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حيـث قـال     بادئا ببـدء نشـكر ا عـز وجـل أن وفقنـا إلجنـاز هـذا العمـل املتواضـع              

وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَـئن شـكَرتُم ألزِيـدنَّكُم ولَـئن كَفَـرتُم إِن عـذَابِي        : سبحانه
  " 07: سورة إبراهيم "   ٌ لَشديد

  :لى ا عليه وسلموقد صح عن رسول ا ص               
> أخرجه أمحد والرتمذي بألفاظ متقاربة "  >من ال يشكر الناس ال يشكر ا"  

  .أسباب النجاح لناإليه، ويسر  اووفقن هذا العمل  على إمتام ااحلمد  الذي أعاننف              
سـواء   كما نتوجه بالشكر اجلزيل  إىل كل من ساعدنا على إجناز هـذا البحـث            

  .من قريب   أو من بعيد
 الـدكتور  بـأمسى معـاني التقـدير و االحـرتام و العرفـان إىل      أن نتقـدم يفوتنا  الكما     

و الذي مل يبخل علينا بالنصح و اإلرشاد و  هذه املذكرةاملشرف على " رويبح كمال" احملرتم
  .ــــــــــــــــــــقكما نشكره على جديته ودقته يف العمل ، ونتمنى له التوفي التوجيه 

اليت بذهلا   اهودات على "  احلدي حكيم"  األستاذ والزميل كما نشكر األخ           
  .إلمتام هذا العمل املتواضعل

،  اهلـادي عيسـى  " كـل مـن الـدكاترة     تقدم جبزيل الشكر وأمسى االمتنـان إىل  نو
احملرتمـني علـى كـل مـا     " شـاربي بلقاسـم   ،حربي سليم ،زيوش امحد،حناط عبد القادر

   .إىل كل عمال املعهد و...قدموه لنا من توجيهات ونصائح مفيدة 
هذا  االيت أجري هب املاسرت يف  كل  اجلامعات  طلبةشكر مجيع مدراء، أساتذة و نو 

  .البحث على مسامهتهم يف إجنازه
  .هذا العمل  ءويف األخيـر حنمد ا جل وعال الذي أنعم علينا بإهنا

  
  



  
  
  

           
    وبالوالدين إحسانا          :من قـال فيهمـا عز وجل  إىل  أهــــــــــدي مثـــــــرة عمــــــــــلي

إىل من     ... إىل املرأة اليت كانت تعزيين يف احلزن ورجائي يف اليأس وقوتي يف الضـــــــــــعف وال تزال 
إىل  ... وأطلب من ا أن يـــــــــــــــــــــــــــــرعاها . يهواها والعمر فداها  إىل من القلب... علمتـين معنى احلياة 

  .أمــي ، أمــي ،أمــي 
إىل من ... وهيأ يل أسباب النجاح  رتاح وناضل من أجلي وتعب أل...العلم   إىل من زرعين على ضفاف

  .إىل والـــــــــــــــــــدي ... يسرف يف حياته من أجل أن يراني أرتقي صهوات اد والكربياء

  اجمكوح سفيان :أخي الغايل  يف عرش أمي وأبي  يكيإىل شر
  .حممد ،عائشة ،صفية،علي:واىل أوالدي  الغالية أطال ا يف عمرهازوجيت إىل 

دون أن أنسى رفقاء  إىل مجيع األصدقاء الذين عشت معهم األيام احللوة واملرة داخل اجلامعة وخارجها 
  .  عطا ،حكيم  ، حممد ، مصطفى :الدرب

  واىل كل أساتذة الرتبية البدنية والرياضية اجلادين يف عملهم 
وإىل كل من سـاعدني من قريب أو من بعيـــد ولو بكلمة طيبـــــــــــة ، وإىل كل من أحبوني 

  .ريتي الدراسيةواىل  كل التالميذ الذين  درستهم خالل مس ، وأحببتهـــم

  إىل من وسعه قليب ومل تسعـــــــــــــــــــــــــــــــــه كلمات قــــــــــــــلــــــــــــــــمي      
  .ارئ هذا اإلهداءـإىل ق 

  

  



 ـــــــــــــــــــــــ دراسةالملخص  ـــــــــــــــــــــ

 
 

  :الملخص
للتربية العملية وأنشطتها مكانة هامة في مناهج إعداد المعلمين واألساتذة في كافة 
الدول وكافة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، نظرا للدور الهام الذي 

التدريس باعتبارها البوتقة التي تصب تلعبه في تأهيلهم وإكسابهم الكفايات الالزمة لمزاولة 
فيها المعلومات والمهارات المكتسبة من مختلف المقررات األكاديمية والتربوية والنفسية ، 
ومن خاللها وبتوظيف واستغالل الوسائل البيداغوجية المتاحة يمكن للطالب المعلم تطوير 

هذا وتتنوع أنشطة التربية .مهاراته التعليمية واالطالع على مشكالت الميدان التربوية 
إلى الكثير  التربية العمليةتحتاج برامج وطريقة تدريسها ، و مضمونها العملية من حيث

سواءا كان على صعيد الوسائل البشرية أو الوسائل المادية أو الموارد من الدعم والتطوير
قي بها ونحصل على ؛ لنرتالمالية أو الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التنظيم الفني  

  . أعلى مستوى ممكن من جودة المخرجات
Abstract: 

 
Practical education and its activities have an important place in the curricula of 
preparing teachers in all countries and all institutes of science and technology of 
physical and sports activities In view of the important role it plays in qualifying 
and imparting the necessary competencies to practice teaching as the crucifixion 
in which information and skills gained from various academic, educational and 
psychological courses And through employing and exploiting the available 
pedagogical means, the student can develop his educational skills and learn 
about the problems of the educational field  
The practical education activities vary in terms of their teachers and the way 
they are taught, and the practical education programs need a lot of support and 
development, whether in terms of human resources Or financial means or legal 
and regulatorymeans in the field of technical regulation; to upgrade them and get 
the highest possible level of quality 
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  :ةـمقدم

 مختلف على كبير واهتمام بالغة بعناية هذا يومنا وحتى األزل منذ التربية حظيت
 تربية في تؤديه الذي الدور لحساسية ،نظرا المجتمع فئات جميع من والمجاالت األصعدة
 المجتمع تنمية عناصر أهم إيجاد طريقها يتم عنف، المستقبل وصناعة لقيادة الناشئة األجيال
  .والمؤهلة المدربة البشرية القوى إعداد عبر وذلك وتقدمه

 هدفها يكون وبهذا مؤسساته بكل المجتمع مع مستمر تفاعل عملية هي فالتربية
 مع والتكيف التغيير تقبل على يساعد إعداداً وإعداده الجديد الجيل تنشئة هو األسمى
  .للمستقبل واالستعداد واستغالل الوسائل المناسبة القائم الوضع

 يتمثل سام هدف تحقيق في التربوية العملية وتساهم البيداغوجيا ووسائلها في كما
 التعلمية التعليمية بالعملية للنهوض أدائهم وتطوير تنمية على المعلمين الطلبة مساعدة في

 وجل عز اهللا أرسل ،فقد وأقدسها المهن أسمى من التعليم مهنة تعد ،حيث وجه أكمل على
 :وجل عز لقوله النور إلى الظلمات من سيخرجونهم للنا معلمين والمرسلين األنبياء
يكُمافلْنساأَركَم والًمنكُمستْلُوي ر كُملَيا عناتآي كيكُمزيكُم ولمعيو تَابةَ ُالْككْمالْحكُم ولمعيما و تَكُونُوا لَم 

ونلَمْتَع األساليب  أنبلحيث كان األنبياء عليهم السالم يستعملون  151 آية البقرة سورة
  .والوسائل في رسالتهم

 الكفايات امتالك على مساعدته هو المعلم الطالب إعداد من األول الهدف ولعل
 المعلم توافر عدم أن ،كما الفاعلية من عالية بدرجة أدواره لممارسة الالزمة المهنية
 علمياً اًتطور يشهد واقعنا وأن ،وخاصة التعلم نتاجات جعاتر إلى يؤدي قد المؤهل

 وعلى الحياة راتمسا جميع في والتغير التطور هذا نلمس حيث متسارعاً وتكنولوجياً
 للمجتمع الفقري العمود يعد الذيووسائله وطرقه  التعليم مجال في والسيما األصعدة جميع
 بمجال المعلم الطالب معرفة ،فإن وبهذا الحضارة بركب ويلحق يصل ألن يطمح الذي

 من الوسائل التعليمية والبيداغوجية ومن التدريس،وتمكنه قرائبط لمامهإ،و تخصصه
 التعليمية مهماته أداء على اًقادر قبله،ليكون من إتقانها يجب التي الالزمة الكفايات

   .والتعليم التربية في بها المسلم األمور من واإلدارية
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الطلبة على مهنة التدريس في مختلف تخصصات  إعداد و تأهيل وتدريبإن 
بصفة  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةالتكوين الجامعي بصفة عامة و طالب 

 تكوين أكاديمي سليم علمي خلق بيئة تعليمية وتدريبية فاعلة تعمل على إيجاد هوخاصة ، 
والمفاهيم االجتماعية التي تشتمل  اإلنسانيةشتى العلوم في المعارف الموجودة عن طريق 

ودراسات المناهج والقيم وعلم ، ية، وأهداف التربية وطرق التدريسعلى المواد التربو
والتقنيات التربوية ، وعلم النفس التربوي، للنشء البدنياالجتماع والنمو االجتماعي 

علوم و طلبة  ينوذلك لتمك، والتقويم وطرق البحث في التربية واإلدارة المدرسية وغيرها
ومفاهيم  إنسانيةه من معارف واكتسب من وضع ما تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

اجتماعية موضع التطبيق والممارسة العملية بإدراك وثقة وتمعن في المواقف والمعضالت 
لطلبة علوم و  ، لذا جاء التكوين األكاديمي التربوية المتعددة التي تحدث في المدرسة

ات النشاطات البدنية و الرياضية شامال لكثير من العلوم و المعارف التي تخدمه في تقني
  . من المهارات حصص التربية العملية و التي بدورها تعمل على تنمية كثير 

، لما لها من تأثير  التكوينهي جزءاً أساسياً وجوهرياً من هذافالوسائل البيداغوجية 
، عن طريق إكسابه معارف ل التربية العملية ودروسهامن خال المعلمالطلب على فعالية 

ومهارات تدريسية تتصل بعمله التربوي ، ومهما اختلفت وجهات النظر وتباينت حول 
تظل  وسائط ووسائل إلىتحتاج  المعلم ، إال أن التربية العمليةالطلب  عملية إعداد

  . المعلم ، ال يمكن االستغناء عنهاالطلب ضروريةً وأساسا من أساسيات إعداد 
ا العلوم مالمصب الذي تتجمع فيه لية هماالتربية العمالوسائل البيداغوجية و ولذا فإن

األساسية والمهنية ، وتمتزج مع بعضها البعض ، لتصبح وحده إنتاجية شاملة ، تتفاعل 
 التربية العملية داخليا ، فتعطي سلوكا مهنيا وتربويا متميزا ، ومن ثم يمكن القول أن

 وأن هذا.بين مجال الدراسة ومجال العمل تكتمل بالوسائل التربوية  فهما حلقتان انتقاليتان
التحول واالنتقال من دور الطالب إلى دور المعلم ال يتم بين عشية وضحاها، وإنما هو 
تكيف مسلكي وتربوي يتطلب مهارة ودقة ، وهي عملية شاقة وطويلة ألنها تتطلب 

  .رين المتواصل والتدريب العملي الدائبالتم
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 معلمينالطلبة ال في برامج إعدادالقتها  بالوسائل البيداغوجية وعن التربية العملية إ
التدريب العملي ، التطبيق الميداني ،ممارسة التعليم ، والخبرة : هيبعدة مسميات  انرتبطت

الطلبة المعلمين  على أساس أنالمدرسية ،ومهما كانت التسمية فان هذه العملية تقوم 
المبادئ والنظريات التي اكتسبوها خالل  أثناء حصة التربية العمليةيحاولوا أن يطبقوا 
هي تقضي على الفجوة الموجودة بين النظرية إعدادهم المهني، ف الجزء النظري من

لمفاهيم والواقع ، وتنسجم مع االتجاهات التربوية المعاصرة ال سيما وأن إدراك الطالب ل
في  هوالمبادئ والنظريات التربوية ال يعد مؤشراً كافيا يمكن من خالله الحكم على نجاح

مهنة المستقبل ، إذ ال بد من التأكد من قدرته على ممارسة هذه المفاهيم والنظريات بشكل 
 يمكنه من امتالك الكفايات الخاصة الوسائل  البيداغوجيةواستعمال صحيح لمختلف  عملي

  .هنة التدريسبم
ي لمعلمي وإذا كانت التربية العملية جانبا هاما في مقررات اإلعداد التربوي والمهن

ذات أهمية كبيرة في مجال  جانبها إلى تعدالمواد المختلفة ، فإن الوسائل البيداغوجية 
 الرياضية على وجه الخصوص ، وذلك يرجع إلى طبيعة مادة التربية البدنية و التربية
الرياضية التي تهتم باألنشطة البدنية والحركية للتالميذ أكثر من اهتمامها  و البدنية

الرياضية تنفذ في الساحات والمالعب  البدنية و باألنشطة المعرفية ، وان مادة التربية
الرياضية ، في مقابل المواد األخرى التي تنفذ داخل غرفة الصف ،  إضافة إلى أن مادة 

أنشطة متباينة داخل الدرس الواحد ،  ياضية قد تتطلب من المعلم إدارةالر البدنية و التربية
امتالك مهارات و  بة علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةو لهذا وجب على طل

كفايات تدريسية هامة كالتخطيط و التنفيذ و التقويم ، تساعدهم على نجاحهم في مهمتهم 
  .النبيلة في المستقبل

لتبين لنا واقع ممارسة التربية العملية وعالقتها  البحثجاءت أهمية هذا  ومن هنا
بة علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية في بالوسائل البيداغوجية بالنسبة لطل

  .يات التدريس لدى الطلبة او مدى تأثيراتها في تنمية كف غواط والمسيلة،األ جامعة الجلفة
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  :اإلشكالية  -1
خالل مرحلة تكوينهم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية يدرس طلبة 

تصمم وتبنى . الجامعي بالكليات و الجامعات  مقاييس منهجية نظرية وتطبيقية كثيرة
حسب نماذج فلسفية واجتماعية واقتصادية تميز مجتمعاً معيناً عن اآلخر، وإن اختالف 
هذه النماذج ، ال ينعكس فقط على مسمى العناصر الرئيسة التي تكون الهيكل التعليمي 
والتدريبي لبرامج إعداد الطلبة بل أكثر من ذلك فهي تنعكس على المحتوى التربوي 

إن هذه المقاييس ، ت واألنشطة التدريبية والمدى الزمني لهذه المناهج وكثافة الخبرا
المختلفة التي يتلقاها الطلبة تلعب دورا أساسيا في تكوين و صقل شخصيتهم من الناحية 
العلمية و المعرفية والتطبيقية خاصة مقياس التربية العملية وما يخدمها من وسائل 

طالب ترجمة كل النظريات التي اكتسبها من مختلف بيداغوجية التي يحاول من خاللها ال
  .المواد إلى واقع يجسد فيه مهنة المستقبل

فإن ابرز التحديات التي تواجه الكثير من التربويين و علماء النفس و و لهذا 
التربية  في مختلف المجاالت بصفة عامة و المجال الرياضي بصفة خاصة ، هي إعداد 

هيل طلبة علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ، التي برامج لتكوين و تدريب وتأ
فالدول التي ،تعتمد على الكفاءة الفعالة التي تناسب متطلبات العصر وتلبي حاجات الطلبة 

تحتاج إلى مدرسين يمتلكون كفايات   تحاول تحقيق نهضة شاملة في كافة جوانب الحياة
فة التالميذ من حيث ظروفهم ومستوياتهم معرفة أهداف التربية، ومعر: عديدة، منها

العلمية، ومعرفة المحتوى العلمي للمنهاج، والتمكن من إدارة الصف بشكل فاعل، والتمكن 
من المنهاج وأهدافه ومحتواه، وطرق التدريس الفعالة والحديثة ، والتقويم، وإدراك أهمية 

الوسائل التعليمية في كل  التخطيط الجيد، وإدارة الصف بشكل فعال، والقدرة على توظيف
المواقف و التقويم المنهجي البناء واالستغالل الصحيح للوسائط والوسائل البيداغوجية 
المتاحة، كل هذا يحتاج إلى جهود حثيثة وجادة إليجاد تكوين أكاديمي علمي شامل خاصة 

  .دنية و الرياضيةفيما يتعلق بالناحية العملية و التطبيقية في الوحدات التعليمية للتربية الب
بالوسائل التعليمية تساهم بشكل كبير  تستخدم التعليمية مجموعة من الوسائل تعرف

في جعل عملية التعليم بالنسبة للمعلم و عملية التعلم بالنسبة للمتلقي تسير بشكل مرن 
لي وسهل، كما تزيد من التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتعمل على تيسير الفهم للمتلقي وبالتا

 مجال في ومن المؤكد أن للوسائل التعليمية أهمية كبيرة. تنمية تحصيله في وقت أقل
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 الحصول على مستواه كان كيفما المتعلم تساعد والتعليم ومن تم التعلم، حيث أنها التربية
بذلك، وللمعلم  الكفيلة لشروط لها توفرت إذا إنتاجها وعلى تدبيرها وعلى المعرفة على

في معرفة الكيفية التي سيحضر بها دروسه، فيجب عليه األخذ بعين االعتبار الدور األكبر 
األهداف المحددة الختيار وهيكلة المحتويات، وأن يستعمل طرائق وأنشطة تقود إلى بلوغ 
هذه األهداف، فقد بينت نتائج الكثير من الدراسات أن المعلم الفعال يتسم بالمرونة وينوع 

تطلب منه اختيار وتوظيف وسائل وأدوات تساعده على تحقيق في طرق تدريسه وذلك ما ي
  .األهداف التي سطرها مسبقا

يعتبر التدريس رسالة تربوية و مهنة تحتاج إلى مجموعة من الكفاءات األساسية 
التي يتطلـب أن يتقنها الطالب المعلم قبل ممارسته لمهنة التدريس، وبذلك أصبح التدريس 

وهذا فإن تحديد ووضوح مفهوم التدريس لدي المعلمين من علما وفنا في نفس الوقت 
  . األساسيات الهامة والتي تقوم عليها عملية التدريس

، وليس مجرد أداء آلي ًفالتدريس أصبح من المهن التي تتطلب إعداد جيدا
يمارسـه أي فرد، فهي رسالة و مهنة لها أصولها ، ولها أخالقياتها، وعلم له مقوماته، 

هبة، ومـن ثـم فهو عملية تعليمية تربوية تقوم علي أسس وقواعد ونظريات وفن له مو
  . ونماذج 

إن معرفة التربويين والمدرسين متى تستخدم طريقة تدريس محددة تساعد على 
معرفة اختبار أو فحص نواتج التدريس وأثر كل طريقة، وقد تم التوصل إلى أن نفس 

: الختالف الشروط والمتغيرات والتي تتضمنالطريقة يمكن أن توصل إلى آثار مختلفة 
طبيعة المحتـوى والمهمة التعليمية، وطبيعة المتعلمين، وطبيعة الموقف التعليمي ، 

وهذه المتغيرات بدورها لها األثر البالغ في تحديد طريقة … الزمن، واإلمكانيات المادية،
كان مستوى الدافعية عند التدريس المناسبة لتحقيـق نواتج التعلم  المرغوب فيها مهما 

. األهداف المرجوة إلىالطلبة ومهما اختلفت تلك المتغيرات وتمكين المعلم من الوصول 
ويختلف إختيار األساتذة لنوع الطريقة أو األسلوب المناسب لتدريس مادة  التربية البدنية 

  .و الرياضية بغية تحقيق األهداف المنشودة
المعلّم   وسائل التكنولوجيا التي صارت في يد وعلى سبيل الذكر نشهد في زماننا

تغيير  شَكلها  من   إمكانيةفباستطاعته أن يوجه المادة  العلمية  للطالب بكّل  سهولة، مع 
الصحيحة عملي مما يسهل توجيه الطالب للمعلومة ل المحتويات وعرضها  كتطبيق خال
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عن طريق الكمبيوتر  ،واألكاديمية لتعليميةوبالتالي مشاركة  المعلومة واألنشطة  ا ،وفَهمها
وسائل التواصل   أول  موقع  األكاديمية من خالالمعلومة مشاركة أصبح باإلمكان  حيث

عن ة المعرفة  والعلم بين الطالب االجتماعي ،  وبالتالي  هي  طريقة  تفاعلية  لمشارك
لطالب  اعلى اإلنترنت  ليقوم  وتنزيلها وتسجيلها،  والمحاضراتروس الدكمشاهدة  ،بعد

األمر ساعد الكثير من  فهذا رفع  الحرج  عن المتلقيلي ،  وبالتابمشاهدتها  مرةً  أخرى
  .وحفظها  كمصدرٍ  من  المصادر التعليمية  بالنسبة  لهالطالب على فَهم المعلومة 

 النظري نبيهاجا في بتوازنها تتناسب أن الطلبة إعداد برامج على يجب هنا ومن
 متطلبات إحدى من أساسي كمتطلب العملية التربية لمساق ،أثناء ممارسة الطلبة والتطبيقي

طلبة علوم  يمتلكها أن يجب التي المهنية الكفايات في جلياً ذلك ويظهر الطالب، تخرج
 مهنة مزاولة وقادرين على مؤهلين يكونوا حتى وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 تحصيل على اإليجابي باألثر ينعكس مما، وجه أكمل على المدارس داخل التدريس
  . العلمي  التالميذ

 :التساؤل العام-1 -1
  الوسائل البيداغوجية ودروس التربية   بين إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطية دالة

  العملية؟
  :التساؤالت الجزئية-1-2

  الوسائل البيداغوجيـة و كفايـة     بين إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطية دالة
  التخطيط في دروس التربية العملية؟

  الوسائل البيداغوجيـة و كفايـة     بين إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطية دالة
 التنفيذ في دروس التربية العملية؟

  الوسائل البيداغوجيـة و كفايـة    بين إحصائيةهل توجد عالقة ارتباطية دالة 
  ة العملية؟التقويم في دروس التربي

  :الفرضيات   -2
  :الفرضية العامة -2-1

  الوسـائل البيداغوجيـة ودروس التربيـة     بين إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية دالة
 .العملية
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  :الفرضيات الجزئية  -2-2
  الوسائل البيداغوجية وكفاية التخطيط في   بين ةإحصائيتوجد عالقة ارتباطية دالة

 .دروس التربية العملية
  الوسائل البيداغوجية وكفاية التنفيـذ فـي    بين ةإحصائيتوجد عالقة ارتباطية دالة

 .دروس التربية العملية
   الوسائل البيداغوجية وكفاية التقويم فـي   بين ةإحصائيتوجد عالقة ارتباطية دالة

  .دروس التربية العملية
  :أهداف البحث -3

  التعرف على أهمية الوسائل البيداغوجية وارتباطها بحصص التربية العملية  
     الكشف على الفروق بين حصص التربية العملية التي يعتمد فيهـا علـى الوسـائل

  البيداغوجية و الحصص األخرى لمختلف الوحدات في غياب تلك الوسائل
 مليـة واالسـتعمال   التعرف على الطرق التي يمكن انتهاجها في تدريس التربية الع

  الفعال للوسائل البيداغوجية 
  دروس التربيـة   أهـداف تكوينهم تجاه مختلف  أثناءالتعرف على ردود فعل الطلبة

 .العملية في توفر الوسائل البيداغوجية من انعدامها 
  :أهمية البحث  -4

  تتمثل أهمية البحث في:  
   لزيادة و تنميـة اكتسـابات   دور الوسائل التعليمية في الجانب العملي و التطبيقي

من خالل ميـوالت و   البحثالطلبة دور الجانب العملي و التطبيقي من نتائج هذا 
انشغاالت الطلبة بطرق استغالل الوسائل البيداغوجيـة فـي الجـانبين التطبيقـي     

  .والنظري 
    يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في تنقيح و تصحيح و اختيار الطـرق األفضـل

التربية العملية واالستفادة القصوى من دروسها باستعمال الوسـائل   ألداء حصص
 .البيداغوجية

   تحديد كفايات التدريس المتطلبة للطلبة كخطوة لتحسين عملية تكوينهم في الجامعة
 .خاصة  في توفر الوسائل البيداغوجية
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  :أسباب اختيار الموضوع  -5
  ويخـص  الباحثين، تخصص صلب ضمن يدخل البحث موضوع أن:أسباب ذاتية 

 من كان وبالتالي التدريس، عملية على والرياضية المقبلين البدنية التربية طلبة جميع
 الميداني التطبيق تكييفها أثناء وسبل العملية هذه تعقيدات مختلف معرفة الضروري

والرياضية التي ال تقل أهمية عن المـواد األخـرى وبالتـالي     البدنية التربية لدرس
 . إمكانيات ووسائل تعليمية بيداغوجية  إلى تحتاج

  الحاجة إلى تشجيع الطلبة لالستمرار في التعلم الذاتي وتطـوير   :أسباب موضوعية
مستوياتهم العلمية في تخصصاتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم التربويـة وثقـافتهم   
العامة ، والحد من التدهور الذي قد يتعرض له بعـض الطلبـة  فـي المعـارف     

هم في حالة تقـص  تأدية وظائف أثناءوالمهارات التربوية والتخصصية  وإيجاد حلول 
 .انعدام الوسائل البيداغوجية أو

مكونين في تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي وجب علينا   أساتذة وبما أننا
الخوض في دراسة الوسط التربوي، وبما أننا عايشنا ولسنوات عديدة الرياضة المدرسـية  
من خالل التظاهرات الرياضية المدرسية ومن خالل قيامنا بندوات علمية تخص التربيـة  

نوضح جانب التكامـل الـذي يجـب     أن أردناالبدنية والرياضية وبعد دراسة استطالعية 
  .االعتناء به وتوفير الوسائل البيداغوجية التي من شأنها الرفع من قيمة مادتنا

البحث في عالقة الوسائل البيداغوجية بحصص التربية العملية على طلبـة علـوم   
كشف نشاطات التربية البدنية و الرياضية أثناء تكوينهم الجامعي بالجامعات الجزائرية، وال

عن واقع تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الجامعية كون هذه المرحلة 
تشكل القاعدة األساسية في بناء شخصية األساتذة و المعلمـين  مـن النـواحي النفسـية     

  .واالجتماعية والتربوية والتعليمية خاصة على مستوى الكفاءات التدريسية 
  :البحث تحديد مفاهيم ومصطلحات -6
  :مفهوم البيداغوجيا -6-1

، وهي مركبـة مـن   1495هي كلمة يونانية ظهرت هذه الكلمة سنة : البيداغوجيا
تعني السيرة، فنقصد بهـا   « AGIEN »تعني التلميذ  « PAIDOS »أو  « PAIS »كلمتين 

  .إذن سيرة التلميذ
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البيداغوجيا وأما من الناحية االصطالحية فقد يتضح ذلك في القاموس الذي يعرف 
هي تبليغ . هي نظريات وتطبيقات التي تؤثر على المتعلم من الناحية الخارجية: على أنها

أو نقل معرفة نظرية تطبيقية، وهدفها هو إيضاح والبحث عن الطرق واألساليب المثلـى  
  .التي تسمح بتعليم وتربية الطفل بدنيا، عقليا، ونفسيا

تحديد مفهومها وفيما يلي نماذج مـن بعـض    كما اختلفت الدراسات واألبحاث في
  :التعاريف المتداولة

البيداغوجية هي علم وتقنية ومذهب، وتكنولوجية التدريس وثقافة ": أن" قبود"يرى 
  ".في آن واحد... 

البيداغوجيا هي عبارة عن النشاط الذي يقوم بـه  ":  أن "أردينـو "هي بالنسبة لـ و
بعض الممثلين المعترف بهم من طرف المجتمع قصـد مسـاعدة األفـراد علـى     

  )J.J.ROUSSEAU , édition S.E.G. hers : 1987, p03( ."التكيف
هي مجمل النظريات : فيحدد مفهوم البيداغوجيا بأنها « O.LAND SHEERE »أما 

التي من شأنها أن تسهل العمل اليومي للمعلمين، وتمثل لـيس فقـط األهـداف    " والقواعد
  .األهدافالمرجو تحقيقها بل أيضا الوسائل المستعملة من أجل متابعة وتحقيق هذه 

اعـد التـي تسـاعد    هي مجموعة من النظريات والقو: "أنها" ديالندشير"ويعتبرها 
، وال تهتم بالمواضيع واألهداف المراد "المدرسين والمربيين وتوجههم في مهامهم اليومية

تحقيقها فقط، بل وكذلك باألفراد والجماعات المشاركة في العمليـة التربويـة والوسـائل    
 LAND SHEERE : La formation des enseignants de( ".المعتمد عليها لتحقيق تلك األهداف

demain: 1976( 
 : التربية العملية -6-2

إصالح الشيء وتقويمه وهي من ربى ، يربي ويقصد منهـا  ": لغةنقصد بالتربية 
تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا في ضوء تحديد الهدف وتبعا الستعداداته ومواهبـه أي  

فايز محمـد دنـدش ،   ( . أنها متدرجة ومستمرة وذات هدف أعلى في حياة الفرد وحياة الناس 
  )17ص:  2002األمين عبد الحفيظ أبو بكر،

الموجهة والتي يواجه فيها الطالب التربية العملية هي فترة من التدريس  :اصطالحا
في الجامعة أثناء دراسة مقياس البيداغوجية التطبيقية أو في سواء   إلى  المجال التطبيقي

يقوم خاللها بالتدرب على تدريس مادة التربية البدنيـة  ، مدرسة من مدارس التعليم العام 
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ويتم ذلك تحت  إشراف عضو  والرياضية وكل ما يتعلق بها من وظائف إشرافية وإدارية
تتالية كما تحددها  خالل  فترات متفرقة او موذلك من ،وموجه تربية رياضية هيئة التدريس
  )15ص:  2002،مصطفى السائح، فتحي الكرداني ( وكليات التربية البدنية والرياضيةلوائح معاهد

  :التعريف اإلجرائي 
علوم و تقنيـات النشـاطات    متطلب من متطلبات برنامج تكوين طلبة السنة الثانية

البدنية و الرياضية يقدم عل شكل حصص تدريبية تحت أشراف أستاذ من أسـاتذة قسـم   
 ،إعطاء الفرصة للطلبة لتطبيق كل ما تعلموه نظريا التربية البدنية و الرياضية ، بهدف 

ـ  المهارات إكسابهم على يعمل الذي األمر زمالئهم ، بتدريس قيامهم أثناء في  يةالتدريس
   .المنشودة

  :الكفاءة  -6-3
  .الجدارة، الكفاية، األهلية، الدراية، المعرفة العميقة، العلم: وتعني: لغة 

وأصـلها  . وهي المماثلة في القوة والشرف ، والقدرة على العمل وحسن تصريفه 
ويقصد بها العالقة وقد ظهر استعمالها في اللغات األوروبية سـنة  Compétence  التيني
1458.   

  :لقد وردت عدة تعاريف للكفاءة نذكر منها  :اصطالحا
  والتـي  ) مهـارات  -قدرات  –معارف (هي مجموعة منظمة ووظيفية من المواد

 .تسمح أمام جملة من الوضعيات بحل مشاكل وتنفيذ نشاطات وانجاز عمل
      ذات دالالت عامة تشمل قدرة الشخص علـى اسـتعمال المهـارات والمعـارف

 .جديدة داخل إطار معين) إشكاليات(وضعيات الشخصية ضمن 
      في المجال التربوي هي التي تجعل المتعلمين قـادرين علـى االسـتخدام النـاجح

لمجموعة مندمجة من القدرات والمعـارف والمهـارات والخبـرات والسـلوكات     
لمواجهة وضعية جديدة غير مألوفة والتكيف معها بما يجعلهم يجدون لها الحلـول  

. تغلبين على العوائق التي تعترض سبيلهم وكذا حل المشكالت المختلفـة المناسبة، م
 )78ص : 2002محمد الصالح حثروبي، (
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  : كفايات التدريس  -6-4
 :الكفاية 

قدرة المعلم علـى توظيـف   " : لكفاية بأنهال" أحمد سالم"يتبنى الباحثان تعريف  
مجموعة مرتبة من المعارف وأنماط السلوك ، والمهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية 
داخل الفصل نتيجة لمروره في برنامج تعليمي محدد ، بحيث ترتقي بأدائه إلى مستوى 

  )15ص : 1996أحمد سالم ، (" . معين من اإلتقان يمكن مالحظته وتقويمه
مجموعة من القدرات وما يرتبط بتا من مهارات ، والتي يفتـرض إن   :اصطالحا

المعلم يمتلكها بما يمكنه من أداء مهامه وأدواره ومسؤولياته خير أداء  مما ينعكس علـى  
العملية التعليمية ككل ، وخصوصا من ناحية نجاح المعلم ، وقدرته على نقل المعلومـات  

طريق التخطيط واألعداد للـدروس وغيـره مـن    إلى تالميذه وقد يقوم المعلم بذلك عن 
األنشطة اليومية والتطبيقية ، مما يتضح في السلوك واألعداد الفعلي للمعلم داخل الصـف  

  ) 31، ص،بسامة المسلم ( .وخارجه
  :التعريف اإلجرائي 

مجموعة من المعارف والمفاهيم واالتجاهات ومهارات التـدريس التـي يجـب    "
  وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  ؛ لكي يستطيعوا أن يؤديواتوافرها لدى طلبة علوم 

عند تدريس مقررات التربية البدنية أثناء  األهداف التربويةأكمل وجه؛ لتحقيق  عملهم على
  "حصص التربية العملية وعند توليهم مهنة تدريس التربية البدنية فيما بعد 
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  :تمهيد
ا الباحث و يرجع إليه الدراسات السابقة والمشابهة هي بمثابة الركيزة التي يعتمدها   

لمساعدته ليضع خطة دراسته المستقبلية ،وهي بالغة األهمية  إلثـراء أفكـار غزيـرة و    
وتوقـع الصـورة    الموضوع المتناول وكـذا اقتـراح    حولجديدة يستفيد منها الباحثون 

  .المستقبلية لموضوع  الدراسة 
دراسة متكاملة  عدم توفر استعراض الدراسات السابقة والمشابهةبعد الحظ الباحث 

م الباحث بترتيب الدراسـات  قا ،ات المستعرضة شملت كل متغيرات دراسته من الدراس
ا هاته، وقـد ضـمت   باإلضافة إلى وجود عالقة مباشرة بمتغيرات دراستنبطريقة تنازلية 

مدى أهمية الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية البدنية في المرحلة الدراسات موضوع 
 فـي  الميداني التدريب فاعلية مدى معرفة هدفت إلى، ودراسة سطة بمدينة الرياضالمتو

 والبيئـة  المعلـم  والطالـب  الفصل، وإدارة والتنفيذ، التخطيط، التدريسية تنمية المهارات
 الرياضـية  التربية كلية في المعلمين الطالب لدى والتقويم والنشاط الالمنهجي، المدرسية،

 من للمعلمين الالزمة التدريسية الكفاياتبعنوان ة إلى دراسة أخرى ، باإلضافطنطا بجامعة
تناولت ، ودراسات أخرى قطر بدولة الثانوية المرحلة في والموجهين المعلمين وجهة نظر
التـدريس   وطرائـق  التعليميـة  والوسـائل  الدرس وتخطيط المعلم خصائصمواضيع ك

  . والتقويم اإلنساني واألنشطة والتعامل
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  :الدراسات المشابهة والمرتبطة-1
االطالع على عدد من الدراسات التي تناولت موضوع الكفايات التدريسـية لـدى   
المدرسين بشكل عام ولدى مدرسي التربية البدنية و الرياضية  بشكل خاص، وفيما يـأتي  

  :عرض موجز لبعض هذه الدراسات 
   :الدراسات العربية -1-1
   )، الجزائر2015محمد قطاف، (: )2015(محمد قطافدراسة  :الدراسة األولى-1-1-1

واقع وحدة التربية العملية و تأثير برامجها في تطوير الكفاية التدريسية لدى طلبـة  
  معاهد التربية البدنية والرياضية في الجزائر

على اكتساب وتطـوير كفايـات   هل تؤثر برامج التربية العملية  :إشكالية الدراسة
في ضوء  علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة األغواط التدريس لطلبة معهد

  ؟التربوية المعاصرة االتجاهات
على اكتساب وتطوير كفايـات التـدريس   برامج التربية العملية  :فرضية الدراسة

فـي ضـوء    لطلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضـية بجامعـة األغـواط   
  .اصرةالتربوية المع االتجاهات

و اكتسـاب  الكشف عن العالقة المعنوية بين برامج التربية العملية  :الدراسة هدف
وتطوير كفايات التدريس لطلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضـية بجامعـة   

  .التربوية المعاصرة االتجاهاتفي ضوء  األغواط
فـي بحـوث   المنهج الوصفي الشائع استعماله  باختيارقام الباحث : المنهج المتبع

  .اإلنسانية العلوم 
ستماراتان على طريقـة ليكيـرت تقيسـان    اقام الباحث ببناء :ياناتأدوات جمع الب

  . الدراسة درجة المعرفة و درجة التطبيق للكفايات التدريسية المقترحة في
و اكتساب وتطـوير  توجد عالقة معنوية بين برامج التربية العملية :نتائج الدراسة

في  كفايات التدريس لطلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة األغواط
  .التربوية المعاصرة االتجاهاتضوء 
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، 2009بتـول السـر علـى محجـوب،     () بتول السر على محجوب(: ثانيةالالدراسة -1-1-2
   :)السودان

طالب المستوى الرابع في كليـة التربيـة   مشكالت التربية العملية من وجهة نظر 
  .بجامعة الخرطوم

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم مشكالت التربية العملية مـن وجهـة نظـر    
طالب المستوى الرابع بكلية التربية جامعة الخرطوم، وهي المشكالت التي تواجه الطالب 

المسؤولين والموجهين التربويين المعلم أثناء فترة التدريب، وأيضا المشكالت التي تواجه 
  .الذين يقومون باإلشراف على الطالب وتوجيههم

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي للوصول للنتائج التي تحقق أهداف الدراسة، كما   
) 100(استخدمت االستبيان كأداة لجمع المعلومات بعد أن تم اختيار عينة عشوائية بلغـت  

  )425(.والبالغ عددهم طالب وطالبة من المجتمع الكلي
  :توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ما يلي  
 فترة التربية العملية بالكلية غير كافية. 
  المعلم غير كافي/ الزمن الذي يستغرقه المشرف مع الطالب. 
 عدم توفير الدوريات الحديثة والمتخصصة في برنامج التربية العملية. 
  لبرنامج التربية العمليةعدم توفر اإلمكانات المادية الالزمة. 

خديجـة  ( ):2007خديجة بنت محمد خير بنت أحمد الخلفاوي : (ثالثةالالدراسة -1-1-3

 .)2007بنت محمد خير بنت أحمد الخلفاوي، 
أشارت معظم نتائج الدراسات البحثية في مجال التربية العملية أن ثمة مشكلة فـي  
تدريس العلوم لدى معلمات بالمرحلة االبتدائية، مفادهـا افتقـارهن لمهـارات التـدريس     
االبتكاري، مما نشأ عنه ضعف وتدني القدرات االبتكارية لدى تلميذاتهن، من هذا المنطلق 

ية التي تمثلت في تطوير برنامج تدريبي للطالبات المعلمات بكلية نبعت فكرة الدراسة الحال
إعداد المعلمات بمكة المكرمة قائم على أساليب تنمية االبتكار، واستقصـاء فعاليتـه فـي    
إكسابهن مهارات التدريس االبتكاري، وتنمية اتجاهاتهن نحوه في مجال العلـوم، حيـث   

  : هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي
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د برنامج تعليمي مطور في تنمية بعض مهارات االبتكـار لـدى الطالبـات    إعدا
  .المعلمات في مجال العلوم

معرفة مدى فعالية البرنامج المطور في إكساب الطالبات المعلمات بعض مهارات 
  .التدريس االبتكاري ، وتنمية اتجاهاتهن نحوه في مجال العلوم

  :قد تفيد فيما يلي وقد نبعت أهمية الدراسة الحالية من كونها
 اا ابتكاريالتوصل إلى تحديد بعض المهارات التي تجعل تدريس معلمة العلوم تدريس.  
   تحسين برامج إعداد المعلمات، وزيادة فعاليتها في إكساب الطالبات المعلمات بعـض

المهارات التدريسية، والتي يمكن أن تساعدهن في كيفيـة التعامـل مـع تلميـذاتهن     
  .المختلفةبخصائصهن 

  تحديد بعض أساليب التدريس األكثر فعالية لتنمية التفكير اإلبتكاري لدى التلميذات في
  .أثناء تدريس العلوم

   تقديم بطاقة مالحظة يمكن االعتماد عليها في تقويم األداء التدريسي لمعلمات العلـوم
 .المبتكرات

  والمعلماتالمساهمة في تطوير فعاليات تدريس العلوم بكليات المعلمين. 
وهذا قد اقتصرت الدراسة الحالية على طالبات الفرقة الثالثة، تخصص علوم بكلية 
إعداد المعلمات بمكة المكرمة، وذلك لكونهن يدرسن مقرراً في طرق تدريس العلوم فـي  

  .الفصلين الدراسيين األول والثاني
اإلحصائية المناسبة وقد عولجت بيانات الدراسة الحالية إحصائيا باستخدام األساليب 

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
أوضحت نتائج الدراسة الحالية فعالية البرنامج المطور فـي اكتسـاب الطالبـات    

  .المعلمات لمهارات التدريس االبتكاري في مجال العلوم
أظهرت نتائج الدراسة الحالية فعالية البرنامج المطور في تنميـة االتجـاه نحـو    

  .تكاري في مجال العلوم لدى الطالبات المعلماتالتدريس االب
  
  
  



  الدراسات المشابهة والمرتبطة                                                           الفصل األول
 

 
19 

 )2006نعمات حسين الحسن :(رابعةال الدراسة-1-1-4
تقويم برنامج التربية العملية بكليات التربية بالجامعات السودانية،  :عنوان الدراسة

  .جامعة الخرطوم هام رسالة دكتواره
هدفت الدراسة لتقويم برنامج التربية العملية بالجامعات السودانية،  :أهداف الدراسة

وشملت الدراسة كليات التربية في جامعة الخرطوم، أم درمان اإلسالمية، والسودان للعلوم 
  .التكنولوجيا

يتكون مجتمع الدراسة من طـالب التربيـة العمليـة ومـديري      :مجتمع الدراسة
التربية العملية وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المنـاهج   المدارس الثانوية والمشرفين على

  .وطرق التدريس
ومديري المدارس الثانوية  )186(تكونت من طالب التربية العملية  :عينة الدارسة

وأعضاء هيئة التدريس بأقسام  )30(والمشرفين على التربية العملية وعددهم  )33(وعددهم 
  .)13(المناهج وطرق التدريس وعددهم 

  .االستبيان :أدوات الدراسة
  :أهم النتائج

    وجود اتفاق في وجهات نظر عينات الدراسة األربعة حول أهمية أهـداف التربيـة
العملية في مجال الكفايات العلمية بينما تباينت وجهـات النظـر حـول الكفايـات     

 .الشخصية والتدريسية
 حـول كفايـة    وجود فرق في وجهات النظر بين المشرفين وأعضاء هيئة التدريس

 .%94.06التخطيط لبرنامج التربية العملية لصالح هيئة التدريس بنسبة 
  وجود اختالف في وجهات نظر الطالب، المدراء، المشرفين وأعضاء هيئة التدريس

  .%85في مجال المشكالت المتعلقة بمدرسة التدريب لصالح هيئة التدريس بنسبة 
  ):2004المال :(خامسةلا الدراسة-1-1-5

فعالية استخدام أسلوب التدريس المصغر في تنمية بعض كفايات التـدريس لـدى   
  ).2004، 82المجلة التربوية العدد(الطالب المعلمين تقييم التربية الرياضية 

التغذية الراجعة، وتم تنفيـذ التجربـة    "العرض والتدريس " إدارة الفصل والتالميذ
  .أسبوعا بواقع يومين كل أسبوع 12خالل 
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ارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية وأش
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وفعالية أسلوب التدريس المصغر في تنمية بعـض  

  .كفايات التدريس
  : 2004) العبادي حامد دراسة( :سادسةال الدراسة -1-1-6

 تخصـص  من الطلبة المعلمون يواجهها المشكالت التي على التعرف إلى تهدف
 مهنـة  نحـو  هذه المشكالت باتجاهاتهم وعالقة العملية التربية برنامج خالل الصف معلم

   .التدريس
 عليها طبقت حجم العينة التي وبلغ التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

 استبانتين استخدامتم  ذلك ولتحقيق ،)طالبة 83 طالب، 45 (وطالبة طالبا (128) الدراسة
 نحو مهنة عن االتجاهات للكشف واألخرى العملية التربية مشكالت عن للكشف إحداهما
 جميعهم معلم الصف تخصص في العملية التربية طلبة على االستبانتان وطبقت التدريس

 العـام  الثاني من الدراسي الفصل-المشكالت أن الدراسة أظهرت وقد .(م 2002 خالل
قلـة   :التـوالي  علـى  هي المعلمين الطلبة تواجه التي الرئيسة الخمسة 2001) الجامعي
للتطبيق  كلياً التفرغ عدم مشكلة المتعاونة، المدارس توفيرها في صعوبة التعليمية، الوسائل
 واتكال الحصص، بعض كإشغال غير التدريس بواجبات المعلمين الطلبة إشغالٕو العملي

 عـدد  كثرة ومشكلة تنفيذ حصصهم، في المعلمين الطلبة على المتعاونين بعض المعلمين
 الطلبة بين مشكالت عكسية ارتباط عالقة وجود إلى باإلضافة الواحد، الصف في الطلبة

  .التدريس مهنة نحو اتجاهاتهم وبين العملية التربية في المعلمين
  : )2001(دراسة محمد بن عبد اهللا محمد عسيري: السابعةالدراسة -1-1-7

مدى أهمية الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية البدنية في المرحلة المتوسـطة  "
  "بمدينة الرياض

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية الكفايات التعليمية الالزمة لمعلـم  
التربية البدنية في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئـة تـدريس ومشـرفي    

  .البدنية بمدينة الرياض ومعلمي التربية
اعتمد الباحث كامل مجتمع الدراسة هو عينة الدراسة نظـراً إلمكانيـة    :عينة الدراسـة  

  .فرداً )157(استيعابهم والبالغ عددهم 
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كفاية من الكفايـات التعليميـة التـي     )83(يرى أفراد عينة الدراسة أن  :نتائج الدراسة 
بدرجة كبيرة لمعلم التربية البدنية وتمثـل نسـبة    مهمة) االستبانة(تضمنتها أداة الدراسة 

كفايات مهمة بدرجـة   )3(من مجموع الكفايات التعليمية، كما يرى أفراد العينة أن  %)97(
من مجموع الكفايات التعليمية، ولم تحصل أي كفاية من الكفايـات   %)3(متوسطة وتمثل 

كما رتـب أفـراد العينـة محـاور     . التعليمية على درجة قليلة األهمية أو عديمة األهمية
محور الكفايات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية، : الكفايات التعليمية وفقاً لمدى أهميتها كالتالي 

نمو المهني، محور الكفايات المتعلقة بتنفيـذ الـدرس، محـور    محور الكفايات المتعلقة بال
  .الكفايات المتعلقة بإعداد الدرس، محور الكفايات المتعلقة بتقويم الدرس

كما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسـة  
محور الكفايات المتعلقة بإعـداد  وفقاً لمتغير الوظيفة في محاور الكفايات التعليمية ما عدا 

  .الدرس
  (2001) : سالمة جمال دراسة:لثامنةالدراسة ا-1-1-8

 التدريسـية  تنمية المهـارات  في الميداني التدريب فاعلية مدى معرفة هدفت إلى
 والنشاط الالمنهجي، المدرسية، والبيئة المعلم والطالب الفصل، وإدارة والتنفيذ، التخطيط،
واسـتخدم   ، طنطـا،  بجامعـة  الرياضية التربية كلية في المعلمين الطالب لدى والتقويم
 الطـالب  جميـع  من الدراسة عينة وتكونت المسحي، باألسلوب الوصفي المنهج الباحث

 (80) طنطـا  جامعة الرياضية، التربية بكلية (تدريس تخصص) بالفرقة الرابعة المعلمين
 المهـارات  لتقويم تصميمه من موضوعية أداة الدراسة في هذه الباحث واستخدم طالب،

