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 مقدمة: - 1
وبناء و   تعترب الًتبية البدنية والرياضية ميدانا ىاما من ميادين الًتبية و مادة فعالة لتكوين الفرد السليم يف اجملتمع

و       اجملتمع   تشكيل شخصيتو ليكون عضوا فعاال يف اجملتمع الذي يعيش فيو ويتفاعل معو ويساعد يف ىذا 

 النهوض بو يف كافة ادليادين.

فالًتبية البدنية والرياضية نظام تربوي عميق االندماج للنظام الًتبوي العام ختضع لنفس الغايات واألىداف اليت 

وىي مادة تعليمية من ضمن مواد ادلدرسة االبتدائية و قد أولتها وزارة  اوحتقيقه لبلوغهاتسعى إليها الًتبية العامة 

وأعادت     رجتها يف امتحان شهادة التعليم ادلتوسط و شهادة البكالوريا أد أهناالًتبية الوطنية أمهية متميزة بدليل 

بناء منهاجها يف إطار اإلصالح الشامل للمناىج مبقاربة الكفاءات دلا ذلا من إسهام و دور يف بلورة  وتطوير 

 شخصية الطفل و ألهنا تتميز بالتأثري ادلباشر على التعبري احلركي بكل ما يتضمنو من تصرفات 

وخاصة تلك اليت تكتسي صبغة اللعب و حتويلو إىل سلوكات مبنية ومكيفة مبنهج  ،و سلوكات حركية عفوية 

علمي شامل ذي نظرة متفتحة على احمليط بأبعاده.ويعترب اللعب اجملال األوفر للطفل يف مرحلة التعليم االبتدائي  

والوسيلة ادلثلى لتطوير قدراتو  ،يف معهما فهو يشكل الركيزة األساسية الكتشاف الطفل نفسو وزليطو والتك

اللعب دينح الطفل فرص  أن كما  ،البدنية والفكرية و إثبات ذاتو و استثمار مواردىا و تنويع ادلهارة احلركية لديها 

التعلم عن طريق احملاولة ويتيح لو متعة التخيل و اإلبداع ومواجهة الذات والغري يف الوقت نفسو بإبراز قدراتو 

يف إطار منظم ومهيكل تراعى فيو خصوصيات الطفل وشليزاهتا حىت  متدادهاجل الفوز.كل ىذا جيد أوتفعيلها من 

ًتبية البدنية اليت تعترب الفضاء األوفر لتعلمات يف صيغة اللعب ودتتاز بقالب إمكانياتو البدنية فتضمنو حصة ال

 .تعليمي /تعلمي ىادف يرعاه ادلعلم  
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باعتباره تربية قاعدية مالزمة ،ادلسار الدراسي  ةوىكذا يبقى إسهام الًتبية البدنية و الرياضية شرطا أساسيا  دلواكب

إذ أهنا تساىم بقدر كبري يف تنمية وتطوير اجلانب ادلهاري بكل ،حلسيةللطفل بأبعادىا الفكرية واالجتماعية وا

قوة مرونة  –مقاومة  -االستجابة ( فضال على تنمية العوامل التنفيذية) سرعة-التنسيق-اإلدراك-أبعاده )التحكم

، 2003الًتبية، ) ( كما أن ذلا دورا يف تكوين و بلورة الشخصية ادلستقبلية للطفل جبانبها الذايت واالجتماعي .

.وبالرغم من التطورات احلديثة اليت طرحت نفسها على اىتمام الباحثني اليزال من جيادل يف أمهية الًتبية (03ص 

ن إدراجها يف نشاط الًتبية يف ىذه ادلستويات نوع من احلشو يف أالبدنية و الرياضية يف ادلدرسة االبتدائية ويشري 

ن الًتبية البدنية و الرياضية فًتة راحة ال يستفيد منها التلميذ يف ىذه ادلرحلة  حقا أويرى بعضهم ،اجلدول الزمين

مارسة احلقيقية و ادللموسة للًتبية ادلأهنا مخس سنوات عمر ادلرحلة االبتدائية تذىب ىباء من حياة أبنائنا دون 

انعدام األساتذة ادلختصني يف ىذه ادلادة البدنية والرياضية باستثناء احلركات اليت يقومون هبا رفقة ادلعلمني حيث 

إن معظم ادلدارس االبتدائية تفتقر ألبسط الوسائل  .و الرياضية ةالبدني للًتبيةدون إعطاء الوجو احلقيقي حال 

فالًتبية البدنية والرياضية مادة تعليمية . (93 ، ص1993)الكرمي، .وادلنشئات اخلاصة بالًتبية البدنية و الرياضية

وجزء ال يتجزأ من ادلناىج الرمسية يف مجيع ادلراحل التعليمية وىي مادة دراسية تساىم من خالل أنشطتها  إلزامية

ادلختلفة يف تنمية مؤىالت ادلتعلم وحتقيق النجاعة احلركية فرديا ومجاعيا وإعطائو الفرصة للتعبري عن ذاتو وإمكانياتو 

)حثرويب،  دلناسبة ذلا وادلتماشية مع قدراتو العقلية والبدنية.حسب ما تقتضيو الوضعية واحلالة باختيار احللول ا

سنة وبفضل االحتكاك مع الزمالء ومالحظتنا  15ومن خالل جتربة ميدانية يف التعليم دلدة .(263، ص 2112

نشاط  تطبيق درس واقععند  للوقوفالباحثان  الطالبان كل ىذا دفعنا ضلن للظروف اليت حتيط بادلدرسة االبتدائية 

ومعاجلة ىذا ادلوضوع وفق منهجية علمية،مقسمني ىذه الدراسة إىل الًتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية 

الدراسات تطرقنا فيو إىل األول فصل ،القسمني ،نظري وتطبيقي ،حيث يضم اجلانب النظري ثالثة فصول 

فخصص للًتبية البدنية الفصل األخري  نية والرياضية،أمادرس الًتبية البد لحو  الثاينفصل الو  والبحوث ادلشاهبة
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وحاولنا إبراز األمهية البالغة ذلذا النشاط وكيفية تدريسو يف ادلدارس االبتدائية ،أما  . والرياضية بادلرحلة االبتدائية

الوصفي ادلالئم اإلجراءات ادليدانية،فاعتمدنا ادلنهج و   اجلانب التطبيقي فضم فصلني ،فصل حول منهجية البحث

دلثل ىذه الدراسات ومشلت العينة معلمي ادلرحلة االبتدائية واليت تعترب احملرك األساسي للعملية الًتبوية واختريت 

،حيث قدمنا االستمارة للمعلمني  كأداة جلمع ادلعلومات  ةبطريقة عشوائية واستخدمنا االستمارة االستبياني

واقع ل مسحية ألجل دراسة قابلة شخصية مع مفتشي ادلقاطعة،االدراي والًتبويبادلدارس االبتدائية كما كانت لنا م

درس الًتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر ادلعلمني وادلفتشني من أجل احتواء الظروف احمليطة بتطبيق درس ىذا 

إىل النتائج منها أن درس  أما الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل عرض وحتليل النتائج ومناقشاهتا وبعد توصلنا النشاط،

ادلعلم ال يعتمد ن أالًتبية البدنية والرياضية ال يطبق يف ادلدارس االبتدائية بالشكل الكايف و العلمي الصحيح  و 

وأن معظم ادلدارس االبتدائية تفتقر للوسائل  التحضري لدرس الًتبية البدنية والرياضية على ادلنهاج الًتبوي فقط يف 

ية ويف األخري قمنا بوضع بعض االقًتاحات والتوصيات تدعم االىتمام بدرس الًتبية البدنية وادلنشات الرياض

 والرياضية يف ادلدارس االبتدائية.

 :مشكلة البحث -2

تعترب الًتبية البدنية والرياضية جزء متكامل من الًتبية العامة وادليدان التجرييب يشغل دوافع النشاطات ادلوجودة يف  

وتعمل  الثقة بالنفسشخص يهدف إىل تكوين ادلواطن من الناحية البدنية والعقلية و االنفعالية االجتماعية ودتنح 

تمع وىي تقوم ببناء وتسوية السلوك القاعدي للطفل، فتعترب على تكوين شخصية سليمة تساىم يف بناء اجمل

 ،حوضا لرعاية األفراد وتربيتهم طبقا جلميع مستوياهتم أي مراعاة مجيع مراحل النمو وخاصة ادلرحلة التعليمية األوىل

يف تكوين   ال تنحصر أىداف الًتبية البدنية والرياضيةو منها ينطلق وجها ليحدد مستقبلو و السلوك الذي يسلكو، 

وتساىم  بقسط وافر يف تنمية  مباشربل تتدخل بشكل  األوساطناء اجلسم فقط كما ىو شائع يف كثري من بو 
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فهي موجهة لتكوين  األخرى األنشطةوتطوير شخصية ادلتعلم لكل أبعادىا :احلركية وادلعرفية والعالئقية شأهنا شأن 

 . (264، ص 2012)حثرويب،   ادلثقف. ،ادلسؤولن الواعي ،ادلواط

مل جيد من حيقق لو ميولو ضلو ىذه األلعاب ومل ان عنده ميول ضلو األلعاب الرياضية و  أفالتلميذ يف ىذا الطور ينش 

جيد أمامو الوسائل الضرورية دلمارسة الًتبية البدنية والرياضية سواء كانت ىذه الوسائل مرافق رياضية أو مربني 

وذلذا طرحنا ال يستطيع التعبري عن ىذه ادليوالت والرغبات حركيا و فهذا يشكل عائقا  رياضيني متخصصني

 التساؤل العام التايل:

وفق الظروف واإلجراءات الالزمة من  ىل درس التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية يطبق  -

 وجهة نظر معلمي ىذه المرحلة ؟

 ومنو تفرعت التساؤالت اآلتية:

طبق درس التربية البدنية والرياضية في غياب التكوين أن يىل يستطيع معلم المدرسة االبتدائية  -1

 المتخصص؟

في تطبيق درس التربية البدنية والرياضية ليحقق  فقط يعتمد المعلم فقط على المنهاج التربويىل  -2

 ؟منو  األىداف العامة 

 لتطبيق درس التربية البدنية والرياضية ؟المدارس االبتدائية مناسبة  يالرياضية فىل الهياكل والوسائل  -3

 ؟ية لدى معلمي المرحلة االبتدائيةدرس التربية البدنية والرياض تطبيقما ىي أىم الصعوبات التي تعرقل  -4

 أىداف البحث: - 3
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حتقيقها يف ادلدارس االبتدائية نسعى من خالل دراستنا يف ىذا البحث الوصول إىل مجلة من األىداف آملني  
  واليت تتمثل يف :

الًتبية  غايات و أىداف إدراك إىل بو للوصول الرياضية و البدنية الًتبية مادة يف ادلعلم وتأطري تكوين ضرورة  -1

  .الرياضية و ةالبدني

التعرف على دور ادلنهاج يف حتقيق أىداف الًتبية البدنية والرياضية  العامة من خالل تطبيق درس الًتبية  -2

 البدنية والرياضية بشكل علمي وصحيح .

 الًتبية درس إصلاح يف ادلعلم تساعد و تساىم اليت الرياضية ادلناسبة الوسائل و اإلمكانيات توفري ضرورة  -3

 .الرياضية و البدنية

االطالع على الصعوبات وادلشاكل اليت يواجهها ادلعلم يف ادلدرسة االبتدائية عند تطبيق درس الًتبية البدنية  -4

 والرياضية. 

                                                                                           فرضيات البحث: - 4

   الفرضية العامة:  -4-1   

درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية تعًتضو عدة معوقات سلتلفة اليت ال ختدم متطلبات و  تطبيق إن

 حاجات التالميذ ذلذه  ادلرحلة احلساسة وال يطبق حسب اإلجراءات والظروف الالزمة.

  الجزئية:الفرضيات  - 4-2 

 األولى: الجزئيةالفرضية  -1 - 2 – 4 

  طبق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ظل عدم تكوينو ادلتخصص أن يال يستطيع معلم ادلدرسة االبتدائية

. 
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 الفرضية الجزئية الثانية: -2 - 2 –   4

 .ال يعتمد ادلعلم فقط على ادلنهاج الًتبوي ليحقق األىداف العامة من درس الًتبية البدنية والرياضية 

 الفرضية الجزئية الثالثة: -3  - 3 – 4

 ق درس الًتبية البدنية والرياضية.اذلياكل والوسائل الرياضية يف ادلدارس الرياضية غري مناسبة لتطبي 

 الفرضية الجزئية الرابعة: -4 - 3 – 4 

 الوسائل الرياضية ادلخصصة للنشاط الرياضي وعدم ختصص ادلعلم من أىم العوائق اليت  و نقص ادلرافق

   ادلناىج.تعًتض ادلعلم يف حتقيق األىداف ادلسطرة يف 

 : والماىية إليوأىمية البحث  -5

 أىمية البحث: -5-1

الوقوف على ادلعوقات الًتبوية اليت تؤثر على تطبيق درس الًتبية البدنية  يكتسي حبثنا ىذا أمهية بالغة تتجلى يف 
جل ادلسامهة يف تقدمي احللول الًتبوية الناجعة ذلا  حسب األولويات واليت أوالرياضية يف ادلدارس االبتدائية من 

 البحث على جانبني  مها: أمهيةتشتمل ة و تساىم يف الرفع من مستوى احلركة الرياضية ادلدرسي

 ي:ملالجانب الع -

يدعم ىذا البحث الصرح العلمي مبعلومات و معارف يعتمد عليها من يريد البحث يف مثل ىذه 
 .ادلوضوعات

 
 الجانب العملي:  -

 تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية تعرقلو العراقيل اليت  األسبابيكون ىذا البحث زلاولة لتوضيح  أن
 ادلدارس االبتدائية.يف 
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حتقيق  العوامل ادلختلفة على تأثريالضرورة اليت يكتسبها البحث و يساىم يف حتقيقها فهي معرفة  أما -
 . معلمي ادلرحلة االبتدائيةالًتبية البدنية و الرياضية من وجهة درس  أىداف

 
 ماىية البحث: -5-2

ارتأينا تدعيم حبثنا بعدة مراجع وحبوث يف اجلانب النظري الذي اشتمل على ثالثة فصول ،حيث تطرقنا يف 

.كما تعرضنا يف الفصل الثاين إىل درس الًتبية البدنية الدراسات السابقة والبحوث ادلتشاهبةالفصل األول إىل 

رس االبتدائية .أما الفصل الثالث فتطرقنا إىل والرياضية والذي يهمنا يف حبثنا لتطبيقو بصورة صحيحة يف ادلدا

الًتبية البدنية والرياضية .أما ما خيص اجلانب التطبيقي فقد حاولنا الوصول إىل نتائج وتوصيات وعلى اإلجابة 

 ادلطروحة يف حبثنا . التساؤالتعلى 

 مصطلحات البحث: - 6

 .(12، ص1991)شعالل،  العادي ألمر من األمور.ىي ادلشاكل واألشياء اليت تعرقل السري إشكالية:  -6-1

ويكون مقصودا أو  ىي كل ما يعيق السري احلسن والعادي ألمر من األمور لإلشكالية:  يالتعريف اإلجرائ -

 غري مقصود.

يعرف درس الًتبية البدنية والرياضية على انو الوحدة الصغرية يف درس التربية البدنية والرياضية:  -2- 6

الدراسي يف اخلطة الشاملة دلنهاج الًتبية البدنية والرياضية بادلدرسة،وىي تشمل كل أوجو األنشطة اليت  الربنامج

إىل ما  ةن يكتسبوا ادلهارات اليت تتضمنها ىذه األنشطة باإلضافأيريد ادلدرس أن ديارسها تالميذ ىذه ادلدرسة ،و 

 (94، ص 1992و الشاطئ، )البسيوين  يصاحب ذلك من تعليم مباشر وتعليم غري مباشر.
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و و الرياضيات  ءىو أحد أشكال ادلواد األكادديية مثل الفيزيا درس التربية البدنية والرياضية: التعريف اإلجرائي -

العلوم بل ىو ادلادة الوحيدة اليت تشمل تقريبا على كل ادلواد األخرى دلا تتضمنو من معارف ترتبط بالعلوم و 

اجلانب ادلعريف   ) الثةب الثنللحركة و تاريخ الرياضات ادلختلفة. و يشمل اجلوا ةالفيزيائيالقياسات و التفسريات 

 .(اجلانب الوجداين –احلس حركي 

ىي تلك العملية الًتبوية اليت ترمي إىل تكوين الفرد تكوينا متكامال من التربية البدنية والرياضية : -6-3

 .(05، ص 2005)بوسكرة،  العاطفية وادلعرفية .الناحية احلسية احلركية واالجتماعية 

ديكن تناول الًتبية البدنية والرياضية كمنظور إجرائي على أساس  التربية البدنية والرياضية:التعريف اإلجرائي  -

أهنا رلموعة أساليب وطرق فنية هتدف إىل اكتساب القدرات البدنية للمهارات احلركية وادلعرفية واالجتاىات 

وىي أيضا رلموعة نظريات و ادلبادئ اليت تعمل على تربير وتفسري استخدام األساليب الفنية ،كما أهنا الفكرية 

رلموعة القيم وادلثل اليت تشكل األىداف واألغراض وتكون مبثابة زلاكاة وموجهات للربامج و األنشطة وكما يبدو 

لبعض،وذات طبيعة ىرمية مندرجة فعلى الرغم فان ىذه العمليات مًتابطة ومتكاملة كما أهنا تفضي إىل بعضها ا

من ذكر األساليب والطرق الفنية أوال ،إال أهنا اخلطوة األخرية بعد تشكيل األىداف واألغراض وبعد االعتماد 

 .(11، ص1992)اخلويل،  على النظريات وادلبادئ.

األساسية وىي تطبيع  وحاجاتىي مؤسسة اليت أنشاىا اجملتمع لتقابل حاجة من المدرسة االبتدائية:  -4- 6

 أفراده تطبيعا اجتماعيا ليجعل منهم أعضاء صاحلني.

ىي مؤسسة تعليمية وعمومية تضم الطورين األول والثاين من التعليم التعريف اإلجرائي المدرسة االبتدائية:  -

على ادلدرسة االكمالية ماعادا ما يتعلق بالتنسيق الًتبوي  استقالال يكاد يكون تامااالبتدائي وىي مستقلة 

 . (54، ص 2000)بن سامل،  وبالشؤون ادلالية.
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من ادلراحل التعليمية يف حياة اإلنسان حيث تنقسم إىل طورين  ىي ادلرحلة األوىلاالبتدائية:المرحلة  -6-5

والطور الثاين  يبدأ من السنة الرابعة وينتهي عند  ،الطور األول يبدأ من السنة األوىل و ينتهي عند السنة الثالثة

 السنة اخلامسة .

من ادلراحل التعليمية يف حياة اإلنسان حيث تنقسم  ىي ادلرحلة األوىلالمرحلة االبتدائية:  التعريف اإلجرائي -

دأ من السنة الرابعة إىل طورين ،الطور األول يبدأ من السنة األوىل و ينتهي عند السنة الثالثة والطور الثاين  يب

 وينتهي عند السنة اخلامسة .

  :الخالصة

البحث  فرضيات و أمهيةالو البحث ذكرنا أىداف مث  ،تطرقنا يف التعريف بالبحث إىل سرد ادلقدمة وادلشكلة 
 .وإجرائيانظريا وقمنا بتعريف مصطلحات البحث  وادلاىية إليو
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 تمهيد:

الدراسة ادلشاهبة ىي رلموعة من التقارير والبحوث اليت سبقت وان عاجلت موضوع البحث احلايل 

وىي تدل الباحث على ادلشكالت اليت مت اصلازىا من قبل أو ادلشكالت اليت ال زالت يف حاجة إىل 

دراسة أو حبث معمق،وتعترب ىذه الدراسات جانبا ىاما جيب على الباحث تناولو لتدعيم حبثو حيث 

توضح لو سلتلف اجلوانب اليت تكون الدراسات ادلشاهبة قد عاجلتها،باإلضافة إىل أهنا تفتح أفاق حبث 

األخطاء ومن بني جديد للموضوع بعيدا عن التكرار وأهنا تعدد اإلجراءات والوسائل ادلناسبة لتفادي 

 ىذه الدراسات صلد :

 :األولىالدراسة  -1-1

اثر درس التربية البدنية حتت عنوان:    2012بوعرعارة زلمد طاىر سنة رسالة ماجيسرت للباحث -

والرياضية على التحصيل الدراسي وبعض المهارات الحركية )الرشاقة والتوازن( لتالميذ المرحلة 

 االبتدائية.

عدم تعدد حصة الرتبية البدنية الرياضية عدة مرات يف األسبوع ويشرف عليها سلتصني معرفة أسباب 

باعتبارىا مكيفة ارتأى الباحثان إىل طرح السؤال الرئيسي التايل : ما ىو تأثري درس الرتبية البدنية والرياضية 

 على التحصيل الدراسي وبعض ادلهارات احلركية ؟

 نية والرياضية على التحصيل الدراسي؟ما ىو تأثري درس الرتبية البد -

 ما ىو تأثري درس الرتبية البدنية و الرياضية على ادلهارات احلركية ؟ -
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:التعرف على اثر درس الرتبية البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي وبعض  أهداف البحث -

 ادلهارات احلركية.

البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي يف مواد : التعرف على اثر درس الرتبية األهداف الجزئية -

 اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية والتاريخ واجلغرافيا.

 التعرف على اثر درس الرتبية البدنية والرياضية على ادلهارات احلركية يف الرشاقة والتوازن . -

ات احلركية تبعا دلمارسة الرتبية البدنية معرفة ما إذا كان فروق على مستوى التحصيل الدراسي وادلهار  -

 والرياضية.

 :فرضيات البحث -

يف ادلتوسطات القياس القبلي  0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الرئيسية -

والبعدي عند اجملموعة التجريبية يف متغريات التحصيل الدراسي وادلهارات احلركية قيد البحث لصاحل القياس 

 البعدي .

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات القياسني البعديني لتحصيل الفرضيات الجزئية -

 الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات القياسني البعديني للمهارات احلركية لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.

 توجد فروق يف نسبة التحسني بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
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: يف ىذا البحث استخدم الباحثان ادلنهج التجرييب دلالمتو مع طبيعة مشكلة البحث بتصميم منهج البحث

ي والبعدي جملموعة جترييب جملموعتني متكافئتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة عن طريق القياس القبل

 البحث واليت من ادلمكن احلصول بواسطتو على نتائج ذات درجة عالية من ادلوضوعية.

يتكون رلتمع البحث من تالميذ السنة الثالثة ابتدائي من العام الدراسي :البحثعينة 

ومت اختيارىم بطريقة تلميذا.60سنوات حيث بلغ عددىم 09-08وترتاوح أعمارىم بني 1011/2012

 تلميذا. 25عمدية حيث قسمت العينة إىل رلموعتني متكافئتني ضابطة وجتريبية وتتكون كل رلموعة من 

 :اعتمد الباحثان على االختبار القبلي والبعدىي . أداة البحث

أىم نتيجة توصل إليها الباحثان ىي انو توجد فروق معنوية معتربة بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة 

يف اختبارات التحصيل الدراسي وادلتمثلة يف اللغة  0.05مبستوى الداللة  24ية عند درجة احلرية التجريب

العربية واللغة الفرنسية و الرياضيات والتاريخ واجلغرافيا.واختبارات ادلهارات احلركية ادلتمثلة يف التوازن الثابت 

ر البعدي ومنو تبني انو يوجد تأثري نسيب واختبار اجلري ادلكوكي واختبار اجلري الزحزاح لصاحل االختبا

لدرس الرتبية البدنية والرياضية على التحصيل الدراسي وبعض ادلهارات احلركية .واىم توصية أوصى هبا 

الباحثان ىي ضرورة االىتمام بدرس الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية وتوفري مجيع الوسائل 

 وادلعدات إلصلاحو.

 

 

 الدراسة الثانية: -1-2
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"واقع الممارسة الرياضية في الطور :حتت عنوان 2011سنة قادري احلاج رسالة ماجسرت للباحث  - 
 و النفسي االجتماعي للتالميذ"االبتدائي وأثره على النم

ىل يتماشى الواقع احلايل للممارسة الرياضية يف الطور االبتدائي من خالل حصة مشكلة الدراسة:  -
  البدنية والرياضية مع مطالب النمو للتالميذ؟ الرتبية

 :التالية اجلزئية التساؤالت من رلموعة عنو وتتفرع 
 ظل يف ةالبدنية والرياضي الرتبية حصة على إشرافو يف واجبو تأدية االبتدائية ادلدرسة معلم يستطيع ىل 1-

 متخصص؟ تكوين غياب

 األىداف وحتقيق ادلهمة هبذه مليقو  للمعلم كافية والرياضية البدنية الرتبية دلادة الرتبوية ادلناىج ىل 2-

 ادلسطرة؟

 لتحقيق مالئمة والفضاءات والوسائل اذلياكل حيث من االبتدائية للمدارس احلالية الوضعية ىل 3-

 والرياضية؟ البدنية الرتبية حصة أىداف

 والرياضية، البدنية الرتبية حصة على إشرافهم يف االبتدائي الطور معلمي تواجو اليت الصعوبات ىي ما 4-

 والتلميذ معا؟ للمعلم األداء مبستوى للنهوض ةمناسب هنايرو  اليت احللول ىي وما
 :البحث فرضيات -
 :العامة الفرضية -
 ال والرياضية البدنية الرتبية حصة خالل من االبتدائي الطور يف الرياضية للممارسة احلايل الواقع إن

 .االبتدائية ادلرحلة لتالميذ النمو وحاجات مطالب مع يتماشى
 :الجزئية الفرضيات -

 إشرافو يف وجو أكمل على واجبو تأدية اختصاصو عدم ظل يف االبتدائي الطور معلم يستطيع ال 1-

 .والرياضية البدنية الرتبية حصة على
 حتقيق يف للمعلم وحده كاف غري وىو فقط مساعدا عامال يعد والرياضية البدنية الرتبية منهاج 2-

 .الرتبوية األىداف
 لتحقيق دتاما مالئمة غري والفضاءات والوسائل اذلياكل حيث من االبتدائية دلدارس احلالية الوضعية 3-

 .والرياضية البدنية الرتبية حصة أىداف
 أىم من تعترب ادلعلم ختصص وعدم الرياضي للنشاط ادلخصصة الرياضية والوسائل ادلرافق نقص 4-

 .ادلناىج يف ادلسطرة األىداف حتقيق يف ادلعلم سبيل تعرتض اليت العوائق



الدراسات السابقة والبحىث المتشابهة:                                     ألولالفصل ا  
 

 
16 

 :الدراسة أهداف -
 : التالية النقاط يف الدراسة أىداف تتلخص

 البدنية الرتبية حصة خالل من االبتدائية ادلدارس يف الرياضية ادلمارسة واقع على بعمق االطالع 1-

 .لذلك ادلخصصة والفضاءات الوسائل البشرية، الكفاءة ناحية من والرياضية
 البدنية الرتبية حصة على إلشرافهم االبتدائي الطور معلمي واستعداد استجابة مدى معرفة 2-

 اهتوضرور  أمهيتها دلدى مهتونظر  بو، يقومون مبا اقتناعهم ومدى اختصاصهم عدم ظل يف والرياضية

 .للتالميذ
 من للتالميذ االجتماعي النفسي اجلانب تنمية على اإلجيايب التأثري يف ادلعلمني قدرة مدى كشف 3-

 .والرياضية البدنية الرتبية حصة خالل
 البدنية الرتبية حصة تطبيق يف ادلعلمني تواجو اليت واألخطار والعراقيل الصعوبات أىم حصر 4-

 .فعالة كبدائل ذلا ادلالئمة احللول تقدمي وزلاولة والرياضية
 الرتبية حلصة الكافية األمهية إعطاء ضرورة إىل باخلصوص الرتبية قطاع على ادلسؤولني انتباه لفت 5-

 .والثانوي ادلتوسط الطورين يف بو معمول ىو كما االبتدائي، الطور يف والرياضية البدنية
 الرتبية حصة تأثري ومدى التلميذ شخصية معامل رسم يف االجتماعي النفسي اجلانب أمهية إبراز 6-

 .تنميتو يف البدنية
 الرياضية ادلمارسة واقع لتغيري مالئمة هنايرو  اليت الكيفية حول االبتدائي الطور معلمي رأي معرفة 7-

  .اآلن عليو ىي شلا إفادة أكثر وجعلها

 يف التقدم رازإح أن حيث الوصفي، ادلنهج ىو ادليدانية الدراسة ىذه يف ادلتبع ادلنهج إن:منهج الدراسة -

  .األوصاف على التعرف على يتأسس ادلختلفة الظواىر فهم و ادلشكالت حل

عينة  أما،معلما ومعلمة اختريت بطريقة عشوائية بسيطة265فكانت عينة ادلعلمني  :الدراسة عينة  -
 . مديرا ىي األخرى اختريت بطريقة عشوائية55ادلدراء فكانت 

  .البيانات جلمع االستبيان علىه ىذ دراستو يف ثالباح اعتمد لقد أداة الدراسة: -
حصة  الرتبية البدنية والرياضية تعاين اإلمهال  وعدم االىتمام أىم ما توصل إليو الباحث يف دراستو ىو أن 

واىم توصية أوصى هبا الباحث ضرورة تكوين ادلعلمني يف ىذه ادلادة وتوفري الوسائل الرياضية  هبا يتزايد
 وادلالعب بادلدارس االبتدائية.
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 : لثةالدراسة الثا  -1-3 

معوقات الرياضة المدرسية في مديريات شمال الضفة الغربية " دراسة موفق سعادات حتت عنوان : -

وتلخصت مشكلة الدراسة حيث أن 2010سنة "من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية 

الباحث الحظ من خالل عملو كمدرس للرتبية الرياضية وكمشرف تربوي يف مديرية قباطية ومن خالل 

خربتو ادلعرفية والفنية وادليدانية وإشرافو على معلمي الرتبية الرياضية يف ادلدارس واطالعو على الدراسات 

طور احلركة الرياضية ادلدرسية يف الشمال، حول دون حتقيق السابقة ،وجود مشكالت ومعوقات تعرتض ت

األىداف ادلرجوة منها،وبالتايل انعكاساهتا السلبية على احلركة الرياضية سواء كانت ادلدرسية أو التنافسية أو 

الرتوحيية وغريىا يف اجملتمع احمللي ضلو الرتبية الرياضية ،األمر الذي دفعو لدراسة ىذه ادلعوقات حسب 

ولوياهتا،كمسامهة يف احلد من ىذه ادلعوقات ما أمكن وتقدمي احللول ادلناسبة اليت تتضمن تطور الرياضة أ

 شرنا سالفا.أادلدرسية إىل ادلستوى ادلنشود الذي يواكب تطور احلركة الرياضية الفلسطينية كما 

 : أهداف الدراسة -

ال يف الضفة الغربية من وجهة نظر معلمي التعرف على معوقات الرياضة ادلدرسية يف مديريات الشم 1-

 ومعلمات الرتبية الرياضية.

