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ــــــداءإهـ  

 أىدي "األميات أقدام تحت الجنة إن" وسمم عميو اهلل صمى الخمق أعظم فييا قال التي إلى
 دوما كانت من 

 وقيمتيا الحياة مبادئ وعممتنينيا وحنا بعطفيا غمرتني من إلى بشيء عمينا تبخل ولم ورائي
 ، تممك ما عزأ ووىبتني

 الخمق وحسن والصبر لمثقة منبعا كنت من يا إليك عمرىا، في اهلل أطال العزيزة أمي إلى
 .إرشادي في يوما يتأخر لم الذي المنير والسراج

صاحب الفضل الجزيل و الدعم  إلى أحن و أكبر قمب إلى الذي يعطي و ال يأخذ....إلى
 .المتواصل....إلى من يقدس العمم و يشجع طالبو ....أبي العزيز أطال اهلل في عمره 

 األعزاء. إخوتي ،وشبابي سعادتي في وقاسموني طفولتي شاركوني من كل إلى

 إلى االبتدائي الطور من )الدراسي مشواري طوال تكويني عمى أشرفوا الذين األساتذة كل إلى
 .استثناء بدون واألقارب األىل جميع إلى) الجامعي الطور

: بن عامر، عبد النور، بوسميام، قادة، فارس، بن يسعد، ىشام، الدرب أصدقاء جميع إلى .
                 نصر الدين، محمد، بدر الدين.

بن حريزي 
 يسعد
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 رعاني من إلى مجھودات ثمرة أھدي
 العزيزين والدي إلى تربتي أحسن و

 ،ميماجمي رد عمى قدرني و ماھعمر في اهلل أطال
 ، بشرى الصغيرة أختي إلى و

 .راجيا من اهلل جل جاللو أن يرزقيا الشفاء العاجل
 الكريمة عائمتي أفراد جميع إلى و

 مذكرتي في شاركني الذی صديقي و زميمي إلى و
 .عفوية و سماحة بكل

 إناثا و ذكورا كبارا و صغارا أصدقائي كل إلى و
 دراستي خالل بجانبي وقف و ساندني من كل إلى و
 ذاھ إنجاز في بعيد و قريب من مھسا من كل إلى و
 أصدقائي في الحي الجامعي. بالذكر أخص و المتواضع، البحث

 الدراسيةإلى كل ىؤالء األفاضل أىدي ىذا العمل المتواضع و ىذه الرسالة 
 الجماعية إىداء الشاكرين و االعتراف ألىل الصدق

 احتراما و توقيرا، و الحمد هلل أوال و أخيرا.
حمداد بن  

عامر
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 "دنكمٌ يألز  شكرتم ٌولئن" : تعالى اهلل ق ال
 "اهللٌ  يشكر لم الناس يشكر لم ٌمن :"وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول ويقول

 -شريف حديث-
 لجالل ينبغي كما الحمد ،ولك فيو مباركا طيبا كثيرا حمدا الحمد لك الميم
 قوة من عمينا أنعمت ما عمى يارب الشكر ،وكذلك سمطانك وعظيم وجيك

 .العمل ىذا إلنياء وصبر وبأس
 ًالذي "قزوز محمد: د. "المشرف األستاذ إلى الجزيل بالشكر نتوجو ثم

 وشجعنا الخطأ حين فوجينا القيمة بنصائحو عمينا يبخل ولم العمل طريق لنا سيل
 .المشرف نعم ،فكان الصواب حين

 خالل تدريسنا عمى أشرفوا الذين أساتذتنا جميع إلى بالشكر نتقدم كما
 من حتى أو قريب من بالقميل أو بالكثير ساىم من لكل، لخمسةا السنوات

 .المتواضع العمل ىذا إخراج في بعيد
 .العمل ىذا إنياء في أعاننا الذي وعال جال اهلل الحمد األخير وفي
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 ممخص الدراسة:

 عنوان الدراسة:

 نية كالرياضية في ظؿ منياج الجيؿالتدريسية ألساتذة التربية البد الكفاءات

 -معسكر متكسطات كاليةي أجرم عمى أساتذة  بحث مسح  -الثاني

التدريسية ألستاذة التربية البدنية كالرياضية في  المعارؼ اكتشاؼىدفت الدراسة إلى 

ظؿ منياج الجيؿ الثاني ك ذلؾ بمعرفة مدل خبرة ك معرفة أساتذة التربية البدنية ك 

ك مف أجؿ اإلجابة عمى الرياضية في مدينة معسكر في ظؿ منياج الجيؿ الثاني 

تدريس منياج  كفاءاتة للتربية البدنية ك الرياضيما مدل معرفة أستاذ ا األسئمة التالية:

ربية البدنية ك الرياضية لو أستاذ التأف ك ليذا الغرض فرضنا  ؟الجيؿ الثاني

 أنجزتك مف أجؿ ىذا ،تدريسية تفكؽ المتكسط لتدريس منياج الجيؿ الثاني كفاءات

 حيث أفأستاذ مف متكسطات مدينة معسكر  (152مف أصؿ ) (65)الدراسة عمى 

لدراسة الظاىرة  2ك ليذا الغرض استخدمنا النسب المؤكية ك اختبار كا .عشكائيةينة الع

أف أستاذ -ك بعد جمع النتائج ك معالجتيا تكصمنا إلى:   ،صدؽالك ىي حالة تتميز ب

في ظؿ منياج التربية البدنية ك الرياضية لو كفاءات ك معارؼ تدريسية تفكؽ المتكسط 

ك في األخير السابقة ك الدراسات النظرية . ك ىك ما يتفؽ مع الدراسات الجيؿ الثاني

التربية البدنية ك الرياضية عمى حسب احتياج  لمطمبةتأطير الجامعة - نكصي بي:
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إقامة دكرات تككينية لألساتذة يككف منياج الجيؿ الثاني محؿ  -ك التعميـ كزارة التربية

 دراسة. 

منياج الجيل  –التربية البدنية والرياضية أساتذة  –الكفاءات التدريسية  الكممات المفتاحية:

 الثاني

Résumé de l'étude: 

Titre de l'étude: 

Compétences pédagogiques pour les enseignants physiques et sportifs 

dans le cadre du programme de deuxième génération-enquête menée sur 

les professeurs moyens de l'état du Cem 

L'étude visait à découvrir les connaissances pédagogiques du professeur 

d'éducation physique et des sports dans le cadre du programme de 

deuxième génération en connaissant l'expérience et la connaissance des 

professeurs d'éducation physique et de sport dans la ville de Mascara 

dans le cadre du programme de deuxième génération et de répondre aux 

questions suivantes: Comment connaissez-vous bien professeur 

d'éducation Les compétences physiques et sportives de l'enseignement du 

programme de deuxième génération? À cette fin, nous avons imposé que 

le professeur de l'éducation physique et sportive a plus de compétences 

d'enseignement que la moyenne pour l'enseignement du programme de 



ج  
 

deuxième génération, et pour cette étude terminée sur (65) des (152) 

professeurs du moyenne de la wilaya de Mascara où l'échantillon est 

aléatoire. Et à cet effet, nous avons utilisé les pourcentages et le test sur 

les 2G pour étudier le phénomène, qui est un cas d'honnêteté, et après la 

collecte des résultats et des traitements que nous avons atteint:-le 

professeur d'éducation physique et sportive a les compétences et 

l'enseignement des connaissances au-dessus de la moyenne dans le 

cadre du programme de deuxième génération, qui est conforme aux 

études et études antérieures La théorie. et à la fin nous recommandons:-

encadrement de l'Université pour les étudiants éducation physique et 

sportive selon les besoins du ministère de l'éducation-l'établissement de 

cours de formation pour les professeurs le programme de deuxième 

génération sera étudié. 
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 قائمة الجداول
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رقم  عنــــــــــــــــــــــــــــــوان الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول الصفحة
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ح تكرار العبارات في المستويات المحددة و نسبها المئوية للمحور يوض 10

 األول لالستمارة المقدمة لألساتذة
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للمحور األول  0كاتكرارات المشاهدة و النسب المئوية و  يوضح 11  10 
تكرار العبارات في المستويات المحددة و نسبها المئوية للمحور  يوضح 16
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للمحور الثالث  0كاتكرارات المشاهدة و النسب المئوية و  يوضح 01  15 
 

 



 ش
 

األشــــــــــــــــــكال البيـــــــــــــــــــــــــانية قائمــــــــــــــــة  
 

رقم  عنــــــــــــــــــــــــــــــوان الشـــــــــــكل البيـــــــــــــــــــــــــاني الصفحة
 الشكل

 10 يمثؿ النسب المئكية لممحكر األكؿ لالستمارة المقدمة لألساتذة 15
لالستمارة المقدمة لألساتذة ثانيلممحكر ال يمثؿ النسب المئكية 51  10 
لالستمارة المقدمة لألساتذة ثالثيمثؿ النسب المئكية لممحكر ال 00  10 

 

  

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالبخث



 التعريف بالبحث
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 :المقدمة-1

البدنية ك الرياضية جزء مندمج في النظاـ التربكم، ك تسعى إلى تكريس  إف التربية

طمكحات األمة الثقافية ك الصحية ك االجتماعية، شأنيا شأف بقية المكاد التعميمية 

األخرل مف إيجاد الصيغ المالئمة لتنشئة األجياؿ، بما يجعمنيـ مكاطنيف فاعميف قادريف 

 ت الحياة عمى أكمؿ كجو.عمى االظطالع بأدكارىـ في كؿ مجاال

كفي ظؿ المقاربة بالكفاءات المعتمدة في بناء المناىج الدراسية، ك في منظكرىا العاـ 

لمتعمـ حيث يككف التمميذ محكر االىتماـ في العممية التعممية، تصبح التربية البدنية 

  ية.كالرياضية فضاء مميزا بما تكفره مف تنكع لألنشطة البدنية ك األلعاب التحضير 

 األساتذة ىـف ك المحكر األساسي في نجاعة العممية التربكية ىك المربي)األستاذ(،

يرىـ في طريقة تطبيقيـ لمبرامج حجر األساس لمعممية التدريسية، إنيـ ميرة، كيظير تأث

الحصص الجيدة ك خطط التدريس في مكاقؼ أكثر ما يميزىا سرعة التغيرات ككثرة ك 

الداعية إلى عممنة المجتمع  سياسة العالـ المفتكحة ك تدافع بيف التيارات التعقيدات ك 

، ىدفيـ  في ذلؾ إحداث تغيرات مرغكبة لدل التالميذ عف كفصؿ الديف عف الدكلة

طريؽ رفع كفاءاتيـ.حيث أف معظـ ما كتب عف التدريس كاف تحميميان محددان بما يجب 

غير أف ىذه (19، صفحة Siedentop ،1986) عمى المدرسيف الميرة القياـ بو

الطريقة تغفؿ تبايف األفراد فيما بينيـ ال سيما كىـ يعممكف في بيئات غاية في 
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االختالؼ. كعمى أية حاؿ فإف ىناؾ حاجة إلى التعرؼ، كبشكؿ كاضح، عمى أنكاع 

فاعميف.إذ أف األبحاث في مجاؿ الميارات الكاجب تكافرىا لدل األساتذة حتى يككنكا 

التدريس حاكلت تحديد المياـ التي يقـك بيا األساتذة كصكالن إلى ماىك ذك كفائة الزمة 

 كيؼ يعمؿ األساتذة األكفاء. لفيـ

ك مف ىذا المنطمؽ عمدت كزارة التربية الكطنية عمى تعديؿ ك تغيير برامج التعميـ  

كالمسيؿ لمعممية التعميمية بعدما كاف ىك  المنشط كالمنظـالتي تجعؿ مف األستاذ  "

كما تسمح  المصدر الكحيد لممعمكمات داخؿ القسـ كالمسيطر عمى العممية التعميمية"

أم يعممكف التالميذ  (2016)فريد عادؿ،  مناىج الجيؿ الثاني بمعرفة "مممح التخرج"

االنتقاؿ مف اكتساب المعارؼ عف أم  ظك التحميؿ ك ليس التمقيف ك الحف كيفية الفكير

طريؽ الحفظ إلى التحميؿ ك االستنتاج مع التركيز عمى بناء شخصية التمميذ كمشاركتو 

رئيس المجنة ك ىك ما نقصد بو الجيؿ الثاني حيث يقكؿ في ىذا الصدد  .في القسـ

الجزائرية فريد عادؿ "اف مناىج الجيؿ الثاني  الكطنية لممناىج، بكزارة التربية الكطنية

"تيدؼ الى نقؿ التمميذ مف  2017-2016التي سيتـ اعتمادىا في الدخكؿ المدرسي 

كالتحميؿ كابداء الرأم  التفكيراكتساب المعارؼ عف طريؽ الحفظ ك االسترجاع الى 

أف المبتغى األساسي مف مناىج الجيؿ الثاني ىك خمؽ عممية تفاعمية  ك أضاؼ."النقدك 

داخؿ القسـ مف خالؿ عمؿ األفكاج الذم يسمح بالتفاعؿ االجتماعي لمتمميذ مع المعمـ 

 .(2016)فريد عادؿ،  كالزمالء مما يساعده عمى تطكير كفاءاتو
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فالتربية البدنية تنفرد مف بيف سائر المكاد الدراسية بشمكؿ تأثيرىا عمى العممية التربكية  

في المدرسة،ال ألنيا تغطي احتياجات التالميذ مف النكاحي الصحية ك الجسمانية 

فحسب، بؿ ألنيا تنعكس أيضا عمى حياتو العقمية ك الكجدانية. ىذا ما يؤكد دكرىا 

 مة ك خاصة بناء الشخصية المتزنة.الكبير في التربية العا

ك ىذا دليؿ عمى اىتماـ الدكؿ بالتربية البدنية ك الرياضية باعتبارىا حجر الزاكية في 

بناء الشخصية المتكازنة عقال كبدنا، ك ىك ما أكدتو البحكث العديدة التي أجريت في 

ة عمى النكاحي مختمؼ أنحاء العالـ، ك التي أثبتت بصكرة قاطعة تأثير التربية البدني

الصحية ك البدنية ك النفسية، ك ينعكس إيجابا عمى القدرات العقمية ك بالتالي عمى 

  (145، صفحة 1982)الخكلي،  التحصيؿ العممي الذم يتمقاه التمميذ في المدرسة.

التربية البدنية ك الرياضية ية لذا رأل الطالباف الباحثاف مما سبؽ ، ك نظرا ألىم

الرياضية كاال ىؿ أستاذ التربية البدنية ك فكائدىا المتعددة فيما سبؽ، اعترض سبيمنا إشك 

 لى أم مدا؟إات تخدـ مفاىيـ الجيؿ الثاني؟ ك لديو كفاء

 مشكمة البحث:-2

يمية عمدت كزارة التربية الكطنية عمى مراجعة ك تقييـ ك إعادة ضبط مناىجيا التعم

 ،لحيث المنيجية أك مف حيث المحتك ءا مف االجديدة مف جميع النكاحي سك 

االختصاص  مأساتذة ك دكاترة ك ذك  كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي مف كتشجيع

عمى البحث كالتقييـ كتقكيـ ىذه المناىج ك تطبيقاتيا ك مدا معرفة األساتذة ليا ك كيفية 
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ألىداؼ المنشكدة مف طرؼ كزارة التربية الكطنية ك مف تطبيقيا لمعرفة مدل تحقيؽ ا

، حيث تـ اعتماد مبدأم الشمكلية نياج التربية البدنية ك الرياضيةبيف ىذه المناىج م

كاالنسجاـ بيف مناىج السنكات في جميع األطكار لمعالجة تفكؾ منياج الجيؿ القديـ 

المدرسية عامة إلى تعديالت ك تخضع المناىج ، كما تـ اعتماد محاكر مييكمة لممنياج

ؿ متباينة، ك قد تتمثؿ ىاتو التعديالت في إدخاؿ جممة مف التحسينات، كما ىك الحا

ارات المنيجية ك تعميقيا، ك العمؿ بالمقاربة النسقية في بالدنا عف طريؽ تعزيز االختب

 الشاممة بعد تحديد مالمح التخرج مف المرحمة ك مف الطكر.

مؼ أنكاعو عممية لتشكيؿ التعميـ ك التعمـ اليادؼ ك نشاطان كيعتبر التدريس بمخت

جاح عممية نك  متكاصالن ييدؼ إلى إثارة التعمـ ك غرس حب المعرفة ك االكتشاؼ، 

فمدرس ط بمدل كفاءة المدرس ك فاعميتو أثناء الدرس، بيرت في بمكغ أىدافيا تدريسال

نتو لـ تعد قاصرة عمى تزكيد التربية البدنية يعد شخصا يساىـ بمجيكده الشخصي فمي

التالميذ بالمعمكمات ك الحقائؽ، بؿ تعدتو إلى أف اصبحت عممية تربكية شاممة لجميع 

االىتماـ بالمدرس ك الكفاءات التي يحتاج أف يمتمكيا أ جكانب نمك الشخصية. ك لقد بد

 عندما تـ دراسة الكفاءات التدريسية كاتجاه تربكم سائد مف خالؿ برنامج إعداد

قد عرؼ ىذا االتجاه بالتربية القائمة عمى الكفاءات ك ذلؾ في بداية المدرسيف،  ك 

السبعينيات، كنتيجة لذلؾ تـ القياـ بالكثير مف الدراسات ك األبحاث الميدانية لمتعرؼ 
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عمى أىـ الكفاءات التدريسية مف أىمية ك تأثير بالغ في رفع مستكل ك قابميات المدرس 

 لمستكل التحصيمي ك الحركي ك الميارم لمتالميذ.ك ما يعكسو مف رفع ا

ك مف ىذا المنطمؽ جاء مكضكع بحثنا الذم ييدؼ في مضمكنو إلى معرفة مدل  

كفاءات أستاذ التربية البدنية ك الرياضية حسب ما يمميو منياج الجيؿ الثاني كمنو 

 جاءت دراستنا لتطرح السؤاؿ التالي:

  السؤال العام: -2-1

لى أم إفاىيـ الجيؿ الثاني؟ ك التربية البدنية ك الرياضية لديو كفاءات تخدـ مىؿ أستاذ 

 ؟لمد

 التساؤالت الفرعية:  -2-2

 التنفيذتخطيط ك ءات تدريسية في الكفا عمىة أستاذ التربية البدنية ك الرياضي يتكفر ىؿ-

 .منياج الجيؿ الثانيفي ظؿ 

منياج الجيؿ كفاءات تدريسية في التقكيـ في ظؿ  عمىة أستاذ التربية البدنية ك الرياضييتكفر ىؿ -

 .الثاني

ي االتصاؿ ك التكاصؿ في كفاءات تدريسية ف عمىالتربية البدنية ك الرياضية  أستاذ يتكفر ىؿ -

 .منياج الجيؿ الثانيظؿ 

 ىدف البحث:-3

 التدريسية ألستاذة التربية البدنية كالرياضية في ظؿ منياج الجيؿ الثاني.  الكفاءاتدراسة  -

 األىداف الفرعية:-3-1
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التدريسية ألساتذة التربية البدنية ك الرياضية في التخطيط ك التنفيذ في ظؿ  الكفاءاتدراسة -

 منياج الجيؿ الثاني.

التدريسية ألساتذة التربية البدنية ك الرياضية في تقكيـ التالميذ في ظؿ منياج  الكفاءاتدراسة  -

 الجيؿ الثاني.

التدريسية ألساتذة التربية البدنية ك الرياضية في االتصاؿ ك التكاصؿ مع  الكفاءاتدراسة  -

 التالميذ في ظؿ منياج الجيؿ الثاني.

 فرض البحث :-4

منياج الجيؿ  كفاءات تدريسية تفكؽ المتكسط لتدريس ديوالرياضية لاذ التربية البدنية ك أست -

 .الثاني

 الفرضيات الجزئية:-4-1

في  خطيط ك التنفيذفكؽ المتكسط في التكفاءات تدريسية ت ديواذ التربية البدنية ك الرياضية لأست -

 .منياج الجيؿ الثاني ظؿ

 في ظؿالتالميذ تقكيـ تكسط في كفاءات تدريسية تفكؽ الم ديواذ التربية البدنية ك الرياضية لأست -

 .منياج الجيؿ الثاني

 كفاءات تدريسية تفكؽ المتكسط في االتصاؿ ك التكاصؿ ديواذ التربية البدنية ك الرياضية لأست -

 .منياج الجيؿ الثاني في ظؿ مع التالميذ
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 أىمية البحث:-5

الكفاءات التدريسية ألساتذة التربية البدنية التعرؼ عمى طبيعة  :األىمية النظرية-5-1

ك تقديـ نمكذج لمكفاءات التدريسية  ،في ظؿ منياج الجيؿ الثاني في المرحمة المتكسطة

 الصحيحة في ىذا المنياج.

تطكير المعرفة اإلنسانية مف خالؿ الكشؼ عف الجانب المعرفي  األىمية العممية:-5-2

ظؿ منياج الجيؿ الثاني لدل أساتذة التربية البدنية ك السمككي لمكفاءات التدريسية  في 

ك الرياضية في المتكسطات، كما تكمف أىمية البحث العممية في تزكيد حقؿ التربية 

البدنية ك الرياضية بمصدر حديث معالج لمكضكع الساعة ك ىك الكفاءات التدريسية، 

 لثاني في التدريس.ك معرفة أىمية التغيير مف المنياج القديـ إلى منياج الجيؿ ا

 التعريف اإلجرائية لمصطمحات البحث :                                                                             -6

يقصد بيا مجمؿ تصرفات ك سمكؾ المعمـ ك التي تشمؿ  :التدريسية كفاءاتال -6-1 

سـ ىذا السمكؾ بمستكل تك ي المعارؼ كاالتجاىات ك الميارات أثناء المكقؼ التعميمي

 عالي مف األداء ك الدقة.