 الباحـث  واسـتخدم  طنطا، بجامعة التربية الرياضية كلية في المعلمين للطالب التدريسية
 البطاقـة  أبعـاد  من بعد درجات كل مجموع بين االرتباط معامالت اإلحصائية للمعالجة
 المهارات التدريسـية  أن الدراسة أظهرت وقد البطاقة، أبعاد من بعد لكل الكلية والدرجة

الفصل،  وإدارة والتنفيذ، التخطيط، هي مهارات سبعة في تحديدها تم المعلم، الطالب لتقويم
 لفتـرة  أن وأظهـرت  والتقـويم،  الالمنهجي، والنشاط المدرسية، والبيئة المعلم والطالب
 الدرجة إلى باإلضافة البحث، قيد التدريسية المهارات جميع تنمية إيجابي في أثر التدريب

  .للبطاقة الكلية
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   :2000)الجعنيني  (:التاسعة دراسةال-1-1-9
 فـي  الثانوي التعليم في مرحلة للمعلمين األساسية الكفايات معرفة إلى هدفت التي

 تربية مديرية )14( في معلماً ومعلمة (420) على أجريت والتي .نظرهم وجهة من األردن
 االلتزام التوالي على وكانت النسبية للمجاالت، األهمية الدراسة نتائج أظهرت إذ وتعليم،

 للحصـة،  التخطـيط  ومهـارات  وإدارة الصـف،  التدريس ومهارات المهنة، بأخالقيات
 عـدم  إلى الدراسة وأشارت ومهارات االتصال، التقويم، ومهارات المعرفية، والكفايات

 المعرفية الكفايات في األدبي الفرع لصالح معلمي الثانوي التعليم مسار لمتغير أثر وجود
 التربوية الخبرة لمتغير إحصائياً داللة ذات وجود فروق على ودلت االتصال، ومهارات

 ذوي والمعلمـات  المعلمين لصالح أيضا الخبرة الكفايات، ولمتغير مستويات جميع على
  .للدرس والتخطيط المعرفية مجال الكفايات على األعلى الخبرة

   2000):  الخميسي دراسة (:العاشرةالدراسة -1-1-10
 دولة في الموحدة المتوسطة للمناهج المرحلة في التدريسية الكفايات تقويم : بعنوان

  :الكويت
 بالنسـبة  المتوسـطة  المرحلة لمعلمي التدريسية الكفاية قياس إلى الدراسة هدفت

المعلمون  عليها يركز التي الجوانب وتحديد العربي الخليج لدول والمطور للمنهج الموحد
  .تدريسهم في أغفلت التي والجوانب

 وتنفيذه التدريس تخطيط مجال في التدريسية الكفاية تقويم أن إلى الدراسة توصلت
فـي   التدريسـية  الكفاية تقويم أن كما األداة، بنود لمعظم بالنسبة ممتاز إتقان كان بمستوى

  .البنود لجميع عال إتقان بمستوى كان الشخصية السمات مجال
 لمعلمـي  التدريسـية  الكفاية انخفاض أسباب لبحث دراسة إجراء الباحثة اقترحت
  .ومعالجتها المتوسط الصف الثالث

  ): 1998دراسة الحمادي( :عشر الحادية الدراسة-1-1-11
 والمـوجهين  المعلمين وجهة نظر من للمعلمين الالزمة التدريسية الكفاياتبعنوان 

  :قطر بدولة الثانوية المرحلة في
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 وجهة ومن نظرهم وجهة من للمعلمين الالزمة الكفايات تحديد إلى الدراسة هدفت
 ممـن  ومشـرفاً  معلماً (351) من الدراسة عينة وتكونت توجيههم، على نظر المشرفين

  .الدوحة  بمدينة الحكومية الثانوية يعملون بالمدارس
التعليميـة   األهـداف  على موزعة كفاية (91) من مكونة استبانة الباحث طور وقد
التـدريس   وطرائـق  التعليميـة  والوسائل الدرس وتخطيط المعلم وخصائص والمحتوى

 مهمـة  الكفايـات  جميع أن إلى الدراسة توصلت .والتقويم  اإلنساني واألنشطة والتعامل
 عدم ظهر كما التقويم، كفاية وتالها األولى الصف المرتبة إدارة احتلت كفاية وقد للمعلمين

 أصحاب لصالح للخبرة تعزى فروق ظهرت بينما داللة تعزى للمؤهل ذات فروق وجود
  .الطويلة  الخبرات

  ):1998محمد محمود الحيلة : ( عشرالثانية  الدراسة-1-1-12
أثر التدريس المصغر، أثناء التربية العملية، في إكساب الطلبـة  "تناولت موضوع 

  ".للوسائل التعليمية والتعلميةالمعلمين، كفايات التوظيف الفعال 
في التعرف على موضوع التدريب فـي مجـال الوسـائل    : تتلخص مشكلة البحث

، والذي يعني تدريب الطلبة المعلمـين قبـل   "التدريس المصغر"التعلمية باستخدام أسلوب 
 الخدمة إلكسابهم المهارات التدريسية الالزمة للتوظيف الفعال للوسائل التعليمية في الغرف

  .الصفية بشكل دوري فعال
... طالبا وطالبة من طلبة كلية العلوم التربوية الجامعيـة   24: شملت عينة البحث

، 97/1998مستوى سنة رابعة ممن هم ملتحقون ببرامج التربية العملية، للفصل الدراسي 
، وقد تم توزيع أفراد العينـة علـى ثـالث مجموعـات     )طالبة 12طالبا و 12(وتكونت 
المجموعة ) طالبات 04طالب، و 04(، بحيث تكونت كل مجموعة من ثمانية أفراد للدراسة

األولى تدربت بالتدريس المصغر، أما الثانية فقد تدربت من خـالل مشـاهدة حصـص    
  .توضيحية مسجلة، في حين تدربت الثالثة من خالل المشاهدة الصفية التقليدية

مـن إعـداد   ) توافرها لدى المعلمصحيفة تقويم للكفاءات الواجب : (استعمل األداة
  .فقرة، تمثل كل فقرة كفاءة من الكفاءات التدريسية 20الباحث تكونت من 
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في أن الفروق كانت دالة إحصائيا بـين أفـراد مجموعـة    : تتلخص نتائج البحث
التدريس المصغر، وأفراد مجموعة مشاهدة الحصص التوضيحية المسجلة، ولصالح أفراد 

  )α=0.05(صغر عند مستوى الداللة مجموعة التدريس الم
والفروق كانت دالة إحصائيا بين أفراد مجموعة التدريس المصغر وأفراد مجموعة 

وبين أفراد  )11.62(مشاهدة الحصص الصفية، ولصالح أفراد مجموعة التدريس المصغر 
مجموعة مشاهدة الحصص التوضيحية المسجلة، وأفراد مجموعـة مشـاهدة الحصـص    

، وأي أن )0.62(لح أفراد مجموعة مشاهدة الحصص التوضيحية المسجلة الصفية، ولصا
داللة الفروق بين متوسطات مجموعات التدريب كان مصدرها التدريس المصـغر أوال،  

  .ومشاهدة الحصص التوضيحية المسجلة سمعيا وبصريا ثانيا
بضرورة تدريب الطلبة المعلمين في كليات العلوم التربوية، من : أوصلت الدراسة

خالل التدريس المصغر، وإذا لم يتوفر ذلك، فمن خالل مشاهدة حصص توصيحية مسجلة 
  .بصريا، وذلك قبل التحاقهم ببرنامج التربية العملية في المدارس التطبيقية –سمعيا 

  ) :1995البابطين، (:عشر ثالثةالالدراسة -1-1-13
الكفايات التعليمية الالزمة للطالب المعلم وتقصي أهميتها وتطبيقها من وجهة نظر  

المشرف عليه في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض ، تم تطبيـق اسـتبانة رأي   
الميدانيـة   -م  1995تضمنت خمسة مجاالت رئيسة على عينـة مـن طـالب التربيـة     

الباً ــط )181(وتكونت من 1994والمشرفين عليهم في الفصل األول من العام الجامعي 
 .مشرفاً تربوياً )33(و

 :نتائج الدراسة
    اتفق طالب التربية الميدانية والمشرفون عليهم من أعضاء هيئة التـدريس واألسـاتذة

همة لمعلم المرحلتين المتوسطة على أن الكفايات التعليمية المتضمنة في هذه الدراسة م
 .والثانوية

      أجمع المشرفون على أن طالب كلية التربية بجامعة الملك سـعود يطبقـون قائمـة
مـن  %)  67.7( الكفايات التعليمية الخاصة بهذه الدراسة بدرجة ضعيفة نسبياً وبنسـبة  

 .الدرجة العظمى
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 :(1993) دراسة عوجان :عشر الرابعة الدراسة-1-1-14
 عنـد  ممارستها التعليمية ودرجة الكفايات على التعرف إلى هدفت دراسة أجرى 
 نـم الدراسة عينة األردن، وتكونت في األساسي التعليم لمرحلة الرياضية التربية معلمي

 كانت التعليمية الكفايات درجة ممارسة أن الدراسة نتائج وأظهرت ومعلمة، معلما (440) 
 والخبرة المعلمين، لصالح الجنس إحصائياً لمتغيرات دالة فروق وهناك متوسطة، بدرجة
  . األعلى المؤهل العلمي لصالح والمؤهل خبرة، األكثر لصالح

 ):1990سعد جسام الهاشمي، ومحمود عودة : (عشر خامسةال الدراسة-1-1-15
معرفة أثر برنامج التربية العملية في اكتساب الطلبـة المعلمـين   : عنوان الدراسة

  .للكفايات التعليمية
  :إلى هدفت الدراسة

معرفة أثر برنامج التربية العلمية في اكتساب الطلبة المعلمين للكفايـات التعليميـة   
  .لالزمة لهم بالكلية

  .معرفة أهم الصعوبات التي تواجه سير البرنامج
  .فردا موزعين إلى أربعة فئات )556(تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
  ا )186(طالب التربية العمليةفرد. 
  ا )130(الطالب الخريجينفرد. 
  ا )250(المشرفين ومديري المدارسفرد. 
  ا )35(مشرفون من جامعة الكويتفرد. 

  .االستبيان :أدوات الدراسة
  .المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة

   :أهم النتائج
 بعض الصفات الشخصية والمهنيـة   إن البرنامج قد نجح في إكساب الطلبة المعلمين

  .وبعض المهارات التدريسية
 لم ينجح في إكسابهم مهارات تقويم تعلم التالميذ.  
 تشديد إدارة المدرسة المتعاونة في التعامل مع الطلبة المعلمين.  
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عـايش  ( ):1984عايش زيتون وسليمان عبيـدات  : (عشر سادسةال الدراسة-1-1-16
 .)157: ، ص1984زيتون، سليمان عبيدات، 

دراسة تحليلية تقويمية لبرنامج التربية العمليـة فـي الجامعـة    "تناولت موضوع 
  ".األردنية

تهدف الدراسة إلى تحليل وتقويم برنامج التربية العملية في كليـة   :مشكلة البحـث 
  :التربية بالجامعة االردنية، وذلك من خالل دراسة عاملين اثنين هما

) الطلبة األسـاتذة (نظر العناصر المشاركة في التربية العملية معرفة وجهات : أوالً
والتعرف على مشكالتهم مع التربية العملية، وانطباعاتهم عنهـا مـن حيـث التـدريب،     

  .المشاركة، اإلشراف والتنظيم
تحديد العالقة اإلرتباطية بين متغير الممارسة الفعلية في التربية العملية مـع  : ثانيا

معدل المسافات التربوية، المعدل التراكمي في الجامعة الجانـب  : ت التاليةكل من المتغيرا
النظري للتربية العملية، درجة طرق وأساليب التدريس الخاصة، ومتوسط درجة الفائـدة  

  .من دراسة مساق التربية العملية
طالبا وطالبة موزعين في المجموعة  )58(تكونت عينة الدراسة من  :عينة البحـث 

  .طالبا يمارسون برنامج التربية العملية) 17(تضم  الثانية
فقرة  )40(مكونة من ) استبيان(ولجمع المعلومات تم تطوير أداة بحث  :أداة البحث

  .تم إيجاد صدقها وثباتها بالطرق المألوفة
من أفراد العينة أكدوا اسـتفادتهم مـن    % 78.2توصل الباحثان أن  :نتائج البحث

  :ساعدتهم في برمجة المخطط العام للتدريس وفي مجاالت التالية التربية العملية، حيث
تحديد األهداف، اختيار محتوى النشاطات التعليمية المناسبة اختيار الوسـيلة التعليميـة،   

  .التقويم المناسب لألهداف المراد تحقيقها في المواقف التعليمية التعلمية
  .r=0.62كما أثبتا أن هناك عالقة ارتباطا ذات داللة إحصائية 

  
  
  
  



  الدراسات المشابهة والمرتبطة                                                           الفصل األول
 

 
27 

تونس، ص  1981أنطوان رحمة، ():1981أنطوان رحمة : (عشر سابعةال الدراسة-1-1-17
151،139.( 

أثر اإلعداد التربوي للمعلمين في عملهم المدرسي دراسة تجريبية تتبعية : " تناولت
التربية العملية لمدرسي المرحلة اإلعدادية والثانوية  في فاعلية اإلعداد التربوي من خالل

  ".في سوريا
الكشف عن وجود عالقة تابعية بين اإلعداد التربـوي  : تتلخص مشكلة البحث في

للمعلمين بواسطة التربية العملية وبين عملهم المدرسي، أو عدم وجودها، والسـعي إلـى   
ن النتائج في تخطيط اإلعـداد التربـوي   تحديد مدى تلك العالقة ومكوناتها ثم االستفادة م

  .للمعلمين
: انطلق الباحث من الفرضية األساسية التالية إن اإلعداد التربوي المنفذ على عينـة 

الدراسة من خالل التربية العملية يؤدي إلى تنمية الكفاءات التعليمية للمعلمين، وتحسـين  "
لتالميذ، والتعامل معهم، ثم التعامـل  سلوكهم التربوي التي يمارسها المعلم في توجيه تعلم ا

مع الزمالء، والنشاط في المجتمع، وباتجاه التوجيهات التربوية النفسية التي وجهت للمعلم 
إلخ وإن ذلك التحسن يرتبط باإلعداد التربوي، ... أثناء إعداده عن طريق التربية العملي 

  ".ويرجع إليه، وانه يكون معتدالً
با وطالبة من طلبة معهـد إعـداد المدرسـين، وكليـة     طال 80شملت عينة البحث 

  .طالبا وطلبة من جامعة دمشق 80التربية، 
  :التالية األدواتاستعمل 

اختبار المعلومات التربوية، وهو يقيس مستوى المعلومات التربويـة عنـد أفـراد    
  .العينة

 وهو يقيس اتجاهات المفحوصين نحو التصـرف فـي  : اختبار االتجاهات التربوية
  .المواقف التربوية

بطاقة تقويم عمل المعلم في التربية العملية قصد االستعانة بها في مالحظـة االداء  
  .التربوي للمعلم وتقدير مستواه
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االختبار األساسية الثالث، اسـتخدم فـي الدراسـة عـدد مـن       أدواتإلى جانب 
رات التربوية والنفسية االختبارات التحصيلية المتحان طلبة المعهد وكلية التربية في المقر

  .وبصورة متتالية تتبعيه
التربـوي للمجموعـة    األداءأن معامالت االرتباط بين : تتلخص نتائج البحث في

  :أثناء إعدادها التربوي كان كاآلتي أدائهاالتجريبية أثناء الخدمة وبين متغيرات 
  دالغير  0.156معامل االرتباط مع المعلومات التربوية في اول اإلعداد.  
  دال 0.358معامل االرتباط مع المعلومات التربوية في نهاية اإلعداد.  
  دال 0.416معامل االرتباط مع االتجاهات التربوية في أول اإلعداد.  
  دال 0.475معامل االرتباط مع االتجاهات التربوية في نهاية اإلعداد.  
  دال 0.380معامل االرتباط مع التربية العملية في السنة االولى.  
  دال 0.479معامل االرتباط مع التربية العملية في السنة الثانية.  
  دال 0.456معامل االرتباط مع المقررات التربوية معدل السنتين.  
  دال 0.495معامل االرتباط مع التربية العملية في السنة الرابعة.  

  :يأوصلت الدراسة بما يل
قتراح تحديدها وفق مخطـط يبـدأ   وتحديدها، ا األهدافبعد أن قام الباحث بتقويم 

  .المعلم وتحليله، واختيار النماذج المطلوبة أداءبمالحظة 
في تقويم طرائق التدريس للمقررات التربوية، والتدريب العملي على التعليم، تبين 
للباحث قصورها عن تحقيق أهداف اإلعداد التربوي، لذا اقترح مسارا تعليميـا وتـدريبيا   

دراسـة نظريـة وعمليـة،    : أواله دراسة نظرية، ثانيتهـا : ث خطواتجديدا يتضمن ثال
  .التربوي بعد أن تعلم أسسه النظرية األداءالتدريب العملي الكتساب مهارات : وثالثتها

في تقويم التقويم وتحديده كانت المالحظة األساسية أن التقويم فـي المعهـد يهـتم    
 أهـداف بتحصيل المعلومات النظرية، وأنه في التربية العملية قليل الدقة والـتالؤم مـع   
 أهـداف اإلعداد التربوي، وكانت اقتراحات التجديد أن يوضع نظام للتقويم يـتالءم مـع   

  .لجديدة المقترحةاإلعداد التربوي والطرائق ا
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جامعـة  / مركز البحوث التربوية ،كلية التربيـة  : ( عشر ثامنةال الدراسة-1-1-18
 .)175: ، تونس ص)1982(مركز البحوث التربوية ( )75/1976/1977الرياض سنة 

تتلخص مشكلة البحث فـي  " التربية العملية دراسة تحليلية تتبعيه"تناولت موضوع 
  :اآلتي
  ودرجة االرتباط بين نجاح الطالب المعلمين في التربية العمليـة  التعرف على نوع

  .وتحصيلهم في مقرر طرائق التدريس الخاصة
  التعرف على نوعية ودرجة االرتباط بين نجاح الطالب في التربية العملية ومعدلهم

  .الدراسي العام
  العمليةالتعرف على المشكالت التي يواجهها الطالب المعلم في أثناء التربية.  

  :انطلقت الدراسة من فرضيتين صفريتين هما
     ال يوجد ارتباط ذو داللة بين الدرجات التي يحصل عليها الطـالب فـي التربيـة

 .العملية، وبين الدرجات التي يحصلون عليها في مقرر وطرائق التدريس الخاصة
     ال يوجد ارتباط ذو داللة بين الدرجات التي يحصل عليها الطـالب فـي التربيـة

 .1776العملية، وبين معدل تحصيلهم الدراسي العام 
م، المجموعـة  75/76طالبا من كلية التربية العام الدراسي  93: شملت عينة البحث

  .م76/77طالبا في الفصل األول من العام الدراسي  90الثانية فتكونت 
  :استمد البحث بياناته من المصادر التالية: دوات البحثأ
   كشوف العالمات الخاصة بنفس الطالب قصد الحصول على درجاتهم في مقـرري

  .التربية العملية وطرائق التدريس
 استبيان وزع على أفراد العينة يتعلق بالتربية العملية. 

  : في اآلتي: تتلخص نتائج البحث
  اختبار للفرضية األولى، وقع فحص العالقة بين درجات الطالب في التربية العملية

، ولذا 0.01عند مستوى الداللة  +)0.61(وطرائق التدريس فوجد أم معامل االرتباط 
 .فهي فرضية مرفوضة



  الدراسات المشابهة والمرتبطة                                                           الفصل األول
 

 
30 

 ا للفرضة الثانية فحصت درجات الطالب في التربية العملية معدلهم التراكمي ياختبار
ولـذا فهـي    0.01عند مسـتوى الداللـة    +)0.08(د أن معامل االرتباط العام، فوج

  .مرفوضة أيضا
  :أوصت الدراسة بـ

     ضرورة الربط بين محتوى طرائق التدريس الخاصة، وبـين نشـاطات التربيـة
 .العملية

 ا من حيث المادة وطريقـة   -ضرورة استعداد الطالبا وافيالمعلم للدرس استعداد
 .الستعداد كل مواد الدرس المحدد للطالبالتدريس، وأن يشمل ا

   ا ومن قبل أستاذ واحد، وتدخل المشـرفا، ومتعددجعل اإلشراف مفاجًئا، ومستمر
بعد حصة التدريس وأن يرتكز اهتمام المشرف على إيجابيـات وسـلبيات درس   

  .الطالب المعلم
  :الدراسات األجنبية-1-2
 1993)(جارمون  دراسة:الدراسة األولى -1-2-1

Pre-Servic Teachers Perception of the first year of teacher Preparation 
program .  

  .المعلمين إعداد برنامج في األولى للسنة الخدمة قبل ما معلمي تقديرات : بعنوان
 إعـداد  برنامج تقويم إلى ، وهدفت األمريكية متشجن والية في الدراسة إجراء تم

مـن   لهم الالزمة التعليمية الكفايات طلبته إكساب على وقدرته الخدمة قبل الطلبة المعلمين
    .البرنامج  من األولى السنة أنهوا الذين المعلمين نظر الطلبة وجهة

حيـث   من المعلمين الطلبة إعداد برنامج في ضعف وجود على الدراسة نتائج دلت
وجـود   إلـى  وأشارت العملي، من أكثر النظري الجانب على وتركيزها التدريس أساليب

  .كافة التدريسية المساقات في التدريس لكفايات طلبته اكتساب مستوى انخفاض في
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  :  ,Cheng,et,al 1997) وآخرون شينغ دراسة( :الدراسة الثانية-1-2-2
Perception of Teacher Competence from Students to Teacher . 

   .المعلم إلى الطالب من المعلم كفاية تقدير : بعنوان
كفايات  تعرف إلى وهدفت شيكاغو، والية في التربية كلية في الدراسة هذه أجريت
 وحصلوا على االبتدائية المرحلة معلمي إعداد برنامج سنتي اجتازوا الذين الطلبة المعلمين
 التي طـرأت  التغيرات تعرف ثم ومن نظرهم وجهة بحسب وذلك التعليم شهادة برنامج

  .كامل عام لمدة التدريسي العمل في انخراطهم بعد هذه التقديرات على
 قبـل  المعلمين الطلبة تقديرات تقيس عبارة(60) تضمنت  رأي ةاستبان استخدمت

إدارة   :اآلتيـة  المجاالت االستبانة وتضمنت عام، لمدة التدريس وبعد البرنامج النجاح في
 .المدرسية العالقات الصفي، التفاعل المهنية، الكفايات الصف،
 :اآلتية  النتائج إلى الدراسة توصلت
 عن كفاياتهم تماماً مماثلة تقديرات التدريس وبعد النجاح قبل المعلمون الطلبة أعطى. 
 عال مستوى على الصف إدارة متطلبات في لكفاياتهم تقديرهم كان.  
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 :السابقة الدراسات على التعليق-2
   :يأتي ما استخالص يمكن السابقة الدراسات على االطالع بعد

 البيداغوجية، التربية العملية والكفاياتالوسائل  أغلبيتها في الدراسات تناولت 
  .اإلتقان  من مستوى مهنته بأعلى ألداء المدرس يحتاجها التي التدريسية

 وجهة من المعلمين لدى أو المتوافرة الالزمة الكفايات تحديد إلى الدراسات عمدت 
التدريسية من خالل  الهيئة أعضاء أو التربويين المشرفين نظر وجهة من أو نظرهم

 .التربية العملية

 لمعلمي بعض االختصاصات  الالزمة التدريسية بالكفايات الدراسات بعض اختصت
 بغض للمعلم الالزمة التدريسية الكفايات اآلخر بعضها تناول ،بينما المختلفة بفروعها

  .بتدريسها يقوم التي المادة عن النظر
 اقتصر بعضها ،إذ السابقة الدراسات تناولتها التي التدريسية الكفايات مجاالت تباينت 

 في بعض أخرى مجاالت إضافة تمت بينما والتقويم، والتنفيذ التخطيط كفايات على
المهني والعلمي  والنمو الصف وإدارة اإلنساني التعامل كفايات مثل الدراسات
  .وسائط تعليميةواستعمال 

 تحديـد   إلـى  بعضـها  هـدف  حين منها،ففي المحددة األهداف في الدراسات اختلفت
الكفايـات   تحديـد  إلـى  اآلخر بعضها المعلمين،عمد من فئة لدى المتوافرة الكفايات
  .بإتقان التدريس مهنة ألداء للمعلمين الالزمة

 الدراسات بعض اكتفت أهدافها،بينما لتحقيق المستخدمة األداة في الدراسات اختالف 
  .المعلمين  ألداء مالحظة بطاقة اآلخر بعضها واستخدم رأي، باستبانة

 األساسية  المرحلة ابعضه تناول الدراسية ،إذ المرحلة تناول في الدراسات اختلفت
 .الثانوية  المرحلة اآلخر بعضها وتناول

 على القائمين بالمعلمين الدراسات بعض في تحددت العينة ،إذ في الدراسات اختلفت 
 برامج بأحد الملتحقين المعلمين بالطلبة تحددت أخرى دراسات في بينما عملهم رأس
 .التربية  كليات في وتأهيله المعلم إعداد
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التربية العملية  لموضوع تناولها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تشترك
في  والمتمثلة، الطلبة من عينة لدى الكفايات توافر وضرورة مدى تحديد هدفها وفي

 مع يتفق مما ،والتقويم ،والتنفيذ التخطيط:الثالثة والمحاور الرئيسة الوسائل البيداغوجية
  . الحالية الدراسة محاور

العملية الهادفة  التربية برنامج واقع تدريس على الضوء تلقي أنها في عنها وتختلف
في كل  تنمية كفايات التدريس لدى طلبة علوم و نشاطات التربية البدنية و الرياضية إلى
  .الجلفة و االغواط والمسيلة وعالقتها بالوسائل البيداغوجية جامعة من

فعاليتها  على العملية ويؤكد للتربية تصور وضع الدراسة هذه في الباحث ويحاول
 العملية التربية برنامج البيداغوجية ويقترح  زيادة مدةو أهميتها وعالقتها  بالوسائل  

والكفاية  وزيادة   الخبرة ذوي من الجيد األكاديمي المشرف باختيار االهتمام وضرورة
  .االهتمام بالوسائل التي تزيد وتعود بالفائدة على نوعية تكوين الطالب 

 أهمية على التأكيد في والمتعددة المتنوعة الدراسات هذه الباحث من استفاد كما
 نتائجها ضوء في يتحدد والتي الجيد المستقبل معلم إعداد في الجيد العملية التربية برنامج

  .واإلبداعي الفعال للمعلم الالزمة والمهارات للكفايات امتالكه مدى
  :اآلتي  السابقة للدراسات الحالية الدراسة وأضافت

  فائدة استعمال الوسائل البيداغوجية بهدف اختصار الوقت والمجهود والرفع من نوعية
 .األستاذوالتطبيقي للطالب  األكاديميالتكوين 

 لدى  األساسية الكفايات وفرة أهمية من السابقة الدراسات عليه أكدت ما على التأكيد
 .األساتذة و المعلمين في مختلف األطوار

 اكتسابها من طرف طلبة علوم و نشاطات الواجب  األساسية اتالكفاي بدراسة تفردت
 .التربية البدنية و الرياضية أثنا تكوينهم األكاديمي الجامعي

  الدراسات من كاف بعدد يحظ لم دراسة مجتمع لتشمل اتسعت. 
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  : الصةخ
التي تحتلها التربية العملية والوسائل البيداغوجية في تجهيز وتكوين  لألهميةنظرا 

وضبطه للفنون  للمقاييس الطالب األستاذ ليخوض مشواره المهني التدريسي،وهذا بعد تلقيه
 التربوية وإحاطته بكفايات التدريس من تخطيط وتنفيذ وتقويم فهي بمثابة المحرك الرئيسي

هو إيجابي ليغرس في  ما وموجه ومدرب ومحفز لكللما سيقوم به في دوره كمربي 
موضوع بحثنا هذا  أنذالك   إلى أضفاألجيال بذور الجد للنهوض بهذا الوطن العزيز ،

يخدم المتلقي  والجامعات والمعاهد  ما إلىاالسترسال والتوسع فيه والوصول  إلىيحتاج 
 وأردنان الوسائل البيداغوجية في استبيا إليه تطرقنا التعليم العام  وهذا ما إلىوصوالً 

توضيح عالقتها بالتربية العملية التي من شأنها تنمية كفايات التدريس لدى طلبة الماستر 
إلى   وقد قسمنا استبيان كفايات  التدريس  في كل من جامعة الجلفة، االغواط، والمسيلة

  .والتقويمالتنفيذ التخطيط، ومحور ثالث  محاور 
 في بينما عملهم رأس على القائمين المعلمينفي عينتها   الدراسات بعضاستهدفت 

 في وترقيتهاألستاذ  إعداد مناهج بأحد الملتحقين المعلمين بالطلبة تحددت أخرى دراسات
التربية دراسته  لجوهر  في السابقة الدراسات مع موضوعنا الحالي شترك،يالتربية  كليات
 لكفاياتبااإللمام  وضرورة مدى تحديد غايتها وفي وعالقتها  بالرسائل البيداغوجية العملية

  .الطلبة من عينة لدى
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  :تمهيد
في التعليم، ففي وقتنا الحاضر تهدف  األساسيةتعتبر الوسائل التعليمية من العناصر   

طرق التعليم الحديثة إلى استغالل جميع حواس الفرد في التعلم وذلك باستخدام الوسـائل  
على اشـتراك   أساسهامن حاسة واحدة، كما تقوم في  أكثرالتعليمية المختلفة التي تخاطب 

المـتعلم عـن    أكثر من حاسة في تكوين التصور الذهني والمفاهيم بصورة أفضل  لـدى 
ويمكن عن طريق الوسائل تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى " المتبع"األسلوب التقليدي 

تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد التعلم، كما تقدم للمتعلمين خبرات حية وقوية التـأثير  
ـ   ه كما تمد الفرد بمصادر لإلرشادات أو الرموز التي تؤدي إلى زيادة بقاء أثر مـا يتعلم

  .وتجعل التعلم حيا ومحسوسا
 لتحقيـق  باألجيال النهوض مسؤولية عاتقه على تقع والذي الزاوية حجر المعلم يعد  
 الناحية من مهنياً بإعداده االهتمام ينبغي ولذلك والتعليم، التربية عملية من المنشودة األهداف
  .به  المنوط بالدور يقوم حتى والتطبيقية النظرية

 تضييق المسلمات من وبات معاً، والتطبيق النظرية بأهمية يؤمن عصر نعيش ونحن
 في والتعليم التربية مجال في المنظرين جهود تظهر أن نريد المنطلق هذا ومن بينهما، الفجوة
  . التطبيق أهمية تكمن وهنا األجيال منها ويستفيد التربوي الميدان

أهم الحصص التي يدرسها الطالب خالل تكوينهم الجـامعي   من أن فيه الشك ومما
 فيه تُترجم هذه الحصة الفضاء الذي  تُعد إذ العملية التربية هي حصة لمهنة المعلم إعدادهمو

 بتطبيق للطالب فيها يسمح والتي الواقع أرض على ينفذ ملموس واقع إلى التربوية النظريات
 مـع  التعامـل  وكيفية الدراسي النظام متطلبات على للتعرف الفرصة تعلمه، وتعطيه ما كل

 تـم  لما حقيقي تصور الطالب لدى يتكون العملية التربية خالل ومن ،الواسع بمفهومه المنهج
  .له بالنسبة معنى وذا وظيفية قيمة يشكل وأصبح ونظريات مبادئ من دراسته

 العمليـة  التربيةب ما يتعلق لكل العريضة الخطوط نضع أن سنحاول الفصل هذا وفي
  . على تدريس هذا المقياس المشرف الطالب واألستاذ من
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  :الوسائل البيداغوجية -1
  :تسميتها وتطورها -1-1

دخلت الوسائل التعليمية وخالل مراحل تطورها تحت تسميات مختلفة وفقًا للتطور   
  :التاريخي لها وهي حسب تطورها التاريخي كما يلي

 ):Teatching Aidsمعينات التدريس (الوسائل المعنية  -1-1-1
وتتبع هذه التسمية من الدور الذي تلعبه الوسائل في مساعدة كل من المعلم والمتعلم 

 .في تسهيل عمليتي التعلم والتعليم
 :)Audiovisual Aids(الوسائل السمعية البصرية  -1-1-2

أو االثنين معا نسبة إلى  وترجع هذه التسمية إلى كون الوسائل إما مرئية أو سمعية
 .الحاسة التي نتعلم بواسطتها

  :وسائل اإليضاح  -1-1-3
وتدل على الدور الذي تلعبه هذه الوسائل من توضيح ما يقوم المـدرس بشـرحه     

 )13، ص2001عبد الحافظ سالمة،( .بشكل نظري ال يتضح إال بهذه الوسائل
  :)Educational Technolog(تكنولوجيا التعليم أو التكنولوجيا التعليمية  -1-1-4

وتتبع هذه التسمية من طبيعة التقنية المركبة التي تتكون منها هذه الوسائل وتستخدم   
  .في التربية فيما بعد

الوسائل التعليمية وهـي األكثـر شـيوعا، وسـائل     : ووردت تسميات أخرى منها  
عبـد  ( .تكنولوجيا التعليماالتصال التعليمية، والوسائل الوسيطية، وأحدث هذه التسميات هي 

  .)13ص، 2001الحافظ سالمة،
  :أقسام الوسائل التعليمية -1-2
  :الوسائل الرياضية الرسمية -1-2-1

وهي التي يستعملها الرياضي في ممارسة النشاط الرياضي، من حيـث األبعـاد   "  
  ".والمقاييس التي تحدد المساحة التي تجري فيها الرياضة

  :الوسائل البديلة -1-2-2
هي تلك الوسائل التي تلجأ إليها لتغطية النقص الذي تشهده المؤسسة والمنشـآت  "  

  ".ككل، بسبب قلة اإلمكانيات المادية أو اإلهمال المقصود أو غير المقصود
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  :الوسائل البيداغوجية-1-2-3
يجب أن تحتوي كل منشأة رياضية على وسائل بيداغوجية وعتادا لتحسـين الممارسـة   "

  ".الرياضية
  :الوسائل السمعية البصرية-1-2-4

وذلك بعرض الحركة بشكلها الطبيعي أو في شكل رسومات معنية والتي تـدرك  "  
حسيا بصورة غير مباشرة عن طريق المالحظة، يصاحب ذلك العرض الحي او الصورة 

عـدنان  ( .الشرح اللفظي، ويحقق العرض الغرض إذا ما قدمناه بشكل واضح يراه الجميع
  )144، ص1994آخرون، درويش جلول و

  :الصفات المميزة للوسائل التعليمية -1-3
أما عن الوسيلة التعليمية الجيدة فهناك خصائص عدة تحكم جودة الوسيلة ومناسبتها 

  :للموقف التعليمي، ومن هذه الخصائص ما يلي
إن توفر عنصر التشويق في الوسيلة عامل هام جـدا مـن عوامـل    :التشويق-1-3-1

فالهدف من الوسيلة تسهيل عملية التعلم بشكل عام، وليس أفضل مـن عنصـر   نجاحها، 
  .التشويق لتسهيل هذه العملية

أما كيف نجعل الوسيلة مشوقة؟ فهذا من مسؤولية المصمم والمنتج، فقـد تكـون   
األلوان إذا كانت لوحة، وقد تكون جودة المعلومات أو اإلخراج والتصوير إذا كانت فيلما 

  .د تكون جودة اإللقاء ووضوح الصوت إذا كانت تسجيال صوتياسنيمائيا، وق
  :وهكذا فإن إشاعة عنصر التشويق يكون بطرق متعددة، وثماره التربوية عظيمة  
 فهو الذي يشد انتباه المتعلم وبذلك يمنع الفوضى، والتلهي بأشياء أخرى.  
 رهم، وبالتـالي  وهو الذي يثير لدى المتعلم تساؤالت، ويطلق العنان لخيالهم وتفكي

  .اكتشاف ما هو جديد
    وهو الذي يطرد الملل من نفس المتعلم، ويجعله يقبل على الـدرس دون سـأم أو

 .ككلل
 :ويقصد بما مناسبة الوسيلة لما يلي :المالئمة -1-3-2

   مستوى المتعلم اللغوي والمعرفي، واالنفعالي والجسمي، أي مناسبة للغة المـتعلم
االنفعالي والجسمي، وهل المجموعة من ذوي العاهـات  وخبراته السابقة، ونضجه 

 .إلخ... البصرية مثال؟ أو الشخصية 
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 حجم المجموعة التي ستعرض لها هذه الوسيلة هل هي كبيرة الحجم؟ أم غير ذلك.  
 هل هو حصة كاملة؟ أم أكثر ، أم أقل؟: الوقت المخصص للعرض  
 إلخ... رة؟ هل الحصة االولى أم الثانية، أم األخي: توقيت العرض.  
 مراعاتها لعادات وتقاليد المجتمع فمثال ال يجوز عرض صـور  : البيئة االجتماعية

  .منافية لألخالق والدين في مجتمع محافظ
 من حيث اإلمكانات المادية لعرض هذه الوسيلة، وتوفر الخدمات، : البيئة المدرسية

وفر التيار الكهربـائي؟  فمثالً إذا أردنا عرض فيلم فيديو، أما فيلم سينمائي، فهل يت
هل تتوفر قاعة عرض تتسع للمتعلمين؟ هل يتوفر الشخص الذي يشغل هذا الجهاز 

  .الخ... بشكل سليم؟ 
 ونوع المادة الدراسية التي ستخدمها هذه الوسيلة: محتوى المنهاج.  
 أهداف الدرس التعليمية بجميع مستوياتها المعرفية، واالنفعالية، والنفس حركية.  
 28-26 ص، 2001عبد الحافظ سالمة، ( .المعلم وميوله ومهارته في استخدامها اتجاهات(  

فال يجوز أن تعرض الوسيلة المحتوى بشكل فوضوي، ألن ذلك يبعث  :التنظيم-1-3-3
على التشتيت، فالتنظيم في عرض المحتوى من السهل إلى الصعب، ومن الكل إلى جزء 

الوسيلة، كما هو الحال في عرض محتـوى أي  ومن المعلوم والمجهول، ضروري لنجاح 
مادة دراسية، ويدخل ضمن التنظيم، البعد عن التعقيد، والوضوح الصوتي، أو الكتابي أو 

 .األلوان أو الصور حسب نوع الوسيلة
فالصدق في المعلومات الواردة في الوسيلة،  :واألمانالصدق والدقة والتناسق -1-3-4

فال يجوز عرض معلومات خاطئة، وهذا يستدعي من المصـمم  دافع للمتعلم إلى الثقة بها 
والمنتج والمستخدم التأكد من صحة هذه المعلومات قبل استخدامها، ويتبع ذلك توخي الدقة 
في هذه المعلومات والدقة في اإلنتاج، أما التناسق ففيه صقل لذوق المتعلم، إضافة إلى شد 

ث على التشويق هو جمال اللوحة، أو الصوت االنتباه الذي مرده عنصر التشويق فالذي بع
  .أو الصورة

التناسق في األلوان، التناسق بين حجم حروف الكتابة، التناسق في : مثال على ذلك
إلخ، ويقصد باألمان عدم إحداث أخطـار  ... األصوات، التناسق بين الصوت والصورة 

ـ . إحضار أفعى أو عقرب لعرضه على المتعلمـين : للمتعلم مثل رض لوحـة ذات  أو ع
  .إلخ... أطراف حادة، أو استخدام جهاز غير مأمون من الناحية الكهربائية 
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أي تمثل الوسيلة، ما هو موجود في الواقع، فمثال ال تعرض لوحة تمثل :الواقعية-1-3-5
الربيع وتكوين األرض مقفرة، وال تعرض فيلما سنمائيا يمثل الحياة العربية فـي العهـد   

  .إلخ... يلبس قبعة أو يحمل جهاز تيلفون أو يركب سيارة  واألميرسي، أو العبا األموي
  .ويندرج تحت الواقعية أيضا إمكانية إنتاج الوسيلة، وتوافر موادها في البيئة

لصـنع   األولية؟ وهل المواد األوليةأي هل تتوفر اإلمكانات المادية لشراء المواد 
هذه الوسيلة متوفر في األسواق؟ وهل تتوفر في المدرسة اإلمكانات الفنية إلنتـاج هـذه   
الوسيلة، ويمكن صياغة هذه الصفات بطريقة أخرى تحمل المعنى نفسه، وعليك اختيار ما 

  : يناسبك وهي
  توافق الوسيلة مع الغرض، أو الهدف الذي تسعى لتحقيقه منها كتقديم المعلومات أو

 .إكساب التلميذ لبعض المهارات أو تعديل اتجاهاته
 صدق المعلومات التي تقدمها الوسيلة. 
 أن تكون الوسيلة مثيرة لالنتباه واالهتمام. 
 ا ال ينفصل من المنهاجأن تكون جزء. 
 أن تكون الوسيلة في حالة جيدة. 
 الحافظ عبد ( .أن تكون مراعية لخصائص التالميذ ومناسبة لعمرهم الزمني والعقلي

 )28-26، ص 2001سالمة، 
  أن تساوي الوسيلة الجهد، والمال الذي يصرفه المعلم إعدادها والحصول عليها وأن

يكون العائد التربوي من استخدام الوسيلة مناسبا للجهد والمال المبذولين في سـبيل  
 .الحصول عليها

 أن تتسم بالبساطة والوضوح، وعدم التعقيد. 
 دة والمساحة والحجم مع عدد التالميذ في الصف، وأنـا  أن تتناسب من حيث الجو

 .تعرض في وقت مناسب كي ال تفقد عنصر اإلثارة فيها
  أن تكون أالنها واقعية، وأن ال تطغى األلوان على األفكار األساسية، وعلى الهدف

 .من استعمالها
 أن تكون موادها بنت البيئة ما أمكن. 
 األمل والمالحظة وجمع المعلومات أن تؤدي إلى زيادة قدرة التلميذ على. 
 أن تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي لكل مجتمع. 
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 28-26ص ، 2001عبد الحافظ سالمة، ( .أن تكون متينة الصنع ألكثر من غرض واحد( 

  :أسس اختيار الوسيلة التعليمية-1-4
  :األسس التاليةإن اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة لهدف الحصة يتطلب مراعاة   
 االهداف التربوية التي تحققها الوسيلة في كل درس من الدروس. 
    الوقت والجهد الذي يتطلبه استخدام الوسيلة التعليمية من حيث الحصـول عليهـا

 .والستعداد الستخدامها وكيفية استخدامها
 أثر الوسيلة في التشويق، وإثارة اهتمام التالميذ. 
  العلمية، وجودة الوسيلة ودقتهاصحة المحتوى من الناحية. 
 مناسبة الوسيلة لمستويات التالميذ، وإمكان استخدامها من طرفهم. 
  أهدافهأن تكون الوسيلة مناسبة لموضوع الدرس، وتحقق. 
 مناسبة الوسيلة ألعمار التالميذ ومستوى ذكائهم وخبراتهم السابقة. 
 جتمـع الـذي تعمـل فيـه     أن تتوافق الوسيلة مع التطور العلمي والتكنولوجي للم

 )164، ص 2008عبد السالم عبد اهللا الجقندي، ( .المدرسة
 :خطوات تحضير الوسائل التعليمية-1-5

 اختيار الوسيلة ومراجعتها والتأكد من صالحيتها.  
 تحضير مكان استخدام الوسيلة.  
 السايح سعد جالل، مصطفى ( .تهيئة المتعلم بإعطائه فكرة عامة عن مادة الوسيلة التعليمية

  )89، ص 2002مصطفى، 
وأن للمعلم والمتعلم دور هام في تصميم وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية حيـث  
يرتبط دور المعلم والمتعلم في تصميم وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية، بالدور الجديـد  

ر في مفهوم لكل الوسائل من المعلم والمتعلم في عهد التكنولوجيا التعليمية وهي آخر تطو
الوسائل التعليمية إن لم نقل هو نفسه، وهو بالتالي يختلف عن دوره في النظام التقليـدي  
التعليمي التقليدي الذي كان فيه المدرس مجرد ملقن للمعلومات والمتعلم متلق سلبي لهـذه  

ومستشارا موجها بمعنى ان يصـمم ويخطـط   . المعلومات فقد أصبح المعلم مديرا للتعليم
تاج واستخدام المواد التعليمية، وتشغيلها واختيار األفضل بما يتناسب مع االهداف التي إلن

تتناسب مع الفئة المستهدفة وهذا يفرض عليـه المعرفـة الجيـدة بالوسـائل التعليميـة      
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عبد الحافظ سالمة، ( . ومصادرها والقدرة على التخطيط واإلنتاج والتقويم للوسائل التعليمية
  )17-16، ص 2001

في المدرسة فـي عمليـة تصـميم     األولىوالطالب مع المدرسين يحتلون المكانة 
  .وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية للمواضيع المختلفة مستغلين موجودات البيئة المحلية

غن المتعلم الذي أصبح محورا للعملية التربوية ومشتركًا نشطًا في هـذه  : خالصة القول
له دور كبير في إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية بشكل أساسي فيما . العملية بكل أبعادها

يقوم المعلم بدور مهندس للتعليم، وموفر للتسهيالت الالزمة للتعليم ومستشار متخصص ي 
الوسائل ومصمم للبرامج وموجه ومرشد ومدير للعملية التعليمية التعلمية، انـه مخطـط   

  )17-16، الصفحات 2001عبد الحافظ سالمة، ( .لألهداف، ومطور للبرنامج التعليمي
  :دمج مع األسس: بعض القواعد العامة في استخدام الوسائل التعليمية وفوائدها-1-6
 :التعليمية التي تحقها الوسيلة بدقة األهدافتحديد -1-6-1

بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة  األهدافوهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة 
الخ، وقدرة المسـتخدم علـى   ... العضلي، الحركي، االنفعالي : أيضا بمستويات األهداف

  .يساعده على االختيار السليم للوسيلة التي تحقق هذا الهدف أو ذلك األهدافتحديد هذه 
 :معرفة خصائص الفئة المستخدمة ومراعاتها-1-6-2

يكـون عارفًـا    أنونقصد بالفئة المستهدفة الالعبين، والمستخدم للوسائل التعليمية عليـه  
للمستوى العمري والذكائي والمعرفي وحاجات المتعليمين حتى يتضمن االستخدام الفعـال  

  .للوسيلة
  :تجربة الوسيلة قبل استخدامه-1-6-3

االستخدام وهذا يسـاعده علـى   والمعلم المستخدم هو المعني بتجريب الوسيلة فبل   
اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام وتحديد الوقت المناسب لعرضـها وكـذلك المكـان    
المناسب، كما يحفظ نفسه من مفاجآت غير سارة قد تحدث، كأن يكون جهاز العرض غير 

  .صالح للعمل، أو أن يكون وصف الوسيلة في الدليل غير مطابق لمحتواها
  :الميذ الستقبال محتوى الرسالةتهيئة أذهان الت - 1-6-4

  :ومن األساليب المستخدمة في تهيئة أذهان التالميذ
 توجيه مجموعة من األسئلة إلى التالميذ تحثهم على متابعة الوسيلة.  
 تلخيص محتوى الوسيلة مع التنبيه إلى نقاط هامة لم يتعرض لها التلخيص.  
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 تحديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حلها.  
  :تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة-1-6-5

اإلضـاءة  : ويشمل ذلك جميع الظروف الطبيعية التي ستستخدم فيهـا الوسـيلة مثـل   
والتهوية، توفير األجهزة، االستخدام في الوقت المناسب من الـدرس، فـإذا لـم يـنجح     

 فـي الحصـول علـى    اإلخفاقالمستخدم للوسيلة في تهيئة الجو المناسب فإن من المؤكد 
  .النتائج المرغوبة

 :تقويم الوسيلة-1-6-6
مـن اجلهـا    أعدتالتي  األهدافويتضمن النتائج التي ترتبت على استخدامها مع 

ويكون عادة بأداة لقياس تحصيل التالميذ بعد استخدام الوسيلة، أو معرفة اتجاهات التقويم 
صا لما احتوتـه  أن يذكر عنوان الوسيلة ونوعها ومصدرها والوقت الذي استغرقته وملخ

  .الخ...  األهدافورأيه في مناسبتها للدارسين والمنهاج وتحقيق . من مادة تعليمية
 :متابعة الوسيلة-1-6-7

النشاط الذي يمكن أن يمارسه الدارس بعد استخدام الوسيلة إلحداث  ألوانتتضمن 
  .مزيد من التفاعل بين الدارسين

الوسيلة، وربطه بخبراتهم السـابقة   كتابة التقارير عن محتوى: ومن هذه األنشطة
والالحقة أو إقامة المعارض التي تحتوي على عينات أو أشياء مما جمعوه أثناء تفـاعلهم  
مع محتوى الوسيلة أو الرجوع إلى الوسائل أخرى للحصول علـى معـارف ومهـارات    

  )113-112 ص، 2000عبد الحافظ سالمة، .د( .جديدة
ة لإلعداد واالستخدام الجيد للوسائل فإنه عندما يقوم أما عن األسس النفسية والتربوي

  :المعلم بإعداد الوسيلة واستخدامها في تنفيذ الدرس ينبغي عليه مراعاة الشروط اآلتية
  للدرس األهدافتحديد. 
 ارتباط الوسيلة بالمنهج وطريقة التدريس. 
  والبيئيةأن يتم إعداد الوسيلة في ضوء خصائص التالميذ العمرية والعقلية. 
 174 ص، 2008عبد السالم عبد اهللا الجقندي، ( .مراعاة خصائص المعلم المعرفية والمهنية( 
  التالميذ أمامتجريب الوسيلة قبل استخدامها. 
 العمل علة تهيئة الظروف المناسبة الستخدام الوسيلة من الناحية الفنية. 
 نتباهتفادي ازدحام الدرس بالوسائل ألن ذلك يعمل على تشتيت اال. 



