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 ملخص الدراسة

 ملخص الدراسة باللغة العربية
 :دور برنامج التربية العملية في اكتساب المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم و تقنيات  عنوان الدراسة

 . النشاطات البدنية والرياضية

 :هدفت هذه الدراسة الى : أهدف الدراسة 

التعرف على مدى مساهمة برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  -
 والرياضية للمهارات التدريسية.

 خطيط،عرف العالقة التي تربط برنامج التربية العملية بمؤشرات المهارات التدريسية ) مهارات التتال - 
 المهارات التنفيذية، مهارات التقويم،مهارات إدارة القسم واإلتصال (

معرفة أهم المهارات التدريسية التي يكتسبها الطالب أثناء إعداده بالجامعة ومدى توافقها مع مهنة تدريس  - 
 التربية البدنية و الرياضية .

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وتنمية توضيح كيف تسهم التربية العملية في إعداد طلبة معاهد  - 
 قدراتهم واالرتقاء بمهنة التعليم .

 :يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية هل  مشكلة الدراسة
 والرياضية المهارات التدريسية ؟

العملية ومؤشرات المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية 
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟

 اإلرتباطي المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي :الدراسة  منهج. 

  يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة سنة الثالثة ل.م.د ) تخصص تربية حركية وتدريب رياضي  :مجتمع الدراسة
طالب   204( بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة محمد خيذر بسكرة والبالغ عددهم 

 . 2016/2017للسنة الجامعية 

 : وشبكة للطلبة موجهة استبيان استمارة هما أداتين على الدراسة اعتمدت اإلجراءات الميدانية للدراسة 
 تمثل مجاالت اربع على مقسمة عبارة( 76) على منهما كل تحتوي  المتعاونين لألساتذة موجهة مالحظة
 بعرض المحتوى  صدق من التأكد تم ،( واإلتصال القسم إدارة التقويم، التنفيذ، التخطيط،)  التدريسية المهارات
 بيرسون  ارتباط معامل باستخدام الداخلي االتساق وصدق الذاتي الصدق ابسح وتم المحكمين على األداتين
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 الثبات معامل وباستخدام جيتمان بأسلوب النصفية التجزئة أسلوب باستخدام األداتين ثبات من التأكد تم ،كما
 برنامج في إدخالها تم وتفريغها البيانات جمع بعد للدراسة، صالحتين األداتين جعل مما كرونباخ ألفا

(SPSS) والنسب التكرارية التوزيعات الحسابية، المتوسطات:  التالية االحصائية المعاالجات إجراء مع 
 . االنحدار معامالت وحساب النسبي الوزن  الدرجات، مجموع المعيارية، االنحرافات المؤوية،

 : أهم نتائج الدراسة 

البدنية  تالتدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطايساهم برنامج التربية العملية في اكتساب المهارات  -
 والرياضية حسب وجهة نظر الطلبة واألساتذة المتعاونين.

وجود فروق بين وجهات نظر الطلبة واألساتذة المتعاونين في مدى مساهمة البرنامج في إكساب الطلبة  -
 للمهارات التدريسية لصالح الطلبة أنفسهم .

إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومؤشرات المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم توجد عالقة دالة  -
 الطلبة واألساتذة . وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر

 : أهم توصيات الدراسة 

التهيئة، المشاهدات، التمهيد، االستعداد،  التركيز أكثر على مختلف مراحل التربية العملية ) مرحلة االعداد، -
 التدريس المصغر، المشاركة الفعلية، مرحلة التقويم ..( وتوفير الزمن الكافي لكل مرحلة .

التركيز أكثر على الجانب التطبيقي للمهارات التدريسية من خالل الحصص التطبيقية والموازنة بين ما يتلقاه  -
ن هنا  فارق بين المعارف النظرية والقدرات الطالب من معارف ومعلومات نظرية وما يمارسه تطبيقيا، أل

 األدائية للطالب حسب مختلف الدراسات .
ان ترتكز مختلف أدوات التقويم لطلبة التربية العملية على السلو  األدائي للطالب في ما يخص المهارات  -

 التدريسية .
هذه الدراسة في عملية تقويم استخدام مختلف نماذج بطاقات التقويم المعروضة وكذا االستبيان المقدم في  -

 الطالب وكذا االستفادة منه من قبل المفتشين في تقويم أداء األساتذة أثناء حصص الترسيم .
إشرا  كل من المدير واألستاذ المتعاون في عملية تقويم الطالب وذلك من خالل بطاقات المالحظة التقويمية  -

متابعة تنفيذ برنامج التربية العملية، وكذلك إنشاء بطاقة تقويم ألدائه والتي تكون معدة من قبل اللجنة القائمة ب
 للطالب تعبأ من قبل المشرفين الجامعيين تحتوي على مختلف المهارات التدريسية األساسية .  



 

 

 ملخص الدراسة

 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
Title of the Study : The Role of Practical Education for the Students of the Institutes of Pysical 

Education Technical Activities and Sciences to Acquire Teaching Skills. 

Aims of the Study : The study aims to : 

- Know to what extent does the programme of practical education contribute to the 

students’ acquisition of teaching skills. 

- Know the relationship between the programme of practical education and the indicators of 

teaching skills ( planning skills, executive skills, evaluation skills, classroom management 

and communication skills). 

- Know the most important teaching skills that the students acquire along their university 

training and how compatible those skill are with the teaching of physical education. 

- Clarify how the practical education contributes to train the students, to improve their 

abilities, and to better the teaching of physical education. 

The Research Problem: Does the programme of practical education contribute to the students’ 

(of the Institutes of Physical Education Technical Activities and Sciences) acquisition of 

teaching skills? 

Is there any statistical relationship between the programme of practical education and teaching 

skills indicators for both teachers and students? 

Research Approach: the study is based on a discriptive correlational approach. 

Population of the Study: third year LMD students of Kinetics and Sports Training (at the 

Institute of Physical Education Technical Activities and Sciences in Biskra University) serve 

as the population of the study and their total number is 204 students for the academic year 

2017/2018. 

Data Collection and Analysis Procedures: 

The adopted two data collection tools ( a students’ questionnaire and an observation net 

addressed to the participant teachers). Both data collection methods contained (76) expressions 

divided into four fields that represent the teaching skills (planning, execution, evaluation, 

classroom management and communication). The content validity was affirmed by calculating 

the intrinsic validity and the internal consistency using Pearson’s Correlation Coefficient. 

Moreover, the reliability of the tools was affirmed by using Gitman’s Split-half method as 

well as Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient.  The collected data were treated by ( SPSS).  
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The Main Results:  

- The programme of practical education contributes to the students’ (of the Institutes of 

Physical Education Technical Activities and Sciences) acquisition of teaching skills from 

both teachers and students point of view. 

- Different views are shared by the participant teachers and the students in terms of whether 

the programme of practical education contributes to the acquisition of teaching skills for  

the students themselves. 

- From both teachers and students point of view, there is a significant statistical relationship 

between the programme of practical education and teaching skills indicators. 

Research Recommendations:  

- There should be more focus on the different phases of the practical education taking into 

consideration the time alotted to each phase. 

- Pay more attention the practical side of the teaching skills through the application sessions 

and try to make a balance betweent what the students learn theoretically and what they are 

able to do when it comes to the practical side of it. 

- Evaluation tools should focus on the students’ performance concerning  teaching skills. 

- The use of the suggested samples of evaluation cards and the questionnaire adopted in the 

study beforehand in the process of evaluating the students, moreover, they can be used by 

the inspectors to evaluate the teachers during the confirmation sessions. 

- Involve the principal and the teacher in the process of evaluating the student through the 

use of observation cards designed by the committee in charge of the execution of the 

programme of the practical education. Add to that, create an evaluation cards which 

contain the different basic teaching skills and to be filled in by university supervisors. 

 

 

 
 

 



 

 

 كلمة شكر

 

    وظاهرا وباطنا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم  وأخراالحمد هلل أوال 

 سلطانك ... 

في  اللهم لك الحمد على تيسيرك وتسهيلك، فبفضلك تتم الصالحات، فلك الحمد 

 اآلخرة واألولى ....

 الفاضل فنوش نصير الذي قبل االشراف على هذا  للدكتور أتقدم بالشكر والعرفان 

 البحث و لم يتوان في تقديم توجيهاته القيمة وإرشاداته ونصائحه الهامة....

                اتذة املحكمين و جميع أساتذة معهد علوم و تقنيات النشاطات كل الشكر  للسادة األس 

 ......على كل ما قدموه لنا طوال مشوارنا الدراس ي البدنية و الرياضية بسكرة 

                 كل الشكر لطلبتنا األعزاء و اساتذة التربية البدنية و الرياضية للمرحلة املتوسطة بوالية

 ........مشاركتهم في هذه الدراسة بسكرة على 

                    ل من ساعدني من قريب أو من بعيد و كل من وقعت لك أتقدم بالشكر كما ال أنس ى أن 

 .......يداه على هذا البحث و ساهم فيه بالعون و التشجيع

 رابح حشاين 



 

 

 هدإءإل  
ىل من قال رسول هللا  "إجلنة حتت أ قدإم إل همات"-عليه وسملصىل هللا -إ 

ىل إليت وصاين  ىل أ ية من أ ايت إلرمحن إ  ىل من مرضت ملريض وبكت لباكيئ وحزنت حلزين،إ  إ 

ىل ذكل إلهنر إذلي ل جيف من إحلنان و إلسالم عىل طول إل ايم  هبا إلرمحن حس نا، إ 

ىل إليت أ جعز ولو إس تعملت أ جبدايت وإل عوإم، كل ىل إليت  مين أ حىل إلالكم، إ  لك إللغة إ 

نساان وديعا وأ حبث دوما أ ن أ كون رفيعا، وجعلت أ اييم ربيعا، ، محلتين رضيعا  وجعلت مين إ 

ىل أ يم أ طال هللا يف معرها أ هدي مثرة معيل هذإ ...  ...إ 

خويت حفظهم هللا ......  .......إىل أ يب و مجيع إ 

 ..........إىل لك من اكن هل أ ثر طيب يف حيايت ......

ىل  خويت .إ  ىل إذلين اكنوإ مبثابة إ   .............أ عز إل صدقاء إ 

 ...............إىل لك من علمين حرفا طول مسرييت إدلرإس ية ....

ىل اكفة إل قارب وإل حباب من قريب أ و من بعيد ......  ....................إ 

خويت إل عزإء طلبة إدلك  ىل زماليئ وإ   .............تورإه مبعهد جامعة محمد خيرض....إ 

ىل لك من وقعت يده عىل هذإ إلبحث،وسامه فيه ابل   صيحة وإلعون وإلتشجيع ..........ن إ 

 رابح حشاين
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إن مجال التربية والتعليم يعتبر من أهم المجاالت الحساسة في مختلف دول عالم باختالف ثقافاتها وفلسفتها، 
وأتت حساسية هذا المجال نظرا ألهميته الكبيرة في المجتمعات وألن هذا المجال هو أساس مختلف القطاعات 

ل تتطور وتنمو بقية المجاالت ألن مختلف والمجاالت المكونة للمجتمعات الحديثة فبازدهار وتطور هذا المجا
العناصر البشرية المكونة لباقي القطاعات يتم تكوينها من خالل برامج المنظومات التربوية بمختلف مستوياتها 
لهذا نرى أن مختلف دول العالم تولي اهتماما كبيرا للتربية من أجل تحقيق الرقي والتطور بمجتمعاتها، كما هو 

التي تعطي عناية خاصة لوزارتي التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إيمانا الحال بالجزائر 
منها بأن تطور المجتمع الجزائري واالرتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة البد أن يمر بمحطة التعليم الجيد، 

، وفي سعي مستمر لتحديث البرامج حيث نالحظ أن النظام الجزائري يوفر ميزانيات ضخمة لهاتين الوزارتين
والمناهج بما يتماشى والتطور العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي من أجل االستثمار في أهم موارد 

 في طاقات األفراد و قدراتهم .  االستثمارالمجتمع من خالل 

رة ولحد آخر لحظة في حيث يقول حاتم جاسم عزيز : أن تطور اإلنسان وتنميته يبدأ منذ الطفولة المبك
حياته، ويتم ذلك عن طريق تربيته وتعليمه سوء أكان ذلك في الحياة العلمية أو الحياة الواقعية التي يعيشها، 
لذلك البد من التركيز على هذه األمور التي من شأنها أن تؤثر في هذه التربية وذلك التعليم كي يؤدى 

 1سهل الطرق وأجداها نفعا لنفسه ومجتمعه . الى تحقيق ذاته وإشباع حاجاته بأ باإلنسان

إن أساس نجاح التربية والتعليم يعتمد أساسا على الدور الذي يلعبه المعلم بها ألنه أهم العناصر المكونة 
بتكوين األساتذة والمربين من أجل نجاعة أكبر للعملية  االهتماما لهذا وجب هللعملية التعليمية إن لم يكن أهم

المجتمع ومتطلبات  احتياجاتتربوية فالتكوين الجيد لألستاذ وإعداده بالشكل السليم الذي يتوافق و التعليمية وال
المنظومة التربوية يعود بالنفع األكيد على المجتمع ككل حيث تقول محاسن ابراهيم شمو: يعتبر المعلم الكفء 

جتمع، ولذا فان إعداد الكوادر المتميزة من الحضاري في الم التقدمركيزة اساسية لتطوير العملية التعليمية واداة 
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المعلمين يحتل األولوية في المجتمعات المتقدمة، فللمعلم أهمية خاصة في أي نظام تعليمي ألنه الشخص 
 1المنوط به تصميم وصنع المواقف التعليمية التي تدفع الطالب الى التفاعل و المشاركة في عملية التعلم .

د األساتذة وتكوينهم  بالمعاهد و الكليات يقودنا الى الحديث عن التربية العملية إن الحديث عن عملية إعدا
وعالقة برامجها بتكوين وإعداد المربين فهي أهم المحطات التي تعتمد عليها مختلف الجامعات والكليات بسائر 

 برنامج يتضمنوي : دول العالم، في عملية إعداد أساتذة المستقبل : حيث تقول احالم محمد إبراهيم الفقعا
 بشكل المهنية والتربوية العامة، الثقافية التخصصية، والجوانب العلمية الجوانب العالم دول في المعلم إعداد

يبدأ  حيث العملية التربية هو الجانب هذا التخصص،وجوهر وطبيعة التعليمية المرحلة مع يتناسب متوازن 
 مهارات إلى العلمية المعرفة لترجمة متخصص؛ مشرف من بتوجيه التدريس مهنة ممارسة المعلم الطالب

 2تعليمية .

إن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق التربية البدنية والرياضية في تكوين فرد يتمتع بالصحة البدنية والعقلية 
من  والنفسية، وكذا دورها في تسهيل التحصيل الدراسي بالنسبة للتخصصات األخرى، جعل القائمين عليها

باحثيني ومفتشين ومستشارين، يقومون بجهود كبيرة في سبيل تفعيل دورها بشكل أكبر من خالل تطوير 
المناهج الدراسية للمادة وأهدافها وكذا مختلف األنشطة المبرمجة بها، لكن هذه الجهود المبذولة ال يمكن أن 

لمهارات الحركية واألنشطة البدنية تترجم على أرض الواقع بدون أستاذ كفء قادر على ترجمة المعارف وا
والرياضية على أرض الواقع، لهذا وجب  أن تلقى عملية تكوين وإعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية نفس 

 القدر من األهمية التي تولى الى المناهج الدراسية واألهداف التربوية .

إن عملية إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضة وتطوير برامج إعداد وتدريب األساتذة اصبحت ترتكز على 
مفهوم الكفايات التربوية والمهارات التدريسية بصفتها أهم السلوكات الواجب توفرها في األستاذ حسب ما 

حت المهارات التدريسية من أهم ، واصبالتربويةأشارت اليه مختلف البحوث والدراسات و كذا األدبيات 
بح أسلوب الكفايات من أهم صعتوق : ابن م االتجاهات الحديثة في إعداد و تكوين األساتذة ، حيث يقول وليد
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في إعداد و تدريب المعلمين و تقويمهم ، حيث تعتمد على أن التدريس سلو  يمكن تحديد مهاراته  تاالتجاها
و قياسها ، و أن نجاح التدريس يتطلب التمكن من هذه المهارات للوصول الى إتقان المعلم  ضبطهاو 

 1للكفايات الالزمة لمهنة التدريس .

من هذا المنطلق ارتأى الباحث القيام بدراسة حول برنامج التربية العملية و الدور الذي يلعبه في إعداد طلبة و 
و الرياضية كأحد المجاالت العلمية التي تستحق البحث و الدراسة،  معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية

حيث أن التربية العملية تعد من بين أهم الطرق و األساليب التي تضمن مواكبة التطور السريع و المستمر، 
 حيث قسمت الدراسة الى : لضمان تحسين فاعلية العملية التعليمية و مخرجاتها 

 .لى فصل واحديحتوي ع : الجانب التمهيدي

اإلطار العام للدراسة يحتوي على إشكالية الدراسة، تساؤالتها، الفرضيات، أهمية الدراسة  الفصل األول :
 ،أهداف الدراسة، اسباب اختيار الموضوع وتحديد للمفاهيم و المصطلحات .

 يحتوي على ثالثة فصول . : الجانب النظري 

 الدراسات السابقة و المرتبطة بالموضوع . الفصل الثاني :

 التربية العملية و عالقتها بإعداد الطالب . الفصل الثالث :

 المهارات التدريسية . الفصل الرابع :

 يحتوى على ثالثة فصول . : الجانب التطبيقي

 اإلجراءات المنهجية للبحث . الفصل الخامس :

النتائج في ضوء فرضيات الدراسة، نتائج الدراسة،  عرض وتحليل ومناقشة وتفسير الفصل السادس :
 اإلقتراحات والتوصيات .
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 إشكالية الدراسة :-1
يقوم بها الفرد هي في وجدان البشر وأحد مكونات حياتهم األنشطة االنسانية التي  فيه ان مختلفمما ال شك 

اليومية باختالف اعمارهم وثقافاتهم وطبقاتهم، والنشاط البدني والرياضي أحد هذه األنشطة االنسانية التي 
من المسلمات ان يوسف الكندري: " تحتل مكانا بارزا ومهما في برامج التنمية الشاملة للفرد، حيث يقول جاسم 

التي تؤكدها كثير من الدراسات والتقارير أن يكون اإلنسان في بؤرة كل الجهود اإلنمائية، بوصفه الهدف 
األساس لها، والوسيلة الرئيسة لتحقيقها، وبالتالي فإن نوعية هذا اإلنسان، بكل جوانبها، تصبح أمرًا ال غنى 

وعليه يصبح التعليم ضرورة وحقًا وواجبًا: ضرورة من ضرورات األمن القومي، عنه لبلوغ الغايات المرجوة، 
وحقًا من الحقوق التي تكلفها الدولة ألبنائها، وواجبا من الواجبات األساسية التي يتعين على اإلنسان أن 

 1" .معاتيسعى إلى الحصول عليه، من هنا تحتل التربية، بمفهومها الشامل ، مكان الصدارة في كافة المجت

و بما أن وقتنا الحالي يعتبر عصر السرعة والتطور في مختلف المجاالت، فإن انعكاس ذلك على العملية 
 دالتربوية جعل الدور الموكل لألستاذ أكثر أهمية في نجاح عملية التعلم والتعليم حيث يقول بسام عمر ومحم

تلف مجاالت الحياة، مما أضاف مسؤوليات يشهد عالمنا المعاصر تغيرات وتطورات مستمرة فى مخخميس: " 
، مما استلزم إجراء عملية مراجعة جذرية لألساليب، األستاذ والمربيوواجبات على الدور الذي يقوم به 

والطرق، والممارسات التي تعتمد في تدريب المعلمين قبل الخدمة أو في أثنائها، وإدخال حركة إصالح على 
كالت التي تواجه برامج تدريب المعلمين، بهدف تمكين معلمي المستقبل من هذه العملية، والوقوف على المش

 2" . أداء أدوارهم الجديدة التي تحتمها تلك التغييرات التي يشهدها هذا العصر

ان األستاذ هو عصب العملية التربوية وأحد العناصر األساسية فيها ألنه المسؤول األول عن عملية نقل 
ربة وهو المسؤول عن إعداد القوى البشرية المؤهلة ومن خالله تتخرج بقية المهن األخرى المعرفة والخبرة والتج

يعتبر األستاذ حجر األساس في العملية التعليمية، فهو يلعب دورًا قياديًا بارزًا في حيث يقول حاتم جابر: " 
وقد ، المهارة وتزويدهم بالخبراتالعملية التربوية ويتحمل عبئًا كبيرًا في سبيل إكساب طلبته العلم والمعرفة و 

أصبح إعداد الطالب وتهيئته لمتطلبات المهنة من جهة، ومقتضيات العصر الحديث من جهة أخرى، من 

                                                           
 3،العدد  3اجمللد جاسم يوسف الكندري : إعداد املعلم جبامعة الكويت الواقع و املأمول ، دراسة حتليلة ،جملة العلوم الرتبوية النفسية ، جامعة الكويت،  - 1

 .14،ص 2002، سبتمرب 
تدربني اثناء  التطبيق امليداين من وجهة نظر األطراف املتعاونة حممد مخيس أبو منرة ، بسام عمر غامن : املشكالت اليت تواجه طلبة كلية العلوم الرتبوية امل - 2

 .188، ص 2007، أفريل  10، دراسة منشورة مبجلة جامعة القدس املفتوحة لألحباث و الدراسات ، العدد 
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القضايا التربوية التي تحظى باهتمام متزايد في كثير من النظم التعليمية المعاصرة، وأصبح تطوير المؤسسات 
فاءتها التعليمية لمواجهة الحاجات الجديدة للمجتمع ولتمكنها من أن والنظم القائمة على إعدادها بهدف رفع ك

 1تخّرج أساتذة ذوي كفاءة علمية ومهنية، هو اآلخر مطلبًا ملحًا وهدفًا رئيسًا تسعى إليه كثير من الدول.

،البد أن وجه  لكي يقوم أستاذ التربية البدنية والرياضية برسالته على أحسن: نيقول أبو النجا عز الدي  
وتقديم الفرص التي ال بد أن  ُيهيأ له اإلعداد المناسب ليطلع بمسئولياته وهذا يتطلب إمداده بالبرامج والخبرات،

ذات أهداف تعليمية واضحة ومحددة، وأن تتاح له  تهيأ له من خالل برامج موضوعة على أسس علمية،
وبذلك يكون  حتى نصل إلى نتائج مرضية ومثمرة، ، لكي تحقق أهدافههإمكانات الفرصة الستغالل كل قدراته و

 2قد أسهم بشكل جدي فيما هو منوط به، باعتباره أحد العوامل الهامة المؤثرة في تربية النشء.

حيث نالحظ أن إعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية في مختلف المعاهد واألقسام في الجامعات الجزائرية 
أساتذة ذوي كفاءة عالية  وتوفير  لنهاية الي تحسين مخرجات الجامعة الجزائريةيمر بمراحل عديدة تسعى في ا

 ،ومواجهة الصعوبات التي تواجههم اثناء العمل معدين من مختلف الجوانب قادرين على تحمل المسؤوليات
يساهمون بدورهم في إصالح األفراد  قادرين على تحقيق األهداف المسطرة من قبل مختلف الوزارات،

،وذلك من  لمجتمع حيث أن التعليم الجزائري يشهد في الفترة األخيرة عملية تطوير تفرضها طبيعة المرحلةوا
ولتجسيد ذلك فإن إعداد الطالب هو الوسيلة والطريقة المثلى  أجل تحسين مخرجات المؤسسات التربوية،

والمهارات التي تمكنه من مواجهة وذلك من خالل إكسابه مجموعة من القدرات  للوصول إلى تلك النتيجة،
المواقف الصعبة التي تواجهه و كذا كيفية توظيف المعلومات النظرية على أرض الواقع، فمن خالل مالحظة 

، نالحظ أن التربية العملية تلعب دورا كبيرا في هذه المراحل التي يمر بها الطالب  أثناء إعداده وحتى تخرجه
مجال تدريس التربية البدنية والرياضية تمثل عنصرا رئيسا في مناهج ومقرارات تكوينه، فالتربية العملية في 

تكوين الطلبة وأساتذة المستقبل، ومتطلبا أساسيا لتكوينهم وتخرجهم، فال يمكن لطلبة معاهد واقسام التربية 
ية عملية قادرة على البدنية والرياضية أن يكتسبوا مختلف المعارف والمهارات التدريسية إال من خالل برامج ترب

 ترجمة مفاهيم و مبادئ اإلعداد األكاديمي الى مهارات تطبيقية .

                                                           
ات الرتبوية حامت جابر أبو سامل : واقع تدريب معلمي الرتبية الرايضية أثناء اخلدمة مبحافضات غزة ،دراسة منشورة مبجلة اجلامعة االسالمية للدراس - 1

 .40،ص  2002،العدد األول ، جانفي  20النفسية ، اجمللد 

_
2
 .4ص ،1982،مصر -املنصورة ،1طمعلم الرتبية الرايضية، مكتبة شجرة الدر،: ابو النجا عز الدين 



 

 21 ص دور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول : اإلطار العام للدراسة   ـــــــــــاجلانب التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل خبرة الباحث ميدانيا بصفته أستاذ في التربية البدنية والرياضية أتت فكرة هذه الدراسة حيث 
جود بالمؤسسات ومالحظته لمدى االختالف بين ما يدرس في معاهد التربية البدنية والرياضية وبين ما هو مو 

التربوية وما يخلفه ذلك من مشاكل وصعوبات لألستاذ في بداية مساره المهني، وأتت الفكرة أيضا من خالل 
المشاكل التي واجهة الباحث وزمالئه أثناء تربصهم الميداني بالمؤسسات التربوية في فترة التكوين بالليسانس 

ونين مع الطلبة أثناء التربص وتهرب الكثير من الطلبة من و الماستر وكذا مالحظته لتساهل األساتذة المتعا
 القيام بالتربص الميداني وعدم وجود الرقابة والمتابعة الكافية لهم . 

في تقصى آراء الطلبة واألساتذة من خالل خبراتهم حول دور هذا البرنامج  في هذه الدراسة  تتمثلحيث 
التساؤلين  مهنة المستقبل، وانطالقا من هذا يمكننا أن  نطرح اكسابهم مختلف المهارات التدريسية الالزمة ل

 : التاليين 

  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية هل
 .المهارات التدريسية ؟

  التدريسية لدى طلبة معاهد هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومؤشرات المهارات
 .علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟

 يتبادر إلى أذهاننا طرح التساؤالت الفرعية التالية : التساؤلين الرئيسيين ومن خالل    

 البدنية والرياضية  هل يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات
 .التخطيط للدرس ؟ اتمهار 

  هل يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 .المهارات التنفيذية للتدريس ؟

 ية هل يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياض
 .مهارات التقويم ؟

  هل يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 .مهارات  االتصال وإدارة القسم ؟

  هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد علوم
 .النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟وتقنيات 
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  هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية والمهارات التنفيذية للدرس لدى طلبة معاهد علوم
 .وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟

 برنامج التربية العملية ومهارات التقويم لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين
 .النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟

  هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومهارات ادارة القسم واالتصال لدى طلبة معاهد
 .الرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة ؟علوم وتقنيات النشاطات البدنية و 

 فرضيات الدراسة :-2
 الفرضية العامـة: -2-1

 : الفرضية الرئيسية األولى 
  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 .المهارات التدريسية 
 :  الفرضية الرئيسية الثانية 
  عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومؤشرات المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد توجد

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

 الفرضيات الجزئية:  -2-2

 لبدنية والرياضية مهارات يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات ا
 التخطيط للدرس .

  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 المهارات التنفيذية للتدريس. 

  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مهارات
 التقويم. 

  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مهارات
 االتصال و ادارة القسم.
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  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد
 ياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة.علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر 

  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين المهارات التنفيذية للتدريس لدى طلبة معاهد
 علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

 وبين مهارات التقويم لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية
 النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات ادارة القسم واالتصال لدى طلبة
 ر الطلبة واألساتذة .معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظ

 أهمية الدراسة : -3
 برنامج لدور الطلبة واألساتذة آراء بتقصي والمتمثل تعالجه، الذي الموضوع أهمية في الدراسة أهمية تكمن

 على الوقوف خالل من وذلك اكتساب الطالب واستاذ المستقبل المهارات التدريسية الالزمة، في العملية التربية
عالجها و يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة  في  على والعمل الضعف جوانب وتعزيزها، وتحديد القوة جوانب

 النقاط التالية :

 عامة بصفة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فيلبرامج االعداد والتكوين  تعتبر تقويًما ،
 بصفة خاصة . العملية التربية لبرنامجوتقويما 

 نحو األفضل على الرياضية التربيةعلى مستوى معاهد  العملية التربية برنامج تطوير في يمكن أن تسهم 
 وتوصيات. نتائج من تقدمه بما

 من وذلك العملية، برنامج التربية على والمتابعة باإلشراف الخاصة التربوية السياسات توحد أن يمكن 
اإلمكان في  قدر البرنامج على القائمين بين وجهات النظر تقرب مشتركة أساسيات إلى التوصل خالل

 .مختلف معاهد الوطن 
  تساهم هذه الدراسة في تحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء تكوينهم، وتسهم في عالج

 وتقديم الحلول لهذه المشاكل .
  ة من حيث التعرف إلى يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة القائمون على معاهد التربية البدنية والرياضي

 أهم ايجابيات برنامج التربية العملية وأهم سلبياته وأهم نواقصه وذلك من اجل تطويره وتحسينه.
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  لها أهمية كبيرة من حيث تسليطها الضوء على المهارات التدريسية وكيفية اكتسابها وبالتالي الفائدة التي
 ر .تعود على تحسين مخرجات المؤسسات التربوية في الجزائ

 أستاذ التربية البدنية والرياضية. إعداد برنامج مكونات أهم من باعتبارها العملية، التربية أهمية 
 هذه  فعالية عن توفير معلومات خالل من وذلك التربوي  العمل في والتطبيق النظرية بين الفجوة تقليص

 .األكاديمي اإلعداد فعالية على الضوء إللقاء أرض الواقع و علىالبرامج 
  تنمي االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو تقديرهم لبرنامج التربية العملية، وأهميته في تنمية وتطوير

 كفاءاتهم التدريسية .
  من خالل هذه الدراسة يمكن تحديد أدوار القائمين على برنامج التربية العملية بشكل أكثر دقة دون تداخل

 هذه األدوار والمسؤوليات.
  من هذه الدراسة القائمين على شؤون وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين ظروف يمكن أن يستفيد

 التربص الميداني وتوفير أكثر لإلمكانات المتاحة من أجل نجاحه .
  قد يستفيد من هذه الدراسة أساتذة التربية البدنية والرياضية في مختلف األطوار التعليمية من خالل

أهمية التربص الميداني في تكوين أساتذة المستقبل، وكيف يمكنهم افادة معرفتهم لمسؤولياتهم، ومعرفة 
 الطلبة بالشكل الصحيح و تقديم يد المساعدة لهم بالشكل المطلوب .

 أهداف الدراسة : -4
 إن الهدف من دراستنا هذه يتمحور حول عدة نقاط نذكر منها:      

  اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات التعرف على مدى مساهمة برنامج التربية العملية في
 البدنية والرياضية للمهارات التدريسية.

  ،التعرف العالقة التي تربط برنامج التربية العملية بمؤشرات المهارات التدريسية ) مهارات التخطيط
 مهارات إدارة القسم واإلتصال ( المهارات التنفيذية، مهارات التقويم،

  مساهمة برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات مدى على التعرف
 البدنية و الرياضية للمهارات التالية:

 .مهارة التخطيط 
 .مهارة التنفيذ 
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 .مهارة التقويم 
  االتصال.و مهارة إدارة القسم 
  البدنية والرياضية توضيح كيف تسهم التربية العملية في إعداد طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات

 وتنمية قدراتهم واالرتقاء بمهنة التعليم .
  معرفة أهم المهارات التدريسية التي يكتسبها الطالب أثناء إعداده بالجامعة ومدى توافقها مع مهنة تدريس

 التربية البدنية و الرياضية .
 ة العملية .معرفة أهم الصعوبات والمشاكل التي تحول دون التطبيق الجيد لبرنامج التربي 
 . التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الطالب في فترة إعداده لمهنته المستقبلية 
 . تنمية االتجاهات االيجابية وتقويتها لدى الطلبة واالساتذة نحو برنامج التربية العملية 
 ربية العملية في المقارنة بين وجهة نظر الطلبة و وجهة نظر األساتذة من حيث الدور الذي تلعبه الت

 اكتساب المهارات التدريسية .
  عمل تقويم شامل لبرنامج التربية العملية وبرامج االعداد والتكوين بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية

 والرياضية ببسكرة .
 . اقتراح الحلول للمشاكل التي تعيق التطبيق الجيد لبرنامج التربية العملية 

 ع :أسباب إختيار الموضو -5
 في المختلفة الحياة مجاالت في البشري  والرقي الحضاري  التقدم تحقيق في كبيرة أهمية العلمي البحث يمثل

، نعيشه الذي والعصر العلمي البحث بين واضحة ايجابية عالقة نالحظ أن المألوف ومن العصر الحديث
  :اآلتية لألسباب وذلك البحث فكرة القيام بهذا أتت المنطلق هذا ومن

 التربوي  الوسط دراسة في الخوض علينا وجب التربوي  الرياضي البدني النشاط تخصص أننا بما 
 ومحاولة العمل على تحسين العملية التربوية .

 العملية التربية برنامج  خالل من الطلبة تكوين في القصور جوانب بعض على الوقوف محاولة.  
 والرياضية البدنية التربية أساتذة تكوين في العملية التربية لبرنامج الكبيرة األهمية .  
 الموضوع والمشاركة في تحسين مخرجات الجامعة الجزائرية هذا إنجاز في الرغبة .  
 والمتمثل في العالقة بين برنامج التربية العملية والمهارات التدريسية. البحث لموضوع العلمية القيمة 
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  بقطاع التربية والتعليم الجزائري . لمساهمة في إيجاد بعض الحلول للنهوضباالرغبة 

 تحديد المفاهيم و المصطلحات : -6
 التربية العملية -6-1

ويخصص لها فترة زمنية محددة إلتاحة فرصة  ،" احد جوانب اإلعداد التربوي :عرفتها فتحية عساس بأنها
للطالب المعلمين لتطبيق ما درسوه نظريا من المقررات األكاديمية والثقافية والتربوية بصورة عملية في 

 1المدارس".

" العملية التربوية والمنضمة الهادفة إلي إتاحة الفرص أمام الطلبة :وكما عرفها جردات وزمالؤه بأنها
ق معظم المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية بشكل أدائي وعمل في  الميدان الحقيقي لها وهو المعلمين لتطبي
مما يؤدي إلي اكتساب الطالب المعلم للكفايات التربوية التي تتطلبها طبيعة األدوار المتعددة  ،وسيلة المدرسة

 2والمتغيرة للمعلم".

دريبات والبرامج التي تقدمها أو تنظمها مؤسسات إعداد المعلم " المقررات والت:كذالك عرفها يس قنديل بأنها   
 ،بهدف مساعدة الطالب المعلمين علي التعرف علي  الجوانب التطبيقية للعلوم التربوية والنفسية من جهة

 3وتدريبهم علي توظيف المعلومات المهنية من مواقف العمل الواقعية للمعلم من جهة أخرى".
بأنها مجمل األنشطة والخبرات التطبيقية التي تنظم في اطار برامج اعداد المعلمين و يعرفها حسان سعد : 

وتأهيلهم، التي تهدف الى اكساب الطالب االمعلم الكفايات المسلكية الالزمة التي يحتاج اليها في أداء مهماته 
 4التعليمية .

 5 المرأ لعمل يريده .عرفه القاموس الجديد بأنه : هو خطة يختطها  تعريف البرنامج لغة :

يتحدد التعريف اإلجرائي لبرنامج التربية العملية في هذا البحث   برنامج التربية العملية :لالتعريف االجرائي 
المكتسبات والسلوكات  ،الخبرات ،المعارف ،المهارات ،على أنه برنامج يتضمن مجموعة من  األنشطة

                                                           

 -الرايض،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،معاير تقومي أداء طالبات الرتبية العملية بكليات الرتبية للبنات : _ فتحية معتوقنب بكري عساس1
  .110 -81ص،1994،السعودية

  .9صاالردن ،،عمان،4طالتدريس الفعال،مكتبة دار الفكر للنشر و التوزيع، آخرون : عزت جردات و  - 2
  .119ص،1999 السعودية ،-الرايض،1ط، دار النشر الدويلالتدريس وإعداد املعلم،:يس قنديل - 3
 .41ص  2000، دار الفكر للطباعة و النشر ، عمان ، األردن ،  1حممود حسان سعد : الرتبية العملية بني النظرية و التطبيق ، ط- 4
،رسالة دكتوراه ، جامعة  االبتدائية للمرحلة والرايضية البدنية الرتبية ألستاذ التدريس كفاايت لتنمية اخلدمة أثناء تدرييب برانمج اقرتاح عبد القادر عثماين :- 5

 . 24، ص2013،  03اجلزائر 
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رياضية الكفء والذي يتم تنظيمه وإعداده من قبل األساتذة الجامعين الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية وال
ليتم تقديمه للطلبة الذين يدرسون بمعاهد علوم و قنيات النشاطات البدنية والرياضية من خالل  مجموعة من 

 المقاييس  النظرية والتطبيقة ويختتم بتربص ميداني .

 :التدريسية المهارات -6-2

" مجموعة العمليات السلوكية التدريسية التي يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي :عرفها الزهراني بأنها      
 1داخل وخارج حجرة الدراسة لتحقيق أهداف المادة التي يقوم بتدريسها".

ه التعليمي "مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالة التي يظهرها المعلم في نشاط :وعرفها الطناوي بأنها     
وتظهر هذه السلوكيات من خالل الممارسات التدريسية للمعلم في صورة  ،بهدف تحقيق أهداف معينة

استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيف مع ظروف الموقف 
 2التعليمي". 

مط من السلو  التدريسي الفعال في تحقيق أهداف "ن :كما عرف عطية مهارات التدريس الفعال بأنها     
محددة يصدر من المعلم في صورة استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو عاطفية متماسكة تتكامل فيها 

 3.عناصر الدقة والسرعة، والتكيف مع  ظروف الموقف التدريسي"

  التعريف اإلجرائي :

وان  االتصال أو ادارة القسم ،تقويمه ،تنفيذه، التدريس أداء عمل يتصل بتخطيطالطالب على قدرة هي     
االجتماعية ويقيم في ضوء معايير و الى مجموعة من االداءات المعرفية والحركية  همكن تحليليهذا العمل 

حيث أن المهارات التدريسية  اإلتقان والسرعة في اإلنجاز والقدرة على التكيف مع المواقف التدريسية المتغيرة،
في صورة  طالبن السلو  ألتدريسي الفاعل  في تحقيق أهداف مقصودة ومحددة يصدر من النمط م

 . استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو عاطفية متماسكة تتكامل فيها عناصر الدقة والسرعة

                                                           
غري منشورة.   رسالة ماجستريدور الدورات التدريبية يف تطوير مهارات التدريس الفعال ملعلمي الرتبية الفنية من وجهة نظرهم.  :الزهراين، بندر بن سعيد -1

 .2010، جامعة أم القرى -كلية الرتبية
2
 .22، ص 2009عمان ، األردن،دار املسرية للنشر والتوزيع، التدريس الفعال: ختطيطه، مهاراته، اسرتاتيجياته، تقوميه الطناوي عفت مصطفى:- 

 . 62، ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن ، االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعالعطية, حمسن علي:  - 3



 

 28 ص دور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول : اإلطار العام للدراسة   ـــــــــــاجلانب التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الطالب الجامعي  -6-3

 1عرف الطالب في قاموس الدليل بأنه : التلميذ في مرحلة التعليم الجامعي . تعريف الطالب لغة :

هو الطالب الحاصل على شهادة الباكالوريا ويكون متفرغ للدراسة بمعاهد علوم و تقنيات  التعريف اإلجرائي :
 على يتدرب الذيو  ،المتوفرة بالمعهد  التخصصات من تخصص يدرس ،النشاطات البدنية والرياضية 

 .المستقبل في ناجحا أستاذا ليصبح التخرج قبل له يقدم الذي العملية التربية برنامج خالل من التدريس
 :التربية البدنية و الرياضية  -6-4

" جزء متكامل من البرنامج التربوي الكلي ، وهي نظام  عرفها كل من أمين الخولي و جمال الشافعي بأنها :
 تربوي يسهم اساسا في نمو و نضج األفراد من خالل الخبرات الحركية " 

و يقوالن أيضا أنها : " هي العملية التربوية التي تهدف الى تحسين األداء االنساني من خالل وسيط هو 
العملية التي يكتسب الفرد من خاللها أفضل المهارات  األنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك، وهي ايضا

 2". الحركية و العقلية واالجتماعية و اللياقة من خالل النشاط البدني

                                                           
1
 .56، ص  2014اجلزائر ، –عريب ، دار األنيس للنشر و التوزيع ، القبة  –قاموس الدليل ، قاموس عريب  - 
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 تمهيد :

 
الشك أن كل باحث يعتمد في دراسته على دراسات سابقة تطابق أو تشبه موضوع بحثه ، وهذا من       

 العملية نالت اجل تناسق البحوث في ما بينها في معالجة موضوع ما دون تكرار البحث ،  حيث أن التربية
 حيث المعلم للطالب إكسابها بالواج المهارات والسيما التخصصات معظم في الباحثين قبل كبيًرا من اهتماًما

التربية  ألستاذ إكسابها الواجب المهارات تناولت التي الدراسات إال أن حولها، الدراسة من العديد إجراء تم
 المستوي  على قليلة كانت خاص بشكل العملية بالتربية المتعلقة عام وتلك بشكل الرياضية البدنية و
التطرق الى العديد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع و في هذا الفصل سوف يتم  المحلي،

 دراستنا الحالي .
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 الدراسات الجزائرية :  .1
 األولى : الدراسة -

  الجزائر - 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 

 معاهد ةطلب لدية التدريسي ةالكفاي يرو تط في برامجها تأثير و ةالعملي ةالتربي وحدة واقع :الدراسة عنوان
 . الجزائر في ةوالرياضي ةالبدني ةالتربي

 هدفت هذه الدراسة الى مايلي :  :الدراسة من الهدف

معرفة فعالية التربية العملية في تنمية و تطوير الكفايات التدريسية المقترحة في الدراسة لدى طلبة قسم  -
 التربية البدنية والرياضة.