ىك الشخصية ك المدرس الذم يقكـ بتكصيؿ  مدرس التربية البدنية و الرياضية: -6-2  

المعمكمات ك المعرفة إلى المتعمـ مف أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية في مادة التربية 

 البدنية ك الرياضية في المتكسطة.
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كثيقة تحتكم عمى جممة مف المحتكيات ك الطرائؽ ك األىداؼ ك ىك  :منياج الجيل الثاني -6-3

الكسائؿ، عكس المنياج القديـ الذم كاف يحتكم عمى المحتكيات، كما أنو مسار أكاديمي يعتمد 

 عمى تككيف مككف.

 الدراسات السابقة و المشابية: -7

"تصميم نموذج لتقويم واقع الممارسات بعنوان: 2005دراسة شكر محمود سعيد المولى-7-1

التدريسية لمعممي ومعممات التربية الرياضية لممرحمة االبتدائية في مدينة الموصل"، رسالة 

 (2005)محمد سعيد المكلي،  ماجستير بكمية التربية الرياضية بجامعة الموصل.

 ىدف البحث:-7-1-1

نمكذج لتقكيـ كاقع الممارسات التدريسية لمعممي كمعممات التربية الرياضية تصميـ  -

 في المرحمة االبتدائية في مدينة المكصؿ .

تقكيـ كاقع الممارسات التدريسية لمعممي كمعممات التربية الرياضية لممرحمة االبتدائية  -

 كما يحددكنيا بأنفسيـ . في مدينة المكصؿ

الكصفي بطريقة المسح لمالئمتو طبيعة البحث، كاستخدـ كاعتمد الباحث المنيج 

االستبياف كسيمة لجمع البيانات بعد تصميمو كفؽ الخطكات العممية، إذ اعد الباحث 

كمكزعة  فقرة بصيغتو النيائية مستكمال شرطي الصدؽ كالثبات 51 استبيانان تضمف

لدرس كاستخداـ ا عداد كالتخطيط لمدرس، محكر تنفيذمحاكر ىي : محكر اال 5عمى

األجيزة كاألدكات، محكر إدارة الصؼ كالتعامؿ مع التالميذ،محكر اإللماـ بالمادة 

العممية  محكر تقكيـ الكحدة التعميمية، ككؿ فقرة مف االستبياف تعبر عف ممارسة معينة 
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معممة مكزعة  94معمما، ك  65معمـ كمعممة بكاقع  159كاشتممت عينة البحث عمى 

 الجنس كالمؤىؿ العممي دار، معيد، كمية كسنكات الخبرة. تبعا لمتغيرات

بعد جمع البيانات مف أفراد عينة البحث تـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبار ت 

 كتحميؿ التبايف ؼ كاختبار شيفيو الختبار فركؽ المتكسطات. لعينتيف مستقمتيف

 أىم االستنتاجات:-7-1-2

الرياضية كلمختمؼ مؤسسات تخرجيـ كسنكات خبرتيـ أف لمعممي كمعممات التربية  -

يمتمككف قدرا كافيا مف الممارسات التدريسية لدرس التربية الرياضية  في مدينة المكصؿ

 في المرحمة االبتدائية .

أف خريجي كخريجات معاىد المعمميف كالمعممات أفضؿ عطاء في الممارسات  -

لمعمميف كالمعممات كخريجي كمية التربية التدريسية مف أقرانيـ خريجي كخريجات دار ا

 الرياضية .

لسنكات الخبرة عامؿ إيجابي في تمكيف المعمميف كالمعممات بكافة مؤسسات تخرجيـ  -

في الممارسات التدريسية خريجك كمية التربية الرياضية ال يشعركف بالتكيؼ الميني في 

 عمميـ في المدارس االبتدائية.

 باألداء وعالقتو التدريس مينة نحو االتجاه" :بعنكاف ككانت: 2013طياب، محمد دراسة-7-2

 (2013)محمد طياب،  الثانوي". التعميم بمرحمة البدنية والرياضية التربية أستاذ لدى التدريسي

 الباحث: طرحيا التي التساؤالت أىم-1 -7-2
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مينة  نحك الثانكم التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية التربية أستاذ اتجاىات ىي ما -

 التدريس؟

 الثانكم؟ التعميـ بمرحمة كالرياضية التربية أستاذ لدل التدريسي األداء كاقع ىك ما -

لدل  التدريسي كاألداء التدريس مينة نحك االتجاه درجة بيف إيجابية عالقة تكجد ىؿ -

 كالرياضية؟ البدنية التربية أستاذ

 كمعطياتو البحث خمفية عميو دلت لما كطبقا إلييا، المشار األسئمة ىذه مف كانطالقا

 ميدانيا اختبارىا أجؿ مف الفرضيات اآلتية بكضع الباحث قاـ فقد النظرية كالميدانية،

 البحث. أسئمة عف اإلجابة كبالتالي

اتجاىات  الثانكم التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية التربية أستاذ عامة بصفة يمتمؾ-

 التدريس. مينة نحك ايجابية

 إدارة كميارات التنفيذ ميارات ىي األداء مستكل حيث مف ممارسة الميارات أكثر-

 حسب كالتقكيـ التخطيط لميارات بالنسبة الممارسة أك األداء مستكل يقؿ الصؼ بينما

 البحث. خمفيات كمعطيات

 لدل التدريسي كاألداء التدريس مينة نحك االتجاه درجة بيف ايجابية عالقة تكجد-

 .الثانكم التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية أستاذ التربية

 

 :يمي ما الدراسة ىذه أىداف -7-2-3
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 التدريس. مينة نحك كالرياضية البدنية التربية أستاذ اتجاىات عمى التعرؼ

التعميـ  بمرحمة كالرياضية البدنية التربية ألساتذة التدريسي األداء كاقع عمى التعرؼ

 العالج لمحاكلة األداء في كالقكة الضعؼ جكانب عمى الضكء كتسميط الثانكم

 كالتطكير.

ي التدريس كاألداء التدريس مينة نحك االتجاه بيف المكجكدة العالقة طبيعة عمى التعرؼ

 الثانكم. التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية التربية ألستاذ

 الجزائر، الشمؼ، :مف كؿ لكاليات التابعة الثانكيات مستكل عمى البحث ىذا كأجرم

كالرياضية  البدنية التربية أساتذة مف عينة عمى كذلؾ ككىراف البميدة، مستغانـ غميزاف،

ناثا( المدرسيف لمسنكات )ذككرا  عدد كبمغ الثانكم، التعميـ مف كالثالثة كالثانية األكلى كا 

ناثذككر (أستاذا  251 البحث عينة أفراد  التربية كزارة طرؼ مف المعينيف مف ) كا 

 .إناث94 ك ذككرا 156 منيـ الكطنية

المشكمة  لطبيعة لمناسبتو االرتباطي الكصفي المنيج البحث ىذا في الباحث كاتبع

 مف تصميـ أداتيف إلى الباحث لجأ فقد البحث، بمكضكع الخاصة البيانات كلجمع

األداء  كمقياس التدريس مينة نحك االتجاه مقياس كىما المعركفة العممي البحث أدكات

 تحميؿ في كبيرة بنسبة الباحث فقد اعتمد اإلحصائية لممعالجة أما بالنسبة التدريسي،

 كمقياس التدريس مينة نحك االتجاه لمقياس بالنسبة كذلؾ spss برنامج  عمى البيانات

 .التدريسي األداء
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 :يمي ما الدراسة ىذه نتائج -7-2-4

اتجاىات  الثانكم التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية التربية أستاذ عامة بصفة يمتمؾ -

 التدريس. مينة نحك ايجابية

 إدارة كميارات التنفيذ ميارات ىي األداء مستكل حيث مف ممارسة الميارات أكثر -

 بحس كالتقكيـ التخطيط لميارات بالنسبة الممارسة أك األداء مستكل يقؿ الصؼ، بينما

 البحث. خمفيات كمعطيات

 لدل التدريسي كاألداء التدريس مينة نحك االتجاه درجة بيف ايجابية عالقة تكجد -

 .الثانكم التعميـ بمرحمة كالرياضية البدنية أستاذ التربية

 :واالقتراحات التوصيات أىم -7-2-5

 بمرحمة التعميـ كالرياضية البدنية التربية ألساتذة مكثفة كتدريبية تككينية دكرات عقد -

 كالتقكيـ. التخطيط مجالي في الثانكم

 التدريس. مينة نحك االيجابي االتجاه تنمي التي التككيف برامج في النظر ضركرة -

مجاؿ  في جديد بكؿ األساتذة لتزكيد كالمكجييف المفتشيف زيارات تكثيؼ ضركرة -

 .األداء فاعمية تقكيـ عمى كالسير التخصص

الكفاءات التدريسية " :بعنكاف ككانت: 2013 بوعزة فايزة و بن يحيى صافية دراسة-7-3

 الواجب توافرىا في أستاذ التربية البدنية و الرياضية لممرحمة الثانوية بوالية مستغانم.

 الباحث: طرحيا التي التساؤالت أىم -7-3-1
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الكفاءات التدريسية الالزمة ىؿ يتكفر أستاذ التربية البدنية ك الرياضية عمى – ىي ما -

 ؟ ك فؽ مقاربة التدريس بالكفاءات

ىؿ يتكفر أستاذ التربية البدنية ك الرياضية عمى كفاءة تخطيط الدرس كفؽ مقاربة  -

 ؟التدريس بالكفاءات

ىؿ يتكفر أستاذ التربية البدنية ك الرياضية عمى كفاءة تنفيذ الدرس كفؽ مقاربة  - -

 ؟التدريس بالكفاءات

 كمعطياتو البحث خمفية عميو دلت لما كطبقا إلييا، المشار األسئمة ىذه مف كانطالقا

 ميدانيا اختبارىا أجؿ مف الفرضيات اآلتية بكضع الباحث قاـ فقد النظرية كالميدانية،

 البحث. أسئمة عف اإلجابة كبالتالي

ك الرياضية كفؽ  تتكفر الكفاءات التدريسية بدرجة متكسطة لدل أساتذة التربية البدنية-

 .منيج المقاربة الكفاءات

 

 

 

 :يمي ما الدراسة ىذه أىداف -7-3-2

 معرفة مدل تكفر اساتذة التربية البدنية ك الرياضية كفؽ برنامج المقاربة بالكفاءات.-
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يـ لدل اساتذة التربية البدنية معرفة مدل تكفر كفاءة التخطيط ك التنفيذ ك التقك --

 المقاربة بالكفاءات.الرياضية كفؽ برنامج ك 

 مف عينة عمى كذلؾ مستغانـ بمديةل التابعة الثانكيات مستكل عمى البحث ىذا كأجرم

 ( أستاذ ك اختيرت بطريقة عشكائية30ك بمغت )كالرياضية  البدنية التربية أساتذة

 . بالطريقة المسحية الكصفي المنيج البحث ىذا في الباحث كاتبع

 أىم نتيجة: -7-3-3

التربية البدنية ك الرياضية لدييـ تحكـ عالي في كفاءة التخطيط ك نقص في  أساتذة -

 كفاءات التقكيـ ك التنفيذ.

 توصية: أىم -7-3-4

 البدنية ك الرياضية لرفع مستكاىـ.عقد تكنكينات ألساتذة التربية -

 التعميق عمى الدراسات السابقة:-8

خالؿ قراءاتنا ك استطالعاتنا لنتائج األبحاث السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة،  مف

مف الخركج في األخير باستخالص الدراسات المرتبطة بمكضكع البحث  الباحثكفتمكف 

 ك التي تـ االستعانة بيا.
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( ك كانت 2013(حتى )2005كانت الدراسات المستعاف بيا تتراكح إصداراتيا ما بيف )

تقكيـ أداء  األساتذة ك المعمميف في عممية حكؿ الكفاءات التدريسية ك مكضكعاتيا 

 .مادة في مختمؼ المكاد الدراسيةك عالقتيا بمدل التحصيؿ ،التدريس 

ك استفاد الباحثكف منيا بعد تحميميا في المنيج المتبع ك ىك )المنيج المسحي 

الكسائؿ المستخدمة في جمع البيانات كالطرؽ المتبعة في الكصفي( ك األدكات ك 

 االستطالع مف األساتذة ك مختمؼ العينات.

تناكلت الجكانب التي تخص المػدرس ك في األخير استنتج الباحثكف أف أغمب الدراسات 

كعامػػػؿ فػػػػي حقػػػػؿ التربيػػػة ك التػػػػدريس حيػػػػث ركػػػزت ىػػػػذه البحػػػػكث عمػػػى مػػػػدل مسػػػػاىمة 

فػػػع مسػػػتكل أداء المػػػدرس ك كػػػذلؾ اىتمػػػت الدراسػػػات السػػػابقة المقاربػػػة بالكفػػػاءات فػػػي ر 

 بمناىج التربية.

 .طار نظرم لمكضكع الدراسة الحاليةإاستفدنا مف تشكيؿ  كما

 نقد الدراسات السابقة:-9

لقد تطرقنا في بحثنا إلى الكفاءات التدريسية في ظؿ منياج الجيؿ الثاني ألساتذة 

بمتكسطات كالية معسكر، ك الالـز تكفرىا في ىذا األخير التربية البدنية ك الرياضية 

 حتى تتحقؽ أىداؼ التربية  العامة.

ك زيادة عمى الدراسات السابقة قمنا بإدراج منياج الجيؿ الثاني الذم يعد مكضكع 

 الساعة في مجاؿ الكفاءات التدريسية.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 اجلانب الهظري



 

 
 

 

 

 

 

وة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

الكفاءات التدريسية ألستاذ 

 الرتبية البدنية و الرياضية



كفاءات التدريسية ألساتذة التربية البدنية و الرياضيةال                                         الفصل األول            

18 
 

      تمييد:

كافة  المدرس، لذا حظيت باىتماـ كبير فيإحدل جكانب إعداد تعد الكفاءات التدريسية 

ثيرىا الفاعؿ في مساعدة المدرسيف عمى القياـ أثبتت نجاحيا ك تأالنظـ التعميمية حيث 

بعممية التدريس بكفاءة ك اتقاف، ألف المدرس ال يستطيع أف يقـك بالعممية التعميمية ك تطكير 

كتنفيذ المياـ المككمة اف المعرفة عاداتو ك طرائؽ تدريسيا لمسايرة التطكر السريع في ميد

إليو، إال إذا تمكف مف مجمكعة مف الكفاءات التدريسية ك التي مف دكنيا يمكف أف ينحصر 

التغير ك التطكر باستمرار تحقيقا  دكره في تمقيف المعمكمات. ليذا فالمدرس مطالب بمساتيرة

 (2009 ,أبكعكدة) لمبدأ التربية المستمرة ألف نمكه في المينة يترابط بنمكه العممي.
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 _الكفاءة:1

 مفيوم الكفاءة:_1_1

 في المجاؿ التربكم: يكجد الكثير مف االختالفات في تحديد مفيـك شامؿ لمكفاءة

ات الحركية ك المكاقؼ الثقافية _الكفاءة عبارة عف مكتسب شامؿ يدمج القدرات الفكرية ك الميار 

، 1998)ميمكف،  االجتماعية، تمكف المتعمـ مف عمؿ كضعيات اشكالية في حياتو اليكمية.ك 

 (33صفحة 

إمكانات) معارؼ ميارات، طرائؽ  مجمكعة _الكفاءة ىي معرفة إدماجية مبنية عمى تسخير

المصادفة  تفكير،استعدادات...الخ( ك تحكيميا في سياؽ معيف ك ذلؾ لمكاجية مختمؼ المشاكؿك 

 لتحقيؽ انجاز ما.

يفية مف المكاد) معرفة، قدرات....الخ( ك التي تسمح أماـ جممة الكفاءة ىي مجمكعة منظمة كظ_ 

 (2008)صالح ـ.،  نشاطات ك إنجاز األعماؿ.مف الكضعيات بحؿ مشاكؿ ك تنفيذ 

 مفيوم الكفاءات التدريسية:_2_1

التي تشمؿ مجمؿ مفردات المعرفة بأنيا تمؾ المقدرة المتكاممة  _يعرفيا درة نقال عف الفتالكم:

 فعاليةالمحددة بنجاح ك رابطة مف المياـ الميارات ك االتجاىات الالزمة ألداء ميمة ما أك جممة متك 

 (220، صفحة 2003)كاظـ، 
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_ك يرل األزرؽ أنيا : امتالؾ المعمـ القدر الكافي مف المعارؼ ك الميارات ك االتجاىات 

االيجابية المتصمة بأدكاره ك ميامو المينية ك التي تظير في أدائو ك تكجو سمككو في مكقؼ 

التدريسية بمستكل محدد مف االتقاف ك يمكف مالحظتيا ك قياسيا بأدكات معدة ليذا العممية 

 (85، صفحة 2000)صالح،  العرض.

بأنيا القدرة عمى تنفيذ النشاط التعميمي الذم يستند  _ك عرفيا تشكاف ك الشعكاف نقال عف عبيد:

التعميمات ك المبادئ، ك تتضح مف خالؿ السمكؾ التعميمي الذم يصؿ إلى الحقائؽ ك المفاىيـ ك 

 (97، صفحة 2004)خالد،  إلى درجة الميارة.

كمنو استنتج الباحثاف أف الكفاءات التدريسية ىي األىداؼ السمككية المحددة تحديدا دقيقا ك التي -

ك االتجاىات التي يعتقد أنيا ضركرية لممعمـ إذا أراد أف يعمـ تصنؼ كؿ المعارؼ ك الميارات 

تعميما فعاال أك أنيا األىداؼ العامة التي تعكس الكظائؼ المختمفة التي عمى المعمـ أف يككف قادرا 

 عمى أدائيا.

 أنواع الكفاءات:_3_1

حسب تكجيييا فقد صنفيا جرادات  نظرا ألىمية الكفاءات فقد تعددت أنكاعيا ك أشكاليا عمى

 ق بأنيا ثالثة أنكاع:1404آخركف ك 

 _الكفاءة المعرفية:1_3_1
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ال تقتصر الكفاءات المعرفية عمى المعمكمات ك الحقائؽ بؿ تمتد إلى امتالؾ كفاءات التعمـ 

 .المستمرة ك استخداـ أدكات المعرفة ك معرفة طرائؽ استخداـ ىذه المعرفة في المياديف العممية

لعممية المرتبطة بيذه النشاطات مثال: معرفة النشاطات البدنية ك الرياضية، تكظيؼ المعارؼ ا

 معرفة طرؽ تنظيـ العمؿ ك األلعاب ك استراتيجيات تعمـ الميارات.ك 

 _ كفاءة األداء:2_3_1

 عمى قدرة المتعمـ عمى اظيار سمكؾ لمكاجية كضعيات مشكمة، إف الكفاءات تتعمؽ بأداء ك تشتمؿ

 معيار تحقيؽ الكفاءة ىنا ىك القدرة عمى القياـ بالسمكؾ المطمكب.ك  ،الفرد ال بمعرفتو

 (AUDIGIER.F ،2000) مثؿ: انتاج حركي منسؽ.

 نجاز و كفاءة النتائج:كفاءة اال _4_3_1

الكفاءات المعرفية يعني امتالؾ المعرفة الالزمة لممارسة العمؿ دكف أف يككف ىناؾ مؤشر  امتالؾ

 عمى أنو امتمؾ القدرة عمى األداء.

كأما امتالؾ الكفاءات األدائية فيعني القدرة عمى إظيار قدراتو في الممارسة دكف ك جكد مؤشر 

ك لذلؾ يفترض مثال أف المعمـ طالب، يدؿ عمى القدرة عمى إحداث نتيجة مرغكب في أداء ال

، صفحة 2007)ميدم،  .سمكؾ المتعمـؾ القدرة عمى إحداث تغيرات في صاحب كفاءة إذا امتم

75) 
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 _الكفاءات المينية لمدرس التربية البدنية و الرياضية:4_1

ك التدريبية الكاجب تكفرىا في المعمـ بسبع مجاالت  كقد حدد المختصكف الكفاءات التدرسية 

 رئيسية ك ىي كالتالي:

 الكفاءة المغوية:-1-4-1

تغمب الطبيعة االتصالية عمى كافة األعماؿ ك الكظائؼ المينية في التربية البدنية ك الرياضية 

يقة تتسـ فيتكجب عمى الممارس الميني كالمدرس أك المدرب أف يمتمؾ القدرة عمى التعبير بطر 

بالطالقة ك الكضكح دكف أخطاء فادحة في قكاعد المغة ناىيؾ عف قدرات ك ميارات لغكية ذات 

مستكل مناسب سكاء في الكتابة أك القراءة، فكثيرا ما يتعرض خالؿ عممو إلى مكاقؼ تتطمب 

 .يمةالخطابة أك قراءة بياف في مكاجية الجميكر أك الطالب كما يتعيف عميو أف يكتبيا بمغة سم

 (50، صفحة 1996)الخكلي، أصكؿ التربية البدنية ك الرياضية، 

 الكفاءة البدنية و الميارية :-1-4-2 

يكجد عمى أخصائي التربية البدنية ك الرياضية مف المياـ ك الكاجبات المينية التي تتطمب أداء 

رفيع المستكل مف تعمـ ك أداء نمكذج حركي ك التكفيؽ أثناء الجرم أك العدك أك  بدنيا ك مياريا

أداء التمريف فضال عف الكقكؼ لفترات طكيمة أثناء عممو ك ليذا يجب أف ينعكس التحميؿ السابؽ 

عمى المكاصفات البدنية ك الميارية التي يجب أف يتصؼ الطالب الذم يرغب في االلتحاؽ بكميات 
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، صفحة 1996)الخكلي، أصكؿ التربية البدنية ك الرياضية،  .ربية البدنية ك الرياضيةأقساـ الت

54) 

 الكفاءة التدريسية و التدريبية لمتربية البدنية و الرياضية:-1-4-3

كرد فعؿ لالتجاه  ظيرت حركات التربية البدنية ك الرياضية القائمة عمى الكفاءات في إعداد المعمـ

التقميدم الذم يقـك بو برنامج إعداد المعمـ عمى اكتساب المعمكمات ك المعارؼ النظرة الالزمة لو 

تبطة بدكره في المكقؼ التعميمي دكف التركيز عمى الكفاءات التي يجب أف يتقنيا المعمـ ك المر 

ك ضعؼ الربط بيف الجانب عدـ قدرة البرنامج التقميدم عمى إحداث تغيير في أداء الخريجيف ك 

النظرم ك الجانب التطبيقي ك قد حدد المختصكف الكفاءات التدريسية ك التدريبية الكاجب تكفرىا 

 في المعمـ بسبع مجاالت رئيسية ك ىي كالتالي:

 الكفاءة األكاديمية و النمو المياري:-1-4-4

لقد حدد المختصكف الكفاءات األكاديمية ك النمك الميني الكاجب تكفرىا في المعمـ في إعداد 

الكفاءات التدريبية ك التدريسية، ك يقـك باتقاف مادة تخصصو ك كذا تخصصو الفعمي، كيبقى يتابع 

 (2009 ,لساعدما) كؿ جديد، حتى في مختمؼ المجاالت األخرل التربكية ك غيرىا.

