د. رائد ؿبمد  )د. يوسف الـز كماش, مبدأ عمل واحد , يتخذ الفرد من ؾبموع إجراءات أو بدائل عدة. إقرار 

 (4330مشتت, 

 ,أنو عملية تبدأ دبقدمات وتنتهي باستخالصات عن العمل الذي نقـو بوب wheeler (0861)ويعرفو ويلر 

 تتضمن من وجهة نظر ويلر إصدار القرارات بالرجوع إذل بعض احملكات إضافة إذل: ىذه االستخالصات

يرى الطالباف إف التقومي عملية ضرورية للتفريق بُت اؼبستويات التالميذ للوقوؼ على ما توصل إليو التلميذ 

 من ربصيل.

 أنواع التقويم: -0.4.0

 ويبكن أف نقسمها حسب األيت:

 إعطاء الدرجة:أوال: التقويم من حيث 

: وىو التقومي الذي يعتمد على اؼبقاييس الذاتية وحدىا يف عملية التقومي التقويم الذاتي -0

ويبكن إف نسقي ىذا النوع من التقومي بالتقومي اؼبتمركز حوؿ الذات مثل: اؼبقابلة الشخصية 
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واألىواء أو أو االمتحانات الشفوية , ويغلب على ىذا النوع من التقومي اآلراء الشخصية 

 اغبالة اؼبزاجية.

: وىو التقومي الذي يعتمد على اؼبنهاج العلمي للوصوؿ إذل أحكاـ  التقويم الموضوعي -4

, صفحة 4330)د. يوسف الـز كماش, د. رائد ؿبمد مشتت,  موضوعية باالستناد إذل معايَت أو ؿبكات. 

000) 

 ثانيا: التقويم من حيث توقيت إجرائو:

ىذا النوع من التقومي هبرى يف بداية السنة الدراسية أو يف  التقويم التشخيصي )القبلي(: -0
 بداية فًتة تعليمية أو يف بداية كل دورة تعليمية أو تدريبية ىدفو:

 تقومي استعدادات التالميذ لبدء عملية التعلم. -

 ط القوة ومواطن الضعف.تقومي مستوى التالميذ وكشف نقا -

 اكتشاؼ قدرات التالميذ واستعدادىم وميوؽبم واذباىهم. -

 معرفة الفروؽ الفردية بُت التالميذ. -

 ربديد العوامل اؼبؤثرة على سَت العملية التعليمية. -

زبطيط التوزيع الدوري واختيار األىداؼ اإلجرائية اليت هبب التوصل إليها خالؿ الدورة, مع  -
 وقت والوسائل الًتبوية اؼبتوفرة.مراعاة عامل ال

ىو عملية تقويبية منظمة ربدث خالؿ الدرس, غرضها تزويد  التقويم التكويني) البنائي(: -4
األستاذ والتلميذ بتغذية راجعة ألجل ربسُت العملية التعليمية وربسُت مسارىا ومعرفة اؼبستوى 

وربسُت مستوى التالميذ الذي وصل إليو التالميذ قصد تصليح عمل األستاذ البيداغوجي 
 وىدفو:

 (90-94, الصفحات 4331اضبد بوسكرة, ) تقومي األىداؼ اإلجرائية للدرس.  -

 التعرؼ على تعلم التالميذ ومراقبة مدى تقدمهم خطوة خبطوة. -

 تشخيص أسباب الفشل وعوامل النجاح. -
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اؼبناسب عن طريق إحداث تغيَت التمرينات اؼبختارة أو يف شدة  ازباذ القرارات اؼبالئمة يف الوقت -
 اغبمولة أو يف عدد التكرارات والسالسل.

 إعادة النظر يف التوزيع الدوري وتعديلو إذا كاف عامال من عوامل صعوبة التعلم. -

ىو التقومي الذي يستند إذل نتائج االختبارات البدنية أو  التقويم ألتحصيلي )النهائي( : -0
هارية اليت هبريها األستاذ يف هناية السنة الدراسية أو يف هناية الدورة التعليمية والذي يتم اؼب

رصد نتائجو يف سجل العالمات من اجل تقومي ربصيل التالميذ وازباذ القرارات اؼبناسبة , 
 ىدفو:

 معرفة اؼبستوى اؼبتوصل إليو يف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة يف التوزيع الدوري. -

 لة هنائية تقييميو للنتائج احملققة خالؿ الدورة التعليمية .وضع حوص -

 ربديد النتائج اؼبسجلة واألخطاء اؼبرتكبة. -

 يساعد ويسهل برؾبة دورات الحقة وهبنب تضييع الوقت يف تنظيم منافسة أولية لدورة جديدة. -

ازباذ القرارات اإلدارية.)  تأكيد اعبهود اؼببذولة عن طريق منح التقاط للتالميذ اليت دبوجبها يتم -
 (92-90, الصفحات 4331)اضبد بوسكرة,  االنتقاؿ إذل الصف األعلى , إعادة السنة, الطرد( 

 أىمية التقويم: -4.4.0

اغبديث أنبية كبَتة يف ـبتلف ميادين اغبياة وتأيت ىذه األنبية من ضرورة االعتماد عليو يف  للتقومي

قياس وتقدير مدى ربقيق األىداؼ اؼبنشودة من كل عملية ويف كل ميداف وخاصة يف ميداف 

 الًتبية والتعليم حيث تظهر أنبيتها يف ما يلي:

عملية تربوية حيث ال يبكن أف تكوف ىناؾ حد اعبوانب األساسية يف أي يعترب التقومي أ -0
 عملية تربوية صحيحة وناجحة ما دل يكن ىناؾ تقومي مبٍت على أساس سليم.

حد األركاف األساسية يف بناء اؼبناىج الدراسية فأي منهج دراسي ال بد أف يعترب التقومي أ -4
 تصاحبو عملية تقومي تبدأ من عملية التخطيط وتنتهي مع آخر مرحلة.

د التقومي إذل صبيع جوانب شخصية التلميذ وليس التحصيل الدراسي األمر الذي امتدا -0
 أدى إذل اتساع ؾباالت وتنوع طرقو وأساليبو.
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 (32, صفحة 4336)د.ؿبمد ؿبمد حسن, د.هباء سيد ؿبمود,   -2

وال تنحصر عملية التقومي على تشخيص للواقع بل ىي أيضا عالج ما بو من مشاكل وعيوب إذ ال يكفي 
ربديد أوجو القصور بل هبب العمل على التغلب عليها فالتقومي عملة مستمرة ديناميكية تشخيصية وقائية 

 (43-08-09, الصفحات 4339)اضبد,  عالجية للحكم على مدى ربقيق األىداؼ اؼبنشودة. 

 العالقة بين التقويم واالختبار والقياس: -5.0

و مدلوؿ ألعل من اؼبفيد أف نذكر أف ما كبصل عليو جراء عملييت االختبار أو القياس من نتائج ال معٌت ؽبا 

ال أكرب تتيح لنا ازباذ قرار ما بشأف الشيء اؼبقاس أو اؼبخترب زبترب وتقيس من أجل عملية أ خاص هبا إمبا

ائج تلك وىي عملية التقومي وإصدار اغبكم على ذلك الشيء أي دبعٌت أف التقومي يتم على أساس نت

 االختبارات واؼبقاييس.

مشل وأتستخدـ يف عملية التقومي وأف التقومي أعم  من ىذا نستنتج أف كل من االختبار والقياس أدوات

منهما ولكن ال يبكن أف يكوف ىناؾ تقومي ما دل يكن ىناؾ اختبار أو قياس حيث كل منهما عملية 

 (4331)د.مرواف عبد اجمليد, د.ؿبمد جاسم الياسري,  تكمل العمليات األخرى واف كل منهما يعتمد على األخر. 

 البدنية والرياضية :في درس التربية التقييم  -6.0

من خالؿ منهاج الًتبية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي الصادر عن مديرية التعليم الثانوي العاـ بوزارة 

فإنو عند تنقيط التالميذ فإف أستاذ الًتبية البدنية والرياضية مطالب بالتأكد  0886الًتبية الوطنية يف جواف 

 ثالث اغبسي اغبركي االجتماعي العاطفي اؼبعريف.من ربقيق األىداؼ يف اجملاالت ال

 ويف أي مرحلة من التقييم تنقسم النقطة اؼبخصصة لكل نشاط إذل:

 من النقطة ويشمل العناصر التالية: %13التنفيذ اغبركي  - أ

 النتيجة القياسية. -

 التحكم التقٍت )يف مسار منعزؿ , تسلسل حركي(  -
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 من النقطة %13سلوؾ التلميذ يف اجملالُت االجتماعي العاطفي واؼبعريف  - ب

 اؼبواظبة , اؼبشاركة الفعلية يف النشاط ) اؼبمارسة البدنية واألدوار(. -

 النظافة وصالحية اؽبنداـ. -

 العالقات مع اآلخرين واحًتامهم والتعامل معهم. -

 ذكاء اللعب والتفكَت التكتيكي. -

 التعرؼ إليها خالؿ التدريس. اؼبعارؼ النظرية يف حاؿ -

 نقاط المراقبة المستمرة: -0.1

هبب على األستاذ منح نقطة على األقل يف كل نشاط خالؿ الدورة مع احًتاـ كيفيات التنقيط اؼبذكورة ) 

  .التنفيذ اغبركي , سلوؾ التلميذ( 

 نقطة اختبار نهاية الدورة: -4.1

 هبب أف تشمل على ما يلي:

 (23) اجملموع على  43نقطة هنائية يف النشاط الثاين على  + 43األوؿ على  نقطة هنائية يف النشاط

 النقطة الفصلية )ن(: -1.1

 هبب أف ربتوي على:

, وىي معدؿ ؾبموع نقاط اؼبراقبة اؼبنجزة خالؿ الدورة أو من عدد من 43النقطة للمراقبة اؼبستمرة على 

 الدورات.

)اضبد بوسكرة,  وىي نقطة اختبار هناية الدورة يف حالة توازهنا 23النقطة )خ( أو االختبار على  -

4331) 

 مع الفصل أو معدؿ االختبارات لنهاية الدورة عند تعددىا.
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 (4331)اضبد بوسكرة,  0( / 23+ خ/43)ؼ/النقطة الفصلية )ف( = 

 الفردية:التنقيط في األنشطة 

 :مثال رمي الجلة 

 ـ 1513رمى تلميذ يف التقومي التشخيصي  -

 ـ  9533 ألتحصيليورمى يف التقومي   -

 ـ 1511ـ + =  1513+ ـ 9533معدؿ النتائج احملققة: -

 سم13ـ =  1513 –ـ 9533التطور اغباصل  -

  :كيفية التنقيط 

األستاذ كل من معدؿ النتائج احملققة والتطور اغباصل إذل عالمة بالرجوع إذل اؼبقياسُت اػباصُت  يًتجم

 يهما ويقـو جبمع النقطتُت يف عالمة واحدة.

 امتحان بكالوريا التربية البدنية والرياضية:  -3.0

المتحاف البكالوريا طبقا للنصوص  إف الًتبية البدنية والرياضية مادة من اؼبواد اؼبقررة على صبيع اؼبتشرحُت

الرظبية السارية اؼبفعوؿ , وعليو ال بد من إجراء اختبار ىذه اؼبادة على كافة اؼبًتشحُت باستثناء اؼبعفيُت 

طبيا وذلك يف مراكز ـبصصة ؽبذا الغرض ,يبكنها أف تكوف يف إمكانيات أو متاقن أو ثانويات أو مالعب 

 لوسائل والشروط الضرورية حسب أنواع الرياضيات التالية:اليت تتوفر فيها اإلمكانيات وا

 سباؽ النصف الطويل يف اعبري. –سباؽ السرعة  –الوثب الطويل  -البكالوريا: رمي اعبلة -

 : تشكل أربعة ورشات وتوزع كما يلي:كيفية سير االختبار  -0.1

 ـ ذكور وإناث.63* الورشة األوذل: سباؽ السرعة 
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 ثب الطويل* الورشة الثانية: الو 

 ( كغ0( ذكور , إناث )كغ1)* الورشة الثالثة : رمي اعبلة 

 ـ ذكور933ـ إناث, 633الورشة الرابعة: سباؽ النصف طويل 

 :التقييم -4.1

 بعد هناية االختبارات التطبيقية يتم صبع الوثائق اػباصة هبا إلحالتها على عبنة التصحيح. -0

ىيأة التصحيح اؼبكونة من كل األساتذة اؼبطرين بًتصبة النتائج إذل عالمات حسب سلم التنقيط  تقـو-4

 الرظبي لكل نشاط.

تسجل العالمات على بطاقة التنقيط النهائية وتبقى ىذه الوثائق ربت اؼبسؤولية اؼبباشرة لرئيس مركز -0

 اإلجراء والتصحيح حىت يسلمها إذل مديرية الًتبية بالوالية.

 

 

 

 

 الخالصة

جزء ىاـ ألي عملية تربوية أو  التقييم افمن خالؿ اؼبادة النظرية اليت صبعها الطالباف يف ىذا الفصل تبُت 

تعليمية فهو أمر طبيعي يسعى إليو الفرد إذا قاـ بنوع من أنواع النشاط ليعرؼ مدى قباحو أو فشلو فيما 

إحداث ىذا السلوؾ وفيما اكتسبو من مهارات . أي مدى أدى ىذا النجاح أو الفضل يف  ا واذلقاـ بو 

ونرى الكثَت من اؼبربُت الرياضيُت يهتموف بشكل خاص بالتقومي ألهنم يريدوف من حُت آلخر معرفة نتائج 

ؾبهودىم يف التدريب فهم يبيلوف دائما إذل معرفة نوع وطبيعة ومقدار التغَتات اليت ربدث نتيجة لعملييت 
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يبكن أف تدؿ عليها كثَت من مظاىر األداء أو السلوؾ ورغم تعدد ؾباالت الًتبية التعلم والتدريس واليت 

ها صبيعا دوف استثناء فقد صبغها بالصبغة العلمية اليت ىيأت  قد طرقالبدنية والرياضية وكثرهتا إال إف التقومي

 ؽبا الطريق السليم للتقدـ والرقي.

 



 

 

 الفصل الثانً

 

 
 

 درس التربية البدنية

 و الرياضية

 

 سبهيد

 الًتبية البدنية و الرياضية /0.0

         لًتبية البدنية و الرياضيةا درس  /0.0

 / االعتبارات الًتبوية يف تدريس الًتبية البدنية و الرياضية 0.2

خالصة 
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 تمهيد:

إف الًتبية البدنية و الرياضية جزء أساسي من النظاـ الًتبوي , يبثل جانبا من الًتبية العامة اليت          

 إعداد بدنيا و نفسيا و عقليا لبناء ؾبتمػع راقػػػػي ومزدىر. (التلميذ)هتدؼ إذل إعداد اؼبواطن 

للدرس الذي يعترب وحدة متكاملة و يرتبط ربقيق ىذا التوازف ارتباطا وثيقا بالتخطيط اعبيد        

 و يعتمد على أساليب و طرؽ و منهجية خاصة . تاألىداؼ و احملتويا

 التربية البدنية و الرياضية:/  0.4

تشَت إذل  "بدنية"إليو فكلمة  "بدنية"اكتسبت الًتبية البدنية مفهوما جديدا بعض إضافة كلمة         

البدف, و كثَتا ما تستخدـ يف اإلشارة إذل صفاتو البدنية كالقوة السرعة  و اؼبرونة فهي تشَت إذل البدف 

 مقابل العقل.

 و قد استخدـ مصطلح الًتبية البدنية و الرياضيػػػػػة يف مؤسسػػػات  التعليػػػم       

ف قبدىا زبتلف يف شكلها فإف مضموهنا دل و إ و التكوين و تعددت مفاىيمو عند اؼبربيُت و اؼبختصُت

 يتغَت.

فَتي أف الًتبية البدنية ىي جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة, إذ تشغل دوافع النشاطات اؼبوجودة  ىير         

 يف كل شخص, لتنمية من الناحية العضوية و التوافقيػػػػػة 

 و االنفعالية و العقلية. 

الًتبية البدنية و الرياضية ىي جزء متكامل من الًتبية العامة و ميداف ذبرييب  و يرى تشالزبيوتشر أف        

 ىدفو تكوين اؼبواطن الالئق مػػن الناحيػػػػة البدنيػػػػة 

 (4, صفحة 5002)بوسكرة,  و العقلية و االنفعالية و االجتماعية.
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لتطوير كافة قدرات التلميذ ولذا وجب االىتماـ   إذل مادهتا وما ربتاج  يألساسالًتبية الرياضية الركن تعدا 

 (6, صفحة 0660)صربى,  إليو من إمكانيات بشرية ومادية وأجهزة وأدوات وبرامج ومناىج حديثة)

ويري الطالباف الباحثاف أف الًتبية البدنية و الرياضية مزيج من اعبانب اغبسي اغبركي و االجتماعي        

 العاطفي و اعبانب اؼبعريف و ال يبكن الفصل بُت اعبوانب الثالث بأي حاؿ على األحواؿ.

 /  التربية البدنية و الرياضية في الجزائر:1.1.1

إف الشباب اعبزائري يشكل أشبن ماؿ  ,( 50-0643 )لًتبية البدنية و الرياضية يؤكد ميثاؽ أو قانوف ا       

بصفتها عامال لتنشيط و  الًتبية البدنية و الرياضيةشاملة زبصو ال يبكن ذباىل  ةاألمة, و عند إقرار سياس

ليت ربملها إحدى ذبنيد مصادر الطاقة االجتماعية, إذ أهنا تشكل حبكم القيم الًتبوية و اؼبدنية و اػبلقية ا

الًتبية البدنية و الرياضية باعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية على أساس دعائم ىذه السياسة. تعرؼ 

 أهنا نظاـ عميق االندماج بالنظاـ الًتبوي الشامل, و زبضع لنفس الغايات اليت تسعى الًتبية إذل بلوغها .

من الناحية البدنية: ربسُت القدرات الفردية الفسيولوجية و النفسية من خالؿ ربكم أكثر و  -0

 التكيف السلوؾ مع البيئة و ذلك تسهيل ربويلها بواسطة تدخل ناجح منظم تنظيما عقالنيا. 

د من الناحية االقتصادية: إف ربسُت الصحة الفردية و ماتكتسبو من الناحية احملرؾ النفسي أمر يزي -5

من قدراتو على مقاومة التعب, إذ يبكنو من استخداـ القوة اؼبستخدمة يف العمل استخداما 

 ؿبكما.

من الناحية االجتماعية و الثقافية: فإف الًتبية البدنية و الرياضية ذبعل القيم الثقافية و اػبلقية اليت  -3

 (5, صفحة 5002)بوسكرة,  توجو أعماؿ كل مواطن, و تساىم يف تعزيز الوئاـ الوطٍت .)

 و فبا سبق ذكره نستنتج أف لكل ؾبتمع أىداؼ متباينة زبتلف من حيث القيم 
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و لكن ىذا االختالؼ يكمن يف أولوية ىذه القيم. ألننا نعلم أف القيم اإلنسانية معروفة و ال 

. القيم الدينية للمجتمع اإلسالمي و اليت (القيم)أحد ينكرىا, حبيث يأيت على رأس ىذه األخَتة 

أعطاىا اإلسالـ حقوقها ووضعها يف اؼبرتبة اليت دل يصلها أي ؾبتمع من اجملتمعات مهما بلغ 

تطورىا, و ذلك من أجل إعالء شأف اؼبسلم يف كل مكاف, و ىذا مصداقا لقولو صلى اهلل عليو و 

ن الضعيف و يف كل خَت" و من بُت ىذه سلم: "اؼبؤمن القوي خَت و أحب إذل اهلل من اؼبؤم

 األىداؼ قبد األىداؼ العامة للًتبية  و الرياضية 

 التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي:/ 1.1.1

الًتبية البدنية و الرياضية دورا كبَتا يف ىذه اؼبرحلة, و يظهر ذلك من خالؿ درس  تلعب        

الكامل و اؼبتزف للتالميذ, فالًتبية البدنية عامل رئيسي يف تنمية  الًتبية البدنية الذي يضمن النمو

 صفة التوافق بُت العضالت و األعصاب و التنسيق يف كل ما يقـو بو التلميذ.