التعرف إىل الفروق يف ىذه ادلعوقات تبعا دلتغريات )اجلنس،ادلؤىل العلمي،اخلربة،ادلرحلة  2-

 الدراسية،ادلديرية(.

دلالءمتو :استخدم الباحث ادلنهج الوصفي بأحد صوره وىي الدراسة ادلسحية نظرا  منهج الدراسة -

 أغراض الدراسة . 
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معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات الرتبية الرياضية ومت  139تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:  -

 اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية .

استخدم الباحث استبانو ادلشكالت اليت تواجو الرياضة ادلدرسية وقام بتطويرىا كأداة  أداة الدراسة : -

 ع ادلعلومات مبا يتالءم مع البيئة الفلسطينية.جلم

ىم نتيجة توصل إليها الباحث انو وجد أكثر من معوق كان يواجو الرياضة ادلدرسية يف الشمال، ىو شح أو 

أوصى  احلوافز التشجيعية للمعلم يف العمل ،يليها معوق عدم وجود مدارس رياضية متخصصة . وقد

الباحث على العمل على زيادة أعداد األجهزة واألدوات الرياضية اخلاصة باأللعاب الرياضية اجلماعية 

والفردية يف ادلدارس.وتوفري الوسائل التعليمية ادلتنوعة هبدف استخدامها يف تعليم ادلهارات وإعداد الكوادر 

 ص.ادلهنية والرتبوية دلادة الرتبية الرياضية من ذوي االختصا

 :رابعةالدراسة ال  -4 -1

دراسة العوامل المؤثرة على تنفيذ درس التربية الرياضية "دراسة زلمود سليمان عزب حتت عنوان : -

وكانت مشكلة البحث معرفة العوائق اليت تؤدي إىل ضعف يف إمكانية ،2005سنة "للمرحلة األساسية 

 تنفيذ درس الرتبية البدنية و الرياضية بشكل متكامل وكما ىو معمول بو يف ادلنهاج.

التعرف على العوامل ادلؤثرة يف تنفيذ درس الرتبية البدنية والرياضية للمرحلة  -: أهداف البحث -

 األساسية.

 التعرف على أىم ادلعاجلات العلمية الصحيحة وادلالئمة ألىداف الدرس وادلنهاج وبرامج الرتبية الرياضية. -

 ولتحقيق أىداف البحث افرتض الباحث ما يلي:
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 إن إعداد الطلبة ادلتزايد ورغبتهم والتزامهم يف الدرس لو تأثري على تنفيذ الدرس . -

 ئقا مؤثرا على تنفيذ الدرس .تشكل إمكانيات ادلدرسة وبيئتها عا -

 إن الدرس بوضعو احلايل ال يفي بالتزامات ادلنهاج ادلطلوب وأىدافو. -

 لإلشراف الرتبوي والتعليمي واإلداري وإعداد الكادر التدريسي دور يف تنفيذ درس الرتبية الرياضية. -

 باالستبيان.:استخدم الباحث ادلنهج الوصفي /األسلوب ادلسحي منهج الدراسة -

اناث( من ادلدارس األساسية 15ذكورو25مدرس ومدرسة )40:بلغ رلموع عينة الدراسة  عينة البحث -

 حملافظة طولكرم ، واختريت العينة بطريقة عشوائية.

 االستبيان.استخدم الباحث  أداة البحث: -

 بعد عرض وحتليل النتائج توصل الباحث إىل :

 ادلدارس بدروس الرتبية البدنية والرياضية . ىناك تفاوت يف اىتمام إدارات -

افتقار اغلب ادلدارس األساسية إىل اإلمكانات واألدوات واألجهزة اليت ميكن أن تساعد يف تنفيذ درس  -

 الرتبية البدنية والرياضية .

 ميكن إجياد أساليب تدريبية بديلة متنوعة وحديثة تتالءم والظروف احلالية للبيئة ادلدرسية . -

 يف األخري الدراسة أوصى الباحث ب:و 
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العمل على توجيو إدارات ادلدارس لالىتمام بدرس الرتبية البدنية والرياضية وزيادة توزيع حصصو بشكل   -

 كاف.

توفري بعض األدوات واألجهزة الرياضية اليت دتكن من خالذلا تنفيذ درس الرتبية والبدنية والرياضية بشكل  -

 أفضل .

إقامة اجتماعات دورية للمدرسني وذلك للتعرف على العوامل االجيابية والسلبية اليت تؤثر يف العمل على  -

 درس الرتبية البدنية والرياضية بغرض التقومي .

 التعليق على الدراسات:  - 2 

من عرض الدراسات السابقة إىل التعرف على اجلوانب النظرية واإلجراءات  انالباحث انالطالبيهدف 

ادلعلومات من ىذه الدراسات واليت بدورىا و العملية لكل دراسة وذلك هبدف احلصول على الدعم 

 يف حتديد اإلجراءات العملية للدراسة احلالية على أسس علمية صحيحة. ناتساعد

 ما خلصنا إليو من الدراسات السابقة ما بلي: وأىم

سنوات.حيث ىدفت دراسة 7أي خالل  2012و  2005أجريت ىذه الدراسات يف الفرتة مابني 

أما دراسة قادري احلاج ( إىل تأثري درس الرتبية البدنية والرياضية على التحصيل الدراسي.2012بوعرعارة )

رسة الرياضية بالطور االبتدائي  وأثره على النمو النفسي ( فكانت هتدف إىل دراسة واقع ادلما2011)

( فكانت هتدف إىل التعرف على معوقات 2010بينما دراسة موفق سعادات )االجتماعي للتالميذ ،

( فهدفت إىل التعرف على العوامل ادلؤثرة على 2005يف حني دراسة زلمود سليمان ) الرياضة ادلدرسية

إن الدراسات السابقة وادلشاهبة اشرتكت يف ادلنهج ادلتبع وىو ادلنهج ،الرياضية تنفيذ درس الرتبية البدنية و 
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وكذلك يف طريقة اختيار العينة حيث  الوصفي والذي يتناسب مع مثل ىذه البحوث والدراسات ادلسحية 

ما عادا دراسة بوعرعارة فكانت بطريقة عمدية، واضلصرت معظم الدراسات يف   بطريقة عشوائية كانت

مجع ادلعلومات على ادلصادر باللغة العربية واألجنبية ،االستمارة االستبيانية،ادلقابالت الشخصية وادلعاجلة 

ج ادلتوصل إليها ىم النتائأو  وطريقة معاجلة البيانات، العينة ادلختارة يفواختلفت ىذه الدراسات  اإلحصائية

وزيادة  ةادلناسب الرياضيةفكانت تقريبا تصب يف نفس اإلطار من ضرورة التكوين ادلتخصص وتوفري الوسائل 

 االىتمام بدرس الرتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية. 

 نقد الدراسات: -  3

رغم أن الدراسات السابقة وادلشاهبة تطرقت إىل ادلمارسة الرياضية يف ادلدارس االبتدائية ودور درس الرتبية 

البدنية والرياضية وتأثريه على اجلوانب اخلاصة بالتالميذ و أمهيتو بالنسبة  ذلم يف حياهتم ادلدرسية و ما 

ف عند الظروف اليت يتم هبا تطبيق درس الرتبية توصلت إليو ىذه الدراسات من نتائج إال انو ارتأينا أن نق

و معرفة أىم األسباب اليت تعيق ادلعلم على تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية 

 ادلمارسة الرياضية داخل ادلدارس االبتدائية . وزلاولة إجياد بعض البدائل للرفع من مستوى  البدنية والرياضية

 :خالصةال -

الن ذلذه احلركة مفاىيم جديدة وأهنا تسري وفق اجتاىات تربوية نستنتج من حتليل الواقع للرياضة ادلدرسية 

حديثة ويشرف على إدارهتا ىيئات عادلية وإقليمية وزللية متخصصة،والسؤال ادلطروح ىو ىل حركة الرياضة 

ىا يف تنشأة األجيال؟ وىل درس الرتبية البدنية  ادلدرسية يف اجلزائر يف مستوى احلركة العادلية وأهنا تقوم بدور 

 والرياضية يلقى نفس االىتمام مثل الدروس األخرى؟
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تعاين الرياضة ادلعاصرة يف بالدنا بصفة عامة والرياضية ادلدرسية بصفة خاصة من مشكالت  ومعوقات  

في يف بنية اجملتمع كثرية ومتعددة وتواجو حتديات كبرية،بعضها قابل للمالحظة واالكتشاف وبعضها خ

جل جتاوزىا ومن مت وضع احللول أالفكرية والثقافية حبيث يصعب رصدىا وحتليلها حتليال دقيقا من 

العالجية ذلا،وعلى ىذا األساس أصبح من الضروري االىتمام بدرس الرتبية البدنية والرياضية الذي يشكل 

أسس علمية سليمة لضمان حتقيق أىداف الدرس  التطبيق العملي لتطوير األىداف التعليمية والرتبوية وفق

 العامة واخلاصة للتوصل إىل مستوى الطموح.

 



ة البدنية و الرياضية:                                                  درس التربيثانيالفصل ال  
 

 
24 

 تمهيد:

باعتبار ادلدرس صاحب الدور الرئيسي يف عملية التعلم و التعليم كان البد علينا بدراسة ىذا األخري 

تطرقنا إذل من مجيع النواحي حيث تطرقنا إذل تعريفو و تكوينو و صفاتو و واجباتو و شخصيتو إضافة إذل 

موضوع عملو و ادلتمثل يف درس الًتبية البدنية و الرياضية من خالل تعريفو و كيفية تركيب أنواعو و كيف 

 يكون ىذا األخري.

 :درس التربية البدنية و الرياضية -2

 التدريس عملية تربوية يتم من خالل تكوين و تكامل ادلعارف و ادلعلومات و اخلربات و اإلمكانات الالزمة

للرياضي لذلك التدريس جيب أن يكون ربت قيادة مدرس أو مريب ينظمها و يوجهها بصورة خاصة و 

تقتضي أن تكمن ىناك عالقات أخذ و عطاء و ذبارب و انسجام و تغذية راجعة بني قطبيها الرئيسيني و 

 (.14، ص 4991)الدىوري،  مها ادلدرس و التلميذ.

 اضية أحد أشكال ادلواد األكادديية مثل الطبيعية، الكيمياء و اللغة ًتبية البدنية و الريدرس الو يعترب 

و لكنو خيتلف عن ىذه ادلواد بكونو ديد التالميذ ليس فقط دبهارات و اخلربات حركية و لكنو ديدىم أيضا 

بالكثري من ادلعارف و ادلعلومات اليت تغطي اجلوانب النفسية و الصحية و االجتماعية باإلضافة إذل 

علومات اليت تغطي اجلوانب العلمية لتكوين جسم اإلنسان و ذلك باستخدام األنشطة احلركة مثل ادل

التمرينات و األلعاب اجلماعية و الفردية واليت تتم ربت اإلشراف الًتبوي عن طريق  ادلربني أعدوا ذلذا 

 .(402، ص 4994)شلتوت و معوض،  الغرض.

وبذلك ينشأ التالميذ بادلدرسة أو ادلؤسسة التعليمية على حب الدرس شلا ذلم من ادلهارات جديدة 

تعمل على تنمية قدراهتم واذباىاهتم وميوذلم ضلو فعاليات خاصة واليت تعمل على ترسيخ قاعة الرياضة 
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ج الدراسي وىو أساس كل منهاج ادلدرسية كما يعترب درس الًتبية البدنية والرياضية الوحدة الصغرية يف الربنام

)قنديل،  للًتبية البدنية والرياضية كما جيب أن تراعى فيها حاجات التالميذ باإلضافة إذل ميوذلم ورغباهتم.

و إن درس الًتبية البدنية و الرياضية كأحد أوجو ادلمارسات يضمن النمو الشامل و  (44، ص 4990

 ادلتزن للتالميذ 

نية طبقا دلراحلهم السنية ادلختلفة و يعطي الفرصة للنابغني منهم اشًتاك يف و حيقق احتياجاهتم البد

أوجو النشاط التنافسي داخل و خارج ادلؤسسة، انطالقا من ىذا فإن درس الًتبية البدنية و الرياضية ال 

لنمو البدين يعطي مساحة زمنية فقط و لكنو حيقق األغراض الًتبوية اليت رمستها السياسة التعليمية يف رلال ا

 و الصحي للتالميذ على كل ادلستويات.

كما يرى"عبد احلميد" حول أمهية درس الًتبية البدنية و الرياضية يف توفري العديد من اخلربات اليت 

 تعمل على ربقيق مطالب اجملتمع فيما يتعلق هبذا البعد، و من الضروري االىتمام بالتكيف البدين 

أما عفاف عبد الكرمي .(77، ص 4999)قصي زلمود،  و الفهم. و ادلهاري و تطور ادلعلومات

 فًتى أن اذلدف األساسي يف التدريس يف الًتبية البدنية ىو ربقيق التنمية البدنية األساسية، 

 بية البدنية و ىي: تنمية القدرات  و تعترب مصطلحا أعلى لألىداف العامة التالية للتدريس يف الًت 

لرياضية و التوعية بادلعلومات الالزمة عن الرياضة البدنية و أخريا تكوين اإلقناعات و ادلهارات احلركية و ا

 .(27، ص 4991)عبد الكرمي،  االجتماعية و الوطنية و تشكيل السلوك ادلطابق لذلك.

و يرى الدكتور ناىة سعد" و  "نيليلي رمزي فهيم" أن الدرس ىو الشكل األساسي الذي تتم فيو 

التعليم يف ادلدرسة و حصة الًتبية البدنية و الرياضية ىي أيضا الشكل األساسي دلزاولة  عملية الًتبية و

)زيدان،  الرياضة يف ادلدرسة ذلك جبانب األشكال التنظيمية األخرى اليت يزاول فيها التلميذ الرياضة.

 .(14، ص 4971
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األجزاء الربنامج ادلدرسي للًتبية  إضافة إذل أن درس الًتبية البدنية و الرياضية اجلزء األىم من رلموعة

 البدنية و الرياضية و من خالذلا تقدم كافة اخلربات و ادلواد التعليمية اليت ربقق أىداف ادلنهج،

و يفًتض أن يستفيد منو كل تالميذ ادلدرسة مرتني أسبوعيا على األقل و نظرا للطبيعة التعليمية الًتبوية  

)اخلورل،  رج التعليمي للتابع اخلربات ادلتعلمة و طرق القياس و التقومي.للتدريس، الوسائل التعليمية و تد

 .(499، ص 4999عنان، و عدنان درويش، 

 أهمية درس التربية البدنية و الرياضية: -2-1

يرى "قاسم ادلندالوي" و آخرون أن للًتبية الرياضية مكانة كبرية يف عملية بناء التلميذ و تطويره 

يا و اجتماعيا و حيتاج التالميذ إذل احلركة و اللعب و ذلك لكي تنمو و تتكامل بدنيا، عقليا، نفس

أجهزهتم الداخلية و تتكلف لكامل االحتماالت و الطرق احلياتية و العلمية الكتساب ادلناعة و ادلعارضة 

ميذ النفسية و ضد األوبئة و األمراض و تعد الًتبية الرياضية الوسيلة األساسية لبناء و تكوين شخصية التال

االجتماعية خالل درس الًتبية البدنية و الرياضية.و الوحدات التدريسية يف ادلدرسة يتعلم التلميذ الكثري من 

 الصفات النفسية و الًتبوية و االجتماعية مثل الشجاعة و الصدق و التضحية و الدقة 

 اآلخرين و االلتزام باحًتام القوانني و التعليمات و النظام و تنفيذ األوامر  و التعامل و احًتام

و اإلرشادات و غريىا و كما كانت الًتبية الرياضية تعد الركن األساسي لتطوير كافة قدرات التلميذ، و لذا 

 اتو متطلبات بشرية و مادية من مساح وجب االىتمام إذل مادهتا و ما ربتاج إليو من إمكانات

 .(09، ص 4990)كمونة و صربي،  و أجهزة و أدوات و برامج و مناىج حديثة. 

لنمو البدين و القوام لإلنسان باستخدام  جيوو إذا كانت الًتبية البدنية عرفت بأهنا عملية تو 

التمرينات البدنية و التدريبات الصعبة و بعض األساليب األخرى اليت تشارك يف األوساط الًتبوية بتنمية 
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النواحي النفسية و االجتماعية و اخللقية فإن ذلك يعين أن درس الًتبية البدنية و الرياضية كأحد أوجو 

 ادلمارسات ذلا حيقق أيضا ىذه األىداف و لكن على ادلستوى ادلدرسة فهو يضمن النمو الشامل 

قدراهتم احلركية و يعطي و ادلشرف للتلميذ لتحقيق احتياجاهتم البدنية طبقا دلراحلهم السنية و التدرج و 

، 4992)الشاطئ و البسيوين،  فرصة للبالغني منهم لالشًتاك يف أوجو النشاط داخل و خارج ادلدرسة.

. وهبذا يكون درس الًتبية البدنية والرياضية قد حقق إذل حد معني األىداف الًتبوية اليت رمستها (92ص 

 والنفسي واالجتماعي ...اخل للتلميذ ويف كل ادلستويات.  ادلناىج الًتبوية يف اجملاالت النمو البدين الصحي

إن اذلدف األمسى للدرس الًتبية البدنية و الرياضية ىو العمل على تطوير بعض القدرات العقلية  

 كالذكاء و الًتكيز و االنتباه.

 ماعيا كما تكمن أمهيتو يف اكتساب التالميذ للقدرات احلركية و النمو ادلتكامل بدنيا، نفسيا اجت

و حركيا حىت يتمكن ىؤالء من أن يصبحوا أعضاء ناجحني يف اجملتمع و ينطلقوا بكل قواىم 

 . (449، ص 4990)ادلندالوي و واخرون،  لتحقيق حياة أفضل.

 واجبات درس التربية البدنية و الرياضية: -2-2

 لقد حددت واجبات الًتبية البدنية و الرياضية فيما يلي:

 ادلساعدة على تكامل ادلهارات و اخلربات احلركية و وضع القواعد الصحيحة لكيفية شلارستها داخل -

 و خارج ادلدرسة مثل القفز و الرمي و التعلق و ادلشي. 

 ادلساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل القدرة، التحمل، ادلرونة و الرشاقة. -

 م لقواعد التلميذ.ادلساعدة يف االحتفاظ بالصحة و البناء السلي -

 التحكم يف القواعد يف حالة السكون و احلركة. -
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 تدعيم الصفات ادلعنوية و السمات اإلرادية و السلوك الالئق. -

 التعود على ادلمارسة ادلنتظمة لألنشطة الرياضية. -

 اكتساب ادلعارف و ادلعلومات و احلقائق على أساس احلركة البدنية و أصوذلا البيولوجية  -

 و البيوميكانكية. وجيالفسيولو  -

، 4991)زيان،  تنمية االذباىات اإلجيابية ضلو شلارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة الالصفية. -

 .(91-94ص 

 أهداف درس التربية البدنية و الرياضية: -2-3

 العمل على الوقاية الصحية للتالميذ بالتعود على العادات الصحية السليمة. -

 القوام.حفظ اجلسم من تشوىات  -

 تعليم و تنمية ادلهارات احلركية لألنشطة الرياضية ادلكتسبة. -

 االىتمام باجلانب الًتوحيي من خالل النشاط بالدرس و خارجو. -

 تنمية الصفات البدنية وفقا خلصائص التالميذ و مستوياهتم و أولوياهتم. -

 ة.ربسني عمل األجهزة الداخلية للجسم عن طريق سبارين بدنية مركزة و مشوق -

إتباع ميل التالميذ للحركة و ديكن االستفادة من حاجة التالميذ للحركة لكي تعطي ذلم األنشطة  -

 ادلختلفة.

 االىتمام يف الصف األول من ادلرحلة االبتدائية بتعلم األشكال األساسية للتمرينات كاجلري و الوثب  -

 و الرمي و التسلق و التعلق و التوازن.

 ياضية و بصورة خاصة قابلية حب ادلنافسة.زلاولة بناء القابلية الر  -
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 العمل على نشر الثقافة الرياضية ادلرتبطة هبا)صحية، تنظيمية، تشرحيية(. -

 رعاية النمو النفسي لتالميذ ادلرحلة يف ضوء السمات النفسية ذلم. -

ص ، 4997)عمارنة،  إعطاء بعض ادلهارات السهلة اليت زبدم ادلهارات األساسية لأللعاب الكبرية. -

14). 

و عليو جيب أن يكون اذلدف من الدراسات الًتبية البدنية يف ادلدرسة ىو ربقيق حاجات التلميذ 

 على أن يتماشى مع رغبات و ميول بقدر ادلستطاع مع عدم اإلغفال من األغراض الًتبوية العامة 

 و األغراض االجتماعية.

يهدف منهاج الًتبية البدنية إذل إعداد الفرد الصاحل يف ضوء الشريعة اإلسالمية اليت تدعوا إذل القوة 

 بكافة جوانبها، زوجية، عقلية، و بدنية و تفرض اإلجهاد إلعالء كلمة اهلل و نصر عقيدتو 

 و الدفاع عن حوزتو.

 الرياضية:األسس التي يجب مراعاتها لتحضير درس التربية البدنية و  -2-4

تعترب عملية التخطيط لدرس الًتبية البدنية والرياضية من العمليات الًتبوية اذلامة للمعلم والتلميذ معا حيث 

 ربمي التلميذ من أضرار االرذبال وتزويدىم دبهارات وخربات حركية وبكثري من ادلعارف وادلعلومات وسبنح

و عملية ادلراقبة ادلستمرة حىت يتمكن من اكتساب لألستاذ تصور عام عن تسيري الدرس وعرضو وتسهل علي

  تصور مسبق للمواقف التعليمية وعن رلموعة األدوات ادلستخدمة لتنظيم عملييت التعليم والتعلم. 

وال خيتلف ربضري درس الًتبية البدنية والرياضية عن ربضري درس باقي األنشطة التعليمية األخرى ويشًتط 

فاءة عالية ماما دبادتو وواجباتو اليت يلتزم هبا أثناء ربضريه للدرس وادلتمثلة فيما فيها أن يكون ادلعلم ذو ك

 يلي :
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 تقسيم ادلادة و ربديد طريقة التدريس و طرق التعلم و أسس التدريس. -

 ربديد اذلدف التعليمي و الًتبوي لكل درس. -

 ربديد التكوينات و النواحي التنظيمية. -

 مراعاة التقسيم الزمين للنص. -

 راعاة مستوى الفصل عند اختيار احلركة التعليمية.م -

 جيب تكرار التمرين و فًتة الراحة. -

 جيب مراعاة حالة التلميذ عند ظهور عالمات اإلرىاق و التعب. -

 مراعاة أن كل فصل حيتوي على تالميذ ذوي مستويات جيدة و تالميذ ضعفاء ادلستوى. -

 التوزيع يف تقسيم الدرس حىت يكون بعيد ادلنال. -

 بناء درس التربية البدنية و الرياضية: -2-5

لقد اختلفت وجهات النظر حول بناء درس الًتبية البدنية و لكن رغم ىذا صلد أن أغلبيتهم 

 يقسمونو إذل ثالثة أقسام ىي:

 .القسم التحضريي.4

 .القسم الرئيسي.2

 .القسم النهائي.1

 

 القسم التحضيري: -2-5-1
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من ىذا ىو هتيئة أجهزة اجلسم و العضالت ادلختلفة و ادلفاصل للتمارين اليت تسود  و اذلدف

 القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية حىت ال يكون ىناك أي إصابة ىذا باإلضافة إذل الناحية النفسية

 .و ادلعنوية 

 .(17-11 ، ص4990)الصفار،  و يشمل اإلمحاء على اإلمحاء العام و اإلمحاء اخلاص.

إن من اجلوانب الرئيسية يف العملية الًتبوية ىي هتيئة ادلناخ ادلالئم للتعليم فإعداد ادللعب بالصورة 

اليت يرتكز عليها الدرس و ربضري األجهزة الالزمة اليت تكون يف متناول ادلدرس اليت سوف حيتاجها 

مدروسة بشكل يرتاح ذلا التلميذ كما التالميذ أثناء شلارستهم تكون داعية، إذ أن بوادر العمل مهيأة و 

جيب هتيئة التلميذ من الناحية اإلدارية عند تبديل ادلالبس و الوصول إذل ادللعب، و أخذ العتاد ادلراد من 

 .(11، ص 4997)نصيف،  قبل ادلدرس عند أخذ الغياب أو ابتداء العمل.