 مدرس:كفاءات التخطيط ل-1-4-5
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يو أىمية بالغة ك المعمـ يكلبما أف الدرس يعتبر بمثابة البنية األساسية في مجاؿ الدراسة، فإف 

ة أىداؼ ىذا الدرس بطريقة سمككية، يصنؼ كؿ أىداؼ الدرس خاصة في لذلؾ يقكـ بصياغ

المجاؿ المعرفي ك الكجداني ك كذلؾ في المجاؿ الحسي الحركي أم الميارم، ك كذلؾ مف ميامو 

القياـ بتحديد الخبرات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تـ تصميميا مف بعض مصادر 

المعمـ باختيار كسائؿ التقكيـ المناسبة لذلؾ بعد أف يككف المعمـ قد  البيئة المحمية، ك ليذا يقـك

سطر خطة ىذا الدرس عبر تسمسؿ التقكيـ المناسب ك المنطقي الذم يضمف أىـ العناصر 

 (45، صفحة 2000)فريد،  .المككنة لمخطة

 كفاءة تنفيذ الدرس:-1-4-6

ير اىتماـ التالميذ ء تنفيذ الدرس، ك عميو أيضا أف يثيتميز بكفاءات عدة أثناعمى المعمـ أف 

بمكضكع الدرس الذم ييتـ بالبيئة ك الحياة العممية، ك بخبراتيـ السابقة ك يعتمد في ذلؾ عمى 

تنكيع أساليب الدرس ك ينتقؿ ىذا التنكع إلى أكجو النشاطات الرياضية ك بشكؿ جيد، ك ذلؾ 

ميذ، ك في النياية يقـك بتكجيو األسئمة المرتبطة بالدرس حسب أدكات ك أساليب الشتراؾ التال

 (49، صفحة 2000)فريد،  التقكيـ الحديثة المعمكؿ بيا.

 :كفاءات ضبط الدرس-1-4-7

ذلؾ الحصة، ك ب انتباه التالميذ خالؿ كـ في ضبط الدرس ك ذلؾ مف خالؿ جذعمى المعمـ أف يتح

بتحسيسيـ بركح المسؤكلية ك يعمؿ عمى تنمية ىذا الشعكر النبيؿ لدل التالميذ لكف دكف الخركج 
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ألخكة ك بث المكدة عمى احتياجاتيـ ك اىتماماتيـ ك مشاكميـ اليكمية التي تزرع بينيـ األلفة ك ا

لتي تنشأ أثناء الدرس، ماعة مف خالؿ احتراـ اآلخريف ك آرائيـ ك التعامؿ بحكمة ااإلحساس بالجك 

 (67، صفحة 2005)الديف،  ك يجب أف يككف تكزيع االىتماـ عمى تالميذ الصؼ.

 كفاءات التقويم:-1-4-8

بأف التقكيـ الذم يعمـ المدرس ك التمميذ عف التطكر الحاصؿ ك بالطبع معرفة تشخيص يعرؼ 

ذ بغية استراتيجية مناسبة لتعديؿ ذلؾ ك السماح ؿ ك الصعكبات التي يكاجييا التمميطبيعة العراقي

لو بالمكاصمة الدراسة دكف عراقيؿ، أم أف يقـك المعمـ بإعداد اختبارات مكضكعية ك يجب أف 

تككف عممية التقكيـ الدكرم أك المستمر لمتالميذ ك تفسير نتائج االختبار ك ىذا يتـ بمتابعة التقدـ 

 (44، صفحة 1990)سعادة،  لمستمر لمتالميذ أثناء العمؿ الدراسي.ا

 الكفاءات اإلدارية:-1-4-9

ع اإلدارة ك ممثمييا ك أعضائيا عمى المدرس أف يتحمى بكفاءات إدارية ك ذلؾ في تعاممو م

اإلدارية ك عميو أف يشارؾ في تسيير  رئيسيـ ذلؾ مف خالؿ التعاكف مع اإلدارة إلنجاز األعماؿك 

االختبارات المدرسية، ك في التعاكف يمكف لو الزيادة في بعض الفصكؿ ك ذلؾ لمسماح لو بالتعرؼ 

 (67، صفحة 2005)الديف،   عمى المشاكؿ التي يعاني منيا التالميذ.

 كفاءات التواصل اإلنساني:-1-4-10
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عمى المدرس أف يتحمى بكفاءات التكاصؿ اإلنساني ك التي تظير مف خالؿ تككيف العالقات 

الحسنة مع التالميذ ك رؤساىـ ك تشكيؿ عالقات جيدة ك كطيدة مع األكلياء ك تعريؼ التالميذ 

  (67، صفحة 2005)الديف،   عمى آداب المناقشة ك التعمـ الحديث.

 الكفاءات الشخصية لمدرس التربية البدنية :-1-5

التحؽ بأحد المقاعد إف المدرس كباقي األفراد كاف طفال يعيش في كتفي أبكيو إلى المدرسة ثـ 

إلعداد المعمـ ثـ تخرج ك أصبح يمارس مينة التعميـ مع غيره مف المعمميف تحت إشراؼ ىيئات 

يككف أعزب يعيش بمفرده إلى غير ذلؾ مف األمكر  معينة ك قد يككف متزكجا لو أكالد ك قد

ثر باألفراد الذيف يتعامؿ معيـ ك الجك الذم يعيش فيو، خرل، ك المدرس في ىذه المراحؿ يتأاأل

كال  ¸ات التدريسراستو ك في عالقتو مع ىيئكما يتأثر المدرس بالمعمميف الذيف مركا عميو في د

ك تؤثر عمى عالقتو بتالميذه ك مقدار  شؾ أف الظركؼ الخاصة بحياتو ليا آثارىا في حياتو

نجاحو في مجاؿ التدريس، فالمدرس الذم يككف كارىا لمينتو قد تظير كراىيتو ليا ضد تالميذه 

لمحمؿ فتفقده اتزانو أثناء قيامو بعممو ك نجاحو فيو يتكقؼ إلى حد كبير عمى كيانو النفسي كىك ا

يا تتحكـ في عمميا إلى حد جة عف إرادتو ك لكنمف أثر الماضي ك الحاضر فيذه كميا عكامؿ خار 

بعيد عف عناصر الشخصية ك تؤثر في سمككو نحك التالميذ، ك بالتالي تؤدم إلى نجاح كبير ك 

  (156، صفحة 1998)شعالؿ،  المدرس في عممو أك فشمو فيو.
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 أستاذ التربية البدنية و الرياضية:-2

حيث يعتبر الناقؿ  ىك العنصر األساسي في العممية التربكية في التربية البدنية يعتبر األستاذ

ة لمتمميذ ك ىك بمثابة األب الركحي ليـ،حيث يعتبر مسؤكال إلى حد كبير عف لمعمـ ك المعرف

إعداد جيؿ سميـ لمكطف، ىذه المسؤكلية الكبيرة ك الخطيرة في نفس الكقت تتطمب مف المعمـ 

 ؾ عف طريؽ العمؿ المتكاصؿ.أف يككف جديرا بتمؾ المسؤكلية ك ذل

ك مدرس التربية البدنية يمعب دكرا ىاما في المدرسة ك لذا ال يستطيع أحد أف ينكر ىذا 

الدكر لما يمتمكو مف الصفات القيادية الحكيمة، كما أنو يعتبر في نفس الكقت مف 

سمكب لدل التالميذ ك التي تؤثر عمييـ، كذلؾ ألنو يتعامؿ معيـ بأ الشخصيات المحبكبة

.  (Siedentop ،1986) العطؼ ك الميف ك الصبر ك الحـز

إذف ك مما سبؽ فإف أستاذ التربية البدنية يعد رائدأ اجتماعيا، ك يعني ذلؾ أنو يشعر بما في 

كيفية اكؿ ك المجتمع مف المشاكؿ ك يعمؿ عمى إعداد تالميذ يستطيعكف التعامؿ مع ىذه المش

حميا، كما أنو يسيـ بمجيكده الشخصي في إرشادىـ إلى كيفية التغمب عمى ما يصادفيـ مف 

)حطايبية،  أمراض اجتماعية ك مف تصرفات شاذة في المجتمع الخارجي كبالتالي حمايتيـ.)

  (17، صفحة 1997
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 صفات أستاذ التربية البدنية و الرياضية:-2-1

يجب أف يعرؼ كؿ مدرس أف كرامة مينتو تتطمب منو أف يمتمؾ عددا مف الصفات الجسمية 

 ك العقمية التي تجعمو يحافظ عمى استمرار مينتو ك تأميف نمكىا.

)حطايبية،  كلذا يجب أف تتكافر فيو عدد مف الصفات لكي يككف صالحا لعممو كمنيا مايمي:

 (20فحة ، ص1997

 التعميم:-2-1-1

ما يعطيو لمتمميذ زيادة عمى ذلؾ أف  ينبغي أف يحصؿ المدرس عمى قدر مف التعميـ يفكقكثيرا

يككف ممما بطبائع التالميذ ك نفسياتيـ ك طرؽ معاممتيـ، ك كيفية تكصيؿ المعمكمات إلييـ، 

ك أف يعمؿ عمى استكماؿ دراستو العميا ك يشترؾ في المجاالت ك المطبكعات التي تتعمؽ 

 بالمينة.

 سالمة الجسم و الحواس:-2-1-2

كف خاليا مف العيكب ك التشكىات البدنية ك الرياضية أ، يكيجب عمى مدرس التربية 

العاىات مثؿ: الصمـ ...الخ ألف المعمـ ذك العاىة ينفر التالميذ منو ك تجعميـ يسخركف ك 

 الرياضية.يف خاصة مدرسي التربية البدنية ك منو، لذا فسالمة الحكاس تمعب دكرا كبيرا لممدرس
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 صحة الجسم:-2-1-3

مسؤكلياتو ك تحمؿ المجيكدات الشديدة بالمدرس ذك الصحة غير السميمة ال يستطيع القياـ 

  التي يتطمبيا عممو في مينة شاقة كمينة التربية البدنية.

 النظافة:-2-1-4

يجب أف يككف المدرس قدكة لمتالميذ مف حيث العناية بالمالبس الرياضية أك المالبس 

 المغاالة في األناقة، حيث أف التالميذ يتأثركف بو الى حد كبير.الخاصة دكف التبرج ك ال 

 الروح االجتماعية:-2-1-5

عمى المدرس أف يمتاز بالركح الرياضية ك أف يككف طبيعيا في سمككو، ك أف يككف قدكة 

 حسنة يقتدم بو التالميذ، كفي نفس الكقت بث القيـ االجتماعية السميمة لمتمميذ.

 النظام:-2-1-6

يدرؾ أف كؿ شيء ال ينتج ك ال يؤدم فائدة إال بالنظاـ ك لذا يجب  المدرس أ، يعمـ كعمى 

عميو أف يحافظ عمى نظاـ المدرسة ك أف يثبت لمتالميذ أنو بالنظاـ يتـ انجاز أصعب المياـ 

 مع االقتصار في المجيكد ك الكقت.
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 الخصائص الخمقية:-2-1-7

بر ك الكياسة ك العطؼ ك التحمؿ باألمانة ك الص أف يتحمى أك المعمـيجب عمى المدرس 

يككف مخمصا في عممو ك صادقا في أقكالو ك أفعالو ك متعاكنا مع الجمبع ك يمتمؾ  أفك 

 القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.

 الخصائص العقمية:-2-1-8

سف التصرؼ في المكاقؼ المختمفة يجب أف يككف المعمـ ذكيا ك يككف لو القدرة عمى ح

 يتمتع بصحة عقمية ممتازة، ك عميؽ في أفكاره ك غير متسرع في استناجاتو.ك 

 المادة التعميمية:-2-1-9

يجب أف يككف المدرس ذك إلماـ جيد بجميع ما يتعمؽ بمينة التربية الرياضية المدرسية ) 

ف الميارات الرياضية لألنشطة المختمفة، طرؽ التدريس، ك األساليب الحديثة في التعمـ، تنظي

 األنشطة الداخمية.....الخ(.

 الثقافة العامة:-2-1-10

يحتاج المدرس إلى الثقافة ك بجانبيا الثقافة الخاصة بمينتو ك لذا يجب أف يككف ممما تماما 

بالنكاحي المعرفية في كثير مف المكاد مثؿ المغة العربية ك المكسيقى.....الخ، كما يجب أف 

 (25، صفحة 1997)حطايبية،  .المختمفةاألعماؿ المينية يككف ممما ببعض 
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 ميام أستاذ التربية البدنية:-2-3

"دكرنيكؼ" في شكؿ ثالثة يمكف تمخيص مياـ أستاذ التربية البدنية ك الرياضية كما قدميا لنا 

 (77صفحة ، 2000)صالح ا.، كظائؼ أساسية ىي: 

 عممية التخطيط:-2-3-1

كظائؼ األستاذ في ىذه المرحمة تتمثؿ في تحديد ك تكضيح األىداؼ البيداغكجية ك تنظيـ 

 المحتكل التعميمي، ك اختيار التفكير في الطريقة التنظيمية.

 عممية التحميل:-2-3-2

األداء البيداغكجي لمتالميذ، يقـك األستاذ في ىذه المرحمة بتحميؿ المحتكل التعميمي، تحميؿ 

تحميؿ ك استخالص المعاني األساسية منيا قصد اتخاذىا كمرجع أساسي لممراحؿ التعميمية 

 الكاكبة.

 عممية األداء:-2-3-3

ىذه المرحمة نقطة أساسية في عممية التعمـ، حيث يحدث فييا اتصاالت متبادلة بيف  تعتبر

األستاذ ك التمميذ قصد إيصاؿ المعمكمات، تجديد ك تكزيع الميمات لمتالميذ، تعزيز التعمـ، 

 مراقبة تقكيـ العممية التعميمية.
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 واجبات أستاذ التربية البدنية:-2-4

يس حصة التربية البدنية ك الرياضية فقط، بؿ يتعداه إلى ال يقتصر دكر األستاذ عمى تدر 

 كاجبات أشمؿ مف ذلؾ ك ىي:

 اإلشراؼ عمى النظاـ بالمدرسة: ك ذلؾ مف خالؿ اإلشراؼ عمى مايمي:-

 _عدـ نزكؿ التالميذ أثناء تدريس حصص التربية البدنية غمى الميداف المخصص ليا.

 االرشادات المستمرة لمتالميذ._كضع تعميمات األمف ك السالمة ك تقديـ 

_خدمة البيئة المحيطة بالمدرسة: ك تككف مساىمة األستاذ بكضع برامج لرفع المياقة البدنية 

ك تنظيـ محاضرات ألكلياء التالميذ بالمدرسة تتناكؿ محاربة السمـك ك المخدرات ك التدخيف 

 ك أىمية ممارسة األنشطة الرياضية.

ك ذلؾ في تكضيح أىمية التربية البدنية ك الرياضية ك الدكر  _االشتراؾ في مجمس اآلباء:

 (33، صفحة 2001)السايح،  الذم تمعبو األنشطة في خدمة التالميذ

عمى الفرؽ الرياضية المدرسية: يجب عمى األستاذ أف يقـك بتدريب الفرؽ  _اإلشراؼ

المدرسية التي تشترؾ في النشاط الخارجي، ك ذلؾ بكضع خطة لمتدريس عمى مدار العاـ 

 الدراسي، ك تكزيع خطة الدرس عمى مدار الشيكر، كتحديد األياـ ك مكاعيد التدريب.

  (178، صفحة 1997يبية، )حطا
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 _القياـ ببعض النكاحي الصحية التي تقـك بيا المدرسة: ك التي تتمثؿ في:

 _مساعدة اإلدارة الصحية بالمدرسة عمى إجراء الكشؼ الطبي عمى جميع التالميذ.

 اختيار أكجو النشاط الرياضي لما يتناسب مع الظركؼ الجكية._

 األكلية الضركرية إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ. _القياـ باإسعافات

 _التعاكف بيف اإلدارة مف جية كزمالئو األساتذة مف جية أخرل.

)حطايبية،  ._التركيز عمى الحالة القكامية لمتالميذ في درس التربية البدنية ك الرياضية

  (179، صفحة 1997
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 خاتمة:

تعد الكفاءات التدريسية أحد الجكانب األساسية في تككيف األساتذة لكؿ النظـ التعميمية، ليذا 

فنمكه  ،فعمى األساتذة مسايرة التغيرات ك التطكرات باستمرار تحقيقا لمبدأ التربية المستمرة 

 الميني متعمؽ بنمكه العممي.

كالقدرة عمى تحديد ك  ،ات التدريسيةكحتى يقـك المدرس بعممو بكفاءة تامة عميو مراعاة الكفاء

جات التالميذ ك تحديد ر ميكؿ كحتياباإلضافة إلى تقدي ،صياغة األىداؼ الخاصة بالمكضكع

 األساليب التدريسية الخاصة بانجاز الدرس.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   

 مههاج اجليل الثاني
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 تمييد : 

المجاؿ التربكم فيي  ةإف لممناىج الدراسية أىمية كبيرة في جميع المجاالت ك خاص      

ىذه  يعتمد عمييا المعمـ ك المدرس في تعميـ المتعمـ. التيغايات محددة،  ك تعتبر مخططات

نو يسيـ إثر في التمميذ ، حيث ؤ حقيقة عممية يجب تكثيقيا ك ميما كاف نكع المنياج فيك ي

في تككيف شخصية المتعمـ مف جميع الزكايا الحس حركية ك المعرفية ك االنفعالية، ك يرل 

كؿ مف "أبي ىرجة مكاـ حممي" ك "سعد زغمكؿ محمد" أف المناىج الدراسية: "تعد الكسيمة 

التي تمكف بكساطتيا تحقيؽ ما يرجكه النظاـ التعميمي في أم مرحمة مف مراحمو، مف أىداؼ 

      (42، صفحة 2009)مازف،  ية ك تربكية"تعميم
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 المفيوم القديم لممنياج:                                                                          -1 

ينظر      لممنيج بمفيكمو التقميدم مف كجية نظر الكثير مف المختصيف في المناىج  ُ 

ـ. كىذا التي يدرسيا التالميذ بغية النجاح في نياية العاعمى أنو مجمكعة المكاد الدراسية 

يعني التركيز عمى الناحية العقمية مف خالؿ المعمكمات ك المعارؼ ك تصنيؼ ىذه المكاد 

دة تعرؼ بالكتب المدرسية فكؿ مادة ك األخرل بينيا حدكد الدراسية إلى مكضكعات محد

 فاصمة ال ترتبط معمكماتيا ك ال تيتـ بالنكاحي األخرل مف حياة التالميذ.