 من قبل الطلبة في حصة التربية العملية. استخدامامعرفة الكفايات التدريسية االكثر ممارستا و  -
 وتطبيق الطلبة لكفايات التدريس.  اكتسابالتعرف على الصعوبات التي تحول دون  -
لبة وضع مقترحات لتفعيل األساليب والطرق في التربية العملية لزيادة درجة اكتساب الكفاية التدريسية للط -

 و تنميتها وتطويرها لديهم.
الطلبة لكفايات التدريس المقترحة في  اكتسابالكشف عن العالقة اإلرتباطية بين برامج التربية العملية و  -

 .الدراسة

 تضمنت هذه الدراسة ستة تساؤالت هي :  : الدراسة تساؤالت

و تطوير كفاية التخطيط لطلبة معهد  اكتسابهل توجد عالقة معنوية بين برامج التربية العملية على  -
 علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط ؟ 

و تطوير كفاية التمهيد للدرس لطلبة  اكتسابهل توجد عالقة معنوية بين برامج التربية العملية على  -
 معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط ؟ 

و تطوير كفاية شرح و عرض الدرس  اكتسابعالقة معنوية بين برامج التربية العملية على  هل توجد -
 لطلبة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط؟ 

وتطوير كفاية االتصال والتفاعل الصفي  اكتسابهل توجد عالقة معنوية بين برامج التربية العملية في  -
 وم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط؟ لطلبة معهد عل
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و تطوير كفاية إدارة و تنظيم الدرس  اكتسابهل توجد عالقة معنوية بين برامج التربية العملية على  -
 لطلبة معهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط ؟

لطلبة معهد علوم  التقويمو تطوير كفاية  اكتسابالعملية على هل توجد عالقة معنوية بين برامج التربية  -
 و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية بجامعة األغواط ؟

 الوصفي. الباحث المنهج استخدم : الدراسة منهج

طالب  185 –طالب سنة ثانية  212طالب و طالبة )  397: استخدم الباحث عينة قدراها  الدراسة عينة
  2013/2014سنة ثالثة ليسانس ( يدرسون بمعهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة األغواط للسنة الجامعية 

 استخدم الباحث أداتين لجمع البيانات يتمثالن في ::  البحث أداة

 لطلبة  التربية العملية سنة ثانية ليسانس ةاألداة األولى تتمثل في استمارة تقيس الكفايات التدريسي -

محور الشرح  –عبارة   15عبارة مقسمة الى محورين هما ) محور ادارة و تنظيم الدرس  31تحتوي على 
 . عبارة  (  16واالتصال 

 األداة الثانية استمارة تقييم ذاتي للكفايات التدريسية لطلبة التربص الميداني سنة ثالثة ليسانس تحتوي على -
 عبارة مقسمة الى ستة محاور هي : 66
  ( 13المحور األول : كفاية التخطيط . ) عبارة 
  ( 8المحور الثاني : كفاية التمهيد للدرس .) عبارات 
  ( 10المحور الثالث : كفاية العرض و الشرح . ) عبارات 
  ( 9المحور الرابع : كفاية االتصال ) عبارات 
 عبارة ( 17يم الدرس ) المحور الخامس :كفاية ادارة و تنظ 
 : عبارات (  9كفاية التقويم )  المحور السادس. 

 : توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها : الدراسة نتائج

توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الطلبة قد اكتسبوا درجة من الكفاية التدريسية ، ولكنها غير كافية  -
مكثفة ومستمرة إلحداث التغيير المرغوب في سلوكهم باالعتماد على لذا يجب إخضاع الطلبة لتدريبات 

 تقنيات تربوية رياضية حديثة ، بدل االعتماد على األساليب التقليدية.
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وقد توصل الباحث من خالل الدراسة الميدانية إلى موافقة اراء الطالب المتربصين، على تطبيق مشرف  -
 ال أن هنا  عدد من هذه المسئوليات لم تطبق.التربية العملية للكثير من مسئولياته، إ

قلة البرامج التدريبية الحديثة المعتمدة لتدريب الطالب على الكفايات التدريسية المختلفة في المعهد علوم  -
 وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية قبل إجراء التربص الميداني . 

تمدة في حصة التربية العملية و أساليب أن هنا  بعض اإلختالف بين طرق و أساليب التدريس المع -
 التدريس المعتمدة في التربصات الميدانية. 

 وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات التدريسية المقترحة في الدراسة . -

 الثانية :الدراسة  -

  الجزائر . – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 

 البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي برنامج اقتراح :الدراسة عنوان
 االبتدائية للمرحلة

 تهدف هذه الدراسة الى : الدراسة: من الهدف

  جوانب على التعرف خالل من والرياضية البدنية التربية ألساتذة التدريبية االحتياجات معرفة -

 . لديهم الضعف  

  خالل االبتدائية للمرحلة والرياضية البدنية التربية أستاذة لدى األساسية التدريسية الكفايات معرفة -

 .والرياضية البدنية التربية حصة  

  . والتقويم والتنفيذ بالتخطيط الخاصة كفاية كل اهمية درجة معرفة -
 . كفاءة لكل النسبية األهمية معرفة -

   الدراسة : تساؤالت

 للمرحلة والرياضية البدنية التربية ألستاذ التدريس كفايات لتنمية الخدمة أثناء التدريبية االحتياجات ما -
 ؟ االبتدائية

  للمرحلة والرياضية البدنية التربية أساتذة عالمات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -

 التخطيط؟ كفاية في البعدي واالختبار القبلي االختبار في االبتدائية         
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 للمرحلة والرياضية البدنية التربية أساتذة عالمات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -
 ؟ التنفيذ كفاية في البعدي واالختبار القبلي االختبار في االبتدائية

 للمرحلة والرياضية البدنية التربية أساتذة عالمات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -

 ؟ التقويم كفاية في البعدي واالختبار القبلي االختبار في االبتدائية        

 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الشبه تجريبي بطريقة المجموعة الواحدة .:  الدراسة منهج

أستاذ للتربية البدنية و الرياضية للتعليم   13: تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية ضمت  الدراسة عينة
 أستاذ . 213االبتدائي ببلدية بوسعادة والية المسيلة من أصل 

 أعتمد الباحث في دراسته على أداتين هما :  : البحث أداة

عبارة  54االبتدائية يحتوي على  للمرحلة والرياضية البدنية التربية ألستاذ التدريس لكفايات مقياس بناء  -
 .مقسمة الي ثالث مجاالت هي :  كفايات التخطيط ، كفايات التنفيذ وكفايات التقويم 

خالل  االبتدائية للمرحلة والرياضية البدنية التربية أستاذ كفايات لتنمية الخدمة أثناء تدريبي برنامج تصميم  -
 .والرياضية البدنية التربية حصة

 خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات منها : الدراسة : نتائج

 خاصة لهذه االساتذة احتياجات وفق يبنى لألساتذة التدريس كفايات لتنمية المقترح التدريبي البرنامج ان -
 .التعليم من المرحلة

 والتقويم. التتنفيذ،  التخطيط كفايات في تدريب الى يحتاجون  العينة افراد ان -
 البدنية التربية ألستاذ التخطيط كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج ان -

الحتياج و اهمية هذه الكفاية في المجال التربوي و عملية التخطيط  نتيجة االبتدائية للمرحلة والرياضية
 المادة. استاذ قبل من البدنية التربية لدروس

 والرياضية البدنية التربية ألستاذ التنفيذ كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج ان -
 من البدنية التربية دروس الحتياج و اهمية هذه الكفاية في المجال التربوي وسير نتيجة االبتدائية للمرحلة

 المادة. استاذ قبل
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البدنية  التربية ألستاذ التقويم كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج ان نستنتج -
الحتياج و اهمية هذه الكفاية في المجال التربوي و في عملية تقويم دروس التربية  نتيجة والرياضية

 البدنية و الرياضية .

 الدراسة الثالثة : -

 . الجزائر - 03أطروحة دكتوراه  جامعة الجزائر  2013دراسة الصغير مساحلي 

دراسة تقييمية لمحتوى عناصر منهاج التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم المتوسط  : الدراسة عنوان
 اجتماعي داخل القسم .-و عالقتها بمهارات التدريس لديهم  و طبيعة التفاعل النفس

 الرسمية والرياضية البدنية التربية مناهج واقع تقصي هو الهدف من الدراسة   :الدراسة من الهدف

 -النفس التفاعل وبطبيعة ، المادة أساتذة لدى التدريس مهارات بمستوى  عالقته في ، المتوسط التعليم لمرحلة
اإلدرا   عمليات يتناول العام إطاره في فهو الجزائرية، التربوية المؤسسات داخل البيداغوجي اجتماعي
لديهم  واالنجاز األداء فعالية يعكس كمعيار والرياضية، البدنية التربية منهاج لعناصر األساتذة واستجابة

 .القسم داخل التفاعالت وطبيعة

   الدراسة : تساؤالت

 :العام للدراسة كان كما يلي  التساؤل

 الحديثة، التربوية المناهج عناصر لمتطلبات والرياضية البدنية التربية أساتذة وإدرا  فهم مدى ما 

 القسم؟ داخل اجتماعي النفس التفاعل وطبيعة لديهم التدريس بمهارات ذلك عالقة وما

 أما التساؤالت الجزئية هي : 

 المحتوى، األهداف، (والرياضية البدنية التربية مناهج عناصر استجابة مدى األول : ما التساؤل 

 المربين ؟. تقديرات األساتذة حسب الجزائرية بالمتوسطات الواقع لمتطلبات (التقويم التدريس،التقنيات، طرائق

 المهارات بإنجاز والمتعلق المربين األساتذة لدى التدريسي األداء واقع هو ما  :الثاني التساؤل 

 بأنفسهم يرونها حسبما والتقويم، المهني واإلعداد الصف وتنظيم وإدارة والتنفيذ بالتخطيط الخاصة التدريسية
 الحديثة ؟ . المناهج ظل في
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 لعناصر المربين األساتذة ادرا  مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل : الثالث التساؤل 
 ؟.  لديهم التدريسي األداء ومستوى  والرياضية البدنية التربية مناهج

 المربين األساتذة تقديرات مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل : الرابع التساؤل 

 والسلبي؟. االيجابي التفاعل مجموعتي بين والرياضية البدنية التربية مناهج لعناصر

 األساتذة لدى التدريس مهارات مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل :الخامس التساؤل 

 والسلبي؟ . االيجابي التفاعل مجموعتي بين المربين

 التحليلي االرتباطي . الوصفي المنهج الباحث اتبع : الدراسة منهج

 سطيف وباتنة. واليتي متوسطات لبعض )أستاذ   62و أستاذة  13أستاذ)  75في وتمثلت  :الدراسة عينة

 اعتمدت الدراسة على ثالث استمارات هي :  :البحث أداة

 "والرياضية البدنية التربية منهاج عناصر بتقييم خاص استبيان" :األول االستبيان

 . )التدريسي األداء( التدريس بمهارات خاص استبيان :الثاني االستبيان

 . )المبسطة صورتها في حمدان أداة ( الصفي التفاعل مالحظة بطاقة : ثالثا

  بالنسبة لنتائج الدراسة فكانت كالتالي : :الدراسة نتائج

 مستوياتها جاءت والتي والتقويم، والتقنيات والمحتوى  لألهداف بالنسبة األولى الجزئية الفرضية تحققت 

 الميداني الواقع لمتطلبات تستجيب ال أنها كما الفرضي، المحك حسب مقبولة غير حسابية بمتوسطات

 الخاص الشق في األولى الفرضية تتحقق ولم المطلوب، بالمستوى  الجزائرية بالمتوسطات العمل وظروف

 ما ، محايد بدرجة جاءت متحققة غير محاور أربعة هنالك أن بمعنى الحديثة، التدريس طرائق بمحور

 موافق. درجة ضمن كان الذي التدريس طرائق محور عدى

 هي األداء مستوى  حيث من ممارسة المهارات أكثر " أن أي كبيرة بنسبة الثانية الفرضية تحققت 

 .والتقويم المهني اإلعداد لمهارات الممارسة مستوى  يقل بينما الصف وتنظيم وإدارة التنفيذ التخطيط مهارة

 مستوى  بين إحصائيا ودالة موجبة ارتباط عالقة وجود : كبير أي حد إلى الثالثة الفرضية تحققت 

 .التدريسية ممارساتهم ومستوى  والرياضية البدنية التربية منهاج لعناصر المربين األساتذة استجابة
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 األساتذة استجابة مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال " أي الرابعة الفرضية تتحقق لم 

 تتحقق ولم ،"والسلبي االيجابي التفاعل مجموعتي بين والرياضية البدنية التربية مناهج لعناصر المربين

 التفاعل مجموعتي بين إحصائية داللة ذات فروق  على حصل الذي المحتوى  لمحور بالنسبة الفرضية

 .والسلبي اإليجابي

 ال أي التدريسية، بالممارسات الخاصة المحاور جميع في بالفروق  الخاصة الخامسة الفرضية تتحقق لم 
 االيجابي التفاعل مجموعتي بين التدريسية الممارسات مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  توجد

 والسلبي.   

 :الرابعة  الدراسة -

 الجزائر . -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة 

التربية  بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها العملية التربية : الدراسة عنوان
 . االغواط بجامعة والرياضية البدنية

 هدفت هذه الدراسة الى :  :الدراسة من الهدف

 . والرياضية البدنية التربية قسم طلبة لدى التدريس مهارات بعض تنمية في العملية التربية فعالية معرفة -

 الفردية األلعاب في العملية التربية حصة في الطلبة قبل من المستخدمة التدريسية المهارات معرفة -
 . والجماعية

 . الحديثة التدريسية والمهارات الحصة في الطلبة طرف من المستخدمة التدريسية المهارات بين المقارنة -

 من التدريس مهارات لبعض المعلمين الطلبة واكتساب العملية التربية بين اإلرتباطية العالقة عن الكشف -
 .خاللها

 . التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع : الدراسة منهج

 . المنتظمة العشوائية بالطريقة طالبا  30من مكونة الدراسة عينة الباحث اختار  :الدراسة عينة

  52 )من وتتكون  التدريس مهارات نحو الطلبة باتجاهات تتعلق االولى استمارتين الباحث وضع :البحث أداة
 . عبارة ( 52 ) من وتتكون  التدريس لمهارات الطلبة تطبيق بمدى تتعلق الثانية عبارة أما االستمارة (
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  :الدراسة نتائج

 ولكنها التدريس مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة توصلت
 باالعتماد سلوكه في المرغوب التغيير إلحداث ومستمرة مكثفة لتدريبات الطلبة إخضاع يجب لذا كافية غير
 . حديثة تربوية تقنيات على

 التربية مشرف تطبيق على ، المعلمين الطالب أراء موافقة إلى الميدانية الدراسة خالل من أيضا وتوصل -
 . تطبق لم المسؤوليات هذه من هنا  أن إال مسؤولياته من للكثير العملية

 إجراء قبل المعهد في المختلفة التدريس مهارات على الطالب لتدريب المعتمدة الحديثة التدريبية البرامج قلة -
 . الميداني التربص

 المعتمدة والطرق  العملية التربية حصة في المعتمدة التدريس وأساليب طرق  بين االختالف بعض هنا  أن -
 . المدارس في

 الدراسات العربية : .2
  :الخامسة  الدراسة -

  األردن . –جامعة الشقراء  2015 العنزي فرحان سعوددراسة 
 الطلبة نظر وجهة من شقراء جامعة في العملية التربية طلبة تواجه التي المشكالت : الدراسة عنوان

 أنفسهم المعلمين
 جامعة في العملية التربية طلبة تواجه التي المشكالت على التعرف إلى ةالدراس تهدف  :الدراسة من الهدف

 باختالف المشكالت هذه اختالف مدى على والتعرف أنفسهم، المعلمين الطلبة نظر وجهة من ءاشقر ال
 .االكاديمي والمعدل والجنس التخصص

  :وهي تساؤالتتحتوى هذه الدراسة على اربعة   : الدراسة تساؤالت

 العملية؟ التربية تطبيق أثناء في الشقراء بجامعة التربية كلية في المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت ما-1

 الطلبة تواجهالتي  المشكالت تحديدفي =α   0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل 2-
 التخصص؟ إلى تعزى  العملية التربية تطبيق أثناء الشقراء بجامعة التربية ةيكل في المعلمين

 الطلبة تواجهالتي  المشكالت تحديدفي =α   0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل 3-
 كمي؟الترا المعدل إلى تعزى  العملية التربية تطبيق أثناء الشقراء بجامعة التربية ةيكل في المعلمين
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 الطلبة تواجهالتي  المشكالت تحديدفي =α   0.05 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل 4-
 المعلم؟ الطالب جنس إلى إلى تعزى  العملية التربية تطبيق أثناء الشقراء بجامعة التربية ةيكل في المعلمين

 وأهداف لطبيعة لمالئمته رانظ المعلومات لجم كأداة  واالستبان الوصفي، المنهج استخدام تم  :الدراسة منهج
 .سةاالدر 

 .  2013– 2014 الثاني سيراال للفصلطالب  136من  ةالدراس عينة تكونت الدراسة عينة
 :هي مجاالت خمسة علي موزعة فقرة  (43)على شملت ناستبااستمارة  الباحث صمم  :البحث أداة

 .التربوي  المشرف - 
 المتعاون  المعلم - 
 .المدرسية االدارة- 
 .البرنامج طبيعة - 
 .المدرسة طلبة - 

  :في البحث نتائج أهم تتلخص  :الدراسة نتائج

 .والجنس التخصص لمتغيري  إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم -

 .كميراالت المعدل لمتغير إحصائية داللة ذات فروق وجود  -
 أما في ما يخص التوصيات فقد أوصت هذه الدراسة على ما يلي : 

 .واألعمال المهام يحلتوض المعلمين الطلبة على العملية التربية دليل عتوزي  -

 .العملية التربية مجلبرنا المتابعون  األكاديميين المشرفين كفاءات تطوير -

 المناسبة التربوية األجواء أفضل الطالب للمعلمين توفر ومعايير شروط وفق المتعاونة المدارس اختيار -
 .للتدريب

 .لها المناسبة الحلول إيجاد على والعمل المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت شةلمناق اللقاءات عقد -

 .العملية التربية اثناء المعلم الطالب عند بالنفس الثقة تعزيز على العمل -

 .االنشطة على فراواإلش الطلبة، ضاياق شةقمنا من المعلمين الطلبة تمكين -
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 :سادسةالدراسة ال -

 بغزة األقصى جامعةب 2011 فارس العليم عبد دراسة . 

 بجامعة الرياضية التربية قسم في العملية التربية برنامج في التربوي  اإلشراف واقع  :الدراسة عنوان
 . بغزة األقصى

 قسم التربية آلية لطلبة العملية التربية مجال في التربوي  اإلشراف واقع على التعرف :الدراسة من الهدف
 . األقصى بغزة جامعة في الرياضية التربية

  :وهي تساؤالتتحتوى هذه الدراسة على ستة   : الدراسة تساؤالت

 األقصى؟  جامعة في الرياضية التربية لطالب العملية التربية في التربوي  اإلشراف أهداف تحقق مدى ما - 

 ؟ العملية التربية في اإلشراف نظام عليها يقوم التي األسس ما  -

 ؟ العملية التربية في المتبعة اإلشراف وأساليب وسائل ما  -

 ؟ المعلمين والطالب المشرفين بين العالقة طبيعة ما  -

 وفي نهاية التربية العملية ؟ وأثناء، قبل، العملية التربية في المشرف وواجبات دور ما  -

 ؟ المضيفة المدرسة مدير مهام ما  -

 .التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم :الدراسة منهج

 الرياضية التربية لقسم الرابعة السنة طالب من طالبا  60عددها عشوائية عينة الباحث اختار :الدراسة عينة
 . 009/2010للعام الدراسي   األصلي الدراسة مجتمع من % 63 تمثل وهي األقصى  جامعة في

  :وهي الدراسة تساؤالت حسب محاور ستة إلىمقسم   استبيان ببناء الباحث قام :البحث أداة

 .أهداف اإلشراف التربوي  -

 االشراف.األسس التي يقوم  -

 في االشراف . الوسائل واألساليب المتبعة- 

 .دور وواجبات المشرفين وعالقتهم مع الطالب المعلمين - 

 . ومهام مدير المدرسة المضيفة -
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  :الدراسة نتائج

 نتائج على بالتأكيد سلبا تؤثر علمية حديثة طرق  الستخدام وتوجيهه المعلم الطالب إرشاد في قصور هنا  -
 . تحقيقها والمراد له الموضوعة العملية واألهداف التربية برنامج

 المشرفين اهتمام على يدل مما ما حد إلى العمق ينقصه العملية التربية مردود رفع في المشرف دور إن -
 سلوكهم في باالتزان يتسمون  المشرفين ال ، للعملية الرئيسي الهدف بالتأكيد ال تحقق التي الشكلية بالنواحي

 .االنفعاالت عن ومعامالتهم بعيدا

 . بأكملها التدريسية العملية في للتشاور المعلمين الطالب مع الدورية االجتماعات غياب  -

 . الطالب مع اإلنسانية بالعالقات ال يهتم المشرف -

 .المعلمين للطالب المشرفين تعزيز في ضعف النتائج أظهرت لقد -

 :السابعة الدراسة -

  المملكة العربية  –بجامعة الطائف  2011 هللا حسين عبد وإياد البطاينة سالمة أحمد زياددراسة
 السعودية .

 التدريس الستراتيجيات بجامعة الطائف العملية التربية برنامج طالب استخدام واقع :الدراسة عنوان
 نحوها . واتجاهاتهم المعاصرة

 بجامعة العملية برنامج التربية طالب استخدام واقع على الوقوف إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة: من الهدف
 واتجاهاتهم نحوها . المعاصرة التدريس إلستراتيجيات الطائف

   الدراسة : تساؤالت

 ؟ المعاصرة التدريس الطائف الستراتيجيات بجامعة العملية التربية برنامج طالب استخدام واقع ما -
 المعاصرة؟ استخدام  استراتيجيات التدريس نحو العملية التربية برنامج طالب اتجاهات واقع ما -
 ؟ المعاصرة الطائف الستراتيجيات التدريس بجامعة العملية التربية برنامج طالب استخدام معيقات ما -

  التحليلي. الوصفي المنهج الباحثان استخدم : الدراسة منهج

التربية العملية، للسنة الجامعية  برنامج في المسجلين من معلما طالب (  ( 38اختيار : تم الدراسة عينة
2010/2011 . 
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 تمت هذه الدراسة وفق ثالث خطوات أساسية هي : : منهجية الدراسة

 ومشاهدة المدرسية الحياة معايشة هي : الدراسة عليها ستشتمل التي وماتلالمعلومات : المع أوال جمع -
 (.92)الدراسة و عددها  عينة تشملهم الذين العملية التربية برنامج طالب التدريسية عند الحصص من جملة

 والمعلمين األكاديميين المشرفين وعينة من العملية، التربية برنامج طالب من عينة مع المقابالت :ثانيا -
 طالب استخداملواقع  التربويين والمشرفين المديرين آراء على للتعرف المدارس المتعاونة؛ ومديري  المتعاونين

 نحوها. واتجاهاتهم المعاصرة الستراتيجيات التدريس الطائف بجامعة العملية التربية برنامج

 .وغيرها العمل و أوراق واليومية الخطط السنوية وتشمل المعلمين بالطالب الخاصة الوثائق تحميل ثالثا :  -

 أن : الدراسة نتائج أظهرتالدراسة : نتائج

 التدريس إلستراتيجية استخدامهم كبيرة في كانت التدريس المعاصرة الستراتيجيات الطالب استخدام -
 في الجماعي، ومنخفضة التعلم على القائم إلستراتيجية التعلم استخدامهم في المباشر، ومتوسطة

 المشكالت واالستقصاء. حل على القائمة إلستراتيجية التدريس استخدامهم
 اتجاهاتهم. في كبير ووجود تشتت البيداغوجية، للكيفيات افتقارهم عمى النتائج دلت كما -

 :الثامنة الدراسة  -

 رسالة دكتوراه بجامعة القدس المفتوحة 2010 دراسة محمد احمد شاهين . 

مشكالت التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة  : الدراسة عنوان
 نضر الدارسين".

 الدراسة:هدف 

مشكالت التطبيق الميداني التي يواجهها الدارسون في جامعة القدس المفتوحة  ىهدفت الدراسة إلي التعرف عل
 والتفاعل بينهما.  ،التخصص( ،أثناء فترة التدريب الميداني وعالقتها ببعض المتغيرات النوعية )الجنس

 . التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع : الدراسة منهج

 ( دارسا ودارسة، أخذت من خمس مناطق متغيرة246حجمها ) تمت الدراسة على عينة   :الدراسة عينة

 . طبقية عشوائية تم اختيارها بطريقة

 .محاور  4( فقرة، موزعة علي 40تضمنت ) هي استمارة استبيان أداة للدراسة  :البحث أداة
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  :الدراسة نتائج

التي يواجهها الدارسون أثناء التطبيق الميداني في المجاالت األربعة التي أظهرت النتائج أن ترتيب المشكالت 
 اشتملت عليها أداة الدراسة مرتبة حسب أهميتها من وجهة نضر الدارسين كاآلتي:

وأخيرا مجال الطلبة  ،ثم مجال خطة التدريس،فمجال المدرسة المتعاونة  ،مجال دور المشرف األكاديمي -
 المتعاونة.

هرت النتائج أن هنا  فروق فردية دالة إحصائيا بين الجنسين من حيث المشكالت التي تواجههم في كما أظ -
 ، إذ تعاني اإلناث من هذه المشكالت بدرجة اعلي من الذكور في كافة المجاالت. التطبيق العلمي

الدارسون أثناء  ولم تظهر النتائج أثرا داال للتفاعل بين الجنس والتخصص علي المشكالت التي يواجهها -
 التطبيق الميداني.

  : التاسعة الدراسة -

 فلسطين . –جامعة القدس المفتوحة  2010الشاعر  محمود إبراهيم دراسة 

 وجهة من المفتوحة القدس جامعة في العملية التربية في المتعاون  المعلم دور فاعلية  :الدراسة عنوان
 التعليمية . لحم بيت منطقة في العملية التربية نظر طلبة

 جامعة في العملية التربية في المتعاون  المعلم دور فاعلية فحص إلى الدراسة هدفت  :الدراسة من الهدف

 التعليمية . لحم بيت منطقة في العملية التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس

 أيضا الى : الدراسة و تهدف

 .المفتوحة القدس جامعة في المتعاون  المعلم دور إلى التعرف -

 بيت منطقة في نظر الطلبة وجهة من المفتوحة القدس جامعة في المتعاون  المعلم دور إلى الطلبة تعرف -
 التعليمية . لحم

 .المفتوحة القدس جامعة في المتعاون  المعلم دور تفعيل أجل من توصيات تقديم -

  :وهي تحتوى هذه الدراسة على خمسة تساؤالت  الدراسة : تساؤالت
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 التربية في المعلم المتعاون  دور فاعلية لدرجة الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  توجد هل -
 التعليمية لحم بيت منطقة في التربية العملية طلبة نظر وجهة ،من المفتوحة القدس جامعة في العملية

 الجنس؟ لمتغير تعزى 
 التربية في المعلم المتعاون  دور فاعلية لدرجة الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  توجد هل -

 التعليمية لحم بيت منطقة في التربية العملية طلبة نظر وجهة من المفتوحة، القدس جامعة في العملية
 االجتماعية؟ الحالة لمتغير تعزى 

 التربية في المعلم المتعاون  دور فاعلية لدرجة الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  توجد هل -
 تعزى  التعليمية لحم بيت منطقة العملية في التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس جامعة في العملية
 السكن؟ مكان لمتغير

 التربية في المعلم المتعاون  دور فاعلية لدرجة الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  توجد هل -
 تعزى  التعليمية لحم بيت منطقة العملية في التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس جامعة في العملية
 التخصص؟ لمتغير

 التربية في المعلم المتعاون  دور فاعلية لدرجة الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  توجد هل -
 تعزى  التعليمية لحم بيت منطقة العملية في التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس جامعة في العملية
 الجامعي؟ المعدل لمتغير

 .الدراسة ألغراض لمالءمته نظًرا المسحي الوصفي المنهج استخدم  :الدراسة منهج

 . 2009/2010طالب و طالبة مسجلين في السنة الجامعية  168اشتملت الدراسة على الدراسة :  عينة

   :هما محورين على موزعة فقرة  (43)على األداة  أداة البحث هي استمارة استبيان اشتملت  :البحث أداة

 المتدرب. الطالب مع المتعاون  المعلم عالقة-

 المشرف. تقييم مع اتفاقه ومدى التقرير تعبئة في المتعاون  المعلم موضوعية -

  :في البحث نتائج تتلخص أهم  :الدراسة نتائج

 جامعة في التربية العملية في المتعاون  المعلم دور فاعلية لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  هنا  -
 الجنس لمتغير تعزى  لحم التعليمية بيت منطقة في العملية التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس
 .الذكور لصالح
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 جامعة في التربية العملية في المتعاون  المعلم دور فاعلية لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق  هنا -
 لمتغير التخصص تعزى  لحم التعليمية بيت منطقة في العملية التربية طلبة نظر وجهة من المفتوحة القدس
 .االنجليزية اللغة لصالح

 بما يلي : أوصى الباحث وأقد

 .للطلبة التحصيلية االختبارات إعداد بكيفية تتعلق المتعاونين للمعلمين دورات عقد -

 الطلبة لمتابعة قضايا والتعليم التربية مديرية في أو المدارس في المعلمين مع فصلية اجتماعات عقد-
 .المتدربين

 .المتدربين الطلبة تدريب في المتعاون  المعلم تواجه التي الصعوبات حول دراسة إجراء-

  :العشرة الدراسة -

 غزة .  -بجامعة األزهر  2010منال ابراهيم مصطفى  دراسة 

مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية فعالية برنامج مقترح في تنمية   :الدراسة عنوان
 في جامعة األزهر بغزة

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقق األهداف التالية :   :الدراسة من الهدف

 تحديد مهارات التربية العملية التي ينبغي أن يمتلكها طلبة قسم الدراسات اإلسالمية .  - 

 التربية العملية لدى الطلبة المعلمين في قسم الدراسات اإلسالمية.بناء برنامج يرقى بمهارات  -
تحديد مدى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى الطلبة المعلمين في قسم  -

 . الدراسات اإلسالمية

  :وهي تساؤالتتحتوى هذه الدراسة على ثالثة   : الدراسة تساؤالت

التربية العملية التي ينبغي أن يتقنها الطلبة المعلمون في قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة ما مهارات  -
 األزهر بغزة ؟.

ما البرنامج المقترح الذي ينمى مهارات التربية العملية لدى الطلبة المعلمين في قسم الدراسات  -
 اإلسالمية بجامعة األزهر بغزة ؟ .
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تتمية مهارات التربية العملية لدى الطلبة المعلمين في قسم الدراسات ما فاعلية البرنامج المقترح في  -
 اإلسالمية بجامعة األزهر بغزة ؟.

الواحدة  المجموعة التجريبية  بطريقةالباحثة في هذه الدراسة المنهج الشبه تجريبي  استخدمت  :الدراسة منهج
 . اجراء قياس قبلي و بعديو 

 طالب و طالبة تم اختيارهم بطريقة قصدية . 33الدراسة : شملت عينة  الدراسة عينة

 اعتمدت هذه الدراسة على أربع أدوات هي ::  البحث أداة

قائمة خاصة لتحديد مهارات التربية العملية ، تطبق على طلبة قسم الدراسات اإلسالمية في ضوء  -1
 من خالل استبيان االحتياجات التدريبية. المستقبلية و يةناآلحاجاتهم 

 إعداد برنامج ينمي مهارات التربية العملية من الجانبين المعرفي والمهاري . -2

 .المعلمين لمهارات التربية العملية  إعداد بطاقة مالحظة لقياس أداء الطلبة -3

عليها الطلبة المعلمين من تعلم إعداد اختبار تحصيلي معرفي للجانب نظري لقياس المعرفة التي حصل  - 4
 . وحدات البرنامج

  :في البحث نتائج أهم تتلخص  :الدراسة نتائج

(، بين متوسطي التقديرات التقويمية على بطاقة مالحظة  =0.05aتوجد فروق دالة إحصائيًا عند )  -1
 لصالح التطبيق البعدي.األداء لمهارات التربية العملية ألفراد العينة في التطبيقين القبلي والبعدي، 

(،  في متوسط التقديرات التقويمية على بطاقة مالحظة  =0.05aال توجد فروق دالة إحصائيًا عند )  –2
 األداء لمهارات التربية العملية في القياس البعدي تبعًا للجنس.

كما تقدر على بطاقة توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تنمية الجانب األدائي لمهارات التربية العملية  -3
 مالحظة األداء.

(،  بين متوسطي رتب درجات مجموعتي الطالب والطالبات  =0.05aتوجد فروق دالة إحصائيًا عند )  -4
على االختبار المعرفي لمهارات التربية العملية ألفراد العينة في التطبيقين القبلي والبعدي، لصالح التطبيق 

 البعدي.
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في متوسط التقديرات التقويمية على االختبار المعرفي  (، =0.05a) حصائيًا عند ال توجد فروق دالة إ -5
 لمهارات التربية العملية في القياس البعدي تبعًا للجنس.

توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية الجانب المعرفي لمهارات التربية العملية، كما تقدر على االختبار  -6
 المعرفي.

 : الحادية عشرالدراسة  -

  فلسطين . –بجامعة األقصى  2009دراسة أحمد يوسف حمدان 

 التربية بكلية المعلمين للطلبة األداء التدريسي تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم :الدراسة عنوان

 المقيمين . المعلمين نظر وجهة األقصى من بجامعة والرياضية البدنية

 :اآلتيين الهدفين تحقيق إلى الدراسة سعت الدراسة: من الهدف

 التربية بكلية للطلبة المعلمين التدريسي األداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم درجة إلى التعرف -
 .المقيم المعلم نظر وجهه من األقصى بجامعة الرياضية

 بكلية مينالمعل التدريسي للطلبة األداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم درجة في الفروق  تحديد -
 الطلبة؟ لدى الجنس تبعًا لمتغير المقيم المعلم نظر وجهة من األقصى بجامعة الرياضية التربية

   الدراسة : تساؤالت

 الرياضية التربية المعلمين بكلية للطلبة التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم درجة ما -
 المقيم؟ المعلم نظر وجهة من األقصى بجامعة

 بكلية المعلمين التدريسي للطلبة األداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم درجة في فروق  توجد هل -
 الطلبة؟ لدى الجنس لمتغير تبعاً  المعلم المقيم نظر وجهة من األقصى بجامعة الرياضية التربية

 التحليلي. الوصفي المنهج الباحث استخدم : الدراسة منهج

 البدنية التربية معلمي من ومعلمة معلم ((100من األصلية الدراسة عينة : تكونت الدراسة عينة

 - 2008 للعام جامعة األقصى من المتدرب الطالب المعلم تقويم في نظرهم وجهة لمعرفة غزة قطاع بمدارس
 األصلي . المجتمع من % 37 نسبتهم وكانت  2009
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للطلبة  التدريسي األداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم استمارة استبيان الباحث استخدم  : البحث أداة
 أعطي حيث فقرة، (58) النهائية صياغتها بعد االستبيان فقرات عدد بلغ الرياضية،وقد التربية بكلية المعلمين
، وقسمت الى األبعاد التالية : )أوافق ال ما، حد إلى أوافق، ( ثالثي متدرج سلم وفق مدرج وزن  لكل فقرة

  الدرس إدارة و التشكيالت أخطاء -البصري  التقديم أخطاء -المعرفي التقديم أخطاء

  الدرس ختام أخطاء -الدرس  أثناء التطبيق متابعة أخطاء - والتمرينات والنداء اإلصالح أخطاء -
 التدريس. في شخصية أخطاء -

  : توصلت الدراسة الى مايلي :الدراسة  نتائج

 بجامعة التربية  الرياضية بكلية المعلمين للطلبة التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات ان -
 التقديم أخطاء الواجب التعليمي و المعرفي وشرح التقديم أخطاء ( األبعاد في جداً  كبيرة كانت األقصى
 . )الدرس ختام أخطاء و -والتمرينات والنداء اإلصالح أخطاء و  النموذج(( البصري 

 في التطبيق متابعة وأخطاء -س إدارة الدر و التشكيالت )خطاء  :التالية  االبعاد في كبيرة كانت بينما -
 .)التدريس في شخصية أخطاء و -س الدر أثناء

 ن بلغت المعرفي أخطاء التقديم البعد، إلي تعود التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة الممارسات أعلى إن -
 التدريس.في  شخصية أخطاء لبعد درجة أقل وكانت ،

 التربية بكلية المعلمين التدريسي للطلبة األداء تعوق  التي الخاطئة للممارسات متوسطة الكلية الدرجة إن -
 . األقصى بجامعة الرياضية

 : الثانية عشر الدراسة -

  العراق . –بجامعة تكريت  2009سالم  دراسة زياد 

 الرياضية مطبقي التربية لدى التدريسي السلوك لتعديل مقترح تدريبي إشرافي برنامج اثر :الدراسة عنوان
 تكريت . جامعة في

 هدفت هذه الدراسة الى : الدراسة: من الهدف

التربية  كلية في المعلمين الطلبة لدى التدريسي السلو  لتعديل مقترح تدريبي اشرافي برنامج بناء -
 .تكريت جامعة في الرياضية
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 المعلمين في الطلبة لدى التدريسي السلو  على المقترح التدريبياإلشرافي  البرنامج اثر على التعرف -
 . تكريت جامعة في الرياضية التربية كلية

  فرضية الدراسة :

 والبعدية . القبلية المالحظة في المطبقين الطلبة لدى التدريسي السلو  لمحاور متفاوتة نسب وجود -

 بطريقة المجموعة الواحدة .استخدم الباحث المنهج التجريبي :  الدراسة منهج

 ( طالبات لتطبيقهم4) استبعاد بعد البحث مجتمع من طالب ثالثة من تكونت البحث : عينة الدراسة عينة
  % 12المختارة  العينة نسبة لتصبح االستطالعية التجربة عينة يمثلون  ( 2و) البنات مدارس في

 استخدم الباحث أداتين للبحث هما ::   البحث أداة

 العملية خالل تحليل من المعلم الطالب اليها يحتاج المهارات التي على البرنامج برنامج تدريبي: اشتمل -
 دقيقة للوحدة  20 وبزمن أسبوع كل واحده وحده بواقع وحدات ستة على ووزعت التدريسية

 المدرس تحتوى على ستة محاور هي : سلو  لتسجيل المالحظة استمارة استخدام تم -

 تنظيم السلو  واشياء أخرى .  -ادراة الفصل  -تنظيم النشاط   -مراقبة النشاط  -الشرح  

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية :: الدراسة  نتائج

 . المطبقين الطلبة لدى التدريسي السلو  تعديل في المقترح االشرافي البرنامج فاعلية -

 . الرجعة للمطبق التغذية تقديم في )الكاميرات الفديوية(الحديثة  التربوية التقنيات استخدام أهمية -

 و أوصى الباحث بما يلي : 

 كليات في المطبقين الطلبة على المشرفين لألساتذة المقترح اإلشرافي بالبرنامج العمل -

 . الرياضية التربية

 . المطبقين الطلبة أداء تحسين في الفديوية التسجيل تقنيات استخدام  -

 . األهداف من قدر اكبر اإلشرافي لتحقيق للبرنامج المخصصة الزمنية الفترة زيادة -

 . النتائج أفضل لتحقيق جيد بشكل عليه العاملين تدريب -

  المطبقين التدريسي للطلبة السلو  لمالحظة اكبر وقت وتحديد االشراف من أخرى  ألنواع إجراء بحوث -
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 :عشر ةالثالثالدراسة -

  جامعة القدس المفتوحة منطقة شمال غزة التعليمية 2009أبو سالم حاتم جبر دراسة. 