, 5003)بدير,  وترجع أنبية الًتبية البدنية و الرياضية إذل تأثَتىا على صبيع جوانب الطفل اؼبختلفة 

 (03صفحة 

أما من الناحية الًتبوية فوجود التالميذ يف ؾبموعة واحدة خالؿ حصة الًتبية البدنية و       

 الرياضية, ربدث عملية التفاعل بينهم و يكتسبوف كثَتا من الصفات الًتبوية .

أنبيتها يف زيادة أما من الناحية االجتماعية فإهنا تلعب دورا كبَتا يف تنشئة اؼبراىق, إذ سبكن     

 ( 34, صفحة 0661)شارلزبيوكر, حسن عوض و كماؿ عبده,  األخوة بُت التالميذ. و أواصر الصداقة

 / أىداف التربية البدنية و الرياضية:   4.1

إف للًتبية البدنية و الرياضية أىدافا تسعى لتحقيقها بواسطة أنشطتها الرياضية اؼبتنوعة و           

طرقها اػباصة, و ذلك من أجل مواطن صػػاحل و سليػػػم, و لكن يف أشكاؿ ـبتلفة للموضوعات 
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ات اعبمالية اغبركية: كالرياضة, الفنوف الشعبية و العروض اعبمالية للتمرينات......اخل و اػبرب 

فقط و إمبا تتصل بأبعاد صبالية أخرى كاإلحساس باإليقاع و  ةاغبركية ليست خربات تشكيلي

 (53, صفحة 0665)أنو اغبورل و أخروف,  غَتىا من صباليات .

الًتويح و أنشطة الفراغ: يعد الًتويح أحد األىداؼ القديبة للًتبية البدنية و الرياضية,          

)أنو  فعرب التاريخ مارست أغلب الشعوب ألوانا من النشاط البدين من أجل اؼبتعة و سبضية  الوقت.

 (53, صفحة 0665اغبورل و أخروف, 

 :/  أىداف  التربية البدنية و الرياضية في الطور الثانوي 2.1.1

الًتبية البدنية _ العمل على الوقاية الصحية للتالميذ من خالؿ فبارسة كافية الربامج و األنشطة اػباصة ب 

 . و الرياضية

 ػ تنمية الصفات البدنية لدى التالميذ. 

 ػ تعليم اؼبهارات اغبركية لألنشطة الرياضية اليت تتفق للمستوى السٍت للمرحلة. 

ػ التدريب على تطبيق اؼبهارات الفنية و اػبططية, وصوال إذل تنمية القدرات اغبركية و اؼبهارات البدنية  

 اػباصة.

 ػ تنمية اؼبهارات البدنية العامة و النافعة للمستقبل . 

 يذ اؼبرحلة الثانوية بالتوجيو السليم إلبراز الطاقات اإلبداعية.ػ رعاية النمو لتالم

ػ تنمية الروح الرياضية و السلوؾ الرياضي السليم و تدريب التالميذ على القيادة  و التعرؼ على اغبقوؽ و  

 الواجبات.

 (004, صفحة 0662)حسنُت,  .االىتماـ باعبانب الًتووبي من خالؿ النشاط اؼبدرسي وخارجو ػ  

 (02, صفحة 0660)قنديل,  ػ كما هبب أف تراعى فيها حاجات التالميذ باإلضافة إذل ميوؽبم ورغباهتم
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 :التربية البدنية و الرياضية / درس 1.1

اؼبعارؼ و اؼبعلومات  و اػبربات و اإلمكانات التدريس عملية تربوية يتم من خالؿ تكوين و تكامل 

 (12, صفحة 0661)الدىوري,  للرياضي ةالالزم

أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية مثل العلـو الطبيعية و الكيميائية و اللغة  الًتبية البدنية و الرياضية يعترب درس

لكنو ىبتلف عنها كونو يبد التلميذ دبهارات و خربات حركية زيادة عن اؼبعارؼ و اؼبعلومات. الدور الذي 

, Dechavanne) .و التكيف مىو ما جعل التالميذ قادرين على التأقل الًتبية البدنية و الرياضيةيلعبو درس 

 (01, صفحة 0660

ىو البنية اليت تبٌت و ربقق تتبع و اتساؽ ؿبتوى اؼبنهاج و تنفيذ درس  الًتبية البدنية و الرياضيةو درس  

 -حركي)واجبات اؼبدرس, و لكل درس أىدافو التعليمية من اؼبنظور السلوكي  مالرياضية أىالًتبية البدنية و 

 و تتكوف الوحدة التعليمية من عدد من دروس الًتبية البدنية. (وأجداين -معريف 

 على اعبوانب التالية:الًتبية البدنية  ػ و يشمل الدرس ا يف 

 : و يشمل على اإلجراءات التنظيمية و اإلضباء و التمرينات.يالتمهيد -

 الرئيسي: و يشمل على النشاط التعليقي و النشاط التطبيقي. -

)أمُت أنور اغبورل, صباؿ الدين اػبتامي: و يشمل على التهدئة و العودة إذل الراحة.  -

 (33الشافعي, صفحة 

يتكوف من ثالثة أجزاء مًتابطة و يكمل  الًتبية البدنية و الرياضيةالباحثاف أف درس الطالباف  ػ و يري 

 بعضها البعض و ال يبكن لألستاذ االستغناء عن أي جزء من أجزاء الدرس. 
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 :التربية البدنية و الرياضية/  تحضير و إعداد درس 1.1.1

ال شك الًتبية البدنية و الرياضيةالتفكَت اؼبسبق لتخطيط درس  الًتبية البدنية و الرياضيةهبب على مدرس  

 و مضموما و ىذا مهما كانت خربتو يف ؾباؿ التدريس, كما هبب أف يتضمن ىذا التخطيط على 

 .دراسة شاملة إلمكانيات اؼبدرسة و مكاف الدرس 

 .األدوات أو الوسائل اؼبتوفرة و اؼبالعب اؼبتاحة 

 .الوقت اؼبمنوح و زمن كل جزء من أجزاء الدرس 

  التفكَت السليم يف كيفية إخراجوقراءة ؿبتويات الدرس بطريقة جيدة مع 

 .التأقلم مع طبيعة الظروؼ اؼبناخية أثناء إخراج الدرس 

أثناء ربضَت  (اؼبادية و البشرية)ػ و يرى الطالباف أنة على األستاذ أف يؤخذ بعُت االعتبار صبيع اؼبتغَتات 

 .الًتبية البدنية و الرياضيةدرس 

 :  التربية البدنية و الرياضية / محتويات درس1.1.1

 أوال: الجزء التمهيدي:

 : و تتضمن ما يلي:اإلجراءات اإلدارية       

ػ اصطحاب التالميذ من األقساـ و يراعا يف ذلك عامل األمن و السالمة و كذلك النظاـ و عدـ  

 االندفاع أو اؼبزاح الفردي الذي يؤدي إذل إصابة بعض التالميذ.

: و يراع يف ذلك عنصر النظاـ و استخداـ طرؽ سهلة و سريعة لتوفَت سجيل الحضوراالصطفاف و تػ 

 الوقت و ذلك باستخداـ األرقاـ اؼبسلسلة

 : و يعترب واجهة الدرس, لذا هبب أف يتسم بالتشويق و اإلثارةاإلحماء             
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و اؼبنافسة مع مراعاة الزيادة اؼبتدرجة يف اغبمل من التدفئة إذل التهيئة للدورة الدموية و العضالت و  

األربطة و اؼبفاصل و العمليات البيوكيميائية و ىذا ما يقل من احتماالت اإلصابة و أيضا الرفع من 

-052, الصفحات 0665)أنور اػبورل و أخروف,  . (د4-2)مستوى األداء و غالبا ما يستغرؽ اعبزء التمهيدي من 

053) 

 : يثانيا: الجزء الرئيس

: و يتوقف النشاط التعليقي من حيث الزمن على طبيعة اؼبهارة, جديدة, صعبة, النشاط التعليقي     

 معروفة مسبقا.معروفة, أي أف اؽبدؼ منو ىو تعلم مهارات جديدة أو ربسُت مهارات 

يتخذ اؼبعلم اؼبكاف اؼبناسب أثناء الشرح و عادة ما يكوف نصف دائرة أو مربع ناقص  -

 ضلع, أو الصفُت اؼبتواجهُت.

 (التعليقي): و يهدؼ إذل التطبيق العملي ؼبا تعلمو التالميذ يف النشاط السابق النشاط التطبيقي      

سات نتضمن تثبيت تلك اؼبهارات و تصحيح ما ورد بصورة خططية, عادة ما يؤدي ذلك يف صورة مناف

 (054, صفحة 0665)أنور اػبورل و أخروف, قبلها من األخطاء. 

و يعترب النشاط التطبيقي فرصة تربوية ساكبة للمعلم لتأكيد روح اعبماعة و القدرة على القيادة و التبعية 

فرصة كذلك إلبراز مهارات أخرى مثل التحكم و التسجيل و يبكن للمعلم الواعي  لدى التالميذ, كما أهنا

إشراؾ التالميذ من غَت اؼبسموح ؽبم باؼبشاركة يف األنشطة الرياضية سواء لظروؼ صحية أو نفسية أو 

 مرضية يف عمليات التحكم ...اخل, و يكوف دور اؼبعلم يف ىذه الفًتة اؼبراقبة و التوجيو.
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 ثالثا: الجزء الختامي:

دبعٌت التهيئة و اؽببوط باغبمل تدرهبيا و ذلك  (ما قبل الدرس)و يهدؼ إذل العودة إذل اغبالة الطبيعية    

اليت تتصف بالبطء و السهولة و عدـ أداء جهد عضلي كبَت و متعب,       و  ةباستخداـ سبرينات للتهدئ

 و ينتهي بأداء التحية. بالتارل تؤدي بتوقيت بطئي و بصورة إنسانية,

 ة:التوازف بُت اغبمل و الراح 

و ىي أحد اؼبهاـ اؼبلقاة على عاتق أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية و ذلك حسب تعدد الفصوؿ           

و اختالؼ اؼبراحل السنية و كذلك تباعد اؼبستوى اؼبهاري و اغبركي و يبكن االستفادة من العلـو الرياضية 

لتعيُت اغبمل و كثافة و شدة التمرينات, و ذلك بغرض  (ياضي, بيولوجي و فيزيولوجي ...تدريب ر )

 (030, صفحة 0665)أنو اغبورل و أخروف, توصيف و تقنُت اغبمل و التكررارت و من مت شدة و كثافة اغبمل. 

 / أغراض أجزاء الدرس:2.1.1

 ( 22, صفحة 5000)ؿبمد,  يوضح أغراض أجزاء الدرس: 1جدول رقم               

أجزاء 
 الدرس

 أغراض
 فيزيولوجية

 أغراض
 تعليمية

 أغراض تربوية
 اجتماعية نفسية

 
 
 

اعبزء 
 التمهيدي

 أنبية اإلضباء 

  تنشيط الدورة 

 الدموية.
  عملية التمثيل 

 الغدائي.
 العضالت  هتيئة 

 و اؼبفاصل من 
 خالؿ اؼبرونة.

  تنمية و ربسُت 

 الصفات البدنية
 األساسية, اؼبرونة,

التحمل, السرعة,       
القوة, الرشاقة.       
  توظيف الصفات 

البدنية مع النشاط 
 اؼبتعلم.

  هتدئة نفسية
التالميذ قبل 

 األداء

 النظاـ 

 .التعاوف 

 مع التكيف 

 اؼبواقف. 
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اعبزء 
 الرئيسي

 

 تنشيط الدورة 

 الدموية يف 
 يالنشاط التعليق

 و التطبيقي.
  مراعاة زيادة 

 اغبمل يف 
 النشاط التطبيقي

  تنمية الصفات 

 البدنية.
 تعلم مهارات 

 حركية.

  تربية 

 بعض
 الصفات 
 اػبلقية.

 العمل يف 

 صباعات
 التعاوف

 معايَت 

 العمل
 اعبماعي.

 
 
 

اعبزء 
 اػبتامي

 

 التهدئة للدورة 

 الدموية.
  عودة النبض 

و الضغط للحالة 
 الطبيعية.

 التدريب على بعض 

 التمرينات البدنية 
 االسًتخائية.

 .اسًتخاء تاـ للجسم 

 إيقاظ 

 االذباىات
السليمة كبو 

الًتبية 
الرياضية 
 بصورة 

 

  التعاوف يف إعادة
 األدوات 

و األجهزة 
اؼبستخدمة إذل 

 أماكنها.

 البدنية و الرياضية:/ واجبات و أىداف درس التربية 3.1.1

: تتحدد واجبات درس الًتبية البدنية و /  واجبات درس التربية البدنية و الرياضية1.3.1.1

 الرياضية يف:

 احملافظة على االحتفاظ بالصحة و بناء سليم لقواـ التلميذ.

ستها داخل و ػ اؼبساعدة على تكامل اؼبهارات و اػبربات اغبركية و وضع القواعد لكيفية فبار           

 خارج اؼبؤسسة.

 ػ اؼبساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل: السرعة, القوة ...إخل          

ػ اكتساب اؼبعارؼ و اؼبعلومات و اغبقائق على أسس اغبركة و أصوؽبا البيولوجية و الفيزيولوجية و           

 البيوميكانيكية
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, صفحة 0666)ؿبمد غوض بسيوين, فيصل ياسُت الشاطئ, ػ التعود على اؼبمارسة اؼبنظمة لألنشطة الرياضية.          

62) 

, صفحة 0663)زياف,  ػ تنمية االذباىات كبو فبارسة النشاط الرياضي من خالؿ األنشطة الالصفية)         

63) 

  درس التربية البدنية و الرياضية:/ أىداف   1.3.1.1

الًتبية البدنية و الرياضية أىداؼ ال هبب النظر إليها دبجرد شعرات ترفع من إف لدرس 

أجل الدعاية و اإلعالـ, و لكن هبب أف نعطي ؽبا مكانتها األساسية اليت تستحقها ألهنا تعترب 

األساسية اليت يعتمد عليها اؼبخططوف و علماء الًتبية البدنية و الرياضية لبناء العملية الركيزة 

أف ىذه األىداؼ تنبثق من خالؿ أىداؼ الًتبية البدنية و  ىالًتبوية و التعليمية مع اإلشارة عل

 :يو اليت تتمثل فيما يلالرياضية 

 و السرعة و الرشاقة و اؼبرونة و التوازف. ػ تنمية الصفات البدنية كالقوة العضلية, التحمل      

 (اعبري, الوثب, الرمي...  )ػ تنمية اؼبهارات اغبركية األساسية       

 الًتبية البدنية و الرياضية ربقيقها و ىي درس اوؿ و اليت وب (األىداؼ  )أما بالنسبة لألغراض اؼبنبثقة 

  االرتقاء بالكفاءة البدنية ألجهزة اعبسم بالصفات البدنية  واؼبهارات اغبركية إضافة إذل اكتساب

 بعض اؼبعارؼ الصحية و الرياضية و تكوين االذباىات القومية و الوطنية و توجيو السلوؾ ... اخل.

 (00, صفحة 0665)فرح, 

بعض اؼبهارات السهلة اليت زبدـ اؼبهارات األساسية لأللعاب الكبَتة.  إعطاء  

(01, صفحة 0881)مسعود,    

 

 التربية البدنية و الرياضية:                           التربوية في التدريس  /االعتبارات4.1.1
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تستند الًتبية البدنية و الرياضية على طرؽ تدريس خاصة هبا و ىذه االعتبارات تثري العملية التعليمية       

 يف الًتبية البدنية و الرياضية من خالؿ اؼبوافق التعليمية و أنبها:

الًتبية درس _ توضيح اؽبدؼ من التعليم يف الًتبية البدنية و الرياضية و التأكيد على أنبية أجزاء      

 البدنية و الرياضية و مالزمة مادة التعليم للمرحلة العمرية و خصائص و احتياجات ىذه اؼبرحلة.

 مراعاة الفروؽ الفردية يف الفصل. -

 زيادة الدافعية للعمل و اؼبمارسة الرياضة الصحيحة. -

 تعلم اؼبهارات ... التدرج ... من السهل إذل الصعب, و من البسيط إذل اؼبركب. -

 ضبل التدريب على أجزاء الدرس وفقا للمادة و مستوى التلميذ. توزيع -

 معرفة التلميذ للنتائج يساىم يف رفع مستوى الطموح. -

 القضاء على األخطاء يف بداية التعلم للتمرينات و اؼبهارات. -

 :الصةخ

الًتبية البدنية و الرياضية ىو اؼبتنفس الوحيد لتلميذ اؼبرحلة الثانوية يف درس يف اػبتاـ نستطيع القوؿ بأف     
ظل كثافة الربنامج الدراسي كونو عملية مكمل للًتبية العامة ال نستطيع االستغناء عنها فهو يسعى دائما 

اجملتمع لبناء النظاـ تربوي منتج ألفراد مبدعُت أصحاء قادرين على رفع التحدي و االندماج السليم يف 
فهي تنفي الفرد دبختلف جوانبو.  فعن طريق حصة الًتبية البدنية و الرياضية يبكننا ربسُت عوامل الفاعلية  
اغبركية و إشباع الرغبة من خالؿ صرؼ اؼبكنونات و اؼبكبوتات النفسية عن طريق الكالـ و اغبركة و 

ندماج االجتماعي من خالؿ األلعاب اإلنفعالت فبا يضمن لنا تقوية للجسم من خالؿ التمارين و اال
 اعبماعية و ربقيق الذات يف األلعاب الفردية.

لذا ينبغي علينا العمل على توفَت اإلمكانيات اؼبادية و اؼبعنوية لًتقية و تطوير الًتبية البدنية و الرياضية و   
 و.ربسيس اجملتمع بأنبيتها يف ـبتلف مراحل حيات
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 سبهيد
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         تقسيم دورة اؼبراىقة /0.0           

  / خصائص و فبيزات مرحلة اؼبراىقة يف الطور الثانوي0.0           

 يف الثانوية قة / مشكالت اؼبراى0.0               

 خالصة    
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 :تمهيد

يبر مبو الفرد دبراحل متسلسلة تبدأ من اؼبرحلة اعبنينية إذل مرحلة الكهولة ومن بينها مرحلة اؼبراىقة اليت 

 يقًتب فيها التلميذ إذل مرحلة البلوغ  أو الرشد كما تعترب أىم اؼبراحل  اليت يبر هبا التلميذ يف حياتو 

و نالت قسطا وافرا من حبيث يبكن القوؿ انواالجتماعية  وأصعبها لذا حضيت باىتماـ الدراسات النفسية

البحوث دل تنلو أي مرحلة عمرية أخرى  ويبكن تأويل ىذا االىتماـ لتزامنها مع اؼبرحلة الثانوية اليت تعترب 

وتسمح ببلوغ  اؼبرحلة األكثر حساسية يف مشوار التلميذ وىذا باعتبارىا مرحلة عبور من الطفولة إذل الرشد

 نك التلميذ من اجتياز ىذه اؼبرحلة بنجاح لسهل عليو مواصلة مشواره بسهولة.عادل الكبار ولو سب

إذف اؼبراىقة ىي مرحلة النضج اؼبتعدد اعبوانب وباوؿ فيها بناء شخصيتو وربمل اؼبسؤولية والبحث عن 

 االستقاللية ليبدأ العطاء للمجتمع.
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 تعريف المراىقة -0.1

 لغة: -0.0.1

, 0881)البستاين, فؤاد,  وراىق الغالـ أي قارب اغبلم أي بلغ حد الرجاؿ فهو مراىق.ىيمن الفعل " راىق"  -

 (416صفحة 

ويعٍت الحق ودنا, فهي تفيد االقًتاب والنمو من الدنو اذل اغبلم فاؼبراىق هبذا اؼبعٌت ىو الفرد الذي يدنو  -

 (411, صفحة  0891)فؤاد هباء السيد,  .من اغبلم واكتماؿ النضج 

معناه التدرج كبو  (adolescerre)مشتقة من الفعل الالتيٍت  (adolescence)وكلمة اؼبراىق بالفرنسية  -

 (064ت, صفحة )مصطفى فهمي, ب النضج البدين واعبسمي والعقلي واالنفعارل . 