 القسم الرئيسي: -2-5-2

 النشاط التعليمي: -أ

التعليمي من حيث الزمن على طبيعة ادلهارة جديدة صعبة، معروفة كما أن ىناك و يتوقف النشاط 

بعض ادلهارات قد تستغرق وقتا كبريا، خاصة يف الدروس األوذل من الوحدات أو العام الدراسي ككل، و 

يتحدد زمن النشاط التعليمي كذلك على ادلستوى ادلهارات اجلديدة أو تثبت مهارات معرفية مسبقا.و 

 عي ادلعلم و الطالب الًتبية العلمية عدة نقاط منها:يرا

يتخذ ادلعلم ادلكان  ادلناسب أثناء شرح احلصة و عادة ما يكون على نصف دائرة )أ( أو مربع ناقص  -

 ضلع )ب( أو صفني موجهني )جـ(.

 االستعانة بالنموذج و يؤديو ادلعلم بنفسو أو التلميذ ادلتفوق يف أداء ادلهارة. -
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 لم ادلهارات اليت تنطوي أو احتماالت إصابة جيب االستعانة بادلراتب اإلسًتاذبيةيف أثناء تع

 .(427-421، ص 4999)اخلورل، عنان، و عدنان درويش،  و استخدام أساليب السند 

 ب. النشاط التطبيقي:

دقيقة و يتم فيو تقسيم التالميذ إذل أفواج و ديارسون ما  20إذل  42التطبيقي يدوم حوارل  اجلزء

، ص 4992)الشاطئ و البسيوين،  تعلموه من نشاط يف اجلزء التعليمي مث إجراء منافسات بني الفرق.

441). 

 القسم النهائي: -2-5-3

رجوع هبم على حالتهم الطبيعية اليت و يعترب ىذا اجلزء ادلخصص لغرض هتدئة بدنيا و نفسيا و ال

 .(412، ص 4997)السمرائي،  بدؤوا هبا الدرس.

 و حسب الدراسات احلديثة ديكن مالحظة حالتني:

 الحالة األولى: . أ

هتدئة أعضاء اجلسم، إذا كان الدرس علمي بعد درس الًتبية الرياضية حيتاج التلميذ للًتكيز عليو 

إهناء درسو بفعاليات هتدئة أعضاء جسم التلميذ و الرجوع هبم إذل احلالة اليت بدؤوا هبا الدرس و ديكنو 

 استعمال بعض األلعاب ادلصغرة. 

 الحالة الثانية: . ب

اجلهد يكون بعد درس الًتبية البدنية درس ال حيتاج إذل تركيز كبري أو يف هناية االستمرار يف تصعيد 

الدوام ادلدرسي فيمكن تصعيد اجلهد عن طريق األلعاب الصغرية و فعالية التتابع إلثارة التلميذ يف هناية 

لى ما الدرس و جيب أن تعم البهجة بني التالميذ، كما جيب على ادلدرس تشجيع التالميذ فيسعدىم ع
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قدموه و ما بدلوه من جهد فيفخرون بقدراهتم على زبطي الصعوبات كما جيب أن خيلي ادللعب من 

األدوات و ترتيبها يف مكاهنا و يقف التالميذ بالشكل ادلطلوب، كما يستعاد اذلدوء و الًتكيز الالزمني و 

ا و يستعرض ادلدرس النتائج اليت يأيت بعد احملادثة النهائية و اليت جيب أن تكون قصرية و ال حيب ذباىله

 .(111، ص 4991)عبد الكرمي،  حققها يف الدرس.

 إعداد مدرس التربية البدنية و الرياضية: -2-6

مع ادلستجدات احلديثة اليت تغزوا العادل، و مع االذباىات العصرية اليت تنادي بتحديث التعليم كي 

لقضايا اليت تواليها الدول بكثري من االىتمام، فالتعليم يف يتماشى مع الواقع صلد أن التعليم يعترب من أىم ا

 عادلنا اليوم يعترب مقياسا موضوعيا لتقدم الدول.

و قد ترتب على ىذا زيادة االىتمام بتطويره و إعداده يف ضوء الطموحات و األىداف اليت تنشدىا 

نشده اإلنسان يف العصر احلديث الذي اجملتمعات يف عصر التقدم العلمي و الثقافية التقين ادلتالحق الذي ي

 يفرض على كل اجملتمعات سرعة احلركة الدائمة يف سبيل ربقيق أىداف التنمية الشاملة.

إن للمعلم دورا كبريا يقوم بو يف ادلؤسسات الًتبوية التعليمية من حيث التكوين العلمي و الثقايف 

 لذا احتلت قضية إعداد ادلعلم بصفة عامة لتالميذه، كذلك التشكيل األخالقي و السلوكي لشخصيتهم،

)زغلول و مضطفى السايح،  و معلم الًتبية البدنية بصفة خاصة يف الوقت الراىن أولوية متقدمة. 

 .  (19-17، ص 2004

إن دلعلم الًتبية البدنية و الرياضية دورا ىام يف إعداد ادلتعلم و عليو فإن إعداده يشمل كل العمليات 

جوىر إعداده مهيئا عن طريق تطوير سلوكو ادلهين و ذلك باكتساب اخلربات األولية ذلذه الًتبوية فهي 

العمليات الًتبوية، كما تتصف باكتساب التلميذ اخلصال القادرة على جعلو متكيفا من خالل القدرات 
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لتدريبية بالرغم من احلركية، عالقات اجتماعية و ادلهنية و االذباىات السوية و األمناط الالزمة لرفع كفاءتو ا

استحالة حصر الصفات ادلرغوب فيها يف إعداد مدرس الًتبية البدنية و الرياضية إال أن ىناك صفات 

 يتصف هبا منها:

 أن يكون سللصا صادقا يف أقوالو و أفعالو و حيب مهنتو و يؤمن برسالتها يف الًتبية. -

 تو و ما يتصل هبا من حقائق.أن يكون عادلا باألسس النفسية و االجتماعية و بأصول ماد -

)عزمي،  أن يستطيع تأدية أداء ادلهارات احلركية دبستوى فوق ادلتوسط و ذو قدرة عالية على التنظيم. -

 . (24، ص 4999

 الصفات الواجب توفرها في مدرس التربية البدنية و الرياضية: -2-7

 أن يعرف كل معلم أن كرامة مهنتو تتطلب منو أن ديتلك عدد من الصفات اجلسمية  جيب

 و النفسية و العقلية اليت ذبعلو حيافظ على استمرار مهنتو و تأمني منوىا.

 و ذلذا جيب أن تتوفر غيو عدد من الصفات لكي يكون صاحلا لعملها و فيها ما يلي:

 ية السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيو و يعمل على ربقيقها.أن يعرف ادلفاىيم و االذباىات االجتماع -

 أن يلم ادلادة الدراسية اليت ذبعل منو مواطنا صاحلا يستمد منو ادلتعلمون حاجتهم يف ادلعلومات -

 و اخلربات.  -

 أن يكون لديو القدرة على توصيل ادلعلومات و اخلربات. -

 و زلتوياتو.أن يكون داعيا ألىداف ادلنهج الدراسي و توجيهاتو  -

 أن يكون على علم خبصائص ادلتعلمني و حاجاهتم. -

 أن يفهم البيئة اليت يعيش فيها صحيحا حيث يؤثر فيها كما يتأثر هبا. -
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أن يكون على دراية خاصة بعلم اإلدارة ادلدرسية و نظمها و قوانينها و طرق التواصل فيها ىذا بالنسبة  -

، ص 4999)اخلورل، عنان، و عدنان درويش،  الًتبية البدنية. للمدرسني عامة و من بينهم مدرسوا

12). 

 عالقة المدرس مع التلميذ: -2-8

تعترب الوسيطة يف التعامل مع التالميذ من أفضل السبل خللق عالقة جيدة و فعالة مع التالميذ فال 

ذا جيب على مدرس الًتبية صلد ادلغاالة يف الًتفع على التالميذ كما ال ضلبذ االنغماس يف العالقة معهم ل

البدنية و الرياضية أن يلزم العمل بأربعة مبادئ أساسية لتحقيق النجاح يف عملو و حيلتو ادلهنية و ىي  

 كاآليت:

 احترام الذات:-2-8-1

معلم الًتبية البدنية و الرياضية ال بد و أن يؤمن أن مهنتو التدريسية من أشرف ادلهن و يضع يف 

 قل للمعرفة و ادلعلومات و يعلم ادلهارات فقط و لكنو مريب رائد يف عملو و رلتمعو اعتباره أنو ليس نا

و حيمل كل القيم و ادلثل و ادلفاىيم و بالتارل فاحًتام الذات ضروري و ىام دلعلم الًتبية فهذا جيعلو 

 سو أن يعرف أين ىو موقعو من العملية الًتبوية و التعليمية و يعرف حقوقو و واجباتو ضلو نف

 و بالتارل جيدد اإلطار العام الذي ديكنو من دوره و واجباتو على أكمل وجو.

 احترام المهنة: -2-8-2

احًتام ادلهنة من احًتام الذات و على معلم الًتبية البدنية و الرياضية أن يكون إديانو قوي بأنو يعمل 

أن احًتام ادلهنة ال يتأكد إال إذا كان يف مهنة شريفة مقدسة و احًتامو القوي يركز على احًتامو لنفسو، و 
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ادلعلم حلما دببادئو العلمية و بكل أبعاد العملية التعليمية، و يكون قادرا على أن يتعامل مع تالميذه و 

 يتفاعل معهم بكل احًتام.

                                                                                احترام المتعلم: -2-8-3

ادلتعلم ىو احملور اذلام يف العملية التعليمية و تتوقف على صلاح ىذه العملية التعليمية فهو عنصر متصل 

بادلعلم اتصال تام فيتعامالن و يتفاعالن و ينشأ بينهما ارتباط وثيق مستمر، كما ينشأ بينهما عالقات 

مشاعره و عواطفو و دييل من قيم و مواقف ودية طيبة مبنية على احًتام ادلتعلم و شخصيتو و أحاسيسو و 

و اذباىات، فاحًتام ادلعلم لتالميذه ضرورة حتمية لنجاح العملية و ىذا بدون شك امتدادا الحًتام ادلعلم 

  (12-14، ص 2004)زغلول و مضطفى السايح،  لذاتو و دلهنتو.

 العالقات الطيبة: -2-8-4

حيدث لو منو داخل إطار تكوين و بناء زلبتو مع كل  احًتام ادلعلم لكل ما ذكرناه سابقا يتطور و

األفراد ادلكونني للعملية التعليمية، فيجب على ادلعلم أن ينمي جسرا من العالقات الطيبة مع كل زمالئو يف 

 ادلدرسة و يف ادلهنة و مع أسرتو و مع مجاعة اجملتمع الذي يعيش فيو و مع ادلتعلم نفسو.

ة الرياضية يتضح بثقة التالميذ و حبهم لو و دلادتو و ىذا يستوجب منو أن لذلك فإن ادلعلم يف الًتبي

 يتعامل معهم حبسن التصرف و يعاملهم دبيزان العدل و ادلساواة و يغرس بينهم فضائل التعاون 

 و مجاعية العمل و حيدث معهم بأسلوب مهذب و يتحكم يف تصرفاتو اذباه تالميذه عند الغضب.

 .(12، ص 2004ايح، )زغلول و مضطفى الس

 خالصة:ال -
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استخلصنا شلا جاء يف ىذا الفصل انو ال ديكن ألي شخص كان القيام بعمل حبجم العملية الًتبوية 

 وزلتوى برنارلوخصوصا يف نشاط الًتبية البدنية والرياضية وىذا بسنن تنوع أىدافو واختالف طرق تدريسو  

لقيام بواجبو ميدانيا ا شلا يستوجب على ادلعلم أن يكون مكونا تكوينا كافيا دينحو شخصية أخرى سبكنو منا

  ،وتسمح لو بالتعامل مع التالميذ وتساعده على تسيري درس الًتبية البدنية والرياضية .
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 :تمهيد

مادة تعليمة تسهم بأوفر قسط يف تنمية شخصية الطفل و تتميز بالتأثَت  والرياضية الًتبية البدنية

ادلباشر على التعبَت احلركي بكل ما يتضمنو من تصرفات وسلوكات حركية عفوية وخاصة اليت تكتسي 

 صبغة اللعب وحتويلو إىل سلوكات مبينة ومكيفة مبنهج علمي شامل ذي نظرة متفتحة على احمليط بأبعاده .

لعوام يف قصر الًتبية البدنية و الرياضية على كرة القدم وحدىا أو أهنا جري و تربية و يهم ا

لألجسام، أو أهنا اعتبار آخر إضاعة لألوقات و األعمار فاحلق بضد ىذا كلو، فالرياضة ال تقتصر على 

ألخطار نوع واحد مهما كانت شعبتو و تربية األجسام و تدريبها من أجل حتمل مشاق احلياة مواجهة ا

 يعترب ىدفا تربويا ساميا، و ذلذا كان اللعب يف ادلرحلة االبتدائية رلاال جيب أن تضبطو ادلعايَت الًتبوية 

و استغالل دافعية التلميذ إىل اللعب و اجلري يف توجيهو ضلو ما ينفعو و يفيده يف مستقبلو، لذا يعترب 

 شكل الركيزة األساسية الكتشاف الطفل لنفسو اللعب اجملال الرحيب يف ىذه ادلرحلة من التعليم حيث ي

و زليطو و التكيف معهما و ال ميكننا معرفة ذلك إال بفهم ادلقصود من الًتبية البدنية و الرياضية  

 كأحد أىم العناصر يف ىذه ادلنظومة.

 مفهوم التربية البدنية والرياضية : -3-1

فهي عملية تعديل يف سلوك الفرد مبا يتناسب  ،ًتبية العامةتعترب الًتبية البدنية والرياضية مظهرا من مظاىر ال

مع متطلبات اجملتمع الذي يعيش فيو وىي حلقة يف سلسلة من العوامل اليت تساعد على حتقيق األىداف 

الًتبية البدنية والرياضية ما ىي إال أىداف منبثقة من األىداف العامة الًتبوية للمجتمع ومن مت فأىداف 

للًتبية وىي وسيلة مهمة لرفع ادلستوى الصحي وتطوير القدرات اإلنتاجية اليت تعترب من مستلزمات احلياة 

الرياضية وىناك رابطة وثيقة بُت شلارسة الرياضة والصحة ،األمر الذي يتطلب منا أن تكون الًتبية والبدنية و 
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موضوع اىتمام يف رتيع جوانبها حىت أهنا أصبحت من ادلؤشرات ادلهمة اليت تدل على التقدم احلضاري 

للمجتمع وأصبح تطويرىا واالىتمام هبا ضرورة من ضروريات احلياة وواجبا اجتماعيا مهما جيب أن نعمل 

  على حتقيقو.

على رتيع جوانب منو الطفل ادلختلفة سواء كانت جوانب وترجع أمهية الًتبية البدنية والرياضية إىل تأثَتىا 

جسمية أو عقلية معرفية أو حسية حركية أو انفعالية أو اجتماعية وال شك أن رتيع ىذه اجلوانب تعمل  

 ها يف األخر بصورة واضحة وأي نقص كوحدة واحدة متماسكة يؤثر كل من

)مطوع و  التكوين العام للشخصية . اضطراب يف جانب من ىذه اجلوانب يؤدي إىل اضطراب يف أو

 .(62، ص 6002بدير، 

الًتبية البدنية ىي جزء متكامل من الًتبية العامة وميدان جترييب ىدفو تكوين  إن":تشارلز يبوتشرويقول "

ادلواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدين بغرض حتقيق 

 .(62)زكي صاحل، ص األغراض.ىذه 

" فالًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة ىدفها تكوين ادلواطن kopecky ;kozlikأما "كوبسكي وكوزليك 

بدنيا وعقليا واجتماعيا بواسطة عدة ألوان من النشاط البدين ادلختار لتحقيق ىذا اذلدف.ومن التعاريف 

للًتبية البدنية والرياضية:"الًتبية البدنية والرياضية ىي العملية اليت السابقة ميكن استخالص التعريف التايل 

 يكتسب الفرد من خالذلا أفضل ادلهارات البدنية والعقلية واالجتماعية واللياقة من خالل النشاط البدين".

 .(69، ص 6991)اخلويل، عنان، عدنان، و جلول، 

 

  :رس االبتدائيةأهمية التربية البدنية والرياضية في المدا -3-2
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التكوين البدين والعقلي قبل ادلرحلة االبتدائية من عمر الطفل يدفعو إىل ادلزيد من حب اللعب ،لذا اىتم إن 

رجال الًتبية بوضع ادلناىج اخلاصة للًتبية البدنية واأللعاب الرياضية ادلختلفة حتقيقا إلشباع الرغبة الطبيعية 

خَت يف ىذه ادلرحلة ميتاز باللُت والطاعة والتعاون واللعب مع اآلخرين لدى الطفل ومن ادلعروف امن ىذا األ

وىو كلما تقدم يف السن اضطر يف النمو فكريا وبدنيا واجتماعيا واللعب من خالل درس الًتبية البدنية 

 لطبيعية.والرياضية وأثناء االسًتاحة ويف ادلناىج الصفية تعترب إحدى ادلثَتات ىذه ادلرحلة من حياة اإلنسان ا

ودلا كانت ادلدرسة ىي ادلسؤولة عن إعداد وتوجيو اجليل اجلديد ضمن إطار ادلناىج ادلدروسة لبناء أجسام 

أبنائنا وإعداد ادلعلمُت ادلتخصصُت لدروس  ومناىج الًتبية البدنية والرياضية ،وجب على وزارة الًتبية إن 

 القادمة. تدرس بإمعان كافة السبل اليت من شاهنا خدمة أجيالنا 

إن الًتبية البدنية ىي غذاء ألجسام أبنائنا حبيث باحلركة تكرب العضلة وتنمو العظام ويقوى جسم الطفل 

فتقضي على الكثَت من اإلمراض بسبب مقاومة اجلسم القوي ذلا وبفضل الرياضة ادلنظمة تتفتح األذىان 

للغذاء اجليد وىذا ماال جيهلو رجال الًتبية  وتنشط األبدان الن حاجة اإلنسان للقوة البدنية  ال تقل أمهية

 والتعليم لألىداف اجلوىرية للًتبية البدنية والرياضية وأثرىا يف حياة الفرد الصحية واالجتماعية.

 .(00-99، ص 6992)الصهرودي، 

 التربية البدنية و الرياضية في الجزائر: -3-3

حتتل الًتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر مكانة ىامة و ىذه األخَتة اليت تؤمن بالدور الذي تلعبو يف 

 إعداد ادلواطن الصاحل باعتبار الشباب أذتن رأمسال األمة كما تؤكده ادلتطلبات الوطنية للًتبية البدنية 

تبعا لطبيعة و مفلسفة اجملتمع و حتديد  و الرياضية، إن حتديد مفهوم الًتبية البدنية و الرياضية يكون

 سياستها و برارلها وفقا لألىداف ادلتماشية مع ىذه الفلسفة و ذلذا فإننا سنتناول مفهوم الًتبية البدنية
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 و الرياضية مهامها و أىدافها يف الدولة اجلزائرية.

ندماج بالنظام الًتبوي و تعرف اجلزائر الًتبية البدنية و الرياضية على أهنا نظام تربوي عميق اال

الشامل و ختضع لنفس الغايات اليت تسعى الًتبية العامة إىل بلوغها و رامية إىل إعداد ادلواطن من النواحي 

 النفسية، االقتصادية، االجتماعية و كذلك الشباب من أجل الدفاع عن الوطن.

 :و الرياضية التربية البدنية مهام -3-4

 ياضية يف اجلزائر إىل حتقيق ثالث مهام أساسية و ىي: ترمي الًتبية البدنية و الر 

 من الناحية البدنية: -3-4-1

 تعمل الًتبية البدنية و الرياضية من ىذه الناحية على حتسُت قدرات الفرد الفيزولوجية و النفسية 

لتحقيق و القدرات احلركية من أجل التحكم يف البدن ألن الفرد القوي خَت و أحسن من الفرد الضعيف 

 مهامو و ادلهام اليت تطلع عليها بالده ال سيما من الناحية االقتصادية.

 من الناحية االقتصادية:  -3-4-2

الفرد و قدراتو البدنية و خاصة قدراتو على مقاومة التعب دتكنو من استعمال قوتو  ةإن حتسُت صح

 ماعية يف عامل الشغل الفكري جل زيادة ادلرد ودية الفردية و اجلأيف العمل استخداما زلكما من 

 أو اليدوي و مردود اإلنسان خصوصا يف زيادة اإلنتاج.  

 من الناحية االجتماعية و الثقافية: -3-4-3

إن الًتبية البدنية و الرياضية تعمل على حتقيق القيم الثقافية و اخللقية و ذلك بتوجيو أعمال كل مواطن 

 باإلضافة إىل مسامهتها يف إقرار الوئام الوطٍت من خالل تنمية روح االنضباط و التعامل 
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إىل التخفيف من التوترات و ادلسؤولية و الشعور بالواجبات الوطنية كما ترمي الًتبية البدنية و الرياضية 

القائمة بُت األفراد و اجملموعات للوصول إىل حتقيق عالقات إنسانية أكثر انفراجا " لكن أن الًتبية البدنية 

فرصة استخدام أو و الرياضية مصدر االنفراج و اإلثراء الثقايف فهي توفر لشباب و الكبار على حد سواء 

قيق الذاتية و التنمية البدنية و العقلية يف استخدام ىذه قات فراغهم استخداما مفيدا من أجل حت

 . (60-69، ص 6912)البسيوين و الشاطئ، األوقات.

و من مهام الًتبية البدنية و الرياضية أيضا أهنا عامل مهم يف جتسيد اجلماىَت الشعبية للدفاع عن 

 و التساىم على ادلستوى الدويل.الوطن و عنصر ىام لتحقيق السالم يف العامل و ذلك بتدعيمها للتضامن 

 أهداف التربية البدنية و الرياضية في المرحلة االبتدائية: -3-5

الًتبية البدنية والرياضية يف اجلزائر إىل هتيئة الفرص ادلناسبة دلساعدة األفراد على النمو الشامل  هتدف

استعدادىم وإمكانياهتم يف ضوء  ادلتكامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسميا إىل أقصى ما يسمح بو

طبيعة اجملتمع اجلزائري وفلسفتو وآمالو ويف ضوء مبادئ اإلسالم والًتاث العريب والثقافة ادلعاصرة مبا يكفل 

 التوازن بُت حتقيق األفراد لذاهتم وإعدادىم للمشاركة البناءة يف تقدمي اجملتمع اجلزائري خاصة.

األنشطة اليت تدخل ضمن الربنامج  الدراسي وأىدافها تشتق من فالًتبية البدنية والرياضية احدي  

 األىداف العامة للعملية الًتبوية وحتقق أىداف ىذه العملية يف كل مرحلة من مراحل التعليم ادلختلفة .

وتبقى الًتبية البدنية و الرياضية شرطا أساسيا دلواكبة ادلسار الدراسي باعتبارىا قاعدة مالزمة للطفل 

ىا الفكرية و االجتماعية إذ أهنا ال دتنح الصحة ادلتمثلة يف تنمية العوامل التنفيذية )سرعة، مقاومة، بأبعاد

مداومة، مرونة، دقة( الضرورية للفرد الفاعل فحسب بل تساىم بقدر كبَت يف تنمية و تطوير اجلانب 

 ابات( و يف تكوين ادلهاري بكل أبعاده)التحكم، اإلدراك، التنسيق، التوازن، اذليكلة، االستج
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 و تنمي الشخصية ادلستقبلية لطفل جبانبيها الذايت و االجتماعي، و تتمثل أىداف الًتبية البدنية 

 و الرياضية فيما يلي:

تسهيل النمو احلركي لدى التلميذ من خالل تطوير التحكم يف جسمو و عمل األطراف و مدى  -

 تكاملها.

 اكتشاف جسمو و أجهزتو احليوية و وظائفها و مدى ترابطها و تأثَت اجملهودات عليها من جهة  -

 و مقاومتها للتعب من جهة أخرى.

االكتشاف و التعرف على مدى أمهية العمل اجلماعي و ادلسامهة الفعالة ضمن اجلماعة يف إطار  -

 و منظم و بذلك يتخلص من أنانيتو.مهيكل 

 ادلعرفة و انتقاء ما يتالءم معو لبناء معارفو و تكيفها حسب طبيعة العمل.التفتح على العامل  -

)للمناىج، السيطرة على نزواتو العدوانية و التحكم يف انفعاالتو امتثاال للقواعد و القوانُت ادلهيكلة. -

 .(696، ص 6066

 الهدف الوظيفي: -3-5-1

مبنية على تنوع اللعب الذي جيد امتداده  انطالقا من أن احلركة أساس التمرن و أن األنشطة البدنية

يف النشاط ادلعتاد للفرد فإن الًتبية البدنية و الرياضية بارتكازىا على األلعاب ضمان للتوازن الوظيفي 

احلقيقي يف إطار تنمية متناسقة لكامل اجلسم و األجهزة احليوية)اجلهازين الدموي و التنفسي( خصوصا و 

عتربان جوىر التنمية من الناحية الفيزيولوجية و عن طريق احلركات القاعدية )جري، إذا أن القلب و الرئتُت ي

 مشي، رمي، وثب...(.
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تسعى األنشطة البدنية إىل تطوير جهازين حركيُت )اجلهاز العضلي، اذليكل العظمي( فتمنح الطفل 

اليت يقضيها يف مقعد  إمكانية تقومي ىيئتو و تقومي عموده الفقري رلتنبا بذلك أثار الساعات الطوال

 الدراسة.

 الهدف النفعي: -3-5-2

فعن طريق شلارسة األلعاب يتمكن الطفل من التعرف على إمكانياتو البدنية و مقدرتو على احلكم 

على األشياء و التحكم فيها شلا ينبغي فعلو حيث بذل اجملهود موازاة مع احلركة ادلطلوبة متخلصا من 

 الزائدة فيكون ذلك بأقل جهد و صرف للطاقة.الشوائب  و احلركات 

 الهدف الخلقي: -3-5-3

 و        يوضع التلميذ يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية أمام وضعيات إشكالية دتثل عوائق    حُت       

 و       بالنسبة لو جيد نفسو ملزما بتخطيها و التغلب عليها فهو بذلك معرض للظفر بالفوز   حواجز  

االنتصار أو لتحمل الفشل و االهنزام و آثارمها . فالًتبية البدنية والرياضية ال تنحصر أىدافها يف تكوين 

وبناء اجلسم فقط ،بل تتدخل بشكل مباشر وتساىم بقسط وافر يف تنمية وتطوير الشخصية بكل أبعادىا 

فهي موجهة لتكوين ادلواطن الواعي  )احلسية ،احلركية،ادلعرفية واالجتماعية( ،شاهنا  شان األنشطة األخرى

 وادلسؤول وادلثقف. 

 

 

 

 التربية البدنية و الرياضية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: -3-6
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قطعت الًتبية البدنية و الرياضية يف عهد اجلزائر ادلستقلة أشواطا كبَتة و بعدىا كان أغلب األطفال 

أثناء االستعمار أصبح العدد الكبَت من ىؤالء يقومون بالتعبَت حركيا و ىذا  زلرومُت من االنتفاع هبذه ادلادة

 نرجعو إىل أمرين مها رلانية و إجبارية التعليم من جهة و إدراج مادة الًتبية البدنية

 و الرياضية يف الربنامج الرمسي. 

الالزمة و لعل أمهها أمرية و ازداد اىتمام الدولة هبذا العنصر عن طريق سن القوانُت و التشريعات 

و أىم ما جاء  6919و قانون تنظيم ادلنظومة الوطنية للثقافة البدنية و الرياضية لسنة 6922أفريل 62

 يف ىذا القانون ىو:

 ما قبل الدراسة. -

 مؤسسة الًتبية و التكوين. -

 الوسط االجتماعي ادلهٍت. -

 اذلياكل ادلكلفة باستقبال ادلعوقُت. -

 و إعادة الًتبية.ادلؤسسات الوقائية  -

 أما من حيث التكوين فنجد أن الدولة قامت فتح عدد ال بأس بو من ادلعاىد و ادلراكز التكوينية

 و الكليات يف اجلامعات و ميكن تقسيم أمناط التكوين يف اجلزائر منذ االستقالل إىل: 

 مراكز تكوين خاصة مبدرسي الًتبية البدنية و الرياضية. . أ

 دلديرين.مراكز تكوين خاصة با . ب

)حلمر،  إضافة إىل ىذا صلد فروعا و شعبا مسجلة اآلن باجلامعات تشمل التسيَت يف األندية الرياضية.