 المعوقات التي تواجه تدريب معلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة بمحافظات غزة. عنوان الدراسة:

التعرف على المعوقات التي تواجه تدريب معلمي التربية الرياضية أثناء الخدمة والتحقق عما  هدف الدراسة:
ن يوجد فروق في بعض المتغيرات "الجنس، الخبرة، المؤهل" في المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء إذا كا

 تدريبهم في الخدمة. 

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. : منهج الدراسة

معلم ومعلمة من العاملين في  167تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وقد تم اختيار عينة الدراسة:
 تدريس التربية الرياضية في التعليم الفلسطيني العام بمحافظات قطاع غزة. 

( 76تضم ) استبانه المعوقات التي تواجه معلمي التربية الرياضية في التدريب أثناء الخدمة : أداة البحث
  . بارة مقسمة على خمسة محاور هي :ع

 مجال المعوقات المتعلقة بالمتدربين. -1

 مجال المعوقات المتعلقة بزمن البرنامج. -2

 مجال المعوقات المتعلقة بجهة اإلشراف. -3

 مجال المعوقات المتعلقة بالمدربين. -4

 مجال المعوقات المتعلقة باإلمكانيات واألدوات -5

 نتائج الدراسة :

على التدريب أثناء الخدمة غير مهتمة بتخصص التربية الرياضية وال توفر المستلزمات إن جهة اإلشراف  -
 األساسية لتدريب معلمي التربية وغير جادة في ذلك.

عدم وجود مدربين يقومون بتدريب معلمي التربية الرياضية بشكل ايجابي، ومع ازدياد المعلمين، وكثرة  -
ارس الحكومية بالتعليم الفلسطيني ونقص المؤهلين بتخصص التربية الخريجين والتحاقهم بأعمالهم في المد

الرياضية من أصحاب المؤهالت العليا، كل ذلك اثر على المعوقات المتعلقة بالمدربين وزاد من تلك 
 المعوقات.
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زمن بالنسبة للمعوقات المتعلقة بزمن البرنامج ترجع إلى عدم التخطيط الجيد لوضع الدورات التدريبية وفق  -
 .يتناسب مع االزدحام الذي يعاني منه معلمي التربية الرياضية 

أن اإلمكانات واألدوات ومكان التدريب غير و المعوقات المتعلقة باإلمكانات واألدوات ومكان التدريب ،  -
مجهزة بكل المستلزمات، من أدوات رياضية ومالعب وأماكن تبديل المالبس وصاالت العرض وعدم تناسب 

 التدريب مع األماكن السكنية التي يشوبها الضجيج الكبير. مراكز

 :رابعة عشرالدراسة ال-

 بالجامعة الهاشمية األردن . 2008 دراسة سعود خرشا وممدوح الشرعة وعز الدين النعيمي 

" الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء  : الدراسة عنوان
 الخاصة"

إلي التعرف علي الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية العملية في الجامعة  هدفت الدراسة هدف الدراسة :
 الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة

 اعتمد الباحثين علي المنهج الوصفي. : الدراسة منهج

( طالبا وطالبة في 73)( طالبا وطالبة موزعين علي 133وتكونت العينة الدراسة من)   :الدراسة عينة
 . 2007/2008( طالبا وطالبة موزعين في جامعة اإلسراء الخاصة سنة 60الجامعة الهاشمية و)

 مجاالت: 5صعوبة موزعة علي  69اشتملت علي  استخدم الباحث  استمارة استبيان :البحث أداة

 مجال المدرسة المتعاونة. _1

 مجال برنامج التربية العملية. _2

 الطالب المعلم._ مجال 3

 _ مجال المعلم المتعاون.4

 _ مجال المشرف األكاديمي.5

  :نتائج الدراسة

 أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة المعلمين هم علي الترتيب: أن توصلت الدراسة الى

 .ازدحام الصفوف الدراسية ،زيادة العبء الدراسي للطالب المتعلم أثناء تنفيذ برنامج التربية العملية -
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 .بعد المدارس المتعاونة عن مناطق سكن الطلبة المتعلمين  - 

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى لنوع  -
 .الجامعة ولصالح الجامعات الخاصة 

 لجنس والتخصص.ل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزي  -

 : عشر الخامسةالدراسة  -

 األردن . –بجامعة مؤتة  2008القطاونة  سليمان سامي الجعافرة و ارشود خضراء دراسة 

  :الدراسة عنوان

 . تخرجهم المتوقع الصف معلم نظر طلبة وجهة من مؤتة جامعة في العملية التربية واقع   

 وجهة من مؤتة جامعة في العملية التربية واقع التعرف على  إلى الحالية الدراسة هدفت الدراسة: من الهدف
 الخريجين . الصف معلمي نظر الطلبة

   الدراسة : تساؤالت

 في الخريجين الصف معلم نظر طلبة وجهة من مؤتة جامعة في العملية التربية برنامج فاعلية مدى ما -
 التعليمية( . للكفايات الطلبة اكتساب المدرسية،اإلدارة  المتعاون، المعلم )المشرف، التالية المجاالت

 واقع حول المعلمين الطلبة تقديرات بين 0.05داللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  هنا  هل -
 إناث؟. / ذكور الجنس لمتغير ُتعزى  جامعة مؤتة في العملية التربية

 واقع حول المعلمين الطلبة تقديرات بين 0.05داللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  هنا  هل -
 التراكمي ؟ . المعدل لمتغير ُتعزى  جامعة مؤتة في العملية التربية

 التحليلي. الوصفي المنهج الباحثان استخدم : الدراسة منهج

 طالب    100طالبًا، بينما تكونة عينة الدراسة من   ( 30 )من االستطالعية العينة وتّألفت :  الدراسة عينة
 . 2007/2008وطالبة ، مسجلين في برنامج التربية العملية من  الفصل الدراسي األول للسنة الجامعية 

 بشدة، النحو اآلتي:موافق على متدرجاً  الخماسي، ليكرت نوع من مقياساً  الباحثان استخدم  : البحث أداة
 في االستبان تكون  الدراسة وقد أداة  فقرة في كلّ  على بشدة، موافق غير موافق، متأكد،غير غير موافق،
   :هي مجاالت أربعة على توزعت فقرة، ( 74 ) من النهائية صورته
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 الكفايات ومجال ،( 18 )المتعاونة  المدرسة إدارة فقرة،  ( 15 )المتعاون  المعلم ( فقرة،21اإلشراف )

 .فقرة ( 20 ) التعليمية

 : أظهرت الدراسة أن :الدراسة  نتائج
 متوسطة فاعلية درجة على قد حصلت الطلبة، نظر وجهة من مؤتة جامعة في العملية التربية أن -

  ككل. لألداة 
 مرتفعة. فاعلية وبدرجة األولى، التربوي المرتبة المشرف مجال احتلّ  -
 ضعيفة. فاعلية وبدرجة األخيرة، المتعاونة المرتبة المدرسة إدارة مجال احتلّ  -
 في    العملية التربية واقع حول الطلبة، نظر وجهة إحصائية من داللة ذات فروقاً  الدراسة تظهر لم -

 للجنس. تعزى  مؤتة جامعة

 في   التربية العملية واقع حول الطلبة، نظر وجهات في إحصائية داللة ذات فروقاً  الدراسة أظهرت -
 الممتاز. فئة ولصالح التراكمي للمعدل تعزى  مؤتة، جامعة

 :عشر سادسةال الدراسة -

  المملكة العربية  -رسالة ماجستير بجامعة أم القرى  2008وليد بن معتوق محمد زعفراني  دراسة
 . السعودية

 ومديري  التربويين المشرفين نظر وجهة من البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية الكفايات :الدراسة عنوان
 . المكرمة مكة بمنطقة المدارس

  :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة: من الهدف

 أفراد نظر وجهة من الثانوية المرحلة في البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية بالكفايات قائمة تحديد  -
 . الدراسة مجتمع

 أفراد نظر وجهة من الثانوية المرحلة في البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية الكفايات أهمية درجة تحديد  -
 . الدراسة مجتمع

 أفراد نظر وجهة من الثانوية المرحلة في التربوية للكفايات البدنية التربية معلم استخدام درجة على التعرف -
 . الدراسة مجتمع
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 لمعلمي التربوية الكفايات استخدام لدرجة العام المعدل بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق  عن الكشف -
 . لهم أهميتها لدرجة العام والمعدل البدنية التربية

   : الدراسة تساؤالت

 المشرفين نظر وجهة من الثانوية المرحلة في البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية الكفايات ما -

 ؟ المكرمة مكة بمنطقة المدارس ومديري  التربويين     

 وجهة من الثانوية المرحلة في البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية الكفايات أهمية درجة ما -

 ؟ الدراسة مجتمع أفراد نظر     

 نظر وجهة من الثانوية المرحلة في التربوية للكفايات البدنية التربية معلم استخدام درجة ما -

 ؟ الدراسة مجتمع أفراد     

 التربوية الكفايات استخدام لدرجة العام المعدل بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -

 ؟ لهم أهميتها لدرجة العام والمعدل البدنية التربية لمعلمي      

 التحليلي. الوصفي المنهج الباحث استخدم : الدراسة منهج

 مشرا على التربية البدنية  32مديرثانوية و  214فردا و هم  246تكونت عينة البحث من :  الدراسة عينة

 الدراسي الفصل خالل العمل رأس على هم الذين (الطائف -جدة -مكة) المكرمة مكة بمنطقة

 . الدراسة مجتمع كامل الدراسة عينة شملت وقد ،  2006/2007 الثاني

 مجاال . عشر خمسة تحت فرعية كفاية 91استخدم الباحث استمارة استبيان  تتكون من   ::  البحث أداة

 : تم التوصل في هذه الدراسة الى النتائج التالية : الدراسة نتائج

 . الثانوية المرحلة في البدنية التربية لمعلم الالزمة التربوية بالكفايات قائمة إلى التوصل -
 من ، الدراسة أداة  شملتها التي الكفايات من جًدا عالية أهمية درجة على فرعية كفاية( 91)حازت -

 درجة في تفاوت وجود مع ، الثانوية بالمرحلة المدارس ومديري  التربويين المشرفين نظر وجهة خالل
 . التربوية الكفايات ترتيب خالل من ظهر الذي األهمية

 درجة على فرعية كفاية (28) حازت ،كما متوسطة استخدام درجة على فرعية كفاية (64)حازت -
 المدارس مديري  نظر وجهة خالل من ، الدراسة أداة  شملتها التي الكفايات من ضعيفة استخدام
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 الكفايات ترتيب خالل من ظهر الذي االستخدام درجة في تفاوت وجود مع ، الثانوية بالمرحلة
 . التربوية

 وجهة من  ضعيفة بدرجة كانت حيث التربوية للكفايات البدنية التربية معلمي استخدام مستوى  تدني -
 بالمرحلة المدارس مديري  نظر وجهة منمتوسطة، بدرجة كانت كما ، التربويين المشرفين نظر

 . الثانوية

  0.05  الداللة مستوى  عند واألهمية ، االستخدام متغيري  بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 ومديري  التربويين المشرفين نظر وجهة خالل من ، الدراسة مجاالت لجميع األهمية متغير لصالح

 . الثانوية بالمرحلة المدارس
 :السابعة عشر الدراسة -

 األردن -بالجامعة الهاشمية  2008احميدة  محمود فتحي خوالدة و فنخور مصطفى دراسة 

 في طفلال تربية تخصص في المعلمين الطلبة تواجه التي العملية التربية مشكالت  :الدراسة عنوان
 . الهاشمية بالجامعة للطفولة رانيا الملكة كلية

 تربية تخصص في المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت تعرف إلى الدراسة هدفت  :الدراسة من الهدف

 .العملية التربية فترة أثناء الهاشمية بالجامعة للطفولة رانيا الملكة كلية في الطفل

  :وهي تساؤالتتحتوى هذه الدراسة على ثالثة   : الدراسة تساؤالت

 أثناء الهاشمية الجامعة في للطفولة رانيا الملكة بكلية المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت أهم ما -
 العملية؟ التربية فترة

 التربية فترة أثناء المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت في إحصائية دالله ذات فروق  توجد هل -
 جنسهم؟ باختالف العملية

 معدالتهم باختالف العملية التربية فترة أثناء المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت في فروق  توجد هل -

 التراكمية؟
 .التحليلي الوصفي المنهج انالباحث استخدم  :الدراسة منهج

 جميعهم الهاشمية الجامعة في للطفولة رانيا الملكة كلية طلبة من الدراسة عينة تكون ت:  الدراسة عينة
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 والذين ، 2007/2006 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في العملية التربية مساق في المسجلين
 .وطالبة طالباً  ( 102 ) عددهم والبالغ الزرقاء مدينة في المتعاونة األطفال رياض في التدريب فترة يقضون 

 :هي مجاالت ستة على وزعت فقرة،  ( 80 )من تتكون  استبان استمارة تصميم تم  :البحث أداة

 .العملية التربية برنامج طبيعة -

 .المتعاونة الروضة -

 .المعلم الطالب شخصية -

 .المتعاونة المعلمة -

 .األكاديمي المشرف -

 .وتنفيذالدرس تخطيط -

 : الدراسة نتائج

 الجهود من الرغم وعلى للطفولة رانيا الملكة بكلية العملية التربية برنامج توصلت هذه الدراسة الى : أن
 أنه غير الالزمة، الكفايات المعلمين الطلبة إكساب أجل من وتوظيفه مناسب، بشكل تطبيقه بضرورة المبذولة

 الكلية إدارة تتخذ وأن المجال، هذا في العالمية المعايير و ينسجم بما والتعديل التطور من مزيد إلى بحاجة
 التدريب، روضة إدارات مع الفاعل والتنسيق الواحد، الفصل في المعلمين الطلبة عدد بشأن محددة قرارات
 . الصلة ذات األنشطة تنفيذ لتسهيل ومستلزمات أدوات من الطلبة يحتاجه ما وتوفير

 : الثامنة عشر الدراسة  -

  العراق  –بجامعة بابل  2007صدام مـحمد فريد و آخرون سنة دراسة 

 . الكفايات التعليمية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محافظات  الفرات األوسط : الدراسة عنوان

مدرسي ومدرسات التربية الرياضية  الدراسة إلى تحديد الكفايات التعليمية لدىهذه هدفت  :الدراسة من الهدف
 .للمرحلة المتوسطة وتحديد األهمية النسبية لكل منها

 استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي : الدراسة منهج

تم اختيارها  ( مدرس ومدرسة للتربية الرياضية 120)  تمت هذه الدراسة على عينة قدرها:  الدراسة عينة
 بطريقة عشوائية .
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 وهي :( مجاالت ، 5( فقرة موزعة على )50) يحتوي علىستبان ا استمارة تم وضع:   البحث أداة

 كفايات األهداف لدرس التربية الرياضية .  -1

 كفايات التنظيم .  -2

 كفايات التنفيذ .  -3

 كفايات طرائق التدريس .  -4

 كفايات التقويم .  -5

 هما : توصلت هذه الدراسة ال نتيجتين أساسيتين : الدراسة نتائج

إن الكفايات التعليمية األساسية ضرورية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية والتي يجب إن تستخدم  -1
 كمعيار للمعلم الكفء تم حصرها في خمس مجاالت هي : 

 كفايات األهداف لدرس التربية الرياضية .  -

 كفايات التنظيم .  -

 كفايات التنفيذ .  -

 كفايات طرائق التدريس .  -

 كفايات التقويم .  -

 حصل مجال األهداف على االهتمام األول وتاله مجال التخطيط ثم التنفيذ والتنظيم والتقويم .  -2

  :التاسعة عشر الدراسة -

 فلسطين . –جامعة القدس المفتوحة  2006 شاهين الفتاح عبد محمد دراسة 

 . المفتوحة القدس جامعة في العملية التربية برنامج تقويم : الدراسة عنوان

 وجهة من المفتوحة القدس جامعة في العملية التربية برنامج تقويم إلى البحث هذا يهدف  :الدراسة من الهدف
 :شملت متعددة، محاور في الطلبة نظر وجهات على الوقوف إلى الدراسة سعت وقد ، المعلمين الطلبة نظر

 .المتعاون  المعلم وأدوار المدرسة، إدارة وأدوار وخطواته، البرنامج أهداف
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  :وهي تحتوى هذه الدراسة على ثالث فرضيات  : الدراسة فرضيات

 .فوق المتوسط بدرجة الواردة المعايير المفتوحة القدس جامعة في العملية التربية برنامج يستوفي -

 في المعلمين نظر الطلبة وجهات في α  =0.05الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال - 
 ، التراكمي والمعدل ، والتخصص لمتغيرات الجنس، تعزى  العملية التربية برنامج في المفتوحة القدس جامعة
 .والحالة الوظيفية ، المدرسة واختيار ، االجتماعية والحالة

 في المعلمين نظر الطلبة وجهات في α  = 0.05الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال -
 .االستبانة ألبعاد تعزى  العملية التربية برنامج في المفتوحة القدس جامعة
 .التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم  :الدراسة منهج

 من الطبقي التوزيع وفق عشوائًيا اختيارهم تم معلًما، طالًبا  389من البحث عينة تكونت : وقد الدراسة عينة
 .% 25 وقدرها بنسبة أي طالًبا، 1557 والبالغ مجتمعالبحث،

 محاور هي : أربعة على موزعة فقرة  63من مكونة انياستخدمت استمارة استب: البحث أداة

  البرنامج أهداف -
  البرنامج تنفيذ خطوات -
  المدرسة إدارة دور -

 المتعاون  المعلم دور -    

  :في البحث نتائج أهم تتلخص  :الدراسة نتائج

 بعض وجود مع العالي، التقدير مستوى  في البرنامج تقويم انياستب على المعلمين الطلبة تقديرات كانت 1-
 . األربعة االستبانة محاور على توزعت التي الضعف نقاط

 الطلبة تقديرات متوسطات بين α  =0.05الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم تبين 2-
 .االجتماعية والحالة الجنس لمتغيرات تعزى  العملية، التربية برنامج على المعلمين

 الطلبة تقديرات متوسطات بين α=0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود تبين 3-
 وأبعاد المدرسة، واختيار والتخصص ، الوظيفية الحالة لمتغيرات وفقا العملية التربية برنامج على المعلمين

 .انياالستب
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  :العشرون  الدراسة -

 فلسطين – اليرموك جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة 

 جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية برنامج دور : الدراسة عنوان
 . اليرموك

 العملية التربية برنامج لدور المعلمين الطلبة آراء عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت  :الدراسة من الهدف
 .اليرمو  جامعة في الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب في إعداد

 .التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم قد  :الدراسة منهج

في  ، القصدية بالطريقة الدراسة عينة اختيرتو  وطالبة طالبا  ( 76 )شملت عينة الدراسة الدراسة عينة
 . 2004/2005الدراسي  العام من الثاني الفصل

  :البحث أداة

 برنامج دور عن آرائهم على للتعرف للطلبة المعلمين موجهة استخدم الباحث في هذه الدراسة استمارة استبيان
مقسمة  ( عبارة44تضم ) اليرمو  في جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

 مجاالت هي : ثالثة الى

 .فقرة 16  فقراته وعدد العملية التربية برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات: ولاأل  المجال

 .فقرة ( 13 ) فقراته وعدد العملية التربية برنامج في المتعاون  المعلم دور: لثانيالمجال ا

 .فقرة ( 15 ) فقراته وعدد العملية التربية برنامج في الجامعي المشرف دور: الثالثالمجال 

  :في البحث نتائج تتلخص  :الدراسة نتائج

 .السلوكي الجانب مع جنب إلى جنًبا العملية التربية مشرف لدور الفني الجانب على التركيز زيادة -
 العملية التربية مهارة المعلم الطالب إكساب في أساسًيا متغيًرا ليس الرياضية التربية في الدراسي التحصيل -

 .األساسية
 التربية مهارات لمعالجة مناسًبا مدخال العملية التربية برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات تعد -

 .العملية
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 : العشرون الواحدة و الدراسة  -

 مملكة البحرين . –رسالة ماجستير بجامعة البحرين  2003حسن  شوكت رانية 

 .البحرين مملكة في الرياضية التربية معلمي لدى توافرها الواجب التدريسية الكفايات :الدراسة عنوان

 معلمي لدى توافرها الواجب التدريسية الكفايات أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت الدراسة: من الهدف
 لمرحلةالمتغيرات  تبعا الكفايات هذه أهمية بدرجة مقارنات واجراء البحرين، مملكة في التربية الرياضية

 .الجنس الخبرة، التعليمية،

   الدراسة : تساؤالت

 مملكة البحرين؟ في الرياضية التربية معلمي لدى توافرها الواجب التدريسية الكفايات أهم هي ما -
 التعليمية التي يقومون  التدريس بكفايات يتعلق فيما العينة أفراد نظر وجهات في فروق  هنا  هل -

 بتدريسها؟
 معلمي توافرها لدى الواجب التدريس بكفايات يتعلق فيما العينة أفراد نظر وجهات في فروق  هنالك هل -

 التعليمية؟ الخبرة لمتغير تبعا الرياضية التربية
 معلمي توافرها لدى الواجب التدريس بكفايات يتعلق فيما العينة داأفر  نظر وجهات في فروق  هنا  هل -

 الجنس؟ لمتغير تبعا الرياضية التربية

 التحليلي. الوصفي الباحثة المنهج استخدمت : الدراسة منهج

 العشوائية . بالطريقة اختيارهم تم معلم و معلمة (203من ) الدراسة عينة : تكونت الدراسة عينة

 مجاالت سبعة على موزعة فقرة (75استخدمة الباحثة استمارة استبيان حيث تضم االستمارة ):  البحث أداة
 :هي

 تنظيم فقرة،  12 التخطيط فقرات، 8 األهداف فقرات ، 10 األكاديمية فقرة ، 11 الشخصية

 .فقرة 13 والتعزيز التقويم فقرة، 11 والتدريس العرض فقرات، 10 الفصل وإدارة

 الدراسة : نتائج

 . جدا كبيرة كانت مجتمعة المجاالت على الكفايات درجة أن إلى الدراسة نتائج أشارت -



 

 62 ص إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاين : الدراسات السابقة واملرتبطة اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لصالح التعليمية المرحلة لمتغير تبعا  0.05عند  إحصائية داللة ذات فروق  إلى النتائج أشارت -
 والخبرة. اإلعدادية، و الثانوية المرحلة

 الجنس . لمتغير تبعا داللة إحصائية ذات فروق  وجود عدم إلى النتائج أشارت كما

 : الثانية و العشرون الدراسة  -

 رسالة دكتوراه . –بالبحرين  2001 سنة فاطمة محمد هالل المالكي دراسة 

دور تعدد زيارات ،و الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم في التربية العملية بدولة البحرين  :الدراسة عنوان
 .المشرف التربوي في تذليلها

 : هدفت هذه الدراسة الى :الدراسة من الهدف

 .الكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم أثناء التربية العملية  -

 .تهيئة الظروف السليمة له ألداء دوره على أحسن وجه  -

 .كما هدفت الى تطوير اإلشراف على التربية العملية عن طريق تحليل تقارير المشرفين للطلبة  -

 ليل الصعوبات و المشاكل التي تواجه الطلبة .مشرف التربوي في تذمعرفة دور تعدد زيارات ال -

 .التحليلي الوصفي المنهج ةالباحث تاستخدم : الدراسة منهج

( طالبًا وطالبة، ممن أنهوا مقرر التربية العملية في الفصل 117تكونت عينة الدراسة من ):  الدراسة عينة
( مدرسة 44ضمن برنامج البکالوريوس  فرعي تربية، ملتحقون بـ ) 200/2001السنة الجامعية الثاني من 

والثانوية في التخصصات اآلتية: اإلسالميات، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  اإلعداديةمن مدارس البحرين 
 .العلوم، الرياضيات

 أداتان لتحقيق أغراض الدراسة. هذه الدراسة استخدمت:  البحث أداة

خمسين فقرة، تمثل كل منها صعوبة تواجه الطالب  ( 50تتكون من )  استبان استمارة هي : األداة األولى 
 المعلم في التربية العملية، وتتوزع هذه الصعوبات في أربعة أبعاد، هي: 

 .الصعوبات ذات الصلة بإدارة المدرسة المتعاونة -
  .الصعوبات ذات الصلة بالمشرف التربوي  -
 .بالمعلم المتعاون الصعوبات ذات الصلة  -
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 الصعوبات ذات الصلة بمكتب التربية العملية.  -

أما األداة الثانية فكانت استمارة تقويم أداء الطالب المعلم المعتمدة رسميًا من قبل كلية التربية في جامعة 
 جانبًا أدائيًا موزعة على سبعة مجاالت، هي: (20)البحرين، وهذه األداة تحتوي على 

 -تقويم تعلم التالميذ -ارة الدافعيةثاست -إدارة الصف -عملية التدريس -تعليمي/تعلمي التخطيط لموقف 
 .الجوانب الشخصية -التمكن من مادة التخصص

دلت نتائج الدراسة على أن أكثر الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم ذات الصلة بالمشرف  : الدراسة نتائج
 التربوي، هي:

 .عدم تنسيق المشرف مع الطالب المعلم موعدا مسبقا للزيارة الصفية -

 .وعدم محافظة المشرف على موعد الزيارة -

 وعدد الزيارات الصفية المقررة )خمس زيارات(. -

 أما الصعوبات ذات الصلة بإدارة المدرسة المتعاونة فكانت: 

 .قلة مشاركة الطلبة المعلمين في النشاطات المدرسية -

 قلة الوسائل التعليمية / التعلمية.  -

 وفي حالة الصعوبات ذات الصلة بالمعلم المتعاون کان ابرزها :

 .عدم تعاون مع الطالب المعلم -

 .عدم حضوره لمتابعته-

 .تقديم المساعدة والتوجيهات الالزمة لهعدم  -

 وفيما يتعلق بمكتب التربية العملية، فقد تركزت الصعوبات حول: 

 .ض أفالم وأشرطة مسجلة عن التدريس للطلبة المعلمين قبل القيام بالتربية العمليةعدم عر -

 .وعدم مساهمة مكتب التربية العملية المساهمة الفعالة في حل مشكالت الطلبة المعلمين -

 عدم عقد اجتماعات معهم باستمرار. -

 .التخصص  باختالف الجنس، أودلت النتائج على عدم اختالف هذه الصعوبات التي تواجه الطلبة  -
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 :الثالثة و العشرون  الدراسة –

 الجمهورية العربية السورية . 1989 ناصر يونس دراسة  

 والمعلمات المعلمين دور في العملية التربية دروس في األداء لتقويم مالحظة صحيفة بناء : الدراسة عنوان
 .سوريا في

 تهدف هذه الدراسة الى : :الدراسة من الهدف

 . العملية التربية دروس في األداء لتقويم لتقويم مالحظة صحيفة بناء -

  .التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع  :الدراسة منهج

  .وطالبة طالب  600البحث عينة شملت  :الدراسة عينة

  :في البحث تنائج تتلخص  :الدراسة نتائج

 تعليمية كفاءة 20 على تشتمل العملية التربية دروس في الطالب أداء تقويم مالحظة صحيفة تصميم -

 : على موزعة

 . تعليمية كفاءات (3 ) على ويشتمل الدرس تخطيط -

 . ةتعليمي كفاءة( 11 ) على ويشتمل الدرس تنفيذ -

 . تعليمية كفاءات (3 ) على ويشتمل الدرس تقويم -

 . تعليمية كفاءات (3 )على ويشتمل الشخصية -

 . 0. 91 تلثبااو  0.95ل مساويا فكان االداة  صدق حساب تم -

 عناصر لتعريف ومحاولة مقدمة الدليل ويتضمن ، المالحظة صحيفة استخدام في المدرب دليل وضع تم -
 .إجرائيا تعريفا بنودها لمختلف العائدة الصحيفة

 .العملية التربية حصة خالل من والتنفيذ التخطيط مهارات المعلم الطالب امتال  -
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 التعليق على الدراسات السابقة : .3
، و التي جاءت بعد من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة و المرتبطة بموضوع دراستنا الحالي     

عملية المسح العلمي لمجموعة من المجالت و الكتب و المذكرات و المواقع االكترونية ، نالحظ أن مختلف 
 –ها عالقة بأحد متغيرات هذه الدراسة ) برنامج التربية العملية الدراسات المتطرق لها في هذا الفصل ل

المهارات التدريسية ( ، حيث أن هنا  مجموعة من الدراسات تخص مجال التربية العملية وكل ما يتعلق بها 
: برامج التربية العملية ، واقع تنفيذ برنامج التربية العملية، تقويم عام للتربية العملية ، المشكالت و 

برنامج التربية العملية ، التطبيق الميداني ،  الصعوبات التي تواجه الطالب في التربية العملية ، االشراف على
و مهارات التطبيق و التدريس في التربية العملية ، هذا من جهة ، و من جهة اخرى دراسات لها تخص مجال 
التدريس و األداء التدريسي سواء أثناء تنفيذ برنامج التربية العملية أو أثناء الخدمة و هي الدراسات التي 

ت التدريس ، الكفايات التدريسية ، استراتيجيات التدريس ، التدريس خالل التربص الميداني تطرقت الى مهارا
،و المالحظ أيضا أن جل  هذه الدراسات لها نفس التخصص العلمي للدراسة الحالية و هو مجال التربية 

ه الدراسات البدنية و الرياضية وهنا  أيضا دراسات لها عالقة بالتدريس لتخصصات أخرى ، حيث أن هذ
سواء المحلية أو العربية تسعى الى نفس الهدف و هو االرتقاء بالتربية العملية و تذليل العقبات لتنفيذ برامجها 
و التقليل من الصعوبات و المشاكل التي تواجه الطالب و ذلك من أجل إكساب الطلبة مختلف المهارات و 

ذة أكثرا كفاءة ، وتحسين ظروف التربية و التعليم وفق الكفايات التدريسية  الالزمة و بالتالي تخرج أسات
السياسات التربوية المتبعة في هذه الدول،  ومن خالل هذه الدراسات يمكن الخروج بمجموعة من االستنتاجات 

 هي :

 . غالبية هذه الدراسات أتبعت المنهج الوصفي التحليلي ، كما هو الحال في هذه الدراسة 
  لها عالقة بأحد متغيرات الدراسة الحالية .كل الدراسات المعروضة 
  ان الدراسة الحالية تتفق مع غالبية الدراسات المذكورة من حيث األداة المستخدمة في الدراسة الميدانية

الموجه للطلبة و األساتذة و ذلك من أجل قياس المهارات التدريسية لدى الطلبة ،  نو هو االستبيا
دت على المالحظة و المقابالت سواء مع الطلبة أو المشرفين غير أن هنا  دراسات أخرى اعتم
 الجامعيين او األستاذة المتعاونين .

  ان معظم الدراسات ذهبت الى تقسيمات مختلفة للمهارات التدريسية و الكفايات أي  أنه ال يوجد اتفاق
 ريسية .بينها في ما يخص المجاالت التي من خاللها يتم قياس المهارات و الكفايات التد
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  تشير أغلبية الدراسات في توصيتها ، الى ضرورة القيام بدراسات أخرى لتحديد المهارات والكفايات
 الالزمة لتدريس التربية البدنية و الرياضية و سبل تطويرها من خالل التربية العملية .

  ناتها في تكوين و تشير غالبية الدراسات الى أهمية و فاعلية التربية العملية بمختلف عناصرها و مكو
 إعداد الطلبة و اكتسابهم للمهارات التدريسية .

  ، جل الدراسات السابقة تناولت مهارات التدريس وفق المجاالت التالية : التخطيط ، التنفيذ، التقويم
 االدارة الصفية و االتصال، كما هو عليه الحال في هذه الدراسة .

 :ة موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابق .4
الحالية دعما و اضافة للدراسات السابقة التي تخص موضوع التربية العملية و عالقتها تعتبر هذه الدراسة 

بالمهارات التدريسية و عملية إعداد الطالب ، حيث أن هذه الدراسة تهدف الى تسليط الضوء على الدور الذي 
نيات النشاطات البدنية و الرياضية للمهارات يلعبه برنامج التربية العملية في اكساب طلبة معاهد علوم وتق

التدريسية الالزمة لمهنتهم المستقبلية و االرتقاء بالتربية العملية و زيادة  دورها وفاعليتها في تكوين أساتذة 
 المستقبل ، حيث تتشابه الدراسة الحالية بالدراسات السابقة في النقاط التالية :

 السابقة من حيث المنهج المتبع . تتشابه الدراسة الحالية بالدراسات 

  لقد تشاركت الدراسة الحالية بالدراسات السابقة من حيث المتغيرات ، فهنا  دراسات تطرقت للتربية
 العملية و أخرى للمهارات التدريسية .

  تشابهت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات في استخدامها لالستبيان لقياس المهارات التدريسية 

 ابه هذه الدراسة مع الدراسات السباقة في هدفها االساسي أال وهو االسهام في تنمية و تطوير تتش
 المهارات التدريسية للطلبة المقبلين على التخرج .

 بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في مايلي :

 عالجتها لموضوع الدراسة .تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أهدفها و أهميتها و طريقة م 

  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث المكان الجغرافي وكذا عينة الدراسة و مجتمع البحث
 الذي أجريت عليه الدراسة .
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  و معالجة  تختلف هذه الدراسة عن سابقتها في بعض األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل
 معلوماتها .

 رات التي امهارات التدريسية و العبال لمجاالت في تقسيمهاالسابقة الدراسات الحالية مع  الدراسة ال تتفق
 تدل على االكتساب.

 جوانب استفادة الباحث من الدراسات السابقة : .5
فيه الدراسات السابقة و المشابهة التي لها عالقة بموضوع  تناولبعد تطرق الباحث لهذا الفصل و الذي 

 لى ما احتوته هذه الدراسات استفاد من النقاط التالية : ، واإلطالع عالبحث 

 التعرف على العديد من الكتب و المراجع الحديثة التي لها عالقة بالموضوع . -

 التعرف على مهارات التربية العملية و االلمام بها . -

 التعرف على المهارات التدريسية و مختلف تصنيفاتها . -

 اختيار منهج و أداة الدراسة . -

 تعرف على كيفية تصميم قائمة بمهارات التدريس .ال -

 التعرف علي كيفية بناء شبكة المالحظة . -

 بناء عبارات االستبيان و تحديد مجاالته . -

 المناسبة للدراسة الميدانية.االجراءات المتبعة و األساليب االحصائية  تحديد -
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 تمهيد:
والمعلم إعداد سليما متكامال أولويات مشكالت التعليم في المجتمعات العربية تحتل مشكلة إعداد األستاذ 

عامة والمجتمع الجزائري خاصة، حيث تعتبر عملية تكوين أستاذ كفء قادر على أداء مهامه بشكل سليم 
ذلك فإن وجود أساتذة أكفاء  وفعال، المفتاح األساسي والرئيسي لحل الكثير من المشاكل التربوية، وعلى

 سيساهم مساهمة فعالة في بناء األجيال وتنشئتهم تنشئة صحيحة .
تعتبر التربية البدنية والرياضية هي الجانب المتكامل من التربية التي تسهم بشكل كبير في النمو الشامل 

اشراف األساتذة  والمتزن للنشء وذلك من خالل ممارستهم لمختلف األنشطة البدنية والرياضية تحت
 المؤهلين، وعليه فإن عملية إعداد األستاذ أكاديميا تعتبر نقطة البدء في إعداد أجيال بأكملها .

 

وبما أن عملية إعداد األستاذ إعدادا متكامال هو األساس في مختلف معاهد وكليات التربية البدنية 
تنظيما دقيقا ومخططا له، له أهداف واضحة برنامج منظما   والرياضية في الجزائر، كان البد أن يكون هنا

وله األثر الكبير في تكوين الطالب واكسابه مختلف المعارف والمهارات التدريسية الالزمة لمهنته  ،
 المستقبلية . 

وعليه تعتبر التربية العملية في معاهد وأقسام علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أحد أهم أركان  
الطلبة  تكوينهم، فينظر الى التربية العملية على أنها برنامج متكامل ومتوازن يهدف الى اعداد برامج إعداد 

الطلبة بالشكل المطلوب ، وتعتبر التربية العملية المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاح برامج االعداد ، 
ومقاييس عملية تطبيقية، فهي فهي البوتقة التي تنصهر فيها مختلف المقاييس التعليمية من مقاييس نظرية 

بمثابة حجر الزاوية في اعداد الطالب، حيث يتعرف فيها الطالب على أهم متطلبات مهنة التدريس ويكتسب 
فيها فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح ، حيث يسطر برنامج خاص لها يسمى ببرنامج التربية العملية 

تمهيدية يتم فيها إعداد الطالب نظريا ويتلقى فيها مجموعة من راحل تبدأ بمرحلة ميمر بمجموعة من ال
المقاييس التي تهدف الى اكسابه مختلف المعلومات والمعارف والمهارات ثم عملية تنفيذ التربية العملية 

ويتم فيها اختزال الفجوة بين الجانبيين النظري والتطبيقي،   حيث يتم تطبيق ما قدم نظريا على أرض الواقع
ر البرنامج بآخر مرحلة وهي عملية تقويم التربية العملية، حيث أن هذا البرنامج يشتر  فيه العديد من ويم

الفاعلين ويسمون عناصر برنامج التربية العملية مثل الطالب والمشرف الجامعي واألستاذ المتعاون 
 بالمؤسسات التربوية وغيرهم .

أهدافها، مراحل  ،بية العملية من مفهومها، أهميتهاو عليه سوف يتم في هذا الفصل التطرق الى التر 
 عناصر البرنامج و غيره من النقاط .  ،تنفيذ برنامج التربية العملية
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 مفهوم التربية العملية  -1
الخبرة الواقعية والحقيقة التي يمر بها الطالب في فترة زمنية  :التربية العملية بأنها  عرف عامر الشهراني

وهذه النشاطات تساعد الطالب  ،بجميع النشاطات التعليمية التي يقوم بها المعلم األساسييقوم فيها ، محددة
اكتساب العديد من المهارات والخبرات والكفايات التربوية التي يحتاجها المعلم ليقوم بعملية  ىالمعلم عل

 1. التدريس بفعالية

ج وطرق التدريس يقوم على أساس الخبرة برنامج عملي ينفذه قسم مناه : هي وعرفها محمد ماجد الخطابية
العملية المباشرة من قبل الطلبة المعلمين، وبفترة زمنية كافية في الكلية، والمدرسة المتعاونة بإشراف هيئة 
متخصصة يتدرب خاللها الطلبة المعلمون على مختلف المواقف التدريسية، التعامل مع الطلبة والتالميذ في 

ة ، التي ُتكسبه الكفايات التربوية من الجوانب المهارية والوجدانية قصد إعداده معلما المدرسة واإلدارة الصفي
 2.  ذو كفاء تدريسية عالية

برنامج تدريبي علمي تقدمه كليات التربية الرياضية على  :بأنهافتحي الكرداني و مصطفى السايح عرفها 
مدى فترة زمنية محددة وتحت إشرافها، حيث يهدف البرنامج الى اتاحة الفرصة للكالب المعلمين لتطبيق ما 
تعلموه من معلومات وافكار ومفاهيم نظرية وتطبيقيا وعمليا أثناء قيامهم بمهام التدريس الفعلي بالمدرسة، 

ي يعمل على تحقيق األلفة بينهم وبين العناصر البشرية والمادية للعملية التعليمية من جهة، كما األمر الذ
 3.يعمل على اكسابهم الخبرات التربوية المتنوعة في الجوانب المهارية واالنفعالية من جهة أخرى 

جموعة النشاطات التي يقوم م :بكلية التربية بجامعة المنصورة التربية العملية بأنها عرفت هيئة التدريسوقد 
طالب كلية التربية ومعاهد إعداد المعلمين بأنها مجموعة النشاطات التي يقوم بها طالب كليات التربية 
ومعاهد إعداد المعلمين من خالل احتكاكهم المباشر بالتالميذ في المدارس التي يختارها معلموهم ليتمرنوا 

 4. بويكتسبوا المهارات الالزمة لمهنة التدري

يقضيها الطالب المعلم بالمدارس  ،فترة من التدريب الموجه: بأنها عرفها احمد اللقاني وعلي الجمل   
ويقوم أثناءها بالتدريب علي  ،والتي يختارها الطالب أو تحددها له الكلية ،االبتدائية واإلعدادية والثانوية
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وتتم  وأيام متصلة في نهاية العام الدراسي ،تدريس مادة تخصصه خالل أيام متفرقة طوال العام الدراسي
 1إلي إتقان المهارات التدريسية بطريقة عملية. تحت إشراف تربوي وهي تهدف

عملية التطبيق الفعلي للمكتسبات القبلية النظرية القابلة للبلورة  بأنها : كما عرفها السعيد مزروع و آخرون 
بما في ذلك المنشآت الرياضية  ،لطالب المعلموالتكييف على حسب ظروف العمل التي يوجد فيها ا

والوسائل البيداغوجبة والمستوى الفعلي للتالميذ خالل الفترة الزمنية المحددة من طرف كلية التربية البدنية 
 2والرياضية .