 اصطالحا: -4.0.1

سنة وىذه التحديدات غَت دقيقة الف ظهور اؼبراىقة  43إذل  04تعرؼ اؼبراىقة على إهنا اؼبرحلة ما بُت 

, 4333)شرادي نادية,  ومدهتا ىبتلفاف حسب اعبنس والظروؼ البيئية والعوامل االجتماعية واالقتصادية.

  (406-401الصفحات 

)عبد  هنا فًتة اغبياة الواقعية بُت البلوغ والنضج وتتميز بتغَتات جسمية ونفسية ملحوظة.أكما تعرؼ على 

 (06, صفحة 4334الرضباف العيسوي, 

كما تعرؼ دبعٌت التدرج كبو النضج ويقصد بو ؾبموعة من التغَتات اليت تطرأ على الفىت من عدة نواحي 

من شأهنا إف تنقل الفرد من فًتة الطفولة إذل مرحلة الرشد والرجولة, ولذا تعترب جسرا يعرب عليو الفرد من 

, 0896)معروؼ زيرؽ , . مفهـو البلوغ طفولتو إذل رجولتو األمر الذي هبعلنا نفهم اؼبراىقة بشكل أوسع من 

 (01صفحة 
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كما تعرؼ اؼبراىقة بأهنا مرحلة أكثر منها انتقالية , مرتبطة بالطفولة فهي مرحلة ربوالت وتغَتات جذرية 

 السن الثامنة وانتعاش جسدي وفكري وزبتلف من فرد آلخر وىناؾ من يراىا أيضا مرحلة اكتماؿ الرشد يف

 Dr. Saveur) عشرة وىو الذي يصبح فيو الفرد رجال مستقال مكلفا دبسؤوليات كاملة أماـ القانوف .

bourris, Elise donval, p. 12) 

باؼبراىق إذل بر يرى الباحثاف إف الًتبية واؼبراقبة اؼبستمرة لتصرفات اؼبراىقُت ىي السبيل الوحيد للخروج 

األماف وخاصة يف مرحلة التعليم الثانوي ألهنا ىي أصعب فًتة يبر هبا الشاب نظرا للتغَتات اليت تطرأ يف 

 صبيع جوانب حياتو.

 تقسيم دورة المراىقة: -1.

اختلف العلماء يف ربديد بداية مرحلة اؼبراىقة وبنهايتها واالختالؼ وارد وطبيعي من الناحية البيولوجية 

السيكولوجية الف ظهور اؼبراىقة ومدهتا ىبتلفاف حسب اعبنس والظروؼ اعبغرافية والعوامل االقتصادية و 

واالجتماعية حيث يؤكد الدكتور " فؤاد السيد هبي" إف اؼبدى الزمٍت ؼبرحلة البلوغ ىبتلف تبعا الختالؼ 

)مالك غرافية اليت ينحدر منها الفرد. اعبنس ذكر كاف اـ أنثى إضافة إذل اختالؼ العوامل الوراثية والبيئة اعب

 (439, صفحة 0890سليماف ـبوؿ, 

 حيث قسم بعض الدارسُت اؼبراىقة تقسيما اصطناعيا بقصد الدراسة إذل ثالث مراحل فرعية:

  :سنة وتقابل اؼبرحلة اإلعدادية  02-00-04-00مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة 

  :سنة وتقابل اؼبرحلة الثانوية وىي اليت كبن بصدد دراستها. 01-06-01 مرحلة اؼبراىقة الوسطى 

 حامد عبد السالـ زىراف, صفحة  سنة وتقابل اؼبرحلة اعبامعية. 40-43-08-09اؼبتأخرة:  مرحلة اؼبراىقة(

480) 

 ومميزات مرحلة المراىقة في الطور الثانوي: خصائص -1.1
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 النمو الجسمي: -0.1.1

تعترب مرحلة اؼبراىقة إحدى اؼبراحل األساسية للنمو اعبسمي السريع لذا يعلق اؼبراىقوف يف ىذه اؼبرحلة أنبية  

 (006)حامد عبد السالـ زىراف, صفحة  كبَتة على النمو اعبسمي.

 مظاىره:

تتباطأ سرعة النمو اعبسمي عن اؼبرحلة السابقة ويصل معظم التالميذ يف ىذه اؼبرحلة إذل النضج اعبسدي 

ف ىناؾ تباين بُت األفراد ويبدو ومظهر اؼبراىق كرجل تاـ النضج إضافة إذل ربسن اغبالة الصحية أإال 

 (29)نور حافظ , صفحة  .بعض العادات السيئة يف األكل والنـو  للتلميذ بغض النظر عن

 الفروق بين الجنسين:

يزداد الطوؿ بدرجة أوضح عند الذكور وتصل اإلناث إذل أقصى حد يف هناية ىذه اؼبرحلة بينما يستمر عند 

سنة وىذا راجع إذل اإلفرازات الداخلية للغدد إما الزيادة يف الوزف فراجع إذل  08-01الذكور حىت السن 

سنة حيث تتجاوز يف ىذا السن  02-04العظاـ وتشَت بعض التجارب إف البنت يزداد وزهنا بكثرة بُت 

 (081, صفحة 0881فى غالب, )مصط .البنت الذكر وينعكس األمر يف الثامن عشر بالنسبة للذكور 

 : الفيزيولوجيالنمو  -4.1.1

يلعب التوازف الغددي دورا كبَتا يف التكامل بُت الوظائف الفيزيولوجية واغبركية واغبسية واالنفعالية للفرد 

 واليت تعمل على تكوين واكتماؿ شخصية الفرد اؼبتعددة اعبوانب.

 

 :مظاىره
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ساعات ليال كما تزداد الشهية واإلقباؿ على  9تقل عدد ساعات اليـو عن ذي قبل وتثبت عند حوارل 

األكل بالنسبة لكل من نبض الدـ فنالحظ ىبوطا نسبيا ملحوظا والنبض الطبيعي مع زيادتو بعدد ؿبسوس 

وفبا يؤكد ربسن أقصى دليل على ربسن يف التحمل الدوري التنفسي مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدـ 

 .عند اعبنسُت مع وجود فارؽ كبَت لصاحل األوالد 34التحمل يف تلك اؼبرحلة وىو البفاض نسبة استهالؾ 

  (090)اضبد بسطوسي, صفحة 

 النمو الحركي: -1.1.1

 اغبركي .يف ىذه اؼبرحلة يظهر االتزاف التدرهبي يف نواحي االرتباؾ واالضطراب 

                                                                مظاىره:

تصبح حركات اؼبراىق أكثر توافق وانسجاـ ويزداد نشاطو وقوتو وتأخذ ـبتلف اؼبهارات اغبركية يف          

 ,Evaluation de la valeur physique) التحسن كما يالحظ ارتقاء يف مستوى التوافق العضلي العصيب.

pp. 86-87) 

 (046, صفحة  0892)صبحي عمراف شلش ,  .كما تزداد سرعة الزمن الذي يبضي بُت اؼبثَت واالستجابة ؽبذا اؼبثَت

يستطيع اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة اكتساب وتعلم اغبركات بسرعة وفبارسة عدة أنواع من األنشطة  كما

  (09-01, الصفحات Wrzos, Gerry) .الرياضية وىذا بفضل عامل ازدياد القوة

 الفروق بين الجنسين:

يف ىذه اؼبرحلة يتفوؽ الذكور على اإلناث من حيث النمو والقوة واؼبهارات اغبركية ويبكن إرجائها إذل عدة 

تكوف  عوامل منها ما زبص التقاليد ) وجهة نظر اجملتمع فالبنات تتطلب منهم التقاليد يف البالد العربية أف

)مفيت ابراىيم  جة من الشقاوة والنشاط والقوة(قة وقلة اغبركة بينما الذكور فيكونوا على در على درجة من الد

  (011, صفحة 0886ضباد, 
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 النمو العقلي: -2.1.1

يف ىذه اؼبرحلة يساعد النمو العقلي على االعتزاز بالذات ويف نفس الوقت فإف التأخر العقلي والدراسي 

 يؤدي إذل الشعور بالنقص.

 :مظاىره

سنة, ويزداد مبو القدرات العقلية كما  09-01هتدأ سرعة مبو الذكاء ويقًتب من الوصوؿ الكتمالو يف الفًتة 

 يظهر االبتكار ويؤخذ التعليم طريقو كبو التخصص اؼبناسب للمهنة.

 الفروق بين الجنسين:

 ية واؼبيكانيكية.تتفوؽ اإلناث على الذكور يف القدرة اللغوية بينما يتفوؽ الذكور يف القدرة العدد

 النمو االجتماعي: -3.1.1

يسعى اؼبراىق جاىدا إلقامة بناء متماسك من العادات االجتماعية واآلراء اليت تكونت يف طفولتو ولشعوره 

 الدائم باػبوؼ وبس بأف ال وزف لو يف عادل الكبار الذي يتجو كبوه.

يكثر  43إذل مسايرة اعبماعة ويف سن  مظاىره :  تتضح الرغبة األكيدة يف تأكيد الذات مع اؼبيل  

اؼبراىقوف اغبديث عن الرياضة والرحالت ويالحظ اؼبيل إذل الزعامة يف صبيع اجملاالت ويظهر الشعور 

باؼبسؤولية االجتماعية والتعاوف والتشاور مع الرفقاء إضافة إذل االىتماـ باعبنس األخر ويكافح لتحقيق 

 اؼبزيد من االستقاللية .

 

 النمو االنفعالي: -4.1.1
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يؤثر النمو االنفعارل يف باقي مظاىر النمو ويف كل جوانب شخصية اؼبراىق وزبتلف انفعاالت اؼبراىق عن 

 الطفل وكذا الشاب.

 :مظاىره

تكوف االنفعاالت قوية يلوهنا اغبماس ويالحظ ظاىرة ثنائية اؼبشاعر أو التناقض االجتماعي إضافة إذل 

السلطة يف األسرة واؼبدرسة واجملتمع واؼبيل إذل اعبنس األخر باإلضافة إذل  الغضب والثورة ذباه مصادر

 اغبساسية اليت ال يبكن التحكم هبا.

 الفروق بين الجنسين

تكوف اإلناث أكثر من الذكور اندماجا يف اػبياؿ وأحالـ اليقظة وعادل اػبياؿ كمخرج من القلق كما يبيل 

 (021)حامد عبد السالـ زىراف, صفحة  .الذكور إذل العنف لتغطية مشاعر القلق

 النمو الجنسي: -5.1.1

طبيعة النمو اعبنسي اليت ربدث عند اؼبراىق باسم عملية البلوغ اليت زبضع لعوامل ـبتلفة تتصل  تعرؼ

 باعبنس والبيئة وطبيعة اؼبراىق نفسو واغبالة االجتماعية والثقافية واالذباه الديٍت.

 مظاىره: 

تعرض للمثَتات تزداد االنفعاالت اعبنسية وتكوف موجهة صوب اعبنس األخر كما يتمادى اؼبراىق يف ال

اعبنسية كأحالـ اليقظة و... كما يزداد حب االستطالع اعبنسي والرغبة يف جلب االنتباه للجنس األخر 

أما عن التغَتات الظاىرة فعند اإلناث تزداد اؼبنطقة اليت تعلو الفخذ استدارة ويربز الثديُت وتكرب األرداؼ , 

ا العليا وربت اإلبط وفوؽ العانة ويسبب تضخم أما عن الذكور فيظهر الشعر على الذقن وفوؽ الشف

  (061, صفحة 0881)مصطفى غالب,  .الصوت مضايقات للمراىق
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 الفروق بين الجنسين:

الذكور ىم السابقوف يف النشاط اعبنسي قبل اإلناث وىذا راجع إذل ظروؼ الثقافة اليت ربـر على  يكوف

  (018)حامد عبد السالـ زىراف, صفحة  اإلناث السلوكيات اعبنسية.

 مشكالت المراىقة في الثانوية: -4.3

مرحلة اؼبراىقة أكثر من غَتىا باؼبشاكل يف شىت اعبوانب النفسية واالجتماعية والصحية فمن الناحية  تتميز
النفسية قبد اؼبراىق كثَت اؼبشاكل يف عالقاتو الشخصية فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد اؼبراىقات يغضنب بسرعة 

اؼبراىق يرى بأف األستاذ ال يليو ويفقدف السعادة. أما الذكور فيظهر عدـ تفانبهم مع الزمالء واألساتذة ف
أنبية. الحتياجاتو ففي ىذه اؼبرحلة هبب أف يعرؼ اؼبراىق نفسو بنفسو وىذا ما أكده احد علماء النفس 
)فبسكي( بأف اؼبراىق إنساف يف تطور مستمر واغباالت اعبسمية والنفسية واغبركية يف ربسن دائم وأثناء 

واإلؼباـ هبا والتعبَت عنها وإظهارىا للخارج حىت يستطيع فرض  ىذه التغَتات فإنو وبتاج ؼبعرفة نفسو
شخصيتو وأكد ىذا العادل أذا كاف ىذا اؼبراىق يتميز عن غَته من الناحية اعبسدية فإنو يشعر بأدل نفسي  
كمثل يرى نفسو اقل من أقرانو , كالبنت ترى نفسها إهنا تتميز بالطوؿ أو القصر أو البدانة وىنا يكمن 

 تاذ الًتبية البدنية والرياضية بتصحيح نظرة النقص اليت تتولد عند اؼبراىق وينصح دبايلي:دور أس
 إعطائو نوع من اغبرية وربملو بعض اؼبسؤوليات اليت تتناسب مع قدراتو واستعداداتو. -
 التقليل من األوامر والنهي . -
غباجتو إذل النصح  مساعدتو على اكتساب اػبربات بتوفَت اعبو اؼبالئم اؼبتناسب وميوال تو -

 (56, صفحة 1996)عواطف ابو العالء,  واإلرشاد الدائمُت .
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 الخالصة -

نستخلص أف مرحلة اؼبراىقة من أصعب اؼبراحل العمرية اليت يبر هبا  ؿ ما تطرؽ إليو الطالباف من خال

 آف واحد. تصاحبها تغَتات نفسية فيزيولوجية ومهمة يفنوية فهي مرحلة حرجة جدا تالميذ اؼبرحلة الثا

وذلك إذل غاية سن الرشد ولكي سبر ىذه اؼبرحلة بسالـ هبب آف يكوف وعي وفهم من قبل الوالدين 

من الضروري عدـ ترؾ اؼبراىق يواجو ىذه الصعوبات بل هبب مساعدتو واسدا ده  .وواألسرة الًتبوية

من مواجهتها وزبطيها دوف أف تًتؾ أي آثار جانبية سلبية تؤثر يف النصائح واإلرشادات حىت يتمكن ب

 حياتو مستقبال.

وربقيقا ؼببدأ الكماؿ واالستمرار يف النمو هتتم اؼبدرسة الثانوية بالدرجة األوذل بدرس الًتبية البدنية والرياضية 

الع وفبارسة الرياضة اليت تعمل على صقل التلميذ وتفجَت طاقاتو لصاغبو وؾبتمعو وتشجيعو على االط

 واؽبوايات اؼبفيدة وتدريبو على استثمار وقت الفراغ دبا يعود عليو بالنفع.



 

 

 

 

 الثانيالباب 

 

ميدانيـةال ةالدراس  
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 مدخل الباب الثاني:

لقد اشتمل الباب على الدراسة اؼبيدانية, حيث تضمن فصلُت الفصل األوؿ خصو الباحثاف اؼبنهجية       

 البحث و اإلجراءات اؼبيدانية أما الفصل الثاين فتضمن عرض و ربليل و مناقشة النتائج.



 

 

  الفصل األول
 البحث و اإلجراءات الميدانيةمنهجية 

 سبهيد 

 /منهج البحث0.0

 / ؾبتمع عينة البحث0.0

 / ؾباالت البحث0.0

 / متغَتات البحث4.1

 /التعريف اإلجرائي  ؼبتغَتات البحث0.0

 البحث أدوات/ 0.0

 لألداةالعلمية  األسس/ 0.0

 اإلحصائية/ الدراسة 0.0

خالصة
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 تمهيد:

إف أنبية أية دراسة و دقتها, تتعدى اعبانب النظري اؼبنطلق منو, يتطلب تدعيمها ميدانيا من أجل      

التحقيق من فرضيات اؼبوضوع, ىذا ما يتطلب من الباحث, توخي الدقة يف اختيار اؼبنهج العلمي 

حسن استخداـ الوسائل  اؼبالئم و األدوات اؼبناسبة عبمع اؼبعلومات, اليت يعتمد عليها يف ما بعد و كذا

اإلحصائية, من أجل الوصوؿ إذل نتائج ذات داللة و دقة, تساىم يف تسليط الضوء على اؼبشكلة 

 اؼبدروسة و يف تقدمي البحث العلمي بصفة عامة.

 / منهج البحث1.1

اعتمدنا يف حبثنا على اؼبنهج الوصفي لكونو األنسب عبمع اؼبعلومات عن طريق ربليل الظاىرة        

بواسطة طرح أسئلة على أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية بالثانويات و لقد رأينا بأف ىذا اؼبنهج يساعدنا 

ئج من جهة و كذا كوف العينة ىي اؼبيداين كونو ال يتطلب وقت كبَت يف البحث و ربليل النتا نايف عمل

 أساتذة اؼبادة و ليس التالميذ لكوف األستاذ يعيش اؼبشكلة حبكم التجربة العلمية.

 البحثعينة / مجتمع 2.1

 مت ربديد اجملتمع األصلي للدراسة من أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية على مستوى والية مستغازل.   

 عينة البحث: 

اعُت ر أستاذ و أستاذة, م 40جملتمع األصلي للبحث مت اختيار عينة مقصودة تتكوف من بعد ربديد ا      

شرطُت يف ىذا االختبار, األوؿ اإلشراؼ على األقساـ النهائية و ثانيا سبق ؽبم تأطَت امتحاف البكالوريا 

 الرياضي.
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 / مجاالت البحث3.1

 / المجال البشري:1.3.1

 لوالية مستغازل. الًتبية البدنية و الرياضية أستاذ ؼبادة 40اشتمل اجملاؿ البشري للبحث على       

 / المجال المكاني:2.3.1

فتش اؼبادة. حيث مستغازل خالؿ ندوة تربوية مع م على أساتذة ثانويات والية تقمنا بتوزيع االستبيانا     

أستاذ مراعُت شرطي اإلشراؼ على األقساـ النهائية و تأطَت امتحاف البكالوريا  40مت توزيع االستبياف على 

 الرياضي.

 :ي/ المجال ألزمان3.3.1

  21/04/2015إذل يـو الثالثاء  28/01/2015امتد اعبانب النظري من يـو األربعاء. 

 29/04/2015األربعاء  إذل يـو 17/03/2015امتد اعبانب التطبيقي من يـو الثالثاء 

 متغيرات البحث /4.1

 يم يف امتحاف البكالوريا الرياضييو ىو التق/ المتغير المستقبل: 1.4 .1

 و الرياضية. درس الًتبية البدنيةو ىو  / المتغير التابع:4.1.2

 / التعريف اإلجرائي لمصطلحات البحث :5.1

 التقوميالقياسات و اؼبالحظات هبدؼ على أساس من التشخيص ىو عملية  يم:التقي. 