 (p. 35 ,2000 ,الحيمة.محمكد.محمد.ك.مرعي.أحمد)

المدرسة تقتصر عمى ضركرة نقؿ  كقد دافع ركاد ىذا المنيج التقميدم عف مكقفيـ بأف كظيفة

كتدريس المكاد الدراسية لمتالميذ مف جيؿ إلى آخر، حيث تككف ميمة المدرس أك المعمـ نقؿ 

االستماع لممعمكمات، ك الحقائؽ كتسميع محتكل المادة لمتالميذ ك دكر التالميذ الجمكس ك 

 (25، صفحة 1997)خطايبية،  األفكار ثـ حفظيا.ك 

 مفيوم المنياج حديثا:                                                                              -2

التقميدم لمفيـك المنياج لكثير مف النقد مف الذيف يؤمنكف بكجية  لقد تعرض المعنى     

الناحية العقمية فقط  ىالنظر التقدمية ك مف بيف ىذا النقد كاف ىك أف المنياج كاف يركز عم

"سكيز" أف   لأساس تنظيـ المادة الدراسية حيث ناد ىيقـك عم لمتمميذ، ك حفظ لممعمكمات
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بأىمية االستجابة  لي في صكرة مرتبة ك متسمسمة ك ناد:"بضركرة تقديـ المحتكم العمم

، صفحة 2009)مازف،  زيادة تفيـ ك تقبؿ المتعمميف لما يدرسكنو " ىالمعززة في العمؿ عم

48)  

لـ يعد المربكف ك األخصائيكف يقبمكف النظرة الضيقة أك القديمة لممنيج. مما ظير  للذ 

مجمكعة الخبرات التي تييأ لممتعمـ  يث  عرفو "تكاف": "المنياج ىكالمفيـك الجديد لممنياج ح

ك التي تستيدؼ مساعدتو عمى النمك الشامؿ ك المتكامؿ لكي يككف أكثر قدرة عمى التكيؼ 

 :عبد المطيؼ إبراىيـعرفو أيضا ك  (05، صفحة 1997)تكاف،  اآلخريف"مع ذاتو ك مع 

"ىك مجمكعة الخبرات المخططة التي تكفرىا المدرسة لمساعدة تالميذىا عمي تحقيؽ 

أصبح  إذا (30، صفحة 1980)فؤاد،      النتاجات التعميمية بأفضؿ ما تستطيعو قدراتيـ"

 المفيـك الحديث لممنياج يتميز عف القديـ بالتالي:

 االىتماـ بكافة جكانب شخصية التمميذ كالجسمية ك العقمية ك االجتماعية ...الخ. -

أصبحت كسيمة تساعد عمي تحقيؽ نمك  إنمالـ تعد المادة الدراسية ىدؼ في حد ذاتيا ك -

 الطفؿ.

لمساعد لمتمميذ عمي نمك قدراتو أصبح األستاذ يمعب دكر المرشد ك المكجو ك ا -

 .استعداداتوك 
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 التقييـ الشامؿ ك المستكر. -

" جميع الخبرات المخططة التي تتيحيا  لمفيكـ المنياج الحديث ك منو يمكف أف نستخمص 

جابية التربكية، مجمكع الخبرات االي ىجو بيا تالميذىا التي تساعدىـ عمالمدرسة ك تك 

الثقافية، الرياضية، الفنية ك العممية التي تتاح لممتعمـ ك التي تستيدؼ مساعدتو عمى النمك 

               الشامؿ المتكامؿ، ك بمكغ العممية المرغكبة ك ذلؾ تبعا لقدراتيـ ".

 المنياج:                                                                                   مكونات-0

بدأت فكرة ىندسة بناء  20السابؽ لـ يكف ىنالؾ بناء منياج ك في بداية القرف ففي     

 1949المناىج ك كاف أكؿ مف خطط بأف المعرفة يجب أف تنقؿ بشكؿ منظـ ىك "طايكر" 

 مكذج عاـ لنقؿ المعرفة ك منيا نستخمص مككنات المنياج التي ىي :حيث كضع ن

                            األىداف:                                                          -3-1

يعرفو "حساـ محمد مازف" عمى أنو: "مجمكعة   مفيوم اليدف في المنيج التربوي:-3-1-2

حدكثيا في سمكؾ المتعمـ نتيجة لمركره بخبرة تربكية معينة بحيث يسيؿ التغيرات المتكقعة 

 (54، صفحة 2009)مازف،  مالحظة ك قياس أك تقكيـ ىذا اليدؼ التربكم "

ك "شفيؽ القايد": " ىك تغيير يراد إحداثو في سمكؾ المتعمـ عف  ك يعرفو "ىشاـ الحسف" -

طريؽ عممية التعمـ ك التعميـ . فيك الغاية النيائية مف عممية التعمـ ك التي يرمي المنيج 

 (104، صفحة 1990)شفيؽ.كالقايد،  بعناصره المتعددة إلي تحقيقيا"
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 األىداف التربوية)مستوياتيا(:أنواع -3-1-3

 : ىلمداأىداف عامة بعيدة -3-1-3-1

ك ىذه األىداؼ شديدة التجريد ك التعميـ أم عامة بدرجة كبيرة كأىداؼ التعميـ في أم      

أك مرحمة مف مراحؿ التعميـ كالمرحمة الثانكية أك اإلعدادية أك غيرىا مف  دكؿػدكلة مف ال

سنكات طكيمة ، ك لذلؾ نطمؽ عمييا أىداؼ طكيمة  ىتحقيقيا إلالمراحؿ التعميمية ك يحتاج 

 .ك استراتيجيات تستغرؽ عدة سنكات لتنفيذىا المضي كما تحتاج لكضع خطط 

                                                 (140، صفحة 2006)سميـ.ك.أخركف، 

 أىداف تربوية عامة مرحمية : –3-1-3-2 

 لكف أكثر تحديدا منيا. ىمرتبطة باألكل     

 أىداف خاصة : –3-1-3-3

 تككف أكثر تحديدا  ك أقؿ عمكمية مرتبطة بالعامة ك فييا تصنؼ نتائج التعميـ ك      

 أىداف سموكية : –3-1-3-4

   .قياسيامالحظتيا ك يمكف تشتؽ مف األىداؼ الخاصة ك تصاغ بعبارات سمككية       

  (28، صفحة 2008)عطية، 
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 أىمية تحديد األىداف التربوية :-3-1-3-5

إف كضكح األىداؼ التربكية يساعد عمي اختيار الكسائؿ ك يعيف المدرس عمي أداء      

 رسالتو ك يرجع أيضا لعدة أمكر مف أىميا :

 كضكح الغايات بتكجيو الجيكد. ىأنيا تساعد عم-

 اختيار المحتكم ك الطريقة ك الكسيمة.  ىتساعد عم-

                                             (21، صفحة 2007)الدعميج، يمكف بكاسطتيا أف يكصؼ بأنو فمسفة  -

 شروط األىداف التربوية الجيدة : -3-1-3-6

تحقيؽ المنياج التربكم أك   البرنامج التعميمي يتطمب معايير ك   مف بيف ىذه  إف  

 المعايير  ما يمي :

  أف تككف األىداؼ التربكية متماشية مع فمسفة المجتمع . -

  أف يراعي في تحديد األىداؼ التربكية طبيعة المتعمـ . -

  البيئة .أف نراعي طبيعة العالقة بيف المؤسسة التربكية ك  -
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)الشافعي.ك.أخركف،  ،اعتبار أنيا ىي التراث ىينبغي أف ال  ننسأ ثقافتنا عم -

 .                 (185، صفحة 1996

 مصادر اشتقاق األىداف :-3-1-3-7 

 ىنالؾ خمس مصادر أساسية نشتؽ منيا األىداؼ ك ىي :     

 المجتمع و حاجاتو :                                                                                                            فمسفةأ_

لكؿ مجتمع مف المجتمعات فمسفة خاصة بو بما تتضمنو مف مبادئ ك االتجاىات     

 ،ك أساليب التقنية المستخدمة.ك نمط الحياة فيو  ،ك حاجاتو بمكاصفات معينة لتحقيؽ أىدافو

  (22، صفحة 2007)الدعميج، 

أف يككف اليدؼ مشتؽ مف البيئة نفسيا، ك أكؿ مف  بمعناهالحياة الحاضر خارج المدرسة، 

 ىذا المصدر بكبيت .  إلىأشار 

                                                                   طبيعة المتعمم و عممية التعمم :ب_

  المتعممكف أنفسيـ، ك يقصد بذلؾ ميكليـ ك مراحؿ نمكىـ ك حاجاتيـ األساسية.    

                                                                                                                  (176، صفحة 2007)أبك.الضباعات،  

 المتخصصون في مادة الدراسة :ج_ 
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المتخصصكف في المكاد الدراسية المختمفة يمكنيـ االقتراح ك المشاركة في تحديد  إف     

)المفتي،  كضع األىداؼ التربكية. إلياألىداؼ ك ذلؾ كؿ في مجاؿ تخصصو كصكال 

  (118، صفحة 1988

 مجموعة القيم التي يتبناىا المجتمع :د_

ك ىك بمعني أف ال تتعارض األىداؼ مع فمسفة  إضافتوك ىي تعتبر أساس جديد يمكف     

                                                       (177، صفحة 2007)أبك.الضباعات،  المجتمع التي ارتضاىا لنفسو .

 األىداف و صمتيا بالمنيج: -3-1-3-8  

التي يعتمد عمييا المنيج التربكم، ك ذلؾ الرتباطيا  الحقيقةعد األىداؼ الدعامة ت     

 إشباعبالعقيدة السائدة في المجتمع فينالؾ المجتمع المادم ك المجتمع المسمـ ، المادية ىميا 

فاف كسب العيش ك المكاطف  لالمكاطف الصالح. لذ إعدادالحاجة العضكية ك المسممة 

)الدعميج،  أىداؼ عامة تبنتيا بعض المناىج التربكية. ىالصالح ك تحقيؽ الذات أمثمة عم

فاإلنساف الصالح يكسب عيشو ك لكنو ال يعد ذلؾ نياية المطاؼ بؿ  (55، صفحة 2007

الصالح يحب قكمو، ينسيو ذلؾ  اإلنسافاألرض، ك  ىينيض لتحمؿ المسؤكلية الخالفة عم

                                        (86، صفحة 1985)عبد.اهلل، حبو لجميع المسمميف الذيف تجمعيـ رابطة األخكة 

 فال يمكف تحديد المناىج بدكف أىداؼ مسطرة تحدد طريؽ المناىج .  إذا 
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            المحتوي:                                                                                                                      -0-0

  ىك ثاني عنصر مككف لبناء المناىج التربكية .                                                                

 تعريف المحتوي:                                                                   -3-2-1

"نكعية  lauranceنقال عف  ، ك رجب أحمد الكمزه"  إبراىيـىك في تعريؼ " فكزم طاه 

)أحمدالكمزه، بدكف  "نحك معيف ىالمعارؼ التي يقع عمييا االختيار ك التي يتـ تنظيميا عم

ستكف ىكلس" ىك "التغيير ك االستمرارية كفقا لتغيير   لكرانسك بتعريؼ "  (94سنة، صفحة 

  الثقافة اإلنسانية ك تجددىا باستمرار، ك التعميـ كفؽ ىذا المفيـك كفؽ التراث االجتماعي"

(laurance.sten.house, son année, p. 98)                                                                     

 معايير اختيار المحتوي:                                                                                                   -3-2-2

   المحتكم ك ىي : ىنالؾ سبع معايير ميمة  الختيار     

  ارتباط المحتكم باألىداؼ . -

  صدؽ المحتكم ك أىميتو . -

 مالءة المنيج لحاجات التالميذ ك ميكليـ . -

 مالئمة محتكم المنيج لقدرات التالميذ . -
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 مراعات الفركؽ الفردية بيف التالميذ . -

  مساير الكاقع الثقافي كاالجتماعي لمتالميذ . -

   (159، صفحة 1990)شفيؽ.كالقايد،  كؿ ك عمؽ المحتكم.التكازف بيف شم -

 لألكائؿ حسب "محسف عمي عطية" ك ىما : إضافييفك ىناؾ معياريف 

  مراعات التعمـ السابؽ . -

                                    (97صفحة ، 2008)عطية،  .نيؿ رضا الطمبة ك المعمميف ك المجتمع -

 معايير تنظيم  المحتوي:-3-2-3

 تراكـ التعمـ كاستمراره  ك تكاممو. -

الربط بيف العمـك المختمفة لمعمكـ :ك نقصد ىنا الربط بيف مجمكعة مف المقررات التي  -

التاريخ ،الجغرافيا، ك التربية الكطنية في مقرر مثؿ المكاد  :مثؿ    مجاؿ كاحد  إلىتنتمي 

 االجتماعية .

  التكازف بيف الترتيب المنطقي ك الترتيب النفسي . -

 تمركز المحتكم حكؿ بؤرة معينة . -
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، 1988 )المفتي، استخداـ أكثر مف طريقة لمتعمـ .االستمرار في تنظيـ المحتكم.

       (156-109الصفحات 

 المحتوي و صمتو بالمنيج التربوي: -3-2-4

المنيج التربكم يضـ جميع المعارؼ التي تقدـ لممتعمميف كفؽ تنظيـ معيف .  لمحتك  إف    

مقررات متعددة قد تككف نظرية أك عممية، ك يعتمد اختيار المقررات التي  ك المنيج  يتضمف

البد  إذففالمعارؼ  معايير متعددة ك ميمة . ىكؿ مقرر عم ليتككف منيا المنيج ك محتك 

أنيا تختمؼ في طريقة عرضيا مف  إالمف كجكدىا في كؿ تنظيـ مف تنظيمات المنيج 

                                                       (93-92، الصفحات 1985)عبد.اهلل،  لمقررات أخر  لمحتك  ىإلمقرر  لمحتك 

 طريقة التدريس)األنشطة التعميمية(:-3-4

التي تقدـ لممتعمـ ك تعرض عميو تنظـ بيا المعمكمات ك المكاقؼ ك الخبرات التربكية      

-322، الصفحات 1996)الشافعي.ك.أخركف،  "لتتحقؽ لديو األىداؼ المنشكدةيعيشيا ك 

ك األفعاؿ المرتبطة  اإلجراءاتأنيا "مجمكعة  ىأما "حممي أحمد الككيؿ" فيعرفيا عم (323

ىيئة أعماؿ يقكـ بيا المعمـ في أثناء العممية التعميمية بيدؼ تيسير حدكث  ىالتي تظير عم

              .                                                               (161، صفحة 1988)المفتي،   "تعمـ التالميذ لمكضكع دراسي معيف

 معايير اختيار طريقة التدريس :  -3-4-1

  عند اختيارنا لطريقة التدريس يجب مرعات عدة معايير ك التي ىي كتالي :
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  صمتيا بمحتكم المادة التعميمية . -

   صمتيا بالمكضكع المراد تعميمو ك احتكائيا عمي ما يثرم المكضكع . -

  . المنيج إليياالفمسفة التربكية التي يستند  إلياستنادىا  -

  مراعاتيا خصائص المتعمميف ك قدراتيـ، ك مراحؿ نمكىـ، ك عاداتيـ ك قيميـ. -

 مراعات مستكم المعمـ ك تأىيمو . -

   صمتيا بأىداؼ المنيج ك أىداؼ المكضكع . -

صفحة ، 2008)عطية،  .الالزمة لتنفيذىا اإلمكانياتمراعاتيا لنظـ التعميـ، ك  -

101)       

 التقويم: -3-5

                                       مف العناصر المككف لممنياج :    ىك رابع عنصر ك األخير

 مفيوم التقويم:  -3-5-1

معرفة مدم نجاح المنيج في تحقيؽ األىداؼ كضعت مف  لىىك" العممية  التي ترمي ا    

المنيج  التشخيص ك التعرؼ عمي نقاط القكة في إليأجؿ تحقيقيا . فالتقكيـ ييدؼ 

                                                                             (123، صفحة 1990)شفيؽ.كالقايد،  ك عالجيا. تدعيميا، ك نقاط الضعؼك 
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"فؤاد أبك حطب" ك "سيد عثماف": " التقكيـ ىك إصدار حكـ عمى مدل تحقيؽ  ك عرفو    

األىداؼ المنشكدة عمى النحك الذم تحدد بو تمؾ األىداؼ، ك يتضمف ذلؾ دراسة اآلثار التي 

 تحددىا بعض العكامؿ كالظركؼ في تسيير الكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ أك تعطيميا".

إذا ىك إصدار حكـ حكؿ قيمة الظاىرة المساعدة في اتخاذ  (37، صفحة 1999براىيـ، )ا

               .قرار بشأنيا

                                                                                أنواع التقويم: -3-5-2

                                        .التقكيـ الذاتي ك المكضكعي ىناؾ نكعاف أساسياف مف التقكيـ ىما    

 :التقويم الذاتي-3-5-2-1 

خبرتو الشخصية ك دكافعو  يعني أف الفرد يحكـ عمى الشيء أك العمؿ ك األفراد مف كاقع     

كقد يدخؿ في ذلؾ عكامؿ شخصية أخرل كالقرابة، المصمحة، المستكل الفكرم  توالك انفعا

كغالبا ما يتصؼ ىذا النكع مف التقكيـ بالسرعة في إصدار األحكاـ  كاالجتماعي ك الثقافي

                        .لتعمؽ الكافي في تفاصيؿ المكضكعدكف ا

 :لتقويم الموضوعيا-3-5-2-2

ىذا النكع مف التقكيـ أكثر دقة في نتائجو ك يمكف االعتماد عمى ما تتكصؿ إليو عممية      

  ة.يكعية ال تتدخؿ فيو العكامؿ الذاتالتقكيـ، ألنو يؤدم في النياية إلى نتائج ك أحكاـ مكض
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ك تعبر ىذه األنكاع عف حالة التقكيـ لكف بمفيكـ    (39-38، الصفحات 1999)ابراىيـ، 

 "محسف عمي عطية" أنكاع التقكيـ ىي :   

 التقويم القبمي:-3-5-2-3 

                                كىك الذم يجرم قبؿ البدا في تطبيؽ المنيج .                                 

 التقويم التكويني:-3-5-2-4

           ىك الذم يجرم في أثناء تطبيؽ المنيج .         ك   

                                                                                      التقويم الختامي:-3-5-2-5

 ك ىك الذم يجرم في نياية تطبيؽ المنيج .      

                                                                                        :لتتبعياالتقويم -3-5-2-6

، صفحة 2008)عطية،  .ك ىك الذم يجرم لمتابعة أداء المتعمـ بعد تخرجو     

106)     
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 الجيل الثاني:-4

تخضع المناىج المدرسية عامة دكريا إلى تعديالت متباينة، ك قد تتمثؿ ىاتو التعديالت في 

 ) بالدنا مع مناىج الجيؿ الثاني.إدخاؿ جممة مف التحسينات كماىك الحاؿ في 

http://happyfamily.yoo7.com/t26-topic:, 2009) 

 يتمخص منياج الجيؿ الثاني في مايمي:

 في المجال االبستيمولوجي ) المعرفي(:-4-1

إعطاء  رؼ )الحفظ ك االسترجاع فقط( الىتخزيف المعا عمى المناىج التعميمية أف تتجاكز 

التعميمات ك فضمية لممفاىيـ ك المبادئ ك الطرائؽ المييكمة لممادة، التي تشكؿ أسس األ

تيسر االنسجاـ العمكدم لممكاد بما يالئـ ىذه المقاربة، إذ ينبغي أف تككف المعارؼ عامال ك 

، ك جعميا يسيـ في تنمية الكفاءات، ك ربط المكاد فيما بينيا لفؾ عزلة بعضيا عف بعض

 (2016)كزارة التربية الكطنية،  دمة مشركع تربكم كاحد.في خ

 في المجال المنيجي و البيداغوجي:-4-2

لكفاءات المستكحاة مف البنائية : المقاربة باترتكز المناىج الجديدة عمى مبدأيف أساسيف 

ؽ التعمـ. ك المقاربة النسقية ك قصد ظبط تعممات مالبنائية االجتماعية، ك التي تعتمد منطك 

)كزارة  تالميذه داخؿ القسـ، فمممعمـ حرية استعماؿ مختمؼ المقاربات كاألساليب البيداغكجية.

 (2016التربية الكطنية، 
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 اىج الجيل الثاني:نجديد م-4-3

اعتماد مبدأم الشمكلية ك االنسجاـ بيف مناىج السنكات في جميع األطكار لمعالجة تفكؾ  تـ

 (2010 ,ستار) مناىج الجيؿ القديـ كما تـ اعتماد أربع محاكر مييكمة لممنياج:

لممعارؼ مع تقديـ منسجـ مع  التنظيـ المنطقي كيتضمف المحور المعرفي:-4-3-1

 خصكصيات المادة ك المفاىيـ المييكمة لممادة.

كتضمف البنائية االجتماعية ك الكضعية التعميمية كالكضعية المحور البيداغوجي: -4-3-2

 .ك كذا التقييـ االدماجية

ك تضمف تقارب ك تالقي المناىج في كحدة شاممة ك تصكر شامؿ  :المحور النسقي-4-3-3

 كتنازلي لممناىج ك انسجاـ أفقي كعمكدم لممناىج.

ك تضف قيـ اليكية ك االنتماء لمعركبة كاألمازيغية في إطار جغرافي المحور القيمي: -4-3-4

 ك زمني محدكد ك كذا القيـ االجتماعية ك الثقافية.
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  (2016)المادة،  القاعدية المتداولة في منياج الجيل الثاني:المفاىيم -4-2

 مممح التخرج: -4-2-1

ائرم الذم عمى المدرسة تككينو، يترجـ غايات المدرسة الجزائرية، ك مممح المكاطف الجز 

مقدمات يعرؼ عادة عمى شكؿ معارؼ ك ميارات ك سمككات، ك جاءت مالمح التخرج في ك 

 البرامج كأىداؼ بعيدة المدل أك كمشركع تربكم مدرسي.

 الكفاءة الشاممة :-4-2-2

ك في نياية فترة دراسية محددة ك فؽ نظاـ المسار  ىدؼ نسعى إلى تحقيقو في مادة دراسية

المدرسي، لذا نجد كفاءة شاممة في نياية المرحمة  ك في نياية كؿ طكر ك في نياية كؿ 

يذ في نياية المرحمة المتكسطة قادر عمى اقتراح حمكؿ مناسبة عمميا سنة.أم أف التمم

استجابة لمشاكؿ متعمقة بالصحة ك يشارؾ في حكارات مفتكحة حكؿ المسائؿ الراىنة في 

 (2010 ,أدميف) المجاؿ العممي.

 الكفاءة الختامية:-4-2-2-1

 مركبات الكفاءة: -4-2-2-1-1

 التحكـ في المكارد.-

 تكظيؼ مجمكعة مف القيـ ك المكاقؼ ك الكفاءات.-
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 استعماؿ المكارد.