تلك الفترة الزمنية التي يسمح فيها لطالب التربية بالتحقيق صالحية  :بأنها  وعرفها محمد زياد حمدان
يا وتعليميا وإداريا لخبرات ومتطلبات الصفوف الدراسية الحقيقة بإشراف وتوجيه مربين مقس ظري إعدادهم الن

 3مؤهلين من كلية اإلعداد ومدرسة التطبيق معا من إحداهما.

ويخصص لها فترة زمنية محددة إلتاحة فرصة  ،عداد التربوي احد جوانب اإل :بأنها عرفتها فتحية عساس 
للطالب المعلمين لتطبيق ما درسوه نظريا من المقررات األكاديمية والثقافية والتربوية بصورة عملية في 

 4المدارس.

نية التي الفترة الزم : وعرفت التربية العملية في المعاهد والكليات التربوية بالمملكة العربية السعودية بأنها
يقضيها طالب أو طالبة المعاهد والكليات التربوية بالمملكة العربية السعودية لمشاهدة وممارسة التدريس 

وذالك  ،بمدارس التعليم العام وهذه الفترة غالبا ما تكون في الفصل الدراسي األخير الذي سبق التخرج
ج وطرق التدريس بالكلية التي ينتمي إليها بإشراف احد أعضاء هيئة التدريس أو المحاضرين من قسم المناه

 5. وفي إطار النظم والقواعد المتبعة في مدرسة التدريب الحديث ،الطالب

الجانب التطبيقي من برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم هي : يعرفها عمر عبد الرحيم نصر هللاو 
على القيام بوظيفة المعلم التي تتم داخل الصف أو خارجه من قبل الطالب المعلم وبإشراف وتوجيه المعلم 
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في المدرسة المتعاونة واألستاذ المشرف في الجامعة أو معهد إعداد المعلمين، ويتم هذا التكوين  ولؤ المس
 1. المشاهدة، المشاركة، والممارسة ،ة مراحلفي عد

بانها : مجمل األنشطة و الخبرات التطبيقية التي تنظم في اطار برنامج  يعرفها  محمود حسان سعدكما 
الى اكساب الطالب الكفايات المسلكية الالزمة التي يحتاج اليها في أداء  فاعداد المعلمين و تأهيلهم، وتهد

 2مهامه التعليمية .

 مجاالت التربية العملية : -2
 تنقسم التربية العملية الى ثالث مجاالت اساسية هي :

 
فمعلم التربية الرياضية في مهنته يتعامل مع الكائنات البشرية، والعقول االنسانية،  المجال البشري : -2-1

مع فكر االنسان وثقافته ويتعامل كذلك مع قيمه وسلوكه وخلقه، فهو يتعامل مع بشر مثله، لذا يجب أن 
الل يكون على علم بقدراتهم وخصائصهم السنية وميولهم واهتماماتهم، ويعمل على اشباع ذلك من خ

 معامالته لهم كعقل وجسم في آن واحد .

يتمثل ذلك في المدارس المختلفة التي يقوم فيها الطالب بالتدريب  : مكاني ) الجغرافي (المجال ال -2-2
 . ثانوي ( –اعدادي  –الفعلي لمراحل دراسية مختلفة ) ابتدائي 

 ية الرياضية في نظامين :وقد حددتها الالئحة الداخلية لكليات الترب :زمني المجال ال -2-3

 . التربية العملية المنفصلة : بواقع التدريب ليوم واحد في االسبوع 
 . 3التربية العملية المتصلة : وهو تدريب متواصل لمدة ال تقل عن أربعة أسابيع 

 أهمية التربية العملية : -3
ترجع أهمية التربية العملية الى أهمية األهداف التي تسعى الي تحقيقها، والى ما تحاوله من سد الفجوة بين 
النظرية والتطبيق،  إضافة الى أنها تنسجم مع االتجاهات التربوية المعاصرة في إعداد المعلمين وتدريبهم، 

التربوية ال تعد مؤشرا كافيا يمكن أن نحكم  خاصة أنه معرفة الطالب المعلم بالمفاهيم والمبادئ والنظريات
من خالله على نجاح الطالب المعلم في مهنة التدريس، وانما البد من التأكد من قدرته على تطبيق هذه 
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المعارف والمفاهيم والمبادئ والنظريات بطريقة علمية صحيحة واسلوب أدائي سليم ، وبذلك يمكن القول أن 
 1مهارات أو المهارات التدريسية التي ستمكنه من أداء عمله على أكمل وجه .الطالب المعلم قد اكتسب ال

تطرق العديد من المختصون الى أهمية التربية العملية، وهنا يقوم الباحث بحصر أهمية التربية العملية في  
 النقاط التالية :

المدرسين العاملين باإلدارة تنمية الخبرات العملية لدى الطالب من خالل التفاعل المباشر مع التالميذ و  -
 المدرسية .

أن التربية   Bucher charlesالربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث أكد تشارلز بيوتشر  -
العملية تحقق العالقة بين النظريات وممارستها، وتعطي االحساس بالمسئولية، وتساعد الفرد على 

 التكيف مع بيئته . 
 ل والتواصل مع التالميذ .تنمي مهارات التفاع  -
 .تعد الطالب الكتساب فهما واسعا لعملية التعلم ومعرفة المشكالت تحت توجيه المشرف المختص  -
 2تعمل على تطوير مهارة الطالب الخاصة بالتقييم الذاتي لقدراته . -
لمختلف المواد امتال  الكفايات العملية الالزمة لمعلم المرحلة المختارة التي ترتبط بأساليب التدريس  -

 واستخدام الوسائل التعليمية، وادراة الصفوف، والتعامل مع أطراف العملية التربوية .
الحفز على القراءة والتفكير أثناء التحضير ليلم بالمادة من جميع جوانبها لتوسيع مدار  التلميذ، فالمادة  -

 الدراسية هي الحد األدنى لضمان نجاحه في تعليمها .
 للطالب المعلم للتدرب على مهارات عملية محمددة اليمكن اتقانها إال بالممارسة مثل اتاحة الفرصة  -

* استخدام الوسائل التعليمية * اشرا  التالميذ في النشاط * معالجة المشكالت *ادارة الصف * اثارة 
 الدافعية * التعزيز * التقويم .

المعلم بعناصر النظام التعليمي كمدير المؤسسة، يعمل برنامج التربية العملية على احتكا  الطالب  -
 3والمعلمين، التالميذ، المنهاج، التجهيزات والمرافق المدرسية .

 التعرف على طبيعة العملية التعليمة، وتكوين اتجاهات معينة ازاءها . -
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ستفيد منها تمكين الطالب المعلم من اكتساب مجموعة من المهارات والمعلومات واالتجاهات، ألجل أن ي -
 مستقبال في مهنة التعليم، ويجعلها مرشدا له في مواجهة صعوبات المواقف التعليمية .

 معرفة القيم األخالقية المرتبطة بمهنة التعليم وممارستها . -

تدريب الطالب المعلم على تحمل المسؤولية في التنظيم المدرسي والمشاركة في األنشطة التربوية  -
 1ر أن يقتصر دوره على التدريس فقط .واالجتماعية من غي

التكيف مع  إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على قدراته الذاتية وكفاءته التدريسية مما يساعده على -
 .المواقف التعليمية

المعارف التي درسها  و تشكل عملية التدريب على التغذية الراجعة للطالب المعلم حول الدراسة النظرية -
مدى صلة المواد النظرية التي درسها بالكفاءات التدريبية مما يولد  للطالب المعلم اإلقبال نظريا حيث يري 

 .على الجانب النظري 

شعر الطالب المعلم باألمن والثقة بنفسه في مواجهة مختلف المواقف التعليمية ألن أخطاءه متوقعة لذا ت -
 2يجب التعرف عليها من خالل الممارسة الميدانية.

  .الطالب المعلم على تكوين أسلوب خاص به في تدريس  وبلورة فلسفة التربوية تساعد  -

 .تنمي القدرة على الربط بين مختلف عناصر العملية التعليمية  -

 واالستفادةالفرصة للطالب المعلم في مرحلة المشاهدة المعلم المتعاون لتنفيذه لدروس والمقررات اتاحة  -
 3مهنية.وجعلها خبرة  من مختلف المواقف التعليمية

 أهداف التربية العملية -4
من خالل ما تقدم من تعريفات للتربية العملية  وأهميتها في تكوين الطالب ألداء مهمته المستقبلية، يتضح 
أن الهدف األساسي للتربية العملية هو إعداد  الطالب وتأهيله ليكون أستاذا ناجحا، واتاحة الفرصة من أجل 

عديدة ، يسعى القائمون عليه على توفير تحقيق األهداف العامة، حيث أنه لكل عمل يراد له النجاح أهداف 
كل األسباب التي تؤدي الى تحقيقها، ولكل كلية أو معهد في مختلف الدول أهداف  معينة لبرنامج التربية 

 مجموعة من أهداف التربية العملية : نستعرضالعملية، وهنا سوف 
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 لتربية العملية نذكر منها :عدد من األهداف ل عامر الشهراني والحسن المغيدي وفريال أبو ستة حدد

 _ إكساب الطالب المعلم المهارات األساسية الالزمة التي تطبقها طبيعة عمل المعلم.

 _ إتاحة الفرصة أمام الطالب المعلم لتطبيق ما تعلمه من مبادئ ونظريات تربوية في الميدان الواقعي.

القدرة علي ، التحمل، التدريس مثل: الصبر_إكساب الطالب المعلم بعض االتجاهات االيجابية نحو مهنة 
 الصدق وغيرها. ،واإلخالص اتخاذ القرار

 _ إكساب الطالب المعلم مهارات التقييم الذاتي.

_ إتاحة الفرصة للمشرف والمعلم المتعاون وإدارة المدرسة لتقويم الطالب المعلم من حيث إمكاناته كمعلم 
 وكذلك مدى مالئمته لمهنة التدريس.

    ئة المناخ أمام الطالب المعلم الذي يبدأ فيه اإلحساس بالمسؤولية الكاملة نحو مهنة التدريس _ تهي
 1ومتطلباتها.

 عملية أهداف تتمثل في :الأن للتربية قطاف محمد كما أشار اليه   بينما يرى دوقان عبيدان

 برامج التربية العملية.فهم مبادئ وحقائق المعارف والمهارات التي يكتسبها الطالب المعلم في _ 

معرفة الطالب المعلم لمهام وحقوق و واجبات المعلم عن طريق الخبرة المباشرة التي يكتسبها من برامج _ 
 التربية العملية.

استكمال وإنهاء المساقات  مساعدة الطالب المعلم في كليات العلوم التربوية ومعاهد إعداد المعلمين،_ 
 أستاذ ومعلم.  العلمية المكملة لنيل درجة

إفساح المجال أمام الطالب المعلم لمعرفة األعباء التي يقوم بها المعلم وكيفية تذليل الصعوبات التي _ 
 تعترضه من خالل زيادة الوعي المهني لدى الطالب المعلم.

تين النظرية اإلسهام في تعزيز توجيهات وزارة التربية والتعليم المعلقة بإعداد وتأهيل المتعلمين من الناحي_ 
 2 والتطبيقية العملية قبل الخدمة وأثنائها.
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الى ان هذه االهداف العديدة للتربية العملية جعلت الباحثين والمختصين يصنفون أهداف التربية العملية الى 
 ثالث مجاالت أسياسة يستعرضها الباحث في النقاط التالية :

 أهداف الجانب المعرفي : -أوال

 أهداف الجانب المعرفي في النقاط التالية : على و غادة جاللحددت كل من زينب 

 تمكين الطالب المعلم من فهم عمليتي التعليم والتعلم، وتساعدهم على تطبيق نظريات التعلم . -
 تعريف الطالب المعلم بالمعلومات حول المناخ الدراسي والمشكالت التي قد تواجهه وكيفية مواجهتها  -
 لتربية الرياضية للمراحل الدراسية المختلفة .التعرف على المقررات ا -
 التعرف على الوسائل التعليمية المختلفة وامكانية استخدامها في درس التربية الرياضية . -
معرفة الطالب المعلم بأسس طرق التدريس، واألنشطة والمهارات الرياضية ومدى مناسبتها للمراحل  -

 1السنية المختلفة .

 : هاري المأهداف الجانب  -ثانيا

 في النقاط التالية : األهداف المهاريةحدد فتحى الكرداني و مصطفى السايح 

مهارة  -مهارات تحليل المحتوى  -مهارة التحضير -: تنمية مهارات التدريس لدى الطالب المعلم  -
 دروس. المهارة تنفيذ  -تخطيط الدروس 

 التمكن من اكتساب مهارات حل المشكالت والصعوبات التي تواجههم.  -
 وجه النشاطات المختلفة في المدرسة.  االشترا  الفعلي في -
 السيطرة على مهارات الحركات المختلفة الصوت أثناء الدرس.  -
 مهارة إعطاء النموذج الصحيح.  -
 مهارة الشرح الدقيق لكيفية أداء المهارة.  -
 تعليم المهارة الحركية .  مهارة التدرج في -
 مهارة إعطاء التغذية المرتدة المناسبة في الوقت المناسب.  -

 2استخدام الطرق المختلفة في تعلم المهارات حسب الهدف المحدد.  -
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 : وجداني ) االنفعالي (أهداف الجانب ال -ثالثا

أن أهداف الوجدانية للتربية العملية  يرى سالم مهدي و عبد اللطيف حمد كما أشار اليه السعيد مزروع 
 تتمثل في : 

 .نحو مهنة التدريس  ةتنمية االتجاهات االيجابي -
 .تدعيم الشعور باالنتماء الى مهنة التدريس  -
 .االهتمام بالسلو  العام والمظهر الخارجي للطالب المعلمين ،تنمية أخالقيات مهنة التدريس  -
 الخبرة، مثل المشرف والمدير .تقبل النقد وتوصيات االخرين ذوي  -
تكوين االتجاهات العلمية لدى الطالب المعلمين كالدقة في القول والفعل، حب االستطالع،  -

 1.الموضوعية، التروي في اصدار الحكم، المرونة والتواضع 

 أسس التربية العملية ومبادئ نجاح برنامجها : -5
البد من مراعاتها في تخطيط وتنظيم برنامج  والمبادئ،ترتكز التربية العملية على مجموعة من األسس 

التربية العملية وذلك من أجل الوصول الى تحقيق اهدافها وغاياتها، ومن بين المبادئ واألسس التي يوصى 
 بها المختصون نذكر مايلي :

 مبادئ التربية العملية نذكر منها مايلي : عدد أحمد ماهر أنور و آخرون 

 .التربية العملية توافر مجموعة من اإلمكانات البشرية والتجهيزات المادية المتنوعة  يتطلب نجاح برنامج -
 ينبغي أن تكون أهداف برنامج التربية العملية واضحة للمشتركين في البرنامج جميعا  -
يم يتوقف نجاح برنامج التربية العملية على درجة التخطيط والتنظيم، وبالتالي فانه البد من التخطيط والتنظ -

 الفعال برنامج التربية العملية .
 ينبغي أن يتحقق روح العمل التعاوني بين جميع االطراف المشاركة في البرنامج . -
 ينبغي أن يتصف برنامج التربية العملية باالتساع، بمعنى أن تداعى فيه الفروق الفردية بين الطالب . -
ب المعلميين المتعاونيين أي المعلمين الذين يراعى في برنامج التربية العملية العمل على إعداد وتدري -

  2برنامج التربية العملية . فيعملون ويدربون في صفوفهم باالضافة الى توعية ادراة المؤسسة بأهدا
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 ترى زينب على  وغادة جالل أن مبادئ التربية العملية تتمثل في :

سرعة تسجيل الطالب في مدراس التدريب، وانهاء كافة االجراءات الخاصة بتحديد عدد المدارس وعدد  -
 .المشرفين 

 أال تقل فترة التدريب العملي على فصل دراسي . -
 أن يكون المشرف على الطالب المعلم عضة هيئة تدريسية بالكلية . -
من  ةطالب ،لالستفاد  5الى  4من  يجب أن يتراوح عدد الطالب المعلمين في المدرسة الواحدة -

 توجيهات المشرف التربوي .
  1تقليل الفجوة بين ما يتعلمه الطالب نظريا في الكلية وبين ما يقوم بتدريسه في المدرسة. -

 ، العديد من مبادئ التربية العملية منها : بينما حدد مصطفى عبد السميع وسهير محمد    
أساسيا من مكونات برمج إعداد المعلم، حيث يختبر قدرته على التدريس، اعتبار التربية العملية جزءا  -

 والقيام بأدوار المعلم المختلفة.
شمولية برنامج التربية العملية لتنمية جميع جوانب الطالب المعلم ومهاراته، سواء داخل الفصل أو داخل  -

 هذا البرنامج .المدرسة بتفاعله مع أنشطة المدرسة واالدارة المدرسية، أساس لنجاح 
المشاهدة والمالحظة الواعية ركن أساسي في برنامج التربية العملية التي تتضمن أهداف تنمية القدرة  -

 على المشاهدة المنظمة الهادفة والمالحظة الواعية الذكية لدى الطالب المعلم .
ث يشتمل التقويم على كل تعد عملية تقويم الطالب المعلمين ركنا اساسيا من أركان التربية العملية ، بحي -

ما يقوم به الطالب المعلم داخل جدران المؤسسة المضيفة، حتي يستفيد من معرفة جوانب القوة والضعف 
 2لديه لتحسين أدائه في المواقف التالية .

 التربية العملية : مهارات -6
س المكتسبة من التربية بأن مهارات التربية العملية متعددة ) أي مهارات التدرييقول صالح الدين عرفة 

العملية (  حسب هدف كل منها، فهنا  مهارات التدريس الخاصة بأداء المعلم النظري التخطيطي قبل 
دخوله الفصل الدراسي، وهنا  مهارات التدريس األدائية، التي تتضح من خاللها سلوكيات  المعلم أثناء 
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ييم المعلم الذاتي ألدائه السابق، والتعرف على نواحي التدريس، وهنا  مهارات التقويم التي يتم من خاللها تق
 1القصور التي تواجهه ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها في المواقف الجديدة .

 مهارات التخطيط : -6-1

 ومن المهارات التي ينبغي التدرب عليها للتمكن من مهارة تخطيط الدرس : 

 العقلي . تحديد خبرات التالميذ السابقة ومستوى نموهم -
 تحديد المواد التعليمية والوسائل المتوفرة للتدريس . -
 تحليل محتوى المادة العلمية للدرس وتحديد محتوى التعلم . -
  . صياغة أهداف التعلم -
 تصميم استراتيجية لتحقيق أهداف التعلم  -

 :نفيذمهارات الت -6-2

 منها :وسائط تعليمية متنوعة  طرق واساليب التدريس و استخدام وتشمل

التقيد  -  تنويع الحركة و الصوت-التعزيز –استخدام الوسائل التعليمية  -استخدام األسئلة  -التمهيد 
 تنسيق اجراءات تنفيذ الدرس . -بالحصة الزمنية 

 :قويممهارات الت -6-3

 وتتضمن مهارات التقويم ما يلي : 

 المتعلمين .تصميم وإعداد أدوات التقويم المختلفة وجميع البيانات عن  -
 2تشخيص نواحي القصور والقوة في العملية التعليمية . -

 : مراحل برنامج التربية العملية -7
لبرنامج التربية العملية مراحل ثالث، يحرص قسم المناهج وطرق التدريس أن يوليها اهتماما كبيرا خاصة 

من المحاضرات من حيث تحديد اهداف كل مرحلة على حدى، ووضع خطة تفصيلية تتضمن عددا 
والتدريبات وعمليات التقويم كما تتضمن مجموعة من األنشطة الهادفة الموجهة التي يتعرف بها الطالب 

 3 المعلم على جميع جوانب العملية التعليمية التي سوف يقوم بها مستقبال.
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البرامج المسطرة عبر وتعددت كثيرا تقسيمات الباحثين لمراحل التربية العملية، وهذا راجع الى اختالف 
مختلف الدول والجامعات، فبعد االطالع على مختلف تقسيمات ومراحل برنامج التربية العملية حدد الباحث 

 في هذه الدراسة مراحل برنامج التربية العملية الى ثالث مراحل أساسية هي :

 . مرحلة التمهيد للتربية العملية 
 . مرحلة تنفيذ التربية العملية 
 ويم التربية العملية .مرحلة تق 

 مرحلة التمهيد للتربية العملية : -7-1

تعد هذه المرحلة على جانب كبير من األهمية، ألنها بمثابة األساس الذي يقوم عليه برنامج التربية العملية 
، واذا لم يكن هذا األساس متسما بالقوة و الصالبة أصيب بالتصدع و االنهيار، وهذه مسلمة ينبغي أال 

 1افل عنها.نتغ

 وتشمل هذه المرحلة على ثالثة مراحل فرعية هي :

 داد  المعرفي و المهني :مرحلة االع -7-1-1

أن االعداد المعرفي يكون في صورة مقررات نظرية  في مجال التخصص  تقول زينب علي وغادة جالل
مثل المناهج وطرق التدريس وعلم النفس، االرشاد والتوجيه، التربية الحركية ، اصابات المالعب، التدريب 

 2الرياضي و تكنلوجيا التعليم ،

ب مهارات التدريس والعمل أن المقصود باإلعداد اكساب الطال ويقول على محمد وعلى ماهر وايمان ماهر
 3على تنميتها لديهم بمزيد من التدريبات مما يعينهم على ممارسة المهارات التدريسية .

بأن االعداد المعرفي للطالب هو مرحلة يتم فيها اجتماع المشرف مع الطالب  ويقول السعيد مزروع
تعرف على المهام التي ينبغي أن يقوم بها المعلمين لتعريفهم بطبيعة التربية العملية وأهدافها وأهميتها وال

الطالب ومدرس الفصل ومدير المؤسسة، وكذلك يجب على المشرف أن يوجه الطالب المعلم الي كيفية 
 4تعامله مع كل من يتصل به في مجال التربية العملية .
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 االستعداد:مرحلة  -7-1-2

التنسيق بين الجامعة ووزارة التربية  لعمل إجراءات في هذه المرحلة يتم  أنهيقول ماجد محمد الخطايبة  
 1.الالزمة وتحديد المدارس التي سيتم توزيع الطلبة عليها

أن المقصود باالستعداد هو قيام قسم المناهج و طرق  على ماهر وايمان ماهر، ويقول على محمد 
بل البدء في تنفيذ التربية العملية التدريس بعمل كل االجراءات الالزمة والضرورية لنجاح التربية العملية ق

 بوقت كاف والتي من أهمها ما يلي :

 بوزارة التربية والتعليم ، للتنسيق معها بشأن تحديد المناطق التعليمية والمدارس التي سيتم فيها  لاالتصا
 تطبيق برنامج التربية العملية .

 . الحصول على رغبات الطالب المعلمين في اختيار مدارس التدريب 
 . إعداد كشوف توزيع الطلبة المعلمين و ارسالها لمدارس التدريب 
 . إعداد بطاقات التقويم للطلبة المعلمين 
 . حصر أسماء هيئة التدريس الذين سوف يتولون االشراف على الطلبة 
    عقد اجتماع موسع مع االساتذة المشرفين، والموجهين لمناقشة األمور المتعلقة ببرنامج التربية

 2العملية.

 :التهيئةمرحلة  -7-1-3

في هذه المرحلة يجتمع األساتذة المشرفين على التربية العملية مع الطلبة يقول ماجد محمد الخطايبة 
المعلمين لتوضيح وشرح كل ما يتعلق بالتربية العملية الميدانية وشرح الواجبات والمسؤوليات التي تقع على 

 3.عاتق الطلبة المعلمين أخالقيات المهنة التشريع المدرسي 

 ه المرحلة في مايلي :أهم نقاط هذأحمد ماهر بينما يحدد 

  أهدافها ومبادئها . ،أهميتها، تعريف الطلبة بمفهوم التربية العملية 
 . تعريف الطلبة بمسؤوليات األطراف المشاركة في التربية العملية 
 . مراجعة مكونات خطة الدرس اليومي مع الطلبة، وكيفية اعدادهم للدروس 
 . مناقشة عوامل النجاح في التربية العملية 
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 1زويد الطالب بالتوجيهات واالرشادات العامة الالزمة لهم في مجال التربية العملية .ت 

 لتربية العملية :تنفيذ امرحلة  -7-2

تعتبر مرحلة التنفيذ في برنامج التربية عملة مرحلة أساسية و في غاية األهمية حيث تتضمن هذه المرحلة 
أهميتها من حيث أنها المرحلة األولى في التطبيق  عديد من المراحل والعمليات،  تكتسي هذه المرحلة

الفعلي للبرنامج وأولى خطوات الطالب المعلم  في الميدان، واختلف المختصون والمؤلفون في تحديد 
مختلف خطوات هذه المرحلة وكثرت تصنيفاتها اال أن أغلبهم يتفقون و يشتركون في محتوى هذه المرحلة 

ك الخطوات يختلف، وتتضمن مرحلة تنفيذ التربية العملية ما يعرف بالتربص وخطواتها إال أن ترتيبهم لتل
الخطوة الثانية بعد المشاهدة .  الميداني في  معاهد التربية البدنية و الرياضية بالجزائر، حيث انه يكون في

ن داخل  وهي المشاهدة الحية التي تكو  اال ان اختالف تصنيفات مرحلة المشاهدة جعلت جزء من المشاهدة 
 مؤسسة التربص، تكون ضمن التربص الميداني .

 وهنا يحدد الباحث مختلف مراحل تنفيذ برنامج التربية العملية :  

 :التدريب المصغر( –التدريب على التدريس )حصة البيداغوجيا التطبيقية مرحلة  -1 -7-2

من خالل اطالع الباحث على مختلف األدبيات التي تكلمت عن مرحلة التدريب على التدريس ومن خالل  
مالحظته لواقع هذه المرحلة بمعهد جامعة بسكرة يمكن أن تعتبر مرحلة التدريب على التدريس أولى 

ت مرحلة التدريب  على خطوات تنفيذ برنامج التربية العملية التي تتم داخل الكلية أو المعهد وتعدد تسميا
التدريس فهنا  من يسميها التدريس المصغر مثل دول المشرق العربي بينما تسمى في الجزائر بالبيداغوجيا 
التطبيقية  وهي عبارة عن مقياس يدرس في مختلف معاهد وأقسام علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

ا الطالب بتقديم حصة نموذجية من آداء أحد والرياضية بالجزائر وهي عبارة عن حصة تطبيقية يقوم فيه
الطالب بحيث يمثل زمالئه في الفوج دور التالميذ وتكون تحت اشراف األستاذ الجامعي وبعد نهاية الحصة 

  يكون عملية التقويم وتصحيح األخطاء وتقديم االرشادات والتوجيهات.

حيث يقوم الطالب المعلم بتدريس درس مصغر محدد  ،والتدريس المصغر تدريس حقيقي ذو أبعاد مصغرة
لمجموعة صغيرة من المتعلمين من زمالء الطالب المعلم يتراوح عددهم من  -هدف أو هدفان -األهداف

وعادة ما يتم تسجيل هذا الدرس  ،دقيقة 15 -5ولمدة قصيرة من الزمن تتراوح من  ،أشخاص 10_ 5
تفادة من النقد البناء للمشرف وللزمالء وللطالب المعلم نفسه)نقد ذاتي( بكاميرا الفيديو وإعادة المشاهدة لالس
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ويعيد الطالب المعلم تدريسه مرة أخرى لالستفادة من التغذية الراجعة الناتجة من عمليات النقد في محاولة 
 لتحسين مهاراته المستهدفة وتحسين أدائه.

أن هذه المرحلة تهدف الى اتاحة الفرصة للطالب المعلم على التدريب على  وتقول زينب عمر وغادة جالل
المهارات التدريسية واألنشطة التعليمية في مواقف تعليمية مصغرة على زمالئه بالكلية تحت اشراف عضو 

، وأحيانا يتم تسجيل درس التربية  Feedbackهيئة التدريس الذي يساعده على امداده بالتغذية الراجعة
 لرياضية للطالب المعلم بكاميرا فيديو وإعادة مشاهدته مع زمالئه لتحسين األداء التدريسي ، ا

 ويستحسن أن يتم التدريب على التدريس من خالل استخدام أسلوب التدريس المصغر والذي ينحصر في

 ب المهارة تجزئة الدرس ألجزاء صغيرة ، أي تدريس مهارة واحدة أو جزء واحد من الدرس ليكتسب الطال  -
( وهذا يجعل الطالب المعلم يتقبل العمل ويتيح له فرصة أوفر  دقائق 10-5تقليل زمن التدريس )   -

 للنجاح .
طالب( و يسهل ذلك عملية تعليم التالميذ للمهارة بشكل يوفر الوقت و الجهد  6-4تقليل عدد الطالب )  -

 1، والتكرار ليكتسب الطالب المعلم المهارات التدريسية.

 :المشاهداتمرحلة  -2 -7-2

م، حيث قسم الباحث هنا مرحلة تعتبر مرحلة المشاهدات خطوة هامة في طريق اعداد الطالب المعل
 المشاهدة الى مرحلتين هما كالتالي : 

 مرحلة المشاهدة المتلفزة : -أوال

ولكنها   ،أن مرحلة المشاهدة المتلفزة هي مرحلة أخرى من التهيئة للطالب المعلم يرى محمود حسن
أعمق من المرحلة األولي وهي مرحلة التهيئة المعرفية حيث يعد التلفزيون التعليمي والفيديو كاسيت من 

ونقل األفكار التقنيات الحديثة في العملية التعليمية التي لها مقدرة فائقة علي جذب انتباه المشاهدين 
 والمفاهيم والتعبير عنها بوضوح.

وفي هذه المرحلة تتاح الفرصة للطالب المعلم  لمشاهدة نماذج تدريسية متنوعة بواسطة أجهزة الفيديو 
والتلفزيون التعليمي مما يمنحه فدرا جيدا من الخبرة يمكن االستفادة منه قبل أن يقوم بتجربة التربية العملية 

 2الميدانية.
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آخرون أنه في هذه المرحلة يتم استخدام وسائل تكنلوجية حديثة وقد أدى ذلك ول السعيد مزروع وويق
الى ظهور العديد من نماذج التدريس التي تعرض للطالب المعلم خبرات تدريسية متنوعة يستطيع من 

 1خاللها أن يختار ما يناسبه .

اب الطلبة لمختلف المهارات وطرق التدريس بالتالي يمكن القول ان هذه المرحلة مرحلة مهمة في اكتس
من خالل مشاهدتهم لنماذج تعليمية ومواقف حقيقية باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 كالتلفيزيون والفيديو وادوات العرض .

 مرحلة المشاهدة الحية : -ثانيا

 يكلف المرحلة هذه فى بالسعودية أنبجامعة سلمان بن عبد العزيز يقول فريق عمل من كلية التربية 
 يالحظوا أن الطالب من ويطلب المختلفة، والمدارس الصفوف في المعلمين ممارسات بمشاهدة الطالب
 وإعدادهم تهيئتهم برنامج من كجزء التعليم مراحل من مرحلة أية في الصفية المعلمين وفعالياتهم أنشطة
 2التعليم. لمهنة

أن مرحلة مشاهدة التطبيق يقصد بها قيام الطلبة المعلمين ويقول فتحي الكرداني و مصطفي سايح 
بمشاهدة و مالحظة كل مايجري حول أوجه نشاط تعليمي لدروس التربية الرياضية مالحظة دقيقة و منظمة 

تامي ( كذلك الجزء الخ –الجزء األساسي  –و موجهة نحو مشاهد الدرس الرئيسية ) الجزء التمهيدي 
 3مشاهدة مواقف معينة يتفق عليها عضو هيئة التدريس القائم بعملية التطبيق مع الطالب المعلمين 

 في النقاط التالية :أهداف مرحلة المشاهدة الحية ومن خالل ما تقدم يمكن حصر 

 .مساعدة الطالب المعلم علي التكيف مع الجو المدرسي الجديد 

  المعلم للتعرف علي األنشطة المدرسية.إتاحة الفرصة أمام الطالب 

 .إتاحة الفرصة أمام الطالب لتعرف علي أنماط متعددة من العالقات اإلنسانية داخل المجتمع المدرسي 

  محاولة ربط ما تعلمه نظريا في الكلية بما يالحظه أو يشاهده أثناء حضوره مع المعلم المتعاون خالل
 4فترة المشاهدة.

 التعليمية المتنوعة المواقف في للطالب المختلفة السلوكية علمين األنماطالم الطالب يتعرف أن. 
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 والمقصودة والمنظمة الدقيقة المالحظة مهارات المعلمين يكتسب الطالب أن. 
 مثل األكفاء، المعلمين لدى اإليجابية االتجاهات ببعض المعلمين الطالب يتأثر أن : 

 .العمل وإتقان اإلخالص إلى باإلضافة التالميذ، مع التعامل في الحكمة الصبر، الموضوعية،     

 التعليمية، الوسائل توظيف وأساليبه، التدريس طرق  استخدام المعلمين مهارات، الطالب يتعرف أن 
 ونقاط القوة نقاط إلى والتعرف األهداف التعليمية تحقيق من التأكد التعليمية، باألنشطة االستعانة
 1التقويم. خالل من الضعف

  التعرف على المشكالت التي قد يواججها أثناء العمل. 
  التعرف على المرافق المدرسية من فصول، مالعب، أماكن تخزين األدوات والوسائل التعليمية. 
 . 2التعرف على الهيئة التدريسية والتنظيم االدراي للمؤسسة 

 :التدريس الفعلي ) مرحلة المشاركة (مرحلة  -7-2-3

المرحلة التي تكون بعد مرحلة المشاهدات و مرحلة التدريب على التدريس حيث أن هذه المرحلة تكون هي 
داخل مؤسسة التربص بحيث تعتبر أولى خطوة  يتم فيها االتصال المباشر بين التالميذ والطالب المعلم 

لب المعلم لما اكتسبه نظريا يقوم فيها  بأداء  مختلف المهام التدريسية، وتعتبر هذه المرحلة كاختبار للطا
وتطبيقيا ومقارنته وتطبيقه في ارض الواقع وفق شروط و أهداف منظمة مسبقا بمشاركة األستاذ المتعاون 

 بخطوتين أساسيتين هما : يرى الباحث أن مرحلة التدريس الفعلي تتم فيو  ،بمؤسسة التربص

 مرحلة المشاركة الجزئية : -أوال

قبل أن يبدأ الطالب المعلم في التدريس الفعلي للتالميذ ويتحمل مسؤولياته التعليمية : يقول السعيد مزروع 
لدرس كامل يمكن أن يعهد للطالب المعلم بتنفيذ بعض هذه المهام بمشاركة المعلم األساسي له مما يجعله 

 3.الدرس جأقل توترا وحتى يتعود على مسؤوليات اعداد و إخرا

هذه المرحلة من تنفيذ موقف تعليمي محدد مخطط له مسبقا ينفذ الطالب يقوم الطالب المعلم  في 
المعلم  فيها الموقف التعليمي تحت إشراف المعلم المتعاون أو مشرف التربية العملية بحيث ينجز الطالب 

 4المعلم  جزءا من الدرس والباقي يكمله المعلم المتعاون.
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اذن يتم في هذه المرحلة اشرا  الطالب المعلم في عملية التدريس الفعلي مع التالميذ لكن مشاركته 
تكون محدودة في جزء معين و صغير سواء الجزء التمهيدي أو األساسي من الدرس أو خالل المرحلة 

ككل أو تحمله   األخيرة من الدرس من الدرس وبمتابعة االستاذ المتعاون أو المشرف دون اكماله للدرس
 لكامل الدرس وتكون هذه العملية بعد تخطيط مسبق . 

 : الكلية ) التدريس الكامل (مرحلة المشاركة  -ثانيا

حيث يكون الطالب المعلم مسؤوال  ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في برنامج التربية العملية الميدانية
ومن هنا يحب  ،مسؤولية كاملة عن تنفيذ جميع المهام والنشاطات التعليمية التي يتطلبها الموقف التعليمي

علي الطالب المعلم أن تكون لديه على األقل الخبرات والمهارات والكفايات التدريسية األساسية للقيام 
 1بالتدريس الفعلي للتالميذ بمفرده.

يجب مراعاتها في مرحلة المشاركة الكلية في عملية التعليم التي حددها  وهنالك العديد من الشروط
 المختصون نذكر منها :

 يقوم الطالب المعلم بالتدريس اال بعد أن يكون قد أعد درسه بصورة جيدة . أن ال 
 . أن تتم عملية التدريس تحت اشراف المعلم المشرف أو المعلم المتعاون 
  2. يكون هنا  تقويم لكل حصة يقوم بتدريسها إما ذاتيا، أو من خالل زمالئه أو من خالل المشرفأن 
 التهيئة الجسمية، التهيئة العقلية، التهيئة النفسية  تهيئة التالميذ قبل بداية الدرس من جميع الجوانب :

 والتهيئة الفيزيقية.
  وثيقة الصلة بموضوع الدرس _ مثيرة النتباه اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة للدرس بحيث تكون :

التالميذ صادقة المعلومات _ مناسبة ألعمار وخبرات التالميذ_ صالحة وفى حالة جيدة _ تزيد قدرة 
 3التالميذ على التأمل و المالحظة. 

 التربية العملية : تقويممرحلة  -7-3

تعتبر مرحلة تقويم التربية العملية المرحلة األخيرة من هذا البرنامج فبعد التمهيد للبرنامج وتهيئة وتنفيذه البد 
من تقويمه، حيث أن كل عمل نقوم به يحتاج الى عملية تقويمية نهائية وهو ما يجب أيضا أن يكون في 

هداف البرنامج وقياس مدى نجاحه  برنامج التربية العملية وذلك من أجل الوقوف على مدى تحقيق أ 
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وفاعليته، وهذا ما يجب أن تقوم به مختلف المعاهد و الكليات لبرامجها المخصصة إلعداد الطالب ، 
 فعليها القيام بمراجعة سنوية لبرامجها على ضوء ما يستجد من نتائج وبحوث .

عاهد القيام بها من أجل عملية والم  أربعة وسائل يجب على الكليات حدد فتحي الكرداني و مصطفي سايح
 تقويمية ناجحة لبرامجها وتتمثل في :

  وممارسته في التربية العملية وتقديمها  كتابة تقارير منفصلة من قبل المشرفين والطالب عما تم إنجازه
 للجنة التربية العملية لدراستها ووضع خطة مستقبلية ترفع القسم.

 بالتربية العملية من داخل قسم الرياضة المدرسية ومقارنتها بما  ةلقمتابعة نتائج البحوث والدراسات المتع
 أنجز ومحالة تطبيقه .

  ،االطالع على ما عند اآلخرين من تجارب في مجال التربية العملية ومحاولة تحسينه وتطويره
 والتنسيق مع الجهات المرتبطة صاحبة االختصاص في إعداد المعلم وتأهيله .

  يشتر  فيها أصحاب االختصاص من وزارة التربية والتعليم واالدارات التعليمية عمل ندوات ولقاءات
 1وغيرهم مع الطالب وأعضاء القسم لمناقشة أهداف التربية العملية وكيفية تطورها . 

ولكي يكون تقويم برنامج التربية العملية تقويما شامال ودقيقا ومفيدا، وجعل البرنامج يسار مختلف 
أرض الميدان البد أن يمر بمراحل مختلفة منها تقويم الطالب تقويما شامال بعد نهاية المستجدات على 

عملية تنفيذ البرنامج حيث يقّوم الطالب من قبل المشرف الجامعي ومن قبل مدير مؤسسة التطبيق واألستاذ 
اقش عمله المتعاون، وكذلك يقّوم من قبل لجنة مختصة متكونة من مجموعة من األساتذة الجامعيين تن

الميداني بعد نهايته كما هو الحال بمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية ببسكرة ، وبعد ذلك 
 تقوم اللجنة المشرفة على البرنامج بتقويم االجراءات التنفيذية المتخذة وتقديم تقرير نهائي حول البرنامج .

 أن يتم من خالل العمليات التالية : يرى الباحث أن تقويم برنامج التربية العملية يمكن

 تقويم الطالب المعلم : 7-3-1

تشتمل هذه المرحلة على تقويم الطلبة المعلمين، وتعد هذه المرحلة من العمليات المهمة والضرورية 
لتصحيح مسار برنامج التربية العملية، فليست عملية التقويم الطالب المعلم  عملية امتحان فاصلة وانما هي 
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ية الهدف منها تحسين آدئه التعليمي على نحو أفض، لذلك ان تبتعد عملية التقويم عن كل ما هو شئنه عمل
 1ان يثير قلق الطالب، أو يدعو الى انفعاله أو خوفه .

الى أهداف عملية  تقويم الطالب حيث وضحها في النقاط  ومصطفي السايح  اشار فتحي الكرداني  
 التالية :

   ة والضعف في أداء الطالب المعلم وممارسته بغرض تعزيز مواطن القوة و تقوية تحديد مواطن القو
 جوانب الضعف .