 :ىو امتحاف خاص دبادة الًتبية البدنية يكوف هناية التعليم الثانوي. و  امتحان البكالوريا الرياضي

ؽبذا ىو امتحاف إجباري على كافة اؼبًتشحُت باستثناء اؼبعفُت طبيا, و هبرى يف مراكز ـبصصة 

 نصف طويل.سباؽ  –سباؽ السرعة  –القفز الطويل  –رض و يشمل على نشاط رمي اعبلة الغ
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 :و الرياضيات و  ءىو أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية مثل الفيزيا درس التربية البدنية و الرياضية

العلـو بل ىو اؼبادة الوحيدة اليت تشمل تقريبا على كل اؼبواد األخرى ؼبا تتضمنو من معارؼ ترتبط 

للحركة و تاريخ الرياضات اؼبختلفة. و يشمل اعبواب  ةبالعلـو و القياسات و التفسَتات الفيزيائي

 .(و اعبانب الوجداين  –اغبس حركي  –اعبانب اؼبعريف  )الثالث 

 / أدوات البحث6.1 

رضيات حبثنا لـز علينا قصد الوصوؿ إذل حلوؿ أولية ؼبشكلة البحث اؼبطروحة, و للتحقيق من صحة ف     

 التالية: تخالؿ الدراسة و االستنتاج و ىذا باستخداـ األدواالطرؽ و الوسائل و ذلك من  إتباع أقبح

لقد اعتمدنا يف ىذا البحث على ؾبموعة من الكتب اليت ؽبا صلة دبوضوع / الدراسة النظرية: 1.6.1

يم, الًتبية, و علم النفس كما اعتمدنا على بعض اؼبناىج الًتبوية و اسة سواء فيما ىبص القياس و التقيالدر 

 زبرج.مذكرات 

 فقد اعتمدنا على االستبياف كوسيلة مالئمة لبحثنا إذ قمنا بتوجيهو إذل األساتذة/ االستبيان: 2.6.1

 سؤاال. 38و ىو وبتوي  

و الرياضية و كذا سلم التنقيط  الًتبية البدنيةدرس سَت ه على يم و تأثَت و تتمحور ىذه األسئلة حوؿ التقي

الوزاري و كذالك الوسائل و األدوات اليت تساعد على ربضَت التلميذ و يف األخَت رؤية األستاذة إذل طريقة 

 سَت االمتحاف.

 ؿباور: ( 05 )و قد قسمنا االستبياف إذل 

 .(2-1)معلومات خاصة باألستاذ و يتضمن سؤالُت  المحور األول:
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-8-7-6-5-4-3 )أسئلة  ( 09 )و الرياضية و يتضمن  الًتبية البدنيةيم و درس التقي المحور الثاني:

9-10-11). 

 .(20-19-18-17-16-15-14-13-12 )أسئلة  ( 09 )سلم التنقيط و يتضمن  حور الثالث:مال

 .( 29-28-27-26-25-24-23-22-21 )أسئلة  ( 09 )الوسائل و األدوات و يتضمن  المحور الرابع:

-36-35-34-33-32-31-30 )أسئلة  ( 09 )ظروؼ اإلجراء يـو االمتحاف و يتضمن  المحور الخامس:

37-38 ). 

 / األسس العلمية لألداة:7.1

حىت تكوف األداة ذات ثقل علمي لغرض استخدامها و تطبيقها ميدانيا ينبغي مراعاة الشروط و         

 األسس العلمية التالية:

 :االستبيان"/ صدق األداة " 1.7.1

يعترب الصدؽ أىم شروط االستبياف اعبيد, فاالستبياف الصادؽ ىو الذي ينجح يف قياس ما وضع من        

 أجلو فعال و ليس شيئا أخر.

و للتأكد من صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحثاف بعرضها على ؾبموعة من احملكمُت من دكاترة و أساتذة       

فصد  "مستغازل"معهد الًتبية البدنية و الرياضية جبامعة عبد اغبميد بن باديس من ذوي اػبربة و الكفاءة يف 

ربكيمها. حيث قاموا حبذؼ بعض األسئلة و إعادة صياغة بعض األسئلة و إضافة أسئلة أخرى كما طالبوا 

 بإعادة تعديل أسئلة أخرى و كذا تغيَت تسمية بعض احملاور.

 

 



 اإلجراءات و البحث منهجية                                                   األول الفصل
 الميدانية

 55 

 / ثبات األداة " االستبيان":2.7.1

ُت االستبياف, و ىو يعٍت أف يكوف األنبية بعد الصدؽ يف عملية تقن الثبات يبثل العامل الثاين يف         

 االستبياف على درجة عالية من الدقة و اإلتقاف, فيما وضع لقياسو.

ة األوذل و للتأكد من ثباث االستبياف قاـ الباحثاف بعد اإلخراج النهائي لالستبياف بتوزيعو يف اؼبرحل       

أستاذة. و كاف يف الفًتة الصباحية من يـو اػبميس  05على عينة من األساتذة, و بلغ عددىم 

الفًتة الصباحية من  و بعد أسبوع أعاد الباحثاف عملية توزيع االستبياف على نفس العينة يف 08/03/2015

طابقا كبَتا فيما بينهما و عليو مت و بعد مقارنة النتائج األوذل و الثانية أعطت ت .08/03/2015يـو اػبميس 

 .بالثبات االستبياف يتميزأف ىذا االستنتاج 

 :" االستبيان " / موضوعية األداة3.7.1

عٍت عدـ تأثَت األداة " االستبياف " بتغَت احملكمُت, و أف االستبياف يعٍت نفس النتائج اؼبوضوعية ت          

 .مهما كاف القائم بالتحكيم

  مفهومة و سهلة و واضحة كوف  راتوالدراسية اؼبستخدمة و اؼبتمثلة يف االستبياف كانت فقداة األإف

أساتذة قبل  08أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية و كاف عددىم الباحثاف عرضها على ؾبموعة من 

ة النهائية و الحظنا بأف الكل فهم األسئلة و قرأىا يف نفس معٌت السؤاؿ, و أف هبعلها على الصيغ

 تتميز باؼبوضوعية." االستبياف " على أساس كل ذلك نستنتج أف أداة الدراسة 

 ثقل علمي أي أهنا  ؽبا فبا تقدـ كلو يبكن لنا أف نستخلص بأف أداة الدراسة عند استخدامها كاف

 وضوعية ىذا ما هبعلها مناسبة و صاغبة.سبيزت بالثبات و الصدؽ و اؼب
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 / الدراسة اإلحصائية:8 .1

من أجل ربليل و ترصبة النتائج اؼبتحصل عليها بعد اإلجابة على األسئلة من طرؼ عينة البحث      

 اعتمدنا على طريقتُت نبا:

 . بالنسبة عبميع احملاور و فقرات االستبياف )%(طريقة اإلحصاء بالنسبة اؼبئوية  (1

يسمح لنا ىذا  (اػبامس  -الرابع -الثالث -الثاين ): بالنسبة للمحاور k²اختبار بركسوف  (2

االختبار بإجراء مقارنة بُت ـبتلف النتائج اؼبتحصل عليها من خالؿ االستبياف. و ذاؾ دبقارنة بُت 

  .و التكرارات اؼبتوقعةالتكرارات اغبقيقية اؼبشاىدة 
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 :الخالصة

لقد تضمن الفصل األوؿ ؽبذا البحث على منهجية البحث و إجراءاتو و اليت مت فيو ذكر األداة اليت        

أستاذ ؼبادة  الًتبية  40ونة من ستمارة موجهة إذل عينة البحث اؼبكا بحث و اليت عبارة عنأستخدمت يف ال

تها الدراسة باإلضافة إذل ضبط متغَتات البدنية و الرياضية. و كذا تطرقنا إذل اؼبدة الزمنية اليت استغرق

 البحث و ربديد الوسائل اؼبساعدة هبدؼ الوصوؿ إذل الكشف عن اغبقيقة عن طريق الدراسة األساسية.



 

 

 الفصل الثانً
 

 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 سبهيد

 األساتذة/ عرض النتائج )عرض و ربليل و مناقشة استبياف 0.0

 / االستنتاجات0.0

 / مناقشة فرضيات البحث0.0

 /اػبالصة العامة0.0

 ةفرضيات مستقبلي توصيات أو/ 0.0

 و مراجع مصادر        
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 :مهيدت

تطرقنا يف ىذا الفصل إذل اؼبعاعبة اإلحصائية الوصفية للمعطيات اليت لدينا, و كل ما يتعلق هبا.     

كي نتوصل يف هناية إذل ؿبور   كل  مناقشةبعد ذلك قمنا بعرض و ربليل و  بالعرض و ربليل النتائج, و

 و الفرضيات اؼبستقبلية. االقًتاحاتالعامة, و لبرج خباسبة البحث مع صبلة من  ستنتاجاتاال

 ( االستبيانو تحليل و مناقشة  ضالنتائج ) عر  / عرض2.1

 / المحور األول : المعلومات الشخصية 1.1.2

 / السؤال األول: الشهادات المحصل عليها1.1.1.2

و بعد تفريغ البيانات  (العينة  )من السؤاؿ: معرفة نوع الشهادة تكوين األساتذة  الغرض              

 .( 02 )توصلنا إذل النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم 

 : يوضح نوع شهادة تكوين األساتذة( 02 )الجدول رقم 

 النسبة المؤوية العدد الشهادة المتحصل عليها

 %55 22 ليسانس

 %35 14 ماسًت

 %2.5 01 ماجيسًت

 %7.5 03 دكتورة

 %100 40 اجملموع

اؼبتحصلُت على شهادة سبة األساتذة نالحظ أف ن ( 02 )من خالؿ النتائج اؼبدونة يف اعبدوؿ رقم       

 و أف نسبة األساتذة اؼبتحصلُت على شهادة ماسًت %55بية البدنية و الرياضية تقدر بػليسانس قي الًت 
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( و أف نسبة %2.5) لُت على شهادة ماجيسًت تقدر بػ( و نسبة األساتذة اؼبتحص%35) تقدر بػ

 ( من عينة البحث متحصلُت على شهادة دكتورة.7.5%)

 ( 01 )كما ىو موضح يف الشكل البياين رقم 

 يوضح نوع شهادة تكوين األساتذة ( 01 )شكل البياني رقم                       

 
 ما ىو عدد سنوات اػبربة يف التدريس. الثاني: / السؤال2-1-1-2

الًتبية  يف ؾباؿ تدريس مادة (العينة  )معرفة اػبربة و التجربة اليت يتمتع هبا األساتذة  الغرض من السؤال:

 ( 03 )البدنية و الرياضية. و بعد تفريغ البيانات توصلنا إذل النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم 

 

 

 

 

55% 35% 

2% 
8% 

 لٌسانس

 ماستر

 ماجستر

 دكتورة
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 .: يوضح عدد السنوات الخبرة لألساتذة في التدريس(03)الجدول رقم       

 النسبة المؤوية العدد عدد السنوات الخبرة

 % 32.5 13 طبس سنوات فأقل

 % 25 10 سنوات 10 -5

 % 20 08 سنة 15 – 10

 % 10 04 سنة 20 - 15

 % 12.5 05 سنة 20أكثر من 

 % 100 40 اجملموع

 

نالحظ أف نسبة األساتذة الدين لديهم خربة  ( 03 )خالؿ النتائج اؼبدونة يف اعبدوؿ رقم  من -

بُت  من العينة خربهتم اؼبهنية كانت ما ( % 25)و نسبة  ( % 32.5)سنوات  5مهنية أقل من 

و .( %20) سنة قدرت بػ 15 – 10بُتتًتاوح خربهتم ما  سنوات, و أف نسبة الذين 10 -5

و كانت نسبة  ( %10) سنة بػ 20 - 15خربهتم ما بُت اليت تًتاوح  عينةال نسبة قدرت

سنة يف التدريس. و عليو نستنتج  20أكثر من  اؼبهنية اليت تًتاوح خربهتم من العينة ( 12.5%)

أف أغلبية عينة البحث ؽبم خربة معتربة و سبق ؽبم اإلشراؼ على االمتحاف البكالوريا الرياضي و 

  02 )اإلشراؼ على أقساـ النهائية. كما ىو موضح شكل البياين رقم 
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 .اؿ الثاينالسؤ : يوضح نسبة إجابات العينة على ( 02 )شكل البياني رقم       

 
 

 درس التربية البدنية و الرياضية  المحور الثاني: التقييم-2-1-2

 ىل ىناؾ جدية و اىتماـ األقساـ النهائية بدرس الًتبية البدنيةالسؤال الثالث:  -2-1-2-1

 و الرياضية. 

 والرياضيةدرس الًتبية البدنية بإذا ما كاف ىناؾ اىتماـ األقساـ النهائية  معرفة الغرض من السؤال:

. و بعد عملية تفريغ البيانات (إذل حد ما  -ال -نعم  )بطريقة ثالثية تكوف باختيار اإلجابة  السؤاؿ 

 .( 03 )اعبدوؿ رقم ربصلنا على النتائج التالية يف 

 

 

32% 

25% 

20% 

10% 

13% 

 سنوات فأقل 5

 سنوات 10 - 5

 سنة 15 - 10

 سنة 20 - 15

 سنة 20أكثر من 



 مناقشة و تحليل و عرض                                                            الثاني الفصل
 النتائج

 
 63 

 

 

 للسؤال الثالث k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 04 )الجدول رقم           

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k²       
 ةالجد ولي

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %20 08 نعم
 

13.33 

 
 

0.05 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

5.59 

 
 

 %30 12 ال غَت داؿ

 %50 20 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

 

 20. يتبُت أف نسبة 03خالؿ النتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من -

النهائية بدرس  من طرؼ تالميذ األقساـ من عينة البحث أجابوا بأف ىناؾ جدية و اىتماـ %

من عينة البحث أجابوا بأف ليس ىناؾ جدية و اىتماـ  % 30الًتبية البدنية و الرياضية و نسبة 

أجابوا بأف ىناؾ اىتماـ ؿبدود بدرس الًتبية البدنية و الرياضية. و ىذا ما مت  % 50و نسبة 

عند مستوى الداللة  ةاعبد ولي k². و ىو يؤكد مقدار ( 03 )سبثيلو يف شكل البياين رقم 

من قيمة  , و ىي أصغر5.99تساوي  ةولي اعبد k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05

k² و ىذا ما يدؿ على أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات دالة  5.59 در بػاحملسوبة و اليت تق .

 إحصائية.
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من  و الرياضية معظم األساتذة يروف أف ىناؾ اىتماـ ؿبدود بدرس الًتبية البدنيةنستنتج أف  اإلستنتاج:

 طرؼ تالميذ األقساـ النهائية

 الثالث السؤاؿيوضح نسبة إجابات العينة على  ( 03 )رقم  الشكل البياني          

 
التالميذ على نقاط فبتازة يف االمتحاف أثر سلبا على سَت حصوؿ صبيع  / السؤال الرابع:2-1-2-2

 .و الرياضية درس الًتبية البدنية

 .و الرياضية مدى تأثَت التنقيط يف االمتحاف على سَت درس الًتبية البدنية معرفة الغرض من السؤال:

. و بعد عملية تفريغ البيانات (إذل حد ما  -ال -نعم  )بطريقة ثالثية تكوف باختيار اإلجابة  السؤاؿ

 ربصلنا على النتائج التالية:

 .للسؤال الرابع k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 05 )الجدول رقم         

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

k²     
 ةالجد ولي

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

       %62.5  نعم

20% 

30% 

50% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما
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  %15  ال
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
15.65 

 داؿ إحصائية

 %22.5  إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (04)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

حصوؿ صبيع التالميذ على نقاط فبتازة يف االمتحاف أثر  من عينة البحث أجابوا بأف % 62.5

ال يروف أف ىناؾ تأثَت و  عينةالمن  % 15و نسبة  و الرياضية سلبا على سَت درس الًتبية البدنية

 )أف ىناؾ تأثَت ؿبدود على سَت درس و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم  أجابوا % 22.5

حيث  . 02و درجة اغبرية  0.05الداللة  تساويعند  ةاعبد ولي k². و ىو يؤكد مقدار ( 04

. و 15.65و اليت تقدر بػػػػػ احملسوبة  k²قيمة  و ىي أصغر. 5.99تساوي  ةاعبد ولي k²كانت 

 .دالة إحصائيةىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات 

نستنتج أف أغلبية األساتذة يروف أف حصوؿ التالميذ عل النقاط فبتازة يف االمتحاف أثر  اإلستنتاج:

 .و الرياضية على سَت درس الًتبية البدنية

 الرابع السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  ( 04)الشكل البياني رقم                   
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سلبا على نفسية  تظاىرة النقاط فبتازة يف االمتحاف أثر / السؤال الخامس 2-1-2-3

 األستاذ يف ربضَت الدرس.

 مدى تأثَت النقاط اؼبمتازة يف االمتحاف على ربضَت األستاذ للدرس. معرفة الغرض من السؤال:

. و بعد عملية تفريغ البيانات (إذل حد ما  -ال -نعم  )بطريقة ثالثية تكوف باختيار اإلجابة  السؤاؿ

 ربصلنا على النتائج التالية:

 .للسؤال الخامس k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 06 )الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k²    
 ةالجد ولي

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %55 22 نعم
 

13.33 

 
 

0.05 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

9.05 

 
 %17.5 07 ال إحصائياداؿ 

 %27.5 11 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

62% 
15% 

23% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما
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 . يتبُت أف نسبة(05)خالؿ النتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من -

يف االمتحاف أثرت سلبا على نفسية  ظاىرة النقاط اؼبمتازة أفمن عينة البحث أجابوا  % 55

يروف أف األستاذ دل يتأثر بنتائج االمتحاف  من عينة % 17.5و نسبة األستاذ يف ربضَت الدرس 

ستاذ يف ربضَت نفسية األ أف ىناؾ تأثَت ؿبدود على أجابوا %27.5و نسبة يف ربضَت الدرس 

عند  ةولياعبد k². و ىو يؤكد مقدار ( 05 )لو يف الشكل البياين رقم يسبث الدرس. و ىذا ما مت

. و ىي 5.99تساوي  ةاعبد ولي k²كانت   . حيث02. و درجة اغبرية 0.05الداللة مستوى 

دالة . و ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات 9.05 و اليت تقدر بػاحملسوبة  k²أصغر قيمة 

 .إحصائية

يم يف االمتحاف و انعكس سلبا من األساتذة تأثروا بنتائج التقي نسبة كبَتة نستنتج أف اإلستنتاج: 

 على نفسية األستاذ يف ربضَت الدرس.

(05) السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  ( 05 )الشكل البياني رقم                           

 

55% 

17% 

28% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما
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تالميذ يف النقاط أثر سلبا على اىتماـ يم الغَت اؼبوضوعي و الزيادة اؼبفرطة التقيالسؤال السادس:  -

 .األقساـ النهائية بدرس الًتبية البدنية و الرياضية

النقاط على  َت اؼبوضوعي و الزيادة اؼبفرطة يفيم الغالتقي مدى تأثَت معرفة الغرض من السؤال: -

 .اىتماـ التالميذ بدرس الًتبية البدنية و الرياضية

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي -

  :( 07 )اعبدوؿ رقم  يف البيانات ربصلنا على النتائج التالية

 

  

 .للسؤال الخامس k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 07 )الجدول رقم       

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k²     
 ةالجد ولي

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %65 26 نعم
 

13.33 

 
 

0.05 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

21.80 

 
 %5 02 ال حصائياداؿ إ

 %30 12 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

 

 . يتبُت أف نسبة(06)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

تالميذ أثر على اىتماـ يف االمتحاف  لنقاطلالزيادة اؼبفرطة  أفمن عينة البحث أجابوا  % 65
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تالميذ األقساـ  يروف أف عينةالمن  % 5و نسبة  األقساـ النهائية بدرس الًتبية البدنية و الرياضية

يروف أف ىناؾ تأثَت ؿبدود  من عينة % 30نسبة يف االمتحاف. و  يمالتقيدل يتأثروا بنتائج  النهائية

و ىو يؤكد  ( 06 )الشكل البياين رقم لو يف يسبث . و ىذا ما متتالميذ األقساـ النهائية اىتماـعلى 

 ةاعبد ولي k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة عند مستوى  ةاعبد ولي k²مقدار 

. و ىذا ما يدؿ أف ىناؾ 21.80احملسوبة و اليت تقدر بػ k². و ىي أصغر قيمة 5.99تساوي 

 فروؽ ذات دالة إحصائية.