 خاتمة: -5

مما سبؽ يتضح لنا أف منياج التربية البدنية ك الرياضية يرمي في الكاقع المدرسي إلى     . 

ضركرة االىتماـ بو  ك بمككناتو بغرض تحقيؽ أعمى مستكل في الفاعمية، ك مف خاللو 

أم كزارة التربية  .يمكف تقديـ كافة الخبرات ك المكاد التعميمية التي تحقؽ أىداؼ المنياج

ك ىذا يعني أف منياج التربية البدنية ك الرياضية بأساليبو التدريسية يمعب دكرا فعاال الكطنية 

مف الناحية االجتماعية أم  في اكتساب القيـ المرغكبة التي تساعد التالميذ عمى فيـ أنفسيـ

نبذ العنؼ، األمانة، اإلحساس بالمسؤكلية القيـ مثؿ قيمة: احتراـ الغير،احتراـ النفس، 

التكاصؿ ك  التعاكف، االتصاؿالتضامف ك  ك االعتماد عمي النفس، الصدؽ، التكاضع، الفردية

 ,عشكش) اطية .الحياة الديمقر  ىك التسامح، المبادرة، المكضكعية ك ىذا كمو  الصداقة،

2012) 
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:تمييد  

 حاكلنا البحث، لمكضكع المعرفي بالرصيد خاص ىك كالذم النظرم لمجانب دراستنا بعد

 ككذا العممية، المنيجية صفة المكضكع لنعطي كىذا( الميداني)التطبيقي الجانب إلى نتقاؿاال

 عمى التأكيد كبالتالي السابقة، الفصكؿ في تناكلناىا كالتي النظرية، المعمكمات مف التحقؽ

 اإلجراءات كأىـ منيجية تكضيح إلى الفصؿ ىذا خالؿ مف ىدفنا فقد المكضكعة، الفرضيات

 نتائج كمناقشة تحميؿ خالؿ مف كىذا تقديميـ، كتسييؿ نتائجو تدعيـ بغرض لمبحث الميدانية

 أساتذة التربية البدنية ك الرياضية في الطكر المتكسط، إلى مكجية كانت كالتي ستبياناتاال

 المنيج كىك أال البحث ىذا في المتبع كالمنيج البحث منيج تعريؼ إلى البداية في تطرقنا فقد

 عينة إلى نتقمناا ثـ كمف عمييا عتمادىاا تـ كالتي البحث أدكات ذكرنا ثـ المقارف، الكصفي

 الثالث المجاالت ذكرنا خيراأل كفي العينة، ىذه كخصائص ختيارىاا كيفية كتحديد ثحالب

 إعداد في كاجيناىا التي باتك الصع بذكر كختاما كمكاني زمني بشرم، مجاؿ عف لمبحث

 .البحث ىذا
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 منيجية البحث: -8

 في ىذه الدراسة المنيج الكصفي بالطريقة المسحية.اف الباحثاستخدـ المنيج: -8-1

 مجتمع و عينة البحث:-8-2

في كالية  المتكسطةممرحمة التربية البدنية ك الرياضية لتمثؿ مجتمع البحث في أساتذة 

 أستاذ. 152صمو مف مجتمع أ أستاذ 65( ك تمثؿ عددىـ 2018-2017معسكر)

 متغيرات البحث:

 .نياج الجيؿ الثانيم المتغير المستقل:

  .الكفاءات التدريسية المتغير التابع:

 مجاالت البحث:-8-3

 ك التي تمثمت في: مقصكدة ة التـ اختيار العينة بالطريقالمجال البشري: -8-3-1

 أستاذ مف مجمكع أساتذة التربية البدنية ك الرياضية المتكسطة لكالية معسكر. 65

 معسكر.مدينة تغنيؼ، مدينة البرج، مدينة  تكزيع االستمارات في تـالمجال المكاني:-8-3-2

تـ تكزيع االستمارة مف  ك( 2018-2017)الدراسة في السنة الدراسيةتـ :الزمانيالمجال -8-3-3

 . 2018مارس  15فيفرم إلى غاية  25

 ف في جمع البيانات األدكات التالية:ااستخدـ الباحثأدوات جمع البيانات: -8-4

 أكال: المصادر ك المراجع العربية ك األجنبية.

 ثانيا: االستبياف الخاص بعينة البحث.
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 األسس العممية لألداة:-8-5

لبناء االستمارة قمنا بمراجعة المراجع الخاصة بعمـ التقكيـ ك التدريس التربكم ك ما 

اضية حيث ينص منياج الجيؿ الثاني ك األساتذة المختصيف في التربية البدنية ك الري

ة البدنية ك الرياضية  المقررة تـ استخراج ك كتابتيا مف كتب الخاصة بتدريس التربي

 دراسةبمكرتيا حسب ما ينص منياج الجيؿ الثاني ك بعض الدراسات السابقة مثؿ ك 

زينب فالح  جغدـ بف ذىيبة ،الجنابي ، شنيف الرزاؽ شكر محمكد سعيد المكلى عبد

ثـ تـ إجراء الدراسة االستطالعية لغرض مسح ك معرفة  طياب محمد دراسة، حسيف

مدل صدؽ االستمارة ك تحكيميا مف طرؼ األساتذة المختصيف ك معرفة الكيفيات 

حيث استخدمنا في تحميؿ النتائج التي تتـ مف خالليا عممية تكزيع لعينة البحث. ك ب

 (lekarte)تفريغيا المقياس الخماسي ليك 

ىذه الدراسة إلى تحكيميا ك تصحيحيا مف طرؼ األساتذة مف خالؿ ىذا فقد تكصمت 

ك قد تـ استخالص  العبارات المناسبة لمكضكع دراستنا.ك بعد عرضيا عمى مجمكعة 

 ، بف ذىيبة جغدـ، .د. المشرؼ الخاص بالبحث   قزقكز محمدد/ )مف المحكميف 

ابراىيـ، د/مناد فكضيؿ د/بف  ، د/ حرباشد. زيتكني عبد القادر / محمد د.بكعزيزم

.تـ (د. بف سميشة العيد  /  د. بكرزامة داكد ، /   ، د.صباف محمد،سعيد محمكد

الكصكؿ إلى الصيغة النيائية لالستمارة. ثـ بعد ذلؾ تـ إجراء التجربة االستطالعية 
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 بطريقة إجراء االختبار ك إعادتو عمى مرحمتيف حيث كاف الفارؽ الزمني أسبكع ،

 فتكصؿ الباحثكف إلى النتائج التالية: 

إلى  %90فتراكح معامؿ صدؽ المحكميف الستمارة فكانت نسبة القبكؿ تتراكح ما بيف 

 ثالثلمكجية لعينة البحث لممحاكر الباستعماؿ معامؿ بيرسكف لالستمارة ا ك 100%

تتميز   ك ىذا ما يبيف أف األداة 0،96 ك أعمى قيمة  0777معامؿ ارتباط  ىفبمغ أدن

بدرجة عالية مف الصدؽ(، أما معامؿ الثبات فاستخدـ الباحثكف الجذر التربيعي 

 ك ىذا ما يبيف أف األداة صالحة لالستعماؿ. لمصدؽ ك كانت نتائجو عالية جدا

 (: يبين معامل الثبات والصدق لمحاور االستمارة المقدمة لألساتذة: 01الجدول رقم) 

 الدراسة اإلحصائية

 االختبارات
 ريةدرجة الح حجـ العينة

ل مستك 

 الداللة

معامؿ 

االرتباط 

يرسكف ب

 الجدكلية

معامؿ ارتباط 

المحسكب 

 الصدؽ

معامؿ 

 الثبات

 خطيط ك التنفيذمحكر الت
 

10 

 

09 

 

0,05 

 

0,49 

0,96 0,98 

 0,88 0,77 التقكيـ رمحك 

 0,93 0,78 محكر االتصاؿ ك التكاصؿ

 

 التحميل:

مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف قيـ معامالت االرتباط الخاصة بكؿ محاكر نالحظ 

إلى  0777راكحت بيف )األساتذة جاءت دالة كبقيـ كبيرة حيث تب الخاصة االستبياف
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( 0.05( عند مستكل داللة )0.49كبر مف )ر( الجدكلية التي بمغت )أ(، كىي 0796

 انو ىناؾ ارتباط طردم قكم يعكس ثبات االستبياف. (، مما يدؿ عمى09كدرجة حرية )

 الوسائل اإلحصائية:-8-5

البيانات التي حصؿ عمييا مف أداة البحث الحالي البرنامج  ثاف الباحاستخدـ 

النسب  -المتكسط الحسابي-تي:ك منو استخدـ اآل spssاإلحصائي لمعمـك االجتماعية:

رتباط.معامؿ اال-المعيارم ؼاالنحرا-2اختبارؾ-المئكية
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 عرض و حتليل نتائج البخث
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 عرض و مناقشة النتائج:-9

مف خالؿ فرضية البحث ك مف خالؿ ما نريد الكصكؿ إليو مف أىداؼ استخدمنا 

بعد تكزيع االستمارات  2ك اختبار كا الكسائؿ اإلحصائية المتمثمة في النسبة المؤكية

الخاصة بالمدرسيف ك تفريغيا كفؽ المقياس المحدد ك بعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج 

ط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم المتحصؿ عمييا باستخداـ النسب المئكية ك المتكس

 تـ التكصؿ إلى النتائج اآلتية: 2كذا استخداـ كاك 
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 يمثل تكرار العبارات  في المستويات المحددة و نسبيا المئوية  لممحور األول (:02 الجدول رقم)

 لالستمارة المقدمة لألساتذة: ) التخطيط و التنفيذ (

رقم
ال

 

 ــــاداألبعـــــــــ

 

 ـاراتالعبـــ

تمارس بدرجة كبيرة 

 جدا
 تمارس بدرجة كبيرة

تمارس بدرجة 

 متوسطة
 تمارس بدرجة قميمة

تمارس بدرجة قميمة 

 جدا

مجموع 

العبارة 

بمقياس 

 ليكارت"

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

 كفاءة التخطيط و التنفيذالمحور األول: المحور 

01 

لتحديد التوزيع السنوي  يعد خطو

الفصمي و اليومي في دفتر الخطة 

بما يمميو منياج الجيل الثاني)تنظم 

 المادة الدراسية(

04 6,15 35 53,85 12 18,46 13 20,00 01 1,54 223 

02 

 ءيختار األنشطة التعميمية في ضوى

اإلمكانيات المتوفرة المدرسية مع 

 مراعاة أساسيات الجيل الثاني

04 6,15 32 49,23 16 24,62 10 15,38 03 4,62 219 

03 

يراعي عدد التالميذ في خطة الدرس 

وميول و قدرات عند   رغباتوو 

 )استثارة دافعية التالميذ(وضع خطة

05 7,69 35 53,85 16 24,62 06 9,23 03 4,62 228 

04 
أعد خطة يومية لتحقيق 

 األىداف الخاصة
04 6,15 32 49,23 13 20,00 15 23,08 01 1,54 218 

05 
أعد خطة فصمية و سنوية 

 لتنظيم المادة الدراسية
06 9,23 34 52,31 16 24,62 06 9,23 03 4,62 229 

06 

 يراعي العناصر األساسية في

البرنامج بدَا بمؤشر الكفاءة و 

 بالتقويم ءنتياا

04 6,15 33 50,77 16 24,62 10 15,38 02 3,08 222 

07 
أراعي الفروق الفردية عند وضع 

 خطة الدرس
07 10,77 34 52,31 18 27,69 05 7,69 01 1,54 236 
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08 
أتنوع في استخدام الطرائق 
التدريسية لتنفيذ أنشطة الدرس 

 حسب تنوع األىداف

05 7,69 37 56,92 13 20,00 08 12,31 02 3,08 230 

09 
أقوم بتصفيف التالميذ بشكل 

 المالحظة و األداءيسيل عمييم 
04 6,15 32 49,23 14 21,54 14 21,54 01 1,54 219 

10 
تبني اختبارات نظرية لتقييم تحصيل 

 التالميذ في المجال المعرفي
06 9,23 36 55,38 15 23,08 07 10,77 01 1,54 234 

11 
أشرح اليدف اإلجرائي لتالميذ و 

 أقدم نموذج لمميارة
05 7,69 33 50,77 14 21,54 10 15,38 03 4,62 222 

12 
أتنوع في استخدام الطرائق  

التدريسية لتنفيذ أنشطة الدرس 
 حسب تنوع األىداف

06 9,23 36 55,38 16 24,62 05 7,69 02 3,08 234 

13 
األنشطة و التمارين وفق  أوزع 

 الوقت المحدد
08 12,31 34 52,31 13 20,00 08 12,31 02 3,08 233 

14 
أراعي مبدأ التدرج في تعمم 
الميارة ) من السيل إلى 

 الصعب(

05 7,69 37 56,92 14 21,54 06 9,23 03 4,62 230 

15 
أربط بين مادة التربية البدنية و 

 الرياضية و المواد األخرى
07 10,77 34 52,31 16 24,62 06 9,23 02 3,08 233 

 3410 مجموع كل العبارات بمقياس ليكارت
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 التحميل:  

  نرل مف خالؿ الجدكؿ أعاله الذم يمثؿ)تكرار العبارات  في المستكيات المحددة  
مف  %6715 نسبيا المئكية  لممحكر األكؿ لالستمارة المقدمة لألساتذة (أف نسبةك 

خطو لتحديد التكزيع السنكم  اعداد كبيرة جدااألساتذة أجابكا أنيـ يمارسكف بدرجة 
 الفصمي ك اليكمي في دفتر الخطة بما يمميو منياج الجيؿ الثاني)تنظـ المادة الدراسية(

 %18746 ك نسبة  العبارة األكلىتطبيؽ  كبيرةيمارسكف بدرجة  %53785 كنسبة
أستاذ مف عينة البحث أجابكا أنيـ  13 كمتكسطة يمارسكف العبارة األكلى بدرجة 

كأجاب أستاذ ك احد أنو    %20700 ف تنفيذ العبارة األكلى بدرجة قميمة بنسبةيمارسك 
 . %1754 يمارس تطبيؽ العبارة األكلى بدرجة قميمة جدا بنسبة

اإلمكانيات المتكفرة  ءيختار األنشطة التعميمية في ضكلأما فيما يخص عبارة 
مف األساتذة  %06715 فقد تبيف أف  نسبة المدرسية مع مراعاة أساسيات الجيؿ الثاني

أجابكا  %49723نسبة  تطبيؽ العبارة الثانية ك  كبيرة جداأجابكا أنيـ  يمارسكف بدرجة 
 %15738متكسطة ك نسبة أجابكا تمارس بدرجة  %24762ك كبيرةتمارس بدرجة 

 .أجابكا تمارس بدرجة قميمة جدا%4762ك الباقي قميمة أجابكا تمارس بدرجة 
كميكؿ ك قدرات عند   رغباتوعدد التالميذ في خطة الدرس ك  مراعاة األساتذةبينما  

مف األساتذة أجابكا %53785كانت أعال نسبة )استثارة دافعية التالميذكضع خطة
أجابكا تمارس %9723ك نسبة متكسطةتمارس بدرجة %24762ككبيرة تمارس بدرجة 

 %04762 الباقي رجة كبيرة جدا كأجابكا تمارس بد 7769نسبة  ك ك قميمةبدرجة 
 .يمارسكف بدرجة قميمة جدا

فكانت  عد خطة يكمية لتحقيؽ األىداؼ الخاصةيأما إجابات األساتذة نحكا عبارة  
تمارس  %49723نسبة ك  كبيرة جدامف األساتذة أجابكا تمارس بدرجة  %06715 بنسبة

تمارس  %23708ك متكسطةأجابكا تمارس بدرجة  %20700 ك نسبة كبيرةبدرجة 
 .قميمة جداأجابكا تمارس بدرجة  %01754 نسبة ك بدرجة قميمة
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 خطة فصمية ك سنكية لتنظيـ المادة الدراسية يعدكفكما تبيف لنا نتائج أف األساتذة  
مف  %52731ككبيرة جدا مف األساتذة أجابكا تمارس بدرجة  %09723 كانت نسبة

 كبيرةبنسبة  خطة فصمية ك سنكية لتنظيـ المادة الدراسية يعدكفاألساتذة أجابكا أنيـ 
 %09723العبارة الخامسة  بدرجة متكسطة ك نسبة أجابكا أنيـ يمارسكف  %24762ك

أجابكا  04762ك الباقي أجابكا أنيـ يمارسكف تطبيؽ العبارة الخامسة بدرجة قميمة جدا
 .العبارة الخامسة تمارس بدرجة قميمة جدا 

العناصر األساسية في  مراعاتكالرياضية  ك في ما يخص تطبيؽ أستاذ التربية البدنية
مف األساتذة تمارس  %06715 بالتقكيـ أجاب اءنتيااَا بمؤشر الكفاءة ك ءالبرنامج بد

 متكسطةثـ تمييا بدرجة  كبيرةأجابكا تمارس بدرجة  %50777ك كبيرة جدابدرجة 
 .بدرجة قميمة جدا %03708 ك الباقيبدرجة قميمة %15738ك تمييا  24762%

 راعي الفركؽ الفردية عند كضع خطة الدرسي اف استاذ ك العبارة السابعة التي تقكؿ 
 %27769 ك نسبة %52731 بنسبة الكبيرةنجد أف إجابة األساتذة كانت عالية في 

 كنسبةجدا  تمارس بدرجة كبيرةأجابكا  %10777 كنسبةمتكسطة أجابكا تمارس بدرجة 
 .جدا تمارس بدرجة قميمة %01754 الباقي كقميمة أجابكا تمارس بدرجة  07769%

أتنكع في استخداـ الطرائؽ التدريسية لتنفيذ أنشطة الدرس حسب تنكع  عبارة بينما 
تمارس  %56792ك كبيرة جدامف األساتذة تمارس بدرجة  %07769 فأجاب األىداؼ
 قميمةتمارس بدرجة  %12731كمتكسطة تمارس بدرجة  %20700ك كبيرةبدرجة 

 . %03708 الباقي لإلجابة تمارس بدرجة قميمة جدا بنسبةك 
 أقـك بتصفيؼ التالميذ بشكؿ يسيؿ عمييـ المالحظة ك األداءك عف العبارة التاسعة)

أجابكا تمارس  %49723ك كبيرة جدامف األساتذة تمارس بدرجة  %06715 ( أجاب
ك أستاذ  كاحد أجاب متكسطة ك قميمة جدا تمارس بدرجة  %21754ك كبيرةبدرجة 

 .جدا  قميمةتمارس بدرجة 
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تبني ) ك يبيف لنا الجدكؿ أعاله أيضا أف إجابة األساتذة عف تطبيؽ العبارة العاشرة 
كانت  األساتذة مف قبؿ (اختبارات نظرية لتقييـ تحصيؿ التالميذ في المجاؿ المعرفي

تمارس بدرجة  %23708ك تمييا %55738 بنسبة كبيرةأعال نسبة في تمارس بدرجة 
جدا ك تمارس  كبيرةتمارس بدرجة  %9723ك قميمةتمارس بدرجة  %10777ك متكسطة
 .ك فيما يخص ممارسة  %1754جدا قميمةبدرجة 

فنسبة  (نمكذج لمميارةأشرح اليدؼ اإلجرائي لتالميذ ك أقدـ العبارة الحادية عشر )
تمارس بدرجة متكسطة  %21754نسبة أجابكا تمارس بدرجة كبيرة ك  50777%

 بنسبةكبيرة جدا ك تمارس بدرجة  %7769نسبة  ك تمارس بدرجة قميمة %15738ك
 .تمارس بدرجة قميمة جدا 04762%

أنشطة أتنكع في استخداـ الطرائؽ التدريسية لتنفيذ أعال النسب في عبارة ) ظيرتك  
 %24762 ك تمييا %55738كبيرة ( في تمارس بدرجة الدرس حسب تنكع األىداؼ

 %03708ك كبدرجة قمية  %07769ك %09723 بدرجة متكسطة ك بدرجة كبيرة
 .قمية جدا بدرجة

( مف قبؿ األنشطة ك التماريف كفؽ الكقت المحدد أكزعك تطبيؽ العبارة الثالثة عشر) 
 ك نسبةكبيرة جدا األساتذة أجابكا تمارس بدرجة  مف %12731نسبة  أف األستاذ نجد

متكسطة أجابكا تمارس بدرجة  %20700نسبة  ككبيرة أجابكا تمارس بدرجة  52731%
 .قميمةأجابكا تمارس بدرجة  %12731 ك نسبة

مـ الميارة ) مف السيؿ إلى أراعي مبدأ التدرج في تعأعال النسب في عبارة  ظيرتك  
بدرجة متكسطة  %21754نسبة  ك تمييا %56792كبيرة ( في تمارس بدرجة الصعب

قمية جدا  بدرجة %04762 ك كبيرة جدابدرجة  %07769ك %09723 قميمةك بدرجة 
 .أجابكا تمارس بدرجة قميمة جدا %03708 ك أخيرا

أربط بيف مادة خر عبارة مف المحكر األكؿ لالستمارة المكجية لألساتذة ىي)آك كانت  
مف األساتذة تمارس  %24762 أجابك ( التربية البدنية ك الرياضية ك المكاد األخرل
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تمارس بدرجة  %09723ك كبيرةأجابكا تمارس بدرجة  %52731بدرجة متكسطة ك
 جدا.  كبيرةتمارس بدرجة  %10777 أخيرا  قميمة
 أف إجابات األساتذة عف ممارستيـ  لممحكر الطمبة الباحثكفك منو استنتج   