 تنوعا ومتابعة . ، تنفيذيا ،ترشيد آداء الطالب المعلم تخطيطيا 
  االلمام بمقدار ونوعية النمو المهني والشخصي للطالب المتدربين للتميز والمفاضلة بينهم في

 2التقويم .

 أهداف عملية تقويم الطالب في النقاط التالية : وغادة جاللحددت زينب علي 

  تصحيح التدريس للطالب المعلم في درس التربية الرياضية من خالل تنمية المهارات التدريسية. 
 . تنمية المهارات والقدرات التدريسية والشخصية للطالب المعلم 
  التدريسي .تعتبر نتائج التقويم من أفضل السبل لتحسين األداء 
  جعل مهنة التدريس ممتعة ومتجددة من خالل تحسين األداء وتطوير الممارسات التدريسية للطالب

 3المعلم .
 ويرى الباحث أن عملية تقويم الطالب يجب أن تكون من قبل كل القائمين على البرنامج : 
 تقويم المشرف الجامعي للطالب : –أوال  

في هذه العملية يتم تقويم الطالب من قبل المشرف الجامعي المسؤول على عملية تكون الطالب بالمؤسسات 
ويكون ذلك من خالل بطاقات تقويم معدة من قبل مختصين  أثناء قيماه بالتربص الميداني ) مثل التربوية 

التي أشار  215-213ص  5و رقم  4و نموذج رقم  242في ص  أحمد ماهرالنموذج الذي أشار اليه 
اليها محمد الكرداني (، بينما هنالك طريقة اخرى تستعمل في مختلف معاهد الجزائر على غرار معهد 
بسكرة وهو تقويم الطالب من قبل لجنة مختصة من أساتذة جامعيين بعد نهاية تربصه الميداني، حيث 

 طالب وتمنح عالمة نهائية للطالب .يناقش عمله  وكذا مختلف الوثائق البيداغوجية المنجزة من قبل ال
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 ، هي كالتالي : ذكرها السعيد مزروعتتم عملية تقويم الطالب من قبل المشرف الجامعي في العديد الجوانب  
 الثقة بالنفس ( -الصوت  -السمات الشخصية للطالب المعلم ) المظهر العام 
  مدى تكامل عناصر تحضير الدرس. 
 ن تخطيطه .االستخدام الجيد للملعب و حس 
 . التمكن من المادة العلمية الخاصة بموضوع الدرس 
 . االختبار واالستخدام الجيد للوسائل التعليمية 
 . االختبار الجيد لطرق وأساليب التدريس 
 . 1المهارة في ادراة الدرس وحسن معاملة التالميذ 

 للطالب :مدير المؤسسة تقويم  – ثانيا

للطالب المتربص أمرا غاية في األهمية، حيث يمكننا هذا التقويم من يعتبر تقويم مدير مؤسسة التربص 
والتواريخ المحددة للتربص، وكذا مظهره الخارجي،   الوقوف ومعرفة مدى انضباط الطالب واحترامه للوقت

وعالقته باالدرايين واألساتذة والعمال داخل المؤسسة، وكذلك مدى مشاركته في األنشطة المدرسية، ويكون 
 ر المؤسسة هو المكلف بتقويم هذه الجوانب .مدي

 للطالب :األستاذ المتعاون تقويم  – ثالثا

يعتبر المعلم المتعاون بالمؤسسات التربوية عنصرا أساسيا من عناصر برنامج التربية العملية حيث يقوم 
وتقديم االرشادات  بعمليتين أساسيتين هما علمية تكوين الطالب وامداده بمختلف مهارات التدريس وأساليبه 

والنصائح من جهة وكذا تقويمه من جهة أخرى، ويعتبر األستاذ المتعاون الحجر األساس في التربية العملية 
 .أو ما يعرف في الجزائر بالتربص الميداني ألنه يتم تحت اشرافه و بتوجيه منه  ةالميداني

انب التي تخص األداء الفعلي أثناء يتمثل دور األستاذ المتعاون في عملية تقويم الطالب على الجو 
التنفيذ و التقويم في حصة التربية البدنية والرياضية وكذا العالقة  ،الحصص ومختلف جوانبه كالتخطيط 

 بين الطالب المتربص و التالميذ . 

هنالك العديد من نماذج بطاقات التقويم التي تخص الجانب األدائي وتقيس المهارات التدريسية  للطالب 
 التي تمأل من قبل األستاذ المتعاون  مثل : و 

  242نموذج أحمد ماهر أنور حسن في كتاب التدريس في التربية البدنية والرياضية ص . 
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  نموذج مصطفي السايح في كتاب طرق تدريس التربية البدنية والرياضية لزينب علي وغادة جالل
 . 284ص 

  في كتاب التربية العملية بين النظرية ل فتحي الكرداني ومصطفي سايح  3-2-1نماذج رقم
 .22-208والتطبيق ص 

 تقويم إجراءات تنفيذ التربية العملية: -7-3-2

 : كما يلي وضح ماجد الخطايبة تقويم اجراءات التنفيذ  كما أشار اليه قطاف محمد في رسالة الدكتوراه 

يقع هذا الجانب على عاتق لجنة التربية العملية في كلية العلوم التربوية حيث يقوم بتقويم إجراءات التربية 
العملية، وذلك من خالل دراسة التقارير من اإلطراف المشاركة في تنفيذ التربية العملية " عضو من هيئة 

لم المتعاون، والطالب المعلم" وهذه التقارير التدريس، مشرف التربية العملية، مدير المدرسة المتعاونة، المع
 عطي صورة واضحة عن كل ما يحدث في الفصل الدراسي.ت

 تقديم التقرير الفصلي النهائي: -7-3-3

يقوم المسؤول عن شؤون التربية العملية في الكلية بتقديم التقرير النهائي في نهاية كل فصل. حيث يتضمن 
ية الفصل و التوصيات التي تقدم من قبل لجنة التربية العملية واإلقتراحات هذا التقرير نتائج الطلبة في نها

ويقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية  ،المقدمة من طرف اللجنة المشرفة على تقويم مراحل تنفيذ التربية العملية
 1أو رئيس القسم.

 : عناصر برنامج التربية العملية ) األدوار والمسؤوليات ( -8
برنامج التربية العملية العامل األهم في تكوين الطالب واعداده أثناء مرحلة تكوينه الجامعي وخاصة يعتبر 

في مجال التربية البدنية والرياضية، ويتكون برنامج التربية العملية من مجموعة من العناصر لكل عنصر 
 فعيله .منها مسؤولياته وأدواره، التي يقوم بها من أجل تحقيق أهداف البرنامج وت

 يحدد الباحث عناصر برنامج التربية العملية في كل من :

  القسم أو المعهد المسؤول عن البرنامج ) يتم تمثيله بالشخص المشرف العام على البرنامج ويسمى أيضا
 بمنسق البرنامج ( 
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  أو المشرف الجامعي ويسمى أيضا بمشرف التربية العملية ويكون أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد
 القسم .

  الطالب و يسمى أيضا الطالب المتدرب أو الطالب المعلم  أو الطالب المتربص. 
  األستاذ المتعاون وهو أستاذ التربية البدنية بمؤسسة التربص ويسمى أيضا المعلم التطبيقي واالستاذ

 المشرف تطبيقيا .
 لطالب بتربصه الميداني .مدير مؤسسة التربص وهو المسؤول األول عن المؤسسة التي يقوم فيها ا 

لكل عنصر من هذه العناصر الخمسة دورها المميز في برنامج التربية حيث تكون هنا  عالقة تكاملية بين 
هذه العناصر من أجل الوصول الى تحقيق أهداف التربية العملية و إعداد الطالب لمهنة المستقبل وهو 

 الهدف األهم في البرنامج .

 : يخص العالقة بين عناصر برنامج التربية العملية في مايقول محمد سعد حسان 

طلبة المعد لتوجيه الومسلكيا  المعلم المتعاون التطبيقي هو المعلم الرسمي في المدرسة المؤهل وظيفياً 
التطبيق شأنه شأن أي مدير مدرسة مطلوب  ، ومدير مدرسةوتدريبهم واالشراف عليهم في مدرسة التطبيق 

، مشرفا تربويا مقيما في مدرسته معدا أيضا لإلشراف على الطلبة وتوجيههم وتقويمهم  هامنه أن يكون موج
) أو المشرف الميداني ( يتولى عادة مسؤولية توجيه الطلبة المعلمين وتطويرهم وعضو هيئة التدريس 

اد والتنفيذ واالعد الذي يتولى عمليات التخطيط التربية العملية  برنامج والمشرف العام على وتقويمهم،
 1والتقويم لبرنامج التربية العملية واإلشراف على جميع العمليات الخاصة ببرنامج التربية العملية .

 و هنا سوف يتطرق الباحث الى عناصر برنامج التربية العملية كل على حدى .

 المشرف العام على برنامج التربية العملية: -8-1

نجاح برنامج التربية العملية في تحقيق أهدافه على مجموعة من العوامل التي  يتوقف"  ن سعدايقول حس 
يعد االشراف على برنامج التربية العملية من أهمها ، و ذلك أن هيئة االشراف على البرنامج تقوم بالتخطيط 

مر للطلبة و التنظيم ، واالعداد وتنفيذ برامج التدريب الذي يعمل على توفير فرص النمو المهني  المست
المعلمين في أثناء برنامج إعدادهم وتدريبهم، وان هذا التخطيط والتنظيم عملية موجهة نحو تحقيق أهداف 

 2تربوية محددة وواضحة لجميع أطراف التربية العملية .
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عملية االشراف على البرنامج تختلف من دولة الى اخرى و من جامعة ألخرى الى ان هذه العملية ترجع 
هد أو القسم الذي يتلقى فيه الطلبة تكوينهم الجامعي، فهنا  من المعاهد والكليات من يحدد أستاذا الى المع

جامعيا فقط يكون مكلف ببرنامج التربية العملية ويسمى المشرف العام على البرنامج،  بينما في معاهد 
ف على برنامج التربية وجامعات أخرى تكلف مجموعة من األساتذة من هيئة التدريس تشكل فرقة عمل تشر 

 العملية، اال أن لهم نفس األدوار والمسؤوليات سواء كان عضو واحد أو فرقة عمل وتتمثل مسؤوليته في : 

 مسؤوليات قسم التربية العملية كما يلي : حددت زينب علي وغادة جالل

  تسجيل الطالب في مجموعات التربية العملية. 
  مشرف وفق لكثافة الفصول و االمكانات .تحديد أعداد الطالب المعلمين لكل 
  عقد اجتماعات مع الطالب المعلمين إلطالعهم على برامج التربية العملية، و ضرورة االلتزام

 بقواعد المهنة في المدارس .
 . متابعة تنفيذ خطط التربية العملية طوال العام من خالل التواصل مع المشرفين والطالب 
 1ل السنة آخر العام .اعداد استمارات تسجيل أعما 

 مسؤوليات المشرف العام على برنامج التربية العملية في النقاط التالي  محمود حسن سعدكما حدد 

  .التأكد من أن الطلبة الذين يقبلون في البرنامج قد أنهو دراسة مساق التربية العملية النظري 
  عليم .اختيار المدارس التطبيقية بالتنسيق مع مديري التربية و الت 
   دعوة مديري ومديري ومعلمي المدارس التطبيقية لالجتماعات واللقاءات، والندوات ألغراض التنسيق

 والمتابعة .
  . عقد دورات وتهيئة وتدريب واعداد للمعلمين التطبيقين والمعلمين الجدد 
  . اعداد خطط برامج التربية العملية 
  تربية العملية من طلبة ومشرفين، ومدارس .العمل على حل أي مشكلة قد تنشأ بين أطراف ال 
  . تزويد عمادة الكلية بتقرير سنوي أو فصلي مع ابراز المقترحات التي من شأنها تطوير عمل البرنامج 
  . اعداد بطاقات التقويم النهائي 
  . يحدد لجان التقويم النهائية ويشرف عليها 
  . 2كتابة التقرير الختامي بعد التقويم النهائي 
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 :الطالب المعلم و عالقته ببرنامج التربية العملية -8-2

" أن الطالب المعلم أهم عنصر مشار  في العملية التربوية، وذلك ألن إعداده هدف   يرى أحمد ماهر حسن
البرنامج، وألن نجاح برنامج التربية العملية مرهون  في المقام األول بمدى تفاعله مع البيئة المدرسية، 

 1س الفعلي، بمما تتظمنه من خبرات ونشاط شامل ".ومواقف التدري

" يشغل الطالب المعلم بشكل خاص في التربية الرياضية محمور  يقول محمد الكرداني ومصطفى سايح
تربية ( حيث توجه كل الجهود لتطويره عمليا  –االهتمام والهدف الرئيسي في كل العملية التعليمية ) تعليم 

حقيقة التي ال جدال فيها فان معرفة هذا الطالب المعلم لحقوقه وواجباته قد يفيد ونظريا وبالرغم من هذه ال
 2في الكثير من الحاالت في تنظيم العملية التعليمية وتنسيقها وانسيابية تنفيذها ".

 :واجبات الطالب المعلم في التربية العملية -8-2-1

اجبات الطالب في التربية العملية وماهي تطرق العديد من الكتاب والمختصون في مجال التربية الي و 
األدوار التي يقوم بها، حيث من خالل أداء هذه الواجبات يضمن الطالب تكوينا عمليا ونظريا جيدا وبالتالي 

 تحقيق أهداف برنامج التربية العملية، باعتباره أهم عناصر هذا البرنامج .

 من المختصون في النقاط التالية :تتمثل واجبات الطالب المعلم كما أشار اليه العديد 

 . أن يكون محترما في مظهره ومثاال لألخالق العالية في تصرفاته 
 . أن يحترم قوانين المدرسة ونظامها، ويستجيب لتوجيهات ادراتها أو المشرفين عليها 
 . التجاوب مع المدرس المتعاون، واالستجابة لمقترحاته في حدود اللياقة 
 3صل معاملة انسانية، و يستجيب لحاجاتهم بعلمية وموضوعية .أن يعامل تالميذ الف 
  احترام االخرين ( -المساواة  –اكتساب أخالقيات المهنة داخل وخارج المدرسة ) العدل . 
 . تكوين عالقات طيبة مع مدرسي المدرسة والتعاون معهم واالستفادة من خبراتهم 
 على المشرف التربوي لمراجعتها وتصحيحها  وتحضير الدروس قبل الذهاب للمدرسة وعرضها  إعداد 
 . يراقب مدى تقدم التالميذ، ويقدم تغذية راجعة واضحة مباشرة 
 . 4إعداد وتحضير األدوات واألجهزة قبل الدرس بوقت كاف، والحفاظ عليها أثناء استخدامها 
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 . االستفادة من فرصة وجوده بالمدرسة من أجل تطوير معرفته و مهاراته التربوية 
 . احترام أولياء أمور التالميذ بالمدرسة و ابداء االهتمام بأية مالحظات ترد منهم 
 . 1توفير فرص التعليم الجيد للتالميذ الذي ال يكون اال من خالل التحضير واالعداد الكافي 
 . أن يتعرف جيدا على مناهج المقرارات الدراسية التي سيقوم بتدريسها 
 ريب ، ليستفيد منها في عمله .يتعرف على امكانات مدرسة التد 
 . 2يؤدي كل ما يطلب منه، مثل تدريس الحصص االضافية و االشراف 

 الطالب المعلم في التربية العملية: حقوق  -8-2-1

 : مجموعة من الحقوق تطرق اليها الباحثون ويحددها الباحث في النقاط التالية للطالب المعلم 

  .إتاحة الفرصة للطالب المعلم بأن تكون مدرسة التدريب قريبة من مكان سكنه 

  .االتصال بقسم التربية الميدانية أو المشرف، أو مدير المدرسة، أو المعلم المتعاون كلما احتاج لذلك 

  االعتذار ألي شخص آخر غير المشرف الفني دخول صفه الدراسي بهدف مالحظته وتقويمه فذلك قد
 إلى أثار سيئة للطالب المعلم إذا ما وجه إليه النقد... يؤدي 

  التقويم، وله الحق في مناقشة فقراتها مع المشرف الفني وتقديم أية ملحوظات  استمارةاطالعه على
 عليها لقسم التربية الميدانية.

 .3المساهمة في أنشطة المدرسة الالصفية بالتنسيق مع المعلم المتعاون 

  اختيار مدرسة التطبيق المناسبة لطالبة التربية العملية على حسب االمكانات المتوفرة، وال يحق االنتقال
 ألي مدرسة أو تغيير المشرفة دون خطاب رسمي من كلية التربية . 

  التواصل مع مشرفة الكلية والمعلمة المتعاونة في أي وقت مناسب للمناقشة في األمور المتعلقة بالتدريس 
 لتعرف على المهارات التي سيتم تقويمها فيها ومناقشتها مع مشرفة الكلية، وكل من مديرة ا      

 4المدرسة والمعلمة المتعاونة إن وجد . 
 . معاملة الطالب المعلمين بشيء من العدل و الموضوعية 
 . أن يوجه الطالب المعلمين باهتمام و جدية من قبل المشرف أو الموجه 
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 ت التطبيق العملي متقاربة و متشابهة لكل طالب معلم في المجموعة ، وأن ال يميز أن تكون متطلبا
 1طالب معلم عن آخر في التدريب .

 و عالقته ببرنامج التربية العملية: المشرف الجامعي -8-3

من خالل ما تناولته المؤلفات واألدبيات التي تخص التربية العملية يمكن القول أن : المشرف الجامعي هو  
أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أو الكلية، ويعتبر أحد العناصر والركائز األساسية الهامة في برنامج 

سواء اتجاه برنامج التربية العملية  أو  التربية العملية ، وذلك لما يقع عليه من أدوار  ومسؤوليات  ومهام
اتجاه الطالب اثناء مروره بالبرنامج، حيث يقوم بأدوار في الجانب النظري كتدريس المقاييس النظرية والقاء 

التي تندرج ضمن برنامج التربية العملية، وكذا ىأدوار في الجانب التطبيقي كاإلشراف على  تالمحاضرا
التطبيقية كما هو الحال في معاهد الجزائر وكذا متابعة الطالب أثناء مختلف تدريس مقياس البيداغوجيا 

وهو المسؤول عن تهئية فرص النمو المهني للطلبة وتسهيل مهمة الطالب أثناء تنفيذ  مراحل تنفيذ البرنامج،
يم للطالب البرنامج والتعرف على مشكالته ومحاولة وضح حلول مناسبة لها كما يقوم في نهاية العملية بتقو 

 وقياس مدى تحقيق أهداف البرنامج .

على المشرف الجامعي التحلي بمجموعة من الصفات والسمات الشخصية و المهنية و كذلك مجموعة من 
 المسؤوليات التي عليها القيام بها .

 :العمليةالصفات الشخصية والمهنية لمشرف التربية -أوال 

مان بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، الصفات المهنية حدد فريق العمل بكلية التربية بجامعة سل
 والشخصية  للمشرف في النقاط التالية :

 التدريس مهنة نحو اإليجابية باالتجاهات أن يتصف. 
 الخارجي رهمظه في الطيبة والقدوة التام الخلقي اللتزاما. 
 الشخصية وقوة النفسي االتزان. 
 الحرجة المواقف في التصرف وحسن المالحظة وقوة والموضوعية بالدقة أن يتسم. 
 الناجح المعلم وصفات التدريس مهنة بأخالقيات يتسم أن . 
 2 .األفق وسعة واألمانة الحماس 

                                                           
1
  . 68مرجع سابق، ص ح الكرداين: يحممد فتحي الكرداين، مصطفى السا - 

 .15،ص 2012/2013السعودية ،-فريق عمل كلية الرتبية ، دليل الرتبية العملية ، جامعة سلمان ابن عبد العزيز، اخلرج - 2



 

 96 ص دور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : الرتبية العملية وعالقتها إبعداد الطالب اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عمليةالتربية ال لمشرف الوظيفية الصفات-ثانيا 

حدد حمدان كما أشار اليه محمد مصطفى حمد أهم الصفات الوظيفية التي يجبب أن تتوفر في المشرف 
 كما يلي :

  .أن يمتنع عن طلب أو قبول أي شيء شخصي من الطلبة المعلمين مهما كان نوعه وطبيعته 

 قيقهاأن يكون معقوال وموضوعيًا في متطلباته وتوجيهاته، مثابرا في طلبه من المتدربين لتح 

 دون تهاون أو تمييز أو استثناءات فردية ألحد منهم.     

 .أن يكون مستقرًا مهابا في سلوكه وقيمه وأساليب معاملته، مبتعدًا عن التقلب أو التغير العشوائي 

  أن يضع نصب عينيه نجاح التربية المدرسية ورفع مردودها، مهماًل أي سلو  أو اقتراح من شأنه
 حتى لو كان فيه مصلحة التربية العملية أو المتدربين. إعاقتها أو إيطائها

  أن يحترم رأي ودور المعلمين المتعاونين والعاديين وإدارة المدرسة في توجيههم للتربية المدرسية، دون
 1أدنى محاولة منه انتقاصهم حقهم أو مسؤولياتهم أو التدخل في شؤونهم.

 : عمليةالتربية ال مشرفمسؤوليات و مهام –ا لثثا

أما في ما يخص األدوار والمسؤوليات التي تقع على المشرف وكذا مهامه، فقد عددها المختصون 
 منها ما يلي  :  ثوالمؤلفون في العديد من النقاط يذكر الباح

 .عقد اجتماعات مع الطالب لتقديم التوجيهات واالرشادات قبل التوجه الي التطبيق الميداني 
 لمين الى المدارس المتعاونة في اليوم المحدد لبدء التربية العملية .الذهاب مع الطالب المع 
 . تعريف الطالب بأهداف التربية العملية  والمشكالت التي قد تواجهه أثناء فترة التربية العملية 
 . 2مشاركة المعلم المتعاون والطالب في ترتيب الجدول الدراسي وتوزيعه 
 ارس التطبيقية بشكل مباشر و منتظم من خالل التواصل المستمر متابعة أعمال تدريب الطلبة في المد

 مع المدارس التطبيقية وخاصة أيام التدريب .
 تزويد المشرف العام عن برنامج التربية العملية بتقارير حول التدريب من خالل نماذج معدة لذلك . 
  يب و البرنامج .ابالغ المشرف العلم على البرنامج عن أيم مشكالت أو مالحظات تخص التدر 
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 . 1مناقشة الطلبة في أمور التدريب بعد كل درس يقوم المشرف بحضوره 
 . التهيئة المعرفية والمهارية والنفسية للطالب المعلم استعدادا لفترة التربية العملية الميدانية 
 . تقديم التغذية الراجعة للطالب حول العملية التدريسية 
 معلم حسب قدراته واجتهاده طوال العام ومدى تفوقه المهني وتعاونه  تحديد الدرجة النهائية لكل طالب

 2مع زمالئه وتواصله مع مدرسي المدرسة .
  ارشاد الطلبة الى كيفية اعداد الدروس بشكل تتوافر فيه مواصفات التحضير المتعارف عليها، ومراجعة

 دفاتر اعداد الدروس .
 3المصممة خصيصا لذلك. تقويم الطلبة المعلمين في ضوء بطاقة التقويم 

 األستاذ المتعاون و عالقته ببرنامج التربية العملية: -8-4

والذي يتم اختياره عن طريق التنسيق بين االدارة  يق أو التربصهو االستاذ الذي يعمل بمؤسسة التطب
علم المتعاون الم –والمشرف الجامعي ومديرية التربية ،و يطلق عليه العديد من التسميات، المعلم التطبيقي 

، حيث يلعب األستاذ المتعاون دورا مهما وفعاال في برنامج التربية العملية باعتباره المسؤول المباشر عن 
قيادة وتوجيه وتنفيذ أجزاء مهمة من البرنامج، كما أنه أكثر عناصر البرنامج التصاقا بالطالب واألكثر 

الجامعي، وفي حقيقة األمر األستاذ المتعاون هو  احساسا بمشكالته والمسؤول عن مساندته بجانب المشرف
زميل أكبر للطالب وأكثر منه خبرة وسبق له المرور ببرنامج التربية العملية أثناء فترة إعداده، وأكثرا ادراكا 
بالصعوبات التي قد تواجه الطالب، ومن هنا يتجلى الدور المهم والكبير الذي يلعبه االستاذ المتعاون في 

 قيق أهداف برنامج التربية العملية .تنفيذ وتح

لألستاذ المتعاون مجموعة كبيرة من المهام واألدوار التي يقوم بها اتجاه الطالب وبرنامج التربية العملية 
والتي تهدف الى تحقيق أهداف البرنامج وتزويد الطالب بمجموعة من المهارات والخبرات، إال أن هذه 

الحقوق يجب أن يتمتع بها لذا وجب التنويه الى حقوقه قبل مهامه المسؤوليات تقابلها مجموعة من 
 .وواجباته
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 حقوق األستاذ المتعاون : -أوال

" من المهم أال ننسى أن قوالن يالى حقوق األستاذ المتعاون حيث  تطرق فتحي الكرداني ومصطفى السايح
دودة، وأنه يحمل في نفس الوقت معلم المدرسة هو موظف بهذه المدرسة، كما أنه إنسان له طاقات مح

عددا كبيرا من الواجبات والمسؤوليات وااللتزامات، كما يمكن أن يكون لديه مشكالت وصعوبات في حياته 
اليومية، فهو على سبيل المثال مسؤول على تدريس التربية البدنية والرياضية ومسؤول مسؤولية تامة عن 

 للتالميذ "  ضبط نظام المدرسة وحل المشكالت التي تحدث

 وعلى ذلك فإن حقوقه يمكن تلخيصها في مايلي : 

  أن يتوفر لديه المعرفة الكاملة عن طبيعة الطالب المعلمين الذين سوف يطبقون في مدرسته
  وخصائصهم الشخصية وميوالتهم العامة و المهنية .

   أن يعرف ما هو متوقع منه بالضبط بخصوص أعمال التربية العملية، أي أن يعرف حدوده وواجباته. 
  أن يمنح مكافأة مالية مثله مثل مدير المدرسة الموجه حتى تحفزه على بذل المزيد من الجهد في مساعدة

 1الطالب المعلمين .

 األستاذ المتعاون : مهام ومسؤوليات -ثانيا

 ، والتي حددها مختلف الباحثين تتمثل في:مهام األستاذ المتعاون ومسؤولياتهأن الباحث  يرى 

  . تعريف الطلبة بالبيئة المدرسية، وبأعضاء هيئة التدريسية، االدراة المدرسية والتالميذ 
  . االشراف على الطلبة ومتابعة أداء وتنفيذ الطلبة للدروس باستمرار و دعمهم 
  . مناقشة مشكالت التدريب مع الطالبة باستمرار، واالطالع على دفاتر التحضير 
   مناقشة الطالب بعد تنفيذ الحصة مباشرة، وادراة النقاش بشكل تربوي والحرص على البقاء في الصف

 2أثناء تنفيذ الطالب لدرسه .
  . يبين للطالب واقع المنهاج وأهدافه ومحتواه 
  اإلمكانات المتاحة بالمدرسة التي تيسر له أداء عمله أثناء عدم تواجده .يعرف الطالب المعلم ب 
  . ينوب عن مشرف التربية العملية في ارشاد الطالبة وتوجيههم أثناء عدم تواجده 
  . يشجع الطالب على المشاركة في االشراف وتحكيم المباريات الرياضية 
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   1و آرائه حول كل طالب من الطلبة المعلمين .الحرص على االلتقاء بالمشرف لتزويده بانطباعاته 
 . تقديم التغذية الراجعة للطالب حول العملية التدريسية أثناء فترة تنفيذه 
  2مع المشرف التربوي في التقييم النهائي ألداء كل طالب .  االشترا  
 االطمئنان .مساعدة الطالب المعلم في التكيف نفسيا مع وضعه الجديد و بيئته الجديدة و الشعور ب 
 . 3متابعة النمو في شخصية الطالب المعلم و في مهاراته التدريسية 
 والتعلم  التعليم عملية في التدريسية الطرق  واستخدام س،در كيفية تنفيذ ال تدريب الطالب على. 
  معه، الستقباله والتكيف تهيئتهم على والعمل مهمته ومسؤولياته، المتعلمين بالطالب وطبيعة تعريف 

 4.مثلهم وليس متعلم آخر معلم الطالب على أنه إلى المتعلمون  أن ينظر المهم ومن

 و عالقته ببرنامج التربية العملية: مدير مؤسسة التطبيق -8-5

مدير المؤسسة التطبيقية هو الشخص المسؤول األول عن تسيير شؤون المؤسسة التي يقيم فيها الطالب 
التربية ، و يعتبر مدير المؤسسة أحد العناصر الفعلين في برنامج تربصه و يتم تعيينه من قبل مديرية 

التربية العملية ، حيث له دور في استقبال الطلبة و توجيههم و توفير الظروف المناسبة لتنفيذ تربصه وفق 
 األطر القانونية الالزمة ، ويعمل على خلق روح التعاون و التنسيق بين جميع عناصر البرنامج أثناء مرحلة

 التربص الميداني، ويشتر  أيضا في عملية تقويم الطالب و تقييمه بعد نهاية عمل الطالب بالمؤسسة .

أن " مدير المؤسسة يمثل القوة األساسية المخططة لألساليب  كما يقول فتحي الكرداني و مصطفي سايح
د يكون العامل الحاسم ليس و الممارسات التربوية بمدرسته ، وهو أيضا بقوة شخصيته و فلسفته و أساليبه ق

فقط في نجاح أو فشل العملية التربوية في مدرسته ، بل أيضا في نجاح و فشل الطالب و برنامج التربية 
 5العملية .

 :مسؤوليات و مهام مدير المؤسسة التطبيقية -8-5-1

أهمها في توكل الى مدير المؤسسة عدة مسؤوليات و مهام تطرق اليها الباحثون و المختصون نختصر 
 : ةالنقاط التالي
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 .اتاحة الفرصة لمشرفي التربية العملية ) المتعاون / الجامعي ( لتأدية واجبهم و تقديم يد العون لهم 
 . توفير مكان خاص في المدرسة يلتقي فيه المشرفيين مع الطلبة من أجل التوجيه و المتابعة 
 بهم و تزويد المشرف الجامعي بتقرير  متابعة دوام الطلبة من خالل سجالت الحضور و غياب خاصة

 شهري عنها .
 . 1يذلل الصعوبات التي قد تصادف الطلبة أثناء فترة التدريب 
  يوجه العاملين معه الى توفير فرص العناية بالطلبة و التعامل معهم ، باعتبارهم رفاق مهنة في مرحلة

 االعداد .
 دارية بالمدرسة يحث الطلبة على المشاركة في االنشطة التربوية و اال 
 . 2تشجيع الطلبة على اقامة أنشطة و احتفاالت ، و تنفيذها في المناسبات المختلفة 
  يقوم بتوضيح كيفية العمل في برنامج التربية العملية و كيفية نجاح هذا البرنامج 
  مساعدة المشرف في مقترحات و تخطيط هيكلة التربية العملية و أنشطتها الداخلية و الخارجية. 
 . 3يساعد كلما أمكن في توجيه الطلبة و مالحظة أدائهم ويقوم بعملية التقويم في نهاية العملية 

 برنامج التربية العملية: مشاكل و صعوبات -9
ان برنامج التربية العملية يمر بالعديد من المراحل ، و يحتوي على مجموعة من العناصر التي تتشار  

، و يحتاج الي مدة زمنية طويلة من أجل تطبيقه على أرض الواقع قد في تطبيق و تنفيذ هذا البرنامج 
تصل الي سنتين أو أكثر ، و بالتالي فان طول الفترة و كثرة المشتركين في تنفيذ هذا البرنامج يؤدي من 
دون شك الى العديد من المشاكل و الصعوبات التي قد تقف عائقا أمام التطبيق الجيد للبرنامج و تحقيق 

فه بالشكل المطلوب ، فهنا  مشاكل تخص البرنامج في حد ذاته و مشاكل تخص الطالب الذي يمثل أهدا
المحور األساسي للبرنامج و كذا مشاكل تخص القائمين على البرنامج من مشرفين و متعاونين و كذا 

 المؤسسات التطبيقية .

 عملية الى  :و عليه فإن الباحث في هذه الدراسة يقسم مشاكل برنامج التربية ال

 مشاكل تتعلق بتنظيم برنامج التربية العملية : -9-1

 في مايلي: أهم المشاكل التي تتعلق بتنظيم برنامج التربية العملية حدد فتحي الكرداني و مصطفي سايح 
                                                           

1
 .50-49، ص مرجع سابقحممود حسان سعد :  - 

2
 . 259، ص  مرجع سابقأمحد ماهر أنور حسن و آخرون :  - 

3
 .76مرجع سابق، ص ح الكرداين: يفتحي الكرداين، مصطفى الساحممد  - 
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 زيادة عدد الطلبة في المجموعة الواحدة و الذي من شأنه تقليل نظام التدريس  ألفراد المجموعات 
  الصفوف الدراسية التي يقوم الطالب بالتدريب عليها غالبا ما يؤدي الي عدم تعمق الخبرةتغيير.  
    عدم اهتمام بعض األقسام العلمية بالكليات المنوطة باالشراف الفني على التربية العملية بعمل

 1حلقات نقاش لمشكالت التربية العملية للوصول الى الحلول السليمة .

 : بالزمن المحدد للتربية العملية الميدانيةتعلق مشاكل ت -9-2

أن الزمن المحدد للتربية العملية الميدانية " هي تلك الفترة التي يخرج فيها  علي و غادة جالل بزينتقول 
الطالب المعلم الى مدرسة التدريب، وتنقسم الي فترة منفصلة بواقع يوم واحد في األسبوع، وفترة متصلة 

 ة عشرة أيام متصلة في كل فصل دراسي .يخرج فيها الطالب لمد

قصيرة بالنسبة الي أهمية التربية العملية وال تمكن الطالب والمشرف التربوي من تحقيق  وتعتبر هذه الفترة 
بلدان أخرى ففي الواليات المتحدة األمريكية نجد أنها خمسة باألهداف المحددة للتربية العملية، وبالمقارنة 

 2االتحاد السوفياتي حوالي ستة عشر أسبوعا متصال " .عشر أسبوعا، وفي 

 :تتعلق بمرحلة اعداد الطالب معرفيا  مشاكل -9-3

يتناول الطالب الكثير من المعلومات والمعارف أثناء مرحلة تكوينه بالمعهد أو الكلية، ما بين مقاييس نظرية 
المقاييس ببعضها وقيمتها في اعداده كمربي وأخرى تطبيقية، وقد يتمكن من ادرا  العالقات التي تربط هذه 

وأستاذ مستقبال، إال أن ادراكه لكل هذا ال يمكن أن يوصله للنجاح ما لم يتم الربط بين إعداده النظري 
حيث تعتبر مرحلة إعداد الطالب معرفيا  ومهنيا من أهم الخطوات الضرورية لمساعدة  والعلمي والتطبيقي،

العملية الميدانية، وان لم يتلقى فيها الطالب تكوينا متكامال ومتواصال  يتماشى الطالب على تنفيذ التربية 
مع الواقع الدراسي بالمؤسسات التعليمية، يعتبر ذلك ضمن مشاكل االعداد المهني ما يؤثر سلبا على 

 الطالب.

 متطلبات هذه المرحلة، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:  أحمد ماهر وآخرون حدد  

 شاركة في تدريس بعض أجزاء المهارات خالل دروس المواد العملية داخل الكلية .الم 
 . مشاهدة بعض النماذج لطرق تعليم المهارات الحركية في دروس المواد العملية داخل الكلية 
 . القيام بالتدريب على النداءات بالطريقة الصحيحة في التمرينات خالل الدروس العملية 
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  المختارة داخل الكلية ثم في المدارس .مشاهدة بعض الدروس 
 . 1المشاركة في تقويم بعض الدروس داخل الكلية وبالمدارس 

مشاكل االعداد المعرفي والمهني للطالب في النقاط  حدد كل من فتحي الكرداني وعصام ابن متولي
 التالية :

  .عدم قدرة الطالب المعلم على توجيه وإدارة الفصل 

  .عدم قدرة الطالب المعلم على نقل المعرفة للتالميذ 

 وقدرة التالميذ.  يتالئم عدم قدرة الطالب المعلم على شرح أجزاء الدرس بما 

  .2عدم قدرة الطالب المعلم على إعطاء نماذج لبعض المهارات الحركية 

 .شعور الطلبة المعلمين بقلة االستفادة من اإلعادة بالكلية 
 المهارات ولكن دون أن يتعلم كيفية تطبيقها. تعلم كيفية أداء 
 .كثرة الطلبة في فوج التربية العملية حيث لم تتح الفرصة لممارسة التدريس في الكلية 
 .3قلة الدروس النموذجية من طرف األساتذة المشرفين و بعد الجانب الدراسي على الجانب الواقعي 

 : بالطالب في حد ذاتهمشاكل تتعلق  -9-4

المؤكد أن الطالب هو المحور و العنصر األساسي لبرنامج التربية العملية ، حيث يهدف البرنامج الى من   
اعداده بالشكل الالزم و اكسابه المهارات مختلف المهارات التدريسية ، اال أن الطالب قد يتسبب في 

رنامج ، سواء المشاكل مجموعة من المشاكل تعيق اكتسابه لهذه المهارات و تعيق أيضا تحقيق أهداف الب
التي تخص شخصيته أو التصرفات  التي يقوم بها الطالب أثناء فترة اعداده أو اثناء مرحلة التربية العملية 

 الميدانية ) فترة التربص الميداني ( .

 المشاكل التي يتسبب بها الطالب في النقاط التالية : حدد كل من فتحي الكرداني وعصام ابن متولي

  المالبس الرياضية. ءارتداعدم 
 .عدم الحضور في الموعد المحدد 
 .التهاون وكثرة الغياب 
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 . 260، ص  مرجع سابقأمحد ماهر أنور حسن و آخرون :  - 

2
 .95مرجع سابق، ص ح الكرداين: يالكرداين، مصطفى الساحممد فتحي  - 

3
 ،دار الوفاء للطباعة والنشر،1ط،طرق التدريس والرتبية البدنية والرايضية بني النظري والتطبيق:بدوي عبد العال بدويو  عصام ابن متويل عبد هللا - 

 .268ص،2006، اإلسكندرية
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 .1الخجل وقلة القدرة في حل المشاكل 

  .) تكرار الغياب والهروب من المسؤولية) أثناء فترة التربية العملية 

  .التأخر عن طابور الصباح وعدم االنتظار واالنصراف مبكرا 

  .هنا  البعض يعتمد عدم ارتداء الزي الرياضي المناسب لعملية التدريس 

  .المظهر غير الالئق واإلهمال في الشكل العالم 

  .عدم االلتزام بتحضير الدروس وعدم االلتزام بكراسة التحضير 

 يةااللتزام بتدريس الدرس فقط والبعد عن اكتساب الخبرة العملية من المشاركة في األنشطة الداخل 

 و الخارجية.  

  2مدرسي المواد األخرى.و مدرسي التربية الرياضية و التالميذ  مع ي التعامل بأسلوب غير تربو 

 :العملية الميدانية بالمؤسسات التطبيقية للتربيةمشاكل تتعلق  -9-5

ب وتتعلق بالمؤسسة التي يقوم فيها الطالب بتنفيذ هي مختلف المشاكل والصعوبات التي تواجه الطال
تربصه الميداني، حيث توجد مشاكل تتعلق بالمؤسسة في حد ذاتها ومشاكل أخرى تتعلق باإلمكانات 

 والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تتوفر عليها هذه المؤسسة .

 حيث تناول الباحثون مختلف هذه المشاكل يحددها الباحث في النقاط التالية :  

  المواصالت.بعد المدرسة عن مكان السكن وقلة 
 .رداءة المالعب ونقص التجهيزات بها 
 .برمجة حصص التربية البدنية والرياضية في وقت واحد 
 .وجود عوائق داخل المساحة المتاحة 
 3أماكن للغسل، النظافة. ،عدم وجود غرف تغير المالبس 

  .النقص الكبير فيه األدوات واألجهزة الخاصة بتدريس األنشطة الرياضية المختلفة 
 الكثير من المدارس ال يتوفر فيها مالعب صالحة للتدريس. هنا   
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  امتناع معلمي التربية الرياضية بالمدرسة إعطاء الطالب المعلمين األجهزة واألدوات للتدريس  
 بحجة عهدة يجب المحافظة عليها. 

  .1كثير من المدارس ليس بها حجرة التربية الرياضية مناسبة 

 :التدريسية في المؤسسة التطبيقية واالدارة المدرسيةبالهيئة مشاكل تتعلق  -9-6

عند التحاق الطالب بالمؤسسات التطبيقية ) مؤسسة التربص الميداني (، يجب عليه أن يمتلك القدرة 
على خلق عالقات اجتماعية طبيبة مع األساتذة والموظفين واالداريين وكذا العمال باعتبارهم  زمالء 

القة الجيدة معهم يعتبر في حد ذاته نجاحا باتجاه خط تأهيله، لكن رغم كل المستقبل، فإنشاء هذه الع
هذا فان الطالب قد يواجه مشاكل في التواصل معهم وانشاء العالقات الالزمة قد تتسبب في عدم 
 استفادته بالشكل الالزم من التربص الميداني وقد تواجهه أيضا مشاكل وصعوبات مع االدراة المدرسية   

 المشاكل التي تتعلق بالهيئة التدريسية في ما يلي :حي الكرداني ومصطفى سايح عدد فت

  .عدم وعي الكثير من الهيئة التدريسة بالمدرسة لدور التربية البدنية الرياضية 
  .2عدم التعاون الكامل واإليجابي من معلمي التربية الرياضية بالمدرسة مع الطالب المعلمين 

مختلف الصعوبات والمشاكل التي تتعلق باإلدارة المدرسية في                                       جاللحددت زينب علي وغادة 
 النقاط التالية :
 . وجود مفاهيم خاطئة لدى االدارات المدرسية نحو الرياضة 

  ،إعطاء الطالب حصصا اضافية كثيرة مما يؤدي الى انشغال جميع الطالب في آن واحد
 فرص نقد أو مساعدة الزميل . وبالتالي تقل

 .معاملة الطالب كضيف في المدرسة، وال تعامله معاملة مدرسي التربية الرياضية بالمدرسة 

 . وضع حصص التربية الرياضية في نهاية الجدول الدراسي 

 . 3تغيير جدول الحصص باستمرار مما يجعل الطالب المعلم غير مستقر في التدريس 
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 :بتالميذ المدرسة التطبيقيةمشاكل تتعلق  -9-7

يعتبر التلميذ هو محور العملية التعليمية لذا وجب على الطالب أن يكون ملما بمختلف خصائصه 
وميوالته واحتياجاته وكذا مشكالته، ويجب أن يكون حريصا في كيفية التعامل معهم، ومن خالل هذا فإن 

 ع التالميذ تتمثل في :الطالب المتربص يواجه مجموعة من المشاكل والصعوبات م

 . تهرب التالميذ من الممارسة وتحججهم بالمرض 
 . عدم إحضار اللباس الرياضي، وعدم االمتثال ألوامر األستاذ 
 البدنية والمهارية لدى التالميذ وتفاوتها بين أفراد الفوج الواحد . تضعف االستعدادا 

 اط التالية :مشاكل التالميذ في النق ذكرت كل من زينب على وغادة جالل

 . عزوف التالميذ عن حصص التربية الرياضية خاصة في مراحل الشهادات 
  عدم مناسبة األنشطة لميول التالميذ 
 . عدم وجود معيار لتقييم أداء التالميذ 
 . عدم دراية التالميذ بكيفية استخدام األجهزة الرياضية 
 . 1كثرة عدد التالميذ في الفصول يؤثر على أداء الطالب 

 العديد من مشاكل التالميذ  أهمها :   وذكر فتحي الكرداني ومصطفى سايح

 . نظر الكثير من التالميذ الى حصص التربية الرياضية بأنها مضيعة للوقت 
 . تنبيه أولياء األمور ألبنائهم عن بعد عن حصص التربية الرياضية 
 2شطة أخرى .هروب الكثير من التالميذ من الحصة والذهاب الى أماكن أخرى وأن 

 :باإلشراف على برنامج التربية العمليةمشاكل تتعلق  -9-8

يلعب المشرفون على برنامج التربية العملية دورا غاية في األهمية سواء المشرف الجامعي أو المشرف 
المتعاون ) األستاذ التطبيقي (، وهذا الدور الذي يلعبه المشرفون يؤثر بشكل كبير على تحقيق البرنامج 

لى اكتساب الطلبة لمختلف المهارات واعدادهم األكاديمي، حيث أن هنا  العديد من المشاكل وع
والصعوبات يتسبب بها المشرفون تكون سببا في تلقى الطالب العديد من الصعوبات التي  عليه من مختلف 

 الجوانب .
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 مشاكل االشراف في هذه النقاط : حدد فتحي الكرداني ومصطفى سايح

  .عدم انتظام مرور المشرف على الطالب المعلمين مما يعني عدم التوجيه السليم 

  .تعامل بعض المشرفين بنوع من الدكتاتورية مع الطالب المعلمين 

  .تضارب بعض وجهات النظر بين المشرف من قبل الكلية والموجه الخارجي 

  . عدم وجود األلفة والعالقات الطيبة بين الموجه الخارجي والطالب المعلم 

  عدم عدالة بعض المشرفين في معاملة الطلبة المعلمين حيث يفرق بينهم في المعاملة مما يؤدي
 إلى إحساس البعض بالظلم. 

  1 التقويم.االكتفاء بتقويم الطالب المعلم  مرة واحدة ولدرس واحد فقط قد يؤثر على موضوعية
 

 :الطرق التي تساعد الطالب في تخطي مشاكل و صعوبات التربية العملية الميدانية -10
بعد ما سبق ذكره من مشاكل وصعوبات تواجه الطالب أثناء تربصه الميداني، وجب تقديم بعض الحلول 

القدرة على واالستفادة قدر االمكان من تربصه واكسابه التي تساعد الطالب في تخطي هذه المشاكل 
 مواجهة الصعاب ووضع الحلول لها .

  مجموعة من الحلول لكل مشكلة تواجه الطالب أهمها ما يلي : قدمت زينب علي وغادة جالل

 يمكن التغلب على مشكلة االمكانات ونقص الوسائل التعليمية باالقتراحات التالية :

 العصي –الحبال  –، فهي تمتاز برخص أثمانها ) األطواق استخدام األدوات البديلة والصغيرة  – 
 زجاحات بالستيكية ... (

 . المحافظة على هذه األدوات وحفظها في صناديق بعد نهاية العمل 
  األعمدة . –المقاعد  –األشجار  –استخدام البيئة المحيطة في المالعب المدرسية مثل السلم 
 ساحات الشعبية واألندية القريبة من المدرسة .استغالل مالعب المدارس القريبة وال 
 . أن يتم خلع المالبس للتالميذ في حجرات الدراسة 

 باالقتراحات التالية : مشاكل التالميذيمكن التغلب على 

 إعداد الطالب لدروسه بشكل يثير حماس التالميذ. 
 . تصميم كتيبات تحث التالميذ على الممارسة 
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  مجالت حائط رياضية .تكليف التالميذ بإعداد 
 . السماح للتالميذ بارتداء مالبس مريحة وشبيهة بالمالبس الرياضية 
  شهادات وغيره . –مكافأة التالميذ المتفوقين في الحصة بشارات رياضية 
 . 1محاولة التواصل مع أولياء التالميذ بارسال نشرات توضح أهمية مزاولة أبنائهم للرياضة 

 :الطالب في االستفادة زمن الدرسالعوامل التي تساعد  -11
من العوامل التي تساعد الطالب على االستفادة القصوى من زمن الدرس بأكمل صورة، و فيما هنا  العديد 

 يلي أهم تلك العوامل :

  االهتمام باإلعداد االداري للفصل حيث يتعود التالميذ على نظام ثابت للسير في حجرة الدراسة الى
 خذ الغياب .أل فالملعب واالصطفا

 . تحديد مكان ثابت لتغيير المالبس قبل بدء الدرس 
 . التحضير المسبق لألدوات  األجهزة المستخدمة في الدرس 
 .االهتمام بتخطيط الملعب الذي يتم فيه الدرس 
 . االهتمام بالتمرينات النظامية والتشكيالت وتعيين قائد للمجموعات 
  جوانبها .االعداد الجيد للدروس من مختلف 
 . التفكير في األخطاء المتوقعة وكيفية التصرف عند حدوثها 
 . مراعاة توفير عوامل األمن و السالمة 
  . 2إعطاء التالميذ فرص متنوعة للقيادة كوسيلة لتنمية شخصياتهم 

 :أخطاء شائعة في التربية العملية الميدانية  -21
المجال العملي الذي يطبق فيه ي في الجزائر يدانبالتربص المتعتبر التربية العملية الميدانية أو ما يسمى 

طالب معاهد التربية البدنية والرياضية مختلف معارفهم النظرية التي اكتسبوها من خالل العديد من 
المقاييس المدروسة بالجامعة، حيث أن الطلبة أثناء هذه الفترة من الممارسة الفعلية لمهام التدريس يقومون 

لعديد من األخطاء سواء التي تكون قبل البدء في تنفيذ التربية العملية الميدانية أو أثناء تحضيرهم بارتكاب ا
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للدروس أو أثناء تنفيذ هذه الدروس، و إن معرفة األخطاء التي يقع فيها الطلبة يمكن أن يسهم في التقليل 
 خطأ .من ارتكابهم لهته األخطاء واالبتعاد عن ممارسة السلو  الذي يؤدي لل

 يقسم الباحث في هذه الدراسة األخطاء الشائعة في التربية العملية الى :

 أخطاء قبل البدء في التربية العملية الميدانية : -12-1

الى مختلف األخطاء التي يرتكبها الطالب قبل البدء في تنفيذ  تطرق فتحي الكرداني ومصطفى سايح
 التربية العملية الميدانية في النقاط التالية :

 .يبدأ الطالب المعلمين التربية العملية الميدانية دون المعرفة الكلية لكيفية تحضير الدروس 
 . التخوف من بدء التربية العملية 
 ية التطبيق.الميل الى االنطواء والعزلة في بدا 
 . 1االهمال العام في المظهر الشخصي 

 : أخطاء أثناء تحضير الدروس  -12-2

من خالل الخبرة الشخصية للباحث في مجال تدريس التربية البدنية والرياضية بصفته استاذ تعليم ثانوي 
 يمكن حصر األخطاء التالية :

  عدم بناء األهداف التعليمية انطالقا من التقويم التشخيصي. 
 . اختيار تمارين  ومواقف تعليمية ال تتماشي مع قدرات التالميذ ومكتسباتهم القبلية 
 .عدم صياغة األهداف السلوكية بالشكل السليم 
 . عدم تحديد الوقت المناسب والكافي لكل موقف تعليمي 
 . عدم توافق األنشطة المختارة مع االمكانات  والوسائل التعليمية المتاحة بالمؤسسة 
  الربط بين األهداف التعليمية السابقة والهدف الحالي للحصة .عدم 
  . اختيار طرق وأساليب ال تتماشى مع الهدف التعليمي للحصة 

 الدروس  :تنفيذ  أخطاء أثناء -12-3

الطلبة للدروس في مرحلة التربص الميداني ) التربية  تحضيرمن خالل ما تم تناوله من أخطاء أثناء 
 العملية الميدانية ( يمكن تحديد األخطاء الشائعة أثناء تنفيذ الدرس في النقاط التالية :

  عدم احترام مبدأ التدرج في المواقف التعليمية. 
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 هيئة التالميذ قلة االهتمام بالمرحلة التحضيرية للدرس و عدم تخصيص الوقت الكافي لها أي عدم ت
 بالشكل الكافي بدنيا ) االحماء الكافي (.

 . غياب األلعاب الشبه رياضية في الحصة وبالتالي عدم و جود عنصر التشويق واالثارة 
 . عدم تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب 
 . عدم مالحظة مختلف تحركات التالميذ وتصرفاتهم أثناء الحصة 
 ير دقيقة عن المهارات الحركية المتعلمة .اعطاء معلومات خاطئة وغ 
 . غياب عبارات التعزيز والتشجيع للتالميذ 
 .عدم تجريب األجهزة والوسائل البيداغوجية و التأكد من صالحيتها 
 . عدم االلتزام بالوقت المحدد لكل موقف 

 :نظم اعداد وتكوين الطلبة  -31
يتم إعداد المعلم في معاهد خاصة الي نظم اعداد الطلبة حيث تقول :  تطرقت أحالم محمد الفقعاوي  

مهمتها تقديم برامج لتكوينه التكوين المناسب لمهنته، ومن هنا نجد أن هنا  نظامين أساسيين إلعداد 
 معلمي جميع المراحل في المستوى الجامعي هما:

خاصة بكل من التكوين التخصصي والمهني حيث تتكامل فيه جميع أنواع الخبرات ال النظام التكاملي: -1
والثقافي في برنامج موحد يدرسه الطالب الذي يعد المهنة التعليم، حيث يبدأ ببداية المرحلة الجامعية وينتهي 

 بنهايتها. 
حيث يبدأ اإلعداد المهني بعد االنتهاء من اإلعداد التخصصي في الجامعة والحصول  النظام التتابعي: -2

 1ذلك.  ويتلوه اإلعداد المهني بعد –البكالوريوس أو الليسانس –لجامعية األولى على الدرجة ا

يتضح مما سبق أن النظام التتابعي يكون فيه التكوين التخصصي بالجامعة يليه التكوين المهني بعد      
كوين فيه إعداد الطالب من مختلف الجوانب ) الت مالتخرج أي أثناء العمل أما النظام التكاملي فيت

التخصصي والمهني والثقافي ( أثناء فترة تكوينه بالجامعة كما هو عليه الحال في مختلف الجامعات 
، إال أنا االصالحات الجديدة التي أدخلتها وزارة التربية الوطنية بالجزائر خلقت مرحلة أخرى من الجزائرية 

تكوين مهني بعد التخرج من الجامعة، التكوين لألساتذة بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف  تعتبر أيضا ك
 وهذا ما يمكن اعتباره كدمج بين النظامين معا .
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 :األسس العلمية لبرامج إعداد الطلبة   -41
مجموعة من المعايير يجب تطويرها داخل السياسة التعليمية لقطاعات كليات  د الحليمبحدد محمود ع

 ومعاهد وأقسام التربية البدنية والرياضية المكلفة بإعداد المعلمين  تشمل :

 . معايير جديدة متطورة خاصة بالجودة وفعالية اعداد المعلم 
  التقييم الخاصة بمدى كفاءة معلم المستقبل توقعات أداء المعلم من خالل هذه البرامج على أساس عملية

 و أدائه خالل فترة االعداد .
 . التنسيق بين معلمي التربية الرياضية واألساتذة بالكليات، من أجل تحسين أوضاع التربية الرياضية 
 ة.التنسيق بين معايير التقييم واألداء في البرنامج التربوي ألعداد المعلم وما يتعلق بالجوانب المعرفي 
 . وضع معايير لعملية ارشاد و توجيه الطالب لما هو مناسب لهم في مجاالت مهنة التدريس 
 ع مستويات لذلك مع وضع استنتاجات لبرامج وض وضع معايير اعداد المعلم بشكل أكاديمي و

 1.االعداد

 :توجيهات عامة للطالب في التربية العملية الميدانية  -51
العملية هو أساس العملية حيث أن الهدف األول لهذا البرنامج هو اعداد أستاذ ان الطالب في التربية 

المستقبل بما يتوافق مع واقع تدريس مهنة التربية البدنية و الرياضية بقدرة و كفاءة عالية، لهذا فان الطالب 
شادات الالزمة خالل مرحلة اعداده يتقمص العديد من األدوار والمسؤوليات لذلك وجب توجيهه وتقديم االر 

 التي تساعده على االستفادة األكبر من برنامج التربية العملية .

مجموعة كبيرة من االرشادات والتوجيهات للطالب لخص  ذكر كل من أحمد ماهر حسن وقطاف محمد 
 الباحث أهما في النقاط التالية :

 بدنية وذلك حتى تكون المعلومات يجب أن تكون دائم اإلطالع والقراءة لكل ما نشر، وينشر في التربية ال
 .ثابتة أو تدوم في ذهنك

  قبل تحضير  للدرس يجب أن تتعرف على المرحلة الدراسية )السنة( التي ستدرس لها، ومراحل النمو
 وإمكانات المدرسة من حيث المالعب واألدوات واألجهزة والبدائل. االجتماعيالبدني و 

 وطبيعي في تنفيذ دروس التربية البدنية وال تفكر أبدا في أن  كن واثقا دائما من معلوماتك دون الغرور
 .هنا  من ينتقد  أو يسجل لك أخطاء
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 1.إيضاح كيفية التصرف في المواقف الصعبة التي تواجهكواطلبه منه األستاذ  من عليك تقبل النقد 

  في األنشطة يجب أن يقيم الطالب نوعا من العالقة الطيبة مع مدير المؤسسة ويحرص على االسهام
 المختلفة والتفاعل مع أنظمة المؤسسة .

 . يجب أن يحرص الطالب على اقامة نوع من العالقة الطيبة مع المعلم المتعاون، كي يفيد خبرته 

 يجب أن يعرف الطالب أنه قد تعتريه حالة من الخوف والقلق في بداية ممارسته للتربية العملية. 

  بسب شعورهم  يجب أن يعرف الطالب أنه قد يواجه بشيء من عدم اكتراث التالميذ به في بداية األمر
 .بأنه ليس معلمهم األصلي 

  يجب أن يلتزم الطالب بتنفيذ ما يعهد به لألستاذ المشرف اليه من أعمال، أو ما يطلبه منه المدير أو
 2األستاذ المتعاون .

 التربية البدنية والرياضية المستقبلي : جوانب عملية اعداد استاذ -16
من المؤكد أن من بين أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في اداء أستاذ التربية البدنية والرياضية، هي 
نوعية االعداد والتكوين الذي يتلقاه أثناء فترة تكوينه الجامعي قبل مباشرة مهامه المهنية بالمؤسسات 

عداد األستاذ وتكوينه للقيام بواجباته ومسؤولياته التربوية يجب أن تلقى اهتماما التربوية، حيث أن عملية إ 
خاص، وذلك من أجل تحسين نوعية الطلبة المتخرجين ما يعود بالنفع على المنظومة التربوية وتحقيق 

 األهداف المنشودة من التربية بصفة عامة، والتربية البدنية والرياضية بصفة خاصة  .

 ذا وجب إعداد الطلبة الجامعين من خالل جوانب مختلفة، تتمثل في :   ومن خالل ه

 الجانب األكاديمي التخصصي . -
 الجانب التربوي . -
 الجانب الثقافي . -
 الجانب الشخصي . -

 الجانب األكاديمي التخصصي ) المهني ( : -أوال

: أن االعداد من الجانب األكاديمي يحتل الجزء األكبر من برامج الدراسة بكليات  تقول عفاف عثمان
التربية، حيث يهتم بإعداد المعلم في المادة أو المواد التخصصية التي سوف يقوم بتدريسها، واعداده في 
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زيادة خاصة وأن االنفجار المعرفي أدي الى زيادة المعرفة  مادة تخصصه شرط ضروري لنجاحه كأستاذ،
كبيرة من حيث الكم و الكيف، واالعداد األكاديمي يجب أن يرتكز على المفاهيم والتعميمات والمهارات التي 

 1تبنى عليها مادة تخصصه .

: يتم االعداد التخصصي عن طريق اإلعداد السابق للمهنة واألسس التي تقوم  ويقول محمود عبد الحليم
المتطلبات الالزمة لالنتساب لمهنة التدريس وهي متعددة ومتنوعة وفقا  عليها برامج اإلعداد والتأهيل لتوفير

 2للسياسات التربوية في اعداد الخريج بكل دولة والمعايير الالزمة للترشح لمهنة التدريس .

وعليه يمكن القول أن االعداد األكاديمي أو التخصصي هي عملية إعداد الطالب الجامعي في جانب 
يتلقى فيها الطالب مختلف الدراسات والتدريبات والمعارف التي تكون متصلة تخصصه العلمي، حيث 

ومنه فان عملية اعداد أستاذ التربية البدنية والرياضية   اتصاال وثيقا باحتياجات ومتطلبات مهنته المستقبلية،
بمختلف يجب أن يتلقى تكوينا تخصصيا في كل ما يتعلق بعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 األنشطة الرياضية التي تحويها التربية البدنية والرياضية .

يجب أن تعمل المعاهد والكليات على تحقيقها فيما يخص الجانب األكاديمي   و هنا  مجموعة من النقاط
 حددها كل من ميرفت علي ومصطفي السايح كما يلي :

  أن تقدم الكليات مناهج ومقررات شاملة و واضحة بحيث تعمق داخل الطالب مفهوم عمله المستقبلي 
 . يجب أن ترتبط محتويات مناهج كليات التربية بما يحتاجه المجتمع المحلي والمدرسة المستقبلية 
  هذه  تحقيق اهدافأن توفر كليات التربية الرياضية وسائل التقنيات التربوية التي تساعد بشكل كبير في

 المناهج و المقررات .
  يجب أن تحتوي هذه المناهج على تربية رياضية تثقيفية بحيث يتدرب الطالب على الخروج من دائرة

 نظام الحصص التقليدي .
  يجب ان تحتوي هذه المناهج والمقررات على أنشطة متعددة بحيث ترتبط الكفاءة البدنية مع أسلوب حياة

 3الصحي اليومي .الفرد و سلوكه 
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 الجانب التربوي : -ثانيا

: أن هذا الجانب من جوانب اعداد المعلم يهتم بالناحية التربوية والنفسية ويتعلق تقول عفاف عثمان  
بالتدريس كمهنة من حيث أصوله النظرية والعلمية، وتطبيقاته وممارساته العلمية، وكذا تزويد المعلم 

 1واالتجاهات التربوية .بالنظريات واألفكار 

وعليه فإن عملية إعداد الطالب من الجانب التربوي يتضمن تزيدوه بمختلف المعارف والنظريات التربوية، 
حيث يجب أن يحتوى هذا الجانب على مختلف العلوم التربوية كالعلوم االنسانية واالجتماعية وغيرها من 

 مختلف القيم االجتماعية والسلوكيات المرغوب فيها . العلوم ، أي من خالل هذا الجانب يكتسب الطالب 

 ويمكن المساهمة في إعداد الطالب تربويا كما يقول علي محمد عبد المجيد من خالل :

 . توجيه وارشاد الطالب لألهداف التربوية والتعليمية التي ينبغي أن يحققها 
  خالل العلوم االنسانية واالجتماعية إكساب الطالب معارف ومعلومات عن أبعاد العملية التعليمية من

 التي تساعد على تنفيذ العملية التعليمية بكفاءة .
 .تنمية مهارات الشخصية والمهنية للطالب من خالل المواقف التعليمية المختلفة لتنمية أسلوب تفكيره 
  النفسية .تنمية التوجيه واالرشاد النفسي بما يتيح للطالب المساهمة في حل بعض مشكالت التالميذ 
 . 2تنمية التوجيه واالرشاد لتوجيه التالميذ نحو المهارات واألنشطة التي تتناسب مع قدراتهم 

 الجانب الثقافي : -ثالثا

 في المعلم يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات به : أن االعداد الثقافي نعنى تقول أحالم محمد الفقعاوي  
 ونموه مجتمعه يخص وفيما العموم، وجه على الحياة شئون  في عامة ثقافة بهدف ،تثقيفه إعداده مرحلة

 3.الخصوص وجه المهني على

: ال يسطيع المعلم أن ينقل الثقافة أو يسهم في اكتسابها أو يضمن أن يكون  يقول مصطفى السايح محمد
يعة االنسانية تالميذه مثقفين إال اذا كان هو شخصيا مثقفا، فالتربية الرياضية تتطلب جهدا شاقا لتجاوز الطب

النقية والتسامي على الموهبة الطبيعية والتطور التلقائي، فاإلنسان ليس كائن طبيعي فحسب بل هو كائن 
ثقافي فالثقافة كامنة في االنسان، وللثقافة أبعاد كثيرة مثلها مثل الشخصية االنسانية وباختصار فاإلنسان 

                                                           
 .96عفاف عثمان عثمان مصطفى : مرجع سابق،ص - 1
 . 204أمحد ماهر انور حسن و أخرون : مرجع سابق ،ص - 2

3
 . 50أحالم حممد ابراهيم الفقعاوي : ص - 



 

 114 ص دور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث : الرتبية العملية وعالقتها إبعداد الطالب اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية وهو الذي يبني هذه القيم ألنه يحتاج اليها من أجل أن بصنعه قيما ثقافية،انما يحقق مجرد امكاناته الفرد
 1يصير انسانا أكثر كماال .

وعليه يمكن القول أن هذا الجانب يهتم بتزويد الطالب بالثقافة العامة التي تتيح له التعرف على مختلف 
األدوار العلوم األخرى غير مجال تخصصه، حيث يساعده ذلك في نضج شخصيته والقيام بمختلف 

 االجتماعية والتعرف على المشكالت المحيطة ببيئته ليساهم في ايجاد حلول لها .

 يمكن المساهمة في اعداد الطالب ثقافيا كما حددها أحمد ماهر من خالل :

 . تنمية االهتمام بالقضايا القومية والتطورات المعاصرة في المجتمع 
 لمي ( ومشكالته .دراسة خصائص المجتمع ) المحلي، القومي ، العا 
 . تنمية الثقافة الرياضية المحلية والدولية 
 . التعريف بكيفية استخدام المكتبة الرياضية لتحديث وتطوير المعارف والمعلومات 
 . دراسة المشكالت العامة  وانعكاساتها على مجال التخصص 
 . تنمية القدرة على استخدام األسلوب العلمي في التفكير وحل المشكالت 
 2عريف باتجاهات وأساليب التدريب الحديثة .الت 

 تتمثل أهمية االعداد الثقافي في ما يلي :

 . تنيمة وتطوير القدرات العقلية والفكرية 
 . تنمية وتطوير المكونات البدنية 
  اآلخرينتطوير المهارات االجتماعية في التعامل مع . 
  المعايير  –حسن المعاشرة  –انتماء  –خلق تنمية وتطوير عناصر الكفاءة االجتماعية ) تعاون قيادة

 االجتماعية االيجابية ( .
  . 3تطوير الجانب الوجداني 
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 الجانب الشخصي  : -رابعا

 قدوة المستقبل،فالمعلم معلم إعداد مجال في المهمة األمور من الشخصي اإلعداد : يعد تقول أحالم محمد 
 الشخصية السمات على تنطبع بدورها للمعلم الشخصية والسمات عليهم، شخصيته وتنعكس لتالميذه

 1اإليجابية . بالسمات الشخصية لى يتح أن المعلم على يجب لذلك لتالميذه،
: أن االعداد الثقافي يهتم بتنمية المعلم من الناحية النفسية والشخصية واالجتماعية  وتقول عفاف عثمان

بما يتفق مع متطلبات مهنة التدريس من ناحية ومتطلبات القيام بدور قيادي ايجابي في تطوير مجتمعه 
ل ما لم واالسهام في حل مشكالته من ناحية أخرى، فإن المعلم لن يستطيع ممارسة عمله على نحو مقبو 

 2يكن متمتعا بصحة نفسية جيدة، وتتاح له فرصة انماء عالقاته مع االخرين على أساس اجتماعي سليم
وعليه يمكن القول أن االعداد الشخصي هو عملية تهيئة شخصية الطالب ليكون قائدا تربويا يتمتع بالسمات 

من المشاكل النفسية الداخلية، ما  والخصائص الشخصية السوية والسلو  المتميز والتوافق النفسي، خاليا
 يساهم في نشاطه العلمي االجتماعي وقدرته على التأثير الجيد على التالميذ .

 خصائص السمات الشخصية للمعلم في ما يلي :حددت ميرفت علي ومصطفى السايح 
 .أن يحب مهنته ويؤمن برسالتها في تربية النشىء 
  والثقافية للنشىء .أن يكون ملما باألسس االجتماعية 
 . القدرة على التحكم في انفعاالته عند التعامل مع االخرين 
 . المظهر الخارجي المتميز 
 . 3أن يكون ذو قدرة على التنظيم واالدارة 

 : نماذج بطاقات التقويم لطالب التربية العملية -17
مختلفة لبطاقات تقويم للطالب لقد وضع الكثير من المختصين والباحثين في مجال التربية العملية نماذج 

أثناء مختلف مراحل تنفيذ برنامج التربية العملية، يسعون من خاللها الى تقويم شامل للطالب ومعرفة مدى 
اكتسابه لمختلف المهارات التدريسية من خالل هذا البرنامج وكذلك الوقوف على مدى تحقيق األهداف، 

 ات تقويم الطالب :وهنا سوف يستعرض الباحث ثالثة نماذج لبطاق
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 نموذج مصطفى السايح : -17-1
 1. ) مصطفى السايح ( لطالب التربية العملية ( يمثل نموذج مقترح ألداة التقويم1الجدول رقم )

 المدرسة : -اسم الطالب :                                                         -
 تاريخ التقويم : -                             الفرقة الدراسية :                          -

 املهارات التدريسي و الشخصية و الرتبوية
 الدرجات و املستوى التقديري

2 4 6 8 10 
 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

      ختطيط وحتضري الدروس -1

      تنفيذ واخراج الدرس -2
      اتقان املادة التعليمية  -3

      التمكن من تعليم املهارات احلركية  -4

      التنوع يف استخدام طرق وأساليب التدريس  -5

      استخدام األجهزة واألدوات يف النشاط  -6

      املتطلبات املهنية ) الثقافة املهنية (  -7

      الصوت واملظهر والشخصية  -8

      ضبط وادارة التالميذ يف الدرس  -9

      القيادة الرتبوية للتالميذ  -10

      احملافظة على املواعيد والنظام املدرسي  -11

      التكيف والتعاون مع جمتمع املدرسة  -12

      اجملموع

 التقديري للطالب  املستوى النسبة املؤوية جمموع درجات الطالب  اجملموع الكلي 

120     
 :نموذج محمود حسان سعد  -17-2

حسان سعد في كتابه التربية العملية بين النظرية والتطبيق نموذجا لتقويم أداء الطالب المعلم وضع محمود 
أثناء مرحلة التعليم الصفي يمكن استخدامه من قبل : المعلم التطبيقي، مدير المدرسة، مشرف التربية 

 العملية ولجنة التقويم الختامي .
 2المعلم أثناء مرحلة التعليم الصفي . ( يمثل نموذج تقويم أداء الطالب2الجدول رقم )

                                                           
1
 .284ص،  مرجع سابقزينب على عمر و غادة جالل عبد احلكيم :  - 

2
 .93، ص مرجع سابقحممود حسان سعد :  - 
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 اسم الطالب :                                                                          المدرسة :
 الرقم الجامعي :                                                                        الصف :

 المادة :                                                      التخصص :                     
 غرض الزيارة: تدريبية / توجيهية / تقويمية                                              الموضوع :

الوزن  املهمات التعليمية الرقم
 النسيب

 درجة إتقان املهمة
الدرجة 
 ممتاز النهائية

(5) 
 جيد جدا

(4) 
 جيد

(3) 
 مقبول

(2) 
 ضعيف

(1) 
 أوال : التخطيط

       2 يضع أهداف سلوكية حمددة وواضحة  01
       2 يهتم جبميع مستوايت األهداف السلوكية  02
       2 حيدد خربات سابقة مرتبطة أبهداف الدرس ) التعلم القبلي ( 03
       2 خيتار الوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق األهداف  04
       2 خيتار أساليب التدريس اليت حتقق األهداف  05
       2 خيطط إلستخدام أدوات التقومي املناسبة  06

 اثنيا : التنفيذ
       2 ميهد للدرس بطريقة تستثري دافعية التالميذ للتعلم 01
       1 يستخدم لغة سليمة مناسبة ملستوى التالميذ  02
       1 يعرض األفكار بصورة منظمة و مرتابطة  03
       2 ينوع األساليب و النشاطات اليت تساعد على حتقيق األهداف    04
       1 يوظف الوسائل التعليمية مبهارة خلدمة املوقف  05
       2 يطرح أسئلة حمددة و مثرية  06
       1 يعزز استجاابت التالميذ يف الوقت املناسب  07
       1 يربط املادة التعليمية بواقع احلياة العملية  08
       2 يراعي استمرارية التقومي و مشوليته  09
       2 يوظف الكتاب املدرسي توظيفا فاعال  10
       1 ينظم األعمال الكتابية الصفية و يشرف على تنفيذها و تقوميها  11
       1 يعمل على توفري بيئة نفسية و مناخ مالئم للتعلم  12
       1 حيح أخطاء التالميذ مباشرة و بطريقة مناسبة  13
       2 يستخدم نشاطات تعمل على مراعاة الفروق الفردية  14
       1 حيرتم التالميذ و يتقبل أراءهم  15
       1 يعزز اجتاهات التالميذ االجيابية  16
       2 ينظم الوقت ويستثمره يف تنفيذ املهمات التعليمية  17
       2 يضبط الصف بطريقة مناسبة  18
       1 يتعامل مع املواقف الصفية ابتزان و هدوء  19
       1 يغلق املوقف التعليمي  20

       40 جمموع الدرجات
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 :نموذج أحمد ماهر أنور حسن واخرون  -17-2
 1أستاذ التربية الرياضية.تقويم أداء  بطاقة ( يمثل نموذج3رقم )الجدول 

 اسم المعلم :                التخصص العام :                              سنوات الخبرة:
 المدرسة :                   التخصص الدقيق :                           العام الدراسي :

 اجملاالت
الكفاايت 

 الكفاايت الفرعية الرئيسية
 التقدير

 الدرجة
جمموع 

درجات 
 ممتاز اجملال

جيد 
 مقبول جيد جدا

حتضري ما  التخطيط
 قبل الدرس

       اعداد امللعب
       اعاد األدوات و األجهزة

       دفرت التحضري
       تقسيم التالميذ جملموعات و تسجيل الغياب

 التنفيذ

 الدرسبدء 
       شرح أهداف الدرس

       مالئمة اإلمحاء
       تشجيع التالميذ للتفاعل مع أجزاء الدرس

االعداد 
 البدين

       طريقة األداء
       مشولية التمرينات و تنوعها

النشاط 
 التعليمي

 والتطبيقي

       أداء النموذج
       تدرج خطوات التعلم

       األخطاء احلركيةتصحيح 

 فنية االخراج التقييم

       شخصية املدرس
       التعاون مع ادارة املؤسسة

       النشاط اخلارجي
       حسن التصرف يف املواقف املختلفة

       اختيار التشكيالت و تنوعها
       استخدام األدوات و االمكاانت

       يف املواقف املختلفةقيادة املعلم للطالب 
       مراعاة عوامل السالمة

       ترابط أجزاء الدرس
       مناسبة طريقة التدريس

       االبتكار
       اخلتام و اهناء الدرس

 

 اسم الموجه :                        الدرجة الكلية :                        التقدير العام :
 التوقيع :                            التاريخ : 

                                                           
1
 .  242صأمحد ماهر انور حسن و أخرون : مرجع سابق ، - 
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 خالصة الفصل

 
بعدما تم التطرق اليه في هذا الفصل، تتضح لنا األهمية الكبيرة التي تلعبها التربية العملية في عملية  إعداد 

الوحيد الطالب، فهي تعد عماد اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات المهنية الحقيقية، كما أنها السبيل 
الذي يكتشف من خالله الطالب نفسه في مجال تخصصه، فيطلع من خاللها على مدى قدرته على تحمل 
أعباء التدريس وأنه ذو كفاءة في مواجهة التالميذ وافادتهم واالستفادة منهم، كما تساعده على تنمية مهاراته 

 الي يتحقق الدمج بين النظرية والتطبيق .وقدراته المهنية، وكذا ربط معارفه النظرية على أرض الوقع، وبالت

حيث أنه من خالل برنامج التربية العملية تصبح عملية إعداد األستاذ عملية تتصف بالواقعية من جهة، 
وأنها عملية ذات معنى وقيمة وظيفية من جهة أخرى، حيث يدر  الطالب بعد انهائه ألخر مرحلة من 

فعلي بالمؤسسات التربوية أو ما يسمى بالتربص الميداني، الفائدة مراحل تنفيذ البرنامج و هو التدريس ال
التي حققها من خالل برنامج التربية العملية ألنه تعامل مع ظروف واقعية من تالميذ وأساتذة وأدوات 
ووسائل بيداغوجية، واكتشف من خاللها مختلف المشاكل والصعوبات التي قد تواجهه في المستقبل وكيفية 

 لول المناسبة لها .ايجاد الح

ومن هنا يمكن القول أنه يصعب تصور وجود برنامج إلعداد األساتذة مع غياب برنامج منظم ومخطط 
 للتربية العملية، وعليه فان وجود مثل هذه البرامج يعد من األمور األساسية في برامج إعداد المربيين .



 

 

 

صل 
ع الف    الراب 

ة   سي  دري  مهارات  الي 
 ال
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 تمهيد

 
إن النجاح في أي مشروع وتحقيق األهداف يجب أن يستبقه التخطيط الجيد والمتقن، وكذلك هو الحال في 

التعلم وتسهيل مهمة تحققه، ويتضمن عملية التدريس فالتدريس هو نشاط متواصل يهدف الى اثارة 
التدريس مجموعة كبيرة من اإلجراءات من أجل احداث التعلم والتغيير في سلو  المتعلم ، حيث أن المعلم 

و بما أن التدريس هو نظام متكامل له  يلعب دور الوسيط في العملية التربوية بين المتعلم والمعرفة،
لذا وجب على  لم بجميع هذه المكونات التي يتضمنها التدريس،مكوناته وحدوده وجب على األستاذ أن ي

القائم بالتدريس اكتساب مجموعة من المهارات األساسية التي من خاللها يقوم بتحقيق الهدف من المواقف 
التعليمية والوصول الى تحقيق األهداف المنشودة، فالمدرس الكفء هو الذي يمتلك هذه المهارات وله 

 ئها بدقة عالية.القدرة على أدا
وعليه فان نجاح عملية التدريس والعملية التربوية ككل تتطلب وجود استاذ كفء قادر على القيام  

بمختلف األدوار، وهذا ما جعل مختلف نظم إعداد وتكوين المعلمين سواء قبل الخدمة أو أثنائها أو اثناء 
،بهدف اعداد مدرسين ماهرين و تدريبهم  مرحلة التكوين الجامعي تقوم على االهتمام بمهارات التدريس

وفق نظريات التعليم والتعلم على مهارات التدريس الالزمة لهم حتى يقوموا بعملهم التدريسي على نحو 
سليم، فقد ظهر االهتمام بمهارات التدريس كرد فعل لألساليب التقليدية التي كانت سائدة في كليات 

هارات التدريس أصبحت الشغل الشاغل للقائمين على تكوين الطلبة ومعاهد اعداد األساتذة ، وعليه فأن م
 واألساتذة، ومحاولته تحديد الطرق والسبل التي تكفل اكسابهم للمهارات التدريسية كل حسب تخصصه .

وانطالقا من هذا وجب في هذه الدراسة التطرق الى فصل يخص المهارات التدريسية وتفصيلها حيث ستم 
فصل الى  مفهوم المهارات التدرسية واهميتها ومختلف أنواعها وتصنيفتها وطرق تنميتها التطرق في هذا ال

وما الى ذلك من النقاط التي لها عالقة  وعالقتها بمختلف مكونات التدريس وكذا معوقات اكتسابها
 بالمهارات التدريسية .
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 المفاهيم المرتبطة بالمهارات التدريسية :-1
 المهارة:تعريف   -1-1

 لغة :  -أ
 معجم المعاني الجامع :المهارة في 

  بمهارة : ببراعة وبحذق يدويَّة ،مهارة مصدر َمَهَر وهي : قدرة على أداء عمل بحذق وبراعة  :َمَهارة 

 معجم الغني :المهارة في 
 قدرة على أداء عمل بحذق وبراعة  مصدر مَهَر / مَهَر بـ / مَهَر في وهي : :َمهاَرة . 

 عربي عامة : :المعجمهارة الم
  ََمْمهور ، والمفعول ماِهر ، فهو َمَهارة  ، َيمُهر في مَهَر  / بـمَهرَ /مَهر  
يءَ مَهر • خُص الشَّ يء  مَهر  / الشَّ خُص بالشَّ يء أتقنه وبرع فيه وأجادمَهر  / الشَّ خُص في الشَّ مَهَر  : الشَّ

 . الخيلركوَب َمَهر  في نظم المديح ، مَهر  بصناعة الجلد ، 

 :اللغة العربية المعاصر المعجمالمهارة في 

   1.  مهره : غلبه في المهارة -في صناعته : أتقنها وأحكمها مهر - الشيء أو به أو فيه : حذق مهر 

 من هنا يمكن القول أن المهارة في اللغة تعني احكام الشيء واتقانه والحذق به والبراعة فيه .

 تعريف المهارة اصطالحا :  -ب
 تعددت تعاريف المختصين و المؤلفين لمفهوم المهارة نذكر منها ما يلي :

عرف داود درويش و محمد ابو شقير المهارة بأنها : األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه 
 2االنسان حركيا و عقليا مع توفير الجهد و التكاليف .

وهذا  تعبر عن القدرة على أداء عمل أو عملية معينة،المهارة بأنها :   يعرف حسن حسين زيتون     
 العمل أو العملية يتكون في الغالب من مجموعة من األداءات أو العمليات األصغر، وهي األداءات أو

 3العمليات البسيطة الفرعية أو المهارات البسيطة التي تتم بشكل متسلسل ومتناسق مثل العب كرة السلة.

                                                           
 . https://www.almaany.com/  ،19/07/2017  ،15:14موقع الكرتوين : املعاين ، - 1
 . 14داود درويش حلس ، حممد ابو شقري : حماضرات يف مهارات التدريس ، كتاب الكرتوين غري مطبوع ، ص  - 2
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 ميدة وآخرون الى مجموعة من تعريفات المختصين للمهارة نذكر منها : أشار إمام مختار ح    

يعرف أحمد زكى صالح المهارة  بأنها : السهولة والدقة فى إجراء عمل من األعمال وهى تنمو نتيجة     
 لعملية التعلم.

يعرف عبد اللطيف فؤاد المهارة بأنها : سهولة فى القيام بعمل من األعمال بدقة، مع مراعاة الظروف     
القائمة وغيرها ، ويمكن أن تكون المهارة حركية أو ذهنية وإذا تشابهت الظروف وتکررت فان المهارة 

 تقترب من العمل االلی ولکنها التکون آلية تماما.
: أداء يتم فى سرعة ودقة وأن نوع األداء وکيفيته يختلف باختالف  مهارة بأنهايعرف حسن شحاتة ال    

 نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعليمها 

: ذلك الشى الذى تعلم الفرد أن يؤديه عن  يعرف أحمد اللقانى وبرنس أحمد رضوان المهارة بأنها    
 1و عقلية .فهم بسهولة ويسر ودقة وقد يؤدى بصورة بدنية أ

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن المهارة هي : هي القدرة على القيام بعمل على نحو كبير 
من الدقة والسرعة والسهولة في االداء، ويمكن أن تكون المهارة عقلية ) ذهنية ( أو بدنية ) حركية ( ، 

 ويكون نمو هذه المهارة من خالل التعلم و التدرب عليها .

 :المفاهيم المرتبطة بالمهارة  -1-2

ة ، الدقة ، من خالل التعريفات السابقة للمهارة يتضح لنا أنا المهارة ترتبط بالمصطلحات  : الفهم ، السرع
 ، حيث يعرف صالح الدين خضر هذه المصطلحات كما يلي :االتقان ، االقتصاد 

العناصر الداخلة فيه، معه القدرة على ويقصد به اإلدرا  بالمعني وادرا  العالقة بين الفهم :  - أ
 تحليل وتفسير ووضع العناصر بصورة حقيقية للوصول الى الحل األمثل .

 أقل جهد ممكن . بويقصد بها أن ينجز الفرد العمل في أقل زمن ممكن و  السرعة : - ب

 تعني االتقان الالزم إلجراء العمل للوصول الى نتائج صحيحة . الدقة : - ت

 الى نتائج سليمة دون أخطاء فمستوى االتقان هو الداللة على تكوين المهارة  الوصول اإلتقان :  - ث

 2في الخامات المستعملة إن وجدت في الوقت و الجهد . أي االقتصاد االقتصاد : - ج
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 تعريف التدريس:  -1-3

أن التدريس : هو نظام من األعمال المخطط لها بهدف إحداث عملية نمو  تقول سهيلة الفتالوي    
المتعلم في جوانب الشخصية المختلفة، العقلية ، المهارية والوجدانية، وهذا نظام يتضمن أربعة عناصر 
 رئيسة هي: )معلم، متعلم، مادة دراسية، بينة التعلم ( تتفاعل فيما بينها تفاعاًل ديناميکيًا عبر وسائل

اتصال لفظية وغير لفظية ومجموعة من المناشط الهادفة لغرض إكساب المتعلم المعارف والمعلومات 
 1والمهارات واالتجاهات والميول المناسبة.

:عملية تفاعلية من العالقات  والبيئة واستجابة المتعلم والتي له  يعرف وليد  أحمد جابر التدريس بأنه   
 دور جزئي فيها، ويجب أن يتم الحكم عليها في التحليل النهائي من خالل نتائجها وهي تعلم المتعلم . 

 العالقات القائمة بين طلبة الصف و المدرس -

 البيئة بما تضمه من عوامل وظروف مادية.  -

 يظهرها المتعلم كنتاج لمجموعة العوامل .األداءات التي  -

كما أن التدريس عملية متعمدة لتشكيل بيئة التعلم بصورة تمكنه من تعلم ممارسة سلو  محدد او االشترا  
 2 فی سلو  معين، وذلك وفق شروط محددة، أو كاستجابة لظروف محددة.

بأنه :هو نشاط مهني يتم انجازه من خالل ثالث عمليات رئيسية هي :  تعرف نايفة القطامي التدريس   
التقويم، ويستهدف مساعدة الطلبة على التعلم ، وهذا النشاط قابل للتحليل والمالحظة ، التخطيط، التنفيذ 

 3والحكم على جودته، ومن ثم تحسينه .

ا له مدخالته وعملياته : أصبح نظاما واضح تقول ميرفت علي ومصطفى السايح أن التدريس   
ومخرجاته حيث تتمثل المدخالت في األهداف والمناهج والوسائل التعليمية وتتمثل العمليات في طرق 
وأساليب التدريس المتبعة أما المخرجات فتتمثل فيما يتحقق من األهداف التي رسمها المعلم أما فيما تم 

 4تحقيقه من األهداف العامة للتربية .

انطالقا مما سبق يعرف الباحث التدريس بأنه : نظام ونشاط مهني مخطط له يهدف الى احداث عملية 
التعلم لدى الطلبة من خالل اكسابهم مختلف المعارف والمعلومات والمهارات، حيث يعتبر التدريس عملية 

أساسية هي التخطيط  تفاعل بين عناصر العملية التربوية في بيئة معينة، ويتم انجازه من خالل عمليات
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والتنفيذ والتقويم، ويتمز التدريس بأنه نشاط قابل للمالحظة والتحليل والتقويم وذلك من أجل تحسين 
 مخرجاته . 

 مفهوم المهارات التدريسية :-2
ال يوجد معنى محدد متفق عليه لمفهوم المهارات التدريسية بين أهل االختصاص في مجال التدريس، 

الباحث يقوم بمحاولة االجتهاد في تحديد هذا المعنى استنادا لما ذكرناه من توضيحات األمر الذي يجعل 
حول مفهومي المهارة والتدريس، وعليه يقوم الباحث بإبراز مختلف التعريفات التي سبقت من الباحثين 

 لمفهوم مهارة التدريس و هي كالتالي :

أداء المعلم في القدرة على  : ريس بأنهاعرف كل من داود درويش ومحمد ابو شقير مهارة التد   
حدوث التعلم، وتنمو هذه المهارة عن طريق اإلعداد التربوي والمرور بالخبرات السابقة ويختلف هذا األداء 

 1باختالف المادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها .

: مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالة التي يظهرها المعلم في نشاطه  عرفها الطناوي عفت بأنها   
التعليمي بهدف تحقيق أهداف معينة، وتظهر هذه السلوكيات من خالل الممارسات التدريسية للمعلم في 
صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيف مع ظروف 

 2ف التعليمي.الموق

: نمط من السلو  التدريسي الفعال في  كما عرف عطية محسن علي مهارات التدريس الفعال بأنها   
تحقيق أهداف محددة يصدر من المعلم في صورة استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو عاطفية 

 3سي . متماسكة تتكامل فيها عناصر الدقة والسرعة، والتكيف مع  ظروف الموقف التدري

بأنها القدرة على أداء عمل أو نشاط معين ذي عالقة يعرف حسن حسين زيتون مهارة التدريس :   
بتخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمه، و هذا العمل قابل للتحليل لمجموعة من السلوكات المعرفية والحركية 

جازه والقدرة على التكيف مع واالجتماعية، ومن ثم تقييمه في ضوء معايير الدقة في القيام به وسرعة إن
المواقف التدريسية المتغيرة باالستعانة بأسلوب المالحظة المنظمة، ومن ثم يمكن تحسينه من خالل 

 4البرامج التدريبية.
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يعرف عبد هللا محمد ورحاب جبل  المهارات التدريسية بأنها :عملية إعداد المتدرب وتدريبه على    
يحتاجها أثناء المواقف التعليمية، كما تساعده في انجاز ما يريد أن يكسبه المهارات والقدرات التي 

تالميذه، فالمتدرب الذي يملك المهارة التدريسية هو الذي يستطيع تحقيق األهداف التربوية المنشودة من 
 1.  خالل إلعداد وتخطيط وتنفيذ المواقف التعليمية

مجموعة السلوكات التدريسية التي يظهرها  :نها تعرف عفاف عثمان مصطفى مهارات التدريس بأ   
في  السرعةعاالت وحركات تتميز بعناصر الدقة و فالمعلم من خالل الممارسات التدريسية في صورة ان

األداء والتكيف مع ظروف الموقف العليمي وهي كقدرة على احداق التعلم وتسييره وتنمو هذه المهارات 
 2عن طريق التدريب والخبرة .

 ى نايفة القطامي أن مفهوم المهارات التدريسية يكون من خالل االفتراضات التالية :تر   
تعبر المهارة التدريسية عن القدرة على أداء عمل نشاط معين ذي عالقة بالنشاط المهني االفتراض األول: 

 تنفيذه أو أثناء تقويمه.التدريسي للمعلم، سواء أكان هذا العمل أو النشاط أثناء التخطيط للتدريس أو أثناء 

يمكن تحليل كل مهارة تدريسية إلى عدد من السلوكيات الفرعية المكونة لها والقابلة االفتراض الثاني:  
 للمالحظة المنظمة .

تظهر المهارة التدريسية في شكل سلوكيات معرفية وحركية واجتماعية مختلطة معا وإن  االفتراض الثالث:
 المعرفية في معظم األحيان.كان يغلب عليها الجوانب 

تزويد الفرد بخلفية معرفية عن المهارة التدريسية محل االكتساب يعد أمرا ضروريا لتعلمه  االفتراض الرابع:
 لها .

 : يعد التدريب والممارسة الفعلية للمهارة التدريسية شرطا أساسيا في إتقانها.االفتراض الخامس

 3ء الفرد للمهارة التدريسية فعليا.: يتم عادة تقيم أدااالفتراض السادس 

 من خالل التعريفات السابقة يمكن تحديد مفهوم المهارات التدريسية في النقاط التالية :
 . هي أداء األستاذ أو الطالب في القدرة على احداث التعلم وتنمو من خالل االعداد التربوي 
  وطبيعتها وخصائصها وأهدافها .تختلف المهارة التدريسية باختالف المادة الدراسية 
  هي مجموعة السلوكات التي يظهرها األستاذ أو الطالب في نشاطه التعليمي من خالل الممارسات

 التدريسية.
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 . تمتاز المهارات التدريسية بعنصر الدقة والسرعة والتكيف مع ظروف المواقف التعليمية 
  عقلية أو لفضية أو حركية .يمكن أن تصدر المهارات التدريسية في صورة استجابات 

تساعد المهارات التدريسية األستاذ أو الطالب في تحقيق األهداف التربوية المرجوة من خالل تخطيط 
 وتنفيذ الواقف التعليمية وكذا تقويمها .

 .يمكن تحليل كل مهارة تدريسية إلى عدد من السلوكيات الفرعية المكونة لها 

 المهارات التدريسية : أهمية-3
تعتبر المهارات التدريسية ذات أهمية بالغة في العملية التربوية ككل، وذات أهمية كبيرة لألستاذ او    

الطالب الذي يتم إعداده في مختلف معاهد التربية البدنية والرياضية بالجزائر، وذلك لما تحققه من فاعلية 
حيث تؤدي الى استفادة المتعلم من العملية في العملية التعليمية والتربوية وتحقيق لألهداف بدرجة كبيرة ، 

 التعليمة استفادة كاملة .

ومن هنا يرى الباحث وجوب التطرق لفائدة المهارات التدريسية وأهميتها سواء في إعداد الطلبة وأساتذة 
المستقبل من جهة، أو فائدتها على العملية التربوية من جهة أخرى، فقد تناول مختلف المختصين في 

 التدريس أمهية المهارات التدريسية نستعرض أهمها في ما يلي :مجال 

 قيمة امتال  المعلم للمهارات التدريسية في النقاط التالية : كل من داود درويش ومحمد ابو شقيرتناول -

 قيمتها وفق التالي:  ممارسة المعلم وأنشطته الصفية والالصفية تتطلب امتال  مهارات يمكن تحديد

o  .تسهيل الممارسة وتحقق الهدف 

o  .تعمق التعلم، وتزيد الوعي بخصائصها 

o  .المهارة معرفة وخبرة نظرية أساسية لكل معلم 

o .المهارة نتاج أداة الوعي بتفاصيلها ونواتجها توجه جهد المعلم وأنشطته 

o ألن التعلم الطلبة؛  المعلم معني أكثر من غيره باألدوات الصفية، فهو معني بتتبع تحقيقها لدى
 في أحد صوره نتاج تعلم مهاري )نفسحركي(.

o 1ارسة واالنجاز لدى المعلم والطالب.مالمهارة ضرورة أساسية للتعلم، وللم 

في مقدمتها بكتاب مهارات التدريس الفعال الى أهمية المهارات التدريسية حيث  تطرقت نايفة القطامي -
 تقول لماذا مهارات التدريس ؟
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 مهارات التدريس الفعال ضرورية ألنها : 

o .تجعل المعلم الخام معلما مصنعا قادرا على اإلنتاج بفاعلية 

o تجعل المعلم إنسانا بينما يكون في حاالت عدم إعداده إما حافظا أو مكررا للمعرفة.  

o  وأفكاره التربوية ونظرته لإلنسان وتكوينه ألدائهتجعل المعلم شديد الحساسية. 
o  يهدف إلى تطوير ذكائه االنفعالي والعاطفي عن  اآلخرينتجعل المعلم فردا حساسا لمشاعر

 .طريق انجاح مواقف التفاعل مع الطلبة 
o  ،تجعل المعلم متعدد الذكاء مما يزيد مسؤوليته في تأهيل نفسه وتحصينها من الوقوع في الفشل

 1.وتحقيق ذاته عن طريق اإلنجاز المتفوق 
 ي قيمة المهارات التدريسية حيث تقول :وتطرقت أيضا ال

للمعلم إذ أن كل ما يقوم به المعلم من ممارسات صفية، أو أنشطة، تتطلب أن  أساسيةإن التدريس مهارة 
 يكون قد امتلكها، واستطاع تنفيذها ويمكن تحديد قيمة المهارة وفق التالي:

 المهارة تسهل الممارسة وتحقق الهدف. -
 .وتزيد الوعي بخصائصهاالمهارة تعمق التعلم  -
 .المهارة معرفة وخبرة نظرية، أساسية لكل تعلم -
 .المهارة نتاج أداة الوعي بتفاصيلها ونواتجها توجه جهد المعلم وأنشطته -
 المعلم معني أكثر من غيره باألدوات الصفية، فهو معني بتتبع تحقيقها لدى الطلبة.  -
 2ن جاز لدی المعلم والطلبة.المهارة ضرورة أساسية للتعلم، وللممارسة، واال -

 أهمية مهارات التدريس للمعلم في مجموعة من النقاط أهمها : وضح عبد الرحمان عويض -

 ما أثبتته الدراسات والبحوث التربوية أن التدريس الفعال يعتمد بالدرجة األولي على شخصية  : أوال
 .اراته التدريسية التي يتمتع بهاالمعلم ومه

 :الحديث للتدريس ، لذلك يستوجب الى  المعنى  تطور مفهوم التدريس من المعنى التقليدي  ثانيا
 .على المعلم أن يمتلك عدة مهارات تساعده في اإلشراف الكامل على العملية التعليمية

 :المناداة بتطوير برامج إعداد المعلمين التي يجب أن تعد المعلم لسد حاجة معلم المستقبل  ثالثا
  .ذ كل المهام التي توكل إليه، من هنا تظهر أهمية امتالكه للمهارات الحديثة للتدريس الفعالالتنفي
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 : تغير طرائق التدريس المستخدمة، مما سبب تغير دور المعلم معها رابعا. 

 تطور التقنيات التربوية، التي أعطت للمعلم امتال  دورا جديدا وهم المعلم القائد التربوي  : خامسا
 1الذي يتوجب علية امتال  أربع مهارات أساسية هي: التخطيط، التنظيم، التوجيه و الظبط .

 الى أهمية المهارات التدريسية حيث يقول :أشار إمام مختار حميدة    -

جعله اکثر اتقانا ويعتمد الفرد على المهارة عادة فى تهارة فی أی عمل تيسره وتختصر وقته کما مال    
أهمية ترجع  ،والمهارة ضرورية لنجاح العمل الذهنى والعمل اليدوى على السواء ،إنجاز كثير من أفعاله 

 : التالية المهارات التدريسية الى االعتبارات

 ء أعمال بسهولة ويسر.تكسب الفرد على القدرة على أدا 

 . ترفع مستوى اتقان األداء 

 .تكسب الفرد ميال الى التعلم 

 والعلمية الحديثة . ةتجعل الفرد قادرا على مسايرة التطورات التكنولوجي 

 . 2تجعل الفرد قادرا على توسيع نطاق عالقاته باآلخرين 

 التالية :من خالل ما تقدم يمكن حصر أهمية المهارات التدريسية في النقاط 

 تسهل عملية التعليم والتعلم وتزيد من فاعليتها وسرعة تحقيق أهدافها بشكل أفضل. -

المهارات التدريسية أساسية لكل من األستاذ والطالب لممارسة مهنته واالنجاز ،حيث تزيد معرفته  -
 وخبرته وتساعده في التكيف مع مختلف المواقف .

 تاز بالذكاء، واألداء المتميز ممايزيد من ثقته بنفسه.تجل األستاذ والطالب ذو قدرات عالية يم -

 تجعل الطالب الخام أستاذا مصنعا قادرا على التأثير في العملية التربوية بفعالية . -

  .التعلم والتربية ككل فتسهل ممارسة العملية التدريسية وتحقق أهدا -

 .تعمق التعلم وتزيد من درجة الوعي بالمهمات التربوية  -

يمكن للتدريس أن يكون بالفعالية المطلوبة في غياب المهارات التدريسية الالزمة و التي يجب أن  ال -
 .يمتلكها األستاذ 
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 والطالب قادرا على بناء عالقات اجتماعية جيدة داخل الوسط المدرسي . ذل كل من األستاعتج -

 الحديثة . تجعل الفرد قادرا على مسايرة مختلف التطورات العملية  والتكنولوجيات -

 تساعد في تحديد مختلف نقاط الضعف في برامج اعداد األساتذة وتساهم في تقويم هذه البرامج . -

 المهارات التدريسية : خصائص-4
من خالل ما تقدم من ابراز لتعريفات المهارات التدريسية وكذا أهميتها في العملية التعليمية والتعلمية ، 

العامة التي تتميز بها المهارات التي تستخدم في التدريس، وترجع عددا من السمات حيث يمكن تمييز 
أن يكون على درجة عالية من الوعي  أهمية هذا األمر الى أن المعلم في ممارسته لتلك المهارات البد

بطبيعة المهارات التدريسية وخصائصها حتى تكون ممارسته لها مسندة الى اساس فلسفي واضح يساعد 
، حيث أبرز المختصون مجموعة من الخصائص التي تميز بها المهارات التعليمفي توجيه عملية 

 التدريسية يستعرضها الباحث في العناصر التالية : 

 العمومية ) القابلية للتعميم ( : -4-1

أن : وظائف المعلم ال تختلف من معلم ألخر باختالف المادة التي يدرسها  تقول عفاف عثمان مصطفي
 1الرغم من أنها تتميز بالمرونة والقابلية للتشكيل وفقا لطبيعة كل مادة ومرحلة .أو المرحلة ، ب

: أن مهارات التدريس في درس التربية الرياضية تتميز بالعمومية، ويرجع  عبد هللا محمد ورحاب جبل يرى 
ذلك الي أن وظائف المعلم تكاد تكون واحدة في كل المراحل التعليمية، وطبيعة عملية التدريس فيها 
متشابهة غير أن السولك التدريسي المعبر عن هذه المهارات لدى كل معلم هو الذي يميزها عن مهارات 

 2س في مراحل التعليم المختلفة .التدري

وعليه يرى الباحث أن مهارات التدريس تتصف بالعمومية أي أنها قابلية للتعميم، وذلك ألن مهارات 
تدريس التربية البدنية والرياضية في مختلف المراحل التعليمية ) ابتدائي ، متوسط و ثانوي ( تتشابه بدرجة 

رات التي يجب أن يكتسبها استاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم كبيرة  أي انه ال يوجد فرق بين المها
 الثانوي ، وكذلك  تتشابه المهارات التدريسية بين  مختلف المواد العلمية التي تدرس بالمؤسسات التربوية . 
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  : عدم الثبات  ) المرونة ( -4-2
  للمعلم ليست ثابتة بل تتأثر بعوامل عديدة منهاإن المهارات التدريسية الالزمة :   يقول إمام مختار حميدة

 ،عمليات التعليم والتعلم عن عالمجتمفی المفاهيم السائدة فی  كواد الدراسية وکذلمر فی اهداف الالتطو 
 1وبالتالی يمکن القول ان مهارات التدريس متغيرة ومتطورة تبعًا لتطور المجتمع وتطور أهدافه .

 : التداخل -4-3

: ان المهارات التدريسية متداخلة واليمكن الفصل بينها فصال قاطعا وذلك ألن  هللا عبد الحليميقول عبد  
السلو  التدريسي المعبر عن المهارات التدريسية سلو  مركب ومعقد و بالتالي ال يمكن من الناحية 

 2الواقعية عزل مجموعة أنماط السلو  المعبر عن  كل مهارة فيما بينها .

ن مختلف المختصين في مجال التدريس يقسمون المهارات التدريسية الى مهارات أساسية ولهذا نجد أ
ية أو و وأخرى ثانوية تندرج تحت المهارات األساسية، حيث نجد الكثير من التداخل بين المهارات الثان

بينها، وهذا ما يمكن الفصل  الفرعية المكونة للمهارات األساسية، اي أن المهارات التدريسية متداخلة وال
 . وقف عائقا لوجود تصنيف موحد بين المختصين للمهارات التدريسية

  : التعلم ) القابلية للتدريب ( -4-4

هنی التی تخطط لها ملما کانت مهارات التدريس مکتسبة، ويمکن تعلمها من خالل مقررات االعداد ال
وتنفذها معاهد وکليات اعداد العلمين قبل الدخول فی الخدمة وخاصة عن طريق التربية العملية وبرامج 

الخدمة وعلى فرض أن اكتساب المهارات التدريسية مرتبط بتوافر  التدريس وكذا برامج التدريب أثناء 
لمعلمين ا ة التدريس، فهذا يعني أن فشل بعضوالقدرات العقلية الالزمة للنجاح في مهن السمات الشخصية

داء المهارات التدريسية قد يكون راجعا الى آفى الوصول إلى مستوى مناسب فى اتقانهم لبعض جوانب 
 3.داإلعداالقدرات العقلية أو قد يعود الی عدم فاعلية مقررات  افتقارهم لبعض هذه السمات أو

ريسية أن هذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها من خالل التدرب وعليه يقصد بخاصية التعلم للمهارات التد
 عليها وذلك أثناء فترة االعداد المهني بمختلف معاهد التربية البدنية و الرياضية .
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 : يمكن اشتقاقها من مصادر متنوعة -4-5 

الواجب توفرها لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية  لتأدية مهمته بالشكل الجيد  ان المهارات التدريسية
الى تحقيق األهداف التربوية، يجب أن تشتق من مصادر مختلف لتتماشى مع مختلف الظروف  لوالوصو 

 التي تحيط العملية التربوية ومن بين هذه المصادر ما يلي :

 تحديد حاجيات المتعلم و خصائصه . -

 نظريات التدريس و التعلم . -

 تحليل األدوار و المهام التي يقوم بها المعلم من خالل مالحظة سلوكه أثناء التدريس . -

 : التدريستحليل مهارات  -4-6

 مكونات هي كما يلي : ثالثتتكون مهارات التدريس من  

 . العمل الذي يؤديه المعلم 

  . المؤشرات التي تدل على المهارة 

  1في أداء العمل التدريسي .مدى السهولة 

 :تنوع المستوى السلوكي للمهارة -4-7

إن عمل قائمة باألنماط السلوكية للمعلم التى تدل على مهارة من مهارات التدريس عملية صعبة ومتشابكة 
يزة وأساليب سلوکه ملکل معلم شخصيته الم أنهألن عملية التدريس عملية حيوية ومعقدة، هذا إلى جانب 

علمين من نتوقع ان يسلك اثنان من الأيمکن  وقف التعليمی، وبالتالی الم، وطرقه فی ادارة الالخاصة 
، ومن ناحية أخرى فإن السلو  المعبر عن وجود المهارة التدريسية بنفس الطريقة للتعبير عن نفس المهارة

يعنی  هذا اليختلف فى شكله ودرجة تعقيده من صف دراسی الی آخر ومن مادة دراسية الی اخری، و 
عدم وجود بعض األنماط السلوكية الشائعة بين المعلمين المختلفين للتعبير عن مهارات التدريس ويمکن 

 كقياسها ومالحظتها وتختلف فی مستواها وسرعتها من معلم الی معلم آخر حسب تحکمه فی تلل
 2 . هاراتمال
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 : التدريس تالعالقة بين التدريس ومهارا-5
مهنة فنية دقيقة تحتاج الى اعداد جيد لمن يقوم بممارستها فهي ليست مجرد أداء يمارسه أي يعد التدريس 

فرد وفقا لما يمتلكه من قدرة عامة، ومهنة التدريس ال تعني مجرد نقل المعلومات من معلم الى طالب 
قي واال فقدت ولكنها تهدف أساسا الى تعديل السلو ، اي أن عملية التدريس البد ان يصاحبها تعلم حقي

 معناها وأهميتها .

ولم يعد التدريس مجرد نشاط بسيط يتكون من فعل ورد فعل بل ان التدريس هو مهمة معقدة تتطلب 
معرفة متنوعة وقدرات عالية ومهارات تدريسية مركبة، ويتطلب القيام بعملية التدريس ضرورة تمكن المعلم 

ر مناخ اجتماعي وانفعالي جيد يؤدي الي تحقيق أفضل من مهارات التدريس األساسية التي تؤهله لتوفي
 1عائد تعليمي و تربوي .

ومنها تتأكد العالقة القوية التي تربط التدريس بالمهارات التدريسية فال يمكن للتدريس أن يحقق أهدافه  
لعملية بدون امتال  األستاذ المهارات التدريسية االساسية التي من خاللها يحدث التفاعل بين عناصر ا

التعليمية وبالتالي ضمان حدوث عملية التعلم لدى المتعلمين، وعليه فإن نجاح التدريس وتحقيق األهداف 
والغايات التربوية ككل يعتمد ويرتبط في األساس على المهارات التدريسية، اذن فان أي اصالح للمنظومة 

يسية أثناء فترة العمل أو تنميتها وتقويتها التربوية يجب أن يعتمد على تنمية وتطوير مهارات األستاذ التدر 
 أثناء فترة إعداد و تكوين الطلبة بالجامعات الجزائرية .

 : التدريس تالعالقة بين الكفايات و مهارا-6
يؤكد الكثير من المهتمين بمجال تدريس التربية البدنية والرياضية على ضرورة إعداد أستاذ التربية البدنية 

وينه بواسطة الكفايات الالزمة لرفع مستوى األداء كما أن التطور العلمي قد أضاف والرياضية أثناء تك
الكثير من األساليب الحديثة التي تمكن من االستفادة منها في تهيئة المجاالت المختلفة للطلبة واألساتذة 

 حيث يتم اعدادهم بدرجة عالية من الكفاءة في مهارات التدريس .
التطرق للعالقة التي تربط المهارات التدريسية بالكفايات بحيث يبرز الفرق بين ولهذا يرى الباحث وجوب 

 الكفايات والمهارات التدريسية وما هي أوجه التداخل بينهما .
 مفهوم الكفاية :  -أوال 

 تالي :الهي كة وفايتطرق كمال عبد الحميد زيتون الى مفهوم الك
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في معاجم اللغة إلى "معاني القدرة والجودة والقيام باألمر،  يشير لفظ كفاية : لمعنى اللغوي للكفايةا -أ
 وتحقيق المطلوب، والقدرة عليه. وفعلها: كفى يكفي، كفاية، أي استغنى به عن غيره".

الكفاية تعني القدرة على تحقيق األهداف والوصول إلى النتائج  :للكفاية االصطالحيلمعنى ا -ب
، ت وجهد ومال، كما تعني النسبة بين المخرجات إلى المدخالت المرغوب فيها بأقل التكاليف؛ من وق

والكفاية في التدريس تتمثل في جميع الخبرات والمعارف والمهارات التي تنعكس على سلو  المعلم 
المتدرب، وتظهر في أنماط وتصرفات مهنية، خالل الدور الذي يمارسه المعلم عند تفاعله مع جميع 

 1.عناصر الموقف التعليمي
 العالقة بين الكفاية و المهارة التدريسية : -ثانيا

انه يمكن تلخيص الفروق بين الكفاية والمهارة في  ، سهيلة الفتالوي كما أشار اليه قطاف محمد ذكرت
 النقاط التالية: 

 نطاق الكفاية اعم واشمل من المهارة، فالمهارة تعد احد عناصر الكفاية. –
في أداء عمليات  األعمال التنظيمية والفنية واإلدارية في حين ترتكز المهارةترتبط الكفاية بالكثير من  -

 حركية حسية .
 إذا تحققت المهارة في انجاز أو أداء شيء ما، فهي تعني تحقيق الكفاية له.  -
 2إذا تحققت الكفاية لشيء ما، فهذا ال يعني بالضرورة تحقيق المهارة به. -

 بين الكفاية والمهارات التدريسية  تكمن في النقاط التالية :وعليه يرى الباحث أن العالقة 
 . المهارة التدريسية احد مكونات الكفايات التدريسية اي انها جزء ال يتجزء منها -
 اليمكن تحقيق الكفايات التدريسية اال بتحقيق المهارات التدريسية . -
 والمهارة التدريسية أدق من الكفاية .الكفايات التدريسية أكثر شمولية من المهارات التدريسية،  -

 :مكونات المهارات التدريسية  -7
خلصت  ان استعراض الباحث لمجموعة من النصوص األدبية و المؤلفات التي تخص الجانب التدريسي

 الى أن المهارات التدريسية تتكون من ثالث مكونات أو جوانب أساسية للمهارات التدريسية .

 أن المهارات التدريسية تتكون من ثالث جوانب هي :  ميدةحيث يرى امام مختار ح
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الجانب األول للمهارة هو العمل الذى يؤديه المعلم مثل صياغة األهداف السلوکية، توجيه أسئلة  -أ
 توضيحية، تصميم التجارب وهکذا .

السلو  المالحظ هارة، ای انواع مالتی تدل علی ال تالمؤشراهارة التدريس هو مجانب الثانی للا -ب 
 مباشرة أو السلو  الذی يمکن التعرف عليه من الناتج التعليمی .

ويتضمن هذا الجانب تقدير  الجانب الثالث لمهارة التدريس هو مدى السهولة فى أداء العمل التدريسى -جـ
عا األداء عن طريق مالحظة مؤشرات السلو  واصدار حكم شامل على سهولة في أداء المهارة يتطلب نو 

 1ة .من القياس لمؤشرات تلك المهار 

 وعليه يحدد الباحث المكونات األساسية للمهارات التدريسية في ما يلي :

 المكون المعرفي:  - ح

ان المكون المعرفي للمهارة التدريسية يعني معرفة الطالب واألستاذ المسبقة لهذه المهارة وكيفية أدائها 
أي أن الجانب المعرفي للمهارة يخص  ،والسلو  الواجب تأديته لتنفيذ المهارة التدريسية بالشكل الصحيح 

هارة ويكون ذلك خالل فترة اعداده كل المعلومات والمعارف التي يجب أن يتم تزويد الطالب بها حول الم
 .بالجامعة أي قبل البدء في عملية تنفيذ هذه المهارات على أرض الواقع 

 ) األدائي (:  المكون المهارى  - خ

يتمثل في أسلوب أداء مهارة التدريس وتنفيذ األساليب المناسبة لها خالل الموقف التعليمي والتي تتناسب 
أي الطريقة الصحيحة ألداء المهارة ، ويكون ذلك أثناء فترة تدريب   هامع أهداف المادة الدراسية ومحتوا 

الطالب على المهارات التدريسية سواء في حصة البيداغوجية التطبيقية ) التدريس المصغر ( أو أثناء 
 . تطبيق الطالب للتربية العملية الميدانية 

 المكون الوجداني: -ج     

 هتعلم المهارة التدريسية المطلوبة واحساس اته وميوله واتجاهه  نحوو استعداد ويتمثل في رغبة الطالب
 .  الموقف التعليمي يتنفيذيقوم  أستاذبأهميتها واقتناعه بدورها في سلوكه وفى أدائه ك
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 :أساليب تنمية المهارات التدريسية  -8
التربوي حيث أنها تلعب دورا مهما بعدما تم التطرق الى مكونات المهارات التدريسية وأهميتها في المجال 

المتبعة في معاهد وأقسام التربية البدنية  بفي تحقيق أهداف التربية العامة، وجب التطرق الى األسالي
والرياضية بالجزائر إلكساب الطالب المهارات التدريسية، حيث أن الطالب يكتسب الجانب المعرفي 

ديد من المقاييس التي يدرسها بالجامعة ثم يمر الى مرحلة للمهارات التدريسية الالزمة له من خالل الع
المتبعة في تنمية و تطوير المهارات التدريسية  بتنفيذ المهارات التدريسية وكذا تطويرها و من بين األسالي

 نذكر مايلي :

 :) الموديول ( حصة البيداغوجيا التطبيقية  -8-1

ظم مجموعة ضمن مجموعة من الوحدات و المقاييس التي تدرس بالجامعة ت هي وحدة دراسية أو مقياس 
،تكون مستقلة ومتكيفة بذاتها تساعد الطالب على اكتساب وتنمية  المتكاملة من النشاطات التعليمية

م مالطالب بمختلف المهام التدريسية على مجموعة من الزمالء، تص هاالمهارات التدريسية حيث يقوم خالل
، وتكون من تنفيذ الطلبة أنفسهم حيث تعتمد على التدريس مهنة حدة لغرض تدريب الطالب علىهذه الو 

أسلوب التعلم الذاتي للطالب حسب قدراته تحت اشراف أستاذ جامعي، ويتم من خاللها قياس مدى امتال  
 الطلبة للمهارات التدريسية .

 وتعرف بدول المشرق العربي مثل مصر بالموديول.

 أهمية الموديول في تنمية المهارات التدريسية في النقاط التالية : مختار حميدة أبرز امام

 .ساسا علی تنمية مهارات التدريس أ هبالمرونة فى طريقة اإلعداد وبالتالى يمكن بناءيمتاز المرونة :  -أ

 أي له أهداف سلوكية واضحة ومحددة .التمركز حول األهداف المباشرة وقريبة المدى :  –ب 

 .وديول استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة والمتنوعة متنوع الخبرات يتيح ال -ج

وديول حيث ايجابية التعلم لمس التی يقوم عليها اس: يعتبر التعلم الذاتی من أهم اال الذاتيالتعلم  -د
 .راجعة لتصحيح مسار المتعلم  وديول تعليمات وارشادات وتغذية ميتضمن الو ونشاطه الذاتی 

يثير فيهم حيث أفضل الفرص لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين،  الموديولتيح يالفروق الفردية :  -هـ
 1تنمية المهارات المطلوبة لديهم . يساعد علىالنشاط وضرورة إعمال الفكر واتخاذ القرارات بأنفسهم مما 
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 التربية العملية الميدانية ) التربص الميداني ( : -8-2

أو ما  ةتم التطرق اليه في الفصل السابق للتربية العملية في هذه الدراسة فان التربية العملية الميدانيمثلما 
وضعت ضمن برامج اعداد الطلبة وتكوينهم نحو مهنة التدريس،  ،الجزائر بالتربص الميدانيفي يعرف 

، وقد بينت مقبلين على التخرجكأحد المجاالت التي يتم فيها تنمية وتطوير المهارات التدريسية للطلبة ال
الدراسات السابقة سواء الغربية أو العربية مدى الدور الفاعل الذي تلعبه التربية العملية الميدانية في تنمية 
وتطوير المهارات التدريسية، حيث يتم توجيه الطلبة الى المؤسسات التربوية التابعة لوزراة التربية الوطنية 

ألقسام والمعاهد من جهة ومديريات التربية من جهة اخرى لتحديد المؤسسات بعد التنسيق بين ادراة ا
التربوية التي يزاول فيها الطلبة تربصهم الميداني والتي تعرف باسم المؤسسات التطبيقية  بغرض وضع 

ها الطالب في المواقف التعليمية الحقيقة وتطبيق المهارات التدريسية المكتسبة نظريا ومعرفة مدمى مالئمت
 للمواقف التعليمية الحقيقة وكذا تنمية و تطوير هذه المهارات . 

 التدريس المصغر : -8-3

يعتبر التدريس المصغر أحد األساليب المتبعة في الجزائر والدول العربية لتنمية المهارات التدريسية لدى 
 صل السابق للتربية العملية الطلبة وتطويرها وتم التطرق الى مفهوم التدريس المصغر وكيفية تنفيذه في الف

 أهمية التدريس المصغر في تنمية المهارات التدريسية كمايلي : حميدةويبرز امام 

فورية ومن مصادر  علمين فی انه يقدم تغذية راجعةميمتاز عن غيره من أساليب تعليم وتدريب ال -أ 
وغيرها و المناقشة مع المشرف سلوكه ومعرفة األخطاء  متعددة مثل مشاهدة الطالب المعلم لنفسه وتحليل

 من المصادر المتوافرة فى الموقف التعليمى .

أنه بالرغم من أن موقف التعليم أو التدريب الذی يستخدم فيه أسلوب التدريس المصغر موقف  -ب 
علی مهارات التدريس بصورة حقيقية ويمكن أن نصل بها إلى مستوى  بنه يتم فيه التدريا إالصناعی 

 االتقان المطلوب.

يؤدی إلی خفض  د التالميذ والوقت الذی يستغرق فی عملية التدريسدصغر حجم الفصل وع -جـ
 1الطالب المعلمين . شرفين علی تدريبمالتعقيدات إلی حد کبير ويوفر وقت ال
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 التدريسية :خصائص برنامج الكفايات  -9
أهم خصائص برامج تكوين الطلبة و القائم على  حددت ميرفت علي  خفاجة ومصطفى السايح محمد

 الكفايات التدريسية في النقاط االتية :

 . يحتوي البرنامج على مجموعة من المهارات التدريسية 

 . يحتوي البرنامج على جانب معرفي مفصل للمهارات التدريسية 

 التطبيق على استخدام أساليب ووسائل تكنلوجيا التعليم . يعتمد البرنامج في 

 . تكامل كل من المرحليتين المعرفية والتطبيقية للبرنامج 

 . 1يحمل البرنامج خصوصية التعليم الفردي 

 :معوقات اكتساب المهارات التدريسية  -10
المراحل ويتشار  فيها العديد ان عملية اكتساب الطلبة للمهارات التدريسية عملية معقدة تمر بالعديد من 

من الفاعلين في برنامج اعداد الطلبة، وهذا ما يجعل عملية اكتسابهم للمهارات التدريسية تمر بمجموعة 
من الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي قد تكون سببا في عدم اكتساب الطلبة للمهارات األساسية بالشكل 

ى تنفيذ المهارات التدريسية بالدقة واألداء الالزمتين  ما يترتب المطلوب ما ينتج عنه عدم قدرة الطالب عل
عليه أستاذ أقل كفاءة في المستقبل، ولعل معرفة هذه المعوقات سواء من قبل الطالب أو المشرفين 
الجامعيين يساهم في تخطيها واكتساب أكبر للمهارات وبالتالي أستاذ أكثر كفاءة وهذا ما تسعى اليه 

 المسطرة من قبل أقسام ومعاهد التربية البدنية و الرياضية . مختلف البرامج

 الى معوقات اكتساب المهارات التدريسية نذكر منها :  أشار عبد الرحمان عويض الجعيد 

 ،ويرجع سبب ذلك إلى الطريقة التقليدية في إعداد   ضعف مواكبة المعلمين للتقدم العلمي والتکنولوجي
  .المعلم العربي بشكل عام

  ، الضبط، وتدني  وانينقبسبب زيادة عدد التالميذ، ووجود ضعف في  وهذاضعف انضباط التالميذ
 النظرة االجتماعية للمعلم ومهنته، باإلضافة إلى ضعف تعاون أولياء األمور في المدارس .

 خدمة لم ضعف إعداد المعلمين أثناء الخدمة، فكثير من برامج تنمية المعلمين في العالم العربي أثناء ال
 تحقق أهدافها، وذلك لألسباب التالية:
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 اعتماد التدريب على الشكل التقليدي برغم تطور أشكال التدريب وأساليبه. -

 االعتماد على البرامج المأخوذة من الخارج دون تعديل يناسب المجتمع.   -

 الفجوة الكبيرة في برامج التدريب بين النظرية والتطبيق . -

 1.والمتدربين بسبب ضعف التشجيع قلة الدافعية للمدربين  -

 ومن هنا يمكننا حصر معوقات اكتساب المهارات التدريسية في النقاط التالية :

 . غياب عنصر البحث والتطوير الذاتي لدى الطلبة 

 لدى الطلبة في اكتساب المهارات التدريسية . ةقلة الدافعية والرغب 

 تنمي الجانب المعرفي حول المهارات . عدم التزام الطلبة بحضور مختلف المحاضرات والتي 

 . عدم المواظبة في حضور الطلبة لحصص البيداغوجية التطبيقية وعدم التقيد بنصائح المشرف 

 . عدم االستفادة الكاملة من الحصص التطبيقية التي يؤديها الطلبة أثناء التربص 

 ذه البرامج للتطورات العلمية اعتماد المعاهد واألقسام على برامج تقليدية وقديمة وعدم مواكبة ه 

 . االعتماد على برامج أجنبية قدم ال تالئم البيئة الجزائرية 

 . الفجوة الكبيرة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمهارات التدريسية 

  المشاكل التي يتسبب بها التالميذ بالمؤسسات التطبيقية والتي تعيق تنمية مهارات الطالب بسبب
 ظاهرة قلة االنضباط من قبل التالميذ.  االكتظاظ و

 :نماذج تصنيفات المهارات التدريسية  -11
تعد مهارات التدريس من المهارات األساسية والضرورية لكل معلم فهي من أهم المتطلبات المهنية له وهي 

حول النظرية  أدواته في التعبير عن خبراته العلمية واألكاديمية، فهنا  العديد من التصورات أو النماذج
تقسيم المهارات التدريسية وتصنيفاتها، حيث يقصد بتصنيف المهارات التدريسية تحديد المجاالت األساسية 
للمهارات والتي تضم مجموعة من المهارات الفرعية، وهنا يقوم الباحث بإبراز مختلف تصنيفات 

 المختصين والباحثين للمهارات التدريسية : 
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 عثمان مصطفي :تصنيف عثمان  -11-1

( المهارات التدريسية الى ثالث  2014قسمت عفاف عثمان في كتابها استراتيجيات التدريس الفعال ) 
مجموعات يختص كل منها بإحدى مراحل عملية التدريس الثالث : التخطيط، التنفيذ والتقويم وهذه 

 المجموعات هي :

 كما تقول :وتشمل العديد من المهارات من أهمها  مهارة التخطيط : - أ

مهارة  –مهارة اختيار األهداف التدريسية  –تحليل خصائص المتعلمين   -مهارة تحليل المحتوي 
 مهارة تحديد أساليب التقويم . –مهارة اختيار الوسائل التعليمية  –تحديد اجراءات التدريس 

 وتتضمن المهارات العامة التالية : مهارات التنفيذ : - ب

مهارة ادراة األحداث قبل الدخول في الدرس  –مهارة ادارة اللقاء األول  –مهارة تهيئة غرفة الصف 
 –مهارة تنفيذ العروض العملية  –مهارة طرح األسئلة  –مهارة الشرح  –مهارة التهيئة الحافزة –الجديد 

مهارة  –مهارة استثارة الدافعية للتعلم  –مهارة استخدام الوسائل التعليمية  –مهارة التدريس االستسقائي 
مهارة ضبط النظام  –مهارة تعزيز العالقات الشخصية  –مهارة التعزيز  –االستحواذ على االنتباه 

 مهارة تعيين الواجبات المنزلية و معالجتها . –مهارة تلخيص الدرس  –داخل الصف 

 وتشمل العديد من المهارات هي : مهارات التقويم :  -ج

 –تشخيص أخطاء التعلم و معالجتها  –اعداد االختبارات و تصحيحها  –مهارة اعداد األسئلة الشفوية 
 اعداد بطاقات التقويم المدرسية . –رصد الدرجات و تفسيرها 

 كما قدمت نموذج آخر لمهارات التدريس كالتالي :

 : يكون عبر مرحلتين :مهارات ماقبل التدريس  -1

تحديد  –ديد الوسائل واألنشطة تح –تحديد المحتوى  –صياغة األهداف  تحضير الدرس : -
 أساليب التقويم .

 تجهيز المكونات غير المادية  –تجهيز المكونات المادية  –اعداد المكان  تجهيز مكان العمل : -

 بها مرحلتين : مهارات أثناء التدريس : -2

 التفاعل و االتصال الصفي . –طرح األسئلة  –تقديم المحتوى  –التهيئة  العرض النظري :  -
التعامل مع أخطاء التطبيق  –المتابعة أثناء العرض  –التمهيد للعرض العملي  الدرس العملي : -

 انهاء العرض العملي . –
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 مرحلتين أيضا :مهارات ما بعد التدريس :  -3

 صيانة المكان . –صيانة المكونات المادية  –صيانة المكونات غير المادية  صيانة المعمل :  -
 1التقويم النهائي . –تكويني التقويم ال التقويم : -

 :تصنيف احمد ماهر أنور حسن وآخرون  -11-2

يقول كل من أحمد حسن وعلى عبد المجيد وايمان ماهر : أنه بناء على الخبرة الطويلة في مشاهدة 
المواقف التعليمية يمكن التركيز بالمهارات التدريسية التي نرى ضرورة توافرها عند المعلم كي يحقق النمو 

 المتكامل عند التعلم ويمكن أجمال تلك المهارات في األتي : 
 يط للتدريس .مهارات التخط -
 مهارات تنفيذ التدريس . -

 المهارات التدريسية كالتالي : (2007وعليه فقد قسم الباحثون في كتابهم التدريس في التربية الرياضية ) 

 وتضم المهارات التالية : مهارات التخطيط للتدريس : -أوال 

 داد خطة الدرس.اع -تخطيط الدرس اليومي  –تخطيط الوحدة الرئيسية  –التخطيط السنوي  -

 حددت فيها أهم المهارات و هي :مهارات تنفيذ الدرس :  –ثانيا 

–مهارة التعزيز  –مهارة الصمت  –مهارة التفاعل  –مهارة االلقاء  –مهارة تقديم الدرس أو التهيئة  -
 2مهارة أداء النموذج . –مهارة تنويع المثيرات 

 :تصنيف محمود عبد الحليم عبد الكريم  -11-3

تطرق محمود عبد الحليم الى تصنيف المهارات التدريسية في الباب الثاني من كتابه منظومة الرياضة 
 ، حيث قسم فيها المهارات التدريسية الى ثمانية مهارات هي كالتالي : ( 2015المدرسية ) 

 مهارة التخطيط للدرس . -
 مهارة صياغة األهداف التعليمية . -
 الصفي .مهارة االتصال و التفاعل  -
 مهارة تهئية بيئة التعلم الفعالة . -
 مهارة المالحظة والتحليل. -
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 مهارة تقديم التغذية الرجعية . -
 مهارة التدريس بالوسائط التعليمية . -
 1مهارة التقويم . -

 :عبد هللا محمد و رحاب جبلتصنيف  -11-4

التدريسية والتدريب  حدد كل من عبد هللا عبد الحليم محمد ورحاب عادل جبل في كتابهما المهارات
 (، عشرة مهارات أساسية لتدريس التربية البدنية والرياضية وهي كما يلي :  2011الميداني ) 

 مهارة تحديد األهداف . -
 مهارة تخطيط الدرس وتحضيره . -
 مهارة اعداد وتجهيز مكان الدرس . -
 مهارة تقديم وعرض الدرس ) تنفيذ الدرس ( . -
 مهارة استمرارية الدرس . -
 مهارة استخدام الوسائل التعليمية . -
  .مهارة ادارة الفصل وضبط النظام -
 مهارة التقويم . -
 2مهارة طرق وأساليب التدريس . -

 :جابر عبد الحميد جابر و آخرون تصنيف  -11-5

( 1985سليمان الخضري وفوزي زاهري في كتابهم مهارات التدريس ) ،صنف كل من جابر عبد الحميد 
الي ثالث جوانب أساسية هي التخطيط، التنفيذ والتقويم، لكل منها مجموعة من المهارات الفرعية وكان 

 : يلي كما للمهارات التدريسية تصنيفهم

 ويضم التخطيط أربع مهارات فرعية هي :  التخطيط : -أوال

  تخطيط الدرس -تحليل خصائص المتعلم  - تحليل المحتوى وتنظيم التتابع -  علميةاألهداف الت - 

 سبعة مهارات فرعية هي :  تنفيذ علىاليحتوي و  : نفيذالت -ثانيا

 .مهارة التعزيز  -مهارة استثارة الدافعية  -مهارة صياغة و توجيه األسئلة  -مهارات عرض الدرس  -
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 مهارة ادراة الفصل  -مهارة االتصال و التعامل االنساني  -

 1  قويمالت -ثالثا

 :كمال عبد الحميد زيتون تصنيف  -11-6

الى ثالثة جوانب  ( المهارات التدريسية  2003صنف كمال زيتون في كتابه التدريس نماذجه و مهاراته ) 
 كما يلي :رئيسية يضم كل جانب مجموعة من المهارات الثانوية وهي 

 ثمانية مهارات فرعية كالتالي : وتحتوي على : مهارات ما قبل التدريس -أ 

مهارة  -مهارة تنظيم بيئة الفصل  -مهارة تحليل المحتوى التعليمي  -مهارة صياغة األهداف التدريسية  -
هارة اختيار م -مهارة تحديد طرق التدريس  -مهارة تحديد استراتيجيات التدريس  -تحديد نماذج الدرس 

 مهارة تخطيط الدرس . –عليمية الوسائل الت

 وتضم ستة مهارات فرعية هي :  مهارات  اثناء تنفيذ التدريس : -ب

 -مهارة فن طرح األسئلة  -مهارة اثارة الدافعية مهارة التعزيز  -مهارة جذب االنتباه  -مهارة االتصال  -
 مهارة حسن ادارة الفصل

 وتضم مهارتي :  مهارات التقويم : -ج

 2.  مهارة تطوير الواجب المنزلي -مهارة تقويم مخرجات التعليم  -

 :عبد الرحمان عويض الجعيد تصنيف  -11-7

تقسم مهارات التدريس على "  تطرق عبد الرحمان الجعيد الى تقسيم المهارات التدريسية حيث يقول :
التدريس بمجملها، تقسم على أساس تحقيق ثالث أساس تقسيم عملية التدريس ذاتها، حيث أن عملية 

 مراحل كما يلي:

 لمرحلة األولى :مرحلة التخطيط وتحديد األهداف التربوية .ا

 المرحلة الثانية :مرحلة تنفيذ أساليب وطرق التدريس في حجرات الدراسة في المرحلة .

 الثالثة :مرحلة تقويم نتائج التدريس

 دريسية كما يلي :وبذلك قام بتقسيم المهارات الت
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 ويندرج ضممتها: :أوال: مهارات التخطيط

 مہارۃ:تحليل المحتوی۔ -مهارة صياغة األهداف التعليمية  -مهارة تخطيط التدريس  -

 : منوتتض : التدريس ذثانيا:مہارات تنفي

مهارة  -مهارة االتصال والتفاعل اللفظي وغير اللفظي - الدرسعرض ة مہار  -مهارة التهيئة للتدريس  -
مهارة إعداد وعرض الوسيلة التعليمية باستخدام  -مهارة صياغة األسئلة الصيفية  -إثارة الدافعية 

 مهارة غلق الدرس . –الفصل مهارة إدارة  -الحاسب

 وتضم مجموعة من المهارات هي :مهارات التقويم :  -ثالثا

مهارة   -مهارة ربط عمليات التقويم  -مهارة استخدام أساليب التقويم  -مهارة اعداد أدوات التقويم  -
 1. اتقان مهارة التقويم الذاتي -تحليل نتائج التقويم 

 :تصنيف امام مختار حميدة و آخرون  -11-8

مهارات أساسية  تسعة(،  2003في كتابهم مهارات التدريس )  من امام مختار حميدة و آخرون حدد كل 
 لتدريس التربية البدنية والرياضية وهي كما يلي : 

 . مهارة تخطيط الدرس  -

 .مهارات صياغة األهداف  -

 .مهارة التهيئة  -

 .مهارة التعزيز  -

 .مهارات الشرح  -

 .مهارة استخدام الوسائل التعليمية  -

 .مهارة العروض العملية  -

 .ئلة مهارة صياغة واستخدام األس -

 2. مهارة ادارة الفصل -
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من التصنيفات العديدة  للمهارات التدريسية والتي ابرزها الباحثون من خالل ما تم التطرق اليه 
والمختصون في مجال التدريس نالحظ أن مجاالت تصنيفها قد تعددت وتنوعت كثيرا، وهذا راجع أساسا 

وكذا الخصائص التي تمتاز بها المهارات التدريسية، الي التقسيمات المختلفة لمراحل العملية التدريسية، 
حيث أن من أهم خصائصها عدم الثبات،فهي غير ثابتة وتتأثر بالكثير من العوامل وكذلك تمتاز بخاصية 
التداخل بين مختلف المهارات فال يمكن الفصل فصال قاطعا بين مختلف المهارات ألن السلو  المعبر 

وجود تصنيف  ةوهذا ما نتج عنه التعدد في التصنيفات واستحال ومعقد،عن هذه المهارات سلو  مركب 
 موحد للمهارات التدريسية .

فهذه التقسيمات والتصنيفات متداخلة فيما بينها لكنها مكملة لبعضها البعض ويمكن تقسيم المهارات 
 التدريسية الى ثالث مجاالت أساسية هي  : 

تحديد الوسائل  –تحليل المحتوى  –صياغة األهداف  –مثل التخطيط  مهارات ما قبل التدريس : -
 التعليمية .

التعزيز  –اثارة الدافعية  –االتصال و التفاعل  –عرض الدرس  –التهيئة  مهارات أثناء التدريس :  -
 تنفيذ العرض العملي . –استخدام الوسائل التعليمية  –

 .وهي مهارات تقويم مخرجات التدريس ونتائجه  مهارات بعد التدريس : -

 : أنواع المهارات التدريسية ) تقسيم الدراسة للمهارات التدريسية ( -12
تعتبر المهارات التدريسية أحد أهم الجوانب التي من خاللها يمكن الحكم على مدى فاعلية برامج اعداد 

فمن خالل تقويم  آداء الطلبة ومدى اكتسابهم  وتكوين الطلبة بالمعاهد واألقسام بالجامعات الجزائرية،
للمهارات التدريسية وتمكنهم منها يمكن الحكم على الدور الذي تلعبه هذه البرامج في تكوين واعداد الطلبة 

 وبالتالي يمكن أن تكون عملية تقويم أيضا للبرنامج من خالل المهارات التدريسية .

ة اكتساب األساتذة والطلبة للمهارات التدريسية، من أجل أجمعت مختلف الدراسات والبحوث على أهمي
تحقيق أهداف التربية العامة والتي يقع عاتق تحقيقها على األستاذ للنهوض باألجيال وتحسين مخرجات 

المستقبل تحقيق هذه األهداف والقيام بدوره على النحو المطلوب  ذالعملية التعليمية، لذلك ال يمكن ألستا
 ،مجموعة من المهارات التدريسية كمهارات التخطيط والتتنفيذ والتقويم وغيرها من المهاراتدون امتالكه ل

فبعد عرض مختلف التصنيفات التي قدمها الباحثون للمهارات التدريسية، يرى الباحث في هذه الدراسة  
ارات أنه على طالب معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية اكتساب مجموعة من المه

 التدريسية مقسمة كما يلي:
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 مهارات ما قبل التدريس ) مهارات التخطيط ( . -
 مهارات أثناء التدريس ) مهارات التنفيذ ( . -
 مهارات ما بعد التدريس ) مهارات التقويم ( . -
 مهارات االتصال وادارة القسم . -

 : مهارات ما قبل التدريس ) مهارات التخطيط للتدريس ( -13
ان التعليم الحقيقي والفعال ال يمكن أن يتم ويحقق أهدافه دون االستناد الي التخطيط السليم الدارة  

الموقف التعليمي الذي يستند بدوره الى مجموعة من المهارات التدريسية العالية المستوى ليتمكن األستاذ 
لى التخطيط للمواقف التعليمية يفقد وطالب التربية العملية من تحقيق األهداف المنشودة ، وبغير القدرة ع

األستاذ جانب مهمة من أهليته وكفاءته لمهنة التدريس، وعملية التخطيط الجيد والفعال تتطلب اكتساب 
الطالب واألستاذ لمجموعة من المهارات التدريسية حيث يقصد الباحث في هذه الدراسة بمهارات التخطيط 

يقوم بها الطالب من أجل اعداد جيد للدروس وتشمل : مهارة التي يجب أن  توالسلوكيا تكل اإلجراءا
التخطيط للدرس ، مهارة صياغة األهداف ، مهارة تحليل المحتوى التعليمي ومهارة تحديد الوسائل 

 التعليمية . 

يطلق بمرحلة االعداد والتخطيط للدرس هي تلك المرحلة  ان مرحلة تخطيط الدرس وتحضيره أو ماحيث 
  . يمكن أن يساعد في تنفيذ عملية التدريس فيذ الدرس والتي ترتيب كل ماالتي تسبق تن

 التخطيط للتدريس : مهارة -13-1

يطلق بمرحلة االعداد والتخطيط للدرس هي تلك المرحلة التي  ان مرحلة تخطيط الدرس وتحضيره أو ما
 .يمكن أن يساعد في تنفيذ عملية التدريس  تسبق تنفيذ الدرس والتي ترتب كل ما

 مفهوم التخطيط : 13-1-1

بأنه: " هو الجهد الفكري لرسم الصورة المستقبلية للشيء المراد يعرف أحمد ماهر واخرون التخطيط 
التخطيط له في ضوء رصد المتغيرات المستقبلية والمتوقعة ، وايضا المتغيرات المؤثرة على التخطيط من 

 1والخارج .الداخل 

عن التخطيط : يمكن اعتبار التخطيط سلسلة من االجراءات  يقول محمد خميس ونايف سعادة
والخطوات التي تساعد المعلم على تنظيم جهوده ، وجهود التالميذ وتنظيم الوقت ، واستثماره استثمارا جيدا 
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استخدام جميع األساليب ومفيدا، و يتضمن سير العمل في الصف في اتجاه تحقيق األهداف المرجوة و 
 1والوسائل واألنشطة والوسائل التي تساعد على االنجاز.

بأنه : عملية يتم فيها وضع اطار شامل الخطوات   يعرف أحمد جميل عايش التخطيط الدراسي
واالجراءات واألساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة خالل زمن معين، فهو عملية تربط بين الوسائل 

ويمكن النظر الي لعملية التخطيط للدروس على أنها عملية تحضير ذهني وكتابي يضعه المعلم والغايات 
 2قبل الدرس بفترة كافية ويشتمل عناصر مختلفة لتحقيق أهداف محمددة .

تصور مسبق للموقف التعليمي بإجراءاته  التخطيط للدروس بأنه: يعرف داود درويش ومحمد ابو شقير
ويعد  يخطط لها المعلم وينفذها في فترة زمنية معينة لضمان نجاحه فيما يخطط له المختلفة التي يجب أن

التخطيط للدروس منهجا، وأسلوبا، وطريقة منظمة للعمل، فهي عملية عقلية منظمة هادفة تؤدى إلى 
 3.تحقيق األهداف المخطط لها بفاعلية 

بأنه : األسلوب العلمي والعملي للربط بين األهداف والوسائل  يعرف عبد السالم يوسف الجعافرة التخطيط
 المستخدمة لتحقيقها، ورسم معالم الطريق الذي يحدد جميع السياسات و القرارات وكيفية تنفيذها.

ويقول أيضا بأنه : عملية منظمة واعية الختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول الى أهداف معينة، 
 4ترتيب األولويات في ضوء االمكانات المادية والبشرية المتاحة . وبعبارة أخرى هو عملية

ومنه يمكن تعريف التخطيط للتدريس بأنه : عملية منهجية وأسلوب منظم يعطي لألستاذ تصور مستقبلي 
للموقف التعليمي بإجراءاته المختلفة ، حيث يتم في هذه العملية وضع اطار شامل للخطوات واالجراءات 

لمستخدمة لتحقيق أهداف محددة خالل زمن معين ، ويساعد األستاذ على تنظيم جهوده، واألساليب ا
 وجهود التالميذ وتنظيم الوقت، فهو عملية عقلية ذهنية تؤدي الى تحقيق األهداف المسطرة .

 : للتدريس التخطيطأهمية  -13-1-2

 التالية :تتمثل أهمية التخطيط للتدريس مثلما ابرز مختلف الباحثين في النقاط 

  مشاكل ال ويجنبهيساعد المعلم على مواجهة المواقف التعليمية المحرجة بثقة عالية وروح معنوية. 

 .يمكن المعلم من تحديد األولويات في العمل 
                                                           

 .353،ص 2008مصر ،–حممد مخيس أبو منرة ، انيف سعادة : الرتبية الرايضية و طرائق تدريسها ،الشركة العربية املتحدة للتسويق ، القاهرة  - 1
 .125،ص 2008االردن ، –،دار املسرية ، عمان  1أمحد مجيل عايش : أساليب تدريس الرتبية الفنية و الرايضية ،ط - 2
 . 81داود درويش حلس ، حممد ابو شقري : مرجع سابق، ص  - 3
 .179،ص 2015،االردن  -،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان1عبد السالم يوسف اجلعافرة : املناهج أسسها و تنظيمها،ط- 4



 

 148 ص إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع : املهارات التدريسية اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کن العلم من تحقيق األهداف المنشودة وإعطاء الطلبة فرصة للوصول إليها.ي 

 1نحو األهداف المخطط لها. يوجه جميع العناصر المؤثرة في المواقف التعليمية 

  يؤدي تخطيط الدرس إلى مساعدة المعلم على تنظيم أفكاره وترتيبها، وبذلك تحميه من التخبط
 .واالرتجال ، وتجنب كثير من المواقف التي تثير كثيرا من المشاكل الصفية 

   التالميذ وتثير دافعيتهم للتعليم  تناسبيساعد المعلم في اختيار الوسائل التعليمية وطرق التدريس التي 

 يعطي المعلم فرصه في معرفة النقاط الغامضة في الدرس، وتفسير بعض الكلمات الصعبة. 

  يؤدي التخطيط إلى مساعدة المعلم في النمو المهني المستمر ، واكتساب بعض المهارات الالزمة في
 .مجال التدريس 

 األهداف المخطط  موقف التعليمي وتوجيهها نحو تحقيقالتحكم في العناصر المتعددة المؤثرة في ال
 2.لها

  ربطًا منطقيًا ويثبت تعلمها لدى الطالب.بالسابقةيساعد المعلم على ربط الموضوعات، الجديدة ، 

  . حماية المعلم من النسيان لمحتوى الدرس و يعتبر متابعة حقيقة لعملية التدريس و تقويمها 

 في إنجاح العملية التعليمية . توعية المعلم بأهمية التخطيط 

  تساعد المعلم على التكيف و حسن التعامل مع الخبرات حسب متطلبات الموقف كما تجعله على دراية
 3بالحاجات الواجب مقابلتها أثناء الدرس .

 : للتدريس التخطيطخصائص  -13-1-3

 أبرزها كل من كمال زيتون و أحمد عايش هي : صتمتاز خطة التدريس بمجموعة من الخصائ

على المعلم أن يعتمد على خطط مفصلة ؛ حيث أنه ال يستطيع أن يتحكم في األفكار التي  : ةمکتوب -
 تطرأ على ذهنه ، وذلك ضمانا لعدم الشرود أثناء التدريس.

جب أن تعطي يجب أن يراعى في خطة الدرس عنصر الزمن ، بمعنى أن خطة الدرس ي موقوتة : -
 .شاط نأنشطة أو مواد كافية لتغطية كل زمن الحصة، كذلك أن يكتب في خطة الدرس الزمن الالزم لكل 

 يجب أن تتسم خطة الدرس بالمرونة ، حيث يجب على المعلم أال يعتمد على ما كتبه في مرنة : -
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 .تراعي الظروف التي قد تحدث في أثناء التدريس  السابق ؛ بل يضيف إليه ويعدل فيه ، وكذلك يجب أن
لتحقيق المرونة ومواكبة التغيير وعدم وذلك عملية التخطيط يجب أن تكون مستمرة ، مستمرة : -

 1عملية التخطيط. استمراريةريس وبالتالي دالتضحية بفعالية الت
المتعلم العقلية ، الوجدانية أي تشمل جميع األنشطة المرتبطة بالخطة ، و تشمل جميع جوانب  شاملة :-

 المهارية و االجتماعية و غيرها .
 مرتبطة بالمنهاج و باألهداف التربوية العامة و الخاصة لكل مقرر. أهدافها محددة و مدروسة : -
 يجب أن تكون الخطة واضحة و دقيقة و غير متشعبة . واضحة و دقيقة :-
 البد أن تكون الخطة واقعية قابلة للتحقيق في الوقت و الزمن المحددين . واقعية : -
 القدرة على تبصر الظروف المحيطة و التعامل الوقائي مع الصعوبات المحتملة. التنبوء : -
توظيف العناصر المختلفة للموقف التعليمي التعلمي و النظر اليه من خالل شبكة عالقات  التنسيق : -

 2 لتحقيق األهداف المنشودة .تعمل مع وصوال
  : للتدريس التخطيط أنواع -13-1-4

 يحتوي التخطيط على نوعين حسب المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ الخطة و هما :

ُيطلب من المعلم إعداد خطة سنوية يوضح فيها خطة سير العملية التعليمية  التخطيط بعيد المدى : -أ 
فالخطة السنوية بمثابة الدليل ، لية التعليمية معلى مدار العام الدراسي لتنظيم عمله في تنفيذ أهداف الع

التعليمية، الذي يقود عمل المعلم ، حيث يتضمن هذا الدليل األهداف والخبرات ، واألساليب واإلجراءات 
 .والفترة الزمنية

وهو التخطيط الذي يتم خالل لفترة وجيزة ، كالتخطيط األسبوعي ، أو  التخطيط قصير المدى : -ب
ويفضل عادة القيام بتخطيط عام لكل أسبوع ،التخطيط اليومي الذي يتم من أجل درس واحد أو درسين 

 3طة الدرس اليومية .وضعه لخ وهذا يساعد علىفي األسبوع السابق له مباشرة،  
  : للتدريس التخطيط مستويات -13-1-5

 ، والتخطيط للتدريس كل من الخطة السنوية ، الخطة الفصلية  ، التخطيط اليومي  مستوياتتتمثل 
 التفصيل كما يلي : بشيء من نتناولها
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المعلم من ورائها تحقيق أهداف المقرر الدراسي خالل  ميوهي خطة بعيدة المدى ير  الخطة السنوية : -أ
 السنة الدراسية لصف معين أو مرحلة معينة.

وهي خطة متوسطة المدى يخطط منها إلعاز وحدات تعليمية خالل فصل دراسي  الخطة الفصلية :-ب
ة وتتضمن الخطة الفصلي،شهرل)شهر أو شهرين( وتوزع الموضوعات على مدار األسابيع األربعة ل

 1يتکون من شهرين او اکثر. العناصر نفسها للخطة السنوية ولكن الدار فصل دراسی واحد
الخطة التي يضعها المعلم ويقوم بتنفيذها في حصة دراسية واحدة، أو مجموعة من  الخطة اليومية : -ج

الحصص التي تكون فيما بينها وحدة متكاملة ، وتختلف الخطة اليومية عن الخطة السنوية أو الفصلية 
فاألولى تتضمن أهدافًا تعليمية يمكن تحقيقها خالل حصة دراسية واحدة ، كما أن النشاطات والخبرات 

 2. من تلك الموضحة بالخطة السنوية أو الفصلية وتفصيالالتي تشملها تكون أكثر تحديدًا 

  : للتدريس التخطيط أخطاء شائعة في -13-1-6

 . عدم تحضير دروس التربية الرياضية بصورة منظمة 
 . عدم توافق الدروس اليومية مع الخطة الفصلية  أو السنوية 
  السابقة و الالحقة .عدم الربط بين معلومات الدروس 
 . عدم االهتمام بمستويات األهداف السلوكية 
 . 3عدم اعداد الملعب و األدوات بالشكل المسبق 

  :أنماط السلوك الواجب توفرها في مهارة تخطيط الدرس و تحضيره  -13-1-7

 مجموعة من أنماط السلو  التي تعبر عن امتالكه لمهارة إظهار يحتاج الطالب و األستاذ الى
 التخطيط ، فقط وضع محمد سعد زغلول مجموعة من األنماط السلوكية نختصرها في مايلي :

 .منهاج الينبع التحضير من وحدات و يحضر الدرس قبل ميعاده بفترة مناسبة  -
 . حسب مراحل الدرس  يرتب خطة التحضير على النحو السليم  -
 يفكر في طريقة عرض الدرس . و تتضمن خطة الدرس األهداف التربوية العامة و األهداف السلوكية  -
 مراحل الدرس . يحتوي التحضير على الجدول الزمني لتنفيذ -
 يتضمن التحضير الوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس . -
 .  المناسبلتدريس ب او يضع في تفكيره اسلو يقوم بتحضير المهارة التي سيتناولها الدرس  -
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 1يمكن أن يحدث فيها . يتخيل شكل و مضمون الحصة و ما -

 : صياغة األهداف السلوكيةمهارة  -13-2

من أهم مهارات التخطيط ، وذلك الن أكثر مهارات  سلوكيةتعتبر مهارة تحديد وصياغة األهداف ا
ألهداف التدريس تسعى جميعها للتحقق من األهداف التعليمية، وان نواتج التدريس ما هي إال تحقيقا لهذه ا

، لذا يعتبر تحديدها وصياغتها من أهم المهارات، الن اختيار الهدف الصحيح وصياغته يؤدي إلى نجاح 
 التدريس .

 : تعريف الهدف السلوكي -13-2-1

بأنه عبارة دقيقة تجيب عن السؤال التالي : ما  شار اليه أبو شقيركما أ يعرف كمب الهدف السلوكي
 الذي يجب على الطالب ان يكون قادرا على عمله ليدل على أنه قد تعلم ما تريد أن يتعلم ؟

لدول الخليج العربي الهدف السلوكي بأنه التغير المرغوب المتوقع  ويعرف المركز العربي للبحوث التربوية
 حدوثه في سلو  المتعلم والذي يمكن تقويمه بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية معينة .

و يعرف أيضا بأنه وصف دقيق وواضح ومحدد لناتج التعلم المرغوب تحقيقه من المتعلم على هيئة سلو  
 2قابل للمالحظة والقياس .

 : أهمية  تحديد األهداف التعليمية السلوكية -13-2-2

o أساس الختيار األنشطة التعليمية المنهجية واسليب تدريسها. 
o . تحديد مسار العملية التعليمية و توجيهها وتعديل مسارها كلما احتاج األمر 
o . تقديم المعلومات في صورة واضحة متكاملة ممايزيد من الحماس وتدفع للعمل 
o فرص النجاح و تقلل من الفاقد في خبرات التعلم . تزيد من 
o . تزويد المتعلم بمعيار يساعده على تقويم تقدمه 
o . ربط عناصر العملية التعليمية التربوية ببعضها البعض 
o . 3تتحدد في ضوء تحديد مستوى التعلم 
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 األهداف التعليمية السلوكية : مصادر اشتقاق -13-2-3

 اشتقاق األهداف السلوكية التعليمية يجملها الباحث في النقاط التالية :عدد مختلف الباحثين مصادر 

 . فلسفلة المجتمع التربوية وكذا دين المجتمع و عقيدته 

 . األهداف العامة للتربية البدنية و الرياضية في مناهج التربية البدنية بوازرة التربية و التعليم 

  األطوار التعليمية حسب الطور الذي يدرس فيه األستاذ .المناهج الدراسية المحددة لكل طور من 

 . المحتوى الحركي واالدراكي والوجداني لألنشطة المبرمجة في المقررات الدراسية 

 . خصائص المتعلمين واحتياجاتهم 

 . زمالء المهنة وكذا الكتب والمراجع والمجالت المرتبطة بعلوم الرياضة 

 األهداف التعليمية السلوكية : مجاالت -13-2-4

 مجاالت األهداف التعليمية بموجب تصنيف )بلوم( تنقسم الى:  مستويات أو

 ويتضمن المعلومات والحقائق. المجال المعرفي اإلدراكي: –أ

 ويتضمن االتجاهات و القيم و ما شابهها . المجال الوجداني االنفعالي : -ب

 1ويتضمن المهارات. المجال الحركي )النفس حركي(: -ج

 األهداف التعليمية السلوكية : صياغة -13-2-5

يصاغ  الهدف السلوكي بعبارة محددة ، وواضحة ال تدعو الى االختالف في تفسيرها، على أن تضمن  
فعال سلوكيا اجرائيا يمثل ناتجا تعليميا محددا يمكن مالحظته و قياسه، وأن تصف سلو  المتعلم ال سلو  

 ،ويصاغ الهدف السلوكي بإحدى الطرق التالية :المعلم 

 . األولى : أن + فعل سلوكي مضارع + الطالب + المحتوى+ المعيار 

 . 2الثانية : أن + فعل سلوكي مضارع + الطالب + المعيار + المحتوى 

 الشروط الواجب مراعاتها في صياغة األهداف السلوكية:  -13-2-6

  ا كان الهدف غامضا أصبح تفسيره مختلفا ويحدث التخبط.أن يكون الهدف محددا وواضحا ،فاذ -

 أن يذكر الهدف على أساس مستوى التالميذ وليس على مستوى المعلم . -
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أن يمكن مالحظته وقياسه، وقياس الهدف يساعدنا على تقويم نتيجة المتعلم وبالتالي تقويم مدى  -
 تعديل السلو  .

 أدائي وهذا الفعل البد أن يشير الى نوع السلو  .أن تحتوي عبارة الهدف على فعل سلوكي أو  -

أن تحتوي عبارة الهدف على ما يسمى بالحد األدنى لألداء، وهذا يساعد التلميذ على ادرا  مدى  -
 1صحة عمله من ناحية ويساعد المعلم على معرفة انجازات كل تلميذ على حدى من ناحية أخرى.

 مواصفات األهداف السلوكية: -13-2-7

 يجب أن تتوافر في األهداف السلوكية: يكاد يجمع التربويون على أن المواصفات التالية 

 أن تكون محددة واضحة جيدة الصياغة. -

 ن تساير مراحل نمو التالميذ. أ -

 أن تلبي حاجات وميول التالميذ. .  -

 أن تكون مهمة للتلميذ في حياته المعاصرة والمستقبلية. -

 مالحظة والقياس .أن تكون قابلة لل -

 أن تنبع من بيئة التلميذ . -

 2أن تكون مشتقة من أهداف التربية والتعليم . -

  :أنماط السلوك الواجب توفرها في مهارة صياغة األهداف السلوكية  -13-2-8

 . يؤمن بضرورة األهداف التربوية في التحضير والتدريس 
  . يؤمن بضرورة احتواء األهداف السلوكية على الشروط االنجازية 
  . يستطيع كتابة الهدف السلوكي بالشكل الصحيح 
  قوم بتقويمها .يو يستطيع تحديد األهداف السلوكية المناسبة 
  ويربطها بجوانب الدرس .يضع الهداف بصورة واضحة وصياغة لغوية دقيقة 
  كية ينتظر حدوثها من التلميذ . يصوغ األهداف على هيئة نتائج سلو 
 3حركية .و والوجدانية والنفس المعرفيةالجوانب ، تتضمن الجوانب المختلفة يضع أهدافا سلوكية 
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 :تحليل المحتوى التعليمي مهارة  -13-3

تعتبر مهارة تحليل المحتوى التعليمي أحد أهم المهارات التخطيطية ألنه ال يمكن وضع خطة تدريسية 
المام الطالب و األستاذ بمحتوى المنهاج و المعارف التي تخص مجال تخصصه المهني، جيدة دون 

تنظيم مجموع المعارف  على يجعل الطالب واألستاذ أكثر قدرة يحيث أن تحليل المحتوى التعليم
 والمهارات بشكل يساعده على تحقيق األهداف المخطط لها .

 مفهوم تحليل المحتوى التعليمي : -13-3-1

هو ذلك القدر من المعارف، المهارات، القيم، واالتجاهات التي يقع  يعرف داود درويش المحتوى بأنه :
 1.عليها االختيار والتي يتم تنظيمها على نحو معين وبها يمكن أن تحقق األغراض التربوية

المحتوى يستهدف وصف  أنه أسلوب بحثي بينما يعرف كمال زيتون تحليل المحتوى التعليمي بأنه :
مسبقًا، ويقصد بالوصف  الظاهري للمادة التعليمية وصفا موضوعيا منظما كميا وفق معايير محددة

الظاهري التقيد بالمعاني الواضحة والمنصوص عليها صراحة بنص المادة التعليمية، أما الموضوعية 
 2.فيقصد بها توافر فرصة الثبات والصدق في عملية التحليل 

انه الدراسة العلمية الدقيقة والشاملة التي  الجعيد تحليل المحتوى التعليمي بأنه : ويعرف عبد الرحمان
تعتمد على بعض الطرق والمصادر )المالحظة ، القياس ...( بهدف معرفة العناصر األساسية التي 

  3تتكون منها المادة العلمية التي يتم تحليلہا .

 محتوى :التحليل   أنواع -13-3-2

يخضع تعلم المهارت الحركية لنوع من التحليل يطلق عليه تحليل المهارة أو  المحتوى المهاري:تحليل  -أ
تحليل الخطوات المتتابعة ، وفي هذا النوع من التحليل نجد أن المحتوى يتكون أساسا من سلسلة من 

 .الخطوات أو المهارات الفرعية التي ينبغي أداؤها في تتابع معين حتى يتحقق

يخضع المحتوى المعرفي لنوع من التحليل يطلق عليه التحليل الهرمي ،  المحتوى المعرفي :تحليل -ب
ويتطلب هذا النوع دراية كاملة بالمحتوى حتى يمكن تحليله إلي مكوناته الفرعية، ولكن ينبغي للمحلل أن 
يتعرف علي المهارات العقلية الفرعية التي ينبغي على التلميذ تعلمها لكي يتمكن من تعلم مهارات عقلية 
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أعلي ، ومثال ذلك: إذا أراد المعلم أن يعلم تالميذه مهارة ما، فعلية القيام بتحليل هذه المهارة إلى مهارات 
 1. فرعية رئيسية

 : التدريستحليل محتوى  أهداف  -13-3-2

ان عملية تحليل المحتوى تمثل احدى المهارات التدريسية المتطلبة لتخطيط  عملية التدريس و تهدف هذه 
 الى :حسب ما أورده المختصون  ة العملي

 . تحديد العناصر األساسية للتعلم من معارف ومهارات واتجاهات 
 . تجنب المعلم للعشوائية في التدريس 
 . الرفع من مستوى الثقة في اختيار استراتيجيات التدريس 
 . 2تمكن األستاذ من جميع عناصر موضوع التدريس 
  ، الفصلية و اليومية .القدرة على اعداد الخطة السنوية 
 . اشتقاق األهداف التدريسية وكذا اختيار الوسائل التعليمية المناسبة 
 . 3تنصيف عناصر المحتوى لتسهيل عملية تنفيذ الدرس 

 خطوات  تحليل محتوى التدريس : -13-3-3

 هنا  أربع خطوات لعملية تحليل المحتوى  حددها كمال زيتون كما يلي :

 تستهدف عملية تحليل المحتوى ووحداته المتضمنة في الوحدة . عملية التحليل :تحديد الهدف من  -

بوحدات المحتوى تلك العناصر المكونة لمحتوى د : يقص اإلجرائى لوحدات المحتوى  فتحديد التعري -
 الوحدة والتي تمثل الهيكل البنائي لمادة التعلم .

في هذه الخطوة يتم قراءة المحتوى في ضوء :  وى المحت ى المادة العلمية لتحديد وحداتتحديد محتو  -
 ي الذي يتم تحديده لهذه الوحدة . ئالتعريف اإلجرا

 ويقصد به أن يكون التحليل صالحا لترجمة الظاهرة التي يحللها، ويتحدد صدق : صدق التحليل -

 4التحليل بالحكم عليه في ضوء معايير لعملية التحليل .
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 :اختيار الوسائل التعليمية مهارة  -13-4

ان مهارة اختيار الوسائل التعليمية تعتبر من بين أهم المهارات التدريسية ولذلك لما تلعبه الوسائل التعليمية 
ة فقد أكدت العديد من الدراسات أن الوسائل التعليمية لها دور فعال في ميمن دور كبير في العملية التعلي

لية ايصال المعارف وتثبيتها في ذهن المتعلم، وعليه فان اكتساب األستاذ زيادة نواتج التعلم وتسهل عم
تجعل من العملية التربوية  ، ويجعله أكثر قدرة على تحقيق األهداف  لهذه المهارةوطالب التربية العملية 

 .أكثر سهولة و أكثر نجاعة 

 :مفهوم الوسائل التعليمية  -13-4-1

: مجموعة المواد التي تعد اعدادا حسنا، لتستثمر في توضيح المادة  أحمد جابر بأنهاوليد و عرفها 
العليمية وتثبيت أثرها في أذهان المتعلمين، وهي تستخدم في جميع الموضوعات الدراسية التي يتلقاها 

التي يقصد تحقيقها في  المتعلمون في مختلف مراحل الدراسة، وتتنوع هذه الوسائل باختالف األهداف
  1. المختلفة التي تدرس لهمالموضوعات 

: مجموعة مواقف وأجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم ضمن اجراءات  عرفها كمال زيتون بأنها
استراتيجيات التدريس لتحسين عملية التعليم والتعلم، وقد تدرج المربون في تسمية الوسائل التعليمية فكان 

 2. ئل السمعية والبصريةلها أسماء متعددة منها : وسائل االيضاح، الوسا

 :أهمية الوسائل التعليمية في عملية التدريس  -13-4-2

 ان أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم مثلما أورده المختصون تتمثل في:

  . توفر األساس المادي المحسوس لما يدرسه المتعلم من حقائق وأفكار 
  يجعلها أثبت أثرًا في ذهن المتعلم .إن تقديم الخبرات بشكل محسوس وملموس 
 . اشرا  أكثر من حاسة في عمليتي التعليم والتعلم 
 .تساهم في إزالة ما يعتري المواد التعليمية