َت اؼبوضوعي و الزيادة اؼبفرطة يم الغالتقينسبة كبَتة من األساتذة يروف أف نستنتج أف  اإلستنتاج:

 ة.على اىتماـ التالميذ بدرس الًتبية البدنية و الرياضيأثر سلبا  النقاط يف

 

 

 السادس السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  :( 06 )الشكل البياني رقم        

 

65% 5% 

30% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما
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التالميذ يـو االمتحاف زاد من ارتفاع نسبة الغيابات لتالميذ  يمتقي نقص اعبدية يف لسؤال السابع:ا

 .األقساـ النهائية

على ارتفاع نسبة الغيابات لتالميذ التقومي  مدى تأثَت نقص اعبدية يف  معرفة الغرض من السؤال:  

 .األقساـ النهائية

 :تفريغ ال. و بعد عملية (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة ة تكوف باختيالسؤاؿ بطريقة ثالثي -

 .للسؤال السابع k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 08 )الجدول رقم       

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k²     
 ةالجد ولي

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %55 22 نعم
 

13.33 

 
 

0.05 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

9.05 

 
 %17.5 07 ال إحصائياداؿ 

 %27.5 11 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

 % 55. يتبُت أف (07)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

األقساـ زاد من نسبة الغيابات عند التالميذ  يمالتقي نقص اعبدية يف  أفمن عينة البحث أجابوا ب

 27.5نسبة دل يؤثر على ارتفاع نسبة الغيابات و  يمالتقي أفأجابوا  % 17.5نسبة  و النهائية

 )الشكل البياين رقم ترى أف تأثَت ؿبدود على نسبة الغيابات. و ىذا ما مت سبثيلو يف  من عينة %

. حيث 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة عند مستوى  ةاعبد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  .( 07

و  9.05 احملسوبة و اليت تقدر بػ k². و ىي أصغر قيمة 5.99تساوي  ةاعبد ولي k²كانت 

 لة إحصائية.دالىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات 
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تالميذ د من ارتفاع نسبة الغيابات لدى زا يمالتقي نقص اعبدية يف نستنتج أف  اإلستنتاج: 

 . األقساـ النهائية

 السابع السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  :( 07 )الشكل البياني رقم            

 
أال ترى أف برؾبة األنشطة الفردية فقط يف االمتحاف إجحاؼ يف حق التالميذ خاصة أهنم السؤال الثامن: 

 وببوف أكثر األلعاب اعبماعية 

إجحاؼ يف حق التالميذ بربؾبة األنشطة الفردية فقط يف  كاف ىناؾمعرفة ما إذا  : الغرض من السؤال  

 االمتحاف.

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي -

  :( 09 )اعبدوؿ رقم  يف البيانات ربصلنا على النتائج التالية

 .للسؤال الثامن k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 09 )الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

55% 

17% 

28% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما
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  %70 28 نعم
 

13.33 

 
 

0.05 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

24.80 

 
 %10 04 ال احصائيإ داؿ

 %20 08 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (08)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

إقصاء الرياضات اعبماعية يف االمتحاف إجحاؼ يف حق  من عينة البحث أجابوا أف % 70

يف حق ال يروف أنو إجحاؼ  % 20نسبة الرأي و  مال يشاطروهن % 10نسبة التالميذ و فقط 

 التالميذ.

عند مستوى  ةولي اعبد k²و ىو يؤكد مقدار . ( 08 )و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم  -

. و ىي أصغر قيمة 5.99اعبدولة تساوي  k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة 

k² لة إحصائية.دالو ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات  27.80 احملسوبة و اليت تقدر بػ 

 يف االمتحاف. اعبماعية األنشطة األساتذة يؤيدوف إدراجنستنتج أف  اإلستنتاج:

 

 .الثامن السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  :( 08 )الشكل البياني رقم             
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من التعليم إذل  الًتبية البدنية و الرياضية يم يـو االمتحاف غَتت ىدؼ درسطريقة التقي السؤال التاسع: 

 التدريب.

يم يـو تغَت من انعكاس طريقة  التقي الًتبية البدنية ىدؼ درسكاف   معرفة ما إذا: الغرض من السؤال  

 االمتحاف.

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي -

  :( 10 )اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية اإلجابات

 .للسؤال التاسع k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 10 )الجدول رقم  -

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %85 34 نعم
20 

 
0.05 

 
01 

 
3.84 

 
19.6 

 داؿ إحصائيا 
 %15 06 ال

 %100 40 اجملموع
 

70% 

10% 

20% 

 نعم

 ال

 إلى حد ما



 مناقشة و تحليل و عرض                                                            الثاني الفصل
 النتائج

 
 74 

. يتبُت أف نسبة (09)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

من  الًتبية البدنية يم يـو االمتحاف غَتت درسطريقة  التقي من عينة البحث أجابوا أف 85%

فقط دل ترى ىذا التغيَت. و ىذا ما مت سبثيلو يف  عينةالمن  % 15نسبة  و التعليم إذل التدريب

. و 0.05الداللة اعبدولية عند مستوى  k²و ىو يؤكد مقدار . ( 09 )الشكل البياين رقم 

 . 3.84اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 01درجة اغبرية 

لة دالو ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات  19.6 احملسوبة و اليت تقدر بػ k²و ىي أصغر قيمة 

 إحصائية.

من التعليم  الًتبية البدنية و الرياضية يم يـو االمتحاف غَتت ىدؼ درسطريقة التقينستنتج أف  اإلستنتاج:

 إذل التدريب

 للسؤاؿ التاسع. k²يوضح التكرارات و النسب اؼبؤوية و القيم   :( 09 )الشكل البياني رقم   

 
 

 

85% 

15% 

 نعم

 ال
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  .الًتبية البدنية و الرياضية درس ىل ترى بأف اقًتاح وضعية إدماجية يف االمتحاف ىبدـالسؤال العاشر: 

الًتبية  درسىبدـ معرفة ما إذا كاف اقًتاح وضعية إدماجية يف األنشطة اعبماعية : الغرض من السؤال

 .البدنية و الرياضية

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة بطريقة ثالثية تكوف باختي السؤاؿ -

   :( 11 )اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية اإلجابات

 .للسؤال األول k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 11 )الجدول رقم  -

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %75 30 نعم

20 

 

0.05 

 

01 

 

3.84 

 

10 

 حصائياداؿ إ

 %25 10 ال

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (09)من خالؿ النتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  -

ال  عينةالمن  % 25األنشطة اعبماعية و اقًتاح وضعية إدماجية يف تؤيد  من عينة البحث 85%

 .الًتبية البدنية و الرياضية زبدـ درس اقًتاح وضعية إدماجيةترى أف 

اعبدولية عند مستوى  k²و ىو يؤكد مقدار . ( 10 )و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

 . 3.84اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 01. و درجة اغبرية 0.05الداللة 

لة دالو ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات  10احملسوبة و اليت تقدر بػ k²و ىي أصغر قيمة 

 إحصائية.

 فكرة اقًتاح وضعية إدماجية يف األنشطة اعبماعية.مع األساتذة نستنتج أف  اإلستنتاج:
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 العاشر. السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  :( 10 )الشكل البياني رقم                

 
الًتبية البدنية و  زبدـ درسيم بالطريقة القديبة " معدؿ الفصوؿ" ىل التقيالسؤال الحادي عشر: 

 .االمتحافأـ طريقة   الرياضية

أو اقًتاح آلية  االمتحافطريقة أو  معدؿ الفصوؿيم, االختيار بُت طريقتُت للتقي: الغرض من السؤال

 أخرى.

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي -

  :( 12 )اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية اإلجابات

 

 

  

75% 

25% 

 نعم

 ال
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 .للسؤال الحادي عشر k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 12 )الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الطريقة 
 القديبة

28 70%  
 

13.33 

 
 

0.05 
 
 

 
 

02 
 

 
 

5.99 

 
 

24.80 

 
 داؿ إحصائيا

الطريقة 

 اعبديدة

04 10% 

 %20 08 أخرى ألية

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (11)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

و الرياضية و الًتبية البدنية  زبدـ درس الفصوؿيروف أف طريقة معدؿ  من عينة البحث 70%

من  %20سبة نفقط أجابوا أف طريقة االمتحاف ىي اؼبفضلة لتقومي التالميذ أما  %10نسبة 

لالمتحاف البكالوريا  %50يم التالميذ خالؿ العاـ الدراسي +  لتقي %50العينة يقًتحوف 

 الرياضي.

اعبدولية عند مستوى  k²و ىو يؤكد مقدار . ( 11 )و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

 . 5.99اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة 

لة دالو ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات  24.80احملسوبة و اليت تقدر بػ k²و ىي أصغر قيمة 

 إحصائية.
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هبا يف االمتحاف و يفضلوف نقطة اؼبعموؿ  يمالتقي طريقةأغلبية األساتذة يرفضوف نستنتج أف  اإلستنتاج:

 الفصوؿ الثالث أو االثنُت معا. خالؿالتالميذ  يمتقي

 اغبادي عشر. السؤاؿيوضح نسبة إجابة العينة على  :( 11 )الشكل البياني رقم           

 
 سلم التنقيطالمحور الثالث:  

 يف متناوؿ قدرات التالميذ  سلم التنقيطاف  ىل ترىالسؤال الثاني عشر:

  يناسب مع قدرات التالميذ. سلم التنقيط اذا كاف معرفة ما: الغرض من السؤال

 اإلجابات. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي

 :( 13)  اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية

 

 

 

70% 

10% 

20% 

 الطرٌقة القدٌمة

 الطرٌقة الجدٌدة

 ألٌة أخرى
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 .للسؤال الثاني عشر k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 13 )الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %22.5 09 نعم

13.33 

 

0.05 

 

02 

 

5.99 

 

2.44 

غَت داؿ 

 %42.5 17 ال إحصائيا

 %35 14 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (12)من خالؿ النتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  -

 % 42.5نسبة و  يف متناوؿ قدرات التالميذ سلم التنقيطأجابوا أف  من عينة البحث 22.5%

أجابوا أف  البحث من عينة %35سبة ال يناسب مع قدرات التالميذ و  سلم التنقيطيروف أف 

 يف متناوؿ قدرات التالميذ بشكل ؿبدود.  سلم التنقيط

اعبدولية عند مستوى  k²و ىو يؤكد مقدار . ( 12 )و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

 . 5.99اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة 

لة دالىناؾ  ليس أفعلى و ىذا ما يدؿ  2.44 احملسوبة و اليت تقدر بػ k²قيمة  أكربو ىي 

 إحصائية.
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سالدل  4ردبا ألنو يوجد  سلم التنقيطاألساتذة إذل  اختالؼ يف نظرة ىناؾنستنتج أف  اإلستنتاج:

 سالدل لتنقيط لإلناث حسب كل نشاط. 4تنقيط للذكور و 

 

 

 عشر. الثاينيوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ  :( 12 )الشكل البياني رقم  -

 
 الفردية للتالميذ؟ توقايراعي الفر  سلم التنقيطىل السؤال الثالث عشر: 

 الفردية للتالميذ تايراعي الفروق سلم التنقيط كاف  معرفة ما إذا: الغرض من السؤال

. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما  -ال -نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي -

  :( 14 )اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية اإلجابات

 .للسؤال الثالث عشر k²كرارات و النسب المؤوية و القيم : يوضح الت( 14 )الجدول رقم  

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

داؿ       %10 04 نعم

22% 

43% 

35% 
 نعم

 ال

 إلى حد ما
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 إحصائيا 27.95 5.99 02 0.05 13.33 %72.5 29 ال

 %17.5 07 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

. يتبُت أف نسبة (13)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

من  %72.5الفردية و نسبة  تمن عينة البحث يروف أف سلم التنقيط يراعي الفرو قا % 10

أجابوا أف سلم التنقيط  %17.5العينة أجابوا أف سلم التنقيط ال يراعي الفروقات الفردية و 

. و ىو ( 13 )يراعي الفروقات الفردية بشكل ؿبدود .و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

 k². حيث كانت 02. و درجة اغبرية 0.05الداللة اعبدولية عند مستوى  k²يؤكد مقدار 

 . 5.99اعبدولية تساوي 

لة فروؽ دالىناؾ  أفعلى و ىذا ما يدؿ . 27.95 احملسوبة و اليت تقدر بػ k²قيمة  أصغرو ىي 

 إحصائية.

 الفردية للتالميذ . تال يراعي الفرو قا سلم التنقيط نستنتج أف اإلستنتاج:

 عشر. الثالثيوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ  :( 13 )الشكل البياني رقم 
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 يم عمل التالميذ أثناء العاـ الدراسي.قييف تسلم ىذا ال ىيعتمد عل ىلالسؤال الرابع عشر: 

عمل التلميذ خالؿ العاـ  يف تقييمسلم كاف األستاذ يعتمد على ىذا ما   معرفة إذا: الغرض من السؤال

 الدراسي.

ربصلنا على  اإلجابات. و بعد عملية تفريغ (ال  –نعم  )ار اإلجابة تكوف باختيالسؤاؿ بطريقة ثالثية 

  :( 15 )اعبدوؿ رقم  يف النتائج التالية

 .للسؤال الرابع عشر k²كرارات و النسب المؤوية و القيم : يوضح الت( 15 )الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %32.5 13 نعم
20 

 
0.05 

 
01 

 
3.84 

 
4.9 

داؿ 
 %67.5 27 ال إحصائيا

 %100 40 اجملموع

 

10% 

72% 

18% 

 نعم

 ال

 إاى حد ما
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. يتبُت أف نسبة (14)من خالؿ النتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  -

يم عمل التالميذ م يعتمدوف على سلم التنقيط يف تقيأجابوا أهن عينة البحث من % 32.5

 أجابوا أهنم ال يعتمدوف على سلم التنقيط. %67.5نسبة خالؿ العاـ الدراسي و 

اعبدولية عند مستوى  k². و ىو يؤكد مقدار ( 14 )و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم      

 k²و ىي أصغر قيمة . 3.84اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 01رية . و درجة اغب0.05الداللة 

 داللة إحصائية.ذات . و ىذا ما يدؿ على أف ىناؾ فروؽ 4.9احملسوبة و اليت تقدر بػ

يم عمل التلميذ خالؿ العاـ يف تقيسلم الاألساتذة ال يعتمدوف على ىذا  نستنتج أنو أغلبية اإلستنتاج:

 الدراسي.

 

 

 عشر. الرابعيوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ  :( 14 )الشكل البياني رقم 

 

32% 

68% 

 نعم

 ال
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  إذا كانت اإلجابة بنعم ىل يتحصل صبيع التالميذ على نتائج جيدة.السؤال الخامس عشر: 

عماؿ األستاذ يتحصلوف على نتائج يف حالة است التالميذكاف األستاذ ما   معرفة إذا: الغرض من السؤال

 يم عملهم.التنقيط يف تقيلسلم 

ربصلنا على  اإلجابات. و بعد عملية تفريغ (ال  –نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي

  :( 16 )اعبدوؿ رقم  يف النتائج التالية

 . 15للسؤال  k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 16 )الجدول رقم  

 التكرارات اإلجابة
 المشاىدة

 التكرار المتوقع النسب المؤوية

  %38.46 05 نعم
 %61.53 08 ال 6.5

 %100 40 اجملموع
 

. يتبُت أف نسبة (15)نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ  -

يم عمل التلميذ تقي أجابوا أنو خالؿ استعماؿ سلم التنقيط يف من عينة البحث % 38.46

 أجابوا أنو خالؿ استعماؿ عينةالمن  % 61.53يتحصل التالميذ على نقاط جيدة. و نسبة 

 15 )رقم ال يتحصل التالميذ على نقاط جيدة و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين  سلم التنقيط

). 
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سلم التنقيط كانت سبثل أف نسبة العينة اليت تعتمد على نستنتج أنو على الرغم  اإلستنتاج:

على عالمة جيدة عند  وففقط إال أف أكثر ىذه العينة أجابوا أف التالميذ ال يتحصل % 32.5

 استعماؿ ىذا السلم.

 عشر. امساػبيوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ  :( 15 )الشكل البياني رقم            

   
أثناء ىل النقطة اليت يتحصل عليها التلميذ يف االمتحاف نعكس مستواه اغبقيقي السؤال السادس عشر: 

 العاـ الدراسي.

نعكس مستواه  االمتحافيف  التلميذكانت النقطة اليت يتحصل عليها ما   معرفة إذا: الغرض من السؤال

 .اغبقيقي

 اإلجابات. و بعد عملية تفريغ (إذل حد ما –ال  –نعم  )ار اإلجابة السؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختي

  :( 17 )اعبدوؿ رقم  يف ربصلنا على النتائج التالية

 .للسؤال السادس عشر k²: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم  ( 17 )الجدول رقم 

38% 

62% 

 نعم

 ال
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التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

k² 
 الجدولية

k² 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %5 02 نعم
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
29.45 

داؿ 
 %72.5 29 ال إحصائيا

 %22.5 09 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

من  %5حوؿ السؤاؿ السادس عشر يتبُت أف نسبة  اإلجاباتمن خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب 

عينة البحث أجابوا أف النقطة اليت يتحصل عليها التلميذ يـو االمتحاف تعكس مستواه اغبقيقي و نسبة 

أجابوا النقطة اليت يتحصل  % 22.5أف النقطة ال تعكس مستوى التلميذ اغبقيقي و  أجابوا 72.5%

( وىو يؤكد 16بياين رقم )عليها التلميذ تعكس مستواه إذل حد معُت فقط. وىذا ما مت سبثيلو يف الشكل ال

اعبدولية تساوي  k². حيث كانت 02و درجة اغبرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²مقدار 

و ىذا يدؿ على أنو ىناؾ فروؽ ذات  29.45احملسوبة و اليت تقدر ب  k². وىي أصغر من قيمة 5.99

 داللة إحصائية. 

الرياضي ال تعكس نستنتج أف النقطة اليت يتحصل عليها التلميذ أثناء امتحاف البكالوريا   اإلستنتاج:

 مستواه اغبقيقي.

 .16يوضح نسبة إجابة العينة للسؤاؿ رقم  :16الشكل البياني رقم       
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 يم اؼبوجودة يف اؼبنهاج. لم التنقيط يتماشى مع طريقة التقيىل سالسؤال السابع عشر: 

 يم اؼبوجودة يف اؼبنهاج.لم التنقيط يتماشى مع طريقة التقيالغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف س -

ال( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج  -السؤاؿ بطريقة ثنائية تكوف باختيار اإلجابة )نعم 

 ( 18التالية يف اعبدوؿ رقم )

 للسؤال السابع عشر.  k²رات و النسب المئوية والقيم : يوضح التكرا18الجدول رقم           

 التكرارات اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا 
 الجدولة

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %7.5 03 نعم
20 

 
0.05 

 
1 

 
3.84 

 
28.9 

 
 %92.5 37 ال داؿ إحصائيا 

 %100 40 اجملموع

 

  %7.5من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ السابع عشر يتبُت أف نسبة 

 %92.5يم اؼبوجودة يف اؼبنهاج و نسبة لم التنقيط يتماشى مع طريقة التقيمن عينة البحث أجابوا أف س

يم اؼبوجودة يف اؼبنهاج و ىذا مامت سبثيلو يف الشكل البياين التنقيط ال يتماشى مع طريقة التقيأجابوا أف سلم 

 k²حيث كانت  01و درجة اغبرية  0.05اعبدولة عند مستوى الداللة  k²و ىو يؤكد مقدار  17رقم 

 نعم

 ال

 %72.5 إلى حد ما 

22.5% 

%5 
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ىناؾ  و ىذا يدؿ أف 28.9احملسوبة و اليت تقدر ب  k²وىي أصغر من قيمة  3.84اعبدولية تساوي 

يم اؼبوجودة يف التنقيط ال يتماشى مع طريقة التقينستنتج أف سلم  اإلستنتاج:فروؽ ذات داللة إحصائية . 