 كبيرة.( كانت كميا لصالح تمارس بدرجة التخطيط ك التنفيذالمحكر األكؿ)

للمحور األول لالستمارة   0تكرارات المشاهدة و النسب المئوية و كا(: يمثل 10جدول رقم )

 :لألساتذةالمقدمة 

 لمجالتتحديد ا اإلجابة بالدرجات
التكرار 

 المشاهد

النسبة 

 المئوية

التكرار 

 المتوقع

 مستوي

 الداللة

درجة 

 الحورية

 0كا

 الجدولية

 0كا

 المحسوبة

 10,76 07 57إلى  10من  كبيرة جدا

53 0,01 04 9,21 60,92 

 55,38 36 10إلى  70من  كبيرة

 24,61 16 71إلى  06من  متوسطة

 9,23 06 00إلى  05من  قليلة

 00 00 01إلى  07من  قليلة جدا

جمموع احملور 

 لكل عينة
 51 %100 
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 يمثؿ النسب المئكية لممحكر األكؿ لالستمارة المقدمة لألساتذة: (01)شكل رقم

 التحميل:

أستاذ التربية  يتكفر ىؿ (01رقـ ) ك الشكؿ (03( ك )02رقـ ) مف خالؿ الجداكؿ   

الجيؿ منياج في ظؿ  تخطيط ك التنفيذكفاءات تدريسية في ال عمىالبدنية ك الرياضية 

 ـأستاذ أني 07أستاذ، فأجاب  65ك الذم بمغ عددىـ لسنكات التعميـ المتكسطة  الثاني

 لمسنة األكلى مف التعميـ المتكسط يتكفركف عمى كفاءات تدريسية في التخطيط ك التنفيذ

يتكفركف عمى  ـأني ، أما األساتذة الذيف أجابكا%10776بدرجة كبيرة جدا بنسبة 

أستاذ بنسبة  36بدرجة كبيرة فعددىـ  لتخطيط ك التنفيذكفاءات تدريسية في ا

 16جابة األساتذة بالدرجة المتكسطة فنجد أنو قد أجاب إفيما يخص ،ك 55738%

0
10
20
30
40
50

60

 قميمة متكسطة كبيرة جدا كبيرة جدا
 قميمة جدا

10.76 

55.38 

24.61 

9.23 

0 
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يتكفركف عمى  ـأني، أما األساتذة الذيف أجابكا %24761أستاذ عف ىذا البعد بنسبة

أستاذ بنسبة  06فعددىـ  ة قميمة جدابدرج كفاءات تدريسية في التخطيط ك التنفيذ

ستاذ عف البعد المتبقي  ك لداللة الفركؽ بيف اإلجابات أ،ك لـ يجب أم 09723%

المحسكبة  2حيث بمغت قيمة كا2استخدـ الطمبة الباحثكف اختبار حسف المطابقة كا

عند مستكم الداللة  9،21الجدكلية التي بمغت  2ك ىي أكبر مف كا60792%

(ك منو يستنتج الطمبة الباحثكف أف %01ك درجة الشؾ  %99)درجة الثقة 0،01

ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات األساتذة لصالح اإلجابات التي تقكؿ 

ريسية في التخطيط يتكفر عمى كفاءات تد عمى أف أستاذ التربية البدنية ك الرياضية 

بنسبة كبيرة ، ك الدليؿ عمى ذلؾ  متكسططكر اللم منياج الجيؿ الثانيالتنفيذ في ظؿ ك 

 .الذيف أجابكا بدرجة كبيرة %55738أف أعمى نسبة كانت
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يمثل تكرار العبارات  في المستويات المحددة و نسبيا المئوية  لممحور  (:04الجدول رقم)

 لالستمارة المقدمة لألساتذة: ) محور التقويم (الثاني

 

 كفاءة التقويم المحور الثاني:

رقم
ال

 ــــاداألبعـ 

 

 ـاراتبالعـ

تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 

 كبيرة

تمارس بدرجة 

 متوسطة

تمارس بدرجة 

 قميمة

تمارس بدرجة 

 قميمة جدا

مجموع 

العبارة 

بمقياس 

 ليكارت"

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

 تكرار

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

01 
أتنوع في أساليب 

 التقويم)المالحظة،االختبارات،

 األسئمة، المناقشة(

03 6,15 12 20,00 33 50,77 13 20,00 04 6,15 192 

أراعي الكفاءات المستخدمة  02
 عند إعداد عممية التقويم

04 7,69 16 15,38 30 46,15 10 15,38 05 7,69 199 

أستخدم التقويم التشخيصي   03
 في بداية كل حصة

04 10,77 16 9,23 32 49,23 06 9,23 07 10,77 199 

أقدم التغذية الراجعة في الوقت  04
 المناسب و باستمرار

03 7,69 13 23,08 29 44,62 15 23,08 05 7,69 189 

أعطي التالميذ فرصة لتقويم  05
 بعضيم البعض

05 10,77 16 9,23 31 47,69 06 9,23 07 10,77 201 

06 
أضع معايير مناسبة لتقويم 
أداء الطمبة في االختبارات 

 الميارية

05 6,15 16 15,38 30 46,15 10 15,38 04 6,15 203 

أستخدم التقويم التكويني أثناء  07
 الحصة

05 9,23 18 7,69 31 47,69 05 7,69 06 9,23 206 

أدون المالحظات حول تطور  08
 كل متعمم

06 6,15 13 12,31 34 52,31 08 12,31 04 6,15 204 

أراعي مفردات منياج الجيل  09
 الثاني عند التقويم 

03 6,15 14 21,54 30 46,15 14 21,54 04 6,15 193 
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أطبق مستجدات التكوين  10
 المستمر في محال التقويم

04 9,23 15 12,31 32 49,23 08 12,31 06 9,23 198 

أستخدم التقويم الختامي في  11
 نياية كل موقف تعميمي

03 9,23 14 20,00 29 44,62 13 20,00 06 9,23 190 

أراعي مفردات منياج الجيل  12
 الثاني عند تقويم التالميذ

05 6,15 16 10,77 33 50,77 07 10,77 04 6,15 206 

أساىم في تقويم منياج التربية  13
 البدنية و الرياضية

06 9,23 13 13,85 31 47,69 09 13,85 06 9,23 199 

 2579 مجموع كل العبارات بمقياس ليكارت

 

 التحيل: 

ك نسبيا  ارات  في المستكيات المحددة تكرار العبمف خالؿ الجدكؿ أعاله الذم يمثؿ)

المئكية  لممحكر الثاني لالستمارة المقدمة لألساتذة(نجد أف أعال  النسب تتمركز في 

 األكلى مف المحكر التي تقكؿبحيث أف العبارة  %50 المتكسط حيث كانت ما يقارب

يتنكع في أساليب أف أستاذ التربية البدنية ك الرياضية 

نجد أف أعال نسبة مف األساتذة أجابكا ( شةالتقكيـ)المالحظة،االختبارات،األسئمة، المناق

أجابكا تمارس بدرجة %3476ك تمييا نسبة%40أنيـ يمارسكف بدرجة متكسطة بنسبة

 .لتمارس بنسبة قميمة جدا %08ك كانت أخر نسبة%1773قميمة ثـ كبيرة بنسبة

د لمستخدمة عنالكفاءات ا األستاذ مراعاةأما عف العبارة الثانية التي تكشؼ لنا مدا  
نجد أف أعال نسبة كانت أيضا في تمارس بدرجة المتكسط  إعداد عممية التقكيـ

أجابكا تمارس بدرجة قميمة ك بعدىـ تمارس بدرجة كبيرة %3476ك نسبة%3876بنسبة
 .تمارس بدرجة قميمة جدا%08كنسبة%1876بنسبة
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ابات أعال اإلج (ستخدـ التقكيـ التشخيصي في بداية كؿ حصةي) ك العبارة الثالثة 
تمارس بدرجة قميمة %36ك نسبة  %3773كانت في تمارس بدرجة  متكسط

أما نسبة %08ة ك أخيرا تمارس بدرجة قميمة جداتمارس بدرجة كبير %1876نسبةك 
رات الممارسة لمعبارة الرابعة أم بناء المعايير المناسبة لتقكيـ أداء التالميذ في االختبا

درجة تمارس ب%36تمارس بدرجة متكسطة ك أجابكا%40الميارية الحركية فكانت نسبة
 .تمارس بدرجة قميمة جدا %6766ك نسبة%1773قميمة ثـ تمارس بدرجة كبيرة

حيث  ـ التغذية الراجعة في الكقت المناسب ك باستمراريقدتك نمفت االنتباه أيضا نسبة  
تمارس تمارس بدرجة قميمة ك %36ك نسبة%3876جد أف أعال نسبة كانت في المتكسطن

 .%9733ك تمارس بدرجة قميمة جدا%16بدرجة كبيرة 
في ( أعطي التالميذ فرصة لتقكيـ بعضيـ البعض)أعال النسب في عبارة ظيرتك  

بدرجة قميمة ك بدرجة %3773ك تمييا%40تمارس بدرجة متكسطة 
 .بدرجة قميمة جدا%6766ك%16كبيرة

 ضع معايير مناسبة لتقكيـ أداء الطمبة في االختبارات المياريةيك إذا نظرنا إلى عبارة  
أجابكا %36نسبةمارس بدرجة متكسطة ك مف األساتذة أجابكا أنيـ ي%3773نجد أف نسبة

تمارس بدرجة قميمة %9733كتماس بدرجة كبيرة %1773تمارس بدرجة قميمة ثـ تمييا 
 .جدا
ستخدـ التقكيـ التككيني أثناء يك كاف رأم ك إجابة األساتذة نحكا ممارستيـ لعبارة  

ض األخر تمارس بدرجة قميمة البع ك أجاب%3876متكسطة بنسبةبدرجة  الحصة
 .%08ك تمارس بدرجة قميمة جدا1773ك تمارس بدرجة كبيرة%36بنسبة

دكف المالحظات يلعبارة  ك إذا رجعنا إلى النتائج المتحصؿ عمييا مف إجابات األساتذة 
   ابكا تمارس بدرجة متكسطةمف األساتذة أج%40نجد أف نسبة  حكؿ تطكر كؿ متعمـ

ك الباقي لتمارس بدرجة  تمارس بدرجة كبيرة%16تمارس بدرجة قميمة ثـ%3773ك تمييا
 . %16قميمة جدا
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أف ما يقارب  راعي مفردات منياج الجيؿ الثاني عند التقكيـيك عف العبارة 
أجابكا تمارس  %36أجابكا تمارس بدرجة متكسطة ك مف األساتذة%3773المتكسط

 .تمارس بدرجة قميمة جدا %9733تمارس بدرجة كبيرة ك الباقي%1773بدرجة قميمة ك
ك تبينا لنا أيضا مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف أعال نسبة مف أساتذة التربية البدنية 

بدرجة  مستجدات التككيف المستمر في محاؿ التقكيـ يطبقكفأجابكا أنيـ الرياضية ك 
تمارس بدرجة بدرجة قميمة ثـ بدرجة كبيرة %27ك تمييا نسبة%3876متكسطة بنسبة

 .%08بنسبةك بدرجة قميمة جدا %1773بنسبة
 ستخدـ التقكيـ الختامي في نياية كؿ مكقؼ تعميمييعشر) حاديةأما عف العبارة ال

 %3773مف األساتذة تمارس بدرجة متكسطة ك تمارس بدرجة قميمة%3876فأجاب
 .%08ك قميمة جدا بنسبة%12تمارس بدرجة كبيرة بنسبة

ممارستيـ  لمعبارة بكا عف ك يكشؼ لنا الجدكؿ أعاله أف أعال نسبة مف األساتذة أجا
( بدرجة متكسطة أراعي مفردات منياج الجيؿ الثاني عند تقكيـ التالميذعشر ) نيةالثا

بنسبة ك %16ك تمارس بدرجة كبيرة  %3676ك تمارس بدرجة قميمة بنسبة%4276بنسبة
 .%5733قميمة جدا

البدنية ي تقكيـ منياج التربية ساىـ في)عشر ثالثةحكر الثاني ىي عبارة الك ختاـ الم
ك التي أجاب فييا األساتذة أنيـ يمارسنيا بدرجة متكسطة (الرياضيةك 

أيضا تمارس بدرجة  ك%36ض األخر أجاب  تمارس بدرجة قميمةالبعك %4173بنسبة
 .%6766ا  تمارس بدرجة قميمة جدا  بنسبةأساتذة أجابك 05ك%16كبيرة

كانت لثاني)التقكيـ(أف إجابات األساتذة عف ممارستيـ لممحكر ا افك منو استنتج الباحث

مف قبؿ أساتذة  كميا لصالح تمارس بدرجة متكسطة ك تمييا القميمة إذا ممارسة التقكيـ

ك األساتذة غير ؽ مع إجابة المكجييف بنسبة متكسطة ك ىك ما يتف كالية معسكر

 راضيف عف كيفية تقكيـ التالميذ.
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لالستمارة  الثانيللمحور   0مثل التكرارات المشاهدة و النسب المئوية و كا(: ي17جدول رقم )

 :لألساتذةالمقدمة 

 لمجالتتحديد ا اإلجابة بالدرجات
التكرار 

 المشاهد

النسبة 

 المئوية

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة 

 الحورية

 0كا

 الجدولية

 0كا

 المحسوبة

 10,76 07 65إلى  53من  كبيرة جدا

53 0,01 04 9,21 42,00 

 18,46 12 52إلى  43من  كبيرة

 50,76 33 42إلى  33من  متوسطة

 15,38 10 32إلى  23من  قليلة

 4,61 03 22إلى  13من  قليلة جدا

مجموع المحور 

 لكل عينة
 51 %100 
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 المقدمة لألساتذة : يمثؿ النسب المئكية لممحكر الثاني لالستمارة(02)شكل رقم

 

 التحميل:    

يتجؿ لنا مف خالؿ النتائج المدكنة في الجداكؿ ك الشكؿ أعاله بعد تفريغ االستمارة  
التماريف ك  بية البدنية ك الرياضية لبرنامجوالمكجية لألساتذة لقياس مدل تقكيـ أستاذ التر 

ك الذم بمغ  ؽ)المحكر الثاني(مف كجية نظر األساتذة أم تطبي ،بياالتي يقكـ 
يمارس تقكيـ  الرياضية  أف أستاذ التربية البدنية ك أساتذة 07، فأجاب أستاذ65عدده

، أما األساتذة الذيف أجابكا  أف أستاذ التربية %10776 بنسبة اجد درسو بدرجة كبيرة
 %18746 بنسبة أستاذ12فعددىـ كبيرةسو  بدرجة الرياضية يمارس تقكيـ در  ك البدنية
ضية يمارس تقكيـ درسو بدرجة أجابكا أف أستاذ التربية البدنية ك الرياأستاذ  33،ك 

 ك الرياضية أجابكا أف أستاذ التربية البدنية ةأستاذ 10ك  %50776بنسبة  متكسطة

0

10

20

30

40

50

60

 قميمة متكسطة كبيرة جدا كبيرة جدا
 قميمة جدا

10.76 18.46 

50.76 

15.38 

4.61 
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أجابكا أف أستاذ  ةأستاذ 03ك %15738 أم بنسبةقميمة يمارسكف تقكيـ دركسو بدرجة 
. %04761 أم بنسبةقميمة جدا التربية البدنية ك الرياضية يمارس تقكيـ دركسو بدرجة 

حيث بمغت 2اختبار حسف المطابقة كا افاستخدـ الباحث ك لداللة الفركؽ بيف اإلجابات
  عند  9،21 الجدكلية التي بمغت  2ك ىي أكبر مف كا 42700المحسكبة 2قيمة كا

أف  اف(ك منو يستنتج الباحث%01ك درجة الشؾ %99)درجة الثقة 0،01الداللةل مستك 
لصالح اإلجابات  كالية معسكرإجابات أساتذة  ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

التي تقكؿ عمى أف أستاذ التربية البدنية ك الرياضية يمارس تقكيـ حصة التربية البدنية 
الذيف  %50776 نسبة كانتالعمى ذلؾ أف أعمى الدليؿ  كك الرياضية بدرجة متكسطة 

الرياضية ارس تقكيـ حصة التربية البدنية ك أجابكا أف أستاذ التربية البدنية ك الرياضية يم
 ك تمارينيا بدرجة متكسطة. 
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 الثالثيمثل تكرار العبارات  في المستويات المحددة و نسبيا المئوية  لممحور  (:06الجدول رقم)

 لالستمارة المقدمة لألساتذة:

 

رقم
ال

 ــاداألبعـــ 

 

 ــاراتعبـال

تمارس بدرجة 

 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 

 كبيرة

تمارس بدرجة 

 متوسطة

تمارس بدرجة 

 قميمة

تمارس بدرجة 

 قميمة جدا

مجموع 

العبارة 

بمقياس 

 ليكارت"

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

 تكرار

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

تكرار 

 العبارة

النسبة 

 المئوية

 و القيم االتصال والتواصل مع التالميذ المحور الثالث:

01 
يضبط النظام و يتحكم في 

 التالميذ
01 1,54 07 

10,7

7 
28 

43,0

8 
17 

26,1

5 
12 

18,4

6 
163 

 27 9,23 06 1,54 01 تنويع وسائل االتصال 02
41,5

4 
16 

24,6

2 
15 

23,0

8 
157 

03 
يحرص عمى حضور الدرس 

 في الوقت المحدد
01 1,54 05 7,69 33 

50,7

7 
15 

23,0

8 
11 

16,9

2 
165 

04 
تخمق جوا من الحرية لمتالميذ 

 أثناء الحصة
00 00 07 

10,7

7 
28 

43,0

8 
18 

27,6

9 
12 

18,4

6 
160 

05 
يعطي القيادة لتعزيز الثقة 

 التالميذبأنفس 
00 00 04 6,15 28 

43,0

8 
18 

27,6

9 
15 

23,0

8 
151 

06 
أحاسيس  تراعي مشاعر و

 التالميذ
00 00 06 9,23 30 

46,1

5 
18 

27,6

9 
11 

16,9

2 
161 

 13,8169 26,109 47,617 10,731 07 1,54 01 تعامل التالميذ بعدالة ومساواة 07
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7 9 5 5 

08 
يعمل عمى حفظ النظام و 

 سالمة من األذى
00 00 04 6,15 29 

44,6

2 
18 

27,6

9 
14 

21,5

4 
153 

09 

يشارك المدرس بشكل فعال 

في المشاركات و الفعاليات 

 التي تنظميا الجيات المعنية

01 1,54 06 9,23 28 
43,0

8 
19 

29,2

3 
11 

16,9

2 
162 

10 
يزور المدرس المرافق 

 الرياضية لدى المدرسة
00 00 07 

10,7

7 
31 

47,6

9 
16 

24,6

2 
11 

16,9

2 
164 

 29 6,15 04 1,54 01 تميز بطبع اليدوء  و اليقظةي 11
44,6

2 
17 

26,1

5 
14 

21,5

4 
156 

 30 7,69 05 00 00 مظير المدرس ميذب 12
46,1

5 
18 

27,6

9 
12 

18,4

6 
158 

13 
يستعمل األسموب التحميل 

 النفسي لوضعية التالميذ
01 1,54 06 9,23 28 

43,0

8 
19 

29,2

3 
11 

16,9

2 
162 

 2081 مجموع كل العبارات بمقياس ليكارت

   

 التحميل: 

تكرار العبارات  في المستكيات المحددة ك نسبيا )مف خالؿ الجدكؿ أعاله الذم يمثؿ   

في نجد أف أعال  النسب تتمركز  لالستمارة المقدمة لألساتذة( لثاالمئكية  لممحكر الث

بحيث أف العبارة األكلى مف المحكر التي تقكؿ أف %50المتكسط حيث كانت ما يقارب



 الفصل الثاني                                                                                    عرض و تحليل النتائج
 

78 
 

نجد أف أعال نسبة  يظبط النظاـ ك يتحكـ في التالميذالرياضية  ك أستاذ التربية البدنية

ك تمييا  %43708نيـ يمارسكف بدرجة متكسطة بنسبةمف األساتذة أجابكا أ

كانت أخر  ك %18746 بنسبة قميمة جداجابكا تمارس بدرجة قميمة ثـ أ %26715نسبة

 لكبيرة جدا.  %1754كبيرة ك نسبة ارس بنسبة لتم %10777نسبة

نجد أف  االتصاؿمدا تنكيع األستاذ ألساليب أما عف العبارة الثانية التي تكشؼ لنا  

  ك نسبة %41754 أعال نسبة كانت أيضا في تمارس بدرجة المتكسط بنسبة

 بنسبةقميمة جدا قميمة ك بعدىـ تمارس بدرجة أجابكا تمارس بدرجة  24762%

 بدرجة كبيرة جدا.  %1754نسبة ك  كبيرةتمارس بدرجة  %9723 كنسبة 23708%

ابات كانت في أعال اإلج (يحرص عمى حضكر الدرس في الكقت المحدد)العبارة الثالثة
 تمارس بدرجة قميمة ك نسبة %23708 ك نسبة  %50777 تمارس بدرجة  متكسط

ك أخيرا نسبة  %7769كبيرة ك تمارس بدرجة قميمة جداتمارس بدرجة  16792%
 لتماررس بدرجة كبيرة جدا. 1754%

 خمؽ جكا مف الحرية لمتالميذ أثناء الحصةي مأما نسبة الممارسة لمعبارة الرابعة أ
درجة تمارس ب %27769أجابكا تمارس بدرجة متكسطة ك %43708 فكانت نسبة  

 كبيرة.تمارس بدرجة  %10777 ك نسبة %18746قميمة جدا قميمة ثـ تمارس بدرجة 
جد أف حيث ن يعطي القيادة لتعزيز الثقة بأنفس التالميذ عبارةك نمفت االنتباه أيضا  

بدرجة قميمة  تمارس %27769 ك نسبة %43708 أعال نسبة كانت في المتكسط
 .%6715كبيرة ك تمارس بدرجة  %23708 قميمة جداتمارس بدرجة ك 
في تمارس بدرجة  (راعي مشاعر كأحاسيس التالميذ ي)أعال النسب في عبارة ظيرتك  

 %16792 قميمة جدابدرجة قميمة ك بدرجة  %27769 ك تمييا %46715متكسطة 
 كبيرة.بدرجة  %9723ك
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مف  %47769 نجد أف نسبة تعامؿ التالميذ بعدالة كمساكاةك إذا نظرنا إلى عبارة  
أجابكا تمارس بدرجة  %26715مارس بدرجة متكسطة ك نسبةاألساتذة أجابكا أنيـ ي

 كبيرة.تمارس بدرجة  %10777ك قميمة جداتماس بدرجة  %13785قميمة ثـ تمييا 
يعمؿ عمى حفظ النظاـ ك سالمة ك كاف رأم ك إجابة األساتذة نحكا ممارستيـ لعبارة  

بدرجة قميمة  خر تمارسض اآلالبع ك أجاب %44762 متكسطة بنسبةبدرجة  مف األذل
 كبيرةك تمارس بدرجة   %21754قميمة جدا ك تمارس بدرجة %27769 بنسبة
6715% . 