 .(21، ص 6991
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 مكانة التربية البدنية و الرياضية في المنظومة التربوية: -3-7

ونفسيا واجتماعيا وتذكر  للًتبية البدنية والرياضية مكانة كبَتة يف عملية بناء التلميذ وتطويره بدنيا وعقليا 

 9احلركة واللعب يف ادلرحلة االبتدائية تزيد عن  إىلأن حاجة التلميذ  " stranai favekبعض ادلصادر "

ساعات يوميا وذلك لكي ينمو و تتكامل أجهزتو الداخلية وتتكيف لكافة االحتماالت والظروف احلياتية 

 .(09 ، ص6990)اذلامشي،  والعملية الكتساب ادلناعة وادلقاومة ضد األوبئة واألمراض الفتاكة.

أجل حتقيق سياسات الدولة و أىدافها و إيديولوجياهتا، فعناصر  توضع عادة ادلنظومة الًتبوية من

 ىذه ادلنظومة ترسم مسارا الستمرار وجود ىذه األىداف و بالتايل االستقرار يف الدولة.

و تعد الًتبية البدنية و الرياضية دائما من أىم العناصر و ىذا نرجعو إىل اقًتابو من باقي ادلواد 

عاش الذي ميتاز باحلركة و النشاط و العمل اجلماعي و ىذا راجع أيضا إىل سهولة الدراسية إىل الواقع ادل

خلق مواقف مشاهبة لليت ىي موجودة فعال خارج ادلدرسة، فال الرياضيات و العلوم الطبيعية تعطينا ىذا 

 الكم اذلائل من ادلواقف جتعلنا نريب لدى الطفل عادات حسنة تساىم يف بناء األمة.

ة الطفل مع نفسو يرى أزتد صاحل السمرائي أنو من الواجبات و األغراض األساسية أما من ناحي

للًتبية البدنية و الرياضية ىو تنمية الصفات البدنية األساسية و كذلك النمو احلركي يف رلال الدرس، فإن 

ات اخللقية تربية الصفات اخللقية و التكيف االجتماعي دلن األغراض اذلامة أيضا، و ال ميكن فصل الصف

، ص 6919)السمرائي و البسيوين، عن الصفات البدنية و ادلهارية و احلركية إلدتام العملية الًتبوية برمتها.

29). 

 من ناحية أخرى ميكن القول أن الًتبية البدنية و الرياضية تنمي بعض الصفات العقلية و االنفعالية 
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ادلواد الدراسية األخرى.و يف األخَت نستخلص أن و كذلك الصحة و كل ىذا من شأنو زيادة التحصيل يف 

ىناك عالقة إلزامية و ضرورية بُت ادلنظومة الًتبوية و الًتبية البدنية و الرياضية و عالقة تكاملية بُت الًتبية 

 البدنية و الرياضية و باقي ادلواد الدراسية.

 اإلمكانيات الرياضية في المدرسة االبتدائية: -3-8

 تعريفها: -3-8-1

 ىي كل ما  ميكن أن يساىم يف حتقيق ىدف معُت حايل أو مستقبلي لتسهيالت و مالعب

و أدوات و ميزانيات و ظروف مناخية و جغرافية و معلومات و إطارات متخصصة متبعُت ألسلوب علمي 

 للتخطيط و اإلثارة و التقومي لتحقيق تلك األىداف.

 أهميتها: -3-8-2

َت اإلمكانيات و حسن استخدامها يعترب أمرا حتميا ال غٌت عنو، باإلضافة شلا ال شك فيو أن توف

 إىل أهنا أحد العوامل ادلؤثرة يف تقييم الدولة و تطويرىا دلا ذلا من أثر استثماري يف تنمية طاقات األفراد 

مبختلف و يظهر ذلك جليا يف رلال الًتبية البدنية و الرياضية حيث تؤثر اإلمكانيات ،و اجلماعات 

أنواعها يف صلاح أنشطتها و حتقيق أىدافها و ميكن التعرف على أمهية اإلمكانيات يف ىذا اجملال على 

 النحو التايل:

توفر اإلمكانيات يعد أحد العناصر األساسية ادلؤثرة يف صلاح فعالية العملية التعليمية، حيث ال غٌت  -

 عن وجود ادلالعب و األدوات الرياضية ادلدرسية.

الربامج ادلختلفة ألغراض الًتبية البدنية و الرياضية تضعف و ال ميكن ذلا أن حتقق أىدافها كاملة إن  -

 يف غياب اإلمكانيات.
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إن توفَت اإلمكانيات اخلاصة بتقدمي ادلهارات الرياضية و خاصة منها بطريقة موجودة بسيطة سلسة  -

األداء احلركي اآليل بصورة أقرب إىل ادلثالية  تعلق بذىن ادلدرب و تساعده إىل مرحلة الثبات و اإلتقان، و

 ما يساعده يف رفع مستوى األداء.

إن تواجد اإلمكانيات يوفر الوقت و اجلهد للتلميذ و ادلعلم حيث توفر اإلمكانيات و األدوات  -

 الرياضية يف ادلدارس أو ما إىل ذلك يؤثر يف جذب التالميذ ضلو شلارسة سلتلف األنشطة الرياضية.

وفَت اإلمكانيات يؤثر باإلجياب يف نشر الًتبية البدنية و الرياضية و التعرف بأمهيتها، و يرغب إن ت -

 سلتلف فئات الشعب يف اإلقبال على شلارستها.

 .guillet, p)توفر و تنوع اإلمكانيات وخاصة األجهزة و األدوات يقلل من شعور ادلمارسُت بادللل. -

24) . 

 إمكانيات المدرسة االبتدائية: -3-9

 المنشآت و العتاد الرياضي: -3-9-1

إن كل مؤسسة تعليمية و تربوية وجب أن حتتوي ضمن ملكيتها على منشآت رياضية تضمن 

ادلمارسة الرياضية للتالميذ، و لكي حتقق الًتبية البدنية و الرياضية األىداف ادلرجوة منها جيب أن تتوفر 

الصادر  19/01من قانون 20الوسائل و ادلنشآت دلمارسة و تدريس ىذه ادلادة و ىذا ما جاء يف ادلادة

ادلتعلق بتنظيم ادلنظومة الوطنية الًتبية البدنية و الرياضية اليت تنص على:" جيب أن حتتوي  6919سنة 

 ادلناطق السكنية 

و ادلؤسسات الًتبوية و التعليم التكوين على ادلنشآت الرياضية و مساحات اللعب طبقا للمواصفات 

ادلنوال و      دارية على اصلاز ادلنشآت الرياضية على نفس األمنية و ميكن أيضا لكل رلموعة اقتصادية و إ

   العتاد       صلد عكس ذلك، فهناك نقص ملحوظ بنفس الشروط و إذا ما الحظنا يف أرض الواقع
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 و ىذا راجع إىل ذتنو الباىظ و ندرتو من جهة أخرى".

 كذلك إن وجدت ادلنشآت توجد يف حالة مزرية للغاية ىذا إن وجدت أصال.

 ادلتعلق بتوحيد ادلنظومة الوطنية للًتبية البدنية و الرياضية  90/09من األمر  92كما تنص ادلادة 

 و تنظيمها و تطويرىا على : أن يكون استعمال ادلنشآت الرياضية العمومية رلانا لرياضة النخبة 

، 6990)الرمسية، األولوية.و ادلستوى العايل، و الًتبية البدنية و الرياضية فيما قبل ادلدرس و اجلامعي ب

 .(02صفحة 

من خالل ىذا نرى أن الدول هتتم ببناء ادلنشآت و توفَت العتاد الرياضي حسب النصوص التشريعية 

و لكن ما نراه عكس ذلك حيث يلجأ ادلعلمون إىل استعمال الوسائل ادلساعدة لضمان صلاح حصة الًتبية 

 البدنية و الرياضية.

 التمويل -3-9-2

يف ازدىار و      يعترب جانب التمويل عنصرا ىاما من عناصر اليت يكون ذلا الفضل الكبَت و ادلباشر

تطوير أو تراجع ادلمارسة الرياضية بكافة أنواعها، و شلا مييز األمم العربية من صلاح رياضي بارز كان للتمويل 

جلزائر صلد جانب التمويل يطرح مشكال آخر يف نفق ادلمارسة الرياضية يف حصة أثر كبَت فيو، غَت أن يف ا

و ادلتعلق بتنظيم  6919الصادر سنة  19/01من قانون  29الًتبية البدنية و الرياضية حيث تنص ادلادة 

 ادلنظومة الًتبوية للًتبية البدنية و الرياضية على ما يلي:

 . (m.abasa-z. & bouirina, 1995, p. 46)"يشًتط التكفل التام بالرياضة

 غَت أن احلقيقة و الواقع العملي يثبت عكس ذلك حيث صلد التباعد يف التمويل ما جيب و ما ىو موجود.

 تحديد الوسائل البيداغوجية: -3-11
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ىناك حتديدات سلتلفة للوسائل البيداغوجية، فهناك من يعتربىا وسائل و أدوات مساعدة و منو  

يقتصر يف حتديدىا على األدوات اليت يستعملها أو يقًتحها ادلدرس من ىاذين ادلفهومُت نستنتج ما يلي:" 

صد مفهوم ال يشمل ادلتعلم مفهوم الوسائل البيداغوجية اليت تعٍت هبا األنشطة و الطرق البيداغوجية كما نق

و ذلك لكونو الذي يفع عليو النظام التعليمي أي ىذا العمل ىو منهج و الذي نسعى من خاللو إىل 

 توصيل أكرب حجم من ادلعلومات بأي طرق شلا يسمح للتلميذ باستيعاب ىذه ادلعطيات

)أوحيد،  وقت طرف من ادلعادلة.و األفكار إذ ال نستطيع أن نعترب التلميذ وسيلة بيداغوجية و يف نفس ال 

 .(19-11، ص 6992

 :خالصةال -

نتيجة دلا احتواه ىذا الفصل تبُت لنا أن الًتبية البدنية و الرياضية من البعد النظري حتتم و تلزم علينا 

السعي إىل هتيئة و توفَت كل اإلمكانيات و الوسائل ادلساعدة و ادلناسبة على حتقيق و إصلاح  أىداف و 

مي السوي ادلناسب للمدرسة االبتدائية مرامي الًتبية البدنية و الرياضية، من خالل إعداد اذليكل التنظي

وكذا الربامج وادلناىج احلديثة واليت تتماشى وفقا لإلمكانيات والوسائل ادلتوفرة يف بعض ادلدارس االبتدائية 

واليت تتماشى أيضا مع شليزات وخصائص وحاجات التالميذ دون إمهال عنصر ادلعلم الذي يقوم بالعملية 

بدنية والرياضية ضرورية حلياة الفرد وذلك للدور الكبَت الذي تلعبو يف تكوين ادلواطن ن الًتبية الالتعليمية. أل

الصاحل ،فهي صورة حقيقية تعكس صورة اجملتمع ومرآة من الناحية العقلية واخللقية والدينية والسياسية 

جبارية يف ادلدارس وىذا واالجتماعية ،وىذا ما جيعل بدول العامل تويل اىتماما كبَتا هبا ،وذلك جبعلها مادة إ

 تنمية وتطوير اإلنسان ضلو الرقي. أجل من
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 تمهيد: -

يربز اجلانب التطبيقي الذي يلي اجلانب النظري  ألنوالفصول ادلتعلقة بالبحث  أىمالفصل من  ىذايعترب 
وسوف نبني فيو ادلنهج ادلتبع يف دراستنا وكذا رلاالت البحث البشرية والزمانية وادلكانية ،،ىذا باإلضافة إىل 

متت معها ىذه الدراسة العينة اليت  تعريف،مع إحصائيا اوكيفية معاجلتهادلستخدمة يف دراستنا  األدوات
 ىذا البحث. إجراءوكيفية اختيارىا وأخريا الصعوبات اليت تلقيناىا أثناء 

 منهج البحث: 1-1

إن ادلنهج يف البحث العلمي ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة ادلشكلة الكتشاف 
 (.5773احلقيقة)حبوش،

ادلدارس االبتدائية وحلل مشكلة البحث استعملنا ادلنهج  وألجل دراسة واقع درس الرتبية البدنية والرياضية يف
ادلسحي ألنو أكثر مالئمة دلثل ىذه الدراسة وحتقيق األىداف بطريقة صحيحة. وألجل ىذا استخدمنا 

لبعض ادلدارس االبتدائية بدائرة  وسائل مجع ادلعلومات ،استمارة استبيانية موجهة دلعلمي ادلرحلة االبتدائية 
  مبقاطعة خريالدين مفتش الدارة بنفس ادلقاطعة.قابلة شخصية دلفتش الرتبية والتعليم ومخريالدين 

 البحث: مجتمع -1-2

نظرا لشاسعة القطاع بوالية مستغامن فإننا اخرتنا كعينة للدراسة معلمي ادلدارس االبتدائية لدائرة خري الدين  

عل الدراسة عدد كبري من ادلدارس االبتدائية وجيكوهنا ترتكب من كثافة سكانية كبرية شلا جيعلها تتوفر على 

 معلما ومعلمة.125خريالدين علمني بادلقاطعة اإلدارية لدائرة ،حيث بلغ عدد ادلواسعة وقابلة للتعميم

 

 عينة البحث: -1-3
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 %20.24بطريقة عشوائية بسيطة مثلت أكثر من  و ادلعلمات وبناء عليو مت اختيار العينة من ادلعلمني

 اليتومعلمة ا معلم 43العينة متكونة من ، فكانت معلما ومعلمة125الذي بلغ أفراده  من رلتمع البحث

ادلوضوعة، استمارة واستبعد منها اثنان لعدم تقيدمها بالشروط  46وزعت عليهم االستمارات اسرتجع منها 

  بادلرحلة االبتدائية. و معلمة معلما 46العينة احلقيقية قد بلغت  تفكان

 مجاالت البحث: -1-4

 المجال البشري :  -1-4-1

الذين يعملون بادلدارس االبتدائية لدائرة خري الدين  مت االعتماد يف ىذا البحث على ادلعلمني وادلعلمات

 معلما ومعلمة.46والذي بلغ عددىم 

 :  المجال الزماني -1-4-2

 2652/2653من السنة الدراسية  أكتوبرلقد مت إجراء ىذا البحث يف جانبو النظري ابتداء من شهر 

،وىذه ادلدة مت فيها توزيع 2653جانفي 62ابتداء من  شهرا ونصفأما اجلانب التطبيقي فدام تقريبا 

 االستمارات مث مجعها وحتليل نتائجها بالطرق اإلحصائية ادلناسبة .

  :المكانيالمجال  -1-4-3

بتدائية لدائرة خري الدين بوالية مستغامن مبختلف مناطقها اشتملت دراستنا ادليدانية على بعض ادلدارس اال

وقد  حيث مت اختيارىا بطريقة عشوائية من ثالث بلديات ذات الطابع احلضري والشبو حضري والريفي .
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مت اختيار دائرة خري الدين ألهنا قريبة من ادلقر السكين والن مدارسها سهلة الوصول إليها من حيث 

 مشلت دراستنا ادلدارس االبتدائية التالية:  د، وقعلينا عملية البحث بكل ارتياحادلواصالت شلا يسهل 

 التي فيها تم توزيع االستمارات على أفراد عينة البحث.يبين المدارس االبتدائية  :( 11جدول رقم)

 المجموع اإلناث الذكور اسم المدرسة الرقم

 14 11 14 مدرسة الشهيد بن عمارة الحاج 11

 11 16 14 مدرسة الشهيد عليليش الحبيب 12

 11 17 13 مدرسة الشهيد بن عودة عثمان 13

14 
مدرسة الشهيد محي الدين عبد 

 القادر
13 11 13 

 11 17 13 مدرسة الشهيد حمو جلول 15

 13 10 14 مدرسة الشهيد سرير الشارف 16

 61 30 21 المجموع

 

 :البحثأدوات  -1-5



منهجية البحث واإلجراءات الميدانية الفصل األول:                                              
 

 
58 

المالحظة:                                                                                         -1-5-1

عامل أساسي ومهم لتشخيص ادلالحظة ادليدانية  نتعترب ادلالحظة أداة ىامة من أدوات البحث العلمي إذ أ

ىامة عي ىذه اإلشكالية شلا دفعنا اإلشكالية وحبكم عملنا باجملال الرياضي والرتبوي جتلت لنا مالحظات 

 لدراستها بالبحث.

 المقابلة: -1-5-2

لقد قمنا مبقابلة معلمي ادلرحلة االبتدائية مث وزعنا عليهم االستمارات بغية احتواء موضوع البحث وتوضيح 

 . ،الرتبوي واالداري السيد ادلفتش بادلقاطعة شخصية مع قمنا مبقابلة االرؤية كم

 جمع المادة الخبرية :طريقة  -1-5-3

ىذا البحث ودراسة اإلشكالية ادلطروحة اعتمدنا على بعض ادلراجع وبعض ادلصادر وبعض لتحقيق أىداف 

 ...البحث.الوثائق وبعض الدراسات السابقة وادلشاهبة اليت ذلا صلة مبوضوع 

   طريقة االستبيان : -1-5-4

 : من بينها رحصرىا، نذكىناك عدة تعريفات لالستبيان ومن الصعب 

أداة تتضمن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة واليت تعد بقصد احلصول  على معلومات وأراء ادلبحوثني حول  -

 .(44)دوقان، ص  ظاىرة معينة.

رلموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية اليت يطلب من ادلفحوصني اإلجابة عنها بالطريقة اليت حيددىا  -

 .(562، ص 5772)عودة،  الباحث حسب أغراض البحث.
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لة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة مبوضوع البحث عن طريق أعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة شلثلة يوس -

 .(565، ص 5776)الرافعي،  من األفراد و يسمى الشخص الذي يقوم مبأل االستمارة بادلستجيب.

مغلقة و أسئلة نصف  ةأنواع، أسئللى يتكون االستبيان من أسئلة متس الفرضيات ادلطروحة وىي ع -

 مغلقة و أسئلة مفتوحة.

حيدد الباحث اإلجابات ادلمكنة أو احملتملة لكل سؤال ويطلب من ادلستجيب اختيار  ادلغلقة:األسئلة  -

)بوحوش و الزنيبات،  إحدامها أو أكثر أي أن يقيده أثناء اإلجابة وال يعطيو احلرية إلعطاء إجابة من عنده.

 .وقد اعتمدنا على ىذا النوع من األسئلة يف جل دراستنا .(34ص ، 5773

األسئلة نصف مغلقة : وىي تقيد اجمليب أوال مث تكن مفتوحة أي إعطاء اختيارين نعم أو ال مث إبداء  -

 ومل نعتمد على ىذا النوع من األسئلة كثريا. (gravit 2, 1984, p. 136)  رأي ادلستوجبني

ادلفتوحة: وفيها تكون اإلجابة غري مقيدة وتكون للمجيب حرية يف اإلجابة وذلك دلعرفة رأي  األسئلة -

 اخلامس.اجمليب واعتمدنا على ىذا النوع من األسئلة يف احملور 

لقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على االستبيان  جلمع البيانات، وىو وسيلة من الوسائل الشائعة يف البحوث 

د أدوات ادلسح اذلامة لتجميع البيانات  ادلرتبطة مبوضوع الدراسة،من خالل إعداد الوصفية الذي ىو اح

رلموعة من األسئلة يقوم ادلبحوث باإلجابة عليها ،مت صياغتها يف شكل استفسارات زلددة ،وىو أيضا 

نة ادلمثلة قائمة تتضمن رلموعة من األسئلة ادلعدة ترسل إىل عدد كبري من أفراد اجملتمع،الذين يكونون العي

، 2656)بوداود ع.،  .لو للحصول على حقائق وبيانات تتعلق بالظروف االجتماعية القائمة

رحلة االبتدائية بصفتهم وىو عبارة عن استمارة تتضمن رلموعة من األسئلة موجهة دلعلمي ادل(561ص



منهجية البحث واإلجراءات الميدانية الفصل األول:                                              
 

 
60 

طة بظروف ادلمارسة الرئيسيني على درس الرتبية البدنية والرياضية بغية كشف ادلعطيات احملي ادلشرفني

 الرياضية والصعوبات اليت يواجهوهنا يف ىذه ادلهمة وكذا نظرهتم ذلا.

 حبيث مت تقسيم استمارة االستبيان ادلوجهة للمعلمني إىل :

 :وفيو صلد متغريات أفراد عينة الدراسة . البيانات الشخصية

: نظرة معلمي ادلرحلة االبتدائية لدرس الرتبية البدنية المحور األول: المحاور األساسية لالستبيان

 سئلة .أ7والرياضية،ويتضمن 

 أسئلة. 5:التكوين والتاطري :يتضمن  المحور الثاني

 سئلة .أ3:منهاج الرتبية البدنية والرياضية بادلرحلة االبتدائية ،يتضمن  المحور الثالث

 سئلة.أ4ادلرافق والوسائل الرياضية ،يتضمن : المحور الرابع

 سئلة مغلقة .أ1واحللول :يتضمن سؤالني مفتوحني  :الصعوباتالمحور الخامس

 األسس العلمية ألداة البحث: -1-6

 :الصدق -1-6-1

قدرتو على قياس ما وضعت  القياس، تعينإن صدق األداة ادلستخدمة يف البحث مهما اختلف أسلوب 

 ويتجلى يف صدق الظاىري لالستبيان الذي أخذ من أراء األساتذة.قياسها.من اجلو أو الصفة ادلراد 
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وللوقوف على مدى تناسب أسئلة االستبيان مع أىداف البحث ،قمنا بعرضها على رلموعة من احملكمني 

مي ،وبعد إبداء أرائهم من دكاترة مبعهد الرتبية البدنية والرياضية ،شلن ذلم اخلربة يف ميدان البحث العل

وتقدميهم للمالحظات،مت استبعاد عدد من العبارات وإضافة أخرى،ومت تعديل أسئلة االستبيان ليخرج 

 بالشكل النهائي الذي مت توزيعو على أفراد العينة. 

 : الثبات -1-6-2

سلتلفتني واليت  اعتمدنا يف ثبات االستبيان على طريقة االختبار وإعادتو على نفس األشخاص يف فرصتني 

تعترب األسهل واألكثر استخداما يف مثل ىذه البحوث،حبيث قمنا بعرض نفس االستمارة على عينة 

معلمني وبعد ذلك وجدنا أن اإلجابات مل تتغري ومت الوصول إىل نفس النتائج 56استطالعية مكونة من 

 تقريبا.

 الموضوعية: -1-6-3

ضمت رلموعة من األسئلة انطالقا من أىداف وفرضيات البحث لقد استخدمنا استمارة استبيا نية حيث  

التوصل إىل استبيان صادق استخدمنا صدق احملكمني والذي ،وىذه األسئلة موزعة على زلاور ولغرض 

 مشل دكاترة بادلعهد مبن لديهم اخلربة الواسعة يف البحث العلمي وىم كاأليت:

 الدكتور: بن زيدان حسني. -

 مجال . الدكتور: مقراين -

 الدكتور : حرباش ابراىيم. -
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 األستاذ ادلساعد)أ(: غزال زلجوب -

 األستاذ ادلساعد)أ(: خالد وليد. -

 اإلحصائية: الدراسة -1-7

أرقام مث االعتماد يف استخراج  إىلالدراسة اإلحصائية تعطينا أكثر دقة يف النتائج ادليدانية وترمجة ىذه النتائج 

تفريغ اإلجابات بعد مجع االستمارات ومراجعتها قمنا بعملية ،فالنسب ادلئوية وحتليل ادلعطيات العددية 

 طريقتني مها: ومعاجلتها إحصائيا باستخدام

بشكل أساسي  ،وتستخدمبالنسبة جلميع احملاور و فقرات االستبيان )%(طريقة اإلحصاء بالنسبة ادلئوية  -1

ألغراض معرفة تكرار الفئات متغري وما يفيد الباحث يف وصف عينة الدراسة.)امحد بن قالوز توايت 

كوسيلة  لتحليل نتائج البحث اعتمدنا يف حبثنا بدرجة كبرية على النسب ادلئويةو (120،ص2002،

التحصل عليها من خالل االستبيان تسمح لنا ىذه الوسيلة بإجراء مقارنة بني سلتلف النتائج ،حيث إحصائية

  .بة لإلجابة على األسئلة ادلطروحةادلوجو للمعلمني وذلك بادلقارنة بني التكرارات احلقيقية بالنس

يسمح لنا ىذا  (اخلامس  -الرابع -الثالث -الثاين ): بالنسبة للمحاور k² حسن ادلطابقةاختبار  -2 

االختبار بإجراء مقارنة بني سلتلف النتائج ادلتحصل عليها من خالل االستبيان. و ذاك مبقارنة بني 

 وأكثرىا اإلحصائيةاختبارات الداللة  أىموىو من التكرارات احلقيقية ادلشاىدة و التكرارات ادلتوقعة و 

ادلقاييس الالبارامرتية أي مقاييس التوزيعات على شكل التوزيع ولذل فهي تعد من  ال تعتمد ألهناشيوعا 

عل القيمة   لاجلزئية للحصو جدول تكراري مث جتميع القيم  أيحتسب لكل خلية من خاليا  وألهنااحلرة 
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حلساب داللة فروق التكرار أو البيانات العددية اليت ميكن حتويلها اىل تكرار مثل 2،وتستخدم كا2كا

          (2002النسب واالحتمال .)دليو،

 :الخالصة

لقد تضمن الفصل األول ذلذا البحث على منهجية البحث و إجراءاتو و اليت مت فيو ذكر األداة اليت        

يف  ومعلمة امعلم00ونة من كاستمارة موجهة إىل عينة البحث ادل نيف البحث و اليت عبارة ع استخدمت

. و كذا تطرقنا مقابلة شخصية مع مفتش ادلقاطعة الرتبوي واالدراي وبعض ادلدارس االبتدائية بدائرة خري الدين

إىل ادلدة الزمنية اليت استغرقتها الدراسة باإلضافة إىل حتديد الوسائل ادلساعدة هبدف الوصول إىل الكشف عن 

 احلقيقة عن طريق الدراسة األساسية.
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كد من صحة الفرضيات أمقارنة النتائج بالفرضيات ومناقشتها والتعلى  لقد حرصنا يف ىذا الفصلتمهيد: 

البحث وحدود ما أظهرتو نتائج الدراسة والظروف اليت  فيف ضوء أىدانفيها  أوادلقًتحة كحلول للمشكلة 

أجريت فيها الدراسة والعينة ادلتنوعة  اليت اعتمدنا عليها ، وبناء على النتائج ادلتوصل إليها سنحاول من 

خالل ىذا الفصل الوقوف على االستنتاجات اذلامة بعد عرض النتائج ومناقشتها وىذا بعد مجع النتائج 

لها الستعمال طلتلف الوسائل والتحليل اإلحصائي وعلى ضوء ذلك سيتم عرض أىم النتائج وتفريغها وربلي

العمل هبا  نام النومقابلتها مع الفرضيات واخلروج قفي النهاية جبملة من التوصيات واالقًتاحات واليت 

 مستقبال.

 الشخصية: عرض النتائج الخاصة بالبيانات -2-1

 متغير الجنس: -2-1-1

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس. (02)جدول رقم 

 المجموع اإلناث الذكور الجنس

 60 39 21 التكرار

 100 65 35 %النسبة المئوية 

أما  %56يشكلن نسبة كبرية يف العينة وىذا بنسبة ( نالحظ أن ادلعلمات 20من خالل اجلدول رقم )

 %. 56ادلعلمني فيشكلون 



 الثاني:                                                   عرض وتحليل ومناقشة النتائج الفصل
 

 
55 

 

 الجنس. حسبلتوزيع العينة النسبة المئوية يبين  :(11الشكل رقم )

كرب نسبة يف عينة البحث شلا يدل على تأثري ىذه النسبة على النسب الباقية أنستنتج أن ادلعلمات ؽلثلن  

لألسئلة األخرى ،باإلضافة إىل تأثري خصوصيات اإلناث على النتائج وادلردود العام لدرس الًتبية البدنية 

 والرياضية.