 اؼبنهاج. 

 . 17يوضح نسبة إجابة العينة للسؤاؿ رقم  :17الشكل البياني رقم 

 
حسب خربتك اؼبيدانية أي نشاط ترى سلمو التنقيطي غَت مناسب لقدرات السؤال الثامن عشر: 

 التلميذ. 

 الغرض من السؤاؿ: معرفة أي نشاط يرى األستاذ أف سلمو التنقيطي غَت مناسب لقدرات التالميذ.  -

( عند النشاط الذي يرى األستاذ أف سلمو التنقيطي غَت مناسب لقدرات ×السؤاؿ بطريقة وضع إشارة)  -

 (19رقم )التالميذ و بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ 

                          

 

 

 .18: يوضح النسب المؤوية للسؤال رقم 19الجدول رقم  

 نعم

 ال
92.5% 

7.5%   
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 إناث ذكور الجنس
 25 10 %22.5 09 سباؽ السرعة 
 25 10 20 08 القفز الطويل

 12.5 05 22.5 09 رمي اعبلة 
 2.5 01 5 02 النصف الطويل 

 35 14 30 12 كل ما ذكر 
 100 40 100 40 اجملموع 

يتبُت أف النسبة الكبَتة من  18من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  -

بالنسبة ألنشطة  %30األساتذة )العينة( ترى آف سلم التنقيط غَت مناسب لقدرات التالميذ عند اعبنسُت 

  اإلناث.بالنسبة ألنشطة  % 35الذكور و نسبة 

من خالؿ إجابات العينة أف نشاط القفز الطويل ىو النشاط الوحيد الذي سلمو التنقيطي  ونالحظ

 اإلناث.عند  %2.2عند الذكور ونسبة %5مناسب لقدرات التالميذ وىذا يعرب عنو نسبة 

 .  اؼبربؾبة سلم التنقيط بالنسبة لألنشطةألستاذ لالرؤية نستنتج أف ىناؾ اختالؼ بالنسبة  اإلستنتاج:

 ىل مت دراسة و ربليل سلم التنقيط يف الندوات الًتبوية مع اؼبفتشُت ؟ عشر:لسؤال التاسع ا -

 معرفة ما إذا كاف مت دراسة و ربليل سلم التنقيط يف الندوات الًتبوية مع اؼبفتشُت :  ؽ من السؤاؿالغر  -

ال ( وبعد عملية تفريغ ربصلنا على النتائج التالية يف  –السؤاؿ بطريقة ثنائية تكوف باختيار اإلجابة )نعم 

 (.20)اعبدوؿ رقم 

 

 

  .19للسؤال رقم  ²K( يوضح التكرارات و النسب المؤوية وقيم 20الجدول رقم )          
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 التكرارات اإلجابة
 المشاىدة

 النسبة
 المؤوية

 التكرار
 المتوقع

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

   %30 12 نعم  
0.05 

 
1 

 
6.4 

 
3.84 

 
داؿ  

 إحصائيا
 20 %70 28 ال   

  %100 40 اجملموع
من  %30نسبة  أف( يتبُت 19من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم )

عينة البحث أجابوا انو مت دراسة و ربليل سلم التنقيط يف الندوات الًتبوية مع اؼبفتشُت و نسبة 

 سبثيلو يف أجابوا انو دل يتم دراسة و ربليل سلم التنقيط يف الندوات الًتبوية مع اؼبفتشُت وىذا ما مت70%

 01و درجة اغبرية  0.05داللة اعبدولية عند مستوى ال K²( وىو يؤكد مقدار 18الشكل البياين رقم )

وىذا ما  6.4احملسوبة و اليت تقدر ب  K²وىي اصغر من  3.84اعبدولية تساوي  K²حيث كانت 

 يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 

 نستنتج انو دل يتم دراسة و ربليل سلم التنقيط يف الندوات الًتبوية مع اؼبفتشُت. اإلستنتاج:

 السؤاؿ التاسع عشر إجابة العينة علىيوضح نسبة ( 18الشكل البياني رقم ) -

 
 

 ىل أنت مؤيد أـ رافض لساـ التنقيط ؟السؤال العشرون :  -

 نعم

 ال

30% 

70%   
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 معرفة ما إذا كاف األساتذة مؤيدين أو رافضُت لسلم التنقيط .:  الغرض من السؤاؿ -

ال( وبعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم  –السؤاؿ بطريقة ثنائية )نعم 

(21) 

 للسؤال العشرون. K²( يوضح نسبة التكرارات و النسب المؤوية و القيم 21رقم )الجدول        

 التكرارات اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا 
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %10 04 مؤيد 
20 

 
0.05 

 
1 

 
3.84 

 
25.6 

 
 %90 36 رافض داؿ إحصائيا

 %100 40 اجملموع

من   % 10يتبُت أف نسبة   20من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 

من العينة أجابوا أهنم رافضُت لسلم   %90عينة البحث أجابوا أهنم مؤيدوف لسلم التنقيط و نسبة 

اعبدولية عند مستوى الداللة   k²وىو يؤكد مقدار  19التنقيط و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

احملسوبة  k²قيمة  و ىي أصغر من 3.84اعبدولية تساوي  k²حيث كانت  01و درجة اغبرية  0.05

 و ىذا ما يدؿ على أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.  25.6واليت تقدر ب 

 نستنتج أف أغلبية األساتذة يرفضوف سلم التنقيط.  اإلستنتاج:
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 يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ العشروف. : 19الشكل البياني رقم 

 
 الرابع: الوسائل الرياضية و األدوات  المحور

ىل األنشطة اؼبربؾبة يف االمتحاف يبكن التحضَت ؽبا بصفة جيدة يف  السؤال الواحد و العشرون:

 مؤسستك. 

الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كانت األنشطة اؼبربؾبة يف االمتحاف يبكن التحضَت ؽبا بصفة جيدة يف  -

 مؤسستك.

إذل حد ما ( و بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا  -ال -ة تكوف باختيار اإلجابة ) نعمالسؤاؿ بطريقة ثالثي

 .)22(على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم 

  

 

 

 

 مؤٌد

 رافض

90% 

10% 
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 للسؤال الواحد والعشرون K²يوضح نسبة التكرارات و النسب المؤوية و القيم :)22(الجدول رقم 

 التكرارات اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا 
 الجدولية

 ²كا 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %10 04 نعم
13.33 

 
0.05 

 
2 

 
5.99 

 
11.15 

 
 %37.5 15 ال إحصائيا  داؿ

 %52.5 21 إذل حد ما

 %100 40 اجملموع

فقط من عينة  %10يبُت أف  20خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من

من العينة يروف أنو ال يبكن  %37.5البحث أجابوا أنو يبكن التحضَت لألنشطة اؼبربؾبة بصفة جيدة و 

أجابوا أنو يبكن التحضَت لألنشطة اؼبربؾبة بشكل  %52.5التحضَت لألنشطة اؼبربؾبة بصفة جيدة و 

اعبدولية عند مستوى الداللة  k²( و ىو يؤكد مقدار 21ؿبدود و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم )

احملسوبة و  k²وىي أصغر من قيمة  5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كاف  02و درجة اغبرية  0.05

 ؿ على أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. وىذا ما يد 11.15اليت تقدر ب 

 نستنتج أنو ال يبكن التحضَت بشكل جيد لألنشطة اؼبربؾبة يف صبيع الثانويات.  اإلستنتاج:

 . 21يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ (: 20الشكل البياني رقم)
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مًت , حفرة قفز,  60ىل تتوفر اؼبؤسسة اليت تعمل هبا على مضمار سرعة السؤال الثاني و العشرون: 

 مًت. 800-مًت600ميداف دفع اعبلة, مضمار 

مًت, حفرة قفز, ميداف  60على مضمار سرعة ربتوي الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كانت اؼبؤسسة  -

 ـ 800-ـ600دفع اعبلة, مضمار 

 .23بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم ال( و  -السؤاؿ بطريقة ثنائية ) نعم

 .22: يوضح التكرارات و النسب المئوية  للسؤال رقم 23الجدول رقم                

 م800-م600مضمار  ميدان دفع الجلة حفرة القفز مضمار السرعة اإلجابة

 %25 10 %70 28 %75 30 %42.5 17 نعم

 %75 30 %30 12 %25 10 %57.5 23 ال

 %100 40 %100 40 %100 40 %100 40 اجملموع 
من   %42.5يتبُت أف نسبة  22من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 

من العينة أجابوا أنو ال   %57.5مًت و نسبة  60عينة البحث أجابوا أنو يوجد باؼبؤسسة مضمار سرعة 

  %25من العينة أجابوا أنو توجد حفرة قفز باؼبؤسسة و   %75مًت و نسبة  60يوجد مضمار سرعة 

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

52.5% 
37.5% 

10% 
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  % 30من العينة أجابوا أنو يوجد باؼبؤسسة ميداف دفع اعبلة و  % 70أجابوا أنو ال توجد حفرة قفز و 

ـ 800-ـ600نة أجابوا أنو يوجد مضمار من العي %25من العينة أنو ال يوجد ميداف دفع اعبلة و 

ـ و ىذا ما مت سبثيلو يف 800-600من العينة أجابوا أنو ال يوجد باؼبؤسسة مضمار   %75باؼبؤسسة و 

 : 21الشكل البياين رقم 

نستنتج من خالؿ إجابات األساتذة أنو يوجد تفاوت من مؤسسة إذل أخرى حيث نالحظ   اإلستنتاج:

ـ و نالحظ 800-600مًت و مضمار  60بالثانويات فيما ىبص مضمار السرعة أنو يوجد نقص كبَت 

 توفر يف أغلبية اؼبؤسسات حفرة للقفز الطويل و ميداف دفع اعبلة.

 (22يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم): 21الشكل البياني رقم           

       
 

              
 

 ـ( 800-ـ 600 -مًت 60ىل يتمتع مضمار اعبري ) السؤال الثالث و العشرون:     

 نعم

 ال
37.5% 

   

 (  أ) 22

 نعم

 ال

    )ج( 22

70% 

   

 نعم

 ال

(  ب) 22

75% 

25% 
 نعم

 ال 

25% 

75% 

( د) 22  

متر  60مضمار السرعة   ميدان دفع الجلة  

م 800 –م 600مضمار  حفرة القفز  
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 نفس معايَت اؼبضمار الذي هبري فيو االمتحاف أـ ىو مكيف. 

ـ( بنفس معايَت  800-ـ600 -مًت 60من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف مضمار اعبري )  الغرض -

 اؼبضمار الذي فيو االمتحاف أـ ىو مكيف. 

 مكيف (  -السؤاؿ بطريقة ثنائية )يتمتع بنفس اؼبعايَت

 . 23للسؤال رقم  k²: يوضح التكرارات و النسب المئوية و قيم 24الجدول رقم         

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا 
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

يتمتع بنفس 
 اؼبعايَت

05 12.5%  
19.5 

 
0.05 

 
1 

 
3.84 

 
21.56 

 
 إحصائيا  داؿ

 %85 34 مكيف 

 %97.5 39 اجملموع

فقط  %12.5يبُت أف نسبة  23خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من

مًت باؼبؤسسة يتمتع بنفس معايَت اؼبضمار 800-مًت600 -مًت 60من عينة البحث أجابوا أف مضمار 

ؼبعايَت من العينة أجابوا أف اؼبضمار مكيف و ال يتمتع بنفس ا  %85الذي هبري عليو االمتحاف و نسبة 

اعبدولية   k²وىو يؤكد مقدار  22اؼبوجودة يف مضمار االمتحاف و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

و أصغر من قيمة  3.84اعبدولية تساوي  k²حيث كاف  02و درجة اغبرية  0.05عند مستوى الداللة 

k²  و ىذا ما يدؿ على أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  21.56احملسوبة و اليت تقدر ب 

ـ بنفس اؼبعايَت 800-ـ600مًت و  60نستنتج أف أغلبية الثانويات ال تتوفر على مضمار   اإلستنتاج:

 اؼبوجودة يف اؼبضمار الذي هبري عليو االمتحاف.
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 . 23يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم (: 22الشكل البياني رقم )

 
 ىل حفرة القفز تتوفر على اؼبقاييس القانونية؟  السؤال الرابع و العشرون:

 الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كانت حفرة القفز تتوفر على اؼبقاييس القانونية  -

إذل حد ما ( و بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف  -ال -بطريقة ثالثية ) نعم السؤاؿ

 . 25اعبدوؿ رقم 

 ( 24للسؤال رقم ) k²(: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و قيم 25الجدول رقم )        

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %22.5 09 نعم
13 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
02 

 
 داؿغَت 
 إحصائيا 

 %40 16 ال

 %35 14 إذل حد ما
 %97.5 39 اجملموع

 ٌتمتع بنفس المعاٌٌر 

 مكٌف

85% 

12.5%    
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من  %22.5يبُت أف نسبة  24خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من

ا ال تتمتع من العينة أجابوا أهن  %40عينة البحث أجابوا أف حفرة القفز تتمتع باؼبقاييس القانونية و نسبة 

من العينة أجابوا أف حفرة القفز تتمتع بشكل ؿبدود على اؼبقاييس   %15نسبة باؼبقاييس القانونية و 

اعبدولية عند مستوى الداللة  k²و ىو يؤكد مقدار  23مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم القانونية و ىذا ما 

واليت تقدر احملسوبة  k²من  و ىي أ 5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كانت  02و درجة اغبرية  0.05

 ذا ما يدؿ على أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية. . و ى02ب

أف حفرة القفز ال تتمتع باؼبقاييس القانونية يف معظم الثانويات اليت تعمل هبا عينة  نستنتج  اإلستنتاج:

 البحث. 

 . 24يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ : 23الشكل البياني رقم       

 
 ىل الرمل اؼبوجود يف اغبفرة مناسب ؼبمارسة النشاط. السؤال الخامس و العشرون:

 الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف الرمل اؼبوجود باغبفرة مناسبا ؼبمارسة النشاط -

تفريغ البيانات ربصلنا عملية  بعدو  إذل حد ما(  -ال -ثالثية تكوف باختيار اإلجابة ) نعمالسؤاؿ بطريقة 

 (.26اعبدوؿ رقم )على النتائج التالية يف 

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

22.5% 

35% 

40% 
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 (. 25للسؤال رقم ) k²(:يوضح التكرارات و النسب المؤوية و قيم 26الجدول رقم )         

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %22.5 09 نعم
13.33 

 
0.05 

 

 
02 

 
5.99 

 
3.94 

 
 داؿغَت 
 إحصائيا

 %30 12 ال

 %47.5 19 إذل حد ما
 %100 40 اجملموع

من  %22.5يبُت أف نسبة  24حوؿ السؤاؿ رقم  نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجاباتمن خالؿ 

من العينة أجابوا أف   %30عينة البحث أجابوا أف الرمل اؼبوجود حبفرة القفز مناسب ؼبمارسة النشاط و 

يروف أنو يسمح دبمارسة النشاط بشكل ؿبدود و ىذا ما  % 47.5الرمل غَت مناسب ؼبمارسة النشاط و 

و درجة   0.05توى الداللة اعبدولية عند مس k². وىو يؤكد مقدار 25مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

و ىذا ما  3.94احملسوبة و اليت تقدر ب  k²وىي أكرب من  5.99اعبدولية  k²حيث كاف  02حرية 

                                                 يدؿ على أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

ود حبفرة القفز من ثانوية إذل أخرى ونسبة قليلة نستنتج أنو ىناؾ اختالؼ يف نوعية الرمل اؼبوج  اإلستنتاج:

 من الثانويات ربتوي على رمل يسمح دبمارسة النشاط بشكل مناسب.
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 (. 25يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم ): 24الشكل البياني رقم   

 
 جلة ـبطط. على ميداف دفع  : ىل تتوفر الثانوية26السؤال رقم 

 : معرفة ما إذا كانت الثانوية تتوفر على ميداف جلة ـبطط الغرض من السؤاؿ -

 . 27ال( و بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم  -السؤاؿ بطريقة ثنائية )نعم

 (. 26للسؤال رقم ) k²وية و قيم ئ(: يوضح التكرارات و النسب الم27الجدول رقم )           

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

       %22.5 09 نعم

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

22.5% 

30% 

47.5% 
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 إحصائيا داؿ 12.1 3.84 01 0.05 20 %77.5 31 ال

 %100 40 اجملموع

 يتبُت ػأف  26خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من

من  %77.5من عينة البحث أجابوا أنو يوجد بالثانوية ميداف لدفع اعبلة ـبطط ونسبة  %22.3نسبة 

. 25مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم العينة أجابوا أنو ال يوجد باؼبؤسسة ميداف دفع اعبلة ـبطط و ىذا ما 

اعبدولية  k²حيث كانت  01و درجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²و ىو يؤكد مقدار 

و ىذا ما يدؿ على أنو ىناؾ فروؽ  12.1احملسوبة و اليت تقدر ب  k²وىي أصغر من  3.84تساوي 

 ذات داللة إحصائية 

 اعبلة ـبطط.  نستنتج أف أغلبية الثانويات ال تتوفر على ميداف دفع  اإلستنتاج:

 (26يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم ) (: 25الشكل البياني رقم )

 
  .ىل عدد اعبالت مناسب و كايف مقارنة بعدد التالميذالسؤال السابع و العشرون: 

  .الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف عدد اعبالت مناسب و كايف مقارنة بعدد التالميذ -

 نعم

 ال

22.5% 

77.5% 
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إذل حد ما( و بعد عملية التفريغ البيانات ربصلنا  -ال -بطريقة ثالثية تكوف باختيار اإلجابة ) نعم السؤاؿ

 (.28على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم )

 . 27للسؤال رقم  k²(: يوضح التكرارات والنسب المئوية و قيم 28الجدول رقم )            

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

 النسب
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %35 14 نعم
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
0.19 

 
 داؿغَت 

 إحصائيا
 %35 14 ال

 %30 12 إذل حد ما 
 %100 40 اجملموع

من  %35يتبُت أف نسبة  27اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب 

من عينة أجابوا  أف عدد  %35العينة أجابوا أف عدد اعبالت مناسبا و كافيا مقارنة بعدد التالميذ ونسبة 

مناسب و كايف  من العينة أجابوا أف عدد اعبالت  % 30اعبالت غَت مناسب و غَت كايف و نسبة 

( و ىو يؤكد مقدار 26 سبثيلو يف الشكل البياين رقم )مقارنة مع عدد التالميذ بشكل ؿبدود و ىذا ما مت

k² حيث كاف  02و درجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللةk²  وىي  5.99اعبدولية تساوي

 ؾ داللة إحصائية و ىذا ما يدؿ على أنو ليس ىنا 0.19و اليت تقدر ب  k²من قيمة  أكرب

 نستنتج أنو ىناؾ تفاوت من ثانوية إذل أخرى من حيث توفر عدد اعبالت.   اإلستنتاج:

 (. 27يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم) (:26الشكل البياني رقم )



 مناقشة و تحليل و عرض                                                            الثاني الفصل
 النتائج

 
 103 

 
 ىل هبري االمتحاف باؼبؤسسة اليت تعمل هبا؟  السؤال الثامن والعشرون:

 ما إذا كاف االمتحاف هبري بالثانوية اليت يعمل هبا األستاذ.  الغرض من السؤاؿ: معرفة -

ال ( و بعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية  -السؤاؿ بطريقة ثنائية باختيار اإلجابة ) نعم

 .29يف اعبدوؿ رقم 

 

 . 28للسؤال رقم  k²: يوضح التكرارات و النسب المئوية و القيم 29الجدول رقم              

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %22.5 09 نعم
13.33 

 
0.05 

 
2 

 
5.99 

 
38.15 

 
 %77.5 31 ال إحصائيا داؿ

 %100 40 اجملموع

 

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

35% 

35% 

30% 



 مناقشة و تحليل و عرض                                                            الثاني الفصل
 النتائج

 
 104 

من عينة   %22.5يتبُت أف  28خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم  من

من العينة أجابوا أف  %77.5البحث أجابوا أف االمتحاف هبري يف الثانويات اليت يعملوف هبا و نسبة 

( وىو يؤكد 27رقم ) االمتحاف ال هبري بالثانويات اليت يعملوف هبا و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين 

 3.84اعبدولية تساوي  k²حيث كاف  01و درجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²مقدار 

و ىذا ما يدؿ على أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة  24.82احملسوبة و اليت تقدر ب  k²و ىي أصغر من 

 إحصائية. 