  الدراسة النظرية                 الفصل الـثاني                                                     

 
44 

  :التكامل بين الوسائل التعليمية وطرق التدريس-1-7
إن طريقة التدريس كعنصر من عناصر المنهج لها صلة بالوسائل التعليمية والمعلم هـو  
الذي يختار طريقة التدريس والوسيلة التعليمية المناسبة لكل موقف تعليمـي، ويسـتخدم   

بغرض التفسير أو التوضيح أو إبراز عالقـات   أنواعهاالمعلم الوسائل التعليمية باختالف 
بين مجموعة من المعلومات التي يصعب تفسيرها أو وإبرازها، من خالل إلقاء الـدرس  

المجردة وما  األمورإدراك  األحيانوكما هو واضح فإنه يصعب على المتعلم في كثير من 
علومات والحقـائق،  تتضمنه من عالقات، ولذلك يلجأ إلى الحفظ واالستظهار دون فهم الم

ومن ثم تصبح عملية التدريس قائمة على اإللقاء من جانب المعلم والحفظ واالستظهار من 
الذي يشير إلى عجز طريقة التدريس عن جعل التعلم باقي األثر، ألنه  األمرجان التلميذ، 

يفة، في هذه الحالة يكون ما تعلمه التلميذ عرضة للنسيان بسرعة ويشعر أنه لم تعد له وظ
وخاصة وأنه إذا لم تكون له صلة وثيقة بحياته التي يـدركها التلميـذ ويشـعر بقيمتهـا     

الدرس فالوسيلة  أهدافووظيفتها، وبذلك تعمل الطريقة والوسيلة على نحو متكامل لبلوغ 
التي تنمـي الجوانـب المعرفيـة     األنشطةال تعمل منفصلة عن المنهج الذي تتوازن فيه 

ة في التلميذ، وحتى تكون االستفادة كاملة من استخدام هـذه الوسـائل   والحركي والوجدانية
التعليمية في التدريس يراعي تدريس المعلمين أثناء إعدادهم على استخدام هذه الوسائل من 

المناسبة لها والطريقـة الصـحيحة    واألجهزةحيث مراعاة الدقة في اختيار المادة العلمية 
تعاون اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي مع  األمرذا الستخدام هذه األجهزة ويقتضي ه

المدرس، ومن هنا يتضح أن الوسيلة التعليمية جزء من الدرس فإذا نجـح المعلـم فـي    
اختيارها واستخدامها وإدراك قيمتها في زيادة فاعلية التعلم أدى ذلك إلى تحقيق أهـداف  

على حساب كفاءة التدريس مما يؤثر الدرس، أما إذا لم يحالفه النجاح فسيكون في الغالب 
  )177-176 ص، 2008عبد السالم عبد اهللا الجقندي، ( .في نجاح التعلم

 :عالقة الوسائل التعليمية بتكنولوجيا التعليم-1-8
إن الوسائل التعليمية قد مرت في مراحل مختلفة لكل مرحلة تسميتها التي تناسبها، إلى 

الدرس وحـل    أهدافأن مفهوم الوسائل التعليمية عنصرا من عناصر نظام شامل لتحقيق 
المشكالت وهذا ما يحققه مفهوم تكنولوجيا التعليم، ومعنى ذلك أن تكنولوجيـا التعلـيم ال   
تعني مجرد استخدام اآلالت واألجهزة الحديثة فحسب بل تعني أشمل من ذلك بحيث تأخذ 
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جميع اإلمكانات البشرية والموارد التعليمية ومستوى الدارسين وحاجاتهم و  االعتباربعين 
  .التربوية هدافاأل

إن الوسائل التعليمية حلقة في مفهوم تكنولوجيا التعليم التي اتخذت : وخالصة القول
من أسلوب النظم طريقة عمل يبدأ بتحديد أهداف الدرس وينتهـي بـالتقويم، وهـذا مـا     

عبد الحـافظ سـالمة،   ( .سنوضحه الحقا عند مناقشة اختبار الوسائل التعليمية وفق مدخل النظم
  )14 ص، 2001

دمـج مـع الوسـائل    : والوسائل الرياضية األدواتأسباب اتساع دائرة استعمال -1-9
 .الخاصة ب ت ب ر

  :ناك عدة أسباب التساع دائرة استخدام هذه الوسائله
  زيادة القيمة التربوية المتصلة باأللعاب وهذه إحدى مميزات االتجاهات الجديدة في

 .الرياضة بصفة عامة

  يساعد على اإلكثار من جوانب النشاط البدنيتعتبر عامل مهم. 

  ا من التمارين المتنوعة ذات العرضا أو كبيرا جديديمكن أن يضمن للمدرس مورد
 )4عبدالفتاح لطفي، صفحة ( .الخاص والعام من أقسام الحصة التعليمية

  والتجهيزات يكون عامالً مهما داخل الحصة التعليمية ويبعـد   األدواتإن استخدام
 .لشكليةا

  واألجهزة يضيف إلى الحصة التعليميـة عنصـر التشـويق     األدواتإن استخدام
 .والمرح في النشاط

  يزيد من تحقيق القدرة الذاتية للتلميذ، األمر الذي ال يجعله يرضى بأقل أقصى جهد
  )4عبدالفتاح لطفي، صفحة ( .يبذله

 :التعليمية في التربية البدنية والرياضيةأهمية الوسائل -1-10
تكتسي الوسائل التعليمية في حصة التربية البدنية والرياضية أهمية كبيرة نلخصـها فـي   

  :النقاط التالية
 :تسهيل عملية التعليم والتعلم-1-10-1

إن استخدام الوسائل المعنية في عمليات التعلم والتعليم يؤدي إلى وضـوح شـكل   
  ".للتلميذ عملية إدراك الحركة المطلوب تعلمهاويسهل "األداء 
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في نفس الوقت تسهل للمعلم مهمته وتوفر عليه الكثير من الخطوات واإلجـراءات  
  .وبذلك توفر الجهد وتسهل عليه التعليم

 :استثارة دوافع الفرد نحو التعلم-1-10-2
عند تعليم إن دافع الفرد نحو شيء ما عامل هام، يجب أن يضعه المعلم في اعتباره 

مختلف المهارات الحركية إذ البد أن يكون للمتعلم هذا الدافع حتى يشعر بالحاجـة إلـى   
والوسيلة التعليمية تقوم باستثارة هذا الدافع وإيقاضه لدى المتعلم، فعندما نعرض "إشباعه، 

صورة لالعب يقوم بأداء حركة القفز فتحا فوق الصندوق المقسم مثال فهذا يثيـر داخـل   
ميذ دافع حبه للبطولة وتعلمه لمثل هذه الحركات، فتجعله يتميز بين أقرانه، وقد تثيـر  التل

  .هذه الصورة داخله أيضا حبه للرياضة الجمباز بالكامل رغم صعوبة مهاراتها المختلفة
 : التشويق-1-10-3

إن وجود الوسائل التعليمية، وتوفر المعدات الرياضية المناسبة، تحـرك الرغبـة   
أحمد خيري كاظم، ( .اإليجابية لدى التلميذ، وتولد لديه الحب في تعلم هذه الحركات والمهارات

  )70 ص، 1970جابر عبدالحميد، 
 :اختصار الوقت ودقة التنفيذ-1-10-4

إن المعرفة المسبقة والقبلية للمهارة الحركية وتوفر الوسيلة التعليمية يختصر الكثير 
  .األداءمن الوقت مع الدقة في 

 :المساعدة على الذكر-1-10-5
إن ما يراه الفرد ويسمعه أفضل من أن يسمعه فقط، فكلمـا زاد عـدد الحـواس    

الجيـد   األداءالمشتركة في عملية التعليم والتعلم كلما زادت عمليـة التـذكر، وبالتـالي    
  .للحركات

 :اإلدراك السليم للحركة-1-10-6
في عملية اإلدراك السليم للحركة، فقد ال يفهـم   تلعب الوسائل التعليمية دورا كبيرا

  .التلميذ األلفاظ لكن عندما يرى الصورة والحركة يسهل عليه إدراكها
أما عن أهمية الوسائل التعليمية وفائدتها من خالل التأثير في العناصر الثالثة مـن  

  :التاليفهي على الشكل ) المعلم، المتعلم، العملية التعليمية(العملية التعليمية 
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 :أهميتها للمعلم-1-10-6-1
إن استعمال الوسائل التعليمية في عملية التدريس تفيد المعلم وتساعده على تحسين 

  :أدائه في إدارة الموقف التعليمي وذلك من خالل
 تساعد على رفع درجة كفاءة المعلم المهنية واستعداده. 
 تمكن المعلم من استغالل الوقت بشكل أفضل. 
  الوقت والجهد المبذولين من قبل المعلم، حيـث يمكـن اسـتخدام الوسـائل     توفير

التعليمية مرات عديدة وهذا يقلل من تكلفة الهدف من الوسيلة، ومن الوقت والجهد 
 .المبذولين من قبل المعلم في التحضير واإلعداد للموقف التعليمي

 القيـام بالنشـاطات    تساعد المعلم في إثراء الدافعية لدى التالميذ، وذلك من خالل
، صفحة 1970أحمد خيري كاظم، جابر عبدالحميد، ( .التعليمية لحل المشاكل واكتشاف الحقائق

70( 
 :أهميتها للمتعلم-1-10-6-2

أما أهمية استخدام الوسائل التعليمية في القسم فإنها تعود بالفائـدة علـى المـتعلم    
  )44 ص، 1976عصمت، إبراهيم ، مطلوع( :وتثري تعلمه وذلك من خالل اآلتي

 تنمي في المتعلم حب االستطالع وترغبه في التعلم. 
  تقوي العالقة بين المعلم والمتعلم وبين المستخدمين لها أنفسهم، إذا استخدمها المعلم

 .بكفاءة
 توسيع مجال الخبرات التي يمر فيها المتعلم. 
 تساهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها. 
 والتفاعل مع الموقف وخصوصا إذا كانت الوسيلة من  تشجع المتعلم على المشاركة

 )44 ص، 1976إبراهيم عصمت، ، مطلوع( .النوع الجيد أي النوع المسلي
     تثير اهتمام المتعلم وتشوقه إلى التعلم، مما يزيد من دافعيتـه وقيامـه بنشـاطات

 .تعليمية لحل المشاكل والقيام باكتشاف حقائق جديدة
  ا وأقل احتماال للنسيانتجعل الخبرات التعليميةأكثر فاعلية وأبقى أثر. 
  تتيح فرضا للتنويع والتجديد المرغوب فيه وبالتالي تسهم في عالج مشكلة الفروق

 .الفردية
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   قد أثبتت التجارب أن التعلم بالوسائل البيداغوجية يوفر الوقت والجهد للمتعلم مـا
 )44 ص، 1976إبراهيم عصمت، ، مطلوع( ).%40.38(مقداره 

 :أهميتها في عمليتي التعليم والتعلم-1-10-6-3
 تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم: 

حيث يأخذ  التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي تثير 
يمر بها المتعلم أقـرب إلـى   اهتمامه وتحقق أهدافه، وكلما كانت الخبرات التعليمية التي 

الواقعية أصبح لها معنى ملموسا وثيق الصلة باألهداف التي يسعى التلميذ إلـى تحقيقهـا   
  .والرغبات التي يتوق إلى إشباعها

 ا للتعلمتساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداد: 
فضل صورة ومثال على ذلـك  هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ  يكون تعلمه في أ

مشاهدة فيلم سنيمائي حول بعض الموضوعات الدراسية تهيئ الخبرات الالزمـة للتلميـذ   
  .وتجعله أكثر استعدادا للتعلم

   إن اشتراك جميع الحواس في عمليات التعلم يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا الـتعلم
 :والوسائل التعليمية تساعد على اشتراك جمع حواس المتعلم

هي بذلك تساعد على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه التلميذ، وترتـب علـى   و
  )15-14 ص، 2001عبد الحافظ سالمة، ( .ذلك بقاء أثر التعلم

 تساعد الوسائل التعليمية على تحاشي الوقوع في اللفظية: 
نفسها التي لهـا  والمقصود باللفظية استعمال المدرس ألفاظًا ليست لها عند التلميذ الداللة 

عند المدرس وال يحاول توضيح هذه االلفاظ المجردة بوسائل مادية محسوسة تساعد هـذه  
الوسائل، فإن اللفظ يكتسب أبعادا من المعنى تقترب به من الحقيقة االمر الذي يساعد على 

 .زيادة التقارب والتطابق بين معاني األلفاظ في ذهن كل من المدرس والتلميذ
 ع الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمةيؤدي تنوي: 

كلمة الساق في النبات، قد تعني للتلميذ إذا درسها بشكل مجرد كل جـزء  : مثال على ذلك
ولذلك قد يبني التلميذ مفهوما خاطًئا إذا لم يبدأ المـدرس  . من النبات يعلو سطح األرض

النبات وتشير إلى هذا الجزء  بعرض نماذج متعددة وصورا توضح انواعا من السيقان في
  .من النبات بدقة
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 تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية في اكتساب الخبرة: 
وتنمية قدرته على التأمل ودقة المالحظة وإتباع التفكير العلمـي للوصـول إلـى حـل     

مثال على ذلك اشتراك التلميذ في تحديد األسئلة والمشكالت التي تسعى إلـى  . المشكالت
  .حلها
 تساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة. 
 تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين. 
 تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ. 
    تعـديل  : ذلـك تؤدي إلى تعديل السلوك وتكوين االتجاهات الجديدة، مثـال علـى

اتجاهات المواطنين نحو اتباع العادات الصحيحة في المـرور التغذيـة والعنايـة    
 ص، 2001عبد الحافظ سـالمة،  ( .الصحيحة عن طريق برامج التلفزيون والملصقات

14-15( 
  :دور الوسائل التعليمية-1-11

التعليمية فـي  لقد بينت العديد من الدراسات التربوية والبحوث مدى قدرة الوسائل 
الميدان التربوي والتعليمي، وأدوات هامة التي تحققها، هذا إن أحسن معلم التربية البدنيـة  

  :والرياضية استخدام هذه الوسائل، من أهم أدوار هذه الوسائل ما يلي
 :إثارة االنتباه واإلقبال على التعلم-1-11-1

إثارة االنتباه واالهتمـام بمختلـف   يحتاج التلميذ في حصة التربية البدنية والرياضية إلى 
المهارات الحركية التي يتعلمها وال يكون هذا إال من خالل استعمال الوسـائل التعليمـي،   
فاستعمال هذه الوسائل يثير انتباه التلميذ وذلك من خالل توفر خبرات تثير النشاط الحركي 

الرياضية الصعبة وغيرها  فيهم والتحفيز حثهم على المبادرة وعلى التحفيز ألداء التمارين
  )133-132 ص، 1996محمد سعيد، ( .من التمارين المعقدة

 :زيادة خبرة التالميذ وتنوعها-1-11-2
إن التربية البدنية والرياضية تفتح مجاالً واسعا للنمـو فـي مختلـف المجـاالت     

 أداء، في الرياضية ومن خالل مختلف الوسائل التعليمية التي تؤدي إلى زيادة قدرة التلميذ
مختلف التمارين الرياضية واستيعابها بطريقة بسيطة، فالوسائل التعليميـة تتـيح للتلميـذ    
فرصة المشاهدة والتأمل والممارسة لمختلف التمارين الرياضية، وكل هذا يسمح له بـأن  
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يمتلك خبرات ومهارات كثيرة ومختلفة وهي تجعل التلميذ المتعلم أكثر استعدادا ورغبة في 
  .التعلم

 :ترتيب األفكار واستمرارها-1-11-3
الهامة التي تقوم بها الوسائل التعليمية، والتـي تسـمح بترتيـب     األدوارمن بين 

واستمرار أفكار التلميذ لتمارين حركية، فالوسائل التعليمية تؤدي إلى تنمية قدرة التلميـذ  
رياضية وذلك بـأن يكـون   مختلف التمارين ال أداءعلى دفع المالحظة وإتباع التفكير في 

منظما في أدائه قادرا على التوصل إلى حل مختلف المشكالت خـالل قيامـه بمختلـف    
  .التمارين الرياضية

 :السرعة في نقل المعلومات-1-11-4
إن الوسائل التعليمية تلعب دورا هاما من خالل السرعة في نقل المعلومات، إذ أنها 

يضيعه المعلم في الشرح والتفصيل خالل القيام بمختلـف  تختصر الكثير من الوقت الذي 
التمارين كما تلعب دورا هاما في حل مشكلة تعليم مختلف المهارات الحركيـة لألعـداد   
المتزايدة من التالميذ، وهكذا يتضح من خالل ما سبق أن الوسائل التعليمية لها دور هـام  

ية البدنية الرياضية تعتبر كغيرها مـن  في سير مختلف النشاطات الرياضية، وبما أن الترب
المواد التعليمية فهي تحتاج إلى توضيح بسيط وشرح موجز ألهدافها، وال يكون ذلـك إال  

محمـد سـعيد،   ( .من خالل الوسائل التعليمية المختلفة من قاعات ومالعب وعتاد رياضي
  )133-132 ص، 1996

  :ممارسة النشاط البدني والرياضيكما أن للوسائل التعليمية دور في استثارة دوافع 
تختلف دوافع ممارسة النشاط البدني والرياضي من فرد آلخر، فتزداد عند أفـراد  
وتنخفض وتقل عند البعض اآلخر، وهذا طبيعي نتيجة الفروق الفردية القائمة، وهنا يذهب 

ياضـي،  إن جهود المهتمين بتحليل واقع النشاط الر: "الدكتور أسامة كامل راتب في قوله
  :توضح أن هناك ست فئات أساسية وهي على النحو التالي

 التنمية لمهاراته وكفاءاته. 
 االنتساب لجماعة وتكوين األصدقاء. 
 الحصول على النجاح والتقدير. 
 التمرين وتحسين اللياقة البدنية. 
 التخلص من الطاقة والحصول على خبرة التحدي االستثارة." 
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وي في كتابه سيكولوجية التدريب الرياضي إلـى  ويذهب الدكتور  محمد حسن عال
  :ذكر الدوافع غير المباشرة لممارسة النشاط الرياضي ونوجزها في النقاط التالية

 محاولة اكتساب اللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي. 
 ممارسة النشاط الرياضي إلسهامه في رفع مستو قدرة على العمل واإلنتاج. 
 بـدأت  : "بضرورة ممارسة النشاط الرياضي، إذ قد يجيب الفرد بما يلي اإلحساس

ممارسة النشاط الرياضي ألنه كان من الضروري على حضور حصص التربيـة  
 .الرياضية، نظرا ألنها إجبارية تدخل ضمن الجدول الدراسي

 الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم به الرياضة. 
يلبي كثير من الحاجيات والدوافع فيلبي حاجته الفطريـة   ونشير هنا إلى التلميذ بممارسته

المتمثلة في اللعب كما يلبي حاجاته المكتسبة المتمثلة فـي تكـوين الجماعـة والفريـق     
  .الرياضي

وهذه دوافع تتعلق بمدى استثارتها بالعوامل الخارجية، وتلعـب الفضـاءات والوسـائل    
االستثارة باإلضافة إلى مدى حب التلميـذ  التعليمية وظروف اللعب، دورا كبيرا في هذه 

  )114-113، الصفحات 2009بن دقفل رشيد وآخرون، ( .ألستاذه
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  :التربية العملية -2
   :مفهوم التربية العملية-2-1

 مـا  تطبيق التربوية العلوم كليات طالب أمام يتيح الذي البرنامج العملية التربية تُعد
 خـالل  مـن  واقعية عملية مواقف في النفسية والتربوية التخصصية المقررات من درسوه
 التـدريس  مهـارات  لتنمية أمامهم الفرصة وإتاحة درسوها التي والمبادئ النظريات تطبيق
  .متخصصأستاذ  إشراف تحت وذلك التدريس خالل من لديهم

 علـى  التربية كليات تقدمه تدريبي ومقياس مهم برنامج بأنها العملية التربية تُعرفو
 تعلمـوه  مـا  لتطبيق للطالب الفرصة إتاحة بهدف إشرافها، تحت محددة، زمنية فترة مدى

 يعمل الذي األمر مع زمالئهم الطلبة، الفعلي بالتدريس قيامهم أثناء في عملياً، تطبيقاً نظرياً،
 البشـرية  العناصـر  وبين بينهم األلفة ويحقق المنشودة، التدريسية المهارات إكسابهم على

  . التعليمية  للعملية والمادية
كما تعد التربية العملية الخطوة العملية األولى التي يخطوهـا الطالـب ويمـارس    
خاللها نقل معلوماته النظرية وخبرته إلى زمالئه الطالب، فالطالب الجيد هو الذي يساعد 

علم والمشاركة في على تنظيم خبرات التعلم الجيدة وهو الذي يساعد على تنظيم خبرات الت
العمليات التربوية، كما أنه مطالب بالتدرب على التنفيذ والمتابعة وضع العـالج السـليم   

  .)228-227، ص2002أحمد ماهر، محمد عبد المجيد،(  .لموضوع التنفيذ
إن التربية العملية تهدف إلى مساعدة الطالب على تدريب نفسه لممارسة الكفايـات  

مهمة التعليم بشكل منظم ومخطط وهادف، وحتى يصبح المفهـوم   التربوية والتي تتطلبها
المبسط وواضح يمكن القول أن هناك مجموعة من المهارات التدريسية يفترض أن تتوفر 
في المعلم وتهدف التربية العلمية إلى مساعدة الطالب المتعلم على اكتساب هذه المهـارات  

عملية تدريبه، ويشار هنا إلى المهارات  بصورة عملية، وذلك من خالل ممارسته لها أثناء
أو الكفايات التي ينبغي على الطالب ممارستها أثناء أدائه للحصة، وهي مهارات متعـددة  
ومتشابكة فيما بينها، حيث ال يمكن للطالب اكتسابها بين يوم وليلة، وإنمـا تتطلـب مـدة    

ا ويقصد باالتساع الزمنـي  زمنية، ولهذا فإن برنامج التربية العلمية يتصف باالتساع زمني
  .هنا بطول فترة التدريب

حاج الشيخ علي وراق، )(1981محمد حمدان، (ولقد اتفق مجموعة من التربويين 
على أن التربية العملية كمرحلة هامة وضرورية من مراحل  إعداد المعلمين، هـي  )1982
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دهم النظري والتطبيقي تلك الفترة الزمنية التي يسمح فيها للطلبة بالتحقق من صالحية إعدا
من خالل قيامهم بتحويل النظريات والمبادئ والمفاهيم واالستراتيجيات التعليمية التربويـة  
التي اكتسبوها خالل الجزء النظري والتطبيقي من إعدادهم المهني، إلى خبـرات عمليـة   

يسي قادر تتجاوب مع البيئة والواقع، وتتحقق من خاللها الفائدة المرجوة في خلق كادر تدر
على نقل رسالته لألجيال القادمة، مع مراعاة أن تتم هذه العملية تحت إشـراف وتوجيـه   

  . مربيين مؤهلين من األساتذة والمشرفين من الكليات
  : مبادئ التربية العملية -2-2

هناك مجموعة من المبادئ التي البد مراعاتها في تخطيط وتنظيم برامج التربيـة  
  : العملية، إذا ما أريد للتربية العملية تحقيق أهدافها وغاياتها ومن أبرز هذه المبادئ

     تمثل التربية العملية جزءا ال يتجزأ من إعداد برنامج المعلمـين، وإذا أعتبـر هـذا
نظرا إليه باعتباره نظام متكامل الجوانب، فإن التربية العمليـة  البرنامج وحدة متكاملة 

تمثل جزءا من هذا النظام تؤثر فيه وتتأثر به وبالتالي أي خلل فـي برنـامج إعـداد    
المعلمين سيؤثر على التربية العملية، كما أن أي خلل في برنامج التربية العملية البـد  

لنظرية ينبغي توفير جميع اإلمكانات وأن ينعكس على البرنامج ككل وفي ضوء هذه ا
 .وتهيئة جميع الظروف التي تؤدي إلى نجاح برنامج التربية العملية

        يتطلب نجاح برنامج التربية العمليـة تـوافر مجموعـة مـن اإلمكانـات البشـرية
 .والتجهيزات المادية المتنوعة

  فإنـه البـد مـن    يتوقف نجاح التربية العملية على درجة التخطيط والتنظيم، وبالتالي
 .التخطيط والتنظيم الفعال لبرنامج التربية العملية

 ينبغي أن تكون أهداف برنامج التربية العملية واضحة للمشتركين في البرنامج جميعا. 
    ينبغي أن تتحقق العمل التعاوني بين جميع األطراف المشتركة في برنـامج التربيـة

 .العملية
  العملية إمكانية تنفيذها، بمعنى أن يوضع البرنامج ينبغي أن يراعي في برنامج التربية

 .في ضوء اإلمكانات المتاحة وأن تستثمر هذه اإلمكانات بأكبر قدر ممكن
  ينبغي أن يتصف برنامج التربية العملية باالتساع بمعنى أن تراعى فيه الفروق الفردية

 .بين الطالب
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  لتـدريس المتخصصـين   ينبغي إعداد برنامج إشرافي منظم من قبل أعضاء هيئـة ا
 .واإلشراف على سيره والعمل على تطويره باستمرار

 ينبغي القيام بعمليات التقييم المستمر لبرنامج التربية العملية. 
 ،أي شمولها الجوانب العملية التربوية  ينبغي أن تتصف برامج التربية العملية بالشمول

  .جميعا
   :أهداف التربية العملية -2-3

لكل عمل يراد له النجاح أهداف عديدة يسعى المسؤولون عن هذا العمل إلى تـوفير  
  : كل األسباب التي تحققها ومن هذه األعمال برنامج التربية العملية الذي يهدف إلى تحقيق

 التعرف على أهم الكفاءات التدريسية المطلوب توافرها في المعلم. 
 الدراسة بالكلية مما يسـاعد علـى إدارة    توظيف المهارات التدريسية المكتسبة خالل

 .فصله مستقبال
  التدرب على استخدام األجهزة واألدوات والوسائل التعليمية المناسبة وكيفية توظيفها

 .في التدريس بطريقة مفيدة للمتعلم
 التدرب على أساليب التقويم المختلفة وتطبيق اختبارات معرفية بدنية نفسية ومهارية. 
 ربية العملية على االنتماء واالعتزاز بها وتنمية االتجاهات اإليجابيـة  تحفيز طالب الت

 .نحو المهنة والتعرف على متطلباتها وأخالقياتها 
 والتطبيق النظرية بين الربط إلى الجوهري بشكلها العملية التربية تهدف. 
 تخصصه مجال في للتدريس الالزمة المهارات الطالب إكساب . 
 التخرج بعد المهنية بمسئولياته للقيام وتربوياً نفسياً الطالب إعداد . 
 التربوي اإلعداد مقررات في درسها التي النظرية لألسس العملي التطبيق . 
 األنشـطة التـي   وفي الفصل إدارة في والمتطورة األساسية الخبرات الطالب إكساب 

 . العام التعليم مدارس في المدرسين عمل طبيعة تتطلبها
 أحمد ماهر، محمد عبد المجيد، مرجـع سـابق، ص   (. الطالب شخصية في إيجابية تغيرات إحداث

234 ( 
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     :أهمية التربية العملية-2-4
إن أهمية التربية العملية ترجع إلى أهمية األهداف التي تسـعى لتحقيقهـا، وإلـى    

التربوية تحولها من سد الفجوة بين النظري والتطبيق إضافة إلى أنها تنسجم مع االتجاهات 
المعاصرة في عملية إعداد المعلمين وتدريبهم، خاصـة أن معرفـة الطالـب بالمفـاهيم     
والمبادئ والنظريات التربوية ال تعد مؤشرا كافيا يمكن أن تحكم من خالله على  نجـاح  
الطالب في مهنة التدريس وإنما البد من التأكيد من قدرته على تطبيـق هـذه المعـارف    

والنظريات بطريقة عملية صحيحة وأسلوب أدائي سليم، وبذلك يمكـن   والمفاهيم والمبادئ
القول أن الطالب قد اكتسب المهارات أو الكفاءات التدريسية التي ستمكنه من أداء عملـه  

  .في المستقبل على أكمل وجه 
عزت جرادات ( )1980عبد الرحمن األحمد ، صالح عبد اهللا ، ( ولقد اتفق كل من

على أن برنامج التربية العملية يحتـل   )2007منذر هاشم الخطيب، ( ، )1983وآخرون، 
مكانة متميزة في برامج إعداد وتكوين الطلبة لمهنة التـدريس، وأنـه دعامـة وأسـاس     
ضروري يجب أن يتزود بها كل فرد يرى في التدريس مهنة المستقبل له، وذلك ألنه يتيح 

ظريات التعليمية في جوها الحقيقي الذي للطالب المتدرب فرصاً شتى لتوظيف المبادئ والن
سوف ينتقل إليه عندما يتم إعداده الالزم في الجامعة أو المعهد الذي يعد المعلمين، ممـا  
يساعد ذلك الطالب المتدرب على اكتساب الخبرات التربوية التي تتطلبها األدوار المتعددة 

اب التالميذ القـدرة علـى الـتعلم    والمتغيرة للمعلم من حيث مراعاة الفروق الفردية، إكس
الذاتي، تقييم تعليم التالميذ، اختيار األنشطة والوسائل التعليميـة، التعامـل مـع مرافـق     

  .المدرسة بفاعلية، والمشاركة في تنظيم األنشطة المدرسية الالمنهجية واإلشراف عليها
زمالئـه  كما أن حصة التربية العملية هي فرصة للطالب المتدرب ألن يتعامل مع 

الطلبة كتالميذ وفرصة أيضاً لتنمية ثقته بنفسه، واكتسابه للكفايـات الخاصـة للتخطـيط    
  .اليومي للدرس، والتخطيط لوحدة كاملة، وتطوير روح العمل مع الجماعة

 Elizabeth and( نقالً عن )1980عبد الرحمن األحمد ، صالح عبد اهللا ، (ويرى 
Edmund,1973(  أن التربية العملية تُعد من أهم الخبرات التي يكتسبها المعلم أثناء إعداده

المهني،  السيما وأن المعلم غالباً ما يبقى يتذكر الخبرات التي مـر بهـا أثنـاء التربيـة     
العملية، والتي يكون لها دور هام ومؤثر على سلوكه التدريسي بعد تخرجه ودخوله إلـى  

  :ية التربية العملية بالنقاط التاليةويمكن إيجاز أهم. المهنة
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    توفير الخبرات التي تؤدي بالطالب إلى معرفة ومعالجة الفروق الفردية فـي قـدرات
  .  التالميذ البدنية والمهارية

     توفير الفرص التي تسمح للطالب العمل مع زمالئه كتالميـذ وتقمـص دور المعلـم
 .  الحقيقي
  تطبيق الكثير من األساليب التعليمية وتطوير توفير الخبرات التي تخلق للطالب فرص

 .مهاراته التربوية، حتى يصبح مؤهالً للتعامل مع الكثير من المواقف بشكل مستقل
 تعريف الطالب بجوانب العملية التربوية.  
   تهيئة الفرص أمامه لترجمة المعرفة النظرية والمبادئ واألفكار التربوية إلى مواقـف

  .تدريس فعلية
 صة أمامه كي يفهم طبيعة العمل الذي سيزاوله بعد التخرجإتاحة الفر.  
   مساعدته على التكيف مع المواقف التربوية مما يؤدي إلى إزالة الكثير من المخـاوف

  .التي يشعر بها في بداية تدريبه قبل التخرج
     توفير فرص التدريب الموجهة للطالب كي تنمو لديه مهـارات التـدريس المطلوبـة

  .وين اتجاهات وميول إيجابية نحو مهنة التي يعد لهاوتساعده على تك
    إتاحة الفرصة أمامه لتعرف على قدراته األدائية وكفاءاته التدريسية، والعمـل علـى

  .تنميتها عن طريق الخبرة المباشرة وتنمية الحس المهني لديه
   تشجيعه على مواجهة المشكالت التي قد يتعرض لها خالل التدريب العملي، وتحفـزه

  .لى التفكير للتغلب عليها ع
 أحمد مـاهر أنـور ، و   (  .توفير الفرص أمامه لممارسة نماذج مختلفة من مواقف التدريس

  ) . 234-233آخرون ، ص 
  :مزايا التربية العملية-2-5

التربية العملية تدريس تطبيقي حقيقي، ال يختلف كثيراً عن التدريب على التدريس 
الكامل؛ حيث تحتوي على جميع عناصر التدريس المعروفة؛ كالمعلم، والطـالب أو مـن   
يقوم مقامهم، والمشرف، والمهارات التعليمية، والوسائل المعينـة، والتغذيـة والتعزيـز،    

واقف فيها مصنوعة، فإن فيها من المزايا ما ال يوجـد فـي   وإذا كانت بعض الم. والتقويم
غيرها من أنواع التدريس العادية الكاملة، كالتغذية الراجعة والتعزيز الفوري والنقد الذاتي 

وللتربية العملية فوائد ومزايا عديدة، ال فـي التـدريب علـى    . وتبادل األدوار ونحو ذلك
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ادين التعلم والتعليم، كالتدريب على إعـداد  التدريس وحسب، بل في ميادين أخرى من مي
  .المواد التعليمية، وتقويم أداء المعلمين والطالب، وإجراء البحوث التطبيقية 

   )58 ص، 1995عايش زيتون، ( :مراحل التربية العملية -2-6
  اإلرشاد والتوجيه: المرحلة األولى -2-6-1

مرحلة اإلرشاد والتوجيه هذه مسؤولية األستاذ المشرف على التدريب الذي تطبق 
يبدأ المشرف هذه المرحلة بتوجيهات عامة وشاملة تقدم لجميـع  . التربية العمليةمن خالله 

المتدربين في الفصل، شفهياً أو تحريرياً، ويفضل أن يكتفي بتقديم الخطوط العامـة؛ ألن  
صيالت الجزئية قد تربكهم أو تقلل من إبداعهم، ويستثنى من ذلـك  إغراق المتدربين بالتف

وغالباً ما تبنى هذه التعليمـات  . المهارات والمهمات التي ينبغي االهتمام بها بشكل خاص
وقد تقدم لهـم  . على ما قدم للمتدربين من نظريات واتجاهات في المواد النظرية المقررة

شكل نماذج يقوم المشرف بأدائها عمليـاً أمـام    هذه التوجيهات بطريقة غير مباشرة؛ في
المتدربين، أو يستعين بمعلمين مهرة، أو يعرض عليهم درساً مسجالً على شريط فيديو، ثم 
يناقشهم في نقاط القوة ونقاط الضعف فيما شاهدوه، ويفضل أن يقدم لهم عدداً من الدروس 

  . الحية والمسجلة بأساليب مختلفة وإجراءات متنوعة
وعندما يبدأ التدريب العملي، يحدد المشرف لكل متدرب المهارة التـي ينبغـي أن   
يتدرب عليها، وقد يختارها المتدرب بنفسه، ثم يقدم المشرف إليه المعلومات والتعليمـات  
الالزمة للتحضير للدرس، ويبين له األساليب واإلجراءات واألنشطة التي ينبغي أن يقـوم  

عليمات يمكن أن تقدم شفهياً، ويمكن أن تسلم للمتـدرب مكتوبـة؛   هذه المعلومات والت. بها
وعلى المشرف أن يكون مستعداً لمساعدة الطالب وتقديم المشورة لـه  . موجزة أو مفصلة

أثناء مرحلة اإلعداد والتخطيط والتحضير، وقد يستمع إلى أدائه التجريبي على انفراد قبل 
وعندما يشعر المشرف أن الطالب بحاجة إلى . هاتقديمه، ويقترح عليه التعديالت التي يرا

مزيد من االطالع والمشاهدة، يمكن أن يقترح عليه مزيداً من القراءة، وقد يسلمه نسخة أو 
  .نسخاً من أشرطة الفيديو لمزيد من المشاهدة

  المشاهدة: المرحلة الثانية -2-6-2
يه؛ حيث تتداخل معها هذه المرحلة مكملة للمرحلة السابقة، مرحلة اإلرشاد والتوج

في كثير من الحاالت والمواقف، بل إن بعض خطوات التوجيه واإلرشاد قد تكون أثنـاء  
  . المشاهدة أو قبلها أو بعدها بقليل
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  :والمشاهدة غالباً ما تتم على مرحلتين
 التي تهدف إلى إطالع المتدربين على ما يجري في فصـول  : المشاهدة المبدئية

 تعليم اللغة الهدف، 
 التي يقوم بها المتدربون للنقد والحوار والتعزيز: والمشاهدة التدريبية النقدية .  

وفي كلتا المرحلتين ينبغي أن تكون المشاهدة منظمة وموجهة إلى مهارات ومهمـات  
وأنشطة محددة، وقد يستعين المشاهدون بنماذج مكتوبة تحتوي على المهارات واألنشـطة  

     .المطلوب مالحظتها ونقدها
  التحضير للدرس: المرحلة الثالثة-2-6-3
بعد أن يقدم األستاذ المشرف لطالبه النموذج الذي ينبغي أن يحتـذوا بـه، ويمـدهم         

بالمعلومات الضرورية، ويتيح لهم فرص المشاهدة؛ تبدأ مسؤولية المعلم المتـدرب فـي   
نه غالباً مـا  والتحضير للدرس المصغر يختلف من حالة إلى أخرى، لك. التحضير لدرسه

  :يحتوي على العناصر التالية 
 تحديد المهارة أو المهارات المراد التدرب عليها وممارستها.  
 تحديد أهداف الدرس الخاصة والسلوكية، وكيفية التأكد من تحققها. 
  ،تحديد األنشطة التي سوف يتضمنها الدرس، سواء أنشطة المعلم، كالتقديم للدرس

والشرح، وطرح األسئلة، والتدريب والتقويم؛ أو أنشطة الطالب، كاإلجابـة عـن   
     .األسئلة، وتبادل األدوار، والكالم والقراءة والكتابة

 تحديد مدة التدريس، وتوزيع الوقت بين المهمات واألنشطة بدقة. 
  تحديد مستوى الطالب، إن كانوا من الزمالء المتدربين، ومعرفة مستواهم إن كانوا

 .من الطالب المتعلمين
   إعداد المادة المطلوبة، أو اختيارها من مواد أو كتب مقررة، مع ذكر المصـدر أو

 .المصادر التي اعتمد عليها المتدرب
 انطلق منه فـي التحضـير    اإلشارة إلى الطريقة التي اعتمد عليها، والمذهب الذي

 .للدرس، مع ذكر المسوغات لذلك
      تحديد الوسائل التعليمية التي سوف يستعين بهـا المتـدرب، وبيـان المسـوغات

 .الستخدامها، واألهداف التي سوف تحققها
 تحديد أدوات التقويم وربطها بأهداف الدرس.  
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ـ      ض األنشـطة  تقوم المجموعة المتدربة، المشتركة في درس واحد، بممارسـة بع
وتجريبها وتبادل األدوار في ذلك أثناء التحضير، أي قبل عرض الدرس في الفصل أمام 
األستاذ المشرف؛ لتخفيف التوتر وإزالة الرهبة، والتأكد من توزيع المهمات حسب الوقت 

  .المحدد لها
  التدريس: المرحلة الرابعة-2-6-4

خطته إلى واقع عملـي؛ حيـث    هذه هي المرحلة العملية التي يترجم فيها المتدرب
وهذه المرحلـة  . يقوم بإلقاء درسه حسب الخطة التي رسمها، والزمن الذي حدده لتنفيذها

تشمل كل ما وضع في خطة الدرس، من مهارات وأنشطة، وعلـى المتـدرب أن يتنبـه    
للوقت الذي حدده لنفسه؛ بحيث ال يطغى نشاط على آخر، وال يخـرج عـن الموضـوع    

  .ضوعات أو قضايا جانبية؛ فينتهي الوقت قبل اكتمال األنشطة المرسومةاألساس إلى مو
إن من أهم ما يميز هذه المرحلة هو تبادل األدوار بين المتـدربين، وبخاصـة إذا   

تقدم للزمالء من المعلمين؛ حيث يقوم كل واحد منهم بـدور معـين؛    التربية العمليةكانت 
المتدرب في تشغيل جهاز الفيديو ومراقبتـه،   بدءاً بالتحضير والتدريس، ومساعدة زميله

  . وانتهاء بالجلوس في الفصل على مقاعد الدراسة، والتفاعل مع المعلم كما لو كان طالباً
وال شك أن هذه الحالة، وإن غلب عليها التصنع والتكلف، مفيدة لكل من المتدرب 

فالمتدرب سوف يتلقـى  . والمشاهد، ومهمة في التغذية والتعزيز، وتطوير عملية التدريس
تغذية مفيدة من زمالئه المشاهدين، والمشاهد سوف يقدر موقف كل من المتدرب والمتعلم 
األجنبي، ويستفيد من ذلك كله عندما يقف معلماً أمام زمالئه أو أمام طالب فـي فصـول   

  . حقيقية
  الحوار والمناقشة: المرحلة الخامسة-2-6-5

مراحل وأكثرها تعقيداً وشفافية، ألنها ال تقتصر علـى  تعد هذه المرحلة من أصعب ال     
  . التحليل والحوار، وإنما تشمل أيضاً النقد وإبداء الرأي في أداء المعلم المتدرب

وينبغي أال يؤثر حضور المشرف في هذه المرحلة تأثيراً سلبياً على سير الحـوار  
رأيهم بحرية تامة، فقد ينظـر  والمناقشة، وأال يقلل من قدرة المتدرب وزمالئه على إبداء 

المعلم إلى رأي أستاذه نظرة أمر، وال يتجرأ على إبداء رأيه الخاص، بينما يتحـدث مـع   
  .زمالئه ويناقشهم بحرية تامة
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    :ومرحلة الحوار والمناقشة هذه يمكن أن تتم بطريقتين
  تدريس فـنقد : األولى-2-6-5-1

رة، أي قبل تدريس المعلـم اآلخـر،   حيث يبدأ الحوار والنقاش بعد التدريس مباش
وهذه هي الطريقة المثلى، غير أنها قد تسبب تخوف المتدربين من التدريس، وتقلل مـن  

  .مشاركتهم، لكن ذلك غالباً ما يزول بمرور الوقت والحوار الهادئ البناء
  تدريس فتدريس: الثانية-2-6-5-2

، ثم يبدأ الحوار والنقد  ليةالتربية العمفي هذه الحالة يؤدي جميع المتدربين حصة 
واحداً تلو اآلخر، وهذه الطريقة تقلل من فائدة التغذية والتعزيز، وبالتالي تقل من أهميـة  

غير أن هذه الطريقة قد يلجأ إليهـا  . الحوار والنقد، وبخاصة إذا كان عدد المتدربين كثيراً
ن حقيقيين، كل واحـد  عندما يشترك مجموعة من المتدربين في تقديم درس كامل لمتعلمي

منهم يقدم جزءاً منه، ففي هذه الحالة يجب تأخير الحوار والنقد بعد انتهائهم من الـدرس،  
    .حتى ال تنقطع السلسلة، وحتى ال يرتبك المتعلمون

  لكن ما القضايا التي ينبغي أن تناقش في هذه المرحلة ؟ 
يناقش في هذه المرحلة كل ما يتعلق بالنظرية أو الطريقة أو غيرها مما قـدم فـي   
. الدروس النظرية، كما يناقش في هذه المرحلة كل ما له عالقة بالنموذج الذي اتفق عليـه 

كما نذكر بقائمة التقويم التي كانت مع المشرف والزمالء؛ ليعودوا إليها ويناقشوا ما دونوه 
   .فيها من ملحوظات

  إعادة التدريس: المرحلة السادسة-2-6-6
إذا دعت  التربية العمليةتعد مرحلة إعادة التدريس مرحلة مهمة من مراحل حصة 

الحاجة إليها؛ ألن نتائج الحوار وفوائده ال تظهر لدى غالبية المتدربين إال من خالل إعادة 
وقد تعاد عملية التدريس مرة أو مرات حتى يصل المتدرب إلى درجة الكفايـة  . التدريس

المطلوبة، بيد أن الحاجة إلى إعادة التدريس تعتمد على نوع األخطاء التـي يقـع فيهـا    
ب وكميتها، وجوانب النقص في أدائه، وأهمية ذلك كله فـي العمليـة التعليميـة،    المتدر

واألستاذ . باإلضافة إلى طبيعة المهارات المطلوب إتقانها، وعدد المتدربين، وتوفر الوقت
المشرف هو صاحب القرار في إعادة التدريس وعدد المرات، بعد أن تتوفر له المعلومات 

  .الالزمة لذلك
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  التقويم: رحلة السابعةالم-2-6-7
  : يقصد بالتقويم هنا تقويم أداء المتدرب، ويتم ذلك من خالل ثالث قنوات      

  .تقويم المتدرب نفسه، ويخصص لها ثالثون بالمائة من الدرجة: األولى 
  . تقويم الزمالء المعلمين، ويخصص لها أربعون بالمائة من الدرجة :الثانية 
  . المشرف، ويخصص له ثالثون بالمائة من الدرجةتقويم األستاذ  :الثالثة 

وينبغي أن يكون هذا التقويم موضوعياً؛ حيث يتكون من مجموعة مـن األسـئلة،   
وقد يكون . تحتها خمسة خيارات، ويفضل أال يذكر اسم المقوم، حتى ال يؤثر على التقويم

يقدم المشـارك فيهـا   التقويم في شكل استبانه، تحتوي على أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة؛ 
  .التربية العمليةآراءه واقتراحاته حول حصة 

  االنتقال إلى التدريس الكامل: المرحلة الثامنة-2-6-8
دورها، وليستفاد منها في الميدان؛ يحتاج المتدرب  التربية العمليةلكي تؤدي حصة 

ال ينبغي أال يـتم  إلى التدريس الكامل، غير أن االنتق التربية العمليةإلى االنتقال من حصة 
والتدرج في تكبير الدرس يكون بزيادة في زمنه؛ مـن خمـس   . فجأة، وإنما يتم بالتدريج 

دقائق إلى خمس وعشرين دقيقة مثالً، وفي عدد المهارات؛ من مهارة واحدة إلى عدد من 
  .المهارات

  :اإلشراف و التوجيه في التربية العملية-2-7
  : اإلشراف -2-7-1

هادفة وتصحيح عملي مستمر لمهارات وأنشطة الطالب وذلك عن  هو عملية توجيه
المالحظة والمقابلة بين المشـرف والطالـب أثنـاء التـدريس     : طريق االتصال المباشر

وخارجه وذلك لتحقيق األهداف التعليمية المتفق عليها، ويتم ذلك عن طريـق األسـاليب   
نحو األفضل وأبسط مثال علـى  والوسائل والطرق التي يعتمدها المشرف لتوجيه الطالب 

ذلك هو المالحظة المقننة للمهارات التدريسية التي يقوم بها الطالب، باإلضافة إلى وسائل 
   )50-49محمد خضر ، ص ( .أخرى يختارها المشرف

  : المشرف -2-7-2
هو ذلك األستاذ الذي تسند إليه عملية التدريس واإلشراف على الطلبة في مقيـاس  
التربية العملية، حيث يقوم  بمالحظة السلوك الشخصي والتعليمي للطالـب مـن خـالل    
حصص التربية العملية وكذلك االجتماع به بهدف مسـاعدته وإعـداده وتهيئتـه لمهنـة     
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  .به وتنميتها، كما يعتبر المسؤول عـن تقييمـه  التدريس وإرشاده واكتشاف قدراته ومواه
  .ويعتبر المشرف هو المسؤول األول و المباشر على الطالب من حيث توجيهه و تقويمه

  :دور المشرف في التربية العملية -2-7-3
إذا كانت التربية العملية هامة جدا في إعداد الطالب بكليات التربية الرياضية، فإن 