  متغير السن: -2-1-2

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن. يوضح (03)جدول رقم  

أكبر من  سنة 51-41 سنة 41-31 سنة 31-21 السن

 سنة51

 المجموع

 61 14 25 16 15 التكرار

النسبة المئوية 

% 

25 26.66 41.66 6.66 111 

 %35, الذكور

 %65, االناث
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تقدر  سنة بنسبة 62و 14خالل اجلدول أعاله نرى أن اغلب ادلعلمني تًتاوح أعمارىم مابني  من

الذين  ا، بعدى% 05.55سنة بنسبة  12و 54مث ادلعلمني الذين تًتاوح أعمارىم ما بني  %14.55ب

% ونعلم 6.66سنة بنسبة 22% ويف األخري األكثر من 02سنة بنسبة  02و 02تًتاوح أعمارىم مابني 

 أن عامل السن كذلك يؤثر على تطبيق الدرس.

 

 توزيع أفراد العينة حسب السن.ل النسبة المئوية يبين :(12الشكل رقم )

من خالل الشكل البياين صلد أن السن يؤثر على السري احلسن لدرس الًتبية البدنية والرياضية خاصة أن    

خاصة النسبة الكبرية من ادلعلمني يًتاوح سنها مابني ادلعلم يقوم بتقدًن كل األنشطة يف ادلدرسة االبتدائية 

ا يؤثر عل تطبيق درس الًتبية وىذ من العينة %02سنة بينما نسبة الشباب قليلة مل تتعدى 62و 52

 الذي يتطلب احلركة واحليوية والنشاط . البدنية والرياضية

 متغير الخبرة: -3 -2-1

 سنة20-30
 
25% 

 سنة31-40
26,66 

% 

 سنة41-50
 41,66 

 % 

سنة 50اكثر من
6,66 

 % 
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية. يوضح (04)جدول  

 %النسبة المؤوية التكرار عدد السنوات الخبرة

  06.66 00 سنوات 2-2من

  00.66 20 سنوات 02 -6من

  2 20 سنة 02 – 00من 

  2 20 سنة 02 - 06من

 22 02 سنة 02أكثر من 

  022 62 اجملموع

 %12 سنة بنسبة 02( نرى أن اغلب ادلعلمني لديهم خربة مهنية تفوق21من خالل اجلدول رقم ) 

سنوات يف 2مهنية ال تتعدى  خبربة %55.55بينما صلد حديثي االلتحاق دبهنة التدريس تشكل ما نسبتو 

 .% 2سنة بنسبة  02و00حني صلد الذين تًتاوح خربهتم ادلهنية مابني 
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 النسبة المئوية إلجابة العينة حول سنوات الخبرة.يبين  :(13الشكل رقم )

سنة يف التعليم وىذا  02تفوق مهنية  ة من ادلعلمني لديهم خربةنستنتج من خالل النتائج أن نسبة كبري    

ما يؤكد تقدم السن الذي يسهم يف عدم قدرة على أداء بعض التمارين اخلاصة بالًتبية البدنية والرياضية يف 

 ادلدارس االبتدائية .

 متغير الشهادة المتحصل عليها: -2-1-4

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الشهادة المتحصل عليها. يوضح (05)جدول  

 %النسبة المؤوية التكرار الشهادة المتحصل عليها

 31.66 01 شهادة خريج ادلعهد التكنولوجي

 16.66 02 شهادة البكالوريا

 48.33 01 شهادة ليسانس

 3.33 20 شهادة ادلاسًت

 سنوات 5 -0من 
36,66 

% 

 سنوات 10 -6من 
13,66 

% 

 سنة 15 -11من 
 
5% 

 سنة  20 -16من  
 
5% 

 سنة20اكثر من 
 
40% 
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 022 22 اجملموع

 

 %17.55حاصلني على شهادة ليسانس بنسبة ( نالحظ أن اغلب ادلعلمني 26من خالل اجلدول رقم(

،بعده شهادة البكالوريا  %00.66على شهادة التخرج من ادلعهد التكنولوجي للًتبية بنسبة  مث ادلتحصلني

 . %0.00واخربا شهادة ادلاسًت بنسبة %06.66بنسبة 

 

 النسبة المئوية للمؤىل العلمي لمعلمي المرحلة االبتدائية.يبين  :(14الشكل رقم )

نستنتج أن غالبية ادلعلمني لديهم شهادة ليسانس يف زبصصات سلتلفة ماعادا زبصص الًتبية البدنية   

أي ليس لديهم أي تكوين أويل يف الًتبية البدنية والرياضية وبالتايل العينة ال تستطيع تطبيق درس والرياضية 

 الًتبية البدنية والرياضية .

شهادة خريجي 
 المعهد التكنولوجي

31,66 
% 

 شهادة البكالوريا
16,66 

% 

 شهادة ليسانس
48,33 

% 

 شهادة ماستر
3.33 

% 
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                                         : البيانات الشخصيةمناقشة وتحليل النتائج الخاصة  -2-1-5

( واليت تبني توزيع أفراد العينة حسب 6،5،6،7من خالل نتائج ادلدونة يف اجلداول رقم)               

( أن 6ادلتغريات ،اجلنس ،السن ،اخلربة ادلهنية والشهادة ادلتحصل عليها،حيث سجلنا يف اجلدول رقم) 

اث تفوق نسبة الذكور حيث معظم العاملني يف ادلدارس االبتدائية من اجلنس اللطيف بسبة نسبة اإلن

،شلا يوحي لنا أن اكرب فئة من %56بينما عدد الذكور يف تراجع مستمر حيث سجلنا ما نسبتو 56%

ول معلمي الطور االبتدائي ىي فئة اإلناث.أما فيما ؼلص متغري السن فان النتائج بينت لنا حسب اجلد

وثاين فئة تًتاوح  %14.55سنة بنسبة62و12( أن اكرب فئة من ادلعلمني تًتاوح أعمارىم بني 5رقم)

يف حني كانت الفئة الثالثة تًتاوح أعمارىم بني  %05.55سنة بنسبة 12و52أعمارىم بني 

سنة بنسبة قليلة جدا 62كانت الفئة األخرية تفوق أعمارىم  ا، بينم%06سنة وبنسبة 52و02

( واخلاصة دبتغري اخلربة ادلهنية يف ادليدان التعليمي بينت 6بينما النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم).5.55%

سنة إذ اكرب نسبة 02لنا أن معظم معلمي ادلرحلة االبتدائية بالدائرة ذلم خربة ميدانية يف التعليم تفوق 

،أما %55.55سنوات 6دى يف حني كانت الفئة الثانية لديها خربة مهنية ال تتع%، 12سجلت كانت 

 .يف حني%45.55سنوات قدرت نسبتها ب42سنوات وقد تصل 6الفئة الثالثة لديها خربة مهنية تفوق

سنة.من خالل ىذه النتائج 02و42للفئة اليت لديها خربة ميدانية تًتاوح مابني % 6سجلنا ما نسبتو 

تًتاوح خربهتم  %62يف التعليم تفوق يبدو لنا أن معظم العاملني بالطور االبتدائي لديهم خربة مهنية 

سنة وىو مؤشر على أن عامل اخلربة ادلهنية متوفر لدى اغلب  ادلعلمني  02و اكثرمن42ادليدانية ما بني 

شلا يؤىلهم للقيام بدورىم على أكمل وجو ،فهل يا ترى ىذا العامل يؤثر على ادلعلم عند تطبيقو لدرس 

مل يتلقى تكوينا خاصا بنشاط الًتبية البدنية والرياضية ؟ىذا ما سنكتشفو الًتبية البدنية والرياضية رغم انو 
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( يبني لنا توزيع عينة البحث حسب متغري الشهادة احملصل 7عنو يف احملاور األخرى .أما اجلدول رقم )

أما الفئة الثانية فهم من  %17.55عليها حيث صلد أصحاب شهادة ليسانس يف ادلرتبة األوىل بنسبة 

أما الفئة الثالثة فهم من حاملي شهادة الباكالوريا بنسبة  %54.55ادلعهد التكنولوجي بنسبة  خرغلي

من حاملي شهادة ادلاسًت ،الشيء الذي يعطينا صورة  %5.55يف حني سجلنا ما نسبتو 45.55%

ار يكون حامال لشهادة جامعية يف إط حبيثواضحة عن بداية جديدة  لتوظيف معلم ادلرحلة االبتدائية 

الرفع التدرغلي من مستوى كفاءة ادلعلمني وىذا التحسن يف ادلستوى قد يكون لو انعكاس اغلايب على أداء 

ادلعلم إذا ما مت استثماره االستثمار األمثل خاصة إذا مت تدعيمو ببعض الدورات وادللتقيات التكوينية األكثر 

 من أنشطة تربوية وتعليمية سلتلفة  .زبصصا جلعل ادلعلم يف ادلستقبل أكثر ربكما فيما يقوم بو 

 المحور األول: نظرة المعلمين لدرس التربية البدنية والرياضية.عرض  نتائج الخاصة ب -2-2

 كيف ترى درس الًتبية البدنية والرياضية ضمن الربنامج الدراسي؟السؤال األول:

جدول 2معرفة نظرة ادلعلمني إلدراج درس الًتبية البدنية والرياضية يف الربنامج الدراسي. الغرض من السؤال

يوضح توزيع أفراد العينة حسب نظرتهم إلى ضرورة درس التربية البدينة والرياضية من  (06)رقم 

 عدمو ضمن البرنامج الدراسي.

النسبة  التكرار اإلجابة

 ادلئوية

درجة 

  احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلدولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

      54.55 56 ضروري
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 دال 5.99 28.9 2.26 0 55.55 02 ضروري جدا

      6 25 غري ضروري

 

 

 النسبة المئوية إلجابة المعلمين حول مكانة الدرس ضمن البرنامج الدراسي.يبين :( 15الشكل رقم)

 :مناقشة وتحليل النتائج  -2-2-1

. من أفراد العينة ترى أن درس الًتبية البدنية %54.55إن نسبة (5)تبني لنا النتائج يف اجلدول رقم  -

نو .من أفراد العينة ترى ا%55.55والرياضية ضروري للتالميذ يف الربنامج الدراسي ،بينما نسبة

اجلد  k²مقدار  و ىو يؤكد من أفراد العينة تراه غري ضروري.%6ضروري جدا يف حني سجلنا نسبة 

، و 2.11تساوي  ةولياجلد k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةولي

 ضروري
61,66 

% 

 ضروري جدا
33,33 

% 

 غير ضروري 
 
5% 
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ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة . و  00.1 احملسوبة و اليت تقدر ب k²من قيمة  أقل ىي

 إحصائية.

ية درس الًتبية البدنية والرياضية ونفسر ىذه النتائج أن درجة الوعي لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية بأعل

مر اغلايب جدا كونو سينعكس أوىو ’بل علاك إمجاع على انو ضروري ومهم للتالميذ’للتالميذ مرتفعة جدا 

خذ درس الًتبية البدنية والرياضية مكانو بصفة أخاصة أين ،باإلغلاب على درجة الوعي لدى اجملتمع عامة 

 رمسية يف الربنامج الدراسي كبقية األنشطة األخرى. 

كيف غلرى االمتحان يف درس الًتبية البدنية والرياضية كبقية األنشطة األخرى وفق السؤال الثاني:

 ؟الربنامج

ادلعلمني لدرس الًتبية البدنية 2كشف الكيفية اليت يتم هبا تقييم التالميذ من قبل الغرض من السؤال

 والرياضية. 

التزام معلمي المرحلة االبتدائية بتقييم التالميذ لدرس التربية البدنية  يوضح (07) الجدول الرقم 

 والرياضية كغيره من األنشطة األخرى

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  64.55 54 إجراء امتحان رمسي

0 

 

2.26 

 

22.3 

 

6.88 

 

 15.55 05 إجراء امتحان شكلي دال
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      26 25 ال اجري امتحان إطالقا

 

 

 النسبة المئوية إلجابة العينة حول كيفية تقييم التالميذ في النشاط.يبين  :(16الشكل رقم )

 وتحليل النتائج: مناقشة -2-2-2

من أفراد العينة ادلبحوثة غلرون امتحان %64.55 أن نسبة لنا النتائجتظهر  )6(من خالل اجلدول رقم 

.منهم ذبري امتحان شكلي أي ىناك تقصري %15.55ونسبةرمسي يف النشاط أي أهنم ملزمون بادلنهاج.

الغلرون االمتحان %6قليلة جدا تقدر بوإعلال ذلذا اجلانب ادلهم بالنسبة للتلميذ.بينما ىناك نسبة 

و  2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²يؤكد مقدار  و ىو ما ’من سابقتها أسوأإطالقا وىذه الدرجة 

احملسوبة و اليت  k²من قيمة  قل، و ىي أ2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20درجة احلرية 

 . و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية. 00.0 تقدر ب

 اجراء امتحان رسمي 
51,66 

% 

 اجراء امتحان شكلي 
43,33 

% 

 الاجري امتحان اطالقا
 
5% 
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غلب ادلعلمني يف ادلرحلة االبتدائية ال غلرون امتحانات رمسية يف درس أومن خالل ىذه النتائج يتنب لنا أن 

سليب  أمروىو ،الًتبية البدنية والرياضية وال يعريون اىتماما لتقييم التالميذ وفق مقاييس ومعايري مضبوطة

للغاية كونو يقلص من فرص التفاعل بني التالميذ ويثبط عزؽلتهم كوهنم ال يعرفون حول ماذا يتنافسون .شلا 

 يوحي أن الوضع يف ىذا اجلانب ليس على ما يرام.

 كيف يكون شعورك أثناء إشرافك على درس الًتبية البدنية والرياضيةالسؤال الثالث :

فسية اليت يكون عليها ادلعلم أثناء إشرافو على درس الًتبية البدنية 2كشف احلالة النالغرض من السؤال

 والرياضية.

يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للحالة النفسية والبدنية التي يعيشها المعلم أثناء  (08) جدول رقم 

 إشرافو على درس التربية البدينة والرياضية.

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  05.55 41 ادللل والتعب واإلرىاق

0 

 

2.26 

 

12.7 

 

5.99 

 

 66 55 احليوية والنشاط والراحة النفسية دال

      04.55 45 كبقية الدروس لألنشطة األخرى
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 النفسية أثناء تطبيق الدرس. حالتهمحول  المعلمينالنسبة المئوية إلجابة ( يبين 17الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-2-3

أهنم  .صرحوا%66غلب ادلعلمني وبنسبةأإن  (7)يبدو من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم  -

ػلسون باحليوية والنشاط والراحة النفسية خالل تواجدىم مع التالميذ خارج القسم الذي يقضون فيو  

.من أفراد العينة صرحوا أهنم ػلسون بادللل والتعب %05.55نسبة  ابينم ،كل أيام األسبوع

نسبة واإلرىاق خالل تواجدىم يف درس الًتبية البدنية والرياضية مع تالميذىم.يف حني أن 

والرياضية كبقية األنشطة األخرى ال تغيري فيو من  الًتبية البدنية من العينة عربت أن درس04.55%

و ىو  حيث النشاط واحليوية واحلالة النفسية شلا يوحي بالروتني واآللية لديهم خالل األسبوع الكامل 

اجلد  k²حيث كانت . 20و درجة احلرية  .2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على 00.1احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 2.11تساوي  ةولي

 أنو ليس ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

 الملل والتعب واالرهاق
23,33 

% 

الحيوية والنشاط 
 والراحة النفسية

 
55% 

 كبقية الدروس االخرى
21,66 

% 
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إذا ما أردنا تفسري ىذه النتائج فإننا نرى أن ادلعلمني أنفسهم يعتربون أن درس الًتبية البدنية والرياضية 

 من ضغط القسم الناجم عن تقدًن الدروس طيلة األسبوع وىو ادلتنفس الوحيدفرصة كبرية للتخلص 

و للتالميذ لتجديد الطاقة واالنطالق من جديد،شلا يعطينا صورة واضحة عن مفعول االغلايب للنشاط  

مر طبيعي إذا أالرياضي على نفسية التالميذ وادلعلمني يف آن واحد كوهنم غلدون فيو راحتهم النفسية فهو 

ما نظرنا إىل الفضاء الواسع يف اذلواء الطلق خاصة إذا كان احمليط الداخلي للمدرسة يتميز باجلاذبية وعنصر 

ما الفئة اليت صرحت بأهنا ربس أالتشويق شلا غلعلهم ينتظرون ىذه الفرصة بفارغ الصرب و بشغف كبري.

درسة الداخلي ال يشجع على النشاط بادللل والتعب واإلرىاق والفتور فقد يرجع ذلك إما إىل أن زليط ادل

واحليوية انطالقا من ناحية توفر ادلرافق وحالتها ،وإما يرجع ألسباب شخصية زبص ادلعلم يف حد ذاتو  

 كعامل السن أو احلالة الصحية  أو عامل اجلنس خاصة ادلعلمات األمهات اللوايت يواجهن

ىل الراحة بدل مشاركة التالميذ يف نشاطهم أي أن تعبا مضاعفا داخل البيت وادلدرسة،شلا غلعلهم يركنون إ

 تعبهم ليس يف الدرس بل ىو ناجم عن تراكمات سابقة.

من خالل تقييمك كيف ترى حاجة التلميذ يف ادلرحلة االبتدائية لدرس الًتبية البدنية السؤال الرابع:

 والرياضية؟

 االبتدائية. البدنية والرياضية يف ادلرحلةمعرفة مدى حاجة التالميذ إىل درس الًتبية الغرض من السؤال:
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يوضح توزيع أفراد العينة حسب نظرتهم لحاجة التالميذ لدرس التربية البدنية  (09)جدول رقم  

 والرياضية من عدمها.

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية 

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  66 16 يف حاجة ماسة إليو

0 

 

2.26 

 

46.9 

 

5.99 

 

 44.55 26 إليوليس يف حاجة ماسة  دال

      45.55 27 سباما إليويف حاجة ماسة 

 

 

حاجة التالميذ لدرس التربية البدنية  حول المعلمين إلجابةالنسبة المئوية ( يبين 18):الشكل رقم 

 والرياضية .

 في حاجة ماسة اليه
 
75% 

ليس في حاجة ماسة 
 اليه
11.66% 

في حاجة ماسة اليه 
 تماما

13.33 
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 وتحليل النتائج: مناقشة -2-2-4

من أفراد العينة ترى أن التالميذ حباجة ماسة إىل درس الًتبية البدنية %66تظهر لنا النتائج أن نسبة  -

.ترى أن التالميذ ليس حباجة ماسة أليو،يف حني %44.55والرياضية يف اإلطار ادلدرسي ،بينما نسبة 

بية البدنية والرياضية سباما،ويعود ىذا ترى أن التالميذ حباجة ماسة إىل درس الًت  %45.55صلد نسبة

إىل درجة الوعي لدى ادلعلمني واقتناعهم إىل أعلية درس الًتبية البدنية والرياضية الذي يتماشى مع 

عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية والبدنية،

 k²من قيمة  قلو ىي أ 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22

ويعود ىذا  . و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية. 26.1احملسوبة و اليت تقدر ب 

إىل درجة الوعي لدى ادلعلمني واقتناعهم إىل أعلية درس الًتبية البدنية والرياضية الذي يتماشى مع 

،باإلضافة إىل ذلك فهو يساعد التلميذ على إغلاد اعية والبدنية حاجات التالميذ النفسية واالجتم

التوازن بني اجملهود البدين والفكري خاصة أن تالميذ ىذه ادلرحلة يتميزون بطاقة كامنة ىائلة مكتنزة 

 ذبعلهم يبحثون باستمرار عن كل السبل اليت من خالذلا يصرفون ىذه الطاقة .

ادلخصص لدرس الًتبية البدنية والرياضية دبعدل حصة واحدة يف  ىل احلجم الزمين: خامسالسؤال ال 

 ؟األسبوع كاف لتحقيق رغبات التالميذ

معرفة لرأي ادلعلمني يف احلجم الزمين ادلخصص لدرس الًتبية البدنية والرياضية ومدى الغرض من السؤال :

  .تلبيتو لرغبات التالميذ

يوضح توزيع أفراد العينة حسب نظرتهم للحجم الزمني المخصص لدرس التربية  (11)جدول رقم 

 البدنية والرياضية ومدى تلبية رغبات التالميذ .
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  02 40 نعم

4 

 

2.26 

 

21.6 

 

5.71 

 

 72 17 ال دال

 

 

 ية إلجابة المعلمين حول الحجم الساعي المخصص للدرس.ئو النسبة الميبين  :(19الشكل رقم )

 

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-2-8

 نعم
20% 

 ال
80% 
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.ترى أن احلجم الزمين %72األوىل وتقدر نسبتها ب2تظهر نتائج اجلدول انقسام أراء ادلعلمني إىل فئتني 

والرياضية دبعدل حصة واحدة يف األسبوع غري كاف وال يليب رغبات ادلخصص لدرس الًتبية البدنية 

.ترى أن احلجم الزمين ادلخصص لدرس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة %02التالميذ.بينما صلد نسبة 

. حيث  20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  ،االبتدائية كاف

. و ىذا  00.6احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي k²كانت 

بينما صلد أن ىذا غري معقول حيث أن التلميذ يف ىذه  ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

خاصة يف هناية ادلرحلة ؽلتاز بالنمو ادلتواصل وخاصة النمو البدين وعليو فهو كذلك ػلتاج إىل نشاط كبري 

ادلرحلة االبتدائية ،فهو مقبل على ادلتوسطة أين سيمارس الًتبية البدنية والرياضية مدهتا ضعف ما ىو 

معمول بو يف ادلرحلة االبتدائية،وىنا كان من األجدر رفع احلجم الزمين للدرس حىت يتهيأ تدرغليا للمرحلة 

 القادمة.

 بية البدنية والرياضية مقارنة باألنشطة األخرى؟ كيف تقيمون مكانة درس الًت :سادسالسؤال ال

التعرف على مكانة درس الًتبية البدنية والرياضية اليت ػلتلها ضمن الربنامج الدراسي الغرض من السؤال:

 .من وجهة نظر معلمي ادلرحلة االبتدائية

 

 

البدنية والرياضية يوضح توزيع أفراد العينة حسب نظرتهم لمكانة درس التربية ( 11)جدول رقم 

 ضمن البرنامج مقارنة باألنشطة األخرى التي يدرسونها
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية 

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  54.55 56 يكتسي أعلية مثل بقية األنشطة

0 

 

2.26 

 

07.8 

 

5.99 

 

من األنشطة يكتسي أعلية أفضل  دال

 األخرى

25 6 

يكتسي أعلية اقل من األنشطة 

 األخرى

02 55.55      

 

 

 

 النسبة المئوية إلجابة العينة حول مكانة الدرس ضمن البرنامج. يبين :( 11الشكل رقم )

يكتسي اهمية مثل 
 بقية االنشطة

61,66 
% 

يكتسي اهمية افضل 
 من االنشطة االخرى

 
5% 

يكتسي اهمية اقل من 
 االنشطة االخرى

33,33 
% 
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 مناقشة وتحليل النتائج:  -2-2-9

.من أفراد العينة %54.55أن نسبة تظهر لنا النتائج ( 41 )من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول رقم 

ترى %6األنشطة األخرى ،بينما صلد نسبة ترى أن درس الًتبية البدنية والرياضية يكتسي أعلية مثل بقية 

أن درس الًتبية البدنية والرياضية يكتسي أعلية أفضل من األنشطة األخرى وىي نسبة قليلة مقارنة بالنسب 

فراد العينة ترى أن درس الًتبية البدنية والرياضية يكتسي أعلية من أ%55.55األخرى حيث صلد أن نسبة 

. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  ، اقل من األنشطة األخرى 

 00.1احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20

 على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية.. و ىذا ما يدل 

ىذه النسبة ادلرتفعة واليت تساوي بني مجيع األنشطة الدراسية ادلدرجة ضمن ادلقرر الدراسي دليل على 

الوعي الكبري الذي يتميز بو معلمي ادلرحلة االبتدائية بضرورة االىتمام بكل األنشطة وعدم التمييز بينها 

درس الًتبية البدنية والرياضية دلا  أعليةشلا ينعكس عل التالميذ، ألنو لوال بني نشاط أساسي ونشاط ثانوي 

أدرج ضمن الربنامج الدراسي من ادلرحلة االبتدائية حىت ادلرحلة اجلامعية ولسنا أفضل من غرينا من الدول 

ية البدنية الفئة اليت عربت على أن درس الًتب ،أما ادلتقدمة اليت سبقتنا منذ زمن طويل يف ىذا اجلانب

قل من األنشطة األخرى يرجع بالضرورة إىل نقص الوعي دبدى التطور احلاصل يف أوالرياضية يكتسي أعلية 

ىذا اجلانب،وىي اليت تعرقل تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية وتعود بنا إىل النظرة 

درس الًتبية البدنية والرياضية ما ىو إال نشاط ثانوي وال  القدؽلة اليت كانت سائدة يف السابق واليت ترى أن

 فائدة منو مثل األنشطة األخرى . 

 تو بالنسبة للتالميذ؟يىل أنت مقتنع بأعلية درس الًتبية البدنية والرياضية وضرور :لسابعالسؤال ا
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الًتبية البدنية والرياضية معرفة مدى قناعة ادلعلمني باألعلية ادلرجوة من تطبيق درس الغرض من السؤال :

 بالنسبة للتالميذ.

 

 

 

 

 

يوضح توزيع أفراد العينة حول قناعتهم بالفوائد المتوخاة من تطبيق درس التربية ( 12)جدول رقم  

 البدنية والرياضية بالنسبة للتالميذ.

درجة  النسبة ادلئوية التكرار اإلجابة

 احلرية 

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 وليةاجلد 

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  15.55 07 مقتنع سباما

0 

 

2.26 

 

27.3 

 

5.99 

 

 64.55 54 مقتنع دال

غري مقتنع 

 سباما

24 4.55      
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 .بدرس التربية البدنية والرياضية محول قناعته المعلمين جابةإلالنسبة المئوية يبين  :(11شكل رقم)

 مناقشة وتحليل النتائج: - 2-2-11

تظهر لنا النتائج ادلسجلة يف اجلدول أعاله ،أن درجة الوعي والقناعة  التامة لدى معلمي ادلرحلة     

االبتدائية دبدى الضرورة اليت تفرضها حاجة التالميذ إىل ادلمارسة الرياضية من خالل تطبيق درس الًتبية 

ية البدنية والرياضية بالنسبة .تؤكد قناعتها بأعلية درس الًتب%15.55نسبة  البدنية والرياضية،حيث أن

للتلميذ،شلا يعكس أن اللعب بالنسبة للتلميذ ليس عبثا وإظلا ىو يعرب عن حاجة طبيعية ال ؽلكن 

 k²و ىو يؤكد مقدار  ،عربت عن عدم اقتناعها هبذه األعلية %4.55إغفاذلا،بينما صلد نسبة ضئيلة جدا 

، و 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة  0..0احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

بية ويرجع ىذا إىل نقص الوعي وعدم التعمق يف اآلثار االغلابية اليت ػلدثها تطبيق درس الًت إحصائية.