يشارؾ المدرس مييا مف إجابات األساتذة لعبارة ك إذا رجعنا إلى النتائج المتحصؿ ع
 نسبةف نجد أ بشكؿ فعاؿ في المشاركات ك الفعاليات التي تنظميا الجيات المعنية

تمارس  %29723 ك تمييا  ابكا تمارس بدرجة متكسطةأجمف األساتذة  43708%
كبيرة قميمة لتمارس بدرجة  ك قميمة جداتمارس بدرجة  %16792 بدرجة قميمة ثـ

 لتمارس بدرجة كبيرة جدا.  %1754ك نسبة  9723%
 %47769 أف ما يقارب يزكر المدرس المرافؽ الرياضية لدل المدرسةك عف العبارة   

أجابكا تمارس بدرجة قميمة  %24762أجابكا تمارس بدرجة متكسطة ك مف األساتذة
 كبيرة.تمارس بدرجة  %10777 ك الباقي قميمة جداتمارس بدرجة  %16792ك
البدنية  ك تبينا لنا أيضا مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف أعال نسبة مف أساتذة التربية 
بدرجة  أثناء الحصة  بطبع اليدكء  ك اليقظة كفتميز يأنيـ أجابكا دراستنا  الرياضية فيك 

بدرجة بدرجة قميمة ثـ تمارس  %26715 ك تمييا نسبة %44762 متكسطة بنسبة
  %1754ك نسبة  %6715 بنسبة كبيرةك بدرجة  %21754 بنسبة قميمة جدابدرجة 

 تنارس بدرجة كبيرة جدا.
مف األساتذة  %45715 فأجاب مظير المدرس ميذبأما عف العبارة الثانية عشر) 

 قميمة جداتمارس بدرجة  ، ك%27769 ك تمارس بدرجة قميمة ،تمارس بدرجة متكسطة
 .%7769 بنسبة كبيرةك  %18746 بنسبة

نسبة مف األساتذة أجابكا عف ممارستيـ  لمعبارة  ىك يكشؼ لنا الجدكؿ أعاله أف أعم 
( بدرجة متكسطة  التالميذيستعمؿ األسمكب التحميؿ النفسي لكضعية الثالثة عشر )
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قميمة جدا ك تمارس بدرجة  %29723 ك تمارس بدرجة قميمة بنسبة %43708 بنسبة
 تمارس بدرجة كبيرة جدا . 1754ك نسبة  %9723ك بنسبة  16792%

االتصاؿ )لثلثاأف إجابات األساتذة عف ممارستيـ لممحكر ا افك منو استنتج الباحث

كانت كميا لصالح (ك القيـ )الكفاءة الشخصية في التدريسك القيـ كالتكاصؿ مع التالميذ

كالية مف قبؿ أساتذة  تصاؿممارسة االتمارس بدرجة متكسطة ك تمييا القميمة إذا 

ك األساتذة  بنسبة متكسطة ك ىك ما يتفؽ مع إجابة المكجييف أم المكجييف  معسكر

 .التالميذ التكاصؿ ك االتصاؿ معراضيف عف كيفية 

لالستمارة  الثالثللمحور   0(: يمثل التكرارات المشاهدة و النسب المئوية و كا15جدول رقم )

 :لألساتذةالمقدمة 

 تحديد المجالت اإلجابة بالدرجات
التكرار 

 المشاىد

النسبة 

 المئوية

التكرار 

 المتوقع

مستوي 

 الداللة

درجة 

 الحورية

 2كا

 الجدولية

 2كا

 المحسوبة

 00 00 65إلى  53من  كبيرة جدا

13 0,01 04 9,21 36,76 

 10,76 07 52إلى  43من  كبيرة

 44,61 29 42إلى  33من  متوسطة

 26,15 17 32إلى  23من  قميمة

 18,46 12 22إلى  13من  قميمة جدا

مجمكع المحكر لكؿ 

 عينة
 65 %100 
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 لالستمارة المقدمة لألساتذةيمثؿ النسب المئكية لممحكر الثالث : (03)شكل رقم

 

 التحميل :     

يتجؿ لنا مف خالؿ النتائج المدكنة في الجداكؿ ك الشكؿ أعاله بعد تفريغ االستمارة 

في  مع تالميذهبية البدنية ك الرياضية أستاذ التر  اتصاؿالمكجية لألساتذة لقياس مدل 

ك الذم  (لثاألساتذة أم تطبيؽ)المحكر الثا مف كجية نظر كالية معسكر متكسطات

ذ التربية البدنية ك الرياضية يمارس أف أستا أساتذ  00فأجاب  أستاذ،65بمغ عددىـ

ذ أف أستا أساتذة  07أجاب ك  ،%00700بدرجة كبيرة بنسبة التكاصؿ مع التالميذ

، %10776بدرجة كبيرة بنسبة التكاصؿ مع التالميذيمارس  التربية البدنية ك الرياضية
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بدرجة  تكاصموك الرياضية يمارس  أما األساتذة الذيف أجابكا  أف أستاذ التربية البدنية

 كفيمارس يـأن أستاذ أجابكا 17 ك %44761 أستاذ بنسبة 29 متكسطة  فعددىـ

أستاذ أجابكا أف أستاذ  12 ك %26715بدرجة قميمة بنسبة  ـمع تالميذى ـتكاصمي

 بدرجة قميمة جدا أم بنسبة االتصاؿ ك التكاصؿ ك الرياضية يمارس البدنيةالتربية 

اختبار حسف المطابقة  افك لداللة الفركؽ بيف اإلجابات استخدـ الباحث، 18746%

الجدكلية التي   2ك ىي أكبر مف كا 36776المحسكبة 2حيث بمغت قيمة كا2كا

ك منو  (%01ك درجة الشؾ %99)درجة الثقة 0،01عند مستكم الداللة9،21بمغت

 كالية معسكرإجابات أساتذة  أف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف افيستنتج الباحث

االتصاؿ الرياضية يمارس  لصالح اإلجابات التي تقكؿ عمى أف أستاذ التربية البدنية ك

الدليؿ عمى ذلؾ أف أعمى نسبة  كة بدرجة متكسط ك التكاصؿ مع تالميذه

تكاصمو مع ك الرياضية يمارس الذيف أجابكا أف أستاذ التربية البدنية %44761كانت

 بدرجة متكسطة. التالميذ

  

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                                    عرض و تحليل النتائج
 

83 
 

 االستنتاجات:

الكفاءات ممارسة مف حيث مستكل األداء ىي كفاءة التخطيط ك التنفيذ بينما  أكثر-

يقؿ مستكل األداء أك الممارسة بالنسبة لكفاءة التقكيـ ك كفاءة االتصاؿ كالتكاصؿ مع 

 التالميذ.

 أساتذة التربية البدنية ك الرياضية يمارسكف التخطيط ك التنفيذ بصفة دائمة.-

 ك الرياضية ال يتكاصمكف مع التالميذ بشكؿ دائـ. أساتذة التربية البدنية-

درجة امتالؾ أساتذة التربية البدنية ك الرياضية لكفاءات التخطيط ك التنفيذ كبيرة، -

كيفسر الباحثاف ىذه النتيجة إلى اىتماـ المدرسيف بمحتكل ك كيفية تكصيؿ المادة 

أف تكصيؿ المعمكمات ىذا المجاؿ الدراسية إلى المتعمـ، حيث يقكؿ المختصيف في 

 الميارات يحتاج إلى اإللماـ بأصكليـ ك إلى التدريب عميو.ك 

معظـ أساتذة التربية البدنية ك الرياضية متمكنيف مف منياج الجيؿ الثاني بنسبة تفكؽ -

 المتكسط.

 مناقشة فرضيات البحث :-11

بعد ك  المحدد)لكارت( بعد تكزيع االستمارات الخاصة بالمكجييف ك تفريغيا كفؽ المقياس

المعالجة اإلحصائية لمنتائج المتحصؿ عمييا باستخداـ النسب المئكية ك المتكسط 

استخمص الباحثكف  ،ك بعد أف2الحسابي ك االنحراؼ المعيارم ك كذا استخداـ كا
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االستنتاجات مف خالؿ التحميؿ كمناقشة النتائج تـ مقارنتيا بفرضية البحث كانت 

 كالتالي:

 الفرضية األولى:مناقشة 

تدريسية تفكؽ  كفاءاتأستاذ التربية البدنية ك الرياضية لو  -كالتي نفرض فييا أف 

ك إلثبات صحة أك عدـ  .يؿ الثانيمنياج الج في التخطيط ك التنفيذ في ظؿالمتكسط 

  (01( ك الشكؿ رقـ)03ك ) (02كؿ رقـ )اصحة ىذه الفرضية تبيف لنا مف خالؿ الجد

لالستمارة  ثالثلممحاكر ال 2اتكرارات المشاىدة ك النسب المئكية ك كيمثؿ الذم 

 %55.38أستاذ ك بنسبة  65أستاذ مف أصؿ  36كجدنا أف  ،المقدمة لممدرسيف

حيث أف ىذه القيمة تنتمي إلى التقييـ يمتمككف كفاءة التخطيط ك التنفيذ بدرجة كبيرة،  

البدنية ك الرياضية لدييـ درجة عالية مف الجيد مما يدؿ عمى أف جؿ أساتذة التربية 

حيث أف  ،القدرة عمى التخطيط ك التنفيذ في التدريس في ظؿ منياج الجيؿ الثاني

الخطة اليكمية المصاغة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة تراعي الفركقات الفردية خالؿ 

ية ك يقكؿ مصطفى سايح محمد في ىذا الشأف " إف عمى مدرس الترب ،عممية التعميـ

البدنية ك الرياضية أف يستكعب الخصائص التربكية ك الفركقات الفردية استيعابا تاما 

لكي يضمف حسف اختياره لتمؾ األلعاب ك تخطيط برامجيا باعتبارىا الكسائؿ المحققة 

 (22، صفحة 2001)محمد ـ.،  لألىداؼ التربكية التعميمة".
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الطالباف الباحثاف أف ألساتذة التربية البدنية كالرياضية القدرة عمى ك ضع كمنو يرل 

ك كضع األنشطة التعميمية في ضكئ  ،خطة التكزيع السنكم ك الفصمي في دفتر الخطة

 البرنامج الجديد ) الجيؿ الثاني(،اإلمكانيات المتكفرة في المدرسة التي تتماشى مع 

تعد مف أىـ نقاط ك التي  بيف التالميذ ك النفسية() الفكرية مراعاة الفركؽ الفرديةك 

ك كذلؾ مراعاة العناصر األساسية في البرنامج بدءا  ج الجيؿ الثاني،المقترحة في منيا

 بمؤشر الكفاءة ك انتياءا بالتقكيـ.

كما أف أساتذة التربية البدنية ك الرياضية قادركف عمى التنكع في استخداـ الطرائؽ 

ك بناء اختبارات نظرية لتقيـ  ،أنشطة الدرس حسب تنكع األىداؼالتدريسية لتنفيذ 

ـ الميارة كما يراعكف مبدأ التدرج في تعم ،تحصيؿ التالميذ في المجاؿ المعرفي لمنشاط

مى أف ألساتذة التربية البدنية فكؿ ىذه العناصر تدؿ ع ) مف السيؿ إلى الصعب(،

، ك ىذا ما يتفؽ مع تفكؽ المتكسطالرياضية القدرة عمى التخطيط ك التنفيذ بصفة ك 

:" دراسة الممارسات وفق المقاربة " رفكط كليد" ك "ناكم الطيب" تحت عنكافدراسة 

" حيث  بالكفاءات لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية المتربصين في المرحمة الثانوية

استنتج الباحثاف أف معظـ أساتذة التربية البدنية كالرياضية المتربصيف في المرحمة 

الثانكية يعتمدكف عمى التخطيط ك التنفيذ لمممارسات كفؽ المقاربة بالكفاءات.ك ىذا ما 

 ك بذلؾ قد تحققت الفرضية الجزئية األكلى. يؤكد فرضية بحثنا،
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 الفرضية الثانية:مناقشة 

نجد أف ( 02( ك الشكؿ البياني رقـ )05ك ) (04رقـ) ةكؿ السابقاعنا إلى الجدك إذا رج
أغمب إجابات األساتذة كانت تتمركز بيف المتكسط تميؿ إلى القميؿ في جميع عبارات 

أراعي الكفاءات المستخدمة عند إعداد  :)ةك خاصتا العبارات التالي  محكر التقكيـ 
أستخدـ التقكيـ -المستخدمة عند إعداد عممية التقكيـأراعي الكفاءات -عممية التقكيـ 

غذية الراجعة في الكقت المناسب أقدـ الت-الختامي في نياية كؿ مكقؼ تعميمي
حيث استنتج ( ك ىك ما يتفؽ مع إجابات المكجييف عف المحكر الثاني باستمرارك 

في جميع الدراسات  أف التقكيـ في دراستنا ىذه يمارس بدرجة متكسطة ك افالباحث
السابقة نجد أف التقكيـ محؿ اىتماـ ال مف حيث كيفية تطبيقو أك أنكاعو ك عناصره" إذا 
التقكيـ في دراستنا ناقص مف كجية نظر المكجييف ك يحتاج اىتماـ أكثر أم يحتاج 

اىتماـ أكثر ك ممارستو أكثر ك االعتماد  ك الرياضية التقكيـ في حصة التربية البدنية
 .آف .لك " دراسو في الحصة ك يجب عمى المكجييف ك المدراء إتباع تكصيات عمي

 لمديرم الصفية كالزيارات المالحظات" Lowe , Anne Marie-2000مارم
رات تككينية لذلؾ، كما ك إقامة دك  (Lowe , Anne Marie ،2000)مارم "المدارس

السابقة مثؿ دراسة بكعزة فايزة ك بف يحيى صافية تحت  بعض الدراسات ىك مشار في
 ."الكفاءات التدريسية الواجب توافرىا في أستاذ التربية البدنية و الرياضية"عنكاف: 

 :الفرضية الثالثةمناقشة 

تدريسية تفكؽ  كفاءاتأستاذ التربية البدنية ك الرياضية لو كالتي نفرض فييا أف 

ك إلثبات  .يؿ الثانيمنياج الج في ظؿ  التكاصؿ مع التالميذفي االتصاؿ ك المتكسط 

( 07ك)( 06كؿ رقـ )اصحة أك عدـ صحة ىذه الفرضية تبيف لنا مف خالؿ الجد
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لممحكر  2اتكرارات المشاىدة ك النسب المئكية ك كيمثؿ الذم  (03كالشكؿ البياني رقـ)

أغمب إجابات األساتذة كانت تتمركز بيف  حيث أف لالستمارة المقدمة لممدرسيف ثالثال

 ةك خاص  تصاؿ ك التكاصؿعبارات محكر اال أغمبيةميؿ في المتكسط تميؿ إلى الق

-تخمؽ جكا مف الحرية لمتالميذ أثناء الحصة-تنكيع كسائؿ االتصاؿ )ة:العبارات التالي

المشاركات يشارؾ المدرس بشكؿ فعاؿ في -يعطي القيادة لتعزيز الثقة بأنفس التالميذ

يستعمؿ األسمكب التحميؿ النفسي لكضعية -ك الفعاليات التي تنظميا الجيات المعنية

 ك ىك ما يتفؽ مع إجابات (يعمؿ عمى حفظ النظاـ ك سالمة مف األذل-التالميذ

دراستنا في  اف أف التكاصؿ ك االتصاؿحيث استنتج الباحث لثكر الثاعف المح األساتذة

ك نجد الدراسات السابقة تقكؿ عف التفاعؿ مع  ىذه يمارس بدرجة متكسطة

دراسة " ك  دراسة بف قناب الحاج "تي:  التالميذ)الطمبة(أك االتصاؿ ك التكاصؿ كاأل

عمى عكس دراستنا فاتصاؿ األساتذة ك تكاصميـ مع ، "2007محمد عبد الفتاح شاىيف

كبيرة مف  التالميذ يمارس بنسبة متكسطة مف كجية نظر المكجييف ك يمارس بدرجة

تقويم األداء التدريسي  :"2004دراسة إسماعيؿ صالح الفرا إجابة األساتذة ك تتفؽ مع 

، كرقة عممية أعدت لمؤتمر النكعية في التعميـ "المفظي الصفي لمعممي مرحمة التعميم

"أنو يكجد تفاعؿ إيجابي بيف   (2004)اسماعيؿ صالح الفرا،  .الجامعي الفمسطيني

ف كاف يجب االىتماـ  المعمـ الفمسطيني كالمتعمميف عند مستكل استخداـ األسئمة كا 
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 بف ناصر دراسةبتنكيع األنشطة كاألساليب التدريسية في داخؿ الحصة" ك تتفؽ مع 

  ة.يركر ض"أف عالقة الطمبة بالمعمميف كبيرة ك  2005القرني  صالح

تطبيقو أك أنكاعو ك عناصره" إذا محؿ اىتماـ ال مف حيث كيفية  نجد أف التكاصؿ ك

 راستنا متكسطة مف كجية نظر المدرسيفد النتائج المتحصؿ عمييا في التكاصؿ في

يحتاج اىتماـ أكثر أم يحتاج في حصة التربية البدنية ك الرياضية في كالية معسكر ك 

حصة ك يجب عمى المكجييف و في الاىتماـ أكثر ك ممارستو أكثر ك االعتماد عمي

 Lowe , Anne Marie-2000مارم .آف .لك " دراسالمدراء إتباع تكصيات ك 

، Lowe , Anne Marie)مارم "المدارس لمديرم الصفية كالزيارات المالحظات"

 .السابقة ك إقامة دكرات تككينية لذلؾ، كما ىك مشار مف بعض الدراسات (2000

 :و االقتراحات التوصيات-12

 عمؿ دكرات تأىيمية ك برامج سنكية.-

 االىتماـ بالتقكيـ مع التركيز عمى الفركؽ الفردية بيف التالميذ.-

 استخداـ المدرسيف كؿ أسايب التقكيـ لدل التالميذ.-

ضركرة اعتماـ المدرسيف بالبحث ك المطالعة ألجؿ تعميؽ ك تكسيع المعارؼ الخاصة بالطرؽ -

 الحديثة لمتدريس لمسايرة العصر.