أثناء دراستهم لحصص التربية العملية أساس نجاح هذه الحصص اإلشراف على الطالب 
حيث يساعد المشرف الطالب المعلمين على اكتساب قدرا  وتحقيق األهداف المنشودة منها،

من الخبرات التعليمية والكفاءات التدريسية الالزمة في إعداده، كما يقوم المشرف بتوجيه 
مصطفى السايح ، .فتحي لكرداني ، د(.ية والثقافيةهؤالء الطالب نحو التنمية الشخصية والمهن

  ) .50 -49ص 
  : الطالب المتدرب-2-7-4

إن الطالب المتدرب هو طالب بكليات ومعاهد التربية البدنية والرياضية الذي يقوم        
بالتدريب العملي وفقا لخطة وبرامج التربية العملية التي تضعها الهيئة الفنيـة واإلداريـة   

والمعهد تحت قيادة المشرف وهذا الطالب سيصبح قريبا بعد إتمامه لمتطلبات مهنته بالكلية 
  .التدريسية معلما ومدرسا رسميا كفؤا يشارك بجد واهتمام كبير لمهنته المستقبلية 

  :المتدرب واجبات الطالب-2-8 
  : توجيهات عامة للطالب في التربية العملية -2-8-1
  بتنفيذ ما يعهد به األستاذ المشرف إليه من أعمال أو ما يجب أن يلتزم الطالب المعلم

يطلبه من مشاهدة لزمالئه أثناء تأدية الحصص التدريسية أو القيام باإلشراف أو غير 
 .ذلك من متطلبات العملية التعليمية

  يجب على الطالب المتدرب أن يعرف أنه قد تعتريه حالة من الخوف والقلق في بداية
العملية وعند مواجهة الطلبة أثناء قيامه بالتدريس حتـى ال يتـردد   ممارسته للتربية 
 .ويفقد ثقته بنفسه

    يجب على الطالب المتدرب أن يعد خطة التدريس بدقة ووضوح ويراعـي إمكانيـة
 .تحقيق أهداف الدرس

    يجب أن يعرف الطالب المتدرب حتى ال يصاب باإلحباط انه قد يواجه بشـيء مـن
بداية األمر، بسبب شعورهم انه زميلهم فقط وليس أسـتاذهم  عدم اكتراث الطلبة في 

 .الحقيقي
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    يجب أن يعرف الطالب المتدرب أنه سيعاني من مشكلة عدم ضبط الصـف بسـبب
 .شعور الطلبة بأنه ال يملك لهم نفعا وال ضرا

   إذا واجهت الطالب المتدرب أية مشكلة تتعلق بالتربية العملية ولم يتمكن من التغلـب
أحمـد  (.ليه أن يبادر بالرجوع إلى األستاذ المشرف عليه في التربية العمليـة  عليها فع

  )264-265ص : ماهر ، علي عبد المجيد، مرجع سابق 
 :  المشاهدة  خالل مرحلة توجيهات-2-8-2
 أن  الحصص لهذه حضوره خالل من الطالب يستطيع حيث الناقد التفكير مهارات تنمية

 علـى  فيعمـل  اإليجابية الجوانب يعزز مما زمالئه في والضعف القوة جوانب يعرف
 التـدريس  فـي  تفاديها على فيعمل السلبية الجوانب من ويقلل تدريسه، أثناء ترسيخها
 .مستقبالً

 مـن  يطبق وما والمتعلم المعلم من لكل إيجابي سلوك من  يجري لما الدقيقة المالحظة 
 .ةوتقويمي تدريسية أساليب

 والتقويم والتنفيذ التخطيط حيث من التدريس مهارات كافة في الزمالء من االستفادة. 
 المشكالت وحل ضبطه حيث من الصف مع التعامل خبرات الزمالء في من االستفادة 

 .تواجههم التي
 : التدريس  مرحلة أثناء توجيهات-2-8-3
 فـذلك  الدراسية الحصة إلثراء المختلفة المراجع إلى والرجوع العلمية بالمادة االهتمام 

 .النفس في الثقة من مزيد بث شأنه من
 االنتبـاه  جذب شأنها فمن التقنية على المعتمدة أو المبتكرة التعليمية بالوسائل االستعانة 

  .المعنى أو الفكرة توصيل في أهميتها إلى باإلضافة
  : العملية  التربية طالب من المتطلبة التدريس مهارات-2-9

 والتي التدريس مهارات امتالك العملية التربية خالل من العملية التربية طالب يسعى
 : وهي أساسية مهارات ثالث إلى تقسم

    :التخطيط مهارات-2-9-1
 تحليـل  تتابعـه،  وتنظيم المحتوى تحليل :اأهمه ومن .. المهارات من العديد تشملو
 الوسائل واختيار التدريس، إجراءات وتحديد التدريسية األهداف اختيار ،نالمتعلمي خصائص

 .المنزلي الواجب وتحديد التقويم أساليب وتحديد ،ةالتعليمي
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   :التنفيذ مهارات-2-9-2
 مهـارة  الصف، غرفة تهيئة مهارة : أهمها ومن .. المهارات من العديد تشمل وهذه

 تنفيذ مهارة األسئلة، طرح مهارة الشرح، مهارة الحافزة، التهيئة مهارة األول، اللقاء إدارة
 مهارة للتعلم، الدافعية استثارة مهارة التعليمية، الوسائل استخدام مهارة العملية، العروض
 الواجبات تعيين مهارة الدرس، تلخيص مهارة الصف، داخل النظام ضبط مهارة التعزيز،
 . ومعالجتها المنزلية

 : التقويم مهارات-2-9-3
 إعـداد  الشـفهية،  التقـويم  إعداد أسئلة :أهمها ومن .. المهارات من العديد وتشمل
  . وتفسيرها الدرجات رصد ،اوعالجه أخطاء التعلم تشخيص وتصحيحها، االختبارات

  : المعلم إعداد نظم-2-10
 جسد في النابض القلب هو بل التعلمية التعليمية العملية حجر الزاوية في هو المعلم إن

 بناء المعلم فإن بشرية هندسة جوهرها في التربية بأن سلمنا وإذا حولها، وما المدرسية الحياة
 المسؤوليات تقع أكتافه وعلى البشرية العقول يبني ألنه بشري مهندس أهم يصبح ذلك على

 األمة قوة رمز يجعله إعداداً المعلم بإعداد االهتمام من بد ال لذا أفراد األمة؛ بناء في الكبرى
 لتكوينـه  برامج تقديم مهمتها خاصة وكليات معاهد في المعلم إعداد يتم .حضارتها وعنوان
 جميـع  معلمـي  إلعـداد  أساسيين نظامين هناك أن نجد هنا ومن لمهنته، المناسب التكوين
 :هما  الجامعي المستوى في المرحل

 التكوين من بكل الخاصة الخبرات أنواع جميع فيه تتكامل حيث : التكاملي النظام-2-10-1
 حيث التعليم، لمهنة يعد الذي الطالب يدرسه موحد برنامج في والثقافي والمهني  التخصصي

 .بنهايتها وينتهي الجامعية المرحلة ببداية يبدأ
 التخصصي اإلعداد من االنتهاء بعد المهني اإلعداد يبدأ حيث  :التتابعي النظام-2-10-2

 ويتلـوه  - الليسانس أو البكالوريوس -األولى الجامعية الدرجة على والحصولة الجامع في
  .)26-25 ص، 1995محمود شوق ومحمد محمود، ( .ذلك المهني بعد اإلعداد

 يترك ثم للتأهيل العلمي اإلعداد أولوية على يركز التتابعي النظام أن سبق مما يتضح
 فيركز التكاملي اإلعداد أما للعمل، الفعلية الممارسة أو الخدمة أثناء للتدريب التربوي التأهيل

 التربـوي  اإلعـداد  أن سابقاً ذكرناه ما يؤكد وهذا .وتربويا علمياً وتأهيله المعلم إعداد على
 المهنـي  التأهيـل  حساب على المعلمين للطلبة والثقافي العلمي التأهيل على يركز الجامعي
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 ذلك على دليل وخير العملية، التربية على اقتصرت قليلة ساعات في ذلك مخصصاً األدائي،
 فيـتم  مهني، تأهيل إلى بحاجة يكونون الذين الجدد المعلمين أداء في قصور من نالحظه ما

 .المختلفة التدريبية بالدورات  إلحاقهم
  : المعلم الطالب إعداد جوانب-2-11

 بل للمعرفة، ناقالً تقليدياً يعد لم المعلم دور ألن نظرا كبرى؛ أهمية المعلم إعداد يحتل
 هو المعلم أن اعتبار على عاتقه على الملقاة والمهام األدوار ممارسة على قادرا المعلم أصبح

 النمـو  علـى  لمسـاعدتهم  الطالب مع والمتفاعل والمشرف، والمرشد، الخبير، والموجه،
 يجب لذلك الحديث، العصر المواكب لتطورات وهو التعلمية، العملية التعليمية في المتكامل

 الالزمـة  والمعلومات الكفايات المعلم الطالب إلكساب تقدم مقررات أن التربية كليات على
 اخـتالف  مـن  الـرغم  وعلى .وجه أكمل على المهني التدريسي عمله على أداء لمساعدته

 جوانب أربع أن هناك إال .مخططيه قبل من إليه النظرة باختالف المعلم إعداد برنامج جوانب
   :هي الجوانب وهذه المعلم، إلعداد

 :    بين ما المعلم إعداد برنامج وقت من نصيبه و يتراوح  : التخصصي اإلعداد-2-11-1
 الـذي  المجـال  في المعلم الطالب يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات به ويعنون )72%- 48(

 يعـد  التي المرحلة على بناء البرنامج لهذا المخصص الوقت ويختلف بتدريسه، يقوم سوف
 للتدريس اإلعداد حال في أطول البرنامج لهذا المخصص الوقت يكون : فيها، فمثال للتدريس

   .االبتدائية المرحلة في للتدريس اإلعداد حال في عنه المرحلة الثانوية، في
 :حوالي  البرنامج وقت من نصيبه ويكون  :المهني اإلعداد-2-11-2
 المعلـم،  يكتسـبها  أن ينبغي التي التدريسية بالمهارات المتعلقة الخبرات به ويعني ، 27%

 و عـام،  إعداد 30% :التالي النحو على المعلم إعداد برنامج وقت توزع أخرى آراء وهناك
 اإلعـداد  : العام اإلعداد على يطلق من وهناك مهني، إعداد20% تخصصي، و إعداد%50

 .الجامعة متطلبات : عليه يطلق من وهناك الثقافي،
 :المهنـي  اإلعـداد  علـى  ويطلق الكلية، متطلبات : التخصصي اإلعداد على ويطلق

 .للمعلم تربوي إعداد هي المعلم إعداد برنامج جوانب جميع أن إذ التربوي، اإلعداد
 مرحلة في المعلم يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات به ونعني  :الثقافي اإلعداد-2-11-3

 مجتمعـه  يخص وفيما العموم، وجه على الحياة شئون في عامة ثقافة تثقيفه بهدف إعداده
  )178-173 ص، 1995محمود شوق ومحمد محمود، (  .الخصوص وجه المهني على ونموه
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 إعـداد  لمجا يف ةالمهم األمور نم يالشخص اإلعداد ديع :الشخصي اإلعداد-2-11-4
 مللمعل ةالشخصي توالسما ،عليهم يتهشخص سوتنعك هلتالميذ قدوة مفالمعل، المستقبل ممعل
 تبالسما ىيتحل نأ مالمعل ىعل بيج كلذل ،لتالميذه ةالشخصي تالسماى عل ابدوره عتنطب

 .)25 ص، 2005مصطفى محمد وسهير حوالة، ( .ةاإليجابي ةالشخصي
 الجوانـب  فـي  المعلم الطالب إعداد في التكامل أن الباحثان يرى سبق ما خالل من

 وثقافتـه  معرفتـه  وإثراء والمهني، التدريسي أدائه إتقان على المعلم يساعد السابقة األربع
بعض  اكتسابه إلى باإلضافة لتالميذه، قدوة تجعله شخصية سمات واكتسابه تخصصه، بمجال

 أدائـه  تطـوير  على تعمل أن شأنها من التي للمنهاج المصاحبة باألنشطة المتعلقة الخبرات
  .المهني

  :التربية  بكليات المعلم الطالب إعداد-2-12
 التربوية العملية مدخالت أكبر ألنه تربوي تجديد أي في األساسي العنصر هو المعلم

 ومكـان  .المجـاالت  شتى في ونموهم لتنشئتهم أساسية دعامة باعتباره التالميذ بعد وأهمها
 التعليم نوعية تحديد في رئيسي مشارك أنه حيث من أهميته تتحدد التعليمي النظام في المعلم

 مـن  منظومـة  المرحلة هذه فتالميذ األمة، وحياة األجيال مستقبل نوعية وبالتالي واتجاهه
 .شاء كيفما المعلم يشكلهم األوتار

 في بارز مهم دور وله وغايتها، التنمية وسيلة وهو الوطن ثروة هو اإلنسان أن وبما
 بد وال والكمية، الكيفية والجودة بالمستوى اإلنسان هذا يتميز أن بد ال كان المجتمعات، تقدم
 والتغير التطور على قادرة متميزة نوعية ذات التعليمية العملية ومخرجات مدخالت تكون أن

  .)69 ص، 2010منال نجم فاعلية، ( .اإليجابي
 يتطلـب  ذلـك  ولتحقيق جيداً، إعداداً وإعداده ونوعيته بالمتعلم االهتمام يأتي هنا من

 علمية لكفايات امتالكه يتطلب مما المعمق، واألدائي العلمي والتكوين اإلعداد المميز المعلم
 هو الذي المتعلم لدى التفكير وتنمي النشاط على تشجع تدريس أساليب إلى تترجم تخصصية

  . )504 ص، 2002محمد حمادة، ( .حالصال اإلنسان إلى للوصول التعليم، هدف
 األكبر العبء عليه ويقع التعليمية، العملية في المؤثر المحور يعد المعلم ونظرا ألن

 دراسـته  مرحلـة  خـالل  جيداً إعداداً بإعداده االهتمام فإن لذا أهدافها؛ وتحقيق نجاحها في
عبد الوهـاب النجـار،   (. العام التعليم في الجودة تحقيق من وسيمكنه المهني، أدائه على سينعكس

  )78 ص، 2007
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 المعلمـين  إعداد ومعاهد التربية كليات تهتم أن الضروري من أنه الباحثان يرى لذا
 النظـري  الجانب بين التكامل أجل من يحتاجها التي األدائية المهنية الكفايات المعلم إكساب

 وقـد  الفعلية، والممارسات المهنية بالخبرة يتحقق التدريس في النجاح ألن العملي؛ والجانب
 لممارسة الطلبة لهؤالء كافية فرص وإعطاء مصغرة ودروس عمل ورش خالل من ذلك يتم
 .العملية التربية فعاليات خالل ممارسة الجامعي الحرم داخل تعلموه ما
 :المعلم إعداد مجال في الحديثة التربوية واالتجاهات األساليب-2-13

 المختلفـة،  المعلم إعداد برامج عليها ارتكزت التي والفلسفات االتجاهات تعددت لقد
 وإمكاناتها تطورها درجات في والتباين الدول، تلك تتبناها التي التربوية الفلسفات لتعدد وذلك

 أثناءهـا  وفـي  الخدمة قبل وتدريبه المعلم إعداد موضوع حظي فقد ذلك ونتيجة وظروفها،
 مركز فهو ومكانته، المعلم أهمية من االهتمام هذا أهمية وتنبع المربين، من الكبير باالهتمام
 كما المجتمع، تطوير في المساهم وهو للمعرفة، األساسي والمصدر التعلمية التعليمية العملية

 الوقت في خاصة أولوية تمثل المعلم إعداد قضية فإن لذا التعليمية؛ للعملية وميسر منظم أنه
 المعلومـات  في الهائلة الثورة وساعدت .القادمة األجيال ونوعية طبيعة تمثل ألنها الحاضر

 ركـز  ما منها وتدريبه، المعلم إعداد مجال في جديدة تربوية وتوجهات أساليب ظهور على
 المعلـم،  لدى التدريسي السلوك على ركز ما ومنها الجيد، للمعلم الالزمة الخصائص على

 ركـز  ما منها أن كما والطالب، المعلم بين اللفظي وغير اللفظي التفاعل على ركز ما ومنها
    .)25 ص، 2005مصطفى محمد وسهير حوالة، (للمعلم  التدريسية الكفايات على

 هنـاك  بـل  واحد؛ تدريبي أسلوب على تعتمد ال المعلمين الطالب تدريب عملية إن
 الـنظم  مـنهج  على القائم واألسلوب األداء، من والتمكن األداء أسلوب منها متعددة أساليب
 لمهارات المعلم الطالب إتقان كان وإذا الميدانية، والممارسة العملي والتدريب النظم وتحليل

 هو بل لذلك، يكفي ال وحده اإلتقان فإن التعليم، لمهنة مؤهالً يصبح حتى ضرورياً التدريس
 والنجاح ممارستها من يتمكن حتى المهنة هذه ممارسة نحو قوية اتجاهات حيازة إلى بحاجة

 .)111-110 ص، 1999محمد عسقول، ( فيها
 :المعلم  إعداد برامج في ينبغي مراعاتها أساسيات-2-14

 للجمعيـة  التاسـع  العلمي المؤتمر أوصى والمناقشات والبحوث الندوات خالل من
 أساسـيات  فـي  يلي ما مراعاة ينبغي أنه 1997 التدريس، وطرق للمناهج العامة المصرية

 :المعلم  إعداد برنامج
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 البرنامج في نسبتها تقليل مع والوظيفة التكامل التربوية المواد يراعى في. · 
 الطالب تدريب في الحديث التكنولوجيا استخدام رعاة ا م مع العملية بالتربية االهتمام.  
 المالحظة بطاقة في بالموضوعية االهتمام. · 
 األجنبية اللغات وبالذات العامة، الثقافية المواد بتعليم االهتمام. · 
 التخصصـات  فـي  األساتذة عليها يشرف بحثية بمشروعات المعلمون الطلبة يقوم أن 

   .المختلفة
 العملية والتربية تدرس التي التربوية المواد بين الربط. · 
 المستجدات أن الدراسات معظم أثبت إذ المعلم، إعداد برنامج في باستمرار النظر إعادة 

  .موجود هو فيما النظر إعادة دائماً تتطلبة التربوي
  :التدريس -3
  :ماهية التدريس -3-1

ولديهم وهبة فطرية للتدريس، فن، وأن هناك من يولد  "التدريس" يعتقد كثيرون أن
وأنه يكفي المعلم أو األستاذ أن يلم بموضوعات تخصصه، ويتفوق في مادته سواء كانـت  

، وهذا االعتقاد )معلم بالفطرة(رياضية أو اجتماعية أو فنونا، ليكون معلما ناجحا، أي أنه 
  .الخاطئ يستبعد عمليات اإلعداد المهني للمعلم

رأي يشوبه كثير من الخطأ، إال أن التـدريس يتطلـب   وعلى الرغم من أن هذا ال
 توافر الموهبة لدى المعلم، ولكن ال يمكن ممارسة مهنة التدريس، قبل اإلعـداد المهنـي  

والتأكد من إتقانه المهارات األساسية الالزمة لضـمان نجاحـه،    –اإلعداد الكافي  –للمعلم
ارات أساسية، البد من تحديدها، هكذا يجب أن ننظر إلى التدريس، إنه يتطلب مجموعة مه

وتعليمه المعلم المستقبل، والتأكد من إتقانه لها، قبل السماح له بالتدريس، وهذا بـال شـك   
دور كليات إعداد المعلمين واألساتذة التي يجب أن تعيد النظـر جـذريا فـي برامجهـا،     

مهنة مـن ال  "ضي فالتدريس لم يعد كما كان في الما. والطرق المتبعة فيها إلعداد المعلم
بمعنى أن أي شخص يملك قدرا من المعرفة وليس لديه أي وظيفة يعمـل بهـا   "  مهنة له

فيمكنه القيام بالتدريس، فمهنة التدريس كغيرها من المهن األخرى، كالطب أو الهندسة أو 
مثالً، لها شروط ومواصفات خاصة، وعلى من يريد أن يمـتهن التـدريس   .... المحاماة 

  .وفر فيه هذه الشروط والمواصفات يجب أن تت
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إن التدريس أصبح من المهن التي تتطلب إعداد جيداً، ولـيس مجـرد أداء آلـي    
يمارسه أي فرد، فهي مهنة لها أصولها، ولها أخالقياتها، وعلم له مقوماتـه، وفـن لـه    
 موهبته، ومن ثم فهو عملية تعليمية تربوية تقوم على أسس وقواعد ونظريات ونماذج، ولم
تعد مهمة المعلم داخل الفصل مجرد تلقين المعلومات والحقائق والمفاهيم وسردها علـى  
. التالميذ بل أصبح مهمته توجيه وإرشاد التالميذ ومالحظاتهم وتقويمهم من جميع الجوانب

  )49-47 ص، 2007صالح الدين خضر ، وآخرون، (
 :مفهوم التدريس -3-2

لتربوية التي تنظم بها المناهج الدراسية فـي  يختلف مفهوم التدريس وفقا للفلسفة ا
دول العالم المختلفة والتي غالبا ما ينظر إليها من اتجاهين أحدهما يطلق عليـه االتجـاه   
التقليدي واآلخر يطلق عليه االتجاه التقدمي، وفي ضوء االتجاه التقدمي أصبحت النظـرة  

من أجل مساعدة التالميـذ علـى   إلى التدريس تعرف بأنها كل الجهود المبذولة من المعلم 
  .النمو المتكامل كل وفق ظروفه واستعداداته وإمكاناته

ولهذا فإن تحديد ووضوح مفهوم التدريس لدى المعلمين من األساسـيات الهامـة   
نظام " :والتي تقوم عليها عملية التدريس، وفي ضوء ذلك يمكن تعريف التدريس عل أنه 

طة التي يقوم بها المعلم بقصد مساعدة التالميذ على أو نسق يتكون من مجموعة من األنش
  ".النمو المتكامل وفق أهداف معينة

هو نشاط هادف يرمي إلى إحداث تأثير في شخصية التلميذ ويعد هذا النشـاط  "أو 
 "وسيلة غايتها التعلم المرغوب

  :ويستند التعريفين السابقين على مجموعة من الحقائق
  مدرس، وتلميذ، وخبرة تربوية(ثالثة التدريس عملية ذات أبعاد.( 
   التدريس سلوك اجتماعي ال ينشأ من فراغ ولكن يتضمن تفاعال بين المعلم والتلميـذ

والخبرة التربوية، وقد  اقتضى هذا ضرورة اختيار الخبـرات التربويـة والطـرق    
 .المناسبة لتدريسها 

  تقويمه وتحسينه، لذا التدريس سلوك يمكن مالحظته وقياسه وبالتالي  يمكن ضبط هو
يميل التربويون إلى اعتبار التدريس علما أكثر منه فنا ويؤكدون أن المدرس يصـنع  

 .وال يولد
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   يشتمل التدريس على بعد إنساني يتمثل في التفاعل بين المعلم والتلميذ فالمـدرس ال
ى كونها يمكن استبداله بأية آلة مهما بلغت دقتها والوسائل التعليمية واألجهزة ال تتعد

 .أدوات مساعدة ال تمثل بديال لمدرس بأي حال من األحوال
    التدريس عملية حركية تشمل فاعال ومنفعالً وتأثرا وتأثيراً وثقة متبادلـة، فالمـدرس

يجب أن يسلم بأهمية التلميذ هو أن يسعى إلشراكه فيا لموقف التعليمي، والتلميذ يجب 
 .ه من مساعدته على تحقيق أهدافهأن يشعر بقدرة أستاذه على التأثير وتمكن

  التدريس عملية اتصال وسيلتها الرئيسية اللغة، مما يتطلب من المعلم استخدام لغة ما
لتوصيل رسالة معينة إلى مستقبل معين، وهذه اللغة ليست اللغة المقروءة والمكتوبة 

 .فقط وإنما تشمل اللمس والنظر و الصمت واإلشارة واإليماءة وغير ذلك
ملية التدريس ليس فقط ما يقوم به المدرس داخل الفصل وإنمـا هـو عمليـة    إن ع

، 2003صالح الدين عرفه، (. أنشطة كثيرة قبل وأثناء وبعد لقاء المدرس مع تالميذه: تتضمن
  )47-41 ص

  :المعنى االصطالحي للتدريس 
في معظم الباحثين في هذا المجال يفتقدون وجود معيار موحد يمكن االعتماد عليه 

تعريفهم التدريس، والواقع أن هناك أسساً تركز تحولها تعريفات التدريس كمـا أوردهـا   
 :لعل أهما" كمال زيتون"

 التدريس باعتباره عملية اتصال: 
وهو عملية اتصال بين المعلم والتالميذ يحرص خالله المعلم على نقل رسالة معينه 

  .إلى المتعلم في أحسن صورة
 ة تعاونالتدريس باعتباره عملي: 

قد يجرى  –فهو عملية تعاونية  –فالتدريس سلوك اجتماعي فهو ال ينشأ من فراغ 
  .التفاعل فيها بين معلم وتلميذ أو بين بعض التالميذ وبعض

  ًالتدريس باعتباره نظاما: 
 .فهو نظام متكامل له مدخالته وعملياته ومخرجاته

   لمالمعلم، التلميذ، المناهج، بيئة التع: "المدخالت. " 
   األهداف، المحتوى، طرق التدريس، التقويم: "العمليات. " 
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  2005كمال زيتـون،  ( ".التغيرات المطلوب أحداثها في شخصية التالميذ: "المخرجات ،
 )34-30 ص

 :المفهوم الحديث للتدريس -3-3
وسيلة لتنظيم المجال الخارجي الذي يحيط بالمتعلم لكي ينشـط، ويغيـر مـن    هو        

وذلك ألن التعليم يحدث التفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية، ودور المعلم هو  سلوكه،
محمود رشدي خـاطر و آخـرين،   ( .تهيئة هذه الظروف بحيث يستجيب لها المتعلم، ويتفاعل معها

  )24 ص، 1984
 " سـماح رافـع   ( .جملة من األنشطة القصدية العمدية التي تستهدف الوصول إلى الـتعلم

   )53 صمحمد، 
   هو األسلوب الذي يستخدمه المعلم لترجمة محتويات المنهج علميا، وتحقيق أهـداف

   )143 ص، 1962صالح هاوي الشماع ، ( التعليم واقعيا في سلوك المتعلمين
  هو تفاعل بين المعلم والتالميذ بغية تحقيق األهداف المرجوة، وهذا التفاعل قد يكون

إثارة مشكلة أو تهيئة موقف معـين، ويـدعو   من خالل مناقشات أو توجيه أسئلة أو 
، 1982أحمد حسـين،  ، اللقاني( التالميذ إلى التساؤل أو لمحاولة االكتشاف أو غير ذلك

 .)188 ص
      التدريس بمفهومه الواسع العميق مصطلح يعبر عن عمليـة اسـتخدام بيئـة الـتعلم

ومكوناتهـا،  وإحداث تغير مقصود فيها عن طريق تنظيم أو إعادة تنظيم عناصرها 
بحيث تستحث المتعلم وتمكنه من االستجابة أو القيام بعمل ما أو أداء سلوك معين في 

مصطفى محمد عبد القـوي،  ( .وزمن محدد لتحقيق أهداف مقصودة ومحددة ظروف معينة
  .)13 ص، 2008

 :مسلمات يقوم عليها التدريس -3-4
  ،وتلميذ، ومادة تعليمية أو خبـرة  التدريس عملية ذات أبعاد ثالثية، تتألف من مدرس

 .تربوية، ويحاول المدرس أن يحدث  تغيرا أحسنا منشودا في سلوك التلميذ
  التدريس سلوك اجتماعي، أي البد من وجود تالميذ ومدرس، ومن وجود قدر كبيـر 

 .)24 ص، 1984محمود رشدي خاطر و آخرين، ( .نسبيا من التفاعل بينه وبين هؤالء التالميذ
 له بعد إنساني، أي أن المدرس اآلدمي ال يمكن اسـتبداله بآلـة أو وسـيلة     التدريس

مادية، مهما ارتقت درجة كفايتها، والوسائل التعليمية أدوات، وليسـت بديلـة عـن    
 .المدرس 
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  التدريس عملية ديناميكية، أي فيها حركة، وتفاعل، وكل من المدرس والتلميذ يثق في
، فالمدرس يسلم بضرورة مشاركة التلميذ في الموقف قدرة اآلخر على التأثير والتأثر

التعليمي، والتلميذ يسلم بقدرة مدرسه على التأثير، ومساعدته على تحقيق األهـداف  
 .التربوية 

     التدريس عملية اتصال، وسيلتها الرئيسة هي اللغة، أي أن المـدرس يتعـين عليـه
تساير فلسفة بنـاءه لمجتمـع   إرسال رسالة معينة إلى تلميذ معين، وفقا لخطة معينه، 

 .أفضل 
    من الخطأ االعتقاد بصالحية طريقة واحدة للتدريس في ظل اختالفات البشـر مـن

النواحي العقلية واالجتماعية ولكن هذا ال يعني بالضرورة عدم وجـود إسـتراتيجية   
واضحة للتدريس، كما ال يعني عدم وجود خطط مشتركة في طرق التدريس بصـفة  

  .)10 ص، 1984رونتري، ديريك ( .عامة
  .)47-41 ص، 2003صالح الدين عرفه، (:  العملية التدريسية-3-5

تهدف عملية التدريس إلى إحداث تغيرات سلوكية مرغوبة لدى التالميذ سواء من 
: الناحية العقلية كالمعرفة، واالستنتاج والنقد، وطرق التفكير، أو من الناحيـة االنفعاليـة   

واالستمتاع بالفنون أو من الناحية الحركية وما تشمله مـن المهـارات   كالتذوق والتقدير، 
الحركية والقدرات البدنية، وتتوقف فعالية التدريس على ما يحدث من تغيرات في سـلوك  

 .التالميذ في االتجاه المرغوب فقط
 :أركان عملية التدريس -3-6

 :لعملية التدريس أربعة أركان وهي
 :األهداف التدريسية -3-6-1

وفيها تحدد التغيرات المرغوبة في سلوك التالميذ والتي تعد بمثابة نواتج تحصـيل  
للتعلم وهي أيضا وصف لألداء المطلوب من التلميذ في نهاية الموقف التعليمي والشروط 

  .التي تم فيها األداء والحد األدنى من األداء المطلوب
 :المدخالت السلوكية -3-6-2

حاجاتهم، إذ ال فائدة من تدريس شيئا يعرفه التلميـذ وال  وتشمل خصائص التالميذ و
يحتاجه باإلضافة إلى ضرورة تحديد خصائص التالميذ العقلية ومستوى ذكائهم وقدراتهم 
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وتحصيلهم وميولهم ودوافعهم ومستوى نموهم ونضجهم باإلضافة إلى الخلفيـة الثقافيـة   
 .عليه بمحددات التعلم  والحضارية والظروف االجتماعية للتلميذ وهذا ما يطلق

 :الخبرات واألنشطة التدريسية -3-6-3
وتشمل الخبرات وهو ما يطلق عليـه المتغيـرات التنفيذيـة المنتقـاة والمصـممة      
والمخططة والتي يتم من خاللها تحقيق األهداف المرغوبة وتظهـر الخبـرات التعليميـة    

على تحقيقـه باإلضـافة إلـى     للتالميذ في صورة المنهج والوسائل التعليمية التي تساعد
اإلجراءات واألنشطة التدريسية التي يقوم بها المعلم والتالميذ بقصد تحقيـق األهـداف،   
والتي يمكن أن تختلف من هدف آلخر تبعا للخبرات واألنشطة فالدروس النظرية تتطلـب  

بينمـا  طرقا محددة في تحقيق أهدافها أما المهارات الحركية األدائية فتتطلب طرقا أخرى 
  .إكساب االتجاهات والمبادئ يتطلب طرقا وأنشطة تدريسية مختلفة

 :القياس والتقويم -3-6-4
ويطلق عليها متغيرات اإلنتاج والتحصيل وتشـمل الجانـب القياسـي والتقييمـي     
والتقويمي وهو ما يبين نوع ومقدار التعليم والتعلم الذي حصل من خالل عملية التـدريس  

األهداف السلوكية المحددة كما تدخل عملية القياس والتقـويم فـي   والذي يقاس من خالل 
تحديد المتغيرات السابقة للتدريس من خالل تحديد حاجات ومهارات القـدرة التحصـيلية   
وقابلية التلميذ للتعلم ومدى استعداداته وقدراته، ولذا تصنف عملية القياس والتقويم إلى عدة 

  .تقييم التكويني والتقييم النهائيمستويات منها التقييم المبدئي وال
وترتبط أركان عملية التدريس ارتباطا عضويا ومتفاعالً، فاألهداف هـي محـور   
عملية التدريس والموجهة لها، وفي الوقت نفسه، تتطلب خبرات وأنشطة تعليمية تعلميـة،  
كما تصاغ في ضوء خصائص التلميذ حيث تبين لنا قياس مدى تحقق األهداف وحصـيلة  

  :ية التدريس، وبالتالي يمكن التعبير عن التدريس كعملية كاآلتي عمل
 المتعلم من أدرس له ؟-3-6-5

يجب أن يبدأ المعلم التدريس من حيث توقف المتعلمين وهذا لن يتأتى  إال بمعرفة 
مستوى وخصائص المتعلمين فكل متعلم يدخل العملية التعليمية ولديه ثروة معرفية سـابقة  

أهداف ونمط تعلم في الفهم، لذلك فالمعلم البد أن يكون على علم بمطالب وكذلك خبرات و
التعلم ونظريات الذكاءات المتعددة وكذلك على علم بثقافة المجتمع من خالل االندماج في 

  .نشاطات المجتمع واالطالع على الصحف واألخبار 
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 ماذا أدرس ؟: المحتوى -3-6-6
مستوى إلى مستوى أعلى مباشرة وفقا لقدراته بعض المتعلمين يستطيع أن ينتقل من 

وإمكاناته وبالتالي نجد تنوع وفروق فردية بين المتعلمين في الخبـرات السـابقة والتـي    
بدورها تجعل بعض الطالب يأخذ وقت أطول في فهم األساسيات التي سبق تعلمهـا فـي   

لم متمرس فـي  حين أن آخرون يحتاجون إلى مراجعة سريعة، وبالتالي عندما يكون المع
مهارات التدريس ومعرفة نواتج التعلم يكون من السهل عليه استخدام خطط التعليم الفردي 

 .والجماعي 
  كيف أدرس؟: طرق التدريس -3-6-7

يخص هذا الجزء طرق واستراتيجيات التدريس التي يستخدمها المـدرس وتلعـب   
دوافع لديه مـن خـالل    طرق واستراتيجيات التدريس دور هام في إثارة الطالب  وتوليد

الطرق المستخدمة واألنشطة والوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم، وبالتـالي هنـاك   
 مجموعة من األسئلة يحتاج المعلم أن يسألها لنفسه؟

 هل أنا أدرس بشكل تقليدي أم تكنولوجي؟ 
  هل أنوع استراتيجيات التدريس أمال ؟ 

 أين أدرس ؟: البيئة التعليمية -3-6-8
  .البيئة والمناخ الذي تدرس فيه يلعب دوراً كبير في عملية التعلم

 لماذا ًأدرسها ؟" المبادئ والمفاهيم -3-6-9
) إجـابتين (في التربية البدنية و الرياضية، مثال المتعلم يمكن أن يعطي استجابتين 

الرياضية ألي سؤال، االستجابة األولى يكون المتعلم بالفعل مدرك لها من خالل التطبيقات 
في الحياة العملية، واإلجابة األخرى تكون مرتبطة بالمفاهيم والنظريات الرياضية، ويجب 

 .أن يستخدم المدرس الطريقتين أثناء التدريس ليثري خبرات المتعلم 
  :ونأتي هنا إلى السؤال الذي يجب أن يوجهه المدرس إلى نفسه 

 هل التدريس الذي أقوم به فعال ؟-3-6-9
من أدرس؟  فالمتعلمون يحتـاجون  : ن فاعلية التدريس يقودنا إلى السؤالالسؤال ع

إلى عملية تعلم نشاط كما أنهم يحتاجون إلى تغذية راجعة، ولتحقيق التدريس الفعال يحتاج 
المتعلم إلى خبرات إيجابية وأنشطة معدة جيداً في الحياة العمليـة وأيضـا يحتـاج إلـى     

  .تنوعة إستراتيجيات تدريس وطرق تقييم م
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   :الفرق بين التعليم والتدريس والتعلم-3-7
يختلط األمر على الكثير من المعلمين والطالب في بعض المصطلحات التربويـة  
كالتعليم والتعلم والتدريس، والمالحظ للكتابات النفسية والتربوية يتبين عموميـة وشـمول   

 . مصطلح التعليم عن مصطلح التدريس 
به عملية مقصودة أو غير مقصودة تتم داخل المدرسة أو خارجها يقصد : فمصطلح التعليم

  . في أي وقت ويقوم بها المعلم أو غير المعلم
فيمكن القول أنه عملية مقصودة ومخططة يقوم بها المعلم داخـل  : مصطلح التدريسأما 

 .المدرسة أو خارجها تحت إشرافها بقصد مساعدة التالميذ على تحقيق أهداف معينة
ل مالحظة كال من التعريفين السابقين  يالحظ أن الفرق بين كل مـن التـدريس   ومن خال

 : والتعليم يتحدد في 
 . السلوك المراد تعلمه، وكيفية حدوثه 

 . درجة التحكم في بيئة المتعلم داخل المدرسة أو أي مكان آخر -
 .الشخص القائم بالتعليم والتدريس  -

: البحوث النفسية في مجال علم النفس التربوي فيقصد بهفكما تناولته : مصطلح التعلم  أما
تغير ثابت نسبيا في السلوك أو الخبرة ينجم عن النشاط الذاتي للفرد نتيجة للنضج الطبيعي 

عبـد  ( أو هو مفهوم فرضي يستدل عليه من خالل نتائج عملية التعليم  "أو ظروف عارضة
   . )19 ص، 2010الحميد حسن شاهين، 

  :التدريسكفايات -3-8
  :مفهوم الكفاية-3-8-1

الكفاية لغة تعني االستغناء عن الغير، فكفى الشيء يكفيه كفاية فهو كاف،إذا حصل 
أحمد بن ، المعزي( .به االستغناء عن غيره،والكفاف مقدار حاجته عن حاجته زيادة أو نقصاناً

   )737-736 ص، 1982محمد، 
ومعانيها تتمثل في استطاعة الفرد القيام ويمكن القول أن الكفاية في أبسط صورها 

" ويعرفها  رشـدي طعميـة بأنهـا    .بعمل أو مهنة دون مساعدة مباشرة من طرف آخر 
وهـي مجمـوع   "مختلف أشكال  األداء التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما 

ميـة تحقيـق   االتجاهات وأشكال الفهم والمهارات التي من شأنها أن تيسر للعمليـة التعلي 
  .)33 ص، 2006رشدي طعيمة، ( .”أهدافها العقلية ، والوجدانية، والنفس حركية
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قدرة المعلم على توظيف مجموعة مرتبـة  “كما تعرف الكفاية أو الكفاءة على أنها 
من المعارف وأنماط السلوك ، والمهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل نتيجة 

تعليمي محدد، بحيث ترتقي بأدائه إلى مستوى معين من اإلتقان يمكن لمروره في برنامج 
  .مالحظته وتقويمه

 الجهـد  فـي  اقتصـاد  مع المرغوبة النتائج إنجاز على القدرة : بأنها الكفاية وتعرف       
 .)28 ص، 2003سهيلة محسن كاظم الفتالوي، ( توالنفقا والوقت

 سـياق  في والعمل بالسلوك تسمح مكتسبة قدرات :بأنها تعرف التربوي المجال وفي
 يقـوم  كمـا  مركب، بشكل مندمجة واتجاهات ومهارات معارف من محتواها ويتكون معين
الدريج، ، محمد( . محددة وضعية في وحلها ما مشكلة مواجهة قصد بتوظيفها اكتسبها الذي الفرد

                                               )50ص 
القدرة على عمل شيء بمسـتوى  "وأما الكفاية المهنية فيعرفها توفيق مرعي بأنها         

معين من األداء بتأثير وفاعلية وتكون الكفاية في صورة هدف عام ومصوغة سلوكيا على 
 "شكل نتائج تعليمية تعكس المهارة أو المهام التي على المعلم أن يكون قادراً على أدائهـا 

  .)135 ص، 1992توفيق مرعي، (
عبارة أو جملة تصف فرع القدرة أو "ويعرف محمد حمدان الكفاية الوظيفية  بأنها        

المهارة التي سيحصل عليها المعلم، ولها تأثير مباشر على تعلم التالميذ؛ أو هـي القـدرة   
على استعمال مهارة خاصة، أو عدة مهارات وظيفية استجابة لمتطلبات موقـف تربـوي   

    .)160 ص، 1991محمد زياد حمدان، ( "معين
مجموعـة المعـارف والمفـاهيم والمهـارات     " بينما تعرف الكفاية التعليمية بأنها       

واالتجاهات التي يكتسبها الطالب المعلم نتيجة إعداده في برنامج معـين توجـه سـلوكه    
أحمـد  ( ."سـر وترتقي في أدائه إلى مستوى من التمكن يمكّنه من ممارسة مهنته بسهولة وي

   )147 ص،1996حسين اللقاني، علي الجمل، 
مستوى من الفاعلية تظهـر  "الكفاية بأنها    .Borich C"كاري بورش"بينما عرف        

معرفيـة،كفايات   كفايا ت:ويقسمها إلى ثالثة أصناف. "في سلوك المعلم ويمكن مالحظتها
، ويـربط  )معينة لدى التالميـذ  أي التي تؤدي إلى تحقيق نتاجات(أدائية، كفايات نتاجية 

  : الكفايات بسلوك المعلم من خالل متغيرات المعلم على النحو التالي" بورش"
 يحدد سلوك المعلم بالمفاهيم السلوكية التي ترتبط باألهداف التعليمية . 
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 يترجم سلوك المعلم بعد تحديده إلى إجراءات تالحظ وتقوم . 
 تكون الكفاية قد تحـددت  يحدد مستوى الفعالية المطلوبة وبذلك )Borich ،1977 ،ص 

6-7( .  
  :مفهوم الكفايات التدريسية-3-9

تحديداً  المحددة السلوكية الغايات :بأنها التدريسية الكفايات تعرف التدريس ميدان في
 إذا أراد ضـرورية  أنها يعتقد التي واالتجاهات والمهارات المعارف كل تصف والتي دقيقاً

  .)23 ص، 2003توفيق مرعي، ( .فعاالً تدريساً يحقق أن المدرس
جميع المعارف والمهارات والقدرات التي "ويعرفها محمد رضا البغدادي على أنها 

يحتاجها المعلم أثناء الموقف التعليمي؛ كما تشمل هذه الكفايات كل ما من شأنه تحضـير  
نتاجات مومساعداتهم لبلوغ الالتالميذ واستثارة اهتمامهم بمحتوى التعليم وطرائقه ونتائجه 

والكفايات التدريسية الواجب توافرها  "المستهدفة إلى أقصى ما تستطيعه قدراتهم الخاصة 
   )115 ص،  2005محمد رضا البغدادي، ( :للمعلم هي

ويعد المعلم المشارك الرئيس فـي عمليـة    :التخطيط وإعداد مذكرات الدروس-3-9-1
التخطيط لتنفيذ المنهاج الدراسي؛ فإن نجاح الجهود التعليمية المخططة في إطار المدرسة 

  :أو فشلها مرتبط بمهارة المعلم وفاعليته في قيامه بالمهمـات الـثالث المتكاملـة وهـي    
 .التخطيط، والتنفيذ، والتقويم 

ارة الصف بفاعلية تسهم إسهاما كبيرا فـي تقـديم   ن إدإ :إدارة وضبط الصف-3-9-2
العملية التعليمية وتخلق جهدا دراسيا مناسبا إحداث التعليم الفعال واإلدارة الصفية يتفـرع  

 .االنضباط -ب/  اإلدارة   -أ  :منها
ويقصد بإثارة الدافعية إشعار التالميـذ بـأنهم    :إثارة الدافعية لدى المتعلمين -3-9-3

محتاجون لهذا الدرس ولهذه المادة وحثهم بحالة رغبتهم بتحصيل الدرس، وذلـك بـربط   
الدرس بحاجة من حاجاتهم ورغبة من رغباتهمُ تؤكد معظم نتائج الدراسـات والبحـوث   

دة الدافعية للتالميذ ينبغي التربوية والنفسية أهمية إثارة الدافعية  لدى المتعلم ومن أجل زيا
للمعلمين استثارة انتباه التالميذ والمحافظة على استمرار هذا االنتباه وأن يقنعوهم بااللتزام 
لتحقيق األهداف التعليمية وأن يعلو على االستثارة الداخلية للتعلم واستخدام أساليب الحفز 

 . الخارجي للتالميذ الذين ال يحفزون داخليا
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ويقصد بالتقويم العملية التي يلجأ إليها المعلم لمعرفة مدى نجاحه فـي   :ويمالتق-3-9-4
تحقيق أهدافه مستخدما أنواعا مختلفة من األدوات التي يتم تحديـد نوعهـا فـي ضـوء     
األهداف المراد قياسها كاالختبارات التحصيلية، ومقياس المعلم والمالحظات والمقـابالت  

  .ذلك من المقاييس الشخصية، وتحليل المضمون وغير
وهي العناية بالمظهر العام المناسب من جميـع الجوانـب    :السمات الشخصية-3-9-5

وبخاصة المهنية واالجتماعية؛ واالهتمام باللياقة والهندام والنظافة الشخصـية، وااللتـزام   
، بمواعيد الدوام اليومي، والتعاون واالستعداد للقيام بالواجبات والمهام التـي يكلـف بهـا   

 .التواضع وحسن الخلق 
أشار صبري الدمرداش بأنها تلك الوسـيلة التـي     :استخدام الوسائل التعليمية-3-9-6

يستخدمها المعلم لتحسين تدريسه وهي ترفع فاعليته وتعمق من مستوى درجـة اسـتفادة   
، األفـالم، والشـرائح  ( المتعلمين منه وتطلق على كل المواد التعليمية واألجهزة التعليمية 

صـبري  ( .النماذج، العينات، والصور وتشمل األجهزة المستخدمة فيعـرض هـذه المـواد   
   )235 ص، 1986الدمرداش، 

 :الكفايات تحديد أساليب-3-10
رشـدي أحمـد طعيمـة،    ( :اآلتي شيوعاً أكثرها أن إال الكفايات، لتحديد أساليب عدة هناك 

  .)27-26 ص، 1999
 الـذي   المدرس عند تتوافر أن ينبغي كفايات إلى الدراسية المقررات محتوى ترجمة

 .تدريسها بمسؤولية يضطلع
 إلـى   الوصـف  هـذا  ترجمة ثم المدرس ألدوار الدقيق الوصف أي :  المهمة تحليل

 .عليها يتدرب كفايات
 أن تتوافر يجب كفايات إلى ذلك وترجمة وطموحاتهم وقيمهم التالميذ حاجات دراسة 

 .المعلم عند
 وتحديـد   متطلباته وتعرف بالمدرسة المحيط المجتمع دراسة أي : االحتياجات تقدير

فـي   وظـائفهم  ألداء المدرسـة  هـذه  في المتخرجين عند توافرها الالزم المهارات
 .المعلم لدى توافرها يجب كفايات إلى ذلك ترجمة ثم مجتمعهم

 التصور هذا ألبعاد المنطقي والتحليل التدريس لمهنة النظري التصور. 
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 ذلك ألن واحد، وقت في أسلوب من أكثر استخدام يمكن أنه إلى اإلشارة تجدر
 ذلـك  مـن  المتوخاة الحاجة تلبية بشرط وموضوعية، دقة أكثر العمل جعل في يفيد

 .العمل
 :الكفايات  تصنيف-3-11
  :كفاية التخطيط  -3-11-1

هو تصور المعلم المسبق للموقف واإلجراءات التدريسـية التـي يضـطلع بهـا     
والمتعلمين لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية المنشودة وهذه العملية تتطلب من المعلـم  
القيام بإجراءات عديدة منها تحليل محتوى الدرس أوال ثم صياغة أهداف التدريس وتحديد 

، 2003سهيلة محسن كاظم الفتالوي، ( .طرائق واستراتيجيات التدريس، وتحديد الوسائل التعليمية
     )40 ص

عملية عقلية منظمة وهادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف "ويوصف التخطيط كذلك بأنه 
   )Maccario.B ،1982( ".المنشودة بفعالية وكفاية