  .البدنية والرياضية على الفرد ادلمارس للرياضة بصفة عامة وللتلميذ بصفة خاصة 

 مقتنع تماما
46,66 

% 

 مقتنع 
51,66 

% 

 غير مقتنع تماما
1,66 
% 
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 استنتاج المحور األول: -2-2-11

بعد عرض وربليل ومناقشة وتفسري نتائج األسئلة ادلطروحة يف احملور األول واخلاصة بنظرة ادلعلمني لدرس 

ومدى أعليتو وضرورتو للتالميذ يف ىذه ادلرحلة يبدو أن أغلبية الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية 

مكانة زلًتمة ضمن و   ادلعلمني لديهم نظرة اغلابية اذباه درس الًتبية البدنية والرياضية الًتبية البدنية الرياضية

سئلة الربنامج الدراسي كبقية األنشطة األخرى،وتؤكد ىذه النتائج ادلستقاة من عرض وربليل ومناقشة األ

ادلطروحة يف احملور األول صحة الفرضية األوىل واليت تشري إىل أن دلعلمي ادلرحلة االبتدائية نظرة اغلابية ضلو 

وىذا ما توصلت إليو كذلك دراسة قادري احلاج أعلية وضرورة درس الًتبية البدنية والرياضية للتالميذ.

 تائج ادلقابلة الشخصية مع ادلفتش.كما أكدتو نودراسة زلمود سليمان عزب ودراسة بوعرعارة.

 بالمحور الثاني :التكوين والتاطير:عرض النتائج الخاصة  -2-3

 خالل تكوينكم العام دلهنة التعليم ىل تلقيتم تكوينا خاصا دبادة الًتبية البدنية والرياضية؟السؤال األول:

 تكوينهم العام دلهنة التعليم.معرفة نوعية التكوين الذي تلقاه ادلعلمون خالل الغرض من السؤال:

 ل تكوينهم لممارسة مهنة التعليميوضح ملمح التكوين الذي تلقاه المعلمون خال( 13)جدول رقم 

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

      46 28 نعم
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 دال 5.71 29.4 2.26 4 76 64 ال

 

 

 النسبة المئوية إلجابة المعلمين حول نوعية التكوين الذي تلقوه.يبين  :(12الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-3-1

يظهر لنا بوضوح أن كل ادلعلمني مل يسبق ذلم أن تلقوا  (45رقم )من خالل النتائج ادلعروضة يف اجلدول 

تكوينا متخصصا يف نشاط الًتبية البدنية والرياضية خالل تكوينو العام ،شلا يوحي بالتقصري اذباه ىذا 

و  ، النشاط وىذا ينعكس سلبا على كيفية التدريس يف ادليدان مع إعلال حاجات التالميذ وربقيق رغباهتم.

 ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²ىو يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك  01.2احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي 

 فروق ذات دالة إحصائية.

 ىل سبارس الرياضة يف حياتك اليومية؟السؤال الثاني :

 نعم
15% 

 ال
85% 
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 معرفة خربة ادلعلم يف ادلمارسة الرياضية يف إطار رمسي أو كهواية. لغرض من السؤال:ا

 يوضح الخبرات الميدانية للمعلمين من خالل ممارستهم لنشاط رياضي معين. (14)جدول رقم 

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  05.55 45 نعم

4 

 

2.26 

 

13.06 

 

5.71 

 

 65.55 11 ال دال

 

 

 ة لديهم.يالنسبة المئوية إلجابة المعلمين حول الخبرة الرياضيبين  :(13الشكل رقم )

 نعم
26,66 

% 

 ال
73,33 

% 
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 مناقشة وتحليل النتائج: -2-3-2

من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول أعاله أن نسبة كبرية من ادلعلمني ال ؽلارسون نشاطا رياضيا  يبدو

وىذه النسبة تعرب عن اجلنس األنثوي ادلوجود بكثرة يف ادلدارس االبتدائية اللوايت ال %65.55وادلقدرة ب

طبيعة اجملتمع آو التقدم يف السن غلدن الفرص دلمارسة الرياضة مقارنة بالذكور آو العتبارات أخرى متعلقة ب

صرحت أهنا سبارس الرياضة كنشاط حركي يف حياهتا %05.55بالنسبة حىت الذكور.يف حني صلد نسبة 

. حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  ،اليومية 

k² و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي ،k²  و ىذا ما يدل  00.26احملسوبة و اليت تقدر ب .

وىذا يعرب على أن ىذه الفئة ذلا ميول اذباه الرياضة وىذا ينعكس على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

 اغلابيا على تالميذىم يف ادلدرسة حيث يستطيعون تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية عكس الفئة األوىل.

 ىل سبق لكم أن أجريتم تربصات أو دورات تكوينية خاصة بالًتبية البدنية والرياضية؟السؤال الثالث:

  معرفة مدى اىتمام ادلعلمني بالتكوين الذايت وتوسيع معارفهم ومعلوماهتم وتنويعها.الغرض من السؤال: 

 .نيبين توزيع أفراد العينة من خالل المشاركة الذاتية واالجتهاد في التكوي (15)جدول رقم 

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

      5.55 20 نعم
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 دال 5.71 52.26 2.26 4 85.55 67 ال

 

 

 حول التكوين المتخصص. المعلمينالنسبة المئوية حول إجابة ( يبين 14الشكل رقم )

  مناقشة وتحليل النتائج: -2-3-3

شلن شاركوا يف تربصات ودورات %5.55يظهر لنا من خالل النتائج أن نسبة قليلة جدا وادلقدرة ب

تكوينية خاصة بالًتبية البدنية والرياضية بينما صلد نسبة كبرية جدا من ادلعلمني مل يسبق ذلم أن شاركوا يف 

أو دورات تكوينية خاصة بالًتبية البدنية والرياضية رغم أن معظمهم لديو خربة ميدانية يف رلال  تربصات

. حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  ،التدريس 

k² و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي ،k²  و ىذا ما يدل .  20.06احملسوبة و اليت تقدر ب

وىذا إن دل على شيء إظلا يدل على اإلجحاف الذي يعاين منو على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

 .درس الًتبية البدنية والرياضية

 نعم
3,33 
% 

 ال
96,66 

% 
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 ؟ىل لك دراية بقوانني وقواعد سلتلف الرياضات السؤال الرابع:

 معرفة مدى إحاطة فئة ادلعلمني بالقوانني والقواعد ادلنظمة للرياضات ادلختلفة .الغرض من السؤال: 

القواعد المنظمة يبين توزيع أفراد العينة من خالل إلمامهم بأىم القوانين و ( 16)جدول رقم 
 لمختلف الرياضات.

النسبة  التكرار إلجابةا
 ادلئوية

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 0كا
 احملسوبة

 0كا
 اجلد ولية

الداللة 
 اإلحصائية

 
 

  07.55 46 نعم
4 

 
2.26 

 
11.26 

 
5.71 

 
 64.55 15 ال دال

 

 

 نعم
28,33 

% 

 ال
71,66 

% 
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تهم بقوانين الرياضات ايالنسبة المئوية حول إجابة المعلمين حول در يبين  :(15الشكل رقم)

  .ةالمختلف

 

 

   2مناقشة وتحليل النتائج -2-3-4

من أفراد العينة صرحوا أهنم ليس %64.55نسبةيبدو أن  47من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم  

من العينة %07.55يف حني صلد نسبة  ،لديهم دراية بالقوانني والقواعد اليت ربكم سلتلف الرياضات

و  صرحت أهنا لديها دراية دبختلف القوانني والقواعد اليت ربكم سلتلف الرياضات وىذه النسبة قليلة جدا .

 ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²ىو يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على أنو  00.06احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي 

الشيء الذي يوحي بابتعاد ادلعلمني عن نشاط الًتبية البدنية والرياضية  ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

والنقص الفادح يف ادلعرفة كون معرفة القوانني والقواعد للرياضات اليت سبارس يف ادلدرسة ذبعل ادلعلم أكثر 

يشكل جيد،حيث أن عدم معرفة القوانني غلعل ما يقوم بو التالميذ  ربكما يف التالميذ ويف تطبيق درسو

غري  ألدوارايتصف بالفوضى شلا يؤثر سلبا على ربقيق أىداف الدرس وكثري من الصفات تزول مادامت 

منتظمة،والعالقات بني التالميذ غري مضبوطة بالقوانني حيث أن القوانني ربدد الواجبات واحلقوق وذبعل 

التلميذ ػلًتم اخلصم وزمالؤه،ويساعد على ضبط التدخالت والتصرفات،ونفسر ذلك بعدم االىتمام من 

البدنية والرياضية ميدانيا ،الشيء طرف ادلعلمني لتوسيع معلوماهتم ،شلا يشكل عائقا يف تطبيق درس الًتبية 
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الذي يغرس يف نفوس التالميذ روح االحًتام والنظام والوقوف عند احلدود ادلسموح هبا قانونيا وعدم ذباوزىا 

وىذا بدوره يهيئ التالميذ على االحًتام دلختلف القوانني مستقبال يف احلياة العملية ويف سلتلف اجملاالت 

الفوضى وقلة النظام الذي ال يتحقق إال بقوانني وقواعد تضبطو ،كما تضبط  بدل أن تطغي على تصرفاهتم

 .العالقات بني األفراد 

 ؟2 ىل لديكم ثقافة حول اإلسعافات األوليةالسؤال لخامس 

 فات عند الضرورة.معرفة مدى قدرة ادلعلمني على التدخل الصحيح لتقدًن اإلسعاالغرض من السؤال:

ع أفراد العينة من خالل مدى إلمامهم بالمبادئ األولية لتقديم يبين توزي (17)جدول رقم 

 اإلسعافات الضرورية للتالميذ.

درجة  النسبة ادلئوية التكرار إلجابةا

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  15.55 05 نعم

4 

 

2.26 

 

1.06 

 

5.71 

 

 65.55 51 ال دالغري 
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 حول ثقافة اإلسعافات األولية . معلمينالنسبة المئوية إلجابة اليبين  :(16الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج:  -2-3-5

من أفراد العينة لديهم إدلام %15.55نسبةيبدو لنا أن  (48)من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم 

ببعض مبادئ  اإلسعافات األولية وىذا مؤشر اغلايب ؼلدم درس الًتبية البدنية والرياضية خاصة يف ادلدرسة 

االبتدائية أين ؽلارس التالميذ الرياضة يف الساحات ذات األرضية الصلبة شلا يعرض التالميذ إىل سلتلف 

و ىو  .من ادلعلمني ال يعرفون مبادئ اإلسعافات األولية %65.55ن نسبة أاإلصابات ،يف حني صلد 

 ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²يؤكد مقدار 

 ليس . و ىذا ما يدل على أنو 0.26احملسوبة و اليت تقدر ب  k²من قيمة  كرب، و ىي أ0.02تساوي 

شلا يعكس النقص الفادح يف التكوين يف ىذا اجلانب خاصة أن معلمي ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

ىذه ادلرحلة يقومون بكل األدوار وىم مسؤولون على التالميذ،فكيف سيكون موقفهم عند اإلصابات 

 اخلطرية أثناء تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية وىذا ما يشكل عائقا عند تطبيقو.

 نعم
43,33 

 ال %
56,66 

% 
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ىل للخربة ادلهنية للمعلم أعلية للقيام بدوره على أحسن وجو يف تطبيق درس الًتبية السؤال السادس: 

 ؟ البدنية الرياضية

الوقوف على قناعة ادلعلمني بفائدة التخصص وإدراكهم دلدى انعكاسو على األداء الغرض من السؤال :

 د.وادلردو 

 

 

 

 للمعلمين.يبين توزيع أفراد العينة حول توجههم نحو فكرة التكوين المتخصص  (18)جدول رقم  

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  55.55 12 نعم

4 

 

2.26 

 

5.55 

 

5.71 

 

 55.55 02 ال دال
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 الخبرة المهنية في تطبيق الدرس. أىميةحول  معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 17الشكل رقم)

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-3-6

من ادلعلمني ترى أن اخلربة ادلهنية ذلا أعلية يف تطبيق درس %55.55يبدو لنا من خالل النتائج أن نسبة

و  .من العينة ترى عكس ذلك %55.55الًتبية البدنية والرياضية على أحسن وجو يف حني صلدد نسبة 

 ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²ىو يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك  6.66احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي 

أعلية يف تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية  ذلاأن يكون  وال ؽلكن للخربة ادلهنيةفروق ذات دالة إحصائية.

حيث أن اخلربة ال ؽلكن إسقاطها على كل األنشطة الشيء الذي يفرض التخصص يف الًتبية البدنية 

والرياضية ،ويؤكد أن سنوات اخلربة يف التدريس بدون زبصص يعترب عائقا للمعلم خاصة كونو غلد نفسو 

ستجدات والتطورات احلاصلة وفهمها وىذا نظرا لطبيعة التكوين الذي تلقاه حيث أن عاجزا على مواكبة ادل

تكوينو عام وال يسمح لو بالتعمق أكثر يف كل اجلوانب ادلتعلقة دبهنتو الشيء الذي ينعكس بالسلب على 

 مردوده.

 نعم
66,66 

% 

 ال
33,33 

% 
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الًتبية البدنية كيف تنظرون ألعلية التكوين ادلتخصص دلعلم ادلدرسة االبتدائية يف السؤال السابع: 

 ؟والرياضية

معرفة مدى نظرة ادلعلمني ألعلية التكوين ادلتخصص ودوره يف قيامهم دبهمتهم على الغرض من السؤال:

 .أسس علمية صحيحة

 يوضح توزيع أفراد العينة حول نظرتهم لضرورة التكوين المتخصص. (19)جدول رقم  

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

ى مستو 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  75.55 60 ضروري

4 

 

2.26 

 

50.05 

 

5.71 

 

 45.55 27 غري ضروري دال
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 التكوين المتخصص.أىمية  حول  معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 18الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-3-7

ترى أن التكوين ادلتخصص %75.55لنا النتائج وبنسبة عالية جدا من ادلعلمني وادلقدرة ب تظهر    

ضروري جدا يف الًتبية البدنية والرياضية شلا يعطينا صورة واضحة على أن ادلعلمني يف ادلرحلة االبتدائية 

،وعدم تلقيهم تكوينا غلدون صعوبات يف تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية نظرا لتكوينهم العام 

وىي نسبة ضئيلة جدا ترى أن التكوين %45.55متخصصا يف الًتبية البدنية والرياضية،بينما صلد نسبة

. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  .ادلتخصص غري ضروري 

حملسوبة و اليت تقدر ب ا k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20

، وىذا يؤكد ضرورة وجود سلتص يعي . و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية. 00.06

احللول ادلالئمة ويقدم اجلديد من خالل معلوماتو الواسعة يف ميدان  إغلادما يقوم بو وػلسن التصرف يف 

اوح بني السنة الثالثة ثانوي وشهادة ليسانس زبصصو،كما أن تباين تكوين ادلعلمني ومستواىم الذي يًت 

 ضروري
86,66 

% 

 غيرضروري
13,33 

% 
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حاليا يف سلتلف التخصصات يطرح حبدة نقص قدرات ادلعلم يف ىذا اجلانب شلا يستدعي إعادة النظر يف 

تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية بغية تغيري الصورة اليت يقدم هبا حاليا مراعاة 

درجة األوىل وتوفري مجيع الشروط لتحقيق األىداف ادلسطرة من تدريس الًتبية البدنية دلصلحة التالميذ بال

 والرياضية.

 استنتاج المحور الثاني :  -2-3-8

تبني لنا أن ادلعلم يف ادلرحلة االبتدائية  04رقم  إىل 46ل النتائج ادلبينة يف اجلداول من رقمبعد عرض وربلي

مطالب بتدريس مجيع األنشطة وجلميع ادلستويات،دون مراعاة أن تكوينو ال يؤىلو للقيام بكل ىذه ادلهام 

،فكيف يستطيع ادلعلم الذي ال ؽللك أدىن تكوين يف ىذا اجلانب أن يتحكم يف ىذه الفئة ويقدم ذلا ما 

تدعم صحة الفرضية  ىذه النتائجقق اإلشباع لكل ىذه احلاجات والرغبات؟ تنتظره منو،وىل يستطيع أن ػل

يف غياب  الًتبية البدنية والرياضية ال يستطيع تطبيق درسادلدرسة االبتدائية  ماليت تشري إىل أن معل ألوىلا

وىذا ما أكدتو دراسة زلمود سليمان عزب ودراسة موفق سعادات  التكوين متخصص يف ىذا النشاط

 قابلة الشخصية مع ادلفتش.وادل

 بالمحور الثالث : منهاج التربية البدنية والرياضية بالطور االبتدائي:عرض النتائج الخاصة  - 2-4

 على ماذا تعتمدون يف ربضريكم لدرس الًتبية البدنية والرياضية؟السؤال األول:

 درس الًتبية البدنية والرياضية. أىم ادلصادر اليت يعتمد عليها ادلعلمون يف ربضري حصرالغرض من السؤال:

ر درس التربية البدنية مدى اجتهاد المعلمين في تنويع المصادر لتحضي ( يوضح21) جدول رقم

 والرياضية.
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  67.55 56 ادلنهاج

0 

 

2.26 

 

18.1 

 

5.99 

 

 46 28 اخلربة دال

      05.55 45 مصادر أخرى

 

 حول مختلف المصادر لتحضير الدرس. لمعلمينالنسبة المئوية إلجابة ا( يبين 19الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-4-1

االبتدائية يف ربضري درس الًتبية مدى اعتماد معلمي ادلرحلة  (00)تبني لنا النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم 

من %67.55مل إضافية،حيث صلد نسبة البدنية والرياضية على ادلنهاج مقارنة دبصادر أخرى كعوا

ادلعلمني يعتمدون على ادلنهاج كوسيلة أساسية يف تقدًن الربنامج ادلسطر ادلتضمن لألىداف ادلسطرة وفق 

 المنهاج
 الخبرة 58%

15% 

 مصادر أخرى
27% 
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أن معلم ادلدرسة االبتدائية يعتمد اعتمادا كبريا على حاجات وسن التالميذ يف ىذه ادلرحلة شلا يوحي 

من ادلعلمني يعتمدون على اخلربة ادلهنية اليت %46لجوء إىل مراجع خارجية،أما نسبة ادلنهاج دون ال

سنة يف ميدان التدريس كما أظهره اجلدول  02اكتسبوىا من التدريس وىي ردبا الفئة اليت قضت أكثر من 

.من ادلعلمني ذلم خربة يف ميدان التدريس تفوق %12نات الشخصية حيث حوايل السابق يف زلور البيا

 k²و ىو يؤكد مقدار  .من ادلعلمني يعتمدون على مصادر خارجية %05.55سنة،بنما صلد نسبة02

، و 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة  00.0احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

الًتبية البدنية والرياضية على  ادلدرسة االبتدائية ػلاول أن ينفذ درس معلموىذا يدل على أن  إحصائية.

راجع أحسن وجو بالبحث واالطالع خاصة يف ظل ربسن ادلستوى بالشهادات اجلامعية وتوفر ادلصادر وادل

 بكثرة .

 ىل ترون أن منهاج الًتبية البدنية والرياضية كاف لتحقيق أىداف النشاط؟السؤال الثاني: 

 ة البدنية والرياضية.حصر نسبة ادلعلمني بأعلية ادلنهاج يف ربضري درس الًتبيالغرض من السؤال: 

لدرس التربية  تطبيق مدى اعتماد المعلمين على المنهاج في إشرافهم  على يوضح (21)جدول رقم 

 .البدنية و الرياضية

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية
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  04.55 45 نعم

0 

 

2.26 

 

48.05 

 

5.71 

 

 67.55 16 ال دال

 

 

  كفاية المنهاج لديهم في التحضير. لحو  معلمينجابة الإلالنسبة المئوية ( يبين 21الشكل رقم)

 

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-4-2

من ادلعلمني يرون أن  %67.55(يظهر لنا نسبة  05)من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم     

ادلنهاج غري كاف للمعلم لكي يقدم الدرس على أكمل وجو،رغم أهنم يعتمدون عليو كثريا يف تقدًن درس 

ترى أن  %04.55الًتبية البدنية والرياضية كما سبقت اإلشارة إليو يف السؤال السابق،يف حني صلد نسبة 

 k²و ىو يؤكد مقدار  . درس الًتبية البدنية والرياضية ادلنهاج كاف للمعلم ليقوم بدوره كما ينبغي يف تقدًن

 نعم
21,66 

% 

 ال
78,33 

% 
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، و 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة  01.6احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

ن ادلعلم يف ادلرحلة االبتدائية بالرغم من اعتماده على ادلنهاج إال انو يف أبونفسر ىذه النتائج  إحصائية.

نو غري كاف وىو عامل مساعد فقط للمعلم ودليل يوجهو يف تقدًن زلتواه تعويضا أنفس الوقت يرى 

للنقص يف التكوين ادلتخصص و ىي إشارة غري مباشرة إىل ضرورة توفر عوامل أخرى مساعدة ومكملة 

حىت ظلكن ادلعلم من تقدًن الدرس ذات قيمة للتلميذ مثل التكوين ادلتخصص كما سبقت اإلشارة للمنهاج 

 .طري إضافة إىل عوامل أخرى مادية أإليو يف احملور السابق ادلتعلق بالتكوين والت

 ىل ذبدون  صعوبات يف تطبيق زلتوى ادلنهاج ميدانيا؟السؤال الثالث : 

 .عوبة يف تطبيق زلتوى ادلنهاجحصر درجة الصالغرض من السؤال :

 

مدى قدرة المعلمين في غياب التكوين المتخصص على تجسيد محتوى  ( يوضح22رقم )جدول  

 . المنهاج ميدانيا

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

      74.55 18 نعم
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 دال 5.71 01.25 2.26 4 47.55 44 ال

 

 

 النسبة المئوية إلجابة المعلمين حول الصعوبات في استعمال المنهاج.يبين  :(21الشكل رقم)

 

 مناقشة وتحليل النتائج: -4-3-

من ادلعلمني غلدون صعوبات يف فهم وتطبيق ادلنهاج اخلاص بالًتبية %74.55تظهر لنا النتائج أن نسبة 

اجلد  k²و ىو يؤكد مقدار  . منهم ال غلدون صعوبة يف ذلك.%47.55الرياضية،بينما صلد نسبة البدنية 

، و ىي 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةولي

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة 02.26احملسوبة و اليت تقدر ب  k²أقل من قيمة 

 إحصائية.

 نعم
81,66 

% 

 ال
18,33 

% 
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من خالل ىذا يتبني لنا أن ادلعلم يف ادلرحلة االبتدائية ػلاول أن يعمل على تطبيق زلتوى ادلنهاج لكنو غالبا 

ما غلد صعوبة يف ترمجة ىذا احملتوى إىل نشاطات عملية وتطبيقو على شكل سبارين والعاب رياضية وىذا  

لرياضية خاصة  وأن معظم ادلعلمني يعتمدون كذلك يشكل حجرة عثرة يف تطبيق درس الًتبية البدنية وا

 على ادلنهاج لكنهم ليس لديهم ادلفاتيح لفك شفراتو.

 ؟ دباذا يتميز منهاج الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائيةالسؤال الرابع: 

سهولة  أوالغموض معرفة نظرة ادلعلمني وتقييمهم للمنهاج من حيث درجة الصعوبة و الغرض من السؤال :

 .التطبيق والوضوح

 

 

 

 :يوضح الخصائص المميزة للمنهاج التربوي في المرحلة االبتدائية.(23الجدول رقم)

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  56 04 يغلب علية الطابع النظري

5 

 

2.26 

 

24.13 

 

6.70 

 

 45.55 42 يغلب علية الطابع التطبيقي دال
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      14.55 06 يتميز بالغموض

      5.55 21 يتميز بالوضوح

 

 

 حول الخصائص المميزة للمنهاج. معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 22الشكل رقم)

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-4-4

نرى أن اغلب ادلعلمني ركزوا إجابتهم حول نقطتني يف تقييمهم من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول 

من ادلعلمني صرحوا أن ادلنهاج %14.55حيث صلد نسبة ادليدان،يف  خلصائص ادلنهاج من خالل ذبربتهم

منهم ذكروا %45.55حني صلد نسبة  النظري، يفنو يغلب عليو الطابع أ %56يتميز بالغموض وبنسبة 

ؽلكن تطبيق  أيادلنهاج يتميز بالوضوح  أنذكروا %5.55الطابع التطبيقي ونسبة أن ادلنهاج يغلب عليو 

. و درجة 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  . . زلتواه بسهولة حسب رأيهم

يغلب عليه الطابع 
 النظري

 
35% 

يغلب عليه الطابع 
 التطبيقي 
16,66 

% 

 يتميز بالغموض
41,66 

% 

 يتميز بالوضوح
6,66 
% 
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احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 00..تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20احلرية 

 . و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية. 02.00

ن معظم معلمي ادلرحلة االبتدائية غلدون صعوبة يف فهم أومن خالل ما جاءت بو ىذه النتائج نرى ب

وتطبيق زلتوى ادلنهاج خاصة يف غياب التكوين ادلتخصص الذي  غلعلهم يوظفون زلتواه بطريقة صحيحة  

تدل على انعدام التكوين ادلستمر أو الدورات التكوينية خالل السنة الدراسية  كما أن ىذه النسبة الكبرية

وغياب دروس منهجية لتوضيح الطرق اليت يتم من خالذلا تطبيق ادلنهاج تطبيقا صحيحا وفق ما يتناسب 

 مع األغراض واألىداف ادلسطرة فيو .

حة يف مدرستكم لتطبيق درس الًتبية ىل زلتوى ادلنهاج يتالءم مع اإلمكانيات ادلتاالسؤال الخامس: 

 ؟ البدنية والرياضية

 معرفة مدى توفر اإلمكانيات الالزمة لتسهيل تطبيق زلتوى ادلنهاج ميدانيا. الغرض من السؤال :

توزيع أفراد العينة حول مدى تطابق محتوى المنهاج واإلمكانات المتاحة  يوضح (24)جدول رقم 

 على ارض الواقع في المدارس االبتدائية.

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

      46 04 نعم
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 دال 5.71 6.1 2.26 4 76 58 ال

 

 

 إلمكانات المتاحةمالءمة المنهاج مع االمعلمين حول  إلجابةالنسبة المئوية ( يبين 23الشكل رقم)

 في المدارس االبتدائية.

 مناقشة وتحليل النتائج : -2-4-5

ن الوضعية يف ادلدرسة االبتدائية أمن ادلعلمني أجابوا ب%76ئج ادلسجلة يف اجلدول أن نسبة تظهر لنا النتا

ن أنو تستطيع تطبيق زلتوى ادلنهاج و أترى  %46تساعد على تطبيق زلتوى ادلنهاج بينما صلد نسبة ال 

عند مستوى  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار  .اإلمكانات ادلتاحة تساعد على ذلك وىي نسبة قليلة

 k²ة ، و ىي أقل من قيم0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22الداللة 

وىذا ما يفسر  . و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية. 2.2احملسوبة و اليت تقدر ب 

 نعم
15% 

 ال
85% 
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تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية الذي ل ادلناسبةأن ادلدارس االبتدائية ال تتوفر على ادلرافق والوسائل 

يف الدرس ،ويف غياهبا أو انعدامها أو  يتطلب حدا أدىن من توفر ىذه الشروط اليت تعترب من األساسيات

 قلتها أو سوئها تعترب كلها عراقيل تعًتض طريق ادلعلم يف تقدًن درس الًتبية البدنية والرياضية مفيد وفعال .

 استنتاج المحور الثالث : -2-4-6

-01-05-00بعد عرض ومناقشة وربليل احملور الثالث من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلداول رقم )

(والذي تضمن العديد من اجلوانب ادلتعلقة بادلنهاج ومدى صلا عتو وقدرة ادلعلمني على فهمو 06-05

علمني وللتالميذ معا رض الواقع تبني لنا أن ادلنهاج وسيلة تربوية مهمة وأساسية بالنسبة للمأوتطبيقو على 

نو يتسم بالغموض أ،كونو ػلدد ويرسم اإلطار الذي من خاللو يصل ادلعلم إىل األىداف ادلسطرة ، خاصة 

واليت تنص  نيةوبالطابع النظري كما أشار إليو ادلعلمون سابقا.وىذا كلو يقودنا إىل تثبيت صحة الفرضية الثا

ليحقق األىداف  تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف  بويادلعلم اليعتمد فقط على ادلنهاج الًت على أن 

وادلقابلة الشخصية مع  العامة من الدرس ونفس النتيجة توصلت إليها دراسة بوعرعارة ودراسة قادري احلاج 

 السيد ادلفتش.