 نستنتج أف العدد  األكرب من الثانويات ال هبرى هبا االمتحاف البكالوريا الرياضي .   اإلستنتاج: 

 (28يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم ): (27)الشكل البياني 

 
 إذا كانت اإلجابة ب: ال فما ىي األسباب . : 29السؤال رقم  -

 األسباب اليت سبنع إجراء االمتحاف بالثانوية اليت يعمل هبا األستاذ.معرفة الغرض من السؤال : -

دوف إجراء االمتحاف بالثانوية اليت يعمل ح لألستاذ بذكر األسباب اليت ربوؿ السؤاؿ بطريقة مفتوحة يسم

 هبا األستاذ. 

 (.30وبعد عملية تفريغ البيانات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم )

 نعم

 ال

4451%   

77.5%  
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 (29للسؤال رقم) k²( يوضح التكرارات و النسب المؤوية و القيم 30الجدول رقم )        

( يتبُت أف عينة البحث أجابوا 28من خالؿ نتائج اعبدوؿ اليت توضح نسب اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم )
من العينة أجابوا أف اؼبيادين بالثانوية غَت  %64.51نسبة انو ال توجد ميادين تسمح بإجراء االمتحاف و 

ترى أف الثانويات اجملاورة تتمتع بشروط أفضل إلجراء االمتحاف وىذا ما مت  يف  %12.9صاغبة و نسبة 
 02ودرجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  K²( وىو يؤكد مقدار29الشكل البياين رقم )

ذا ما يدؿ على وهب 14احملسوبة واليت   تقدرب k2ىي أصغرمنو  3.84اعبدولية تساوي  K²حيث كانت 
 فروؽ ذات داللة إحصائية . يوجد انو 

نستنتج أف أغلبية الثانويات اليت تعمل هبا عينة البحث ربوي على ميادين غَت صاغبة إلجراء   اإلستنتاج:

 امتحاف البكالوريا الرياضي .

 (  29يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم( : 28الشكل البياني رقم )

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المؤوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

نقص العتاد 
 الرياضي

07 22.51%  
 

10.33 
 

 
 

0.05 
 
 

 
 

02 

 
 

5.99 

 
 

14 

 
 داؿ

عدـ صالحية       إحصائيا
 اؼبيداف

20 64.51% 

 %12.90 04 أخرىاقًتاحات 
 %100 31 اجملموع
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 المحور الخامس: ظروف اإلجراء يوم االمتحان 

يم اؼبوضوعي مقارنة متحاف ال تساعد األستاذ على التقيهبري فيها االالظروؼ اليت السؤال الثالثون: 

  .باؼبواد األخرى

متحاف ال تساعد األستاذ على الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كانت الظروؼ اليت هبري فيها اال -

 يم اؼبوضوعي مقارنة باؼبواد األخرى. التقي

إذل حد ما ( و بعد عملية تفريغ اإلجابات  –ال  -عمالسؤاؿ بطريقة ثالثية تكوف باختيار اإلجابة ) ن

 (. 31ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم )

 . 30للسؤال رقم  k²(: يوضح التكرارات و النسب المئوية و قيم 31الجدول رقم )           

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %32.5 13 نعم 
13.33 

 
0.05 

 
2 

 
5.99 

 
4.54 

 
 داؿغَت 
 إحصائيا 

 %20 08 ال 
 %47.5 19 إذل حد ما 

 %100 40 اجملموع 
 

 نقص العتاد الرٌاضً

 المٌادٌن غٌر صالحة 

 اجابات اخرى

22.51% 
12.9% 

64.5% 
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 32.5يتبُت أف نسبة  30( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 31خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم ) من

يم اؼبوضوعي متحاف ال تساعد األستاذ على التقيمن عينة البحث أجابوا أف الظروؼ اليت هبري فيها اال

االمتحاف تساعد األستاذ من العينة ترى أف الظروؼ اليت هبري فيها  %20مقارنة باؼبواد األخرى و نسبة 

متحاف تساعد من العينة أجابوا أف الظروؼ اليت هبري فيها اال 47.5يم اؼبوضوعي و نسبة على التقي

 k²( و ىو يؤكد مقدار 29يم اؼبوضوعي و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم )بشكل ؿبدود على التقي

و ىي  5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كاف  02و درجة اغبرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة 

                                                                                                 إحصائية. و ىذا ما يدؿ أنو ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة 4.54احملسوبة و اليت تقدر ب  k²أكرب من 

  وؼ اليت هبري فيها االمتحاف .يف الرؤى للظر  نستنتج أف ىناؾ اختالؼ  اإلستنتاج:

 ( 30يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم )(:  29الشكل البياني رقم)

 
 

 يم. وطات خارجية تؤثر على عملية التقيؿ يتعرض األستاذ يـو االمتحاف لضغالسؤال الواحد و الثالثون:

يم يـو وطات خارجية يؤثر على عملية التقييتعرض لضغالغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف األستاذ  -

 االمتحاف. 

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

32.5% 

20% 

47.5% 
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ال ( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على  –السؤاؿ بطريقة ثنائية تكوف باختيار اإلجابة ) نعم 

 (32النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم) 

 .للسؤال الواحد والثالثون k²(: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و قيم 32الجدول رقم )     

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الجد  ²كا
 ولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %62.5 25 نعم 
20 

 
0.05 

 
01 

 
3.84 

 
2.5 

 
 داؿغَت 

 %37.5 15 ال إحصائيا 

 %100 40 اجملموع

من  %62.5يتبُت أف نسبة  31اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ  33من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم 
من العينة أجابوا   %37.5عينة البحث أجابوا أهنم يتعرضوف لضغوطات خارجية يـو االمتحاف و نسبة 

سبثيلو يف الشكل يم يـو االمتحاف و ىذا ما مت وطات خارجية تؤثر على عملية التقيبأهنم ال يتعارضوف لضغ
حيث كاف  01و درجة اغبرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²و ىو يؤكد مقدار  30البياين رقم 

k²  و ىي أكرب من قيمة  3.84اعبدولية تساويk²  أنو ؿوىذا ما يد 2.5بة و اليت تقدر ب احملسو 
 .ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائيةليس 

يم وطات خارجية تؤثر على عملية التقيالكبَتة من األساتذة يعانوف من ضغنستنتج أف النسبة   اإلستنتاج:

 يـو االمتحاف.

 

 

 

 . 31يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم : 30الشكل البياني رقم 
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يم تسمح بأف تكوف عملية التقي االمتحاف الطريقة اإلجراء و التصحيح يـو السؤال الثاني و الثالثون: 

 موضوعية. 

يم لتصحيح تسمح بأف تكوف عملية التقيالغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كانت طريقة اإلجراء و ا -

 موضوعية. 

إذل حد ما ( و بعد عملية التفريغ اإلجابات ربصلنا  -ال -السؤاؿ بطريقة ثالثية باختيار اإلجابة ) نعم

 (. 33على النتائج التالية يف اعبدوؿ رقم )

 . 32للسؤال  k²(: يوضح التكرارات و النسب المئوية وقيم 33الجدول رقم )             

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %50 20 نعم 
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
6.34 

 
 %17.5 07 ال  إحصائيا  داؿ

 %32.5 13 إذل حد ما 
 %100 40 اجملموع 

 من %50يتبُت أف نسبة  32( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 33من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

يم موضوعية و حاف ال تسمح بأف تكوف عملية التقيالعينة أجابوا أف طريقة اإلجراء و التصحيح يـو االمت

يم موضوعية و نسبة لتصحيح تسمح بأف تكوف عملية التقيترى بأف طريقة اإلجراء و ا %17.5نسبة 

 نعم

 ال

62.5%     37.5% 
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يم تسمح بتحفظ بأف تكوف عملية التقي من العينة أجابوا بأف طريقة اإلجراء والتصحيح 32.5%

ة عند اعبدولي k². و ىو يؤكد مقدار 31موضوعية يـو االمتحاف و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 

و ىي أصغر من قيمة  5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كانت  02و درجة حرية  0.05مستوى الداللة 

k²  و ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية. 6.34احملسوبة و اليت تقدر ب 

يم حاف ال تسمح بأف تكوف عملية التقينستنتج أف طريقة اإلجراء و التصحيح يـو االمت  اإلستنتاج:

 موضوعية.

 . 32يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ  :31الشكل البياني رقم 

  
 

 

 

إطالع األستاذ  على الظروؼ احمليطة بدرس الًتبية البدنية و الرياضية ذبعلو السؤال الثالث و الثالثون: 
 يساعد التلميذ يـو االمتحاف. 

 نعم

 ال

 إلى حد ما 

50%  

17.5%  

17.5%  
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على الظروؼ احمليطة بدرس الًتبية البدنية الغرض من السؤاؿ : معرفة ما إذا كاف إطالع األستاذ  -
 والرياضية ذبعلو يساعد التلميذ يـو االمتحاف.

غَت موافق( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية يف  –السؤاؿ بطريقة ثنائية ) موافق 
 (34اعبدوؿ رقم )

 (33للسؤال ) k²(: يوضع التكرارات و النسب المؤوية و قيم 34الجدول رقم )          

التكرارات  اإلجابة 
 المشاىدة 

النسب 
 المؤوية 

التكرار 
 المتوقع 

مستوى 
 الداللة 

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية 

  %65 26 موافق

13.33 

 

0.05 

 

02 

 

5.99 

 

21.80 

 

 داؿ

 إحصائيا 

 %30 12 غَت موافق

 %5 02 رأي آخر

 %100 40 اجملموع

من  %65يتبُت أف نسبة  33( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 34من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
العينة موافقوف أف اطالعهم على الظروؼ اليت ربيط بدرس الًتبية البدنية والرياضية ذبعلهم يساعدوف 

على أف الظروؼ اليت ربيط بدرس  من العينة أجابوا أهنم غَت موافقوف %30التلميذ يـو االمتحاف و نسبة 
لديهم رأي آخر و ىذا ما  % 5نسبة الًتبية البدنية والرياضية ذبعلهم يساعدوف التلميذ يـو االمتحاف و 

. ودرجة 0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k². و ىو يؤكد مقدار 32مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم 
احملسوبة و اليت يقدر ب  k²و ىي أصغر من قيمة  5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كانت  02حرية 

 ية. و ىذا ما يدؿ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائ 21.80
نستنتج أف إطالع األستاذ على الظروؼ اليت ربيط بدرس الًتبية البدنية و الرياضية خالؿ   اإلستنتاج:

 العاـ الدراسي ذبعلو يساعد التلميذ يـو االمتحاف. 
 

 . 33يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم (: 32الشكل البياني رقم ) -       
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يم أكثر سبة( يف عملية التصحيح ذبعل التقياستعماؿ الربؾبة اآللية ) اغبو السؤال الرابع و الثالثون:

 موضوعية. 

الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف استعماؿ الربؾبة اآللية ) اغبوسبة( يف عملية التصحيح ذبعل  -

 .يم أكثر موضوعية قيالت

رأي آخر( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية يف  –ال  -السؤاؿ بطريقة ثالثية ) نعم

 (. 35اعبدوؿ رقم )

 للسؤال الرابع و الثالثون. k²(: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و قيم 35الجدول رقم )

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %60 24 نعم 
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
22.40 

 
 إحصائيا داؿ

 %40 16 ال 

 %00 00 رأي آخر

 %100 40 اجملموع

65% 

30% 

5% 

 موافق

 غٌر موافق

 رأي آخر
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من  %60يتبُت أف نسبة  34( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 35من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

يم أكثر ( يف عملية التصحيح ال ذبعل التقيعينة البحث أجابوا أف استعماؿ الربؾبة اآللية ) اغبوسبة

( و ىو  33موضوعية  ودل يقدـ أي أستاذ من العينة أي اقًتاح و ىذا مامت سبثيلو يف الشكل البياين رقم )

اعبدولية تساوي  k²يث كاف ح 02و درجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²يؤكد مقدار 

و ىذا ما يدؿ أنو ىناؾ فروؽ ذات  22.40احملسوبة و اليت تقدر ب  k²وىي أصغر من قيمة  5.99

 داللة إحصائية.

نستنتج أف النسبة الكبَتة من األساتذة يؤيدوف فكرة برؾبة استعماؿ الربؾبة )اغبوسبة( يف   اإلستنتاج:

 عملية التصحيح. 

. جابة العينة على السؤاؿ الرابع والثالثُتنسبة إيوضح : 33الشكل البياني رقم 

 
يم التلميذ يـو االمتحاف من خالؿ طريقة سَت ىل ترى أف ىناؾ جدية يف تقيالسؤال الثامن و الثالثون: 

 االمتحاف. 

 يم التلميذ من خالؿ طريقة سَت االمتحاف. رفة ما إذا كانت ىناؾ جدية يف تقيالغرض من السؤاؿ: مع -

60% 

40% 

0% 

  نعم

 ال

 رأي آخر
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 36دوؿ رقم )ال( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية يف اعب -السؤاؿ بطريقة ثنائية ) نعم

 . 35للسؤال  k²(: يوضح التكرارات و النسب المئوية و قيم 36الجدول رقم )           

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %30 12 نعم 
20 

 
0.05 

 
 

 
1 

 
3.84 

 
6.4 

 إحصائيا  داؿ

 %70 28 ال 

 %100 40 اجملموع 

من  %30يتبُت أف نسبة  35( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم 36من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

يم التلميذ يـو االمتحاف من خالؿ طريقة سَت االمتحاف و نسبة أجابوا أف ىناؾ جدية يف تقيالبحث عينة 

يم التلميذ يـو االمتحاف و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل عينة ترى أنو ال يوجد جدية يف تقيمن ال 70%

حيث كاف  1و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  اعبدولية k²( وىو يؤكد مقدار 34البياين رقم ) 

k²  وىي أصغر من  3.84اعبدولية تساويk²  و ىذا ما يدؿ أنو ىناؾ  6.4احملسوبة و اليت تقدر ب

 فروؽ ذات داللة إحصائية 

 يم التلميذ يـو االمتحاف من خالؿ طريقة سَت االمتحافنستنتج أنو ليس ىناؾ جدية يف تقي  اإلستنتاج:
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 ( 35يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم )(: 34الشكل البياني رقم )

 
 ىل ىناؾ اىتماـ باالمتحاف مقارنة بامتحاف مقارنة بامتحاف اؼبواد األخرى. السؤال السادس و الثالثون: 

 الغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف ىناؾ اىتماـ باالمتحاف مقارنة بامتحاف اؼبواد األخرى.  -

إذل حد ما ( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية يف  -ال -السؤاؿ بطريقة ثالثية )نعم

 . 37اعبدوؿ رقم 

 ( 36للسؤال رقم ) k²(:  يوضح التكرارات و النسب المئوية و قيم 37الجدول رقم )

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %10 04 نعم 
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
10.40 

 
 %50 20 ال  إحصائيا  داؿ

 %40 16 إذل حد ما 
 %100 40 اجملموع

30% 

70% 

 نعم

 ال
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 %10يتبُت أف نسبة  (36( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم )37من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

من العينة ترى  %50فقط من عينة البحث ترى أف ىناؾ اىتماـ باالمتحاف مقارنة باؼبواد األخرى و نسبة 

من العينة ترى أف ىناؾ اىتماـ  % 40أنو ليس ىناؾ اىتماـ باالمتحاف مقارنة باؼبواد األخرى و نسبة 

اعبدولية  k²( وىو يؤكد مقدار 35الشكل البياين رقم )ؿبدود مقارنة باؼبواد األخرى و ىذا ما مت سبثيلو يف 

و ىي أصغر من  5.99اعبدولية تساوي  k²حيث كاف  02و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة 

k²  و ىذا ما يدؿ أنو ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية.  10.40احملسوبة و اليت تقدر ب 

 نستنتج أنو ليس ىناؾ اىتماـ بامتحاف البكالوريا الرياضي مقارنة باؼبواد األخرى  اإلستنتاج:

 ( 36يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم ) (:35الشكل البياني رقم )

 
 ىل أنت راض على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف. السؤال السابع و الثالثون: 

 من السؤاؿ: معرفة ما إذا كاف األستاذ موافق على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف أـ ال.  الغرض -

إذل حد ما( و بعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية  –ال  –السؤاؿ بطريقة ثالثية ) نعم 

 (.38يف اعبدوؿ رقم )

 

10% 

50% 

40% 
 نعم

 ال

 إلى حد ما 
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 (.37للسؤال رقم ) k²ة وقيم (: يوضح التكرارات و النسب المئوي38الجدول رقم )      

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %2.5 01 نعم 
13.33 

 
0.05 

 
02 

 
5.99 

 
21.65 

 
 %62.5 25 ال  داؿ إحصائيا 

 %35 14 إذل حد ما 

 %100 40 اجملموع
( يتبُت أف نسبتو 37( اليت توضح اإلجابات حوؿ السؤاؿ رقم )38من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

من  %62.5من عينة البحث أجابوا أهنم راضوف على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف و نسبة  2.5%

من العينة أجابوا أهنم   %35العينة أجابوا أهنم غَت راضوف على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف و نسبة 

راضوف بشكل ؿبدود على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين 

 k²حيث كاف  02و درجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  اعبدولية k²( و ىو يؤكد مقدار 36رقم)

و ىذا ما يدؿ أنو ىناؾ  21.65احملسوبة و اليت تقدر ب  k²و ىي أصغر من  5.99اعبدولية تساوي 

 فروؽ ذات داللة إحصائية. 

 نستنتج أف أغلبية األساتذة غَت راضوف على طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف.  اإلستنتاج:
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 ( 37يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم )(: 36البياني رقم )الشكل 

 
 يم يف امتحاف البكالوريا الرياضي. ىل أنت راض على نتائج التقيالسؤال الثامن و الثالثون: 

 يم يف امتحاف البكالوريا الرياضي. ف األساتذة راضوف على نتائج التقيالغرض من السؤاؿ: معرفة ما إذا كا -

 ( 39ال( وبعد عملية تفريغ اإلجابات ربصلنا على النتائج التالية يف اعبدوؿ ).بطريقة ثنائية )نعم السؤاؿ

 ( 38للسؤال رقم ) k²(: يوضح التكرارات و النسب المؤوية و قيم 39الجدول رقم )      

التكرارات  اإلجابة
 المشاىدة

النسب 
 المئوية

التكرار 
 المتوقع

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ²كا
 الجدولية

 ²كا
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  %7.5 03 نعم 
20 

 
0.01 

 
1 

 
3.84 

 
28.9 

 
 داؿ

 %92.5 37 ال  إحصائيا 

 %100 40 اجملموع 

  %7.5يتبُت أف نسبة  37السؤاؿ رقم  اإلجابات حوؿ( اليت توضح 39من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

يم يف امتحاف البكالوريا الرياضي و نسبة أهنم راضوف على نتائج التقيابوا  فقط من عينة البحث أج

يم يف االمتحاف و ىذا ما مت سبثيلو يف الشكل البياين رقم ا أهنم غَت راضوف على نتائج التقيأجابو   92.5%

11% 

62% 

 نعم 32%

 ال

 إلى حد ما 
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 k²حيث كاف  01و درجة حرية  0.05اعبدولية عند مستوى الداللة  k²( و ىو يؤكد مقدار 38)

. و ىذا يدؿ على أنو ىناؾ 28.9احملسوبة و اليت تقدر ب  k²وىي أصغر من   3.84تساوي اعبدولية  

 فروؽ ذات داللة إحصائية. 