  : أهمية التخطيط -3-11-1-1
 .اتضح أن التخطيط للتدريس من األمور الضرورية والالزمة في العملية التربوية 

يـؤدي التخطـيط   : فيها أهمية التخطـيط للتـدريس  وفيما يلي بعض الجوانب التي تبرز 
 .للتدريس إلى مساعدة المعلم على مواجهة المواقف التعليمية بثقة وروح معنوية عالية

    ،تؤدي عملية التخطيط إلى تنظيم عناصر الموقف التعليمي وتنظيم تعلـم التالميـذ
 .وتجنب المعلم من العشوائية في التعليم

  مساعدة المعلم على تجنـب الكثيـر مـن المواقـف     يؤدي التخطيط للتدريس إلى
 .المحرجة أو المواقف التي تؤدي إلى وقوع المشكالت الصفية

 يؤدي التخطيط  للتدريس إلى مساعدة المعلم على النمو المهني المستمر. 
     يؤدي التخطيط للتدريس إلى توضيح الرؤية أمام المعلم، وبخاصـة فيمـا يتعلـق

ومحتوى هذه األهداف واألنشطة، واإلجراءات التعليمية  بتحديد األهداف التعليمية،
المناسبة لها، واختيار أساليب التقويم المالئمة، وتحديد الزمن المناسب مما يسـاعد  

 .في تحقيق أهداف عملية التعليم بسهولة ويسر
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  يؤدي التخطيط للتدريس إلى مساعدة المعلم للقيام بدوره في عملية تحسين وتطوير
راسي، ذلك ألن التخطيط يتطلب من المعلم القيام بعملية تحليل ودراسـة  المنهج الد

للمنهج الدراسي، والتعرف على المواد التعليمية، والمصادر التعليمية الالزمة لتنفيذ 
األهداف التربوية، وبالتالي فإن التخطيط يمثل أحد الفرص الهامـة التـي تـؤدي    

 .)82 ص، 2008 عزت جردات وآخرون،( إلثراء المنهج وتحسينه
  : مستويات التخطيط -3-11-1-2

يأخذ التخطيط للتدريس مستويات مختلفة، فإذا كان المعلم يعلـم أحـد الصـفوف    
األساسية األولى الثالثة، فهو يخطط ليوم تدريس كامل، باعتباره معلم صف، أما إذا كان 

ويختلف التخطيط المعلم يعلم مبحثا دراسيا محددا، فهو يخطط لحصص تدريسية محددة، 
باختالف الفترة الزمنية التي يتم على ضوئها تنفيذ الخطة، فهناك تخطيط على مسـتوى  
حصة دراسية، وتخطيط لشهر دراسي أو لفصل دراسي أو السنة دراسية، ويمكن القول 

   )85ص، 2008عزت جردات وآخرون، ( :أن هناك مستويين للتخطيط هما
يتطلب من المعلم إعداد خطة سنوية يوضح ) :الفصلي السنوي أو (التخطيط بعيد المدى   .أ 

فيها خطة سير العملية التعليمية على مدار العام الدراسي، لتنظيم عمله في تنفيذ أهـداف  
العملية التعليمية المتضمنة في منهاج المباحث المطلوب منه تعليمهـا، وهكـذا فالخطـة    

يل األهداف والخبرات واألسـاليب  السنوية بمثابة دليل عمل للمعلم حيث يتضمن هذا الدل
واإلجراءات التعليمية وأساليب التقويم والفترة الزمنية للتنفيذ وأولويات العمل، فهي تحـدد  

أما بالنسبة لعناصر هذه .للمعلم معالم الطريق الذي سوف يسلكه على مدى العام الدراسي 
  :  الخطة فيمكن تحديدها على النحو التالي 

 موضوع الذي يدرسه المعلم ،ويجب أن تبين هـذه األهـداف   األهداف الخاصة بال
، وأن )المعرفية ،المهارات، االتجاهات (على شكل سلوكي ،وان تتصف بالشمول 

  .تتصف بالتحديد 
  محتوى المنهج (الخبرات التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق األهداف السابقة. (  
 لتعليمية ،وتشمل هذه اإلجراءات اإلجراءات واألساليب والوسائل التعليمية والمواد ا

واألساليب والطرق التعليمية مثل المناقشة، المحاضـرة، البحـوث، التجـارب،    
، وتشمل الوسائل التعليمية مثل األفالم والنماذج والخرائط ..الرحالت ،الزيارات 

 .الخ .....والصور والرسوم 
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 اف أساليب التقويم وأدواته التي تستخدم لقياس مدى تحقيق األهد.  
  األسبوع األول مـن  ( تحديد الفترة الزمنية الالزمة للتنفيذ من حيث الكم والتوقيت

  ).شهر أكتوبر
بعد أن يتم تحديد العناصر التي تتشكل منهـا الخطـة السـنوية،     :وضع الخطة السنوية   .ب 

يستطيع المعلم الشروع في بناء الخطة السنوية، وذلك في ضوء قيامه بالخطوات اإلجرائية 
  )87-86 ص، 2008عزت جردات وآخرون، (: التالية 
  ال بد التعرف على فلسفة التربية وأهدافها في البلد الذي يقوم بالتعليم فيه، ومن  ثم

له من دراسة األهداف التربوية للتعليم في المرحلة التي يعلم فيها، وبالتـالي يقـوم   
بالتعرف على أهداف المبحث وبين أهداف المباحث األخـرى، ومـدى ارتباطهـا    
بأهداف التعليم في المرحلة، ومدى ارتباط هذه األهداف باألهداف العامة للتربيـة،  

لسفة التربوية القائمة في المجتمع، ذلك ألنـه مـن   وأخيرا ارتباط هذه األهداف بالف
  .الطبيعي أن ترتبط أهداف أي مبحث بفلسفة التربية وأهدافها

      التعرف على مستويات التالميذ التحصيلية في الموضـوع الـذي سـيقوم المعلـم
 .بتدريسه

  اإلطالع على المنهاج الدراسي والكتاب المدرسي باإلضافة إلى دليل المعلم لتدريس
موضوع الذي يكلف بتدريسه، ويشتمل هذا اإلطالع التعـرف علـى األهـداف    ال

ومحتوى المنهج وأساليب التعليم وإجراءات التقويم، باإلضافة إلى التعـرف علـى   
محتويات الوحدات الدراسية، وتحديد الفترة الزمنية المناسبة لتدريس موضوع مـا،  

 .وتحديد مدى تسلسل الموضوعات وتنظيمها في المنهج
  تحديد األهداف الخاصة لكل وحدة دراسية بشكل واضح. 
   التفكير بالخبرات التعليمية المناسبة التي تؤدي إلى تحقيق هذه األهداف في ضـوء

 .تحديد األهداف السلوكية الخاصة بكل وحدة دراسية 
  التفكير باختيار المواد التعليمية والوسائل المناسبة. 
 اليب التعليمية المناسبة التفكير باختيار اإلجراءات واألس. 
  القيام باختيار وتحديد اإلجراءات واألدوات التقويمية التي سوف يستخدمها.  
    القيام بتحديد عدد الحصص الالزمة لتنفيذ وتحقيق األهداف التعليمية لكـل وحـدة

دراسية، ويتوقع من المعلم تحديد الفترة الزمنية الالزمة من حيث بداية ونهاية هـذه  
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وهذا يتطلب من المعلم معرفة األيام الفصلية للتـدريس، وأيـام العطـل،     الفترة ،
 .ومواعيد االمتحانات 

  القيام بتفريغ هذه المعلومات على دفتر التحضير السنوي، في إطار معين يسهل معه
الرجوع إلى هذه الخطة، مع التذكير بضرورة تخصيص مكان يكتب فيه مالحظاته 

 .وآراءه حول الخطة 
ال تختلف الخطة اليومية من الخطة السنوية في المبادئ واألسـس  : وضع الخطة اليومية   .ج 

أو العناصر التي تتضمنها، وإنما تختلف هذه الخطة عن الخطة السنوية في أنها تتضـمن  
أهدافا تعليمية يمكن تحقيقها في حصة دراسية، بينما تتطلب الخطة السنوية فتـرة زمنيـة   

أيضا تتضمن خبرات ونشاطات تعليمية محـددة بـالفترة الزمنيـة    طويلة لتحقيقها، وهي 
األهداف، والخبرات التعليمية، واإلجـراءات   :المحددة للتنفيذ وعناصر الخطة اليومية هي

وينبغي التأكيد على ضرورة ارتباط األهداف السلوكية المحددة . التعليمية، وأساليب التقويم
تمثل محتوى هذه األهداف، باألساليب واإلجـراءات  في الخطة مع الخبرات التعليمية التي 

التعليمية التي من شأنها أن تؤدي إلى اكتساب التالميذ لهذه األهداف، وبأسـاليب التقـويم   
ويقترح على المعلـم، عنـد   . التي تؤدي إلى التحقق من مدى تعلم التالميذ لهذه األهداف

أكثر من حصـة دراسـية،    شروعه في التخطيط لحصة دراسية أو وحدة دراسية تتطلب
   )89-88 ص، 2008عزت جردات وآخرون، ( :مراعاة ما يلي 

     أن تقوم بتحليل دقيق للموضوع الدراسي لتحديد المفـاهيم والقـوانين والتعليمـات
والمبادئ األساسية، والخبرات التعليمية التي يتوقع من التالميذ تعلمها، والمهـارات  

وقع من التالميذ اكتسابها، ذلك ألن التحليل يساعد التي يتضمنها، واالتجاهات التي يت
  .المعلم في تحديد األهداف التعليمية للموضوع 

  مـاذا  :أن يجيب المعلم على التساؤل الذي ينبغي عليه أن يطرحه على نفسه، وهو
سيتعلم التالميذ فاإلجابة على هذا التساؤل تمثل األهداف التعليميـة للموضـوع أو   

وبالتالي فعلى المعلم تحديد األهداف التعليمية للموقف التعليمـي  .للموقف التعليمي 
وغا على شـكل سـلوك   بتحديدا سلوكيا، حيث يراعي في كل هدف أن يكون مص

  .يمكن مالحظته وتقويمه وتنفيذه 
  أن يختار المعلم الخبرات التعليمية والنشاطات التعليمية المناسبة التي تشكل محتوى

  .ومضمون هذه األهداف 
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  :مفهوم اإلعداد للدرس -3-11-1-3
يعتقد بعض أساتذة المواد من القدامى والجدد على السواء أن المقصود باألداء هو "

أن يقوموا بنقل المادة الدراسية مختصرة من الكتاب المدرسي إلى دفتر اإلعداد، لكن هذا 
أسـاس أن  اعتقاد يخالف الصواب كثيرا، ذلك ألن المفهوم الصحيح لإلعداد يقوم علـى  

يتصدر األستاذ ما سوف يقوم به داخل الفصل من أنشطة تربوية مختلفـة لشـرح درس   
إن مرحلة إعداد الدروس هامة حيث أن نجاح األستاذ . معين بما يحقق أهداف هذا الدرس

  . )84ص، 2003محمد طياب، ( "في داخل الفصل مرتبط إلى حد كبير بمدى دقة اإلعداد
  :اجح صفات اإلعداد اليومي الن  - أ
   أن تتبع الخطط التحضيرية اليومية من خطط الوحدات الدراسية، وأن تحقق حاجـات

 .التالميذ
 أن تكون الخطط التحضيرية مرنة قابلة للتعديل . 
 أن يراعي عند اإلعداد الفروق الفردية لدى التالميذ. 
 يجب أن تشمل الخطة التحضيرية على أنشطة ووسائل تحفيزية وتسويقية مناسبة. 
  يسبق الشروع في التدريس تمهيدا مناسبا يتصف باإلثارة والتشويقأن. 
 أن تتصف الخطة بالوحدة الموضوعية للدرس من خالل الترابط بين العناصر. 
 أن تحتوي الخطة اليومية على إرشادات تربوية لها ارتباطها بالدرس. 
 من زمـن   أن يكون ضمن الخطة اليومية توزيع زمني تقريبي يحقق االستفادة المثلى

 )84 ص، 2003محمد طياب، ( . "الحصة
  :وظائف اإلعداد أو التحضير اليومي للدرس   - ب

 يتيح لألستاذ فرصة االستزادة من المادة العلمية، والتثبيت منها. 
 يعين على تنظيم أفكار المادة وترتيب عناصرها وتنسيقها. 
     األسـتاذ  يحدد معالم طريقة التدريس المناسبة بما يوفر الوقـت والجهـد علـى

 .والتلميذ
 يعين على تنفيذ األنشطة المصاحبة للدرس وبطريقة دقيقة. 
 يسهم في احتواء جميع األهداف السلوكية لموضوع الدرس. 
 كما يمكن األستاذ من درسه ويذكره بالنقاط الواجب ، يعد سجالت لنشطات التعليم

 .تغطيتها
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 ذله األستاذ من جهوديعد وسيلة يستعين بها المشرف التربوي للتعرف على ما يب. 
فالتخطيط للدروس واجب كل أستاذ يريد الوصول إلى تحقيق األهـداف والنتـائج   

ولن يستطيع أستاذ التربية البدنية الرياضية النجاح بمهمته على الوجه األكمل ما "المرضية 
لم يهيئ لنفسه ويخطط لما سوف يقوم به، فالتخطيط هو أحد المقومات الرئيسـية لنجـاح   

   .)85-84، الصفحات 2003محمد طياب، ( ".ريس، وغير التدريس أيضاالتد
  : تحديد األهداف  -3-11-1-4

تعتبر األهداف نقطة البداية ألي عمل سواء كان هذا العمـل فـي إطـار النظـام     
فهي  بمثابة القائد والموجه لكافة األعمال والدقة في اختيارهـا  . التربوي أو أي نظام آخر

وحسن تحديدها أمر ذا أهمية خاصة في تقدم التعليم وبالتالي  تقدم المجتمـع ومسـاعدته   
ووضوح األهداف  هو أحد الضمانات األساسية لتوجيـه  . يعلى مواكبة التطور الحضار

عملية التعليم والتعلم بطريقة علمية وعملية وإنسانية، ويمكن إبراز الدور الهام لألهـداف  
  : بجميع مستوياتها من غايات وأهداف تربوية وأهداف تعليمية وسلوكية على النحو التالي

  ما بصياغة عقائده وقيمه وتراثه وآماله تعنى األهداف الكبرى والغايات في أي مجتمع
 .واحتياجاته ومشكالته

  يساعد تحديد األهداف مخططي المناهج على اختيار المحتوى التعليمي، ورسم الخطط
التعليمية، واستخدام الوسائل واألساليب التي تؤدي إلى الوصول لتحقيق الهدف وبالتالي 

ال، ألن الجهد سـيكثف نحـو تحقيـق    البعد عن العشوائية وتوفير الوقت والجهد والم
 .الهدف المقصود

  تساعد األهداف على تضافر الجهود والتنسيق، وتوجيه العمل، لتحقيق الغايات الكبرى
من جانب ومن جانب آخر تساعد على بناء اإلنسان المتكامل عقليا و مهاريا و وجدانيا 

من له صلة بالعمليـة   في المجاالت المختلفة،وعدم تحديدها يؤدي إلى تبديد جهود كل
التعليمية يتساوى في ذلك الطلبة ،أو المعلمين، أو المشرفين التربويين، أو اإلداريـين،  
ألن الرؤية غير واضحة لديهم وتصبح العملية اجتهادات شخصية قد تخطئ وتصـيب  
وأحيانا قد تتضارب هذه اآلراء واالجتهادات مما يؤدي إلى بلبلـة الفكـر وتعـرض    

 .أثيرات مختلفةالطالب إلى ت
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وغـني عن البيان أن األهداف التربوية إما أن تكـون عامـة أو    :األهداف السلوكية   - أ
فمن حيث هي أهداف عامة فهي تلك التي يمكن أن يبلغها التلميذ بعـد فتـرة   ، خاصة

وال يمكن تحقيقها في حصة دراسية أو أسبوع دراسي مثـل األهـداف   ، زمنية طويلة
أما األهداف الخاصة فهي تلك المتعلقة بوحدة دراسية ، البدنية والرياضيةالعامة للتربية 

وهي التي يطلق عليها مصطلح األهداف السلوكية، وقـد أشـرنا   ، أو موضوع تعليمي
سابقا في فصل التدريس إلى إعطاء تعريف للهدف السلوكي ونتطرق هنا أيضـا إلـى   

غته وإعطاء أمثلة حول األهداف زيادة إيضاح حول مفهوم الهدف السلوكي وكيفية صيا
السلوكية في ميدان التربية البدنية والرياضية وذلك ألهميتها الكبيرة جدا في الوصـول  
إلى تحقيق األهداف والغايات الكبرى المرجوة من تدريس هذه المـادة فـي مختلـف    

  .المراحل التعليمية بمؤسساتنا التربوية
 ماهية الهدف السلوكي :  

كل مـا يمكـن للتلميـذ    :"الهدف السلوكي تعريفا إجرائيا بأنهج محمد الدرييعرف   
  ")88 ص، 2004محمد الدريج، ( قوال أو فعال بعد االنتهاء من حصة دراسية. انجازه

والمتتبع لتعريفات مصطلح الهدف يجد له عدة تسميات تتصل بالسياقات التي يتحدد 
أهـداف المحتـوى أو    ضمن إطارها كالهدف المعرفي والوجداني، وأهـداف السـلوك،  

  .الخ....المضمون، أهداف المنهج، أهداف التعليم، أهداف التربية، أهداف التقويم
وعموما يمكن تعريف هذه األهداف في المجال التربوي والتعليمـي علـى أنهـا    
عبارات أو جمل مصاغة بدقة لوصف الطريقة التي يسلكها المتعلم في نهاية وحدة دراسية 

تعليمية معينة، أي أنها تصف نواتج التعلم علية أكثر مـن وصـفها    نتيجة مروره بخبرة
  .لخبرات العملية التعليمية

  مكونات الهدف السلوكي :  
أن أحسن صياغة لعبارة الهدف السلوكي هـي التـي    Mager ميجريرى روبرت        

  : تتوافر فيها ما يلي
 وصف السلوك النهائي للمتعلم وصفا يبعد سوء التفسير.  
  الظروف الهامة التي يتوقع أن يحدث فيها السلوكوصف. 
 وصف مستوى اإلجادة التي ينبغي أن يصل إليها التلميذ في أدائه. 
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 : وفي هذا المجال يمكن مالحظة الجوانب التالية
  .ويشير إلى أي نشاط ظاهر أو مرئي يقوم به التلميذ :السلوك

ويشير إلى السلوك الذي نود أن يستطيع التلميذ إظهاره وممارسته فـي   :السلوك النهائي
  .الوقت الذي ينتهي تأثير البرنامج فيه

  .وهو المقياس واالختبار الذي به نقيم السلوك النهائي :المعيار
  : ويمكن عن طريق المعادلة التالية صياغة أهداف تعليمية بصورة إجرائية     

الحد + االشتراطات التي يحدث فيها األداء+ مصطلح من النشاط+ التلميذ+ فعل أداء+ أن
  .األدنى من األداء

  : طرق صياغة األهداف   - ب
صياغة األهداف بصورة توضح ما سوف يقوم به األستاذ أي أنها تركز  :الطريقة األولى

  .على نشاط التدريس
في  )starting-block(أن يوضح األستاذ للتالميذ عمليا طريقة تركيب مكعبات البدء : مثال

  .متر 100سباق عدو 
  .وهذا الهدف يتحقق فور انتهاء األستاذ من أداء النموذج العملي للتالميذ

صياغة األهداف بصورة تركز على أنواع السلوك المتوقع أن يظهرهـا   :الطريقة الثانية
  ).نتائج تعليمية(التلميذ بعد مروره بالخبرة التعليمية 

  .متر 100ذ مكعبات البدء في مكانها الصحيح في سباق أن يركب التلمي: مثال
  .وهذا الهدف يتحقق فور انتهاء التلميذ من األداء الفعلي بالطريقة الصحيحة

أن الهدف قد تحقق بدون أن يتحقق للتالميـذ أي تعلـم    01ونالحظ من المثال رقم
إن أهم خطوة في التخطيط لعملية التدريس هـو التأكـد مـن أن    : وهكذا يمكن أن نقول

  .صياغة الهدف في صورة نتائج تعليمية
وعلى ذلك فإنه ال بد من تحري الدقة في عبارة الهدف السلوكي لكي يظهر نـوع  

محمـد طيـاب،   ( .تحري الدقة هو حسن اختيار أفعـال األداء  وأحد إجراءات، األداء المتوقع
   )86 ص، 2003
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  : األخطاء الشائعة في صياغة األهداف السلوكية   - ج
يقع الكثير من األساتذة في صياغتهم لألهداف السلوكية في تحضيرهم للدروس في كثير 

   )88 ص،2003محمد طياب، ( :من األخطاء نوجزها فيما يلي 
  السلوكي على سلوك األستاذ ال على سلوك التلميذتركيز الهدف. 
 وصف الهدف السلوكي للنشاطات التعليمية ال نواتج التعلم. 
 غموض الهدف السلوكي بحيث يقبل عدة تفسيرات. 
 التطويل في عبارة الهدف السلوكي بإضافة كلمات يمكن االستغناء عنها. 
 اشتمال الهدف السلوكي على أكثر من فعل سلوكي. 
 الهدف السلوكي في صورة غير قابلة للمالحظة والقياس صياغة. 

  :تصنيف األهداف -3-11-1-5
اتفق خبراء المناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم علـى تصـنيف األهـداف    

في جامعة شيكاغو إلـى ثالثـة مجـاالت هـي      1956السلوكية في اجتماع لهم في عام 
ــي : ــالي   cognitifeالمعرف ــي   affectifـ االنفع   psychomoteurـ النفســي حرك
)Verhaegen.M ،1974 ،15-14 ص(  
  : المجال المهاري الحركي   - أ

يتعلق هذا المجال في أهدافه بالمهارات الحركية، وواضح أن المهارات فـي هـذا   
بـل  . المجال ال تعني المهارات العقلية، كالتحليل والتقويم واالكتشاف وحـل المشـكالت  

الحركية ألطراف الجسم، كحركة اليدين والقدمين، أو الجسم ككل، المقصود بها المهارات 
التي تتطلبها بعض االختصاصات مـن مثـل   ....) وهي تمثل التحدث، المهارات الحركية

  )...العلوم الطبيعية، التربية الصناعية، التربية البدنية، الفنون، الموسيقى(
ـ  ارى الحركـي غيـر أن   بالرغم من تعدد التطبيقات التي ظهرت في المجال المه

لهذا المجال يبقي هو األكثر شيوعا بين " E simpson" 1972" اليزابيت سمبسون"تصنيف 
المربين، وذلك لسهولته وإمكانية تطبيقه في مختلف المواد الدراسية، وهو شبيه بتصـنيف  

أين يبدأ التصنيف من المستويات السهلة ويتدرج فـي الصـعوبة لينتهـي بـأكثر     . بلوم
-27 ص، 2006محمد بن يحي زكريا، عبـاد مسـعود،   ( :المستويات تعقيدا وتمثل هذه المستويات في

28(.  
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 اإلدراك الحسي. 
 الميل أو االستعداد. 
 االستجابة الموجهة. 
 اآللية أو التعويد. 
 االستجابة المعقدة. 
 التكيف. 
 اإلبداع.  

  : المجال الوجداني  - ب
الذاتي الشعوري من أية خبرة سلوكية  يشير الوجدان عند علماء النفس إلى الجانب

أو ) بدرجات مختلفة( يمر بها الشخص من حيث شعوره باالرتياح ) إدراكية أو حركية( 
ينتج عنه اتجـاه نحـو القبـول أو     –نحو هذه الخبرة ) بدرجات مختلفة( بعدم االرتياح 

  .الرفض
لماني وليـام فونـت         ومن األوائل الذين درسوا هذا الموضوع بالتفصيل العالم األ      

W. WUNDTوتحدث عن اإلبعاد الرئيسية الثالثة،.  
 يمتد من الشعور بالسار إلى الشعور باالنقباض: األول. 
 ويمتد من التوتر إلى االسترخاء: الثاني. 
 ويمتد من اإلثارة إلى االنهباط: الثالث. 

ما في القلب من  ويعني الجانب الوجداني في المجال التربوي إلى التعامل الطفل مع
اتجاهات ومشاعر وأحاسيس وقيم، والتي تبدو في مظاهر سلوكه المتعددة وأنظمته الحيوية 

  .اليومية
أما األهداف االنفعالية فهي تلك األهـداف التـي تعنـى بالمشـاعر واألحاسـيس              

ن واالنفعاالت واالتجاهات والقيم والميول وقد حاول العلمـاء تصـنيفها أسـوة بالجـانبي    
  .المعرفي والنفسي الحركي بداية من أسهلها ونهاية بأصعبها

ويمثل الجانب الوجداني احد الجوانب المهمة التي ينبغي التركيز عليها، حيث انه       
ال قيمة للجانبين اآلخرين بدون هذا الجانب، وال قيمة للمعارف أو المهارات فـي معـزل   

المعرفـي والـنفس   ( الجانبين السـابقين  عن مجموعة من القيم واالتجاهات وعلى غرار 
  ).حركي 
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تصنيفا لألهداف التعليمية في المجال  ""KRATHWOHL 1964" كراثول"طرح      
وعمـل  . الوجداني، ولجأ إلى التنظيم الهرمي نفسه الذي طرحه بلوم في المجال المعرفي

على تقييم األهداف في المجال الوجداني إلى خمسة أقسام وتتمثل هـذه المسـتويات فـي    
   )33-32 ص، 2006محمد بن يحي زكريا، عباد مسعود، ( :األتي
 Receiving              . االستقبال .1
 Responding.              االستجابة .2
 Valuing.                 التقييم  .3
 Organization.                 التنظيم .4
  Characterization.             التخصيص .5

  : المجال المعرفي  - ج
في المجال المعرفي والذي هـو   لألهدافتصنيفا  1956وزمالؤه عام "  بلوم"طور 

من المستوى تصاعدي  في تسلسل)  األداء أوالتعلم ( رة عن ترتيب لمستويات السلوك عبا
يحتوي المجال المعرفي على ستة مستويات تبدأ بالقدرات و، األعلىالمستوى  إلى  األدنى

، )االستيعاب(الفهم ،التذكر أو المعرفة ، ثر تعقيدا العقلية البسيطة وتنتهي بالمستويات األك
 .التقويم ، التركيب ، التحليل ، التطبيق 

  األهداف المعرفية ( مستويات المجال المعرفي:(  
 المعلومات دون تغيير يذكر واسترجاع وتكراردرة على تذكر وهي الق): المعرفة(تذكر.  
  لطالب في التي حصلها اصياغة المعلومات  وهو القدرة على تفسير أو إعادة : الفهم

 .الترجمة والتفسير واالستنتاجوهنا الفهم  يشمل المعرفة بلغته الخاصة، مستوى 
 وهو القدرة على استخدام أو تطبيق المعلومات والنظريات والمبادئ والقوانين : التطبيق

 .في موقف جيد
 القدرة على تجزئة أو تحليل المعلومات أو المعرفة المعقدة إلى أجزائها ووه: التحليل. 
 وهو القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوين كل متكامل أو نمط أو تركيب : التركيب

 .غير موجود أصال
 على إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو األعمال وفق معايير  وهو يعني القدرة: التقويم

  .أو محكات معينة 
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  : كفاية التنفيذ -3-11-2
بتخطيط وإعداد ما تتطلبه عملية التـدريس  بعد قيام أستاذ التربية البدنية الرياضية 

وإنجاز درس التربية البدنية الرياضية، يشرع مباشرة في تطبيق ما تم إعداده وهو تنفيـذ  
التدريس وفقا للخطة الزمنية الموضوعة لذلك مستخدما في ذلك ألوان األنشطة المختـارة  

العقلية والبدنية والنفسـية   والطرق التدريسية الموافقة وكذا األساليب التي تناسب القدرات
  .للتالميذ، باإلضافة إلى حسن استخدام الوسائل التعليمية المتاحة للمؤسسة

  :طرق التدريس  -3-11-2-1
  .الطريقة هي الترتيب المتبع للوصول إلى الحقيقة

الخطوات و اإلجراءات المتبعة من قبل المعلم والتي يحاول  :وطريقة التدريس هي
بتسلسلها وترابطها تحقيق أهداف تعليمية محددة كما تعتبر وسيلة يقوم بها المعلم لتوصيل 

  .)37 ص، 2008يحي محمد نبهان، ( محتوي المنهج العلمي إلى المتعلم
  :فاعلية طرق التدريس   - أ

فعالة في تحقيق أهداف التعلم، فقد رؤى أن من أجل أن تكون طرق التدريس طرقا 
   )154 ص، 2005وليد أحمد جابر، ( :تختار وفق معايير مناسبة هي

 مدى ارتباطها باألهداف التعليمية. 
 قدرتها على حث الطالب على التفكير الجيد والوصول إلى النتائج. 
 مراعاتها للجانبين المنطقي والسيكولوجي عند تقديم للمادة التعليمية. 
 مساهمتها في الربط بين الجانبين النظري والعملي للمادة الدراسية. 
    مراعاتها لقدرات المتعلمين واستعدادهم وميولهم واتجاهاتهم والمرتبطـة بالمـادة

  .التعليمية
  : الطرق المستخدمة في تدريس التربية البدنية والرياضية  - ب
  كل الطرق العامة يمكن استخدامها في تعليم المهـارات الحركيـة  : الطرق العامة ،

  : وتنقسم عموما إلى ثالثة أنواع رئيسية هي 
  وفيها يتم تحديد واختيار األنشطة من جانـب األسـتاذ بنسـبة     :الطريقة المباشرة

وهـذه  . وال يتدخل التلميذ في أي شيء إال التنفيذ طبقا لتعليمـات األسـتاذ   100%
الطريقة هي المتبعة حاليا في المدارس حيث يـتم إعـداد درس التربيـة البدنيـة     
والرياضية عن طريق األستاذ ويقوم التلميذ بتنفيذ كل ما يطلب منه، أي أنها عمليـة  
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وتعبير حيث أنها تفتقر إلى إعطاء فرص تلقين وتكليف بدال من كونها عملية انطالق 
االستكشاف واالبتكار من جانب التالميذ ورغم هذا فإنها تمكن األساتذة الجـدد مـن   
تثبيت أنفسهم وحسن السيطرة على الفصل من خالل فرض النظام، فتمنح كل مـن  

ـ  ل التالميذ واألستاذ الطمأنينة ويكون االنتقال من المباشر إلى غير المباشر في العم
  . )90 ص، 2003محمد طياب، ( .تدريجيا وبأفضل صورة

   وفيها يقوم التالميذ باختيار األنشـطة والمهـارات طبقـا    :الطريقة غير المباشـرة
لقدراتهم البدنية والعقلية، وهذه الطريقة تساعد التالميذ على االستكشاف والتجريـب  

يسـتخدم األجهـزة   وتنمية صفات المبادرة وإعطائهم الثقة بأنفسهم خصوصا عندما 
ويتعامل معها بحرية، ويكون دور األستاذ فيهـا مرشـدا وموجهـا ولـيس نـاقال      

وتتيح له الفرصة أيضا ."للمعلومات، كما أنها تعطي له فرصة اكتشاف ميول التالميذ
وذلك برؤيته ما يمكن أن يعمل كل تلميذ عندما يكـون  ، في قياس قيمة الذي يعطيه

هذا اإلجراء هو المدخل الصحيح ومع ذلك فعندما نترك  وال شك أن. حرا فيما يختار
التالميذ يحددون ما يفضلون بأنفسهم فعلى األستاذ أال يبتعد ويقف بعيدا بل ال بد أن 
يستمر في التوجيه والتحفيز حتى يتمكن كل فرد من استعمال كل قدراته بشكل جيـد  

محمـد طيـاب،   ( ".حركاتواكتساب مهارات التحرك واألداء ويتمكن من التنويع في ال
  )91 ص، 2003

  .لكن يمكن أن يصبح من الصعب التحكم والتوجيه إذا كان كل واحد يعمل أشياء مخالفة
  تعتبر الطريقة المقيدة مزيجا بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة، :الطريقة المقيدة

فهو يحـدد  . وفيها يكون التالميذ أحرارا في التدريب في نطاق قيود يضعها األستاذ
نوع النشاط المطلوب ممارسته، ويترك للتالميذ حرية أدائه وفقا لسابق خبـرتهم أو  
حدود معلوماتهم، فمثال في المرحلة الرئيسية من درس التربية البدنيـة والرياضـية   
يحدد األستاذ نوع النشاط كالتمرير في كرة السلة، ويترك للتالميذ حريـة التـدريب   

ير من األعلى أو من األسفل، وهذه الطريقة تسـاعد علـى   واألداء سواء كان التمر
االستكشاف والتجريب، ولهذا فهي تعتبر طريقة تربوية نفسية تراعي الفروق الفردية 

  .وتظهر المواهب التي تحتاج إلى رعاية وتوجيه
  إن تنويع طرق التدريس خالل حصة واحدة يساهم في معرفـة  :ربط الطرق الثالثة

دة من المتعلم والنمو العقلي واالجتماعي للتالميذ، فعلى األستاذ واكتشاف جوانب عدي
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أن يدرك أهمية ربط الطرق الثالث، فقد يحدث أحيانا استخدام الطرق الـثالث فـي   
حصة واحدة دون قصد فمثال قد يطلب األستاذ من التالميذ التدرب على تقنية معينة 

األسـتاذ إلـيهم باإلرشـاد     وفي أثناء التدريب يتجـه ) طريقة غير مباشرة(بحرية 
والتصحيح والتحفيز فيختار مثال تلميذ أو تلميذين ليقدما عرضا أمام زمالئهم ويطلب 

وقد يطلب من التالميـذ تنطـيط   ) انتقال من غير المباشر إلى المباشر(منهم األداء 
فهنا يكون قد انتقل إلـى  (الكرة مثال دون أن يذكر بأية يد أو من الثبات أم الحركة 

عودة إلى الطريقـة  (ثم يطلب التنطيط بالمحاورة من الجهة اليمنى ) لطريقة المقيدةا
  .وهكذا حسب ما يراه مناسبا ألهداف الدرس) المباشرة

  25-21 ص، 2012خالد محمد الحشحوش، ( :ونذكر منها ما يلي:الطرق الخاصة(   
  المهارة الحركية ككل دون من خالل هذه الطريقة يتم تعليم التالميذ : الطريقة الكلية

 .تقسيم الحركة إلى أجزاء
  هذه الطريقة تعتبر من الطرق الهامة في تعليم المهارات الحركية : الطريقة الجزئية

وفيها تقسم الحركة إلى أجزاء ويقوم المدرس بتعليم كل جزء قائم بذاته وعندما يتأكد 
كة وهكذا حتى ينتهي من المدرس من إتقان هذا الجزء ينتقل إلى جزء آخر في الحر

 .كل األجزاء ويقوم بعد ذلك بجميع تلك األجزاء بعضها البعض
  وفيها تؤدي المهارة الحركية ككل ثـم تختـار األجـزاء    : الطريقة الكلية الجزئية

الصعبة من المهارة الحركية ويتم التدريب عليها باستمرار ويطلق على هذه الطريقة 
ام هذه الطريقة في تعليم المهـارات الحركيـة يمكـن    الجزئية الكلية وباستخد الكلية

االستفادة من مميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة الجزئية وكذلك يمكن تالقـي  
 .العيوب في كل منها

  تلك الطريقة من الطرق الهامة التي تستخدم فـي مجـال   :طريقة المحاولة والخطأ
تخلص هذه الطريقة أن المتعلم يقوم تعليم المهارات الحركية في التربية الرياضية وت

بأداء الحركة ويمر بمراحل الفشل والنجاح أثناء أداء تلـك الحركـة ومـن خـالل     
المحاوالت يحاول المتعلم عزل الحركات الخاطئة أو الزائدة والبقاء على الحركـات  

 .الصحيحة التي يقوم بتكرارها حتى يصل إلى أداء الحركة بصورة جيدة
 تتطلب هذه الطريقة في التدريس من المدرس أن يقوم بتنظيم  :ت طريقة حل المشكال

المعلومات والخبرات التي ينبغي أن يزود بها تالميذه حول مشكالت تتصل بحياتهم 
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وحاجاتهم ويطلب منهم العمل على بحث تلك، المشكالت وحلها ويعتمد التلميذ تمـام  
التي يعرضها المدرس وفي االعتماد على نفسه وعلى جهوده للتغلب على المشكالت 

نفس الوقت يشعر بمدى المشكلة التي تواجهه ويحس بضرورة التغلب عليها ألنهـا  
تمسه من قريب وبذلك يكون في موقف ايجابي من هذه المشكلة، ولذا ينبغي علـى  
المدرس أن يعمل على إتاحة الفرص لتالميذه لتحديد المشكلة ورسم الخطط والتفكير 

  .في حلها
أسلوب حل المشكالت في درس التربية البدنيـة والرياضـية قيـام    ويتضمن 

مدرس التربية الرياضية بإعداد مشكلة أو مواقف في خطوات سـير تعلـيم مهـارة    
حركية لتحل عن طريق التلميذ الذي يجد نفسه مدفوعا من تلقائه إلى حلها والتفكيـر  

ـ  كلة التـي يعرضـها   فيها من خالل التجربة أثناء الدرس وتختلف درجة تعقيد المش
مدرس التربية الرياضية على التالميذ تبعا ألغراض البرنامج ومستوى نضج وخبرة 

  .التالميذ السابقة
  يعتبر أسلوب البرمجة أحدث األساليب التكنولوجية الحديثـة فـي   :طريقة البرنامج

مجال التعليم وقد اهتمت التربية الرياضية بالتعليم المبرمج حيث يعتبر طريقة مـن  
طرق التدريس الفردي التي يمكن االستفادة منها في تعليم المهارات الحركية المختلفة 
ما يساعد على توفير وقت وجهد المدرس أثناء شرح هذه المهـارات فـي دروس   
التربية الرياضية كما يساعد على تقدم التالميذ بأنفسهم دون حاجة مستمرة لمـدرس  

ع من أنواع التعليم الذاتي وهو برنـامج يقـوم   التربية الرياضية والتعليم المبرمج نو
المدرس بإعداده بأسلوب خاص ويتم عرضه من خالل كتاب مبرمج يتـألف مـن   
مجموعة من األطر ويتكون كل إطار من خطوات صغيرة تبدأ من األعمال البسيطة 
السهلة وتتدرج في صعوبتها بعد ذلك ومن خالل معرفة التلميذ لألخطاء التي يقـع  

تطيع أن يقوم بتصحيحها مما يعزز وبالتالي استجابته الصحيحة وعلى ذلـك  فيها يس
 .فإن كل إطار يتضمن مثيرا واستجابة وتعزيزا
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  : مفهوم أساليب التدريس  -3-11-2-2
يقصد به مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه، ويعني ذلـك  

يختلف عنه لدى معلم آخر رغم أن طريقـة  أنه قد نجد أسلوب التدريس لدى معلم معين 
التدريس المتبعة واحدة، وهذا ما يدل على أن  أسلوب التدريس يـرتبط ارتباطـا وثيقـا    
بالخصائص الشخصية للمعلم، وبمعنى آخر ، فإذا كانت طرق التدريس تعني اإلجـراءات  

تتضـمنها   العامة التي يقوم بها المعلم فإن األساليب يقصد بها إجراءات خاصة ضـمنية 
عصام الدين متولى عبد اهللا بدوى عبـد العـال   ( .اإلجراءات العامة التي تجري في الموقف التعليمي

  )23 ص، 2006بدوى، 
فأسلوب التدريس بنسبة كبيرة ناتج وعاكس للشخصية القيادية لألستاذ، والتي تنبـع  

 .من خبراته وخصائصه والظروف المحيطة
المهام والقوانين واإلجراءات التي تشتمل على  مجموعة من: " واألسلوب كذلك هو

  )105 ص، 2008عزو إسماعيل عفانة ـ جمال عبد ربه الزعانين، ( ".خبرة تعليمية مترابطة منطقيا
وبالتالي فاألسلوب عملية منظمة وتهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف معلـن عنهـا   

 .مسبقا 
 " بأن األسلوب هو الشخص نفسه "  بوفونويقول 
  )12 ص، 2007معمر حجيج، ( . "أن األسلوب هو التعبير عما في داخل اإلنسان " غوتيهويرى 

ومن خالل تحليل التعاريف السابقة يتبين أن األسلوب خاص بكل شخص وبالتالي 
  .يتغير من شخص آلخر

  :الفرق بين األسلوب والطريقة  - أ
بـين الطريقـة   هناك إشكال كبير يتمثل في وجود تشابه في الهيكـل التنظيمـي   

واألسلوب حيث يختلف الكثير من التربويين والباحثين عندما يتكلمون عن التدريس بـين  
مصطلحي الطرائق واألساليب، باعتبار أنهما مترادفان ال يحمل أي منهما معنى خـاص  
يميزه عن اآلخر، ومن خالل الكثير من الكتابات، فإن األسلوب  يأتي دائما تبعا للطريقـة  

أن الفن مجموعة "  بط بها وعلى أساس األسلوب تأتي الطريقة، ويقول حنا غالألنه مرتب
عطـا اهللا أحمـد،   ( ."طرائق والطريقة مجموعة أساليب، واألسلوب مجموعة قواعد وضوابط

          )40-39 ص، 2006
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ولهذا فالطريقة أشمل من األسلوب، ومفاد هذا الفرق أن األسلوب قد يختلف مـن  
) س(معلم إلى آخر على الرغم من استخدامهم لنفس الطريقة مثال ذلك نجـد أن المعلـم   

يستخدم نفس الطريقة ومع ذلك  فقد نجد فروق دالة ) ص(يستخدم الطريقة الكلية والمعلم 
ية للتالميذ، وهذا يعني أن تلك الفروق يمكن أن تنسب في مستوى تحصيل المهارات الحرك

  .إلى  أسلوب التدريس الذي يتبعه المعلم، وليس إلى الطريقة 
  :طبيعة أسلوب التدريس   - ب

سبق القول أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسـية بالصـفات والخصـائص    
ساليب التدريس والسمات الشخصية لألستاذ، وهو ما يشير إلى عدم وجود قواعد محددة أل

وبالتالي فإن طبيعة أسـلوب التـدريس   "ينبغي على األستاذ إتباعها أثناء قيامه بالتدريس، 
تظل مرهونة باألستاذ الفرد وبشخصيته وذاتيته وبالتعبيرات اللغوية والحركات الجسـمية  
وتعبيرات الوجه واالنفعاالت ونغمة الصوت والتعبير عن القـيم وغيرهـا ووفقـا لهـذه     

محمـد طيـاب،   ( ".ئص يتميز أسلوب التدريس الذي يستخدمه وتتحدد طبيعته وأنماطهالخصا
  )96 ص، 2003

 :أهداف أساليب تدريس التربية البدنية والرياضية   - ج
يسعى أستاذ التربية البدنية والرياضية من خالل معرفته لمجموع أساليب التدريس 

  : إلى تحقيق مجموعة من  األهداف أهمها 
  أساليب التدريس العامة والخاصةالتعرف على.   
  التعرف على طرق نقل المعارف إلى التالميذ . 
 االستخدام األنسب للوسائل التعليمية وصوال إلى الوفاء برغبات وحاجات التالميذ.  
 االختيار األنسب لطرائق وأساليب التدريس.   
   الفـروق  تمكين األستاذ من فهم خصائص المتعلم ومراحل نموه وبالتالي مراعـاة

  .الفردية بين التالميذ
 أحمد جميـل،  ، عايش( .مساعدة األستاذ على تحليل السلوك التعليمي للمتعلم أثناء حدوثه

 )183 ص، 2008
 :تنويع أساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية   -  د

ال يوجد أسلوب تدريس يمكن أن يوصف بأنه األمثل في التدريس، وذلك ألن نجاح 
يتوقف على  عوامل متعددة، تتطلب المنهج والتالميذ وظروف حياتهم، ويقول أي أسلوب 
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إن األسلوب الذي يستخدم  بنجاح في موقف ما، أو حصة ما قد ال ينجح   "موسكا موستن
  ."أو يفي بالغرض إذا استخدم في موقف أو حصة أخرى 

ل والجمود فالمدرس الذي يستعمل أسلوبا  واحدا فيدرسه فإنه سوف يؤدي إلى المل
وعدم تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة من سلوك متعلم، ولهذا فإن التنويع في األساليب     

شيء ضروري، حتى ال يحس المتعلم بالروتين والملل وخاصة أن المدرس تتعدد أهدافـه  
 .وبالتالي ال بد من تعدد األساليب المستخدمة في تحقيقها 

للتأقلم مع متطلبات النشاط الرياضي، وكـذلك   إذن هذا التنويع قد يكون ضروري
مع الخصائص العامة للتالميذ والتي تميزها الفروق الفردية، كما قد تكون اختيارية لتجنب 

  .الملل والروتين الذي يصيب المتعلم  والمعلم
  : التغذية الرجعية  -3-11-2-3

عملية التعلم، وتكون معلومات خاصة بنتائج األداء أثناء وبعد "التغذية الرجعية هي 
  ".لفظية أو مرئية معا للوصول إلى أداء عالي الجودة

عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجابة، بشـكل  "بأنها  سيد صوالحةويعرفها 
منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل االستجابات التي تكون بحاجة إلى التعـديل،  

، 2008زينب علي عمر ـ غادة جالل عبد الحكـيم،   ( ."وتثبيت االستجابات التي تكون صحيحة
  .)221ص

الفعل والتأثير الـذي  " بأنها تعني   Drioche et colدريوش وكول وعرفها أيضا 
المرتبطة بالنظام الديناميكي علـى األفعـال الـواردة    ) االستجابة(تسببه األفعال الصادرة 

  . )521 ص، Drioche.C et Col ،1993( ).االستقبال(
الـذي  ) المرسـل (وهو كذلك، ألن مسار التغذية الرجعية إنما يبدأ من عند األستاذ 

الذي بدوره يستقبل هذه المعلومات فيؤدي به ) المرسل إليه(يبعث بالمعلومات إلى التلميذ 
  . إلى معالجة سلوكه وتصحيحه أو توجيهه

"  "Piéron.Mبييـرون مـوريس   وفي ميدان التربية البدنية والرياضية فقد عرف 
قصـد  ) التلميذ(تشمل كل المعلومات التي يزود بها األستاذ المتعلم :"التغذية الرجعية بأنها

مساعدته على إعادة وتكرار الحركات الصحيحة وكذلك تجنب الحركات الخاطئة، وبالتالي 
ــا    ــراد تحقيقهـ ــائج المـ ــى النتـ ــول إلـ                                                                                                                )122 ص، Piéron.M ،1988( ".الوصـ
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عملية تنظيم ذاتي يمكن الوصول إلى مستوى معـين عـن   : "أنها  بارووقد عرفها           
  ".طريق إشارات مستمرة

تقويم السلوك فـي ضـوء   :" جعية هيأن التغذية الر" فينر"نقال عن مجدي محمودويرى 
  ".نتائجه

مجدي محمود فهيم ( ".تقويم الفرد المتعلم الستجاباته في الموقف التعليمي:"أنها "أحمد صالح"و 
  )73 ص، 2009محمد، 

فالتغذية الرجعية هي إذن عملية إيصال معلومات تخبر المؤدي بالظروف المحيطة 
به، ويمكن أن تحدث خالل هذا األداء إذا ما كـان  بالحركة التي نفذها أو األداء الذي قام 

  .بطيئا، فهي تعد ضرورية جدا في تحسين األداء وضمان التعلم الجيد للتالميذ
  : الوسائل التعليمية  -3-11-2-4

من العناصر األساسية في العملية التعليمية الوسائل التي تتبع لالستفادة من جميـع  
ما يتطلب إيجاد الوسائل الضرورية والمناسبة ليتسـنى  حواس التلميذ خالل عملية التعلم م

للمعلم إمكانية تنفيذ المنهاج بصورة صحيحة حيث يمكن عـن طريـق تنـوع الوسـائل     
استعمال أساليب عديدة للتعزيز الذي يؤدي إلى تثبيت االسـتجابات الصـحيحة  وتأكيـد    

  )09 ص، 2007منذر هاشم الخطيب، ( .التعلم
العلمية وتعدد أشكالها وتباين تركيبها تقتضي تنوعا في الوسـائل  وإن تنوع المادة 

  .المساعدة على تحقيق هدف التعلم
فالوسيلة التعليمية هي كل األجهزة واألدوات والمواد التـي يسـتخدمها المـدرس    
لتحسين عملية التعلم والتعليم، وتوضيح المعاني واألفكار أو التدريب على المهـارات أو  

ئط التي يستعين بها المدرس في الموقف التعليمي إثـارة، وجعـل الخبـرة    لنقل كل الوسا
  .)73 ص، 2005جابر نصر الدين، ( .التعليمية خبرة حسية

 أهداف استعمال الوسائل التعليمية:  
 تقليل الجهد. 
 اختصار الوقت. 
 تساعد في نقل المعرفة. 
 تزيد من مستوى إثارة انتباه المتعلم. 
  المعلوماتتساعد على تثبيت. 
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 تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة. 
 التغلب على اللفظية. 
 2005جابر نصر الدين، ( .إشراك جميع الحواس مما يزيد من ترسيخ وتعميق التعلم ،

 )87 ص
  :مهارات إدارة الصف -3-11-2-5

  .المتميزةوهناك من يعرفها على أنها دور المعلم في اإلدارة الصفية 
مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم لتأمين النظام في غرفة الصف أو السـم  (

والمحافظة عليه، ويالحظ في هذا التعريف أنه يقوم على أسـاس تركيـز مهمـة اإلدارة    
  .)الصفية في المعلم

وينظر إلى اإلدارة على أنها موجهة نحو حفظ النظام الصفي فقط، فهـو تعريـف   
الفلسفة التسلطية في اإلدارة من جهة وهو محدود في مضـمونه مـن جهـة    يستند على 

  .أخرى
مجموعة من النشاطات التـي  : "أما التعريف اآلخر فيرى أن اإلدارة الصفية هي 

  ".يؤكد فيها المعلم على إباحة حرية التفاعل للتالميذ في غرفة الصف
ـ  ؤمن بإعطـاء الحريـة   ويتبين منه أنه يأخذ االتجاه الفوضوي في اإلدارة الذي ي

  .المطلقة للتالميذ في غرفة الصف وهو اتجاه متطرف 
أما من وجهة نظر أصحاب المدرسة السلوكية في علم النفس فـإن إدارة الصـف   
تمثل مجموعة من النشاطات التي يسعى المعلم من خاللها إلى تعزيز السلوك المرغـوب  

  .ر المرغوب فيه لديهمفيه لدى التالميذ ويعمل على إلغاء وحذف السلوك غي
كما يمكن تعريف اإلدارة الصفية على أنها عموم األنشطة التي يسعى المعلم مـن  
خاللها إلى تنمية األنماط السلوكية المتاحة وإلى خلق وتوفير جو صفي تسوده العالقـات  

  .االيجابية بين المعلم وطالبه وبين الطالب أنفسهم داخل الصف وخارجه
فهوم إدارة الصف على أنها تلك العملية التي تهدف إلى توفير وبذلك يمكن تحديد م

تنظيم فعال، من خالل توفير جميع الشروط الالزمة لحدوث التعلم لدى التالميـذ بشـكل   
فعال وتنطوي على كل ما يبديه المدرس من سلوكات مقصودة وغير مقصـودة، عمليـة   

و غير لفظية داخـل جماعـة   مباشرة أو غير مباشرة، أو ما يصدر عنه من لغة لفظية أ
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الفوج أو الصف، وأحيانا يستخدم مفهوم إدارة الوقف التعليمي كمـرادف لمفهـوم إدارة   
  .الصف

وأن االنضباط الصفي الناجم عن اإلدارة الصفية ال يعني جمود الطالب وانعـدام  
فبعض المعلمين يفهمون االنضباط على أنه التـزام  .الفاعلية والنشاط داخل غرفة الصف

الطالب بالصمت والهدوء وعدم الحركة واالستجابة إلى تعليمات المعلم، كما أن الـبعض  
  )42-41 ص، 2005جابر نصر الدين، ( . من المعلمين

  :مفهوم إدارة الصف   - أ
) القسم(أخذت إدارة الصف مدلوالت ومفاهيم متعددة، فيشير مصطلح إدارة الصف 

classroom management     اآلداتية وعوامل التنظيم الصفي التـي   إلى كل السلوكات
  )14 ص، 2005يوسف قطامي ـ نايفة قطامي، ( تقود إلى توفير بيئة صفية تعلمية منظمة

هي خطة ذات أساليب تربوية ديمقراطية يستخدمها المعلم في إدارة الفصل تمكنـه  
حفظ النظام، من تجهيز الموقف التدريسي باألنشطة والمواد والوسائل التعليمية الالزمة، و

والتنفيذ الجيد للدرس، وإقامة عالقات طيبة بينه وبين التالميذ وبـين التالميـذ وبعضـهم    
 .البعض بهدف تحقيق األهداف المرجوة

هي خطة لحفظ النظام ونشر الهدوء داخل الفصل ومنعا للصخب بأساليب متنوعة 
 .أوامر ونواهي يستخدمها المعلم إلجبار التالميذ على  تنفيذ ما يمليه عليهم من

هي مجموعة من األنشطة التي يقوم بها المعلم بواسطتها أن يزيد من حرية التالميذ 
  )49 ص،  2009هشام بركات بشر حسين، ( .إلى أقصى  حد ممكن

  :المهارات الالزمة إلدارة الصف  - ب
 الدافعية. 
 المثيرات. 
 التهيئة للدرس. 
 غلق الدرس. 
 األسئلة الصفية وتوجيهها. 
  داخل الصفالتحرك. 
 26 ص، 2008يحي محمد نبهان، ( التقييم الذاتي(. 
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  :مشكالت إدارة الصف   - ج
تعترض اإلدارة الصفية والفعالة للصف الدراسي عدة مشكالت تتحدد في النقـاط  

  .)54-53ص، 2009هشام بركات بشر حسين، ( :التالية
  المشـكالت  إن المشكالت اإلدارية داخل الفصل هي أصعب   :المشكالت اإلدارية

  :التي تواجه المعلم في إدارة الفصل ومنها
  ارتفاع كثافة الفصل. 
  نقل التالميذ من فصل إلى فصل. 
  حصر التالميذ الغائبين. 
  نقل المعلمين  من مدرسة  ألخرى. 
  تغيير جدول الحصص. 
  كثرة التعليمات اإلدارية أثناء  الحصص من قبل اإلداريين. 

  إن المشكالت التعليمية أهم من المشكالت  اإلدارية وخاصـة   :المشكالت التعليمية
  : المشكالت التعليمية الجماعية ومنها 

  التسيب وعدم االنضباط . 
  االضطراب الجماعي. 
 العنف والعدوان. 
   المعاكسة الجماعية  للمعلم والضوضاء والصخب. 
  انصراف التالميذ عن متابعة المعلم.  

فردية أهم من الجماعية ألن تركها يؤدي إلـى تحولهـا إلـى    وبأن المشكالت التعليمية ال
   :جماعية ومنها
  اإلخالل بالنظام. 
 معاكسة المعلم ومقاطعته. 
 التخريب. 
 الكذب. 
 النسيان. 
 التأخر الدراسي. 
 الخوف والقلق واالضطراب. 
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 الشرود والسرحان. 
 السرقة من زمالء الفصل. 

  :أهمية إدارة الصف   -  د
تعدّ من أهم غايات المعلّم التدريسية، بل إنها تعد مـن أهـم   إن إدارة الصف الدراسي 

الكفايات والمهارات التي يجب عليه التمكّن منهـا؛ الرتباطهـا الوثيـق بتغييـر سـلوك      
المتعلمين، وتعلّمهم، وتحصيلهم، كما أن مهارات إدارة الصـف الدراسـي هـي أسـاس     

  )155 ص، 2009اهللا بن عبدالعزيز،  مشروع الملك عبد( :التدريس الفعال، وهذه المهارات هي
 التنبؤ به، السيطرة عليـه، توجيهـه  ( وتشمل   :قيادة وضبط سلوك المتعلمين( 

  .بهدف حفظ النظام داخل الصف
    ،تهيئة بيئة تعلّم آمنة، وجو تعليمي وتعلّمي مناسب لتلبية احتياجـات المتعلمـين

 .)كاءاتهم المتعددةمعرفة خصائص المتعلّمين، وأنماط تعلّمهم، وذ( :وتشمل 
 تحديد نواتج التعلّم ( وتشمل   :التخطيط للدرس قبل الدخول إلى الصف الدراسي

المرغوبة، واألهداف، وأنشطة التعلّم الثرية، والمهام األدائية، ومراعاة تناسـب  
 )...المحتوى  مع الزمن، واحتياجات المتعلّمين

  التمكّن مـن  ( :والتعلّم، وتشمل اآلتيمهارات التدريس الالزمة في عملية التعليم
استراتيجيات التعليم والتعلّم، والتمكّن من مهارات التقويم، وإعداد التقارير عـن  

 ).كل متعلم  وتنظيمها في ملفات
  ترتيب وتنظيم الصف الدراسي لتوفير المناخين االجتماعي والوجداني المشجعين

دراسي من مقاعـد وممـرات و   على التعلّم داخله، ويشمل تنظيم بيئة الصف ال
سائل إيضاح، وتنظيم عملية التعلم وأساليب التفاعل التنظيمـي أثنـاء العمليـة    

  .التعليمية
  :كفاية التقويم  -3-11-3

كثيرا ما ينظر إلى التقويم في التربية البدنية والرياضية على أنه جهد ال طائل من 
قد، كما أنه مجهد ويستهلك الكثير من ورائه، فكانت وجهة نظر األساتذة أن التقويم كله مع

الوقت والتكاليف فضال عن أنه ال يؤدي في التربية البدنية والرياضية دوره من نجاح أو 
رسوب، األمر الذي دفع عددا كبيرا من األساتذة إلى تجنب التقويم في البرامج أو تجاهل 

  .تنفيذه أو تنفيذه بصورة تتسم بالشكلية
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نظرة قديمة للتقويم، فإن النظرة الحديثة تعتبر التقويم جزءا وإذا كان هذا يعبر عن 
عضويا من أجزاء المنهج وأحد أهم مرتكزاته، وال يعني وجوده في نهاية مراحل تصميم 

  .المنهج أنه أقل أهمية مما سبقه من مراحل وواجبات
  : تعريف التقويم-3-11-3-1

يكاد مرجع من المراجـع   هناك تعاريف متعددة ومختلفة لمصطلح التقويم حيث ال
العربية أو األجنبية إال وتجد فيه فصال أو بابا حول عملية التقويم وذلك ألهميته الكبيرة في 

  .المجاالت التربوية والعلمية
إن التقويم التربوي والنفسي يمكن تعريفـه بأنـه   : فؤاد أبو حطب وسيد عثمـان  يرى

  "أو الموضوعات عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو األشخاص "
التقويم التربوي الرياضي : محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوانبينما يعرف 

 "عملية تقدير تشتمل لكل القوى وطاقات الفرد، فهي عملية لجرد لمحتويات الفـرد " بأنه 
  )92 ص،  2009عطا اهللا أحمد وآخرون، (

تقدير قيمة األشياء عملية الهدف منها " أن التقويم الرياضي هو  ليلى فرحاتوترى 
 ص، 2005ليلى سيد فرحات، ( "باستخدام وسائل القياس المناسبة لجمع البيانات وإصدار األحكام

62(   
  : أنواع التقويم -3-11-3-1
هذا النوع من التقويم يجرى في بداية السنة الدراسية، ): القبلي(التقويم التشخيصي   - أ

 .دورة تعليمية أو تدريبيةأو في بداية فترة تعليمية، أو في بداية كل 
هو عملية تقويمية منظمـة، تحـدث خـالل الـدرس،     ): البنائي (التقويم التكويني   - ب

غرضها تزويد األستاذ والتلميذ بتغذية راجعة، ألجـل تحسـين العمليـة التعليميـة     
وتصحيح مسارها، ومعرفة المستوى الذي وصل إليه التالميذ، قصد تصليح عمـل  

 .وتحسين مستوى التالميذاألستاذ البيداغوجي، 
هو التقويم الذي يستند إلى نتائج االختبارات البدنية أو  ):النهائي( التقويم التحصيلي   - ج

المهارية، التي يجريها األستاذ في نهاية السنة الدراسـية، أو فـي نهايـة الـدورة     
التعليمية، والذي يتم رصد نتائجه في سجل العالمات مـن أجـل تقـويم تحصـيل     

 )84_  82، ص  2005أحمد بوسكرة،( .واتخاذ القرارات المناسبة التالميذ،
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  :عالقة التقويم التشخيصي بالتقويم التكويني والتقويم التجميعي -3-11-3-3
ال شك أن هذه األنواع الثالثة الرئيسية للتقويم تتفاعل فيما بينها باعتبـار وقـت     

منها يعتمد على وصل إليه النوع إجرائها وكذلك باعتبار الغرض الرئيسي منها،فكل نوع 
اآلخر من نتائج ليجعله نقطة بداية له،وسنقدم فيما يلي بعض النقاط التي توضح عالقة جد 
مهمة وهي التي تربط التقويم التشخيصي بكل من التقويمين التكويني والتجميعـي، وهـي   

   )111-110 ص، 2003محمد طياب، ( :ملخصة في اآلتي
التكويني في إمداد التلميذ بالتغذية الرجعية التي تكشف عن جوانـب  يساهم التقويم   

 .القوة وجوانب الضعف في تحصيله الدراسي،فهذه تعتبر إجراءات تشخيصية ذات أهمية
   يعتبر التقويم التكويني مفيدا جدا عندما يستخدم المراحل المتوسطة أثناء العمل فـي

لكشف عن الصعوبات التـي قـد   تطوير المناهج وطرق التدريس حيث يساعد في ا
 .يواجهها التالميذ، وهذه أيضا إجراءات تشخيصية مهمة

  يحاول التقويم التشخيصي الكشف عن المشكالت التي يمكن أن يكون لها تأثير على
 .النتائج التي يسعى إليها التقويم التجميعي

  :الفرق بين القياس والتقويم  -3-11-3-4
  :والقياس، ويتجلى ذلك في النقاط التالية  هناك اختالف ظاهر بين التقويم

   القياس يهتم بوصف السلوك، أما التقويم فيحكم على قيمته، وعليه فالقياس يتضـمن
اهتماما بالوسائل بغض النظر عن قيمة ما يوصف، أما التقويم فيتضـمن اهتمامـا   

 .بالمعايير وبمدى صالحيتها ووسائل تطبيقها وتقدير أثرها
 الكمي، أما التقويم فيشـمل التقـدير الكمـي    ) الوصف(التقدير القياس يقتصر على

والتقدير النوعي للسلوك، كما يشمل حكما يتعلق بقيمة هذا السلوك،مما يشير إلى أن 
التقويم أكثر شموال من القياس، وأن القيـاس يمثـل إحـدى األدوات أو الوسـائل     

 .المستخدمة فيه
 قل منه قيمة من الناحية التربوية، نظـرا  القياس أكثر موضوعية من التقويم، ولكنه أ

ألن معرفة النتائج بدقة وموضوعية من غير تقدير لقيمتها ال يعني شـيئا، أمـا إذا   
فسرت تلك النتائج وقدرت قيمتها في ضوء معايير محددة، واتخـذت نتـائج هـذا    
ـ  ا التقويم كأساس لمساعدة التالميذ على النمو، فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة وهذا م

    .)267-266، الصفحات 2006مروان أبو حويج ، ( تضطلع به عملية التقويم
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  : خالصة
مفهومها ومبادئها : لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التربية العلمية من عدت جوانب

 المعلم وجوانـب  إعداد نظم وأهدافها باإلضافة إلى أهميتها وأهم مراحلها، كما تطرقنا إلى
المعلـم،   إعـداد  مجـال  فـي  الحديثة التربوية واالتجاهات واألساليبالمعلم  الطالب إعداد

  .المعلم إعداد برامج في ينبغي مراعاتها أساسيات
تحقيق لن الجامعي عملية أساسية حيث تعد عملية إعداد الطالب أثناء مرحلة التكوي

برامج إلعداد الطالب لمهمة  ع على ذلك البد أن توض ، و بناءالحديثة أهداف التربية 
مهام األساسية بال والقيامفيهم االستعداد  تبعث  تدريس وتعليم األجيال بالصورة التي

 المهنية وذلك بترسيخ الثقة بأنفسهم ورفع كفاءاتهم التدريسية كمدرسين أو  الفكرية
فير فرص أبناء الوطن، وقيادتهم نحو األحسن من خالل تو كوينت ، قادرين علىمستقبليين

عملية واقعية ليتحققوا من صالحية ومبادئ وخبرات إعدادهم الجامعي، إن ذلك يعني 
إعداد الطالب إعدادا يقوم على التوازن والتكامل بين اإلعداد النظري واإلعداد الميداني 
وحاجات ومتطلبات مهنة التدريس من مختلف الكفايات التدريسية  كالتخطيط والتنفيذ 

  .  والتقويم 
كل ما كان سائدا عنه قديما  فلم  وطرقه الحديثة فإننا نلغي لتدريسابالنظر إلى و

، ولكنه نشاط مخطط يهدف إلى تحقيق هعلومات هي المهمة الوحيدة لتعد عملية نقل الم
وبالتالي  .نواتج تعليمية مرغوبة لدى الطالب، حيث يقوم المعلم بتخطيط وإدارة هذا النشاط

أدوارا جديدة وفقا  للنظرة الحديثة لعملية التدريس، فالمعلم لن  أصبح للمعلم والمتعلم
استعدادا ها والطالب لن يقتصر دورهم على حفظ يقتصر عمله على إلقاء المعلومات،

وقد أظهرت الدراسات ضرورة العناية بدوافع األفراد للتعلم والمعرفة وبالتالي  .لتسميعها
النظرة الحديثة للتدريس يزداد دور المتعلم في  استغاللها لزيادة التعلم وتوجيهه وبهذه

  . مقابل تقليل  دور المعلم فالطالب هو المستهدف والمستفيد
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 ويعتبـر اد أكاديمي نظري وتطبيقـي،  طلب إعديت فهو ليس حرفةو مهنة التدريس

  حجرات الدراسة ويمتهن في بين المدرس والتلميذ والطالب تفاعليةعملية ك
حجرات الدراسة  في أو المسجد يحدث داخل أنفيمكن  األوساطفمتعدد التعليم  أما

  الخ …الندوات والمسرح اتالرحالت و قاع وأثناء
مادة تعليمية حيث أنه ناتج التفاعل بـين المـتعلم والمـادة     –متعلم  توفرشترط يو

وجود   أيضاكما يقتضي .أرائه الخاصة بديرأ المتعلم مفهوم ما ويقيمه ويالتعليمية، كأن يق
 –مادة تعليمية  –متعلم  –مادة تعليمية أما التدريس فيشترط وجود  معلم  –متعلم  –معلم 

  . حجرة الدراسة
فالتدريس عملية تتطلب وجود مدرس وتجهيزات مدرسية وأوجه أخرى تتمثل في 

الخ، وتتضـمن عمليـة    ..... األداء التدريسي واألنشطة كالمسابقات والمعارض والندوات
  التخطيط، التنفيذ، التقويمث كفاءات رئيسية هي ثال

ـ  أيضاكما يعتبر االستعداد الفطري والقناعة الذاتية  ا يقتضيمكتسب افن ويعتبر  افن
مـدير عالقـات    اصر الموقف التدريسي، فالمدرس هوالعالقات اإلنسانية بين عن إلدارة

  . ة عامة يستطيع التعامل مع التالميذ والمدير وولي األمر والبيئ
 .علم وعملية ومهارة وفن مكتسب على انه التدريس نصف أنيمكننا  وبالتالي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  الميدانية تاءااإلجر منهجية البحث و                                                    الفصل األول
 

 
108 

  :تمهيد
 عينتها واختيار مجتمعها وتحديد البحث منهجية الفصل هذا فيحث البا يتناول

 ،واألساليبالبحث وإجراءات ،البحث في استخدماها التي األدوات إلى التجريبية،باإلضافة
 أو البحث في المستخدمة لألدوات والثبات الصدق من للتحقق استخدمت التي اإلحصائية

 بهدف وفروضها البحث تساؤالت عن اإلجابة في اإلحصائية المستخدمة األساليب تلك
  .وتحليلها البحث نتائج إلى الوصول
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  :الدراسة االستطالعية-1
الدراسة االستطالعية دراسة علمية كشفية ،تهدف إلى التعرف على المشكلة،  تعتبر

وتقوم الحاجة إلى هذا النوع من البحوث، عندما تكون المشكلة محل البحث جديدة لم يسبق 
إليها، أو عندما تكون المعلومات أو المعارف المتحصل عليهـا حـول المشـكلة قليلـة     

  . وضعيفة
ة االستطالعية من أهم المراحل التي يجب على الباحث وعلى هذا األساس فالدراس

القيام بها قصد التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث و مدى صالحية األداة المسـتعملة  
  .حول موضوع البحث

ولهذا قمنا بدراسة استطالعية على العينة ،وقد كان الهدف من هذه الدراسـة هـو   
مباشر بمتغيرات البحث والتي يمكن من خاللهـا  جمع المعلومات التي لها ارتباط وثيق و 

  .التأكد من مدى صالحية االستبيان  و مدى مالئمة العبارات لموضوع بحثنا
  :المنهج المستخدم-2

مـن   جمـع مجموعـة  إلـى   موصـلة ال سبيل والطريقةالبأنه يعرف اصطالحا و
تهيمن على سير قواعد عامة و ئطبوساالعلوم  شتى في المعلومات  للتأكد من حقيقة معينة

  )5، ص1997عبد الرحمن بدوي،(.نتيجة معلومةويكتشف  يجدحتى  ميكانيزماته دالعقل وتحد
 هذا، قصـد  بحثنا موضوع طبيعة مع يتماشى الوصفي ألنه استخدام المنهج وقد تم

الظروف وفي جميع المواقف والمراحل خطوة بخطـوة  وجمـع    وتحليل العوامل وصف
 إلى الحاجة تظهر هنا والمعلومات المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة ، ومنالحقائق والبيانات 

طريقـة مـن طـرق التحليـل     " :هن،أ على يعرف الوصفي، والذي المنهج على االعتماد
 والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أعراض محددة لوضعية اجتماعيـة أو 

  )130، 129، ص  1995حمد محمود الذنيبات ، عمار بوحوش، م("مشكلة اجتماعية أو سكان معينين 
  مجتمع البحث-3

يقتصر المجتمع اإلحصائي في بحوث التربية البدنية والرياضية والصحة والترويح 
هو تلك المجموعات األصـلية  :في معظم الحاالت على األفراد ومن الناحية االصطالحية
-فـرق -مـدارس  -جامعـات  (التي تؤخذ منها منهجية العينة وقد تكون هذه المجموعة 

  )56ص  ،1995الذنبيات،عمار بوحوش ومحمد ().أو أية وحدات أخرى-سكان-تالميذ
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وقد كان المجتمع األصلي لهذا البحث هو جميع طلبة السنة الثانية ماستر في كـل  
من معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضـية بالجلفـة، األغـواط ، المسـيلة     

  .طالب170وقد بلغ حجم المجتمع .تخصص نشاط بدني رياضي تربوي 
  )2016/2018( ت الثالثالماستر في الجامعا طلبةيمثل عدد : )01(جدول رقم ال

  المعهد
  عدد التالميذ

  المجموع الكلي
  إناث  ذكور

        الجلفة
  328  13  315  األغواط
        المسيلة
        المجموع

  :عينة البحث-4
أنها مجتمع الدراسة الذي نجمع منهـا البيانـات   "العينة على  رشيد زرواتييعرف 

الميدانية ، وهي  تعتبر جزء من الكل، بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع علـى  
أن تكون ممثلة له لتجرى عليها الدراسة، ثم تعمم نتائج الدراسة عليه أي على المجتمـع  

  ) 181رشيد زرواتي ، ص. (كله 

جب مراعاتها في البحث العلمي هو اختيار عينة تمثل إن من األمور المهمة التي ي
  البحثالمجتمع األصلي تمثيالً صادقاً وحقيقياً وعلى هذا األساس قام الباحث باختيار عينة 

و هم طلبة السنة الثانية ماستر تخصص نشاط بدني رياضي تربوي بمعهد علوم والتقنيات 
  .170 فةالمسيلة ، الجلغواط ، النشاطات البدنية والرياضية بكل من األ

  )2016/2018( الماستر في الجامعات الثالث طلبةل العينةيمثل عدد : )02(جدول رقم ال

  المعهد
  عدد التالميذ

  المجموع الكلي
  إناث  ذكور

  70      الجلفة
  50  06  44  األغواط
  50      المسيلة
        المجموع



  الميدانية تاءااإلجر منهجية البحث و                                                    الفصل األول
 

 
111 

  :متغيرات البحث -5
 : استنادا إلى فرضيات البحث تبين لنا جليا أنه هناك متغيرين أساسيين 

هو األداة التي يؤدي التغيير في قيمتها إلى إحداث التغير في قيم  :المتغير المستقل-5-1
متغيرات أخرى، وتكون ذات صلة بها،كما أنه السبب في عالقة السبب والنتيجة،أي 

ويتمثل المتغير المستقل في هذا البحث . العامل المستقل الذي يزيد من خالل قياس النواتج
  )0Delandesheever1976,p2( ). الوسائل البيداغوجية (في

وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول قيم المتغيرات أخرى حيث أنه : المتغير التابع-5-2
 .كلّما أحدثت تعديالت علم قيم المتغير المستقل ستظهر النتائج على قين المتغير التابع

  )0Delandesheever,p2(  .ويتمثل المتغير التابع في هذا البحث في دروس التربية العملية
  :أدوات البحث-6

لكل دراسة أو بحث علمي مجموعة من األدوات والوسائل، التي يستخدمها الباحث 
ويكيفها للمنهج الذي يتبعه بغية الوصل إلى الحقائق التي يسعى إليها، وليحصل على القدر 

وفي موضوع بحثنـا هـذا اعتمـدنا علـى     . الكافي من المعلومات والمعطيات التي تفيده
  .االستبيان

أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحـث عـن طريـق    :" نهأبيعرف الذي 
استمارة معينة تحتوي على عدد من األسئلة ، مرتبة بأسلوب منطقي مناسـب ، يجـري   

  .)91، ص2009ربحي مصطفى عليان("توزيعها على أشخاص معنيين لتعبئتها
يطرح مجموعـة مـن   وسيلة من وسائل البحث الشائعة، فهو ":ويعرف أيضا بأنه

األسئلة التي تهدف إلى جمع معلومات ترتبط بموضوع البحث وفوائده كونه اقتصادي في 
  .)25،ص1992أحمد شبلي "(الوقت و التكاليف

بالوسـائل  "حيث أن دراستنا الحالية اعتمدنا فيها علـى اسـتبيانين األول خـاص    
  "بالتربية العملية" والثاني خاص" البيداغوجية

  :االستبيانين وصفا كامال في الجدول التاليوسيتم وصف 
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التربية "و"الوسائل البيداغوجية"يوضح توزيع عبارات كل من استبيان  :)03(الجدول رقم 
 "العملية

عدد   أرقام العبارات واتجاهها  االستبيان
  العبارات

  الدرجة

االستبيان 
  األول

01 ،02 ،03 ،04 ،05  ،06 ،07 ،09 ،
10 ،11 ،12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 

،20 ،21.  
+  

21  
  كأعلى درجة 33
  كأدنى درجة 11

08 ،13 ،16.  -  

االستبيان 
  الثاني

األول  المحور
  التخطيط

01 ،07 ،13 ،19 ،22 ،25، 
28 ،31.   +  

11  
  كأعلى درجة33
  كأدنى درجة11

04 ،10 ،16.  -  

المحور الثاني 
  التنفيذ

02 ،08 ،14 ،20 ،23 ،26 
،32.  

+  
11  

  كأعلى درجة33
  كأدنى درجة11

05 ،11 ،17.  -  

  المحور الثالث
  التقويم

03 ،09 ،15 ،21 ،24 ،27 ،
30 ،33.  

+  
11  

  كأعلى درجة33
  كأدنى درجة11

06 ،12 ،18.   -  

  
وفق مقياس متدرج يمثل ثالث  إجابات لكي تكـون   "ليكرت " قمنا باستخدام طريقة

  :سهلة اإلدراك كما هو مبين في الجدول التالي
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التربيـة  "و"الوسائل البيداغوجية"لكل من استبيان يمثل نوع اإلجابة  :)04(الجدول رقم 
  طريقة ليكرتستخدام با" العملية

  نوع اإلجابة           
 أبدا أحيانا دائما  نوع العبارة 

  1  2  3  العبارات اإليجابية

  3      2  1  العبارات السلبية

  
  اإلستبيانية االستمارةطريقة تطبيق:  

توزيعها يدا بيد على الشخص المؤهل باإلستبيانية  االستمارةلقد اعتمدنا في تطبيق 
لتزويدنا بهذه المعلومات، وذلك من خالل اإلجابة على هذه األسئلة حتـى انتهـاء أسـئلة    

ككل، وقد تم توزيع عبارات االستبيان بطريقة ال يشعر فيها المفحوص بجوانب االستمارة 
  .وأبعاد العبارات ويتخذ شعورا معينا لإلجابة عليها

  :الشروط العلمية لألداة-7
يعد الثبات من أهم العوامل الواجب توافرها في أي اختبـار أو اسـتمارة    :الثبات-7-1

الوسـائل  "ولحساب ثبـات كـل مـن اسـتبيان      استبيانيه كشرط أساسي و علمي لألداة،
اعتمدنا على إحدى الطرق األربعة لحساب ثباتهـا وهـي   " التربية العملية"و" البيداغوجية

طالب من معهد علوم  20،وقد اشتملت عينة  الدراسة على "اختبار إعادة -اختبار"طريقة 
التربوي مسـتوى   وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص النشاط البدني الرياضي

  .سنة ثانية ماستر ، والجدول التالي يمثل قيمة معامل الثبات لتحديد ثبات االستبيانين
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 "التربية العملية"و" الوسائل البيداغوجية"يمثل ثبات كل من استبيان : )05(الجدول رقم 
  مستوى الداللة  معامل الثبات  االستبيـــــــــــــــان

  0.05 0.80*  البيداغوجيةالوسائل استبيان 

  استبيان التربية العملية

  0.76*  التخطيط

0.05  
  0.82*  التنفيذ

  0.86*  التقويم

  0.83*  الدرجة الكل

والتي تمثل ثبـات   استبيانويالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لكل 
 .بدرجة معينة االستبيانمرتفعة وقوية وهذا ما يعكس ثبات  وهذه القيمة االستبيانهذا 

للتأكد من صدق أداة الدراسة و مالئمتهـا لموضـوع البحـث قمنـا     : الصــدق-7-2
  :باستخدام ما يلي

وذلك  للتأكد من أن  هذا االستبيان يقيس ما أعد له، مع العلم : صدق المحكمين-7-2-1
أنه تم عرض اإلستمارة اإلستبيانية على األستاذ المشـرف ومجموعـة مـن األسـاتذة     

أسـاتذة وكانـت هنـاك    07الجامعيين من داخل الجامعة ومن خارجها  والبالغ عـددهم  
بار بهذه التوجيهـات كونهـا   توجيهات حول تعديل بعض األسئلة وقد تم األخذ بعين االعت

 .تعدل وتدقق من مستوى قياس اإلستمارة اإلستبيانية لما أعدت له
ويقاس عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبـات األداة  : الصدق الذاتي-7-2-2

  :وذلك من خال المعادلة التالية
  
  
  
  
  

 معامل الثبات      =معامل الصدق الذاتي
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" الوسائل البيداغوجيـة "لكل من استبيان يوضح قيمة الصدق الذاتي  :)06(الجدول رقم 
  "التربية العملية"و

  الصدق الذاتي  ــــــاناالستبيــــــ

  0.89  الوسائل البيداغوجية استبيان 

  استبيان التربية العملية

  0.87  التخطيط

  0.90  التنفيذ

  0.92  التقويم 

  0.91  الكل

  
  :المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحصائية -8

 :سيتم اللجوء إلى األساليب اإلحصائية التالية للتحقق من فروض الدراسة وهي 
  لمتغيرات الدراسةاإلحصاء الوصفي 
 معامل االرتباط بيرسون  
  مربع ²كااختبار 

  sspsكما تم االستعانة ببرنامج 
  :مجاالت البحث-9

كل من معهد علوم وتقنيات الميداني على مستوى  البحثأجري  :المجال المكاني -9-1
  .النشاطات البدنية والرياضية في كل من الجلفة ، المسيلة ، األغواط

انقسم المجال الدراسي الذي قمنا به في هـذه الدراسـة إلـى     :المجال الزماني -9-2
  :مرحلتين
  الفتـرة  قسم خاص بالجانب النظري والذي شرعنا في إنجازه في : المرحلة األولى

حيث خالل هذه الفترة قمنـا   2018غاية  نهاية ماي  إلى 2016نوفمبر  الممتدة من
بجمع  مجموعة من  الوثائق والمصادر  التي تخدم موضوعنا والتركيز أكثر علـى  

 .البحث على مستوى المكتبات
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  قسم خاص بالجانب التطبيقي و الذي شرعنا في انجازه منذ تسـليم  : المرحلة الثانية
للطلبة حيث قمنا بتفريغ المعلومات ومعالجتها إحصائيا ثم الخروج بالنتائج  االستبيان

 .و تفسيرها ثم مناقشتها والتي سنتطرق إليها في الفصل اآلتي إن شاء اهللا 

  :إجراءات التطبيق الميداني-10
الوسـائل البيداغوجيـة والتربيـة    بعد اختيار العينة وتحديدها يتم تطبيق اسـتبيان  

، وتم ذلك وفقا لطلب اإلجابة من المفحوص ألنه الشخص المؤهل لتزويـدنا بهـذه   العملية
عن رأيه أكثر والتأكيد له بأنه ليسـت   تي تعبر الالمختارة المعلومات، كذلك نوع اإلجابة 

، كما تـم  مع هذه العبارات ههناك إجابات خاطئة وأخرى صحيحة وإنما مدى تطابق رأي
  .التلقائية من العينة  اإلجابات إلىنفس اليوم بغية الوصول توزيع االستمارات في 
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  :خالصة
من أهم الفصـول التـي   ، يمكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث 

ضمنتها دراستنا هذه ألنه يحتوي على أهم العناصر األساسية التي قادتنا إلى احتواء أهـم  
  .باإلمكان أن تعيق السير الحسن لهذه الدراسةالمتغيرات والعوامل التي كان 

منها متغيرات ، ففي هذا الفصل تناولنا أهم العناصر التي تهم دراستنا بشكل كبير 
وهي مـن العناصـر   . الخ...أدوات البيانات ، المنهج المتبع ، صدق المحكمين ، البحث 

   .التي يعتمد عليها أي باحث في الجانب التطبيقي في دراسته
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
119 

  :عرض وتحليل ومناقشة النتائج -1
  :النتائج وتحليل عرض -1-1
 :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة -1-1-1

 .اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسةيوضح :)07(الجدول رقم 

 اإلحصائيةالمتغيرات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التفرطح االلتواء المعياري

 352,- 077,- 5,05 34,79 الدرجات الكلية الستبيان الوسائل البيداغوجية

 512,- 014,- 9,05 56,22 الدرجات الكلية الستبيان الكفايات التدريسية

  
استبيان يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجة  )07(من قراءة الجدول رقم 

-كما بلغت قيمة االلتواء  ،5,05وانحراف معياري قدره 34,79الوسائل البيداغوجية 
لدى عينة الدراسة، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى العينة 352,-  وقيمة التفلطح 077,

وانحراف معياري قدره  56,2249بالنسبة لدرجة االستبيان الخاص بكفايات التدريس 
  .نفس العينة لدى 512,- التفلطح وقيمة 014,-بلغت قيمة االلتواء  كما، 9,05

  .ألبعاد استبيان دروس التربية العملية اإلحصاء الوصفييوضح  :)08(الجدول رقم 

المتوسط  اإلحصائيةالمتغيرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التفرطح االلتواء

 465,- 002, 3,66 18,24 محور التخطيط

 139,- 196, 3,32 18,97 محور التنفيذ

 491, 512, 3,80 19,02 محور التقويم

  
حيث تم حساب هذه النتائج كداللة وصفية يمكن االعتماد عليها في تفسير بعض 

كفايات التدريس المتغيرات المرتبطة بالدراسة وفق ما توصلنا إليه من نتائج استبيان 
يدركها أفراد العينة والمتمثلين في طلبة النشاط البدني الرياضي كما بمختلف أبعاده 

  .التربوي
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 الوسائل البيداغوجية يانبالستعرض الجداول اإلحصائية  -1-1-2
  .تختار األنشطة التعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة في المؤسسة :01العبارة رقم

 اإلمكانيـات التعليمة في ضوء  األنشطةالطلبة في اختيار معرفة رأي  :الهدف من العبارة
  .مؤسسةة في المتوفرال
رأي الطلبة في اختيار األنشطة التعليمة فـي  حول " ²كا"يوضح اختبار :)09(لجدول رقم ا

  .ضوء اإلمكانيات المتوفرة في المؤسسة
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  4.70  08  دائما

78.259  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  35.3  60  أحيانا
  60  102  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

 ونختـار ييرون أنهم  الطلبةمن  %04.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 %35.3،في حين نجد نسـبة  األنشطة التعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة في المؤسسة

،في حين نجـد  األنشطة التعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة  ونختاري الطلبة أحيانامن 
 ،لـديهم األنشطة التعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة  ونختارال ي الطلبةمن  %60نسبة

وهي قيمة 78.259المحسوبة بلغت "²كا"،كما نجد قيمة طالب 170مع حجم العينة قدر بـ 
ومسـتوى الداللـة    2 درجة الحريـة عند 0.000بلغت sigالمعنويةدالة إحصائيا واحتمال 

0.05.  
  .تحدد الوسائل و األجهزة و األدوات المختلفة لتنفيذ الدرس :02العبارة رقم

د الوسائل و األجهزة و األدوات المختلفـة  يتحدفي  الطلبةمعرفة رأي :الهدف من العبارة
  .لتنفيذ الدرس

  
  
  



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
121 

د الوسائل واألجهـزة و  يتحدفي  رأي الطلبة حول" ²كا"يوضح اختبار :)10(لجدول رقم ا
  .األدوات المختلفة لتنفيذ الدرس

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

54.365  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  52.4  89  أحيانا
  40  68  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ تحديـرون أن   الطلبـة من  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة د ي
من  %52.4،في حين نجد نسبة لتنفيذ الدرس مهمة المختلفةالوسائل و األجهزة و األدوات 

،في لتنفيـذ الـدرس   مهمة األدوات المختلفةد الوسائل واألجهزة ويتحد يرون الطلبة أحيانا
 مهم د الوسائل و األجهزة و األدوات المختلفةيتحد يرون من الطلبة ال %40حين نجد نسبة
بلغـت   المحسـوبة  "²كـا "طالب ،كما نجد قيمة 170مع حجم العينة قدر بـ ،لتنفيذ الدرس

 2 عند درجة الحريـة 0.000بلغت sigهي قيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةو 54.365
 .0.05ومستوى الداللة 

  .توفر أنشطة تعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة في المؤسسة :03العبارة رقم
أنشطة تعليمية فـي ضـوء اإلمكانـات    توفر  في معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة

  .المتوافرة في المؤسسة
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توفر أنشطة تعليميـة فـي    رأي الطلبة في حول" ²كا"وضح اختباري :)11(لجدول رقم ا
  .ضوء اإلمكانات المتوافرة في المؤسسة

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  05.9  10  دائما

64.565  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  38.8  66  أحيانا
  55.3  94  أبدا

  %100  170  المجموع
 :عرض نتائج الجدول

تـوفر أنشـطة   يرون  الطلبةمن  %05.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
من الطلبة  %38.8،في حين نجد نسبة المؤسسة تعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة في

،في حين نجد  توفر أنشطة تعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة في المؤسسة يرون أحيانا
 لديهمتوفر أنشطة تعليمية في ضوء اإلمكانات المتوافرة  يرون من الطلبة ال %55.3نسبة

قيمة وهي  64.565المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170مع حجم العينة قدر بـ ،
ومسـتوى الداللـة    2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية

0.05.  
  .تستخدم الوسائل التعليمة السمعية البصرية المناسبة :04 العبارة رقم

ستخدم الوسائل التعليمـة السـمعية البصـرية    ا معرفة رأي الطلبة في:الهدف من العبارة
  .المناسبة
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ستخدم الوسـائل التعليمـة   ا رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)12(الجدول رقم 
  .السمعية البصرية المناسبة

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  12.9  22  دائما

37.776  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  35.9  61  أحيانا
  51.2  87  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ستخدم ا ه يجبأن يرون الطلبةمن  %12.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يـرون  من الطلبة %35.9،في حين نجد نسبة الوسائل التعليمة السمعية البصرية المناسبة

،فـي حـين نجـد     ستخدم الوسائل التعليمة السمعية البصرية المناسـبة اأنه يجب  أحيانا
الوسائل التعليمة السـمعية البصـرية    استخداميجب  ال أنه يرون من الطلبة %51.2نسبة

 37.776المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  المناسبة
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigواحتمال المعنويةقيمة دالة إحصائيا وهي 

  .0.05الداللة 
    .تستخدم أساليب تدريس تالئم الموقف التعليمي :05العبارة رقم

    .ستخدم أساليب تدريس تالئم الموقف التعليميا معرفة رأي الطلبة في:الهدف من العبارة
ستخدم أساليب تدريس تالئم ا رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)13(لجدول رقم ا

  .الموقف التعليمي
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  55.988
  إحصائية

  38.8  66  أحيانا
  53.5  91  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
سـتخدم  أن ا يـرون  الطلبةمن  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

 أحيانا يرون من الطلبة %38.8،في حين نجد نسبة أساليب تدريس تالئم الموقف التعليمي
يرون  من الطلبة ال %53.5،في حين نجد نسبة أساليب تدريس تالئم الموقف التعليميأن 

طالب ،كمـا نجـد    170،مع حجم العينة قدر بـ  أساليب تدريس تالئم الموقف التعليمي
 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  55.988المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .الصلة بشكل يتناسب و استعداد التالميذتنوع الوسائل التعليمية ذات  :06العبارة رقم

تنوع الوسائل التعليميـة ذات الصـلة بشـكل    معرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة
  .يتناسب و استعداد التالميذ

تنوع الوسائل التعليمية ذات رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)14(لجدول رقم ا
  .الصلة بشكل يتناسب و استعداد التالميذ

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  05.9  10  دائما

74.729  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  34.1  58  أحيانا
  60.0  102  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تنـوع  أن  يـرون  الطلبـة مـن   %05.9السابق نالحظ أن نسبةمن خالل الجدول 
 %34.1،في حين نجد نسبة الوسائل التعليمية ذات الصلة بشكل يتناسب و استعداد التالميذ

تنوع الوسائل التعليمية ذات الصلة بشكل يتناسـب و اسـتعداد   أن  أحيانا يرون من الطلبة
تنوع الوسائل التعليمية ذات الصـلة  يرون  من الطلبة ال %60،في حين نجد نسبة التالميذ

 "²كـا "طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  بشكل يتناسب واستعداد التالميذ
عنـد  0.000بلغـت  sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  74.729المحسوبة بلغت

  .0.05ومستوى الداللة  2 درجة الحرية
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 .الوسائل المناسبة لتعلم كل مهارة حركيةاختيار  :07العبارة رقم
  .اختيار الوسائل المناسبة لتعلم كل مهارة حركية معرفة رأي الطلبة في:الهدف من العبارة

اختيار الوسـائل المناسـبة    رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)15(الجدول رقم 
  .لتعلم كل مهارة حركية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  08.8  15  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  54.435
  إحصائية

  36.5  62  أحيانا
  54.7  93  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

اختيـار   أن يـرون  الطلبـة من  %08.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يـرون  من الطلبـة  %36.5،في حين نجد نسبة الوسائل المناسبة لتعلم كل مهارة حركية

مـن   %54.7،في حين نجد نسبة اختيار الوسائل المناسبة لتعلم كل مهارة حركيةأن  أحيانا
،مع حجم العينة قـدر   اختيار الوسائل المناسبة لتعلم كل مهارة حركيةأن يرون  الطلبة ال

قيمـة دالـة إحصـائيا    وهي  54.435المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170بـ 
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigواحتمال المعنوية

 .تسخير الوسائل البيداغوجيةال يستدعي تعزيز الدافعية لدى المتلقي  :08العبارة رقم
ال يسـتدعي  تعزيز الدافعية لدى المتلقـي   أن معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة

  .الوسائل البيداغوجية تسخير
  
  
  
  
  



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
126 

تعزيـز الدافعيـة لـدى     أن رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)16(الجدول رقم 
  .الوسائل البيداغوجية تسخيرال يستدعي المتلقي 

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

55.141  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  39.4  67  أحيانا
  52.9  90  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تعزيـز   أن يـرون  الطلبـة من  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 %39.4،في حين نجد نسـبة  تسخير الوسائل البيداغوجيةال يستدعي الدافعية لدى المتلقي 

تسـخير الوسـائل   ال يسـتدعي  تعزيز الدافعية لدى المتلقـي  أن  أحيانا يرون من الطلبة
تعزيز الدافعية لدى المتلقي يرون أن  من الطلبة ال %52.9،في حين نجد نسبة البيداغوجية
طالب ،كمـا نجـد    170،مع حجم العينة قدر بـ  تسخير الوسائل البيداغوجيةال يستدعي 

 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  55.141المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

 .باستعمال الوسائل المناسبة األخطاءتصحيح  :09العبارة رقم
  .باستعمال الوسائل المناسبة األخطاءتصحيح  معرفة رأي الطلبة في  :العبارةالهدف من 

باسـتعمال   األخطاءتصحيح  رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)17(الجدول رقم 
  .الوسائل المناسبة

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

 القرار
  اإلحصائي

  04.7  08  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  79.776
  إحصائية

  34.7  59  أحيانا
  60.6  103  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
تصـحيح   أن يـرون  الطلبةمن  %04.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

أن  أحيانا يرون من الطلبة %34.7نجد نسبة،في حين  باستعمال الوسائل المناسبة األخطاء
 مـن الطلبـة ال   %60.6،في حين نجد نسبة باستعمال الوسائل المناسبة األخطاءتصحيح 

 170،مع حجم العينـة قـدر بــ     باستعمال الوسائل المناسبة األخطاءتصحيح يرون أن 
واحتمـال  قيمة دالـة إحصـائيا   وهـي   79.776المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية
 .تعزيز العمل بالورشات في ظل توافر الوسائل التعليمية :10العبارة رقم

تعزيز العمل بالورشات في ظل توافر الوسائل معرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة
  .التعليمية

تعزيز العمل بالورشات فـي  رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)18(الجدول رقم 
  .ظل توافر الوسائل التعليمية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  08.2  14  دائما

48.329  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  47.1  80  أحيانا
  44.7  76  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تعزيز العمل  أن يرون الطلبةمن  %08.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يـرون  من الطلبة %47.1،في حين نجد نسبة بالورشات في ظل توافر الوسائل التعليمية

،فـي حـين نجـد     التعليميـة تعزيز العمل بالورشات في ظل توافر الوسـائل  أن  أحيانا
تعزيز العمل بالورشات في ظـل تـوافر الوسـائل    يرون أن  من الطلبة ال %44.7نسبة

 48.329المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  التعليمية
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 

  .0.05الداللة 
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االستعمال العقالني للوسائل يمنح لجميع  التالميذ فرص التعلم فـي كـل    :11العبارة رقم
  .المواقف التعليمية

االستعمال العقالني للوسائل يمـنح لجميـع    معرفة رأي الطلبة في أن  :الهدف من العبارة
  .التالميذ فرص التعلم في كل المواقف التعليمية

االسـتعمال العقالنـي   رأي الطلبة فـي أن   حول" ²كا"يوضح اختبار :)19(الجدول رقم 
  .للوسائل يمنح لجميع  التالميذ فرص التعلم في كل المواقف التعليمية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  13.5  23  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  30.435
  إحصائية

  45.3  77  أحيانا
  41.2  70  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

االسـتعمال  أن  يرون الطلبةمن  %13.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
حـين  ،في  العقالني للوسائل يمنح لجميع  التالميذ فرص التعلم في كل المواقف التعليمية

االستعمال العقالني للوسـائل يمـنح لجميـع     أن  أحيانا يرون من الطلبة %45.3نجد نسبة
 من الطلبـة ال  %41.2،في حين نجد نسبة التالميذ فرص التعلم في كل المواقف التعليمية

االستعمال العقالني للوسائل يمنح لجميع  التالميذ فرص التعلم في كل المواقـف  أن يرون 
 30.435المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  التعليمية

ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 
  .0.05الداللة 

استعمال الوسائل التعليمية في عملية اإلحماء بهدف التنويـع والتسـويق    :12العبارة رقم
 .الروتينواالبتعاد عن 

استعمال الوسائل التعليمية في عملية اإلحماء بهدف  معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة
  .التنويع والتسويق واالبتعاد عن الروتين
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استعمال الوسائل التعليمية فـي   رأي الطلبة حول" ²كا"يوضح اختبار :)20(الجدول رقم 
  .عملية اإلحماء بهدف التنويع والتسويق واالبتعاد عن الروتين

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  12.9  22  دائما

55.671  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  58.8  100  أحيانا
  28.2  48  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

اسـتعمال  أن  يـرون  الطلبةمن  %12.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
،فـي   الوسائل التعليمية في عملية اإلحماء بهدف التنويع والتسويق واالبتعاد عن الروتين

استعمال الوسائل التعليمية فـي عمليـة   أن  أحيانا يرون من الطلبة %58.8حين نجد نسبة
مـن   %28.2،في حين نجد نسـبة  اإلحماء بهدف التنويع والتسويق واالبتعاد عن الروتين

استعمال الوسائل التعليمية في عملية اإلحماء بهدف التنويـع والتسـويق   يرون  الطلبة ال
المحسـوبة   "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  واالبتعاد عن الروتين

 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  55.671بلغت
  .0.05ومستوى الداللة  2

 .يحقق االستمرارية في التقويمال توظيف الوسائل  :13العبارة رقم
يحقق االسـتمرارية فـي    ال توظيف الوسائلمعرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة

  .التقويم
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يحقـق   ال توظيف الوسـائل رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)21(الجدول رقم 
  .االستمرارية في التقويم

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  10.6  18  دائما

41.835  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  40  68  أحيانا
  49.4  84  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %10.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة توظيـف  أن  روني
 أحيانا يرون من الطلبة %40،في حين نجد نسبة يحقق االستمرارية في التقويمال الوسائل 

من الطلبة  %49.4،في حين نجد نسبة يحقق االستمرارية في التقويمال توظيف الوسائل أن 
،مع حجم العينة قـدر بــ    يحقق االستمرارية في التقويمال توظيف الوسائل  أن يرون ال

قيمة دالة إحصائيا واحتمـال  وهي  41.835المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة170
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية

أجهز التشكيالت المستخدمة في الدرس بمخططات تتناسب مع الوسـائل   :14العبارة رقم
 .المتاحة

التشكيالت المستخدمة فـي الـدرس    معرفة رأي الطلبة في تحضير :الهدف من العبارة
  .بمخططات تتناسب مع الوسائل المتاحة
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التشـكيالت   رأي الطلبـة فـي تحضـير    حـول " ²كا"يوضح اختبار :)22(لجدول رقم ا
  .المستخدمة في الدرس بمخططات تتناسب مع الوسائل المتاحة

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

50.694  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  44.7  76  أحيانا
  47.6  81  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة  أن تحضـير  روني
،في حين نجـد   التشكيالت المستخدمة في الدرس بمخططات تتناسب مع الوسائل المتاحة

التشـكيالت المسـتخدمة فـي الـدرس      أن تحضير أحيانا يرون الطلبةمن  %44.7نسبة
أن يرون  من الطلبة ال %47.6،في حين نجد نسبة بمخططات تتناسب مع الوسائل المتاحة

،مـع   التشكيالت المستخدمة في الدرس بمخططات تتناسب مع الوسائل المتاحـة  تحضير
قيمة دالة وهي  50.694المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170حجم العينة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigإحصائيا واحتمال المعنوية
 .المنهج المقرر في اختيار واستخدام الوسائل الضرورية إتباع :15العبارة رقم

المنهج المقرر فـي اختيـار واسـتخدام     إتباع معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
  .الوسائل الضرورية
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المنهج المقـرر فـي    إتباع رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)23(لجدول رقم ا
  .اختيار واستخدام الوسائل الضرورية

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  24.7  42  دائما

8.553  0،05  2  014،0  
توجد داللة 

  إحصائية
  42.9  73  أحيانا
  32.4  55  أبدا

  %100  170  المجموع
 :عرض نتائج الجدول

المنهج  إتباعأن  روني الطلبةمن  %24.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 مـن الطلبـة   %42.9،في حين نجد نسبة المقرر في اختيار واستخدام الوسائل الضرورية

،في حـين   المنهج المقرر في اختيار واستخدام الوسائل الضرورية إتباعأن  أحيانا يرون
المنهج المقرر في اختيار واستخدام الوسائل  إتباعيرون أن  من الطلبة ال %32.4نجد نسبة

 8.553المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170حجم العينة قدر بـ  ،مع الضرورية
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.014بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 

 .0.05الداللة 
 إلـى  األسهليجسد عملية التدرج التعليمي من ال تنوع الوسائل التعليمية  :16العبارة رقم

 .األصعب
يجسد عملية التـدرج  ال تنوع الوسائل التعليمية معرفة رأي الطلبة في :العبارةالهدف من 

  .األصعب إلى األسهلالتعليمي من 
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ال تنوع الوسـائل التعليميـة   رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)24(لجدول رقم ا
  .األصعب إلى األسهليجسد عملية التدرج التعليمي من 

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  28.2  48  دائما

20.659  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  49.4  84  أحيانا
  22.4  38  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة مـن   %28.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة تنـوع  أن  روني
،في حين نجد  األصعب إلى األسهليجسد عملية التدرج التعليمي من  ال الوسائل التعليمية

يجسد عمليـة التـدرج   ال تنوع الوسائل التعليمية أن  أحيانا يرون من الطلبة %49.4نسبة
تنوع يرون أن  من الطلبة ال %22.4،في حين نجد نسبةاألصعب إلى األسهلالتعليمي من 

،مـع حجـم    األصعب إلى األسهليجسد عملية التدرج التعليمي من ال الوسائل التعليمية 
قيمـة دالـة   وهي  20.659المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170العينة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigإحصائيا واحتمال المعنوية
الستثمار رصـيده المعرفـي وترجمتـه     األستاذالوسائل التعليمية تدعم  :17العبارة رقم

  .ميدانيا

السـتثمار   األسـتاذ الوسائل التعليمية تدعم معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
  .رصيده المعرفي وترجمته ميدانيا
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الوسائل التعليمية تـدعم  رأي الطلبة في أن  حول" ²كا"يوضح اختبار :)25(الجدول رقم 
  .الستثمار رصيده المعرفي وترجمته ميدانيا األستاذ

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  13.5  23  دائما

30.435  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  41.2  70  أحيانا
  45.3  77  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %13.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة الوسـائل  أن  روني
،في حـين نجـد   الستثمار رصيده المعرفـي وترجمتـه ميـدانيا    األستاذالتعليمية تدعم 

الستثمار رصـيده   األستاذالوسائل التعليمية تدعم أن  أحيانا يرون من الطلبة %41.2نسبة
الوسـائل  أن يـرون   من الطلبـة ال  %45.3،في حين نجد نسبة المعرفي وترجمته ميدانيا

،مع حجم العينة قدر بـ  الستثمار رصيده المعرفي وترجمته ميدانيا األستاذالتعليمية تدعم 
واحتمـال  قيمة دالة إحصائيا وهي  30.435المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170

 .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية
استثارة التالميذ للمهارات الحركية المدرجة في الـدرس عـن طريـق     :18العبارة رقم

 .الوسائل التعليمية
التالميذ للمهارات الحركية المدرجة  ستثارةامعرفة رأي الطلبة في أن  :الهدف من العبارة

  .في الدرس عن طريق الوسائل التعليمية
  
  
  
  
  
  



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
135 

التالميـذ   معرفة رأي الطلبة في أن استثارة حول" ²كا"يوضح اختبار :)26(الجدول رقم 
  .للمهارات الحركية المدرجة في الدرس عن طريق الوسائل التعليمية

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  16.5  28  دائما

22.071  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  43.5  74  أحيانا
  40  68  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %16.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة  سـتثارة ا أن روني
،في حين نجد  التالميذ للمهارات الحركية المدرجة في الدرس عن طريق الوسائل التعليمية

التالميذ للمهارات الحركية المدرجة فـي   ستثارةأن ا أحيانا يرون من الطلبة %43.5نسبة
أن يـرون   مـن الطلبـة ال   %40،في حين نجد نسبة الدرس عن طريق الوسائل التعليمية

،مع  التالميذ للمهارات الحركية المدرجة في الدرس عن طريق الوسائل التعليمية ستثارةا
قيمة دالة وهي  22.071المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170حجم العينة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigإحصائيا واحتمال المعنوية
درجـة  حسب  يكون علىعند استعمال للوسائل التعليمية  باألخطاء التنبئ :19العبارة رقم
  .فهم التلميذ

عنـد اسـتعمال للوسـائل     باألخطاء التنبئ معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
   .درجة فهم التلميذحسب  يكون علىالتعليمية 
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عنـد   باألخطـاء  التنبـئ  الطلبة في أنرأي  حول" ²كا"يوضح اختبار :)27(الجدول رقم 
  .درجة فهم التلميذحسب  يكون علىاستعمال للوسائل التعليمية 

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
 sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  22.9  39  دائما

12.929  0،05  2  002،0  
توجد داللة 

  إحصائية
  45.3  77  أحيانا
  31.8  54  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة من  %22.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة  التنبـئ  أن روني
،في حين نجد درجة فهم التلميذ حسب  يكون علىعند استعمال للوسائل التعليمية  باألخطاء

عند استعمال للوسـائل التعليميـة    باألخطاء التنبئ أن أحيانا يرون من الطلبة %45.3نسبة
 أنيـرون   من الطلبـة ال  %31.8،في حين نجد نسبةدرجة فهم التلميذ حسب  يكون على

،مـع  درجة فهم التلميذ حسب  يكون علىعند استعمال للوسائل التعليمية  باألخطاء التنبئ
قيمة دالة وهي  12.929المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170حجم العينة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.002بلغت sigإحصائيا واحتمال المعنوية
 .الوسائل التعليمية تراعي الفروق الفردية  :20رقم العبارة

  .الوسائل التعليمية تراعي الفروق الفردية معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
الوسائل التعليمية تراعي  رأي الطلبة في أن حول "²كا"يوضح اختبار :)28(الجدول رقم 

  .الفروق الفردية
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  15.9  27  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  27.965
  إحصائية

  35.3  60  أحيانا
  48.8  83  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
ـ  الطلبةمن  %15.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة الوسـائل  أن  روني

أن  أحيانـا  يـرون  من الطلبة %35.3،في حين نجد نسبة التعليمية تراعي الفروق الفردية
يـرون   الطلبة المن  %48.8،في حين نجد نسبة الوسائل التعليمية تراعي الفروق الفردية

طالب ،كما نجد  170،مع حجم العينة قدر بـ  الوسائل التعليمية تراعي الفروق الفرديةأن 
 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  27.965المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

 .التقویم أسالیبتنوع الوسائل یدعم تنوع  :21العبارة رقم

  .التقویم أسالیبتنوع الوسائل یدعم تنوع  معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
وع     رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)29(الجدول رقم  دعم تن تنوع الوسائل ی

  .التقویم أسالیب
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  11.2  19  دائما

43.988  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  36.5  62  أحيانا
  52.4  89  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تنوع الوسائل  أن روني الطلبةمن  %11.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
ویم  أسالیب یدعم تنوع  وع   أن أحيانـا  يـرون  من الطلبة %36.5،في حين نجد نسبة التق تن

وع   يرون أن من الطلبة ال %52.2،في حين نجد نسبة التقویم أسالیبالوسائل یدعم تنوع  تن
ویم  أسالیبالوسائل یدعم تنوع   "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  التق

عنـد  0.000بلغـت  sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  43.988المحسوبة بلغت
  .0.05ومستوى الداللة  2 درجة الحرية
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  .حول الوسائل البيداغوجية كدرجة كلية "²كا"يوضح اختبار :)30(الجدول رقم 

  ²كا Nالعينة   البعد
مستوى 

  αالداللة
احتمال 

  اإلحصائيالقرار   sigالمعنوية

توجد داللة   0.000  0.05  126.765  170  المظهر الخارجي
  إحصائية

  :عرض نتائج الجدول
وقيمـة احتمـال    126.765بلغـت  "²كـا " من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة

مـع   0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة   0.000قدرت بـ  sigالمعنوية 
  .طالب من طلبة الماستر 170حجم العينة كان قد قدر بـ 
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 :التربية العملية يانبعرض الجداول اإلحصائية الست -1-1-3
تحدد األهداف التعليمية الخاصة من األهداف التعليميـة العامـة للتربيـة     :01العبارة رقم

  .البدنية والرياضية

د األهـداف التعليميـة الخاصـة مـن     يتحدمعرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
  .للتربية البدنية والرياضيةاألهداف التعليمية العامة 

د األهداف التعليميـة  يتحدرأي الطلبة في أن  حول" ²كا"يوضح اختبار :)31(الجدول رقم 
  .الخاصة من األهداف التعليمية العامة للتربية البدنية والرياضية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  16.5  28  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  30.788
  إحصائية

  51.2  87  أحيانا
  32.4  55  أبدا

  %100  170  المجموع
 :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %16.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة األهـداف  أن  روني
،في حـين   التعليمية العامة للتربية البدنية والرياضيةمن األهداف تحدد  التعليمية الخاصة

من األهداف  تحدد األهداف التعليمية الخاصة أن أحيانا يرون من الطلبة %51.2نجد نسبة
يـرون   من الطلبة ال %32.4،في حين نجد نسبة التعليمية العامة للتربية البدنية والرياضية

 من األهداف التعليمية العامة للتربية البدنية والرياضية تحدد األهداف التعليمية الخاصة أن
قيمة وهي  30.788المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ 

ومسـتوى الداللـة    2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية
0.05.  
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 .مريحة و مناسبة للتالميذتستخدم أساليب تدريس  :02العبارة رقم
أساليب تـدريس مريحـة و مناسـبة     ماستخدامعرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة

  .للتالميذ
أسـاليب تـدريس    ستخدامارأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)32(الجدول رقم 

  .مريحة و مناسبة للتالميذ
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  21.2  36  دائما

12.576  0،05  2  002،0  
توجد داللة 

  إحصائية
  42.5  73  أحيانا
  35.9  61  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %21.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة ـ  روني  يجـب ه أن
 مـن الطلبـة   %42.5،في حين نجد نسبةأساليب تدريس مريحة و مناسبة للتالميذ ماداستخ
،في حـين نجـد    أساليب تدريس مريحة و مناسبة للتالميذ ماداستخأنه يجب  أحيانا يرون
أساليب تـدريس مريحـة و مناسـبة     ماداستخأنه يجب يرون  من الطلبة ال %35.9نسبة

 12.576المحسوبة بلغـت  "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  للتالميذ
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.002بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 

  .0.05الداللة 
  .تراعي االستمرارية في تقويم التالميذ :03العبارة رقم

  .االستمرارية في تقويم التالميذ مراعاة معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
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االستمرارية في تقويم  مراعاة رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)33(الجدول رقم 
  .التالميذ

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  08.8  15  دائما

45.965  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  45.3  77  أحيانا
  45.9  78  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

 مراعاةأنه يجب  روني الطلبةمن  %08.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
أنه يجب  أحيانا يرون من الطلبة %45.3،في حين نجد نسبة االستمرارية في تقويم التالميذ

يرون أنـه ال  من الطلبة  %35.9،في حين نجد نسبة االستمرارية في تقويم التالميذ مراع
طالب ،كما نجد  170،مع حجم العينة قدر بـ  االستمرارية في تقويم التالميذ ةمراعا يجب
 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  45.965المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .عالقة لها بالمجاالت المعرفية و االنفعالية األهداف التعليمية السلوكية ال :04العبارة رقم

عالقـة لهـا    األهداف التعليمية السلوكية ال معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
  .بالمجاالت المعرفية و االنفعالية

األهـداف التعليميـة    رأي الطلبـة فـي أن   حول" ²كا"يوضح اختبار :)34(الجدول رقم 
  .عالقة لها بالمجاالت المعرفية و االنفعالية السلوكية ال

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  05.3  09  دائما

داللة توجد   0،000  2  0،05  64.812
  إحصائية

  40.6  69  أحيانا
  54.1  92  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
ـ  الطلبةمن  %05.3من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة األهـداف   أن روني

 %40.6،في حين نجد نسبة.عالقة لها بالمجاالت المعرفية و االنفعالية التعليمية السلوكية ال
عالقة لها بالمجاالت المعرفية و  األهداف التعليمية السلوكية ال أن أحيانا يرون الطلبةمن 

 األهداف التعليمية السـلوكية ال  أنيرون من الطلبة  %54.1،في حين نجد نسبة االنفعالية
طالب ،كمـا نجـد    170،مع حجم العينة قدر بـ عالقة لها بالمجاالت المعرفية واالنفعالية

 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  64.812المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .التحضير للدرس ال عالقة له بالقدرات الفردية بين التالميذ :05العبارة رقم
بالقـدرات  التحضير للدرس ال عالقة لـه   معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة
  .الفردية بين التالميذ

التحضير للدرس ال عالقة له بالقدرات  في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)35(الجدول رقم 
  .الفردية بين التالميذ

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  11.2  19  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  38.624
  إحصائية

  41.2  70  أحيانا
  47.6  81  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %11.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة التحضـير   أن روني
 الطلبـة مـن   %41.2،في حين نجد نسبةللدرس ال عالقة له بالقدرات الفردية بين التالميذ

،في حين نجد  التحضير للدرس ال عالقة له بالقدرات الفردية بين التالميذ أن أحيانا يرون
ال عالقة له بالقـدرات الفرديـة بـين     التحضير للدرس يرون أنمن الطلبة  %47.6نسبة

 38.624المحسوبة بلغـت  "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  التالميذ
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ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنويةقيمة وهي 
  .0.05الداللة 

  .بقياس مدى تحقيق األهداف أساليب التقويم ال عالقة لها :06العبارة رقم
بقيـاس مـدى    أساليب التقويم ال عالقة لها معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة

  .تحقيق األهداف
أساليب التقويم ال عالقـة   رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)36(الجدول رقم 

  .بقياس مدى تحقيق األهداف لها
  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  05.9  10  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  83.376
  إحصائية

  31.2  53  أحيانا
  62.9  107  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة من  %05.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة أسـاليب   أن روني
 مـن الطلبـة   %31.2،في حين نجد نسبة بقياس مدى تحقيق األهداف التقويم ال عالقة لها

،في حـين نجـد    بقياس مدى تحقيق األهداف ال عالقة لهاأساليب التقويم  أن أحيانا يرون
 بقياس مدى تحقيق األهداف أساليب التقويم ال عالقة لها يرون أنمن الطلبة  %62.9نسبة

قيمة وهي  83.376المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ 
ومسـتوى الداللـة    2 درجة الحريةعند 0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية

0.05.  
  .تحدد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف :07العبارة رقم

  .األهداف يحققد اإلجراءات المناسبة يتحدأن  معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
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د اإلجراءات المناسبة يتحدأن  رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)37(دول رقم لجا
  .األهداف يحقق

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  12.9  22  دائما

34.071  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  38.8  66  أحيانا
  48.2  82  أبدا

  %100  170  المجموع
 :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة من  %12.9خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبةمن  ـ تحدأن  روني د ي
 أن أحيانا يرون من الطلبة %38.8،في حين نجد نسبة األهداف يحققاإلجراءات المناسبة 

 يـرون أن من الطلبة  %48.2،في حين نجد نسبةاألهداف يحققد اإلجراءات المناسبة يتحد
طالب ،كما نجـد   170،مع حجم العينة قدر بـ األهداف يحققد اإلجراءات المناسبة يتحد
 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  34.071المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .تقدم المادة الدراسية بشكل واضح و بتسلسل منطقي :08العبارة رقم
م المادة الدراسـية بشـكل واضـح و    يتقد في أن معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة

  .بتسلسل منطقي
م المـادة الدراسـية   يتقد رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)38(الجدول رقم 

  .بشكل واضح و بتسلسل منطقي
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  15.9  27  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  27.188
  إحصائية

  35.9  61  أحيانا
  48.2  82  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
م المـادة  يتقد أن روني الطلبةمن  %15.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

 يـرون  من الطلبـة  %35.9،في حين نجد نسبة الدراسية بشكل واضح و بتسلسل منطقي
 %48.2،في حين نجد نسبة م المادة الدراسية بشكل واضح و بتسلسل منطقييتقد أن أحيانا

،مع حجم العينة م المادة الدراسية بشكل واضح و بتسلسل منطقي يتقد يرون أنمن الطلبة 
قيمة دالة إحصـائيا  وهي  27.188المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigواحتمال المعنوية
  .في أساليب التقويم بما يتالءم مع األهداف التعليمية تنويعال:09العبارة رقم

تنوع أساليب التقويم يـتالءم مـع األهـداف    معرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة
  .التعليمية

تنوع أساليب التقويم يـتالءم  رأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)39(الجدول رقم 
  .مع األهداف التعليمية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  17.6  30  دائما

20.094  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  37.6  64  أحيانا
  44.7  76  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تنوع أساليب  أن روني الطلبةمن  %17.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 أن أحيانا يرون من الطلبة %37.6،في حين نجد نسبة التقويم يتالءم مع األهداف التعليمية

من الطلبـة   %44.7،في حين نجد نسبة يتالءم مع األهداف التعليميةتنوع أساليب التقويم 
 170،مع حجم العينة قدر بــ  تنوع أساليب التقويم يتالءم مع األهداف التعليمية يرون أن

قيمة دالـة إحصـائيا واحتمـال    وهـي   20.094المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية
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  .عالقة له بالمراحل العمرية اختيار األهداف ال :10العبارة رقم
عالقـة لـه بالمراحـل     اختيار األهداف ال معرفة رأي الطلبة في أن :الهدف من العبارة

  .العمرية
عالقـة   اختيار األهداف ال رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)40(الجدول رقم 

  .بالمراحل العمريةله 
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  19.4  33  دائما

14.906  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  39.4  67  أحيانا
  41.2  70  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة من  %19.4من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة اختيـار   أن روني
 أحيانا يرون من الطلبة %39.4،في حين نجد نسبة عالقة له بالمراحل العمرية األهداف ال

من الطلبـة   %41.2،في حين نجد نسبة عالقة له بالمراحل العمرية اختيار األهداف ال أن
 170،مع حجم العينة قـدر بــ    عالقة له بالمراحل العمرية اختيار األهداف ال أنيرون 

قيمة دالـة إحصـائيا واحتمـال    وهـي   14.906المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية

  .للتالميذنستخدم أساليب تدريس مريحة و مناسبة  عند التنفيذ ال :11العبارة رقم

نستخدم أسـاليب تـدريس    عند التنفيذ الفي انه   معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة
  .مريحة و مناسبة للتالميذ
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نسـتخدم   عند التنفيذ الفي انه   رأي الطلبة حول" ²كا"يوضح اختبار :)41(الجدول رقم 
  .أساليب تدريس مريحة و مناسبة للتالميذ

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  05.9  10  دائما

63.612  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  39.4  67  أحيانا
  54.7  93  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

 عند التنفيذ الانه  روني الطلبةمن  %05.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 من الطلبة %39.4،في حين نجد نسبة أساليب تدريس مريحة و مناسبة للتالميذ ونستخدمي

،فـي   أساليب تدريس مريحة و مناسبة للتالميذ ونستخدمي عند التنفيذ الانه  أحيانا يرون
أسـاليب تـدريس    ونسـتخدم ي عند التنفيذ الانه يرون من الطلبة  %54.7حين نجد نسبة

 "²كـا "طالب ،كمـا نجـد قيمـة    170،مع حجم العينة قدر بـ  مريحة و مناسبة للتالميذ
عنـد  0.000بلغـت  sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  63.612المحسوبة بلغت

  .0.05ومستوى الداللة  2 درجة الحرية
  .لها باللياقة البدنيةاالختبارات المقننة للمهارات ال صلة  :12العبارة رقم

االختبارات المقننة للمهارات ال صلة لهـا  في أن  معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة
  .باللياقة البدنية
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االختبـارات المقننـة   فـي أن   رأي الطلبـة  حول" ²كا"يوضح اختبار :)42(الجدول رقم 
  .للمهارات ال صلة لها باللياقة البدنية

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  14.1  24  دائما

30.506  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  47.6  81  أحيانا
  38.2  65  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

االختبـارات  أن  روني الطلبةمن  %14.1من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يـرون  من الطلبة %47.6،في حين نجد نسبة المقننة للمهارات ال صلة لها باللياقة البدنية

،فـي حـين نجـد     االختبارات المقننة للمهارات ال صلة لها باللياقـة البدنيـة  أن  أحيانا
 صلة لها باللياقة البدنيـة االختبارات المقننة للمهارات ال أن يرون من الطلبة  %38.2نسبة

قيمة وهي  30.506المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ 
ومسـتوى الداللـة    2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية

0.05.  
  .تختار األنشطة التي تالئم قدرات التالميذ :13العبارة رقم
  .ار األنشطة التي تالئم قدرات التالميذيختفي ا معرفة رأي الطلبة :العبارةالهدف من 

ار األنشطة التي تالئـم  يختفي ا رأي الطلبة حول" ²كا"يوضح اختبار :)43(الجدول رقم 
  .قدرات التالميذ

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

 القرار
  اإلحصائي

  18.2  31  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  18.506
  إحصائية

  37.6  64  أحيانا
  44.1  75  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
ار يختا انه يجب روني الطلبةمن  %18.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

 هأن أحيانا يرون من الطلبة %37.6،في حين نجد نسبة األنشطة التي تالئم قدرات التالميذ
مـن الطلبـة    %44.1،في حين نجد نسبة ار األنشطة التي تالئم قدرات التالميذيختيجب ا
 170،مع حجم العينة قدر بــ   ار األنشطة التي تالئم قدرات التالميذيختأنه يجب ايرون 

قيمة دالـة إحصـائيا واحتمـال    وهـي   18.506المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية

  .تقدم نموذجا علميا أمام التالميذ أثناء تدريس المادة :14العبارة رقم
م نموذجا علميا أمام التالميذ أثناء تـدريس  يتقد في معرفة رأي الطلبة :الهدف من العبارة

  .المادة
م نموذجا علميـا أمـام   يتقد في رأي الطلبة حول" ²كا"يوضح اختبار :)44(الجدول رقم 

  .التالميذ أثناء تدريس المادة
  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  11.2  19  دائما

38.624  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  47.6  81  أحيانا
  41.2  70  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

م يتقـد  انه يجب روني الطلبةمن  %11.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يرون من الطلبة %47.6،في حين نجد نسبة نموذجا علميا أمام التالميذ أثناء تدريس المادة

،فـي حـين نجـد     علميا أمام التالميذ أثناء تدريس المـادة م نموذجا يتقد انه يجب أحيانا
م نموذجا علميا أمام التالميـذ أثنـاء تـدريس    يتقد انه يجبيرون من الطلبة  %41.2نسبة
 38.624المحسوبة بلغـت  "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  المادة
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 

  .0.05الداللة 
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  .مختلفا عن تقييم أي مادة أخرىمادة التربية البدنية والرياضية عد تقييم ي :15العبارة رقم
مادة التربيـة البدنيـة والرياضـية    تقييم  مدىالطلبة في  معرفة رأي :الهدف من العبارة

  .مختلفا عن تقييم أي مادة أخرى
مـادة التربيـة   تقيـيم   رأي الطلبة في مدى حول" ²كا"يوضح اختبار :)45(الجدول رقم 

  .مختلفا عن تقييم أي مادة أخرىالبدنية والرياضية 
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  21.8  37  دائما

10.459  0،05  2  005،0  
توجد داللة 

  إحصائية
  37.6  64  أحيانا
  40.6  69  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

مـادة  تقييم في  روني الطلبةمن  %21.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
من  %37.6،في حين نجد نسبة مختلفا عن تقييم أي مادة أخرىالتربية البدنية والرياضية 

مختلفا عن تقيـيم  مادة التربية البدنية والرياضية تقييم  أن حياناأل في بعض يرون الطلبة
مـادة التربيـة   تقيـيم  في يرون ال من الطلبة  %40.6،في حين نجد نسبة أي مادة أخرى

طالـب   170،مع حجم العينة قدر بـ  مختلفا عن تقييم أي مادة أخرىالبدنية والرياضية 
 sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهـي   10.459المحسوبة بلغت "²كا"،كما نجد قيمة

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.005بلغت
  .كبيرة أهميةليس لخطة الدرس  :16العبارة رقم

  .خطة الدرسأهمية  مدى معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
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  .خطة الدرسأهمية  مدى رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)46(الجدول رقم 
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  12.9  22  دائما

31.812  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  43.5  74  أحيانا
  43.5  74  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

خطة أهمية  مدى روني الطلبةمن  %12.9من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
أهميـة   أن هنـاك  حياناأل يرون في بعض من الطلبة %43.5،في حين نجد نسبة الدرس

،مع  خطة الدرسلأهمية  ايال يرون من الطلبة  %43.5،في حين نجد نسبة خطة الدرس
قيمة دالة وهي  31.812المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170حجم العينة قدر بـ 

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigإحصائيا واحتمال المعنوية
  .الرياضية بالمواد الدراسية األخرىالبدنية و ترتبط مادة التربية ال :17العبارة رقم

الرياضـية  البدنيـة و  مادة التربيةط ارتبا مدى رأي الطلبة في معرفة :الهدف من العبارة
  .بالمواد الدراسية األخرى

ط مـادة التربيـة   ارتبا رأي الطلبة في مدى حول" ²كا"يوضح اختبار :)47(الجدول رقم 
  .الرياضية بالمواد الدراسية األخرىالبدنية و

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  10.6  18  دائما

39.718  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  45.9  78  أحيانا
  43.5  74  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
ـ ا روني الطلبةمن  %10.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة ط مـادة  ارتب

 من الطلبة %45.9،في حين نجد نسبة الرياضية بالمواد الدراسية األخرىالبدنية و التربية
الرياضية بالمواد الدراسية البدنية و ط مادة التربيةارتبهناك ا أن  حياناأل يرون في بعض

البدنيـة   ط مادة التربيـة ارتبا ايال يرون من الطلبة  %43.5،في حين نجد نسبةاألخرى 
طالـب ،كمـا نجـد     170،مع حجم العينة قدر بـ  األخرىالرياضية بالمواد الدراسية و

 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  39.718المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .بطرق التقويم لها عالقة الفروق الفردية عند إجراء االختبارات ال :18العبارة رقم

 الفروق الفردية عند إجراء االختبـارات ال  معرفة رأي الطلبة في أن :العبارةالهدف من 
  .بطرق التقويم لها عالقة

الفـروق الفرديـة عنـد     رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)48(الجدول رقم 
  .بطرق التقويم لها عالقة إجراء االختبارات ال

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  19.4  33  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  15.259
  إحصائية

  42.4  72  أحيانا
  38.2  65  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %19.4من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة الفـروق   أن روني
من  %42.4،في حين نجد نسبة بطرق التقويم لها عالقة الفردية عند إجراء االختبارات ال

 لهـا  عالقة الفروق الفردية عند إجراء االختبارات الأن  حياناأل يرون في بعض الطلبة
الفروق الفرديـة عنـد    أنال يرون من الطلبة  %38.2،في حين نجد نسبة بطرق التقويم

طالب ،كمـا   170،مع حجم العينة قدر بـ  بطرق التقويم لها عالقة االختبارات الإجراء 
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 sigقيمة دالة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة   وهـي  15.259المحسوبة بلغت "²كا"نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .الخاصة ألهدافاتعد خطة يومية شاملة لتحقيق  :19العبارة رقم
 ألهـداف اخطة يومية شـاملة لتحقيـق    رأي الطلبة في إعدادمعرفة :الهدف من العبارة

  .الخاصة
خطة يوميـة شـاملة    رأي الطلبة في إعداد حول" ²كا"يوضح اختبار :)49(الجدول رقم 

  .الخاصة األهدافلتحقيق 
  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  16.5  28  دائما

30.899  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  50.6  86  أحيانا
  32.9  56  أبدا

  %100  170  المجموع
   :عرض نتائج الجدول

 إعداد ه يجبأن روني الطلبةمن  %16.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
يـرون   من الطلبة %50.6،في حين نجد نسبة الخاصة ألهدافاخطة يومية شاملة لتحقيق 

،في حين  الخاصة ألهدافاخطة يومية شاملة لتحقيق  إعدادانه ال يجب  حياناأل في بعض
 ألهـداف اخطة يومية شاملة لتحقيق  إعداد ه يجبال يرون أنمن الطلبة  %32.9نجد نسبة
 30.899المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  الخاصة

ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 
  .0.05الداللة 

  .تطرح أسئلة مناسبة و مثيرة للتفكير :20العبارة رقم
  .أسئلة مناسبة و مثيرة للتفكيرطرح  معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
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طرح أسئلة مناسبة و مثيرة  رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)50(دول رقم لجا
  .للتفكير

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  12.4  21  دائما

36.224  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  48.8  83  أحيانا
  38.8  66  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

طرح  أنه يجب روني الطلبةمن  %12.4من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 يـرون فـي بعـض    من الطلبة %48.8،في حين نجد نسبة أسئلة مناسبة و مثيرة للتفكير

مـن   %38.8،في حين نجد نسبة طرح أسئلة مناسبة و مثيرة للتفكيرانه ال يجب  حياناأل
،مع حجم العينة قـدر بــ    طرح أسئلة مناسبة و مثيرة للتفكير ال يرون أنه يجبالطلبة 

قيمة دالة إحصائيا واحتمـال  وهي  36.224المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170
  .0.05ومستوى الداللة  2 الحريةعند درجة 0.000بلغت sigالمعنوية

  .تراعي مفردات المنهاج عند التقويم :21العبارة رقم
  .مفردات المنهاج عند التقويم عاةامر معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة

مفردات المنهاج عند  عاةامر رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)51(الجدول رقم 
  .التقويم

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  08.8  15  دائما

46.176  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  44.1  75  أحيانا
  47.1  80  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
 مراعاة أنه يجب روني الطلبةمن  %08.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

 يـرون فـي بعـض    من الطلبة %44.4،في حين نجد نسبة مفردات المنهاج عند التقويم
مـن   %47.1،في حين نجد نسبة مفردات المنهاج عند التقويم مراعاةانه ال يجب  حياناأل

،مع حجم العينة قـدر بــ    مفردات المنهاج عند التقويم مراعاة ال يرون أنه يجبالطلبة 
قيمة دالة إحصائيا واحتمـال  وهي  46.176المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigالمعنوية
  .األهداف التعليمية التي تخطط لتدريسها تصاغُ صياغة سلوكية :22العبارة رقم

األهداف التعليمية التي تخطـط لتدريسـها    رأي الطلبة في أنمعرفة  :الهدف من العبارة
  .تصاغُ صياغة سلوكية

األهداف التعليمية التـي   رأي الطلبة في أن حول" ²كا"يوضح اختبار :)52(الجدول رقم 
  .تخطط لتدريسها تصاغُ صياغة سلوكية

  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

50.482  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  45.9  78  أحيانا
  46.5  79  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبةمن  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة األهـداف   أن روني
مـن   %45.9،في حين نجـد نسـبة   تخطط لتدريسها تصاغُ صياغة سلوكيةالتعليمية التي 

األهداف التعليمية التي تخطط لتدريسها تصاغُ صياغة  أن حياناأل يرون في بعض الطلبة
األهداف التعليمية التي تخطـط   أنال يرون من الطلبة  %46.5،في حين نجد نسبة سلوكية

 "²كـا "طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  لتدريسها تصاغُ صياغة سلوكية
عنـد  0.000بلغـت  sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  50.482المحسوبة بلغت

  .0.05ومستوى الداللة  2 درجة الحرية
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  .عالقة بالمهارات الرياضية الجديدةلها المهارات الرياضية السابقة  :23العبارة رقم
عالقـة  لهـا  المهارات الرياضية السـابقة  معرفة رأي الطلبة في أن  :الهدف من العبارة

  .بالمهارات الرياضية الجديدة
المهـارات الرياضـية   رأي الطلبة في  أن  .حول" ²كا"يوضح اختبار :)53(الجدول رقم 

  .عالقة بالمهارات الرياضية الجديدةلها السابقة 
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  08.2  14  دائما

48.329  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  44.7  76  أحيانا
  47.1  80  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

المهـارات  أن  روني الطلبةمن  %08.2من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
مـن   %44.7،في حين نجد نسبة الرياضية السابقة لها عالقة بالمهارات الرياضية الجديدة

المهارات الرياضية السابقة لهـا عالقـة بالمهـارات    أن  حياناأل يرون في بعض الطلبة
المهارات الرياضـية  أن ال يرون من الطلبة  %47.1،في حين نجد نسبة الرياضية الجديدة

طالب ،كمـا   170،مع حجم العينة قدر بـ  عالقة بالمهارات الرياضية الجديدةالسابقة لها 
 sigقيمة دالة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة   وهي  48.329المحسوبة بلغت "²كا"نجد قيمة

  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت
   .نهاية كل موقف تعليميي يحدث في التقويم التراكمي الختامي الذيستخدم  :24العبارة رقم

ي يحـدث  ستخدم التقويم التراكمي الختامي الذامعرفة رأي الطلبة في  :الهدف من العبارة
   .في نهاية كل موقف تعليمي

  
  
  
  



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
157 

ستخدم التقـويم التراكمـي   ارأي الطلبة في  حول" ²كا"يوضح اختبار :)54(الجدول رقم 
  .الختامي الذي يحدث في نهاية كل موقف تعليمي

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  17.6  30  دائما

26.765  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  32.4  55  أحيانا
  50  85  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ستخدم ا أنه يجب روني الطلبةمن  %17.6نالحظ أن نسبة من خالل الجدول السابق
،فـي حـين نجـد     ي يحدث في نهاية كل موقـف تعليمـي  التقويم التراكمي الختامي الذ

سـتخدم التقـويم التراكمـي    اأنه يجـب   حياناأل يرون في بعض من الطلبة %32.4نسبة
ال من الطلبـة   %50،في حين نجد نسبة ي يحدث في نهاية كل موقف تعليميالختامي الذ

 ي يحدث في نهاية كل موقف تعليميستخدم التقويم التراكمي الختامي الذاأنه يجب يرون 
قيمة وهي  26.765المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ 

ومسـتوى الداللـة    2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية
0.05.  

ية و االنفعاليـة و  تصنف األهداف التعليمية السلوكية إلى المجاالت المعرف :25العبارة رقم
   .النفسي الحركي

ف األهداف التعليميـة السـلوكية إلـى    يتصن معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
  .ية و االنفعالية و النفسي الحركيالمجاالت المعرف
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ف األهداف التعليميـة  يتصن رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)55(الجدول رقم 
  .السلوكية إلى المجاالت المعرفية و االنفعالية و النفسي الحركي

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  20  34  دائما

17.129  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  45.9  78  أحيانا
  34.1  58  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ف يتصنأنه يجب  روني الطلبةمن  %20من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
،فـي   ية و االنفعالية و النفسي الحركـي األهداف التعليمية السلوكية إلى المجاالت المعرف

ف األهـداف  يتصـن أنه يجب  حياناأل يرون في بعض من الطلبة %45.9حين نجد نسبة
،في حـين نجـد    ية و االنفعالية و النفسي الحركيالتعليمية السلوكية إلى المجاالت المعرف

ف األهـداف التعليميـة السـلوكية إلـى     يتصنأنه يجب ال يرون من الطلبة  %34.1نسبة
طالـب   170،مع حجم العينة قدر بــ   االنفعالية و النفسي الحركيية و المجاالت المعرف

 sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهـي   17.129المحسوبة بلغت "²كا"،كما نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

  .شرح النظري و تركز على التطبيق العمليالتوجز في  :26العبارة رقم
ز على التطبيق يتركالشرح النظري و ال إيجاز معرفة رأي الطلبة في :من العبارةالهدف 
  .العملي
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شـرح النظـري و   ال إيجـاز  رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)56(الجدول رقم 
  .ز على التطبيق العملييتركال

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  13.5  23  دائما

33.188  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  48.8  83  أحيانا
  37.6  64  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

 إيجازأنه يجب  روني الطلبةمن  %13.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
يرون  من الطلبة %48.8،في حين نجد نسبةز على التطبيق العملييتركالشرح النظري و ال

،فـي   ز على التطبيق العملـي يتركالشرح النظري و ال إيجازأنه يجب  حياناأل في بعض
ز على يتركالشرح النظري و ال إيجازال يرون أنه يجب من الطلبة  %37.6حين نجد نسبة
المحسـوبة   "²كـا "طالب ،كمـا نجـد قيمـة    170،مع حجم العينة قدر بـ التطبيق العملي

 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  33.188بلغت
  .0.05ومستوى الداللة  2

تبني المعايير المناسبة لتقويم أداء التالميذ في االختبـارات المهاريـة و    :27العبارة رقـم 
  .سلوكهمالحركية التي تحفز التالميذ و تحسن 

تبني المعايير المناسبة لتقويم أداء التالميذ  مدى معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
  .في االختبارات المهارية و الحركية التي تحفز التالميذ و تحسن سلوكهم
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تبني المعايير المناسبة  رأي الطلبة في مدى حول" ²كا"يوضح اختبار :)57(الجدول رقم 
لتقويم أداء التالميذ في االختبارات المهارية و الحركية التي تحفز التالميـذ و تحسـن   

  .سلوكهم
  النتائج
  اإلجابات

مستوى   ²كا  %النسبة  التكرار
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  21.2  36  دائما

18.224  0،05  2  0،000  
داللة توجد 

  إحصائية
  31.2  53  أحيانا
  47.6  81  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تبنـي  أنه يجب  روني الطلبةمن  %21.5من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
المعايير المناسبة لتقويم أداء التالميذ في االختبارات المهارية و الحركيـة التـي تحفـز    

 حيـان األ يرون في بعض من الطلبة %31.2،في حين نجد نسبة و تحسن سلوكهمالتالميذ 
تبني المعايير المناسبة لتقويم أداء التالميذ في االختبارات المهارية و الحركيـة  أنه يجب 

أنـه  ال يرون من الطلبة  %47.6،في حين نجد نسبة التي تحفز التالميذ و تحسن سلوكهم
لتقويم أداء التالميذ في االختبارات المهارية و الحركية التـي  تبني المعايير المناسبة يجب 

 "²كـا "طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  تحفز التالميذ و تحسن سلوكهم
عنـد  0.000بلغـت  sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  18.224المحسوبة بلغت

  .0.05ومستوى الداللة  2 درجة الحرية
تسـتوفي شـروط    أنالخطة اليومية تتوافق مع الخطة السنوية و يجـب   :28رقمالعبارة 

  .التخطيط الجيد
الخطة اليومية تتوافق مع الخطة السنوية و معرفة رأي الطلبة في أن  :الهدف من العبارة

  .تستوفي شروط التخطيط الجيد أنيجب 
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الخطة اليومية تتوافق مع رأي الطلبة في أن  حول" ²كا"يوضح اختبار :)58(الجدول رقم 
  .تستوفي شروط التخطيط الجيد أنالخطة السنوية و يجب 

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  14.7  25  دائما

26.624  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  41.8  71  أحيانا
  43.5  74  أبدا

  %100  170  المجموع
   :عرض نتائج الجدول

ـ  الطلبـة من  %14.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة الخطـة  أن  روني
،في حين نجد تستوفي شروط التخطيط الجيد أناليومية تتوافق مع الخطة السنوية و يجب 

الخطة اليومية تتوافـق مـع الخطـة    أن  حياناأل يرون في بعض من الطلبة %41.8نسبة
ال من الطلبة  %43.5،في حين نجد نسبةتستوفي شروط التخطيط الجيد أنالسنوية و يجب 

تستوفي شروط التخطـيط   أنالخطة اليومية تتوافق مع الخطة السنوية و يجب أن يرون 
 26.624المحسـوبة بلغـت   "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  الجيد
ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 

  .0.05الداللة 
  .تؤدي المهارات الرياضية عمليا أمام التالميذ بشكل جيد :29العبارة رقم

المهارات الرياضية عمليـا أمـام    تأدية مدى معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبـارة 
  .التالميذ بشكل جيد
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المهـارات   تأديـة  رأي الطلبة فـي مـدى   حول" ²كا"يوضح اختبار :)59(الجدول رقم 
  .الرياضية عمليا أمام التالميذ بشكل جيد

  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

 القرار
  اإلحصائي

  07.6  13  دائما

51.541  0،05  2  0،000  
توجد داللة 

  إحصائية
  42.9  73  أحيانا
  49.4  84  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

 تأديـة أنه يجب  روني الطلبةمن  %07.6من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
 من الطلبـة  %42.9،في حين نجد نسبة المهارات الرياضية عمليا أمام التالميذ بشكل جيد

 المهارات الرياضية عمليا أمام التالميذ بشكل جيد تأديةأنه يجب  حياناأل يرون في بعض
المهارات الرياضية عمليـا   تأديةيرون أنه ال يجب من الطلبة  %49.4،في حين نجد نسبة

المحسوبة  "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  ل جيدأمام التالميذ بشك
 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي  51.541بلغت

  .0.05ومستوى الداللة  2
  .تساعد التالميذ على التقويم الذاتي بموضوعية :30العبارة رقم

  .ساعد التالميذ على التقويم الذاتي بموضوعيةم الطلبة فيمعرفة رأي  :الهدف من العبارة
ساعد التالميذ على التقويم م رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)60(الجدول رقم 

  .الذاتي بموضوعية
  النتائج
  ²كا  %النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  09.4  16  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  60.859
  إحصائية

  58.2  99  أحيانا
  32.4  55  أبدا

  %100  170  المجموع
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  :عرض نتائج الجدول
ساعد مأنه يجب  روني الطلبةمن  %09.4من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة

يرون فـي   من الطلبة %58.2،في حين نجد نسبة التالميذ على التقويم الذاتي بموضوعية
،في حـين نجـد    ساعد التالميذ على التقويم الذاتي بموضوعيةمأنه يجب  حياناأل بعض
 ساعد التالميذ على التقويم الذاتي بموضـوعية ميرون أنه ال يجب من الطلبة  %32.4نسبة

قيمة وهي 60.859المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ 
ومسـتوى الداللـة    2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigدالة إحصائيا واحتمال المعنوية

0.05.  
 .صة بمراحل أداء المهارة الحركية المتعلمةاتحديد التمارين الخ :31العبارة رقم

المهـارة   صة بمراحل أداءاتحديد التمارين الخ معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة
  .الحركية المتعلمة

صـة  اتحديـد التمـارين الخ   رأي الطلبة في حول" ²كا"يوضح اختبار :)61(الجدول رقم 
  .بمراحل أداء المهارة الحركية المتعلمة

  النتائج
  ²كا%النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  14.7  25  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  27.259
  إحصائية

  45.3  77  أحيانا
  40  68  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

تحديد أنه يجب  روني الطلبةمن  %14.7من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة
مـن   %45.3نسبة،في حين نجد  صة بمراحل أداء المهارة الحركية المتعلمةاالتمارين الخ

صة بمراحـل أداء المهـارة   اتحديد التمارين الخأنه يجب  حياناأل يرون في بعض الطلبة
تحديد التمـارين  يرون أنه ال يجب من الطلبة  %40،في حين نجد نسبة الحركية المتعلمة

طالب ،كما  170،مع حجم العينة قدر بـ  صة بمراحل أداء المهارة الحركية المتعلمةاالخ
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 sigقيمة دالة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة   وهي  27.259المحسوبة بلغت "²كا"نجد قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت

تنمي الحركات األساسية عند التالميذ ، تمهيدا لتعلم المهـارات الحركيـة    :32العبارة رقم
 .لأللعاب الرياضية
الحركات األساسية عند التالميـذ ،   ةتنميمدى  معرفة رأي الطلبة في :الهدف من العبارة

  .تمهيدا لتعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية
ـ مـدى   رأي الطلبة فـي  حول" ²كا"يوضح اختبار :)62(الجدول رقم  الحركـات   ةتنمي

  .األساسية عند التالميذ ، تمهيدا لتعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية
  النتائج
  ²كا%النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  11.8  20  دائما

توجد داللة   0،000  2  0،05  43.529
  إحصائية

  52.9  90  أحيانا
  35.3  60  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ أنه يجب  روني الطلبةمن  %11.8من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة  ةتنمي
،فـي   الحركات األساسية عند التالميذ ، تمهيدا لتعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية

ـ أنه يجـب   حياناأل يرون في بعض من الطلبة %52.9حين نجد نسبة الحركـات   ةتنمي
،في حين نجـد   األساسية عند التالميذ ، تمهيدا لتعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية

الحركات األساسية عند التالميذ ، تمهيـدا   ةتنمييرون أنه ال يجب من الطلبة  %35.3نسبة
طالب ،كما نجد  170،مع حجم العينة قدر بـ  لتعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية

 sigقيمـة دالـة إحصـائيا واحتمـال المعنويـة     وهي  43.529المحسوبة بلغت "²كا"قيمة
  .0.05ومستوى الداللة  2 عند درجة الحرية0.000بلغت
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  .نخطط إجراءات عالجية في ضوء التغذية الراجعة :33العبارة رقم
ط إجراءات عالجية فـي ضـوء   يخطت معرفة رأي الطلبة في كيفية :الهدف من العبارة

  .التغذية الراجعة
ـ ت رأي الطلبة في كيفيـة  حول" ²كا"يوضح اختبار :)63(الجدول رقم  إجـراءات  ط يخط

  .عالجية في ضوء التغذية الراجعة
  النتائج
  ²كا%النسبة  التكرار  اإلجابات

مستوى 
  αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
sigالمعنوية

القرار 
  اإلحصائي

  22.4  38  دائما

10.106  0،05  2  006،0  
توجد داللة 

  إحصائية
  35.9  61  أحيانا
  41.8  71  أبدا

  %100  170  المجموع
  :عرض نتائج الجدول

ـ تأنـه يجـب    روني الطلبةمن  %22.4من خالل الجدول السابق نالحظ أن نسبة ط يخط
يـرون   من الطلبة %35.9،في حين نجد نسبةإجراءات عالجية في ضوء التغذية الراجعة 

،في حين  ط إجراءات عالجية في ضوء التغذية الراجعةيخطتأنه يجب  حياناأل في بعض
ط إجراءات عالجية في ضوء التغذية يخطتيرون أنه ال يجب من الطلبة  %41.8نجد نسبة
 10.106المحسوبة بلغت "²كا"طالب ،كما نجد قيمة 170،مع حجم العينة قدر بـ  الراجعة

ومسـتوى   2 عند درجة الحرية0.000بلغت sigقيمة دالة إحصائيا واحتمال المعنويةوهي 
  .0.05الداللة 

  .كدرجة كلية" التخطيط"لبعد األولل "²كا"يوضح اختبار :)64(الجدول رقم 

  ²كا Nالعينة   البعد
مستوى 

  αالداللة
احتمال 

  القرار اإلحصائي  sigالمعنوية

توجد داللة   0.000  0.05  67.800  170  المظهر الخارجي
  إحصائية
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  :عرض نتائج الجدول
وقيمة احتمال المعنوية  67.800بلغت "²كا" من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة

sig  مع حجم العينة  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بـ
  .طلبة الماسترمن  طالب 170كان قد قدر بـ 

  .كدرجة كلية" التنفيذ"لبعد الثانيل "²كا"يوضح اختبار :)65(الجدول رقم 

مستوى   ²كا Nالعينة   البعد
  αالداللة

احتمال 
  sigالمعنوية

  القرار اإلحصائي

  0.000  0.05  93.911  170  المظهر الخارجي
توجد داللة 

  إحصائية
  :عرض نتائج الجدول

وقيمة احتمال المعنوية  93.911بلغت "²كا" من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
sig  مع حجم العينة  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بـ

  .طالب من طلبة الماستر 170كان قد قدر بـ 
  .كدرجة كلية" التقويم"للبعد الثالث "²كا"يوضح اختبار :)66(الجدول رقم 

مستوى   ²كا Nالعينة   البعد
  αالداللة

احتمال 
  sigالمعنوية

  القرار اإلحصائي

  0.000  0.05  72.400  170  المظهر الخارجي
توجد داللة 

  إحصائية
  :نتائج الجدولعرض 

وقيمة احتمال المعنوية  72.400بلغت "²كا" من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة
sig  مع حجم العينة  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بـ

  .طالب من طلبة الماستر 170كان قد قدر بـ 
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  .كدرجة كلية العمليةالتربية حول  "²كا"يوضح اختبار :)67(الجدول رقم 

  ²كا Nالعينة   البعد
مستوى 

  αالداللة
احتمال 

  القرار اإلحصائي  sigالمعنوية

توجد داللة   0.000  0.05  104.000  170  المظهر الخارجي
  إحصائية

  :عرض نتائج الجدول
 sigوقيمة احتمال المعنوية  104.000بلغت "²كا" من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة

مع حجم العينة كان  0.05وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.000قدرت بـ 
  .طالب من طلبة الماستر 170قد قدر بـ 

 :عرض الجداول اإلحصائية لمعامالت االرتباط -1-1-4
 "التخطيط/الوسائل البيداغوجية "اتيمثل معامل االرتباط بين درج :)68(الجدول رقم 

 كدرجة كلية

  النتائج
 اإلجابات

R  مستوى
 αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
المعنوية

sig 

القرار 
 اإلحصائي

 0.000 168 0.01 0.584** التخطيط/الوسائل البيداغوجية
توجد داللة 

 إحصائية

N=170 

  :عرض نتائج الجدول
الوسائل  نبي ومتوسطمن قراءة الجدول السابق يتضح أن هناك ارتباطا موجبا 

،  طالب 170كدرجة كلية كما يدركه أفراد العينة والبالغ عددها  والتخطيط البيداغوجية
 ةإحصائيوهي قيمة دالة  r= 0.584**حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين

  α =0.01ومستوى الداللة  df=168 عند درجة حرية 0.000بلغت  sig واحتمال المعنوية
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كدرجة  "التنفيذ/الوسائل البيداغوجية "اتيمثل معامل االرتباط بين درج :)69(الجدول رقم 
 كلية

  النتائج
 R اإلجابات

مستوى 
 αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
المعنوية

sig 

القرار 
 اإلحصائي

توجد داللة  0.000 168 0.01 0.512** التنفيذ/الوسائل البيداغوجية
 إحصائية

N=170 

  :عرض نتائج الجدول
الوسائل  نبي ومتوسطمن قراءة الجدول السابق يتضح أن هناك ارتباطا موجبا 

، حيث  طالب 170كدرجة كلية كما يدركه أفراد العينة والبالغ عددها  والتنفيذ البيداغوجية
واحتمال  ةإحصائيوهي قيمة دالة  r= 0.512**بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين

 α =0.01ومستوى الداللة  df=168 عند درجة حرية 0.000بلغت  sig المعنوية
 "التقويم/الوسائل البيداغوجية "اتيمثل معامل االرتباط بين درج :)70(الجدول رقم 

 كدرجة كلية

  النتائج
 اإلجابات

R  مستوى
 αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
المعنوية

sig 

القرار 
 اإلحصائي

 0.000 168 0.01 0.485** التتقويم/الوسائل البيداغوجية
توجد داللة 

 إحصائية

N=170 

  :عرض نتائج الجدول
الوسائل  نبي ومتوسطمن قراءة الجدول السابق يتضح أن هناك ارتباطا موجبا 

،  طالب 170كدرجة كلية كما يدركه أفراد العينة والبالغ عددها  والتخطيط البيداغوجية
 ةإحصائيوهي قيمة دالة  r= 0.485**حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين

 α =0.01ومستوى الداللة  df=168 عند درجة حرية 0.000بلغت  sig واحتمال المعنوية
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التربية /الوسائل البيداغوجية "اتيمثل معامل االرتباط بين درج :)71(الجدول رقم 
 كدرجة كلية "العملية

  النتائج
 R اإلجابات

مستوى 
 αالداللة

درجة 
 dfالحرية

احتمال 
المعنوية

sig 

القرار 
 اإلحصائي

توجد داللة  0.000 168 0.01 0.628** التخطيط/الوسائل البيداغوجية
 إحصائية

N=170 

  :عرض نتائج الجدول
الوسائل  نبي وقويمن قراءة الجدول السابق يتضح أن هناك ارتباطا موجبا 

،  طالب 170كدرجة كلية كما يدركه أفراد العينة والبالغ عددها  والتخطيط البيداغوجية
 ةإحصائيوهي قيمة دالة  r= 0.628**حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين

 α =0.01ومستوى الداللة  df=168 عند درجة حرية 0.000بلغت  sig واحتمال المعنوية
 :النتائجمناقشة  -1-2
 :مناقشة نتائج الفرضية العامة  -1-2-1

دالـة  ارتباطيـه   في السابق على وجود عالقة  إليهالفرض العام كما اشرنا  ينص
  .والتربية العمليةالوسائل البيداغوجية  بين ةإحصائي

 )71(،)70(،)69(،)68(النتائج المتحصل عليهـا فـي الجـداول رقـم      أظهرتوقد 
 وقوي هناك ارتباط موجب أن )71(الخاصة بمعامالت االرتباط حيث نجد في الجدول رقم

 α=0.05و α= 0.01عند مستوى الداللة  ةإحصائيوهي قيمة دالة  **R=0,62مقدر بقيمة 
 فمـن خـالل   N=170 عند عينة الدراسة 0,000قدرت بـ  sigمع قيمة احتمال معنوية 

مستوى الداللة اكبر من  أننجد ، αمع مستوى الداللة  sigالمعنوية  حتمالمقارنة قيمة اال
الوسـائل   بـين  إحصـائيا دالـة  يبين لنا وجود عالقـة   قيمة االحتمال المعنوية وهذا ما

نتيجتنا  يتوافق معومما  وبالتالي فالفرضية قد تحققت.البيداغوجية ودروس التربية العملية
 التعليميـة  الكفايـات  درجة ممارسة أن أظهرت التي(1993)   عوجان دراسةهذه نذكر 

 لصـالح  الجـنس  لمتغيـرات  إحصـائياً  دالـة  كفـروق  وهنـا  متوسطة، بدرجة كانت



  عرض وتحليل ومناقشة النتائج                    الفصل الـثاني                                   
 

 
170 

باإلضافة  ،األعلى المؤهل العلمي لصالح والمؤهل خبرة، األكثر لصالح المعلمين،والخبرة
هـو نظـام   ) الذاتي(التعليم الشخصي  أنالتي بينت  )1992(كريجي وميتزلر  دراسة إلى

ي نتائج أفضل من وقابل للتطبيق في مجاالت كثيرة، ويعطتعليمي جيد في التربية العملية، 
تكونت لدى الطالب المتدرب كفـاءة تمكنـه مـن االسـتراتيجيات     حيث  الطرق التقليدية

بإشراف مدرب أو بدونه، أو التفاعل التعليمي بين المجموعات الصغيرة،  التعلم و التعليمية
 ب الطالبااكتسو  بين الطالب والمدرب في مواقف تربوية تعليمية مختلفة األدوار وتبادل

ماهرا في تحديـد حاجاتـه    وأصبح المتدرب مرونة لتقبل االستراتيجيات التعليمية البديلة
لدى  وأثارت قديرا في أمور التخطيط، واإلدارة والتقويم الذاتي لدراسته المهنية والتعليمية 

 و فس مع المعيار المحدد في التدريب، بدال من التنافس مع الـزمالء الطالب المتدرب التنا
 أشارتوقد ، ارة الدافعية للتعلم والتدريب لدى الطالب المتدربثهيأت مناخًا ايجابيا في است

 تحديدها ،تم المعلم الطالب لتقويم التدريسية المهارات أن إلى )2001(سالمة  جمال دراسة
 والبيئـة  المعلـم  والطالـب  الفصـل،  وإدارة والتنفيـذ،  التخطيط، هي مهارات سبعة في

 تنمية في إيجابي أثر التدريب لفترة أن وأظهرت والتقويم، الالمنهجي، والنشاط المدرسية،
  .للبطاقة الكلية الدرجة إلى البحث،باإلضافة قيد التدريسية المهارات جميع

في بناء جيل المستقبل، والتـي يـتم مـن     األساسيةالقاعدة بمثابة التربية العملية و
المهني واألكاديمي للطلبة، كما أنها تتيح للطالب ممارسة عمله الحقيقي في  اإلعدادخاللها 

من الميدان، وتطبيق ما تعلمه نظريا في مختلف السنوات الدراسية إلي إجراءات تطبيقية  
ستعمال الصحيح لمختلـف  خالل ضبطه لكفايات التدريس من تخطيط وتنفيذ وتقويم مع اال

تكسب الطلبـة المتـدربين   وبالتالي تكون للطالب شخصية متميزة و الوسائل البيداغوجية
 الالزمة لمهنة التدريس عن طريـق الممارسـة المسـتمرة لمواجهـة     المهارات التربوية

من خالل تفاعله واحتكاكـه  المهني للمهنة  اإلعدادالمشكالت وتطبيق الخبرات خالل فترة 
صقل تعمل على   أنهاكما  وسط الطلبة في بيئة تربوية ووسائل تعليمية منوعةباشر مع الم

قف التي يعيشها والمشكالت التي يمر بها أثنـاء قيامـه   وتكوين شخصيته من خالل الموا
   .بمهمته

ـ ونظرا ألهمية التدريب الميداني للطا ة العمليـة  لب المعلم فقد أولت برامج التربي
يقوم الطالب المعلم بتطبيق المعلومـات النظريـة والمفـاهيم     ا حيثركبياهتماما  الحديثة
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،  ويستعين في ذالك بما يتوفر لديه مـن وسـائل   الواقع التربوية التي اكتسبها على أرض
كما تمنحه الثقـة   ويربط ما تلقاه من النظري بالتطبيق مما  يمنحه الفرصة الكافية للتقويم

وتمثل التربية العمليـة الخبـرة التدريسـية     ارات التعليميةاتخاذ القر بالنفس والقدرة على
أثناء وجوده بساحة المدرسة وفيها تتشـكل العالقـات    الجديدة التي يكسبها الطالب المعلم

كثير من الكفايـات  الالفترة يكسب الطالب المعلم  الوطيدة بين الجامعة والمدرسة  ففي هذه
مية وطرائق تدريسية متنوعة، كما انه يتعرف على التعليمية المناسبة من استراتيجيات تعلي

  .ليكون معلما ناجحا في المستقبل األنظمة السائدة في المؤسسة المستقبلة والتي تساعده
 :مناقشة نتائج الفرضية األولى -1-2-2

 وجـود عالقـة   في السابق علـى  اإليهكما اشرنا  األولىجزئية الية نص الفرضت
الوسائل البيداغوجية وكفاية التخطـيط فـي دروس التربيـة     بينة إحصائيدالة  ارتباطية
  .العملية

بمعامل االرتباط  الخاص )68(المتحصل عليها في الجدول رقم النتائج  أظهرتوقد 
 **R=0,58مقدر بقيمـة   ومتوسط هناك ارتباط موجب أن السابقحيث نجد في الجدول 

 مع قيمة احتمال معنوية α=0.05و α= 0.01عند مستوى الداللة ةإحصائيوهي قيمة دالة 
sig  عند عينة الدراسة 0,000قدرت بـ N=170  حتمـال مقارنـة قيمـة اال   من خاللف 

مستوى الداللة اكبر من قيمة االحتمال المعنوية  أننجد  αمع مستوى الداللة  sigالمعنوية 
الوسائل البيداغوجية وكفاية التخطيط في  بينة إحصائيدالة وجود عالقة يبين لنا  وهذا ما

  .دروس التربية العملية
 الجعنيني دراسةومما يوافق نتيجتنا هذه نذكر  وبالتالي فالفرضية قد تحققت

 التوالي على ،وكانت للمجاالتالنسبية  األهمية الدراسة هذه نتائج أظهرت إذ )0002(
للحصة،و  التخطيط وإدارة الصف،ومهارات التدريس ومهارات المهنة، بأخالقيات االلتزام
 وجود عدم إلى الدراسة التقويم،ومهارات االتصال،وأشارت المعرفية،ومهارات الكفايات

 المعرفية الكفايات في األدبي الفرع لصالح معلمي الثانوي التعليم مسار لمتغير أثر
 التربوية الخبرة لمتغيرة إحصائي داللة ذات وجود فروق على االتصال،ودلت ومهارات

 ذوي والمعلمات المعلمين لصالح أيضا ةالخبر ولمتغيرالكفايات، مستويات جميع على
دراسة منال  أظهرت،كما للدرس والتخطيط المعرفية مجال الكفايات على األعلى الخبرة
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 الطالب مجموعتي درجات يرتب متوسط بينة إحصائي دالة فروق هناك أن )2010(نجم 
 التطبيقين في العينة ألفراد العملية التربية لمهارات االختبار المعرفي على والطالبات

 دالة فروق هناك أن الدراسة وأظهرت البعدي،كما التطبيق لصالح والبعدي القبلي
 العملية التربية لمهارات المعرفي االختبار على التقويمية التقديرات متوسط فية إحصائي

 تنمية في للبرنامج فاعلية هناك أن الدراسة أظهرت وأخيراللجنس، تبعاً البعدي القياس في
 أيضا،ونذكر  المعرفي االختبار على تقدر كماالعملية  التربية لمهارات المعرفي الجانب

عدم وجود وهو  )2001(دراسة محمد بن عبد اهللا محمد عسيري إليهما توصلت  إلى
وفقاً لمتغير الوظيفة في محاور فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة 

  .الكفايات التعليمية ما عدا محور الكفايات المتعلقة بإعداد الدرس
تلقيه  إثناءمراحل تعليمية وتوجه التلميذ تنظيم تعمل على عملية التخطيط  إن

المعلم ممنهج كما يساعد التخطيط إطار وتجعل عمل المعلم يصب في ،لمختلف المعارف
 إلىالصفية المسطرة ضف  األهدافقد تحول بينه وبين مواقف في تجنب الوقوع على 
تطوير مستمر للمسار المهني باالستعانة بالوسائل المادية  إلىهذه العملية تدفع  أنذالك 

 اهاتوضيح الرؤية أمام المعلم بتحديد األهداف التعليمية، ومحتوبوالبشرية والتشريعية و 
  .ملية تحسين وتطوير المنهج الدراسيفي ع ويسهل مهامه المستقبلية ويسهم

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -1-2-3
 عالقـة  وجـود  في السابق علـى  إليهاكما اشرنا  جزئية الثانيةال ية الفرض تنص

  .بين الوسائل البيداغوجية وكفاية التنفيذ في دروس التربية العملية ةإحصائيدالة  ارتباطية
 أن الخاصـة بمعامـل  )69(في الجداول رقم  النتائج المتحصل عليها أظهرتوقد  

عنـد   ةإحصـائي وهي قيمة دالـة   **R=0.51مقدر بقيمة  ومتوسط هناك ارتباط موجب
عنـد   0,000قدرت بـ sig  مع قيمة احتمال معنوية α=0.05و α= 0.01مستوى الداللة 

 αمع مستوى الداللة  sigمقارنة قيمة االختالل المعنوية  من خاللف N=170 عينة الدراسة
دالة وجود عالقة يبين لنا  مستوى الداللة اكبر من قيمة االحتمال المعنوية وهذا ما أننجد 

  .الوسائل البيداغوجية وكفاية التخطيط في دروس التربية العملية بينة إحصائي
 دراسـة البـابطين،  نـذكر ومما يوافق نتيجتنا هـذه   وبالتالي فالفرضية قد تحققت

 هيئة أعضاء من عليهم والمشرفون الميدانية التربية طالبحيث دلت على اتفاق  )1995(
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 لمعلـم  مهمـة  الدراسـة  هذه في المتضمنة التعليمية الكفايات أن واألساتذة على التدريس
 بجامعـة  التربية كلية طالب أن على المشرفون أجمعكما  والثانوية المرحلتين المتوسطة

 نسـبياً  ضعيفة بدرجة الدراسة بهذه الخاصة التعليمية الكفاياتقائمة  يطبقون سعود الملك
 ,Cheng,et,alوآخـرون  شـينغ  دراسـة وبينت ،العظمى من الدرجة %) 67.7(  وبنسبة

عـن   تمامـاً  مماثلة تقديرات عطوأ التدريس وبعد النجاح ونقبل المعلم الطلبة نأ) 1997(
  .عال مستوى على الصف إدارة متطلبات فيكانت  األخيرةوان هذه كفاياتهم 

 مدى ارتباطها باألهداف التعليميـة التنفيذ تتوقف على  أومدى فعالية التدريس  إن
واستعمالها على الوجه الذي يبعث في الطالب روح البحث وفق معايير سـليمة لمحاولـة   

الجانبين المنطقي والنفسي عند تقديم المـادة   إهمالالنتائج المخطط لها دون  إلىالوصول 
معـايير النجـاح    أهمتشمل الجانب النظري والعملي ومن  أنالتعليمية والتي بدورها البد 

واسـتعدادهم وميـولهم    الفكرية والبدنية والنفسية قدرات المتعلميننراعيها  أنالتي يجب 
تعانة بالوسائل البيداغوجية المتاحـة  وكل هذا باالس تهم والمرتبطة بالمادة التعليميةواتجاها

  .قانونية تشريعية  أوبشرية  أومادية كانت 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -1-2-4

عالقة دالـة   في السابق على وجود إليهاجزئية الثالثة كما اشرنا ال نص الفرضية ت
  .في دروس التربية العملية قويموسائل البيداغوجية وكفاية التبين ال ةإحصائي

 الخاصـة بمعامـل   )70(عليها في الجـداول رقـم    المتحصلالنتائج  أظهرتوقد 
مقـدر بقيمـة   ومتوسـط   هناك ارتباط موجب  أن السابقحيث نجد في الجدول  االرتباط

R=0.48** 0.01عند مستوى الداللة   إحصائيةة وهي قيمة دال =α 0.05و=α   مع قيمـة
فمن خالل مقارنة قيمة   N=170عند عينة الدراسة 0,000قدرت بـ  sig احتمال معنوية

مستوى الداللـة اكبـر مـن قيمـة      أننجد  αمع مستوى الداللة  sigاالختالل المعنوية 
الوسائل البيداغوجيـة   بينة إحصائيدالة يبين لنا وجود عالقة  االحتمال المعنوية وهذا ما

وممـا يوافـق    فالفرضية قد تحققـت وبالتالي ،وكفاية التخطيط في دروس التربية العملية
 مهمة الكفايات جميع أن إلى الدراسة توصلت (1998) الحمـادي  دراسةنتيجتنا هذه نذكر 

 عدم ظهر كما التقويم، كفاية وتالها األولى المرتبة الصف إدارة كفاية احتلت وقد للمعلمين
 أصحاب لصالح للخبرة تعزى فروق ظهرت ما بين للمؤهل تعزى داللة ذات فروق وجود
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 الكفاية تقويم أن إلى توصلتالتي  (2000) الخميسي دراسة أيضاونذكر الطويلة  الخبرات
 بنود لمعظم بالنسبة ممتاز إتقان كان بمستوى وتنفيذه التدريس تخطيط مجال في التدريسية
 عال إتقان بمستوى كان الشخصية السمات في مجال التدريسية الكفاية تقويم أن األداة،كما

  .البنود لجميع
فـي إمـداد    تسـاهم  نقطة بداية  حددي تكامليعتمد على بأنواعه  التقويمعملية  إن

مما يدفعـه  شف جوانب القوة وجوانب الضعف في تحصيله الدراسي،تكبما يجعله يالتلميذ 
التفـوق   أسـس سابقة و محاولة بناء  أخطاءواالجتهاد وتفادي الوقوع في  اإلصرار إلى

المناهج وطـرق  تنمية أثناء العمل في احل العلمية عندما يستخدم المرالية فعالتقويم  يزداد
للمـادة   إيصالهفي  األستاذ التي قد يواجهها مشاكلس حيث يساعد في الكشف عن الالتدري

مراحل يجب االهتمام بها وذالك مـن خـالل تبـادل    ،وهذه أيضا في تلقيهم لها التالميذو
الخبرات والتجارب عن طريق الندوات ومختلف النشاطات التربوية التي من شأنها تقوية 

  .التقويم أنواعالنسق بين 
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  :نتائج الدراسة -4
الميدانية التي الدراسة  وعلى  ضوء النتائج  التي توصلنا إليها بعد من خالل بحثنا

، من خالل تحليل العمليةبدروس التربية جية وعالقتها البيداغوالوسائل  :قمنا بها ، وهي
  : نتائج االستبيان وجدنا ما يلي

 الوسائل البيداغوجية ودروس التربية  بين إحصائيةارتباطية دالة  وجود عالقة
 .ألفراد عينة الدراسة العملية

  التخطيط في الوسائل البيداغوجية و كفاية   بين ةإحصائيوجود عالقة ارتباطية دالة
 .ألفراد عينة الدراسة التربية العمليةدروس 

  الوسائل البيداغوجية و كفاية التنفيذ في  بين ةإحصائيوجود عالقة ارتباطية دالة
 .ألفراد عينة الدراسة دروس التربية العملية

  التقويم في  الوسائل البيداغوجية و كفاية بين ةإحصائيوجود عالقة ارتباطية دالة
 .ألفراد عينة الدراسة دروس التربية العملية

 أساليبتنوع الوسائل يدعم تنوع  أنالطلبة يوافقون على  أن نتائج الدراسة توصلت 
الستثمار رصيده المعرفي وترجمته ميدانيا و تعزز  األستاذتدعم  وأنها التقويم

 الدافعية لدى المتلقي
 العقالني للوسائل  يمنح   التوفير  أنالطلبة يوافقون على  أن نتائج الدراسة توصلت

 األقسام وانالتالميذ فرص التعلم  في كل المواقف التعليمية السيما لجميع 
 .االكتظاظوالمؤسسات  التربوية  تعاني من ظاهرة 

 أفضلسيكون  األخطاءتصحيح  أنالطلبة يوافقون على  أن الدراسة نتائج توصلت 
 .باستعمال الوسائل المناسبة

 استثارة وتحفيز التالميذ أن يوافقون على الطلبة أن الدراسةنتائج  توصلت 
عن طريق الوسائل التعليمية  أفضلالمدرجة في الدرس يكون  للمهارات الحركية

مع مرعاة تعلم،المشاركة، المتلقي لل فعاال في حظ دوراتلعب  األخيرةالن هذه 
  الفروق الفردية
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  :االقتراحات-5
صيات الدراسات السـابقة  وتو الدراسة وتماشيا مع نتائج إليهتوصلت  بناءا على ما

 في التربوية العملية مساهمة البيداغوجيا ووسائلها في التي تنص على ضرورةوالمشابهة 
 للنهـوض  أدائهـم  وتطوير على تنمية المعلمين الطلبة تكوين يتمثل في سام هدف تحقيق

جـزءاً أساسـياً وجوهريـاً مـن     وباعتبارهـا   وجه أكمل على التعلمية التعليمية بالعملية
ودروسها ن خالل التربية العملية يالمعلملب االط ، لما لها من تأثير على فعالية التكوينهذا

  :يلي نوصي بما
 البيداغوجية الطالب  المتلقي   بتسخير الوسائل تعزيز الدافعية لدى . 
 في التقويم البيداغوجية  يحقق االستمرارية  والمصداقية  و التنوع توفير الوسائل  . 
 الضرورية المنهج المقرر في اختيار واستخدام الوسائل إتباع. 
  واضح و بتسلسل منطقي يخـدم الـذهنيات الجديـدة    تنقيح  المادة الدراسية بشكل

 .للمتلقي
  عـن طريـق     جديـدة  أنشطةواقتراح  متلقيتختار األنشطة التي تالئم قدرات ال

 .الخبراء 
 فـي االختبـارات المهاريـة    متلقيوضع المعايير الجديدة  المناسبة لتقويم أداء ال 

 . واستجاباته سلوكهو تحسن  متلقيتحفز ال وحتى النفسية  التي  الحركيةو
 أثناء تدريس المـادة واالبتعـاد عـن السـطحية      متلقينماذج علمية أمام ال إنشاء

 .والروتين في التعليم
  التربوي مع كل التخصصات التي تمد بصـلة   األكاديميفتح المجال للحوار والنقد

خارجـه بهـدف التبـادل     أوللنشاط البدني الرياضي التربوي سواء داخل الوطن 
 .فيالمعر

 يعكسه العمل الميداني  في التعليم العام  تعزيز الصلة بين التكوين الجامعي وما. 
 لذوي  األولوية  وإعطاءالدخول والتوجيه  للطلبة  الجدد   زيادة االهتمام  بمسابقات

 .الكفاءات التربوية
  المشرف والطالب  وزيادة التنسيق بين اإلشرافيةتكثيف الزيارات. 
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   عقد ورشات عمل يلتقي فيها الطالب المتعلم بالمشرف ليتعلم طرق تحليل منهـاج
البـرامج العمليـة والتدريبيـة لفـرق      إلعدادالتربية الرياضية مع توجيه الطالب 

 .المدارس
  تتطلبه المادة الدراسية وما يـنص   في الجامعي بناءا على ما األستاذتكوين الطالب

  .عليه المنهاج التربوي
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  :خاتمــة
التربية ب عالقة الوسائل البيداغوجية الكشف عن حاولت الدراسة الحاليةلقد   
النشاطات علوم و تقنيات تنمية كفايات التدريس لدى لطلبة  ما فيمدى تأثيرهوالعملية 

علوم و تقنيات النشاطات  طلبة قسماحتياجات الكشف عن با بتداءا. البدنية و الرياضية
واستغالل حسن لمختلف  البدنية و الرياضية لكفايات التدريس من تخطيط وتنفيذ وتقويم

وقد تم التركيز  لتنمية هذه الكفايات و تلقي دروسا في التربية العملية الوسائل البيداغوجية
توظيف المستجدات في مجال  منحى أقدر على مواكبة التجديد وأقدر على اباعتباره يهاعل

لتدريس والتعلم تدرب الطالب على اي كوين الجامعيففي التالتربية لتحسين األداء ، 
لمختلفة التي تتماشى ويتخصص في مادة بعينها، واإللمام بأساليب وطرق التدريس ا

  . المعرفة متلقي وطبيعة
سنوات عديدة وإشرافنا قا من تجربتنا في ميدان التربية البدنية والرياضية لانطال
وتخصصنا في مجال النشاط البدني  ة التعليم الثانويحلمرمن أساتذة المادة في على الكثير 

لنا من خالل  الجامعة تبين وانطالقا  من دراستنا االستطالعية في الرياضي التربوي
 أهمية التربية العملية عالقة بالوسائل البيداغوجية والتي لهالحصص  نأ الفرضية العامة

 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةالجامعي لطلبة التكوين  مرحلة كبيرة في
وفي ضوء األهداف العامة للبرامج  وضرورية في  تنمية كفايات التدريس لدى الطلبة

فايات التدريسية األدائية المتكونة أساسا من األستاذ العديد من الك الطالب يتوقع أن يمتلك
  .والتنفيذ والتقويم رئيسية متفاعلة معا وهي التخطيط ثالث عناصر

نظريا، وإعداد أداة لجمع البيانات وتطبيقها  دراسةبعد تحليل وإثراء متغيرات ال
بجامعات  LMD تلقون تكوينا أكاديميا جامعي بنظام ي طالبا 170على عينة مكونة من 

إحصائيا وعرضها وتحليلها  البيانات ومعالجتها وبعد جمع المسيلة،غواط األ، لجلفةا
 التيمتمثال في الدراسة النظرية  وتفسيرها ومناقشتها باالعتماد على التناول النظري

ألساتذة التربية البدنية  التكوين الجامعي أثناء التربية العمليةالوسائل البيداغوجية وتضمنت 
وجوانب إعداد  أهميتها الذي احتوى على مفهوم التربية العملية ، أهدافها وو والرياضية

المعلم أو األستاذ والفصل الثالث تم التطرق فيه إلى موضوع كفايات التدريس ، حيث قمنا 
بتحديد مفهوم التدريس و العملية التدريسية ثم تعريف الكفاية وتمييزه عن بقية  البداية في

المفاهيم التي تتقارب معه في المعنى ، وصوال إلى مفهوم الكفايات التدريسية و ما تحتويه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــخاتمـــة  ـــــــــــــــــــــــــــ

 
182 

منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية و  إلىثم تطرقنا  من تخطيط و تنفيذ و تقويم، 
عرض و تحليل النتائج التي األخير قمنا ب وفي،بحثال ارض هذاألدوات المستعملة لغ

  .المتواضع  بحثال اتوصلنا إليها من خالل هذ
 ما يلي إلى واعتمادا على ما توفر من دراسات سابقة أو مشابهة خلصت دراستنا

حصص التربية العملية بالنسبة لطلبة علوم ونشاطات  توظيف الوسائل البيداغوجية في إن
تزيد من  إيجابي  في تنمية كفايات التدريس لديهم و لها تأثير لبدنية و الرياضيةالتربية ا

ألخذ زمام األمور بكل  مو تهيؤه عندهم وتحسن من عملية التعليم لهم الكفاءة اإلنتاجية
على العمل  مفي المستقبل، وتحفزه ةلحصص التربية البدنية والرياضي مكفاءة خالل قيادته
لى كل ما هو جديد ع عاإلطالب وتقريب الفجوة بين النظري والتطبيقالجيد والمتميز 

  .خصوصا ةعموما والتربية البدنية والرياضي وأدواتها وحديث ومفيد في علوم التربية
و في األخير نسأل اهللا العلي القدير أن يكلل هذا الجهد بالنجاح و التوفيق و السداد 

  .نفع به وأن ينال اهتمام كل من اطلع عليه و أن ي
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 جامعة زيان عاشور.الجلفة.

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

...............اسم ولقب االستاذ الخبير:  
...............الوظيفة:استــــــــاذ التعــــليم العــــــــــــــــــالي:  

...............االنتماء:  
...............إمضاء االستاذ الخبير:  

 
 إستمارة استطالع رأي السادة الخبراء

 السيد االستاذ الدكتور /
 تحية طيبة وبعد

االستمــــارة المعروضة على سيادتكم بشأن استطـــالع رأيكم في االستبيان الخاص بالوسائل البيداغوجيـــة 
 وكفايـــات التدريس

علمي في إعطاء رأيكم وإثراء البحث في مجال علوم المشرف والباحث يشكران مسبقا تفضلكم بالتعاون ال
 والرياضيــة  ةالتربية الخاصة بعلوم وتقنيـــــات النشاطـات البدنيــ

 عنوان البحث: الوسائل البيداغوجية وعالقتها بدروس التربية العملية.
 دكتوراه. الدرجة العلمية :

 رويبح كمال. المشرف :
نظرتكم حول عبارات االستبيان الموجودة في االستمارة المعروضة  الهدف من استطالع الرأي هو ابداء

 عليكم راجين من سيادتكم 
 التفضل بالمساعدة في استكمال خطوات إجراء التحكيم ، التعديل أو الحذف حيث :

 أواًل :مدى مناسبة العبارات المقترحة لالستبيان.
 شأنــــها إثراء أداة البـــــحث.ثانيا : إضافة أو حذف أو تعديل العبــارات التي من 

 ثالثا:مدى سالمة صياغة العبارات المقــترحة.
 رابعا : مدى ارتبـــــــــاط كل عبارة باالستبيان.

 خامسا : اقتراح  ماينــــــــاسب االستبيــــــــان.
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 كفايات التدريس   ﴾ ﴿ استبيان الوسائل البيداغوجية و

 

01 

األهداف التعليمية الخاصة من األهداف هل للوسائل البيداغوجية عالقة ب
؟الرياضيةالبدنية و التعليمية العامة للتربية   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

02 

في كل من ألهداف التعليمية السلوكية هل للوسائل البيداغوجية عالقة با
االنفعالية؟المجاالت المعرفية و   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

03 
له عالقة بالوسائل البيداغوجية د اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهدافيحدت  

...............................................تعديل:......................
............................................................................ 

  

04 
له عالقة بالوسائل البيداغوجية األهداف المناسبة للمراحل العمرية اختيار  

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

05 
له عالقة بالوسائل البيداغوجية األنشطة التي تالئم قدرات التالميذاختيار   

...............................................تعديل:......................
............................................................................ 

  

06 
له عالقة بالوسائل البيداغوجيةاألنشطة التعليمية  اختيار  

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

07 
 خطة الدرس واهميتها لها عالقة بالوسائل البيداغوجية

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

08 
تنفيذ الدرسالوسائل البيداغوجية وتنوعهالها عالقة ب  

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

 حذف موافقة العبــــــــــارة الرقم



 

09 

هداف الشاملة لتحقيق أاليومية الخطة هل للوسائل البيداغوجية  عالقةباعدادال
؟ الخاصة  

 
تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

10 

السنويةلتنظيم محتوى المادة فصلية و الخطة للوسائل البيداغوجية عالقة باعداد ال
 الدراسية

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

11 

هل الوسائل البيداغوجية عالقة بصياغةاألهداف التعليمية والسلوكيةالمخطط 
 تدريسها؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

12 

هل الوسائل البيداغوجية لها عالقة بتصنيف األهداف التعليمية السلوكية إلى 
لية و النفسي الحركي؟المجاالت المعرفية و االنفعا  

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

13 

هل الوسائل البيداغوجية لها عالقة باعداد الخطة اليومية التي تتوافق مع الخطة 
شروط التخطيط الجيد؟السنوية التي تشمل   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

 

  

14 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بتوزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل 
 المختلفة وفق خطة الدرس؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

15 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالقدرات الفردية بين التالميذ ؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

16 

 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بوضوح وتسلسل المادة الدراسية؟
....................................تعديل:.................................

............................................................................ 
 

  



17 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة باالساليب التدريسية وأريحيتها تجاه التالميذ؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

18 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالنماذج العلمية المقترحة على التلميذ اثناء 
 تدريس المادة ؟

.................................................................تعديل:....
............................................................................ 

  

19 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتكامل البيداغوجي بين مادة التربية البدنية 
 والمواد الدراسية االخرى ؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

 

  

20 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بتوفير االنشطة التعليمية في ضوء االمكانات 
المؤسسة؟المتوافرة في   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

21 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتعليم السمعي بصري؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

22 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بإثراء التفكير عن طريق االسلوب التساؤلي؟

...............................................تعديل:......................
............................................................................ 

  

23 

المهارات الرياضية السابقة هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتسلسل الواقع بين 
؟ بالمهارات الرياضية الجديدة  

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

24 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة باالساليب التدريسية والمواقف التعليمية؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

25 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة في ايجاز الشروحات النظرية والتركيز على 
 التطبيق العملي؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

   هل للوسائل البيداغوجية عالقة  بفاعلية تنفيذ انشطة الدرس بين التالميذ ؟ 26



................................................تعديل:.....................
............................................................................ 

27 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة باالداء العملي الجيد للمهارات الرياضية امام 
 التالميذ؟

 
تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

28 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالفروق الفردية بين التالميذ في ضوء قدراتهم 
 واحتياجاتهم ؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

29 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بتنمية الحركات االساسية عند التالميذ المؤهلين 
الحركية لاللعاب الرياضية؟لتعلم المهارات   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

30 
؟هل للوسائل البيداغوجية عالقة بإكساب التالميذ القيم واالتجاهات االيجابية   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

31 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بتنوع االنشطة التعليمية ذات الصلة وبالشكل 
 المناسب الستعداد التلميذ؟

عديل:.....................................................................ت
............................................................................ 

  

32 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالعوامل االمنية العامة اثناء تنفيذ الدرس؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

33 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بأسلوب االثابة والتشجيع المادي والمعنوي 
يؤدي سلوكا راقيا؟المرغوب للتلميذ عندما   

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

34 

 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بلفت وتوزيع انتباه التلميذ حسب احتياجه ؟
تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

 

  

  هل للوسائل البيداغوجية عالقة باللغة المستعملة وتناسبها مع مختلف  35



 الوضعيات ؟
.....................................................تعديل:................

............................................................................ 

36 

 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بااللفاظ والعبارات المناسبة لمخاطبة التلميذ؟
 

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

37 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بطرق المحافظة على اهتمام التلميذ وشد انتباهه 
 في الصف؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

38 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بتوجيه التالميذ وتعديل سلوكهم ايجابيا؟

.............................................تعديل:........................
............................................................................ 

  

39 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالمفاهيم الرياضية؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

40 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بعملية التقويم المستمر للتالميذ ؟

........................................تعديل:.............................
............................................................................ 

  

41 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة باساليب التقويم المستعملة لقياس مدى تحقيق 
 االهداف؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

42 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بعملية التقويم الخاصة باالهداف التعليمية؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

43 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة باالختبارات المهارية المقننة؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

44 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بطريقة تقييم المادة الرياضية مقارنة بأي مادة 
 أخرى؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  



45 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالفروق الفردية عند إجراء االختبارات؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

46 

 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالمنهاج ومفراداته عند اجراء عملية التقويم؟
 

...................................................تعديل:..................
............................................................................ 

  

47 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتقويم التراكمي الختامي الذي يحدث في نهاية 
 كل موقف تعليمي ؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

48 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بمعايير التقويم المهاري والحركي المحفز 
 للتالميذ 

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

49 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة باالجراءات العالجية في ضوء التغذية الراجعة؟

..................................................تعديل:...................
............................................................................ 

  

50 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بذاتية التقويم وموضوعيته؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

51 

هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتقدم الذي يحرزه التلميذ من خالل السجالت 
 التقويمية؟

تعديل:....................................................................
............................................................................ 

  

52 
 للوسائل البيداغوجية عالقة بالتقويم التشخيصي؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 

  

53 
 تستخدم التقويم التكويني هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتقويم التكويني؟

.................................................تعديل:....................
............................................................................ 

  

54 
 هل للوسائل البيداغوجية عالقة بالتقويم التحصيلي؟

تعديل:.....................................................................
............................................................................ 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة زيان عاشور الجلفة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات  البدنية والرياضية
 النشاط البدني الرياضي التربوي تخصص:

 
 

 :الطلبة استبيان موجـه إلى
الذ ريررا  ناذا  في إطار بحثنا إلنجاز المذكرة  اليذي خذ ضم  ذمط بيت نذا  ناذم  ذ ا    
LMD  الوســا ا البيداجوجيــة  "خحذذع عنذذرا    الن ناذذو قالةضا ذذاوع ذذر  قخيناذذا  النتذذاطا  فذذي

بذم  ذذك  اتمذيمار  باإلةابذو  تذب "، نت ب بذنم  ععاايذي الوعالقتها بدروس التربية العملية
ع ى عمئ ينا بكم بر رعاو قص  بسذاع خنا إلنجذاز ذذكا النحذ  بذط عةذم الرىذرت إلذى نيذاي  

 خفا  ال رامو، قنع مك  ع  إةاباخم  ت ختغم إت لغةض النح  الع مي.

 ولكـم جزيـا الشكــر.
 
 

 أمام اإلجابة التي تناسب رأيـك.( ×)مالحظـة: ضع عالمـة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أبدا أحيانا دا ما العبارة الرقم
 

    .خخيار األنتتو اليع اماو في  ر  اإلبكانا  الميرافة  في المؤمسو 01
    .خح   الرمايم ق األة ا  ق األ قا  المخي فو لينفاك ال رس 02
    .خرفة عنتتو خع اماو في  ر  اإلبكانا  الميرافة  في المؤمسو 03
    .الرمايم اليع امو السمعاو النصةضو المنامنوخسيخ    04
      .خسيخ   عمالاب خ رضس خبي  المرقف اليع امي 05
    .خنرع الرمايم اليع اماو ذا  الص و بتكم يينامب ق اميع ا  اليبباك  06
    .اضياار الرمايم المنامنو ليع   رم ب ار  حةراو 07
    .خسخاة الرمايم النا اغرةاوت يسي عي خعاضا ال افعاو ل ى المي يي  08
    .باميعمات الرمايم المنامنو األضتا خصحاح  09
    .خعاضا العمم بالرر ا  في ظم خرافة الرمايم اليع اماو 10

11 
اتمذذذذيعمات العيبنذذذذي ل رمذذذذايم يمذذذذنح لجماذذذذم  اليبباذذذذك فذذذذة  الذذذذيع   فذذذذي رذذذذم 

 .المراقف اليع اماو

   

12 
امذذذذيعمات الرمذذذذايم اليع اماذذذذو فذذذذي عم اذذذذو اإلحمذذذذا    ذذذذ   الينرضذذذذم قاليسذذذذرض  

 .قات يعا  عط الةقخاط
   

    .يحي  اتميمةارضو في الييرض ت خرظاف الرمايم  13

14 
عة ذذذا اليتذذذكاب  المسذذذيخ بو فذذذي الذذذ رس بمختتذذذا  خينامذذذب بذذذم الرمذذذايم 

 .المياحو
   

15 
 .المن   الميةر في اضياار قاميخ ا  الرمايم الضةقرضو إخناع

 
   

16 
 إلذذذذى األمذذذذ ميجسذذذذ  عم اذذذذو اليذذذذ رن اليع امذذذذي بذذذذط ت خنذذذذرع الرمذذذذايم اليع اماذذذذو 

 األىعب.
   

    .تميثمار رىا   المعةفي قخةةميه با اناا األمياذالرمايم اليع اماو خ ع   17

18 
ل م ذذذارا  الحةراذذذو الم رةذذذو فذذذي الذذذ رس عذذذط طةضذذذ  الرمذذذايم امذذذيثار  اليبباذذذك 

 .اليع اماو
   

19 
 رةذو ف ذ  حسذب  يكذر  ع ذىعن  اميعمات ل رمذايم اليع اماذو  باألضتا  اليننئ

 الي ماك.

   

    الرمايم اليع اماو خةاعي الفةقق الفة يو . 20
    .التقويم أساليبتنوع الوسائل يدعم تنوع  21
 



 أبدا أحيانا دا ما العبارة الرقم
 

01 
خح   األذ ا  اليع اماو الخاىذو بذط األذذ ا  اليع اماذو العابذو ل يةلاذو الن ناذو 

 .قالةضا او

   

    .خسيخ   عمالاب خ رضس بةضحو ق بنامنو ل يبباك 02
    .خةاعي اتميمةارضو في خيرض  اليبباك 03
    .عبقو ل ا بالمجات  المعةفاو ق اتنفعالاو األذ ا  اليع اماو الس رراو ت 04
    .اليحضاة ل  رس ت عبقو له بالي را  الفة يو  اط اليبباك 05
    .بيااس ب ى خحيا  األذ ا  عمالاب الييرض  ت عبقو ل ا 06
    .خح   اإلةةا ا  المنامنو ليحيا  األذ ا  07
    . يس سم بنتييخي   الما   ال راماو بتكم قا ح ق  08
    .في عمالاب الييرض  بما ييب   بم األذ ا  اليع اماو ينرضمال 09
    .عبقو له بالمةاحم العمةضو اضياار األذ ا  ت 10
    .نسيخ   عمالاب خ رضس بةضحو ق بنامنو ل يبباك عن  الينفاك ت 11
    .بال ااقو الن ناواتضينارا  الميننو ل م ارا  ت ى و ل ا  12
    .خخيار األنتتو اليي خبي  ق را  اليبباك 13
    .خي   نمرذةا ع ماا عبا  اليبباك عثنا  خ رضس الما   14
    .بخي فا عط خياا  عي با   عضةى با   اليةلاو الن ناو قالةضا او ع  خياا  ي 15
    .رناة  عذماولاس لختو ال رس  16
    .الةضا او بالمرا  ال راماو األضةى الن ناو ق  خةخنط با   اليةلاو ت 17
    .بتةق الييرض  ل ا عبقو الفةقق الفة يو عن  إةةا  اتضينارا  ت 18
    .الخاىو األذ ا خع  ضتو يرباو  اب و ليحيا   19
    .ختةح عمئ و بنامنو ق بثاة  ل يفماة 20
    .المن ان عن  الييرض خةاعي بفة ا   21
 
 
 
 
 
 



 أبدا أحيانا دا ما العبارة الرقم
 

    .األذ ا  اليع اماو اليي خختط لي رضس ا خصاُغ ىااغو م رراو 22
    .الم ارا  الةضا او السابيو ل ا عبقو بالم ارا  الةضا او الج ي   23
     .ن ايو رم برقف خع اميُيسيخ   الييرض  اليةاكمي الخيابي الكي يح ث في  24

25 
خصذذذنف األذذذذ ا  اليع اماذذذو السذذذ رراو إلذذذى المجذذذات  المعةفاذذذو ق اتنفعالاذذذو ق 

  .النفسي الحةري
   

    .تةح الناةي ق خةرا ع ى اليتنا  العم يالخرةا في  26

27 
خنني المعاياة المنامنو لييرض  ع ا  اليبباك في اتضينذارا  الم ارضذو ق الحةراذو 

 .اليي خحفا اليبباك ق خحسط م رر  
   

28 
خسذيرفي  ذةقا اليختذاط  ع الختو الارباو خيراف  بم الختو السنرضو ق يجب 

 .الجا 
   

    .خؤ ي الم ارا  الةضا او عم اا عبا  اليبباك بتكم ةا  29
    .خساع  اليبباك ع ى الييرض  الكاخي بمر رعاو 30
    .ىو بمةاحم ع ا  الم ار  الحةراو الميع مواخح ي  اليمارضط الخ 31

32 
خنمذذذذي الحةرذذذذا  األمامذذذذاو عنذذذذ  اليبباذذذذك ، خم اذذذذ ا لذذذذيع   الم ذذذذارا  الحةراذذذذو 

 .لأللعا  الةضا او
   

    .الةاةعونختط إةةا ا  عبةاو في  ر  اليغكيو  33
 
 



 