 بالمحور الرابع : المرافق والوسائل الرياضية : عرض النتائج الخاصة  -2-5

يوجد دبدرستكم ملعب أو ساحة مهيأة خصيصا لتطبيق درس الًتبية البدنية ىل  السؤال األول:

  والرياضية؟

إبراز االىتمام بدرس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية من خالل توفري الغرض من السؤال :

 ملعب أو مساحة سلصصة فقط للنشاط الرياضي .
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مدى توفر المدارس االبتدائية على الظروف المالئمة لتطبيق درس التربية  يوضح (25)جدول رقم  

 البدنية والرياضية

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  56 04 موجودة

4 

 

2.26 

 

6.1 

 

5.71 

 

 56 58 غري موجودة دال

 

 

حول توفر المالعب الخاصة بالممارسة  معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 24الشكل رقم)

 الرياضية.

 موجودة 
26,66 

% 

 غير موجودة
73,33 

% 
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 مناقشة وتحليل النتائج : -2-5-1

ادلعلمني أكدوا أن مدارسهم ال تتوفر  من %65.55تبني لنا النتائج ادلسجلة يف اجلدول أعاله أن نسبة 

من ادلعلمني ذكروا %05.55يف حني صلد نسبة  فقط،على ملعب أو ساحة سلصصة للنشاط الرياضي 

أن مدارسهم تتوفر على مالعب أو ساحات سلصصو للنشاط الرياضي وىي يف احلقيقة ال تعرب إال عن 

. 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار عدد قليل من ادلدارس 

. و  2.2احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي k²حيث كانت 

وىي تعرب على الوضع احلايل الذي يبني أن التالميذ  ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصائية.

ارسون ىذا النشاط يف ساحة ادلدرسة اليت قد ال تتوفر على الشروط ؽلارسون نشاطهم الرياضي إن كانوا ؽل

ن معظم ادلدارس تعاين ضيق ادلساحة أو أالالزمة وادلالئمة للتالميذ وللمعلمني على حد السواء،خاصة و 

سوء أرضيتها أو قرهبا من األقسام ودورات ادلياه وغالبا ما تكون زلاطة  أيضا باألشجار وىذه كلها عوامل 

،وىذا كلو إن دل على شيء إظلا يدل على أن درس الًتبية  درس الًتبية البدنية والرياضية  يق تطبيقتع

لعاب ومسابقات فردية ومجاعية يطبق غالبا يف ساحات أالبدنية والرياضية وما ػلتويو من نشاطات و 

حظها الكايف يف ىذا  ن ادلدارس االبتدائية مل تنلأادلدارس اليت تتوسط األقسام الدراسية وىذا يوحي ب

اجلانب أو هتيئة ساحاهتا وفق معايري تقنية مدروسة وىذا كلو انعكس بالسلب على درس الًتبية البدنية 

 والرياضية بصفة خاصة  وعلى التالميذ بصفة عامة.

 ؟ ىل تتوفر مدرستكم على الوسائل الرياضيةالسؤال الثاني :

 . الرياضية يف ادلدارس االبتدائيةمعرفة مدى وفرة الوسائل الغرض من السؤال :
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مدى توفر الوسائل الرياضية المساعدة على تطبيق درس التربية البدنية  ( يوضح26رقم )جدول  

 الرياضية في المدارس االبتدائية.و 

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  47.55 44 متوفرة

0 

 

2.26 

 

27.1 

 

5.99 

 

 45.55 42 غري متوفرة دال

      56 58 قليلة جدا

 

 

حول توفر الوسائل الرياضية المساعدة  معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 25الشكل رقم)

 .االبتدائية بالمدارس

 متوفرة
18,33 

% 

 غير متوفرة
16,66 

% 
 قليلة جدا

 
65% 
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 مناقشة وتحليل النتائج:  -2-5-2

غلب ادلدارس االبتدائية تعيش نفس الوضعية من حيث انعدام أومن خالل النتائج ادلسجلة يبدو أن نسبة  

 أنوصرحوا أن الوسائل الرياضية و  %56رب عليو معظم ادلعلمني بنسبة  الوسائل الرياضية وىذا ما ع

إليها ،يف حني صلد نسبة  وجدت فهي قليلة جدا ال تفي بالغرض ادلطلوب وال تليب احلاجيات ادلراد الوصول

 %47.55عربت على أن الوسائل الرياضية غري متوفرة إطالقا يف مدارسهم بينما صلد نسبة  45.55%

و  من ادلعلمني عربت على مدارسهم تتوفر على الوسائل الرياضية وىي زلظوظة مقارنة بادلدارس األخرى.

 ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²ىو يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك  0..0احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 2.11تساوي 

 فروق ذات دالة إحصائية

ال يعريون أي اىتمام  من ىذه النتائج أن ادلسؤولني ادلباشرين  على ادلدارس االبتدائية نتجووما ؽلكن أن نست

أي جهة كانت  نو ال توجد ميزانية خاصة لذلك وال يوجد الدعم منأالقتناء الوسائل الرياضية خاصة و 

  بالوسائل الرياضية .

ىل الساحات والفضاءات اليت ؽلارس فيها التالميذ نشاطهم  الرياضي مطابقة لشروط السؤال الثالث:

 السالمة و األمن ؟

 .كشف مدى توفر شروط األمن والسالمة خالل درس الًتبية البدنية والرياضية :الغرض من السؤال 

مدى مراعاة شروط األمن والسالمة عند تطبيق درس التربية البدنية  يوضح (27)جدول رقم  

 .والرياضية
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  42 25 نعم

0 

 

2.26 

 

26.8 

 

5.99 

 

 55.55 57 ال دال

      05.55 45 نوعا ما

 

 

    تواجد معايير السالمة واألمن بالساحات. لالنسبة المئوية إلجابة العينة حو يبين  :(26الشكل رقم)

 مناقشة وتحليل النتائج : -2-5-3

 نعم
 
10% 

 ال
63,33 

% 

 نوعاما
26,66 

% 
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تعكس النتائج ادلبينة يف اجلدول من خالل النسب ادلئوية رأي ادلعلمني حول مدى مطابقة ساحات 

حيث سجلنا ما نسبتو التالميذ،وتأثريىا على صحة  األمن والسالمةادلدارس وتوفرىا على شروط 

ى من ادلعلمني صرحوا أن ساحات اليت ؽلارس فيها التالميذ نشاطهم الرياضي ال تتوفر عل55.55%

من ادلعلمني الذين صرحوا بان الساحات  %05.55يف حني سجلنا ما نسبتو شروط األمن والسالمة 

يف حني صلد نسبة قليلة جدا وادلقدرة  تتوفر على شروط األمن والسالمة ولكن بتحفظ أي نوعا ما

 k²و ىو يؤكد مقدار  من ادلعلمني أجابوا أن ىذه الساحات تتوفر على شروط األمن والسالمة.%42ب

، و 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي

. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة  06.0احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

و على التالميذ يف درس الًتبية يدل على أن ادلعلم يعمل يف وضع غري مريح خالل إشراف اشل إحصائية

 همالبدنية والرياضية مقارنة بوجودىم داخل القسم، الشيء الذي غلعل التالميذ يف خطر دائم أثناء نشاط

الرياضي والذي يكون فيو التفاعل الكبري ويصعب التحكم يف التالميذ يف مثل ىذه الوضعيات شلا غلعل 

ادلعلم دائما يف حذر شديد ؽلنعو من ادلخاطرة وػلد من نشاط التالميذ أنفسهم شلا يشكل عائقا يف إبراز 

عل ادلعلم دائما يقظا وال يغفل مهاراهتم والتعبري عن قدراهتم.وىذا كذلك ال يبعث على االرتياح وإظلا غل

 .على ربركات التالميذ وىذا صعب التحقيق خاصة أننا نعرف كثرة عدد التالميذ والطاقة الزائدة لديهم 

ىل مساحة الساحة ادلدرسية تساعد على إجراء سلتلف النشاطات الرياضية اجلماعية منها السؤال الرابع: 

 والفردية ادلدرجة يف ادلنهاج؟

 .ادلختلفةمعرفة مدى مالئمة الساحة داخل ادلدرسة للمعلم على تنويع النشاطات السؤال : الغرض من
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مدى مالئمة ساحة المدرسة للمعلمين على إثراء درس التربية البدنية  ( يوضح28رقم )جدول 

الجماعية المقترحة في المنهاج في ظل الظروف المحيطة  والرياضية بمختلف النشاطات الفردية و

 بهم .

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  46 28 نعم

0 

 

2.26 

 

16.3 

 

5.99 

 

 65.55 51 ال دال

      07.55 46 أحيانا

 

حول مالئمة الساحة لتطبيق مختلف  المعلمينالنسبة المئوية إلجابة ( يبين 27الشكل رقم)

 النشاطات.

 نعم
 
15% 

 ال
56,66 

% 

 أحيانا
28,33 

% 
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 مناقشة وتحليل النتائج: -2-5-4

ن أأجابوا ب %65.55بة من ادلعلمني واليت تقدربكرب نسأتبني النتائج ادلسجلة يف اجلدول أعاله أن 
ىذه ادلساحات ال تساعدىم على بررلة سلتلف أنواع النشاط اجلماعي أو الفردي أو كالعلا معا الشيء 

ن ىذه ادلدارس مل أالذي ينعكس وضعية ادلدارس االبتدائية من حيث مساحة النشاط وىي دليل على 
يراعي عند اصلازىا إعطاء أعلية بتخصيص فضاءات ومالعب ؽلارس فيها التالميذ سلتلف ألوان النشاط 
الرياضي يف درس الًتبية البدنية والرياضية أو خالل النشاطات الالصفية )منافسات بني األفواج الًتبوية(.يف 

يعملون هبا تساعد على شلارسة سلتلف  من ادلعلمني ترى أن ادلدارس اليت%07.55حني أن نسبة
وليس دائما وىذا يرجع ردبا إىل مشاركة عدة أفواج يف نفس  أحيانا فقطالنشاطات الفردية واجلماعية ولكن 

من ادلعلمني أجابوا أن مدارسهم تتوفر على ساحات  %46الساحة ويف نفس الوقت .بينما صلد نسبة 
و اجلماعية أي تتوفر على ساحة واسعة نوعا أضية الفردية منها تساعدىم على إجراء سلتلف األنشطة الريا

ما وىي يف احلقيقة قليلة جدا كون سلتلف ادلدارس اليت أحطناىا بدراستنا تبني أن وضعيتها غري مالئمة 
 k²و ىو يؤكد مقدار يف التجمعات السكانية الكبرية  ةخاص عدد التالميذ ادلرتفع يف كثري منهابالنظر إىل 

، و 2.11تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةولياجلد 
. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة  06.0احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

 إحصائية

البدنية والرياضية كيف تقيمون حالة ادلالعب والساحات اليت ؽلارس فيها درس الًتبية السؤال الخامس: 

 يف مدرستكم ؟

استطالع رأي ادلعلمني حول وضعية ادلالعب والساحات ادلتوفرة يف ادلدرسة خالل الغرض من السؤال :

 تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية.

 وضعية ساحات النشاط الرياضي داخل المدارس االبتدائية. يوضح (29)جدول رقم 
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  4.55 24 جيدة

5 

 

2.26 

 

26.26 

 

6.70 

 

 12 01 مقبولة دال

      05.55 45 سيئة

غري صاحلة سباما 

 لالستعمال

48 54.55      

 

 

 المئوية إلجابة المعلمين حول الوضعية لساحة المدارس. النسبة( يبين 28الشكل رقم )

 جيدة
1,66 
% 

 مقبولة
40 
% 

 سيئة
26,66 

% 

 غير صالحة تماما
 

31.66% 
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 مناقشة وتحليل النتائج: -2-5-5

تظهر لنا النتائج الوضعية الكارثية اليت تعيشها سلتلف ادلدارس االبتدائية اخلاصة باألماكن اليت غلرى فيها 

من ادلعلمني صرحوا أن ىذه الساحات غري  %54.55ية والرياضية حيث صلد نسبة درس الًتبية البدن

من  %05.55صاحلة سباما إلجراء درس الًتبية البدنية والرياضية باإلضافة إىل نسبة معتربة ىي األخرى 

ادلعلمني ذكروا أن وضعية ىذه الساحات سيئة وىذا ردبا يعود إىل ضيق ادلساحة ادلخصصة للنشاط 

ليت تشكلها على صحة وسالمة التالميذ.يف حني سجلنا ما الرياضي أو سوء أرضيتها ومدى اخلطورة ا

 ذكرت أن الوضعية جيدة. %4.55من ادلعلمني صرحوا أن ىذه الساحات مقبولة ونسبة  %12نسبتو 

اجلد  k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار 

. و ىذا ما يدل على أنو  06.06احملسوبة و اليت تقدر ب  k² ، و ىي أقل من قيمة00..تساوي  ةولي

اليت ىي عليها النتائج تقدم لنا صورة واضحة على احلالة والوضعية  هوىذ، ىناك فروق ذات دالة إحصائية

ساحات ادلدارس االبتدائية  ولنتصور كيف غلرى درس الًتبية البدنية والرياضية ،فهذا يعكس اإلعلال 

ونقص االىتمام بتهيئة فضاءات مالئمة ذبعل التالميذ ؽلارسون سلتلف نشاطاهتم الرياضية يف منأى عن 

 األخطار. 

 أثناء تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية؟ ىل يرتدي التالميذ البذلة الرياضيةالسؤال السادس :

 معرفة مدى تعاون األولياء على تشجيع ادلمارسة الرياضية داخل ادلدرسة .الغرض من السؤال :

 .مدى اىتمام األولياء بالممارسة الرياضية داخل المدرس االبتدائية ( يوضح31)جدول رقم 
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النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  55.55 00 نعم

4 

 

2.26 

 

6.1 

 

5.71 

 

 55.55 57 ال دال

 

 

حول ارتداء البذلة الرياضية أثناء تطبيق درس  معلمينالنسبة المئوية إلجابة ال( يبين 29الشكل رقم)

 التربية البدنية والرياضية.

 وتحليل النتائج: مناقشة -2-5-6

من ادلعلمني صرحوا  أن التالميذ ال يرتدون البذلة الرياضية عند  %55.55تظهر لنا النتائج أن نسبة 

من ادلعلمني ذكروا أن التالميذ  %55.55تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف حني سجلنا ما نسبتو 

 نعم 
36,66 

% 

 ال
63,33 

% 
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عند  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار البذلة الرياضية عند شلارسة الرياضة داخل ادلدرسة االبتدائية يرتدون

، و ىي أقل من 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22مستوى الداللة 

،وىذا  ئية. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة إحصا 2.2احملسوبة و اليت تقدر ب  k²قيمة 

يعكس ىو اآلخر الظروف اليت يطبق فيها درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية حبيث أن 

البذلة الرياضية تعترب مهمة بالنسبة للتالميذ وللمعلم وذلك لتفادي اإلصابات ووسيلة ضرورية دلمارسة 

 الرياضة.

 استنتاج المحور الرابع : -2-5-7

باإلضافة شلا الشك فيو أن ادلالعب والساحات ذلا أعليتها الكربى دلزاولة النشاطات الرياضية بصفة خاصة 

ضية ادلختلفة لكن احلقيقة تعترب من العراقيل األساسية لتطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية إىل الوسائل الريا

دلشكلة فإننا نالحظ حرمان التالميذ من ادليدان يف ادلرحلة االبتدائية وإذا ما ركزنا األعلية على ىذه ا

الطبيعي لًتبيتهم بدنيا واجتماعيا ونفسيا وصحيا تربية صحيحة من خالل تواجدىم فيها يتعلمون ادلبادئ 

األساسية لأللعاب ادلختلفة ومزاولتها شلا ػلقق ذلم اإلشباع ذلوايتهم ويربز قدراهتم ،ومن ىذا ادلنطلق ظهرت 

إىل ضرورة تواجدىا بادلدارس االبتدائية وإذا ما أعدنا النظر إىل النتائج ادلسجلة يف اجلداول احلاجة ادلاسة 

( ادلتضمنة يف احملور الرابع وادلتعلق بادلرافق والوسائل الرياضية فان 50-54-52-08-07-06رقم )

على تطبيق  ة وال تساعدأن الوسائل الرياضية غري مناسب الكثري من ادلعلمني الذين مت استجواهبم عربوا لنا

واليت تشري إىل ادلرافق والوسائل الرياضية ادلخصصة للنشاط  ةالثالث الفرضية،وىو ما يؤكد صحة  الدرس

تحقيق ول غري مناسبة لتطبيق درس الًتبية البدنية والرياضيةالرياضي من خالل درس الًتبية البدنية والرياضية  
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ىذا ما توصلت إليو دراسة قادر ياحلاج ودراسة موفق سعادات و  يالًتبو  ادلنهاجاألىداف ادلسطرة يف 

 .ودراسة زلمود سليمان عزب وأكدتو ادلقابلة الشخصية للمفتش.

 المحور الخامس :الصعوبات والحلول :ب عرض النتائج الخاصة -2-6

تطبيق درس من خالل مساركم ادلهين ما ىي أىم الصعوبات والعراقيل اليت تواجهكم يف السؤال األول : 

 الًتبية البدنية والرياضية؟

حصر أىم ادلشاكل والعوائق والصعوبات اليت تعًتض سبيل ادلعلمني يف إشرافهم الغرض من السؤال : 

 على درس الًتبية البدنية والرياضية  يف ادلرحلة االبتدائية .

 مناقشة وتحليل النتائج : -2-6-1

ي للمعلمني الذين مت استجواهبم تقريبا حول نقاط زلورية تبينها أظهرت النتائج ادلتحصل عليها اإلمجاع الكل

النسب ادلئوية ادلرتفعة شلا يوحي لنا أن معظم ادلعلمني يعانون من نفس الصعوبات والعراقيل عند تطبيقهم 

 لدرس الًتبية البدنية والرياضية وقد مت تلخيص أعلها كما يلي 2

شليزات معرفتو لنوعية التمارين ادلناسبة للمرحلة االبتدائية وفق انعدام التكوين ادلتخصص للمعلم وعدم  -4

 %.86ب التالميذ  وخصائص ادلرحلة العمرية 

 . %76يف ادلدارس االبتدائية ويف بعض األحيان قليلة جدا بنسبة  ادلناسبة انعدام الوسائل الرياضية -0
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للممارسة الرياضية شلا غلعل ادلعلمني على تقدًن انعدام ادلرافق الرياضية وادلساحات ادلهيأة خصيصا  -5

رضيتها درس الًتبية البدنية والرياضية يف ساحة ادلدرسة مهما كانت وضعيتها من حيث ادلساحة ونوعية أ

 .%81بنسبة 

من التالميذ وقرهبا من األقسام وكثرة أضيق الساحات وسوء أرضيتها و مدى خطورهتا على سالمة و  -1

 .%61واحد أثناء تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية بنسبة  التالميذ يف وقت

والذي يعترب عائقا يف تطبيق درس الًتبية البدنية  %56يف ادلدارس االبتدائية بنسبة  كثرة ادلعلمات  -6

 والرياضية حيث نسبة كبرية من ادلعلمات اللوايت ال يستطعن القيام هبذا الدور خاصة ادلتزوجات منهن .

ل السن والذي يشكل عائقا أمام ادلعلمني خاصة مع السنني الطويلة يف التدريس مع التعب يف عام -5

 القيام بتدريس كل األنشطة الشيء الذي ػلد من قدرات ادلعلمني يف القيام هبذا الدور على أحسن وجو.

ون يف نفس مشكلة االكتظاظ يف األقسام خاصة أن عند تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يك -6

 الساحة أكثر من قسم واحد .

ىي أىم االقًتاحات اليت تروهنا مناسبة من اجل النهوض دبستوى تدريس الًتبية البدنية  ما:  السؤال الثاني

 ؟ والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية

الوضعية احلالية إبراز أىم احللول واقًتاح البدائل من خالل وجهة نظر ادلعلمني لتغيري :الغرض من السؤال 

 وإعطاء نفس جديد لتحسني مستوى ادلمارسة الرياضية بادلرحلة االبتدائية .

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-6-2
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 اآلتية2من خالل ما مت التوصل إليو الحظنا أن معظم ادلعلمني اقًتحوا نفس احللول خلصناىا يف النقاط 

ت و الًتبصات اخلاصة بنشاط الًتبية البدنية التكوين ادلتخصص للمعلمني واإلكثار من الدورا -4

والرياضية مع إشراك أساتذة من ادلتوسطات والثانويات من ذوي الكفاءة واخلربة ادلهنية ربت إشراف مفتش 

 الًتبية والتكوين بالطور االبتدائي.أو توظيف أساتذة متخصصني ادلتخرجني من اجلامعات .

أو ساحات خاصة بنشاط الًتبية والبدنية والرياضية  دبا يضمن   تدعيم ادلدارس االبتدائية بادلالعب -0

شروط األمن والسالمة للتالميذ و توفري الوسائل الرياضية ادلختلفة وادلتنوعة واليت تناسب مستوى تالميذ 

 ادلرحلة االبتدائية .

قرب اآلجال ادلمكنة أية يف الشروع التدرغلي يف توظيف أساتذة الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة االبتدائ -5

طبقا للقوانني اليت تلح على أن تدريس نشاط الًتبية البدنية والرياضية غلب أن يكون على يد سلتص مؤىل 

 ،كون ادلختص على دراية دبا يقوم بو ودبا يقدمو للتالميذ.

االبتدائية ىو احلل ىل زبصيص أستاذ متخصص يف الًتبية البدنية والرياضية  يف ادلدرسة السؤال الثالث :

 األمثل ؟

 معرفة مدى معاناة ادلعلمني واإلحراج من تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية. الغرض من السؤال :

النسبة  التكرار إلجابةا

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية
الداللة 

 اإلحصائية
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ل تخصيص األستاذ المتخصص في المدرسة يوضح توزيع أفراد العينة حو  (31)جدول رقم 

 االبتدائية.

 

 

 األستاذ المتخصص.حول  لمعلمينا إلجابةالنسبة المئوية ( يبين 31الشكل رقم )

 مناقشة وتحليل النتائج:  -2-6-3

نرى أن نسبة كبرية من ادلعلمني صرحوا أن احلل األمثل  (55)من خالل النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم 

كانت نسبة يف تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية ىو زبصيص أستاذ متخصص و 

 نعم
93,33 

% 

 ال
6,66 
% 

 
 

  85.55 65 نعم

4 

 

2.26 

 

6.1 

 

5.71 

 

 5.55 21 ال دال
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عربت على أن ىذا ليس باحلل ادلثل وقدرت  بينما سجلنا نسبة قليلة جدا %85.55عالية جدا قدرت  

. 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار .%5.55نسبتها ب 

. و  2.2احملسوبة و اليت تقدر ب  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي k²حيث كانت 

دل ىذا فإظلا يدل على اإلحراج الذي يقع فيو  انو  .إحصائيةىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة 

معظم معلمي ادلرحلة االبتدائية  ومدى الصعوبة اليت يقعون فيها عند إشرافهم على النشاط الرياضي ،فهم 

رلربون على تنفيذ زلتوى ادلنهاج يف غياب التكوين وادلعرفة الواسعة وانعدام الوسائل الرياضية، فان أعلل ىذا 

 ستهمل معو حاجات التالميذ ادلختلفة. نواالدرس ف

 ؟  إذا كانت إجابتك بنعم ،فكيف تتم بررلة توقيت األستاذ ادلتخصصالسؤال الرابع :

 معرفة مدى التنسيق بني ادلعلمني واألستاذ ادلتخصص يف العمل.الغرض من السؤال :

 األستاذ المتخصص.سيق الميداني مع توزيع أفراد العينة حول التن يوضح (32)جدول رقم 

النسبة  التكرار اإلجابة

 ادلئوية

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 0كا

 احملسوبة

 0كا

 اجلد ولية

الداللة 

 اإلحصائية

 
 

  55.55 00 كل يوم صباحا

4 

 

2.26 

 

6.1 

 

5.71 

 

 55.55 57 كل يوم مساء دال
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حول التنسيق الميداني مع األستاذ  معلمينالنسبة المئوية حول إجابة ال( يبين 31الشكل رقم )

 المتخصص.

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-6-4

من ادلعلمني اقًتحوا الفًتة ادلسائية %55.55اجلدول أعاله صلد ما نسبتو من خالل النتائج ادلسجلة يف 
منهم اقًتحوا الفًتة الصباحية، وكان لكل منهم رأيو يف  %55.55دلمارسة النشاط الرياضي يف حني نسبة

الفًتة اليت اقًتحا فنسبة كبرية منهم ذكروا أن الفًتة ادلسائية ىي الفًتة ادلناسبة دلمارسة النشاط الرياضي 
 k²و ىو يؤكد مقدار داخل ادلدرسة االبتدائية ،بينما النسبة األخرى رأت أن الفًتة الصباحية ىي ادلناسبة 

، و 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20. و درجة احلرية 2.22عند مستوى الداللة  ةجلد وليا
. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة 2.2احملسوبة و اليت تقدر ب  k²ىي أقل من قيمة 

 .إحصائية

 ؟الًتبية البدنية والرياضيةىل لديك الرغبة التامة يف التكوين اخلاص بكيفية تطبيق درس السؤال الخامس: 

 معرفة مدى صلاعة التكوين لدى فئة معلمي ادلرحلة االبتدائية.الغرض من السؤال :

 توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في نجاعة التكوين لديهم. يوضح (33)جدول رقم  

 كل يوم صباحا
36,66 

% 

 كل يوم مساء
63,33 

% 



 الثاني:                                                   عرض وتحليل ومناقشة النتائج الفصل
 

 
408 

النسبة  التكرار إلجابةا
 ادلئوية

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 0كا
 احملسوبة

 0كا
 وليةاجلد 

الداللة 
 اإلحصائية

 
 

  66 16 نعم
4 

 
2.26 

 
6.1 

 
5.71 

 
 06 46 ال دال

 

 

 النسبة المئوية حول إجابة المعلمين حول نجاعة التكوين لديهم.يبين  :(32الشكل رقم)

 مناقشة وتحليل النتائج: -2-6-5

نرى أن نسبة كبرية من ادلعلمني ىم متعطشون إىل التكوين (56)من خالل ما مت تسجيلو يف اجلدول رقم 

،يف حني سجلنا ما نسبتو 66%اخلاص بنشاط الًتبية البدنية والرياضية حيث قدرت ىذه النسبة ب 

. 2.22عند مستوى الداللة  ةاجلد ولي k²و ىو يؤكد مقدار ترى أهنا ليست حباجة إىل التكوين  06%

 نعم
 
75% 

 ال
 
25% 
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احملسوبة و اليت  k²، و ىي أقل من قيمة 0.02تساوي  ةاجلد ولي k². حيث كانت 20و درجة احلرية 

ردبا يعود إىل الفئة ادلتقدمة  اوىذ. إحصائية. و ىذا ما يدل على أنو ىناك فروق ذات دالة 2.2تقدر ب 

 يف السن أو إىل ادلعلمات ا دلوجودات بنسبة كبرية يف ادلدارس االبتدائية والعتبارات زبصهن. 