 .يم يف امتحاف البكالوريا الرياضيساتذة غَت راضوف على نتائج التقينستنتج أف أغلبية األ  اإلستنتاج:

 . 38يوضح نسبة إجابة العينة على السؤاؿ رقم (: 37الشكل البياني رقم)

 
 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

 نعم

 ال
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 االستنتاجات                                                        

على ضوء أىداؼ الدراسة و من خالؿ عرض و ربليل النتائج اليت سبت معاعبتها إحصائيا                

 :مت التوصل إذل االستنتاجات التالية

راؼ على إجراء وتصحيح أغلبية عينة البحث )األساتذة( لديهم خربة مهنية معتربة و سبق ؽبم اإلش -1

 البكالوريا الرياضي. امتحاف 

يم وحصوؿ صبيع التالميذ على نقاط مرتفعة يضوعي و نقص اعبدية يف عملية التقيم غَت اؼبو يالتق -2

هائي فبا انعكس سلبا على درس الًتبية البدنية ساىم يف ارتفاع نسبة الغيابات لدى أقساـ اؼبستوى الن

والرياضية وقد اصبع األساتذة على أف احتساب معدؿ الفصوؿ خالؿ العاـ الدراسي ىبدـ الدرس أفضل 

 من االمتحاف.

الفردية وال يتماشى مع قدرات التالميذ وال طريقة التقومي اؼبوجودة يف  قاتالفرو سلم التنقيط ال يراعي  -3

 قد أصبع أساتذة عينة البحث على رفضهم لسلم التنقيط.اؼبنهاج, و 

أغلبية اؼبؤسسات الثانوية ال تتوفر على الوسائل واإلمكانات الالزمة لتحضَت التالميذ يف األنشطة  -4

اؼبربؾبة يف امتحاف البكالوريا الرياضية, و يوجد تفاوت كبَت من مؤسسة إذل أخرى ويف هناية السنة التلميذ 

 يف نفس الظروؼ. متحافاالاز مطالب باجتي

طريقة إجراء و تصحيح االمتحاف ىي ؿبل نقد من طرؼ أغلبية أساتذة عينة البحث حيث أهنا ال  -5

األساتذة على  أغلبية رضات باقي اؼبواد, كما سجلنا عدـ توفر ظروؼ التقومي اؼبوضوعي مقارنة بامتحانا

 الرياضي.  البكالوريانتائج التقومي يف امتحاف 
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أنو هبب على السلطات اؼبعنية إعادة النظر يف ىذا االمتحاف شكال ومضمونا  طالبافيف اػبتاـ يرى الو   

 مكة أدرى بشعاهبا.   لدة من اؼبفتشُت واألساتذة ألف أىبالرجوع إذل القاع

 .مناقشة فرضيات البحث /2.3

ربليل و مناقشة النتائج مث مقارنتها بفرضيات ت من خالؿ االستنتاجا طالبافبعد أف استخلص ال       

 كالتارل:البحث فكانت  

 األولى:مناقشة الفرضية 

يم التلميذ يـو االمتحاف يغَت اؼبوضوعي و نقص اعبدية يف تقيم يليت افًتض فيها الطالباف أف التقو ا   

 انعكس سلبا على درس الًتبية البدنية و الرياضية.

على التوارل احملور  ( و اليت توضح 8-7-6-5-4لنا من خالؿ اعبداوؿ ) و إلثبات ىذه الفرضية تبُت

يم و درس البدنية و الرياضية. نالحظ من خالؿ إجابات األساتذة انو ىناؾ ؿبدود من طرؼ ياػباص بالتق

 ى(أجاب معظم األساتذة عل5وؿ رقم )(.و يف اعبد4التالميذ بدرس الًتبية البدنية كما يوضحو اعبدوؿ )

نقاط فبتازة يف االمتحاف اثر سلبا على سَت الدرس. كما اصبع  ىوؿ صبيع التالميذ علأف حص

األساتذة)العينة( على أّف ظاىرة النقاط اؼبرتفعة أّثّرت سلبا على نفسية األستاذ يف ربضَت الدرس كما ىو 

يذ زاد من ارتفاع يم التلميلنا أف نقص اعبدية يف تق( يتبُت 7(.و يف اعبدوؿ رقم)6مبُت يف اعبدوؿ رقم)

نسبة الغيابات لتالميذ األقساـ النهائية.و قد أصبع األساتذة)العينة(على أف احتساب نقطة معدؿ الفصوؿ 

 الثالث زبدـ أكثر درس الًتبية البدنية و الرياضية.

حيث توصال إذل  نفس النتيجة و عليو   Méard ; J.Bertone ; S وبلقاسم  و ىذا ما أكدتو دراسة شاريب

 .فلباللطاتأكدت الفرضية األوذل 
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  :مناقشة الفرضية الثانية    

 أف سلم التنقيط ال يتناسب مع قدرات التالميذ وال يراعي الفروقات الفردية . طالبافواليت يفرض فيها ال

ث اؼبوجودة يف احملور الثال (21,16,15,14,13وإلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من خالؿ اعبداوؿ رقم )

( أف سلم التنقيط ليس 13خالؿ إجابات األساتذة يف اعبدوؿ رقم ) اػباص بسلم التنقيط ,حيث نالحظ

يف متناوؿ التالميذ , وأصبع األساتذة على أف سلم التنقيط ال يراعي الفروقات الفردية كما ىو موضح يف 

ال يعتمدوف على ىدا السلم يف  ساتذة على أهنم( أجاب األ15(. ويف اعبدوؿ رقم )14اعبدوؿ رقم )

يم التالميذ خالؿ العاـ الدراسي, والنسبة القليلة اليت تعتمد عليو يف التقومي أجابت أف التالميذ ال يتق

(. كما أجاب معظم األساتذة على أف 16يتحصلوف على نقاط جيدة كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم )

( يتبُت لنا 21يذ يف االمتحاف ال سبثل اؼبستوى اغبقيقي. يف اعبدوؿ رقم )النقطة اليت يتحصل عليها التلم

 أف جل األساتذة رافضوف لسلم التنقيط.

نفس النتيجة أال وىي االىتماـ بالنتيجة الكمية دل  إذلوىذا ما أكدتو دراسة "شاريب بلقاسم" حيث توصل 

دو بعض التحفظات من ىده الطريقة واليت يكن مقبوال من طرؼ كل التالميذ وال حىت األساتذة الذين أب

 تساوي بُت التالميذ يف حُت أف التالميذ غَت متساوين يف القدرات البدنية.

 طالبافية لثانتأكدت الفرضية ال وعليو

 :مناقشة الفرضية الثالثة

أف الوسائل واألدوات ال تتوفر يف صبيع الثانويات وال تستجيب ؼبعايَت  طالبافواليت افًتض فيها ال

 البكالوريا الرياضي. امتحاف
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 ( اؼبوجودة28,26,25,24,23,22وإلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من خالؿ اعبداوؿ رقم )

صبيع الؿ إجابات األساتذة أف الوسائل واألدوات ال تتوفر يف خيف احملور الرابع حيث نالحظ من 

 الثانويات , وىناؾ تفاوت من مؤسسة إذل أخرى.

 امتحاف( يتبُت لنا أف أغلبية الثانويات ال تتوفر على وسائل وأدوات تسمح بإجراء 28ويف اعبدوؿ رقم)

( يتبُت أف معظم األساتذة أجابوا أف االمتحاف ال هبرى باؼبؤسسة 29البكالوريا الرياضي. ويف اعبدوؿ رقم )

بناءا على النتائج وما ذكرناه يف  االمتحاف. الجتيازا بل يتنقل التالميذ إذل مؤسسة أخرى اليت يعملوف فيه

وإعداد درس الًتبية البدنية والرياضية الدراسة النظرية يف فصل درس الًتبية البدنية عند التخطيط لتحضَت 

)أمُت أنور العب اؼبتاحة.هبب دراسة شاملة إلمكانيات اؼبدرسة ومكاف الدرس وكذا األدوات اؼبتوفرة واؼب

 . اػبورل(

 .وعليو تأكدت الفرضية الثالثة لطالباف

 :مناقشة الفرضية الرابعة

 يم.يشروط اعبدية واؼبوضوعية يف التق أف ظروؼ اإلجراء والتصحيح ال توفر طالباففيها ال افًتضواليت 

اؼبوجودة يف احملور  (39,38,37,36,35,33,31وإلثبات ىذه الفرضية تبُت لنا من خالؿ اعبداوؿ )

( 31خالؿ إجابة األساتذة يف اعبدوؿ رقم ) نؼ اإلجراء والتصحيح حيث نالحظ ماػبامس اػباص بظرو 

أف طريقة اإلجراء والتصحيح ال توفر ظروؼ اؼبوضوعية يف عملية التقومي مقارنة باؼبواد األخرى. ويف اعبدوؿ 

وطات خارجية تؤثر على أف األستاذ يتعرض لضغ نالحظ أف النسبة الكبَتة من األساتذة ترى (32رقم )

الربؾبة اآللية )اغبوسبة( يف عملية  استعماؿ( وافق األساتذة أف 35يم. ويف اعبدوؿ رقم )يعملية التق

تذة أنو ال توجد ىناؾ جدية يف النقاط تعطي أكثر موضوعية لعملية التصحيح. ويرى معظم األسا استخراج
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وىف اعبدوؿ رقم (. 36كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم )  االمتحافيم التلميذ من خالؿ طريقة سَت يتق

( يتبُت أف معظم األساتذة غَت راضوف على طريقة إجراء وتصحيح االمتحاف.وأصبعت العينة كما ىو 38)

 اضي.يم يف امتحاف البكالوريا الريقيت(.على عدـ رضاىم على نتائج ال29موضح يف اعبدوؿ رقم)

ى يم يطغعملية التقي يم توصلنا إذل أف الدراسة النظرية يف أنواع التقيبناءا على ىذه النتائج وما تطرقنا إليو يف

 يم اؼبوضوعي ال تتوفر يف طريقة إجراء وتصحيح االمتحاف.عليها جانب الذاتية وشروط التقي

 وعليو تأكدت الفرضية الرابعة لطالباف.
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 الخالصة العامة

خالؿ النتائج اؼبتوصل إليها يف حبثنا ىذا, على ضوء ربليل إجابات األساتذة )العينة( وما توصلت إليو  من

 الدراسات اؼبشاهبة وما تطرقنا إليو يف اعبانب النظري. 

يم التلميذ يـو االمتحاف اليت تدفع باألستاذ إذل تقي ةالشروط الالزم يم دل تستويفيبكن القوؿ أف عملية التقي

 موضوعيا معتمدا على سلم التنقيط.    ييماتق

ليس يف متناوؿ قدرات التالميذ وال يراعي  طوإال كيف يبكن تقبل إصباع األساتذة على أف سلم التنقي

الفروقات الفردية من جهة ومن جهة أخرى رفضهم لنتائج التقومي يف االمتحاف بالرغم من أف األستاذ ىو 

 النتائج .  اؼبسؤوؿ األوؿ واألخَت على ىذه 

العاـ الدراسي و  ؿومنو نستخلص أف الظروؼ اليت يعمل فيها التلميذ واألستاذ على حد سواء خال

الفروقات الفردية بُت التالميذ والتفاوت يف الوسائل واألدوات من ثانوية إذل أخرى ,واألنشطة اؼبربؾبة يف 

يما موضوعيا. وعليو على السلطات ذ تقييقة اإلجراء ال تسمح لألستاذ بتقييم التلمياالمتحاف وكذا طر 

 إعادة النظر يف ىذا االمتحاف شكال ومضمونا .  
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 التوصيات:

  :البكالوريا الرياضي فإننا نقًتح المتحافالتلميذ  اجتيازأنو إذا كاف البد من  طالبافيرى ال

مسار امتحاف  إنشاء عبنة وطنية تضم مفتشُت وأساتذة ذوي خربة من صبيع مناطق البالد لتقومي -

  .البكالوريا يف العشرية اؼباضية للخروج بأىم النقاط السلبية واإلهبابية واقًتاح اغبلوؿ اؼبمكنة

إعداد دراسة ميدانية تأخذ بعُت االعتبار صبيع معطيات التلميذ اعبزائري تكوف حجر أساس إلعداد  -

عُت االعتبار ذوي العاىات واألمراض الفردية ويأخذ ب الفروقاتسلم تنقيط جديد يراعي مستوى التلميذ 

 اؼبزمنة.

على السلطات اؼبكلفة بالتخطيط واإلقباز أخذ بعُت االعتبار مادة الًتبية البدنية والرياضية عند بناء  -

ميادين ؼبمارسة اؼبادة والتلميذ  ؿوات األخَتة مت إقباز ثانويات بداؼبؤسسات الًتبوية ألننا الحظنا يف السن

 .االمتحاف يف هناية السنة مطالب باجتياز

 توفَت الوسائل واألدوات الالزمة اليت تساعد األستاذ على ذبهيز التلميذ لالمتحاف. -

أخذ النقطة السنوية لألستاذ بعُت االعتبار حىت كبافظ على اىتماـ التلميذ ؼبادة الًتبية البدنية والرياضية  -

 لتلميذ ومدى التطور.من جهة ويبكن األستاذ من معرفة اؼبستوى الفصلي ل

تقليص األنشطة اؼبربؾبة يف االمتحاف من أربعة إذل نشاطُت اختياريُت باإلضافة إذل النقطة السنوية  -

    (. اؼبالحقانظر )   . لألستاذ كما ىو معموؿ بو يف الدوؿ األوروبية على غرار فرنسا
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The summary of the study 

The title of the study : "the reflex of the evaluation, in sports baccalaureat 

on the course of Physical edication  and sports "a descriptive study experienced 

on teachers of Physical edication of Mostaganem city. 

The study  aims to know the reflex of evaluation, in sports baccalaureate  

on the course of Physical edication This study has shown cleary the lack of 

seriousness and objectivity in evaluating or testing the student the 

exam .effectively ,That obvious lack mentioned befor has had a negative 

affection on the course of Physical edication and sports .pratically , forty teachers 

of sports have been selected from Mostaganem on purpose to deal with final 

classes as well as to be in charge of the sports baccalaureate .they have 

represented 37,03%  from the global number of 108 teachers in addition of the 

searches to collect all the information from the teachers of Physical edication and 

sports .certainly the searchers were So quolified to follow This 

operation.consequently,the searchers have acertained and proved the lack of 

seriousness and objectivity in evaluating and testing the student in the Day of the 

exam . Namely, Most of the student got High grades.unfortunately, the discipliné  

has  missed its  value  and  the  students  of final classes have Given no 

importance to This discpline which is Physical  and it has been very  clear, hight 

grades, hight  number of absentees all That affected negativelly on course of 

Physical edication .importanly, teachers of Physical edication have agreed to 

count terms average which served objectives of the course better then the 

baccalaureate exam .in an other part the searchers ,after study and observation 

,have raised a very effective suggestion That could be a future Council  or theory 

.they have  proposed to take ,the yearly average of the students ,moreover, they 

have added ,That the teachers is the unique who know his student and can 

evaluate them.an other proposition has been raised  seinforse the right and legal 

evaluation is to reduse the programmed activities in the exam to  one or two 

activities instead of four.     

KEY WORDS : Evalauation -  baccalaureate exam - course of Physical 

edication). 

  



 

 

Résumé :  

 l’évaluation dans L’examen du bac et s,est reflexions sur le cour de l’éducation 

physique et sportive, étude descriptive faite sur des professeurs d’éducation 

physique et sportive de la wilaya de Mostaganem. 

L’objectif de l’étude est de connait a le reflet de évaluation dans l’examen du bac 

sportif sur le cour d’éducation sportive, pour atteindre. cet objectif. les étudiants 

ont suppose que le manque de sérieux et d’objectivité dans l’évaluation de 

l’élève le jour de l’examen avait un (reflet) négative sur le cour d’éducation 

physique et sportive. 

Pour confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé le qu’est connaitre comme 

outil , pour recueillir des formations , ce dernier répondant à des exigence 

scientifique était posé sur 40professeurs d’éducation physique et sportive .de la 

wilaya de Mostaganem , choisi intentionnellement sur la base de encadrement à 

des classes de terminal . 

D’une part et au aussi de leur encadrement de l’examen du BAC . 

On le taux d’échantillon a atteint 37,03 %  du nombre total estimé à                  

108 professeurs en suivant l’approche descriptive . 

La conclusion la plus un portante que nous avons fait était , l’évaluation 

subjective , le manque de sérieux dans l’évaluation de l’élève le jour de l’examen 

et l’obtention de élèves a de bonnes notés .a contribué a élève le taux d’absence 

et le manque d’intérêt des élève de terminal. qui c’est percuté négativement sur le 

cour d’éducation sportif. 

Vu ces résultat , nous avons proposé d’inclure la note d’évaluation de 

l’élève durant l’année a la note de l’examen pour garder l’attention de l’élève, 

parce que le professeur connait le niveau réel de ces élèves consul réduire les 

activités programmées dans l’examen a deux examen par  au lieu de quatre 

activité programmés .                

                
Mot clé : L’évaluation    Bac Sportif        Cour d’éducation physique et sportif 

    

 

 



 

 

 

 ملخص الدراسة

درس الًتبية البدنية والرياضية  سَت على وانعكاساتو يم يف امتحاف البكالوريا الرياضيالتقي عنوان الدراسة :

 أجريت على أساتذة الًتبية البدنية والرياضية لوالية مستغازل ".   راسة مسحية" د

درس الًتبية البدنية  سَت يم يف امتحاف البكالوريا الرياضي علىإذل معرفة انعكاس التقي ؼ الدراسةهتد

يم التلميذ يـو أف نقص اعبدية واؼبوضوعية يف تقي ولتحقيق ىذا اؽبدؼ افًتض الطالباف –والرياضية 

االمتحاف كاف لو انعكاس سليب على درس الًتبية البدنية والرياضية . وللتأكد من ىذه الفرضية استخدمنا 

االستبياف كأداة عبمع اؼبعلومات الذي وجو إذل أساتذة الًتبية البدنية والرياضية , بعدما استوىف الشروط 

ة مستغازل, مت اختيارىم بصورة قصدية على أساس العلمية . طبق على أربعُت أستاذا للمادة من والي

اإلشراؼ على األقساـ النهائية ومن جهة أخرى سبق ؽبم تأطَت امتحاف البكالوريا الرياضي , حيث بلغت 

ىم استنتاج . وأأستاذ بإتباع اؼبنهج اؼبسحي 039بمن العدد اإلصبارل اؼبقدر  ℅ 01530نسبة العينة 

يم التلميذ يـو االمتحاف وحصوؿ صبيع  اؼبوضوعي ونقص اعبدية يف تقيلغَتيم اتوصلنا إليو كاف التقي

التالميذ على نقاط مرتفعة, ساىم يف ارتفاع نسبة الغيابات وقلة اىتماـ تالميذ األقساـ النهائية انعكس 

 سلبا على درس الًتبية البدنية والرياضية .       

لتلميذ خالؿ السنة إضافة إذل نقطة االمتحاف حىت وعلى ضوء ىذه النتائج اقًتحنا إدراج نقطة تقومي ا

كبافظ على اىتماـ التلميذ باؼبادة , ألف األستاذ يعرؼ اؼبستوى الفعلي لتالميذه ومدى التطور وكذا 

 تقليص األنشطة اؼبربؾبة يف االمتحاف إذل نشاطُت اختياريُت بدؿ أربعة أنشطة إجبارية. 

 البكالوريا الرياضي             درس التربية البدنية والرياضية            يمالتقي  الكلمات المفتاحية :