تكفير الكسائؿ التعميمية ك المنشآت الرياضية الالزمة في جميع المؤسسات التربكية ك ذلؾ  -

 .كافة لألساتذة  لمتنكيع في األنشطة الرياضية ك إظيار كامؿ كفاءاتيـ التدريسيةلإلعطاء فرصة 

 .الخبرات لرفع النتائج التكثيؼ مف الندكات عبر المؤسسات التربكية لتبادؿ-
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 إعطاء أىمية كبيرة لمتخطيط في كافة المراحؿ التدريسية.-

 خالصة عامة:-13

إف التربية البدنية كالرياضية في عصرنا الحديث أصبحت مجاؿ لمتقدـ ك الرقي 

الحضارم لما ليا مف السعي إلى تحقيؽ األىداؼ ك القيـ اإلنسانية، إال أف أىـ مجاؿ 

لتحقيؽ ىذه األىداؼ ك القيـ ىك الكسط المدرسي عف طريؽ تدريسيا كمادة مف 

لى إزت عمى مختمؼ األصعدة ك المدارس البرنامج الدراسي. إال أف ىذه المادة عج

 تحقيؽ ىذا التقدـ ك الرقي العالمي ك الكصكؿ إلى المستكل العالي ك ىذا راجع  سكاء

مف ، عدـ اىتماـ السمطات بيذه المادة أك نقص كفاءات المدرسيف ليذه المادة إلى

ذ، التقكيـ، خالؿ مراعاتيـ صياغة أىداؼ المادة ك جكانبيا المختمفة ) التخطيط، التنفي

ذه األىداؼ فيذا راجع إلى خبرة االتصاؿ كالتكاصؿ مع التالميذ ( ك إف تحققت ى

متكسط، إضافة إلى نقص اليياكؿ  كفاءة المدرس المينية كالتي نراىا في مستكلك 

 العتاد الرياضي التي أدت إلى التأثير عمى كفاءة األستاذ.ك 

فاءات التدريسة ألساتذة التربية البدنية الك ك مف أجؿ ىذا قمنا ببحثنا ك المتمثؿ في: 

دراسة مسحية أجريت عمى بعض متكسطات  -كالرياضية في ظؿ منياج الجيؿ الثاني

 -كالية معسكر

تيدؼ الدراسة إلى تحديد المعارؼ التدريسة ألساتذة التربية البدنية ك الرياضية في ك 

( خمسة 65لعينة )ذة ، ك تضمنت اظؿ منياج الجيؿ الثاني مف كجية نظر األسات
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ستكف أستاذ مف التعميـ المتكسط ببعض متكسطات كالية معسكر اختيرت بالطريقة ك 

ك قد استخدمنا في بحثنا المنيج الكصفي باألسمكب المسحي ك ذلؾ عف  ،العشكائية

ك بعدىا قمنا  ،طريؽ تكزيع استمارة استبيانية عمى أساتذة التربية لبدنية ك الرياضية

ك الخركج باستنتاجات  بتفريغ النتائج مف حيث قراءة الجداكؿ كاألشكاؿ البيانية

 اقتراحات تخدـ التساؤالت ك الفرضيات المقترحة.ك 

 ك قد أسفرت نتائج الدراسة عمى:

يمتمكيا أستاذ التربية البدنية نستنتج أف الكفاءات التدريسية التي يجب أف  -

متكسط ىي كفاءات تخطيط ك تنفيذ الدرس ك كفاءات الرياضية في الطكر الك 

 ـ ك كفاءات االتصاؿ ك التكاصؿ مع التالميذ.يالتقك 

لكفاءات التخطيط ك نستنتج أف درجة امتالؾ أساتذة التربية البدنية ك الرياضية  -

 كبيرة.ك تنفيذ الدرس 

 تكسطة.درجة امتالؾ أساتذة التربية الدنية كالرياضية لكفاءات تقكيـ التالميذ م -

درجة امتالؾ أساتذة التربية الدنية كالرياضية لكفاءات التكاصؿ ك االتصاؿ مع  -

 التالميذ متكسطة.
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 القاىرة: دار الفكر العربي. المنياج المعاصر في التربية البدنية.(. 1997أحمد زكي خطابية. )-

 عماف: دار المسيرة. الحديث.المنياج التربكم (. 2000أحمد.مرعي.ك.محمد.محمكد.الحيمة. )-

 القاىرة: دار النشر. أصكؿ التربية البدنية.(. 1997أميف أنكر خكلي. )-

.القاهرة.دارالفكر.6441أٌمنأنورالخولً.أصولالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة.-

.القاهرة.الرٌاضةوالمجتمع.6431أٌمنأنورالخولً.مجلةعلمومعرفة.-

طاهر،ابراهٌم.و.رجب.المنهاجالمعاصر.االسكندرٌة.مشأةالمعارفأحمدكلزة،فوزي-

 مصر: دار القاىرة. المناىج.(. 2007ابراىيـ بف عبد العزيز الدعميج. )-

 القاىرة: المكتبة المصرية. المناىج.(. 1980ابراىيـ عبد المطيؼ فؤاد. )-

.الرٌاض.مكتبالعبٌكان..6.911الشافعًوآخرون.ابراهٌممحمد.المنهجالمدرسًمنمنظورجدٌد.ط-

.القاهرة.مكتبةآنجلو3المناهجالمفهومةاألسس.التنظٌمات.التطوٌر.ط6433المفتًحلمًأحمدالوكٌلومحمدأمٌن.-

المصرسة.

كرقة عممية أعدت لمؤتمر النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني. "تقكيـ األداء التدريسي (. 2004اسماعيؿ صالح الفرا. )-
 منطقة خاف يكنس التعميمية، فمسطيف. –فمسطيف: جامعة القدس المفتكحة  المفظي الصفي لمعممي مرحمة التعميـ"،.

.الكفاٌاتالتدرٌسٌةالالزمةلمعلمًالمرحلةاالبندائٌة.الكوٌت.المجلةالتربوٌة.6441احمدسعادةجودة.-

 الفكر.بيركت: دار  .1سمسمة مكعدؾ التربكم العدد(. 1997تكاف. )-

 .الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت.المجمة التربكية.1990جكدة أحمد سعادة.-

شمؼ  تقكيـ أداء مدرس التربية البدنية كالرياضية بالمرحمة الثانكية ،في ظؿ المقاربات بالكفاءة .(. 2009جغدـ بف ذىيبة. )-
 الجزائر: جامعة حسيبة بف بك عمي .

.مركزكتابالنشر.القاهرة.6.طرقتدرٌسالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة.ط6443جدةمٌمون.-

 ـ .المقارة بالكفاءات.المممكة المغربية. المركز الكطني لمكثائؽ التربكية. 2000حاجي فريد.-

.كاقع ك آفاؽ التدريس بالمقاربة الكفاءات في ميداف التربية 2007_2006حدم لزىارم، بكزيدم عبد الكريـ، قصادم ميدم.-

 البدنية.الجزائر.معيد التربية البدنية ك الرياضية.

 مصر: دار الفجر لمنشر ك التكزيع. (.2المنيج التربكم الحديث ك التكنمكجي )(. 2009حساـ محمد مازف. )-

الباحة: بحث  الـ متغير، رؤية في السياسة االجتماعية بحيث.صناعة المكاطنة في ع(. 2005خالد.عبد.العزيز.الشريدة. )-
 مقدـ لمقاء الثالث عشر لفائدة العمؿ التربكم.



 

 
 

 أىـ المباحث. كتاب مقاربة التدريس يالكفاءات.(. 2005، 1خير الديف ىني. )ط-

الثانوٌة.الكوٌت.دارالفكرالعربً..قٌاسالكفاٌاتالمعرفٌةلمعلمًالرٌاضاتللمرحلة112خالدعبٌدغادة.-

.القاهرة.دارالنشر.1111درٌجمحمد.أصولالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة.-

 األردف: دار الفكر. المناىج أسسيا ك مككناتيا.(. 2007زكريا اسماعيؿ أبك.الضباعات. )-

.بٌروت.دارالفكرالعربً.1111المناهجوتخطٌطهاسلٌموآخرونمحمدصابر.بناء-

.بٌروت.دارالفكرالعربً.6443شعاللمحمدرفعترمضانسلٌمان.حصٌلةعلىأصولالتربٌةوعلمالنفس-

.لبنان.دارالفكرالعربً.1111صالحاألزرقعبدالرحمن.علمالنفسالتربويللمعلمٌن.-

.كلٌةالعلوم1113لعملٌةالتقوٌمفًالبكالورٌاالرٌاضٌةفًظلالمقاربةبالكفاءاتصالحالمجٌنً.الدراسةالتحلٌلٌة-

االجتماعٌة.

.الرٌاظ.مركزالملك6المنهاجالدراسً.أسسهوصلتهبالنظرٌةالتربوٌةاالسالمٌة.ط6431عبدهللاعبدالرحمن.-

للبحوث.الدراسةاالسالمٌة.

.66122..1161113111/1162111116فً..googl.www.djazairess.comفرٌدعادل-

 .كفاٌاتالتدرٌس.عمان.دارالشروق.1113كاظمالفتالوي.وسهٌلةمحسن.-

-مصطفىحعماف األردف: دار المناىج لمتشر ك التكزيع. المناىج الحديثة ك طرائؽ التدريس.(. 2008محسف عمي عطية. )-

 .االتجاهاتالحدٌثةلتدرٌسالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة.مصر.االسكندرٌة.دارالنشر.1116محمدالساٌح.

معجـ عمـ l-.االتجاهاتالحدٌثةفًتدرٌسالتربٌةالبدنٌةوالرٌاضٌة.االسكندرٌة.دارالنشر.1116مصطفىمحمدالساٌح.-
مة.اعالييئة ال 01(. القاىرة: الطبعة 2000) كالتربية. النفس

مهديحدةلزهاريبوزٌديعبدالكرٌمقاصدي.واقعوآفاقالتدرٌسبالمقاربةبالكفاءاتفًمٌدانالتربٌةالبدنٌةو-

الرٌاضٌة..القاهرة.دارالنشر.

 عماف األردف: دار الصفاء لمنشر. .1تخطيط المنيج ك تطكبره ط(. 1990ىشاـ الحسف ك شفيؽ شفيؽ.كالقايد. )-

Basic concepts and core competencies for education .democratic citizenship. Françe: Council 

of Europe. Strasbourg,P32 AUDIGIER.F( .2000..) 
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الديمقراطية الشعبيةالجميكرية  الجزائرية   
 كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي

 جامعة عبد الحميد بف باديس
التربية البدنية ك الرياضيةمعيد   

 


 بأساتذة التعليم المتوسط استبيان خاص

فًإطارالبحثالذين بهتحتعنوان:  ألستاذة التدريسية كفاءاتال "قوم
الذيٌندرجفًإطارالبحث" الجيل الثاني ل منياجض في والرياضية البدنية التربية

علوموتقنٌاتالنشطاتالبدنٌةوالرٌاضٌةتخصصفًالماسترالعلمًلنٌلشهادة

.نشاطرٌاضًمدرسً

أعزاء منكم نرجو لهذا بإعطاءاألساتذة البحث هذا إتمام فً المشاركة

طرحهاعلٌكم.أأجوبتكمعلىاألسئلةالتًسوف

 أنهالتوجدونحٌطكمعلما بأنأجوبتكمستستعمللغرضالبحثفقطكما

و صراحة بكل رأٌكم هو بٌنهما ما كل أن و خاطئة أخرى و صحٌحة أجوبة

موضوعٌة.

ونشكركممسبقاعلىمساعدتكملنا.

(علىاإلجابةالمختارةوإكمالالفراغإنتطلبذلك.×مالحظة:توضععالمة)



الدكتور:تحتإشرافإعدادالطلبة:من

قزقوزمحمد.-حرٌزيبنٌسعد.-

حمدادبنعامر.-

.راــكـــوش
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 األول: كفاءة التخطيط و التنفيذ المحور

 الدرجات                               الرقم
 العبارات

تمارس 
بدرجة كبيرة 

 جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

01 
و عد خطو لتحديد التوزيع السنوي الفصمي أ

بما يمميو منياج الجيل  في دفتر الخطة اليومي
 ( تنظم المادة الدراسيةالثاني)

     

02 
اإلمكانيات  ءىضو ختار األنشطة التعميمية في أ

مع مراعاة أساسيات الجيل  المدرسية في المتوفرة
 الثاني

     

03 
 يمو قدرات يموميول  مرغباتيو  راعي عدد التالميذأ

  )استثارة دافعية التالميذ( عند وضع خطة
     

04 
      أعد خطة يومية لتحقيق األىداف الخاصة

05 
      أعد خطة فصمية و سنوية لتنظيم المادة الدراسية

06 
البرنامج بدَا بمؤشر  راعي العناصر األساسية فيأ

 بالتقويم ءانتيااالكفاءة و 
     

07 
      أراعي الفروق الفردية عند وضع خطة الدرس

08 
الطرائق التدريسية لتنفيذ أتنوع في استخدام 

 أنشطة الدرس حسب تنوع األىداف
     

09 
أقوم بتصفيف التالميذ بشكل يسيل عمييم 

 المالحظة و األداء
     

10 
اختبارات نظرية لتقييم تحصيل التالميذ في  أبني

 لمنشاط المجال المعرفي
     

11 
أشرح اليدف اإلجرائي لتالميذ و أقدم نموذج 

 لمميارة
     

12 
أتنوع في استخدام الطرائق التدريسية لتنفيذ  

 أنشطة الدرس حسب تنوع األىداف
     

13 
      األنشطة و التمارين وفق الوقت المحدد أوزع 

14 
أراعي مبدأ التدرج في تعمم الميارة ) من السيل 

 إلى الصعب(
     

15 
أربط بين مادة التربية البدنية و الرياضية و المواد 

 األخرى
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 كفاءة التقويم :الثانيالمحور 

 الدرجات                                         الرقم
 العبارات

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

01 
،األسئمة، أتنوع في أساليب التقويم)المالحظة،االختبارات

 المناقشة(
     

02 
      أراعي الكفاءات المستخدمة عند إعداد عممية التقويم

03 
      أستخدم التقويم التشخيصي في بداية كل حصة 

04 
      أقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب و باستمرار

05 
      أعطي التالميذ فرصة لتقويم بعضيم البعض

06 
أضع معايير مناسبة لتقويم أداء الطمبة في االختبارات 

 الميارية
     

07 
      أستخدم التقويم التكويني أثناء الحصة

08 
      أدون المالحظات حول تطور كل متعمم

09 
      أراعي مفردات منياج الجيل الثاني عند التقويم 

10 
      أطبق مستجدات التكوين المستمر في محال التقويم

11 
      أستخدم التقويم الختامي في نياية كل موقف تعميمي

12 
      أراعي مفردات منياج الجيل الثاني عند تقويم التالميذ

13 
      أساىم في تقويم منياج التربية البدنية و الرياضية

 

 

 

 

 



 المالحق
 

 
 

  االتصال والتواصل مع التالميذ كفاءة المحور الثالث:

 الدرجات                               الرقم
 العبارات

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

      تحديد المفاىيم 01
      تنويع وسائل االتصال 02
يحرص عمى حضور الدرس في الوقت  03

      المحدد
من الحرية لمتالميذ أثناء  تخمق جوا 04

      الحصة
يعطي القيادة لتعزيز الثقة بأنفس  05

      التالميذ
      أحاسيس التالميذ تراعي مشاعر و 06
      تعامل التالميذ بعدالة ومساواة 07
سالمة من اليعمل عمى حفظ النظام و  08

      األذى

09 
يشارك المدرس بشكل فعال في 

المشاركات و الفعاليات التي تنظميا 
      الجيات المعنية

يزور المدرس المرافق الرياضية لدى  10
      المدرسة

      تميز بطبع اليدوء  و اليقظةي 11
      مظير المدرس ميذب 12
أسموب التحميل النفسي لوضعية يستعمل  13

      التالميذ
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 :الصدق و الثبات
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 78 

 

 المجاالت  64

99 99 

 

71 71 
 

75 79 

 

 المجاالت 76 75

81 83 

 

72 71 
 

78 71 

 

 المجاالت 41 43

108 105 

 

80 82 
 

100 95 

 

 المجاالت 63 61

85 92 

 

74 74 
 

78 84 

 

 المجاالت 90 88

81 89 

 

77 79 
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 النتائج الخام لمدراسة األساسية بعد تفريغ نتائج االستمارة:

 المحور األول: كفاءة التخطيط و التنفيذ:

 

 المجاالت 57 50 50 50 50 51 76 10 15 11 17 10 10
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 المجاالت  10 10 11 76 70 75 71 77 70 70 70 70
0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0   

 المجاالت  71 06 00 05 01 07 00 00 00 00 01 06
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0   

 المجاالت  00 05 01 07 00 00 00 00 01 06 00 05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   

 المجاالت  01 07 00 00 00 00 01 06 00 05 01 07
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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 التنفيذالمحور الثاني: كفاءة 

 

 المجاالت 17 10 10 10 10 11 76 70 75 71 77
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 المجاالت 70 70 70 70 71 06 00 05 01 07 00
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1  

 المجاالت  00 00 00 01 06 00 05 01 07 00
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0   

 المجاالت 00 00 00 01 06 00 05 01 07 00 00
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0  

 المجاالت  00 00 01 06 00 05 01 07 00 00
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0   
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 المحور الثالث: كفاءة التقويم:

 

 المجالت 17 10 10 10 10 11 76 70 75 71 77
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 المجالت 70 70 70 70 71 06 00 05 01 07 00
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1  

 المجالت  00 00 00 01 06 00 05 01 07 00
6 5 0 0 0 7 1 0 1 1   

 المجالت 00 00 00 01 06 00 05 01 07 00 00
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0  

 المجالت  00 00 01 06 00 05 01 07 00 00
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   
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 الجميكرية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي

 جامعة عبد الحميد بف باديس
التربية البدنية ك الرياضيةمعيد   

 
 

ك تقنيات النشطات البدنية ك في عمـك  الماسترلمذكرة المكضكع / تحكيـ استبياف 
  الرياضية

 األستاذ: الكريـ.

ك تقنيات النشطات في عمـك  شيادة الماستريعرض استكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى 
 الكفاءاتبإجراء دراسة تطبيقيو لمكضكع الدراسة التي عنكانيا  قمناة فالبدنية كالرياضي

  ؿ منياج الجيؿ الثاني.ض في كالرياضية البدنية التربية ألستاذة التدريسية
مقترح  كالتعديؿ في الخانة قراءة كؿ سؤاؿ  ك بياف المقدـ لكـيرجى التكـر بتحكيـ االست

التي تعبر عف مدل مكافقتكـ عمييا لغرض البحث العممي كتتكافؽ عمى دقتيا كصدقيا 
 . كصحت نتائج ىذه الدراسة

 نحف نقدـ لكـ خالص شكرنا لصدؽ تعاكنكـ كنتمنى لكـ دكاـ النجاح كالتكفيؽ ك إذ

 نا.كتقبؿ خالص تحيات

ان:                                                     تحت إشراف:الطالب  
حريزي بن يسعد.                                           د. قزقوز محمد.-   
حمداد بن عامر.-  
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 لمحور األول: كفاءة التخطيط و التنفيذا

 الدرجات                               الرقم
 العبارات

تمارس 
بدرجة كبيرة 

 جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

01 
و عد خطو لتحديد التوزيع السنوي الفصمي أ

بما يمميو منياج الجيل  في دفتر الخطة اليومي
 ( تنظم المادة الدراسيةالثاني)

     

02 
اإلمكانيات  ءىضو ختار األنشطة التعميمية في أ

مع مراعاة أساسيات الجيل  المدرسية في المتوفرة
 الثاني

     

03 
 يمو قدرات يموميول  مرغباتيو  راعي عدد التالميذأ

  )استثارة دافعية التالميذ( عند وضع خطة
     

04 
      أعد خطة يومية لتحقيق األىداف الخاصة

05 
      أعد خطة فصمية و سنوية لتنظيم المادة الدراسية

06 
البرنامج بدَا بمؤشر  راعي العناصر األساسية فيأ

 بالتقويم ءانتيااالكفاءة و 
     

07 
      أراعي الفروق الفردية عند وضع خطة الدرس

08 
الطرائق التدريسية لتنفيذ أتنوع في استخدام 

 أنشطة الدرس حسب تنوع األىداف
     

09 
أقوم بتصفيف التالميذ بشكل يسيل عمييم 

 المالحظة و األداء
     

10 
اختبارات نظرية لتقييم تحصيل التالميذ في  أبني

 لمنشاط المجال المعرفي
     

11 
أشرح اليدف اإلجرائي لتالميذ و أقدم نموذج 

 لمميارة
     

12 
أتنوع في استخدام الطرائق التدريسية لتنفيذ  

 أنشطة الدرس حسب تنوع األىداف
     

13 
      األنشطة و التمارين وفق الوقت المحدد أوزع 

14 
أراعي مبدأ التدرج في تعمم الميارة ) من السيل 

 إلى الصعب(
     

15 
أربط بين مادة التربية البدنية و الرياضية و المواد 

 األخرى
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 كفاءة التقويم المحور الثاني:

 الدرجات                                         الرقم
 العبارات

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

01 
،األسئمة، أتنوع في أساليب التقويم)المالحظة،االختبارات

 المناقشة(
     

02 
      أراعي الكفاءات المستخدمة عند إعداد عممية التقويم

03 
      أستخدم التقويم التشخيصي في بداية كل حصة 

04 
      أقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب و باستمرار

05 
      أعطي التالميذ فرصة لتقويم بعضيم البعض

06 
أضع معايير مناسبة لتقويم أداء الطمبة في االختبارات 

 الميارية
     

07 
      أستخدم التقويم التكويني أثناء الحصة

08 
      أدون المالحظات حول تطور كل متعمم

09 
      أراعي مفردات منياج الجيل الثاني عند التقويم 

10 
      أطبق مستجدات التكوين المستمر في محال التقويم

11 
      أستخدم التقويم الختامي في نياية كل موقف تعميمي

12 
      أراعي مفردات منياج الجيل الثاني عند تقويم التالميذ

13 
      أساىم في تقويم منياج التربية البدنية و الرياضية
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  االتصال والتواصل مع التالميذالمحور الثالث: كفاءة 

 الدرجات                               الرقم
 العبارات

تمارس بدرجة 
 كبيرة جدا

تمارس بدرجة 
 كبيرة

تمارس بدرجة 
 متوسطة

تمارس بدرجة 
 قميمة

تمارس بدرجة 
 قميمة جدا

      تحديد المفاىيم 01
      تنويع وسائل االتصال 02
يحرص عمى حضور الدرس في الوقت  03

      المحدد
من الحرية لمتالميذ أثناء  تخمق جوا 04

      الحصة
يعطي القيادة لتعزيز الثقة بأنفس  05

      التالميذ
      أحاسيس التالميذ تراعي مشاعر و 06
      تعامل التالميذ بعدالة ومساواة 07
سالمة من اليعمل عمى حفظ النظام و  08

      األذى

09 
يشارك المدرس بشكل فعال في 

المشاركات و الفعاليات التي تنظميا 
      الجيات المعنية

يزور المدرس المرافق الرياضية لدى  10
      المدرسة

      تميز بطبع اليدوء  و اليقظةي 11
      مظير المدرس ميذب 12
أسموب التحميل النفسي لوضعية يستعمل  13

      التالميذ
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