 

 

 مع المفتش: الشخصية نتائج المقابلةوتحليل  مناقشة -2-7

ىنا انو قصد تعزيز وتدعيم ما خلصت إليو عملية استطالع رأي ادلعلمني يف ادلدارس االبتدائية من نشري 

أحكام سابقة حول واقع درس الًتبية البدنية والرياضية ،مت استخدام وتبعا دلنهجية البحث وسيلة أخرى من 

ت وىي ادلقابلة الشخصية حيث تعرف حسب زلمد حسن عالوي وأسامة  ضمن وسائل مجع ادلعلوما

"باالستبيان الشفهي موجهة إىل شخص أو لعدة أشخاص هبدف احلصول على أنواع معينة كامل راتب 

وقد مشلت ادلقابلة مفت ش الًتبية والتعليم دلقاطعة  من البيانات أو ادلعلومات ادلفيدة يف البحث العلمي"

الًتبوي و االدراي.وبعد األخذ والعطاء ،احلوار والتفاعل يف جو من الصداقة واألخوة وعالقة  نخري الدي

 الود استخلصنا من إجابات السيد ادلفتش االستنتاجات التالية2

 مستوى ادلمارسة الرياضية يف ادلدارس االبتدائية ضعيف. -

 نقص التكوين وانعدامو لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية. -

 معلمي ادلرحلة االبتدائية قادرين على تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية. أن -
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 الوسائل الرياضية يف ادلدارس االبتدائية قليلة جدا. -

 افتقار ادلدارس االبتدائية للمالعب اخلاصة بادلمارسة الرياضية. -

 تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يتم يف الساحة ادلدرسة. -

 ى ادلنهاج الًتبوي اخلاص بادلرحلة االبتدائية مناسب.زلتو  -

 ال ؽلكن تطبيق زلتوى ادلنهاج الًتبوي يف ظل الظروف احمليطة بادلعلم والتلميذ معا.  -

 االستنتاجات: -5

خالل مناقشة نتائج االستمارة ادلوجهة إىل ادلعلمني وادلعلمات بادلدارس االبتدائية توصلنا إىل  من

 2االستنتاجات التالية

قروا بأعلية وضرورة درس الًتبية البدنية والرياضية شلا يبني وعيهم أغلب ادلعلمني الذين استجوبناىم أ 4

 .بالنشاط 

الالزمة لتدريس نشاط الًتبية البدنية والرياضية وىذا راجع لعدم معظم ادلعلمني ال ؽللكون الكفاءة  -0

 زبصصهم يف ىذا النشاط باإلضافة إىل غياب التكوين.

ملمح تكوين ادلعلمني وسنهم وجنسهم وىذه كلها عوامل تنعكس بالسلب على  كبري يف  اختالف -5

ئية، لديهم وربقيق األىداف ادلسطرة التالميذ وربرمهم من االستفادة بنفس احلظوظ يف كل ادلدارس االبتدا

 يف ادلنهاج . 
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بنشاط الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية والذي يعترب  الًتبوي اخلاصأما فيما ؼلص ادلنهاج  -1

  لتحقيق أىداف الدرس.ال يكفي وحده عامل من العوامل ادلساعدة واألساسية بالنسبة للمعلم 

ة قلص من رغبة ادلعلمني يف تطبيق ًتبوية والًتبصات اخلاصة بالًتبية البدنية والرياضيالندوات الانعدام  -6

  الدرس على أحسن ما يرام.

إلصلاح ادلناسبة الوسائل الرياضية البيداغوجية وادلرافق الرياضية  عدم اىتمام اإلدارة ادلدرسية بتوفري  -6

 . االبتدائيةيف ادلدارس تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية 

إن غياب التكوين اجليد لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية أدى إىل نقص ادلعلومات واألىداف الدقيقة  -7

 للًتبية البدنية والرياضية شلا جعلهم يهتمون إال باجلانب التعليمي والًتفيهي للدرس فقط. 

البدنية والرياضية يقلص من النظرة  انعدام البذلة الرياضية لدى أغلبية التالميذ أثناء درس الًتبية -28

 االغلابية اذباه ىذا النشاط.

 .احلجم الساعي لنشاط الًتبية البدنية والرياضية غري كاف لتحقيق رغبات التالميذ  -42

 معظم ادلعلمني أحلوا على ضرورة إسناد تدريس نشاط الًتبية البدنية والرياضية إىل أستاذ سلتص  -44

 مناقشة الفرضيات : -4

فتوصلنا بعد أن استخلصنا االستنتاجات من خالل ربليل ومناقشة النتائج مث مقارنتها بفرضيات البحث 

 يلي2 إىل ما

 الفرضية األولى :مناقشة  -4-1
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تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ال يستطيع معلم ادلدرسة االبتدائية  أن واليت افًتض فيها الطالبان

 ادلتخصص.ظل انعدام تكوينو 

وضح على ت( واليت 00-04-48-47-45وإلثبات ىذه الفرضية تبني لنا من خالل نتائج اجلداول)

 لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية.نالحظ من خالل إجابات ادلعلمني التوايل احملور اخلاص بالتكوين والتأطري

رياضية يف ظل غياب التكوين ال يستطيع معلم ادلدرسة االبتدائية تطبيق درس الًتبية البدنية وال أنو

  .ادلتخصص

 أكدت ضرورة التكوين ودراسة زلمود سليمان عزب وقادري مثل دراسة بوعرعارةوكل الدراسات ادلشاهبة 

إذا ما  ادلتخصص لدى معلمي ادلرحلة االبتدائية حىت يستطيع ادلعلم تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية

 وعليو تأكدت الفرضية األوىل للطالبان.أريد النهوض بالرياضة ادلدرسية 

  الفرضية الثانية: مناقشة  -4-2 

على ادلنهاج الًتبوي اخلاص بنشاط فقط ال يعتمد معلم ادلرحلة االبتدائية و يت افًتض فيها الطالبان أنلوا

 لتحقيق األىداف العامة من الدرس. والرياضية الًتبية البدنية

-05-01-05وخاصة يف اجلداول )من خالل نتائج دراستنا وإلثبات ىذه الفرضية تبني لنا  

 (ادلوجودة يف احملور اخلاص بادلنهاج الًتبوي اخلاص بنشاط الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية06

بنشاط الًتبية ما ىو إال عامل مساعد فقط ال يستطيع ادلعلم االعتماد عليو يف ربضريه للدرس وإظلا ىناك 

 تأخرى تتدخل غلب على ادلعلم مراعاهتا زبص طبيعة درس الًتبية البدنية والرياضية حيث توصل عوامل

إىل أن معلم زلمود سليمان عزب ودراسة موفق سعادات قادري احلاج ودراسة  كدراسة الدراسات ادلشاهبة  
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وعليو نهاج.بدون تكوين متخصص ال يستطيع تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية حىت يف وجود ادل

 تأكدت الفرضية الثانية للطالبان.

 الفرضية الثالثة:مناقشة  -4-3  

سباما  مناسبةغري  يف ادلدارس االبتدائية اذلياكل والوسائل والفضاءاتواليت افًتض فيها الطالبان الباحثان أن 

 لتطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية.

( ادلوجودة يف احملور  52-08-07النتائج ادلسجلة يف اجلداول )وإلثبات ىذه الفرضية تبني لنا من خالل 

قلة االىتمام بنشاط الًتبية البدنية والرياضية  يف ادلدارس أنو ىناك اخلاص بادلرافق والوسائل الرياضية 

االبتدائية وذلك بعدم توفري اذلياكل والوسائل الرياضية والفضاءات ادلالئمة للممارسة الرياضية وىذا ما 

حيث  ادلنشاتواليت أكدت شبو انعدام الوسائل و كلها دتو دراستنا والدراسات ادلشاهبة  وصلنا إليو وأكت

تفتقر ادلدارس االبتدائية إىل ىذه األخرية،وبالتايل ال ؽلكن تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ظل 

  وعليو تاكدت الفرضية الثالثة للطالبانانعدام ادلنشات والعتاد الرياضي ادلناسب لتالميذ ادلرحلة االبتدائية .

 الفرضية الرابعة: مناقشة -4-4

نقص ادلرافق والوسائل الرياضية ادلخصصة للنشاط الرياضي وعدم أن  الطالبان الباحثان واليت افًتض فيها 

ادلنهاج ربقيق األىداف ادلسطرة يف  على صعوبات اليت تعًتض سبيل ادلعلمني زبصص ادلعلم من أىم ال

 ت واحللول أنو الًتبوي.وإلثبات ىذه الفرضية تبني لنا من خالل النتائج ادلسجلة يف احملور اخلاص بالصعوبا

من أىم ادلشاكل اليت تعاين منها ادلدارس االبتدائية واليت ربول دون  أنمن خالل دراستنا أكدت النتائج 

ربقيق األىداف ادلسطرة يف ادلنهاج  ىي انعدام التكوين ادلتخصص وغياب الوسائل الرياضية وىو نفس 
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سليمان عزب ودراسة موفق سعادات.وىكذا دراسة قادري احلاج ودراسة زلمود  الشيء الذي أكدتو

 تاكدت الفرضية الرابعة للطالبان.

درس الًتبية البدنية تطبيق الفرضيات اليت وضعناىا ربققت واليت تعكس واقع  ومن كل ىذا يستنتج أن

  والرياضية يف ادلدارس االبتدائية من كل اجلوانب.

 :عامةالخالصة ال -5

والرياضية جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة ومظهر من مظاىرىا ىدفا األمسى ىو إعداد الًتبية البدنية تعترب 

 األجيال وتوجيههم وإعدادىم لتسهيل اندماجهم يف اجملتمع وقدرهتم على ربمل ادلسؤولية .

لقد أصبحت الًتبية البدنية والرياضية يف عصرنا احلايل مظهر من مظاىر التقدم والرقي وحضارة تسعى 

لتحقيق قيم ومثل عليا ،ودبا أن ادلدرسة أىم وسط لتحقيق ىدف الًتبية البدنية والرياضية فكان البد من 

ومن خالل النتائج ادلتوصل إليها يف حبثنا ىذا االىتمام بدرس الًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة االبتدائية.

سابقة والبحوث ادلتشاهبة وما تطرقنا أليو يف على ضوء ربليل إجابات ادلعلمني وما توصلت إليو الدراسات ال

ال يطبق بنفس  ةاجلانب النظري . ؽلكن القول أن تطبيق درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائي

الوترية ويعاين اإلعلال من عدة جهات خاصة اليت ذلا عالقة بادلدرسة االبتدائية وأن ادلعلم ما ىو إال ضحية 

وال نوفر  سر إمجاع ادلعلمني على أعلية درس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائيةوإال كيف نف

وكذلك انعدام التكوين ادلتخصص  الوسائل والرياضية ادلناسبة وال توجد ادلالعب اخلاصة بادلمارسة الرياضية

 يف ىذا النشاط.
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معا ال تساعد سباما على تطبيق درس الًتبية ومنو نستخلص أن الظروف اليت يعمل فيها ادلعلم والتلميذ 

البدنية والرياضية يف ادلدارس االبتدائية ،وعليو على السلطات الوصية االىتمام هبذا النشاط وإعطاء األعلية 

البالغة للطفولة واالىتمام بادلواىب الصاعدة يف سلتلف األنشطة وتفعيل عملية االنتقاء وتشجيع الرياضية 

كافة الوسائل الالزمة للنهوض دبستوى الرياضة ادلدرسية بصفة خاصة وبالرياضة الوطنية   ادلدرسية وتوفري

 بصفة عامة.   

 :والتوصيات االقتراحات  - 6

إن ىذه الدراسة ادلتواضعة ما ىي إال زلاولة بسيطة زلصورة يف حدود اإلمكانيات ادلتوفرة لدينا ،ورغم ذلك 

قد وفقنا يف إعطاء نبذة شاملة عن الدور الذي يلعبو درس الًتبية البدنية والرياضية وعن كون ن أن لنأم

كل واحد يكمل األخر،ولكن صلد العكس يف   ألنمدرس الًتبية البدنية والرياضية ،فال ؽلكن الفصل بينهما 

رس الًتبية البدنية ادلدارس االبتدائية من انعدام اإلطار الكفء يف ىذا النشاط وبالتايل صعوبة تطبيق د

والرياضية وبالتايل صعوبة ربقيق األىداف ادلسطرة يف ادلنهاج ،وعليو حاولنا إغلاد احللول ادلناسبة ذلذه 

ادلشاكل اليت يتخبط فيها النشاط، بناء على ما سبق وانطالقا من النتائج ادلتوصل إليها واالستنتاجات 

بيان،فقد توجب علينا تقدًن ىذه التوصيات واالقًتاحات اليت ادلستقاة من ربليل ومناقشة نتائج أسئلة االست

تعرب عن أراء ادلعلمني أنفسهم بصفتهم الطرف ادلباشر يف ترمجة وتقدًن  أغلبها تفرض نفسها وىي يف

ادلناىج ادلقًتحة يف ادليدان وعليو فإننا نقدم ىذه االقًتاحات إىل من يهمو أمر ادلرحلة االبتدائية والطفولة 

شلا يعرب على عدم ربقيق األىداف ادلسطرة النشاط الرياضي نأمل أن تكون حلوال بديلة لتغيري واقع اليت 

 وادلنتظرة يف ادلرحلة االبتدائية ،ومن أىم ىذه االقًتاحات 2
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غلب على ادلسؤولني القائمني على قطاع الًتبية إعطاء األعلية الكافية لتدريس نشاط الًتبية البدنية   -4

 .يف ادلرحلة االبتدائية بصفة فعلية وعدم االكتفاء بالنصوص والقوانني النظرية  والرياضية

ضرورة إسناد تدريس نشاط الًتبية البدنية والرياضية يف ادلدرسة االبتدائية إىل متخصصني من خرغلي  -0

  .ادلعاىد اجلامعية

ورة درس الًتبية البدنية والرياضية لسري لوسائل الضرورية وادلناسبة ضرورة تدعيم ادلدارس االبتدائية با -.5

 ذي يضمن األمن والسالمة للتالميذ.بالصفة الكافية واليت تناسب ادلرحلة العمرية بالشكل ال

خالل األلوان  ضرورة زبصيص فضاءات وهتيئتها للممارسة الرياضية وإضفاء عنصر التشويق فيها من -1

 واألشكال واحمليط .

أصبح من الضروري جدا تلقي ادلعلمني لتكوين خاص يف كيفية تقدًن اإلسعافات األولية. خاصة  لقد -6

 أن الكثري من الساحات يف ادلدارس االبتدائية تفتقر لشروط األمن والسالمة.

خلق جو من التعاون والتواصل بني معلمي ادلرحلة االبتدائية وأساتذة الًتبية البدنية والرياضية لتبادل  -5

اآلراء واخلربات واألفكار بادلختصني يف النشاط قصد اكتساب بعض ادلعلومات والطرق التطبيقية اليت من 

 خالذلا يتحكمون يف تدريس النشاط بالكيفية السليمة والصحيحة .

ارس ادلد وادلعاىد أم ادلرحلة االبتدائية يف فتح اجملال للتكوين ادلتخصص يف الًتبية البدنية والرياضية دلعل -6

 .أو تكوين ادلعلمني على مستوى ادلقاطعات من طرف سلتصني 

تشجيع الرياضة ادلدرسية وذلك بتشكيل فرق رياضية يف سلتلف األنشطة الرياضية بعد االنتقاء وبعث  -7

 ادلنافسة بني ادلدارس قصد النهوض بالرياضة ادلدرسية بصفة خاصة وبالرياضة الوطنية بصفة عامة.
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تكوينية وتربصات بشكل منتظم ومتواصل للمعلمني يف نشاط الًتبية البدنية زبصيص دورات  -28

 والرياضية.

زيادة احلجم الساعي لدرس الًتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة االبتدائية مثل ما ىو معمول بو يف  -42
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...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

 

 الطور االبتدائي: علمياستمارة لجمع المعلومات موجهة لم

 

 تحية طيبة

بواقع التحضري لنيل شهادة ماسرت تتعلق  إطارحبث مهمة يف دراستنا اليت تندرج يف  أداةهذه االستمارة تعد 
-لبعض المدارس االبتدائية  تطبيق درس التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية .)دراسة ميدانية 

 والية مستغانم(. - خيرا لديندائرة 

ضمنها االستمارة وذلك اليت تت األسئلةاملوضوعية والدقيقة عن  بإجابتكملذا نرجو من سيادتكم احملرتمة املساعدة 
أمام اإلجابة املناسبة .وحنيطكم علما أن املعلومات اليت تدلون هبا لن تستعمل إال لغرض علمي  (x) بوضع عالمة

 حبت.

 

 مع خالص الشكر واالحرتام

 

 4102/4102السنة الجامعية :



 
 

 المعلومات الشخصية:

 ادلؤسسة الرتبوية.....................................................-1

 أنثى     ذكر                          اجلنس:            -2

 ...........:السن -3

 ..................التخصص:...........................حصل عليها:...تالشهادة ادل -4

 :..................اخلربة ادلهنية -5

 درس التربية البدنية والرياضية: إلىنظرة المعلمين : األولالمحور  

 الرتبية البدنية والرياضية ضمن الربنامج الدراسي ؟ درسكيف ترى  -1

  ضروري  

  ضروري جدا 

  غري ضروري 

 ؟ ادلنهاجوفق  األخرى األنشطةالرتبية البدنية والرياضية كبقية درس متحان ي جيرى اال كيف -2

 امتحان رمسي إجراء

 امتحان شكلي إجراء

 إطالقاامتحان  أجرىال 

 على درس الرتبية البدنية والرياضية ؟ إشرافك أثناءكيف يكون شعورك   -3

  واإلرىاقادللل والتعب 

 احليوية والنشاط والراحة النفسية

 الدروس لألنشطة األخرىكبقية 

 حاجة التلميذ ي ادلرحلة االبتدائية لدرس الرتبية البدنية والرياضية ؟ من خالل تقييمك كيف ترى -4

 دتاما إليوي حاجة ماسة                 إليوليس ي حاجة ماسة    إليوي حاجة ماسة 

 



 
 

  ميذرغبات التالكاف لتحقيق  األسبوعمبعدل حصة واحدة ي ىل احلجم الزمين ادلخصص لدرس الرتبية البدنية والرياضية  -5

 ال                                 نعم

 ؟ األخرى األنشطةكيف تقيمون مكانة درس الرتبية البدنية والرياضية مقارنة ببقية   -66

 األنشطةمثل بقية  أمهيةيكتسي 

  األخرى األنشطةمن  أفضل أمهيةيكتسي 

 األخرى األنشطةاقل من  أمهيةيكتسي 

 بالنسبة للتلميذ؟ تويوضرور درس الرتبية البدنية والرياضية  بأمهيةمقتنع  أنتىل  -67

  دتاما مقتنعغري                                  مقتنع مقتنع دتاما  

 .والتا طيرالمحور الثاني: التكوين 

 ادة الرتبية البدنية والرياضية ؟خاصا مبخالل تكوينكم العام دلهنة التعليم ىل تلقيتم تكوينا  -1

             ال                                  نعم

    ىل دتارس الرياضة ي حياتك اليومية ؟ -2

                              ال                                    نعم 

 ؟ خاصة بالرتبية البدنية والرياضية يةتكويندورات  أوتربصات  أجريتم إنىل سبق لكم  -3

    ال                                     نعم 

 ىل لك دراية بقوانني و قواعد خمتلف الرياضات ؟ -4

 ال                                       نعم

 ؟ األولية اإلسعافاتىل لديكم ثقافة حول  -5

 ال                                          نعم

 وجو ي تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية ؟ أحسنبدوره على  للقيام أمهيةلمعلم ل ادلهنية للخربة ىل -6

 ال  نعم

 



 
 

 التكوين ادلتخصص دلعلم ادلدرسة االبتدائية ي الرتبية البدنية والرياضية ؟ ألمهيةكيف تنظرون   -7

 غري ضروري                                     ضروري

 :التربية البدنية و الرياضية بالطور االبتدائي المحور الثالث: منهاج

 ؟على ماذا تعتمدون ي حتضريكم لدرس الرتبية البدنية و الرياضية  -1

 مصادر خارجية                        اخلربة                         ادلنهاج

 ادلادة ؟ أىدافمنهاج الرتبية البدنية والراضية كاف لتحقيق  إنىل ترون  -2

  ال                    نعم

 ىل جتدون صعوبات ي تطبيق حمتوى ادلنهاج ميدانيا ؟ -3

 ال نعم                     

 مباذا يتميز منهاج الرتبية البدنية والرياضية ي ادلرحلة االبتدائية ؟ -4

 يغلب عليو الطابع النظري 

 يغلب عليو الطابع التطبيقي

 يتميز بالغموض

 يتميز بالوضوح

  ؟  الرتبية البدنية والرياضيةلتطبيق درس حمتوى ادلنهاج يتالءم مع اإلمكانيات ادلتاحة ي مدرستكم ىل  -5

 ال                             نعم

 . المحور الرابع : المرافق والوسائل الرياضية

 خصيصا لتطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية ؟ مهيأةساحة  أوىل يوجد مبدرستكم ملعب  -1

 غري موجودة                                 موجودة

 تتوفر مدرستكم على الوسائل الرياضية ؟ىل  -2

 قليلة جدا                         غري متوفرة          متوفرة

 



 
 

 ؟ واألمنىل الساحات و الفضاءات اليت ميارس فيها التالميذ نشاطهم الرياضي  مطابقة لشروط السالمة  -3

 نوعا ما ال                                 نعم

 خمتلف النشاطات الرياضية الفردية منها و اجلماعية ادلدرجة ي ادلنهاج ؟ إجراءىل مساحة الساحة ادلدرسية تساعد على  -4

 أحيانا      ال                        نعم 

 كيف تقيمون حالة ادلالعب والساحات اليت ميارس فيها درس الرتبية البدنية والرياضية ي مدرستكم ؟   -5

 غري صاحلة دتاما                    سيئة                   مقبولة             جيدة

 ىل يرتدي التالميذ البذلة الرياضية أثناء تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية ؟-6

 نعم                            ال

 الصعوبات والحلول .:  المحور الخامس

  الصعوبات  والعراقيل اليت تواجهكم ي تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية ؟ أىممن خالل مساركم ادلهين ماىي  -1

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 اليت تروهنا مناسبة من اجل النهوض مبستوى تدريس الرتبية البدنية والرياضية ي ادلرحلة االبتدائية ؟االقرتاحات  أىمماىي  -2

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 األمثل؟ احلل ي ادلدرسة االبتدائية ىو متخصص ي الرتبية البدنية والرياضية أستاذىل ختصيص -3

 ال نعم 

 كيف تتم برجمة توقيت األستاذ ادلتخصص ؟بنعم ف إجابتككانت   إذا -4

 كل يوم صباحا 

 يوم مساءكل 

 ىل لديك الرغبة التامة ي التكوين اخلاص بكيفية تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية ؟-5

 ال                              نعم  



 

 

 
Résumè : 

Le titre d étude : « la réalite d’application de cours d éducation physique et sportive 

dans les ècoles primaires selon le point de vue des professeurs de primaire » , notre 

étude vise à connaitre la réaction et la préparation de l éducation physique et sportive 

sous l absence de la formation spécialisé et pour las convaincre de qu ils font , et leur 

point de vue de l importanse de cette activité sportive et nécessités pour les éleves, et 

envers la façon convenable afin de changer la réalité actualle et de le rendre plus 

important par rapport à ce qu elle est maintenant et connaitre le role du programme de 

réaliser les objectifs soulignés,et lémitér les grandes difficultés et les obstacles qui 

affrontent les maitres et attirer l attention des responsables pour donner une importance 

à cette leçon sportive. 

On a proposé plusieurs propositions parmi elles,le maitre ne peut pas appliquer cette 

leçon sous l absence de formation et que le programme est considéré just comme un 

facteur d aide et ce n est plus suffisant ,encore les écoles primaires ne possédent pas des 

endroits et les moyens sportifs.cette etude est faite sur quelques maitres et maitresses des 

écoles primaires,et le pourcentage est 20.24% de l enssemble de cette étude,comme on a 

utilisé un questionnaire comme moyen derassembler les informations.le résultats le plus 

important est de  déduire que la majorité des maitres ne sont pas capables d appliquer 

cette leçon sportive ni de maitriser les mouvements des éléves ;car ils ne sont pas 

compétents et ils   n étaient pas formés auparavant,et le manque des moyens et les 

endroits sportifs dans les écoles primaires .mais,la proposition la plus importante est de 

donner une grande importance de la part des resposables à cette activité sportive dans 

les écoles primaires et la nécéssité de fournir des moyens et des endroits 

indispensables,et la nécéssité de la formation spécialisée et l encouragement du sport 

scolair .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Abstract : 

 

The theme : « réality of application of lesson the sport in primary schools from the 

primary education phase ».   

The prupose of our study the extrent of the rosponse and readnness of primary schools 

teachers in inplementing a sport activity without recerving a specilised training and the 

extrent of then satisfaction in the profession .in addition ,to their view concerning the 

importance of the sport activity and its necessity to the pupls. 

The study also concerns the approprate way to change the actual reality and make it 

more fruthful.it deal also with the knowledge of the tentors about the roleof the 

curriculum in the achievement of the targeted objectivess as well aw determining the 

difficulties and the baviers confronted by the teachers and draw the attentio of the 

responsibles to give more importance to the sport activity.theresacher has proposed the 

following hypothesis :the teacher of the primary school cannot apply sport activity 

without recerving an appropriatetraining.the curriculum is only a helpful factor and is 

not enough as a such.In addition,the primary schools do not have enough equipments 

and establishments to fufillasport activity correctly .the sample of our study consists of 

some teachers of primary schools from kheireddinne community they represent 20.24% 

of the population of the stady . we have used a questionnaire as tod to collect our dator, 

and the most important conclusion is that the majority of the teachers are not able to 

implement a sport activity which does not convey the pupils since the concerned teacher 

are  notqualified to apply such a fask and they havent received any training coursein 

additionto the lackof materiales and establishments in the primary schools.the main 

suggestion or advice we can give an the following ;the carness of the responsibles to 

sport activity in the primary level as well as the necessity of providing the materials and 

establishment.finally the importance of special training and encoraging sport at schools.

  

 

 

 
 
 
 
 

 



  



 :ملخص الدراسة
 

تطبيق درس التربية البدنية والرياضية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر معلمي  واقع "عنوان الدراسة :
وهتدف دراستنا إىل معرفة مدى استجابة واستعداد معلمي املرحلة االبتدائية إلشرافهم يف ."المرحلة االبتدائية

تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية يف ظل غياب التكوين املتخصص ومدى اقتناعهم مبا يقومون بو ،ونظرهتم 
كيفية املالئمة لتغيري الواقع احلايل وجعلو الملدى أمهية الرتبية البدنية والرياضية وضرورياهتا بالنسبة للتالميذ،وحول 

 أىميف الوقت احلايل والتعرف على دور املنهاج  يف حتقيق األىداف املسطرة،وحصر  وأكثر إفادة مما ىو علي
لالىتمام بدرس الرتبية البدنية والرياضية.فافرتضنا الصعوبات والعراقيل اليت تواجو املعلمني ولفت انتباه املسؤولني 

ضيات منها ،ال يستطيع معلم املدرسة االبتدائية تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية يف ظل غياب التكوين عدة فر 
املدارس االبتدائية ال تتوفر على  أناملتخصص وان املنهاج يعترب عامل مساعد فقط وىو غري كاف وحده ،كما 

وكانت  خريا لدينلبعض املدارس االبتدائية بدائرة .ومشلت عينة البحث معلمي ومعلمات املرافق والوسائل الرياضية 
،واىم استنتاج   كأداة جلمع البياناتمن جمتمع الدراسة واستخدمنا االستمارة االستبيانية   %20.24نسبتها

أغلب املعلمني ليس بإمكاهنم تطبيق درس الرتبية البدنية والرياضية وال مواكبة حركية التالميذ ىو أن  توصلنا إليو
ة كوهنم غري مؤىلني لذل  و م يسبق مهم التكوين املتخصص يف الناا  ،وانعدام الوسائل واملرافق الرياضية الكبري 

اىتمام املسؤولني بناا  الرتبية البدنية  أمههاباملدارس االبتدائية.أما أىم اقرتاح أو توصية فاقرتحنا عدة توصيات ،
،وضرورة التكوين املتخصص وتاجيع والرياضية يف املرحلة االبتدائية وضرورة توفري الوسائل واملرافق الضرورية 

 الرياضة املدرسية .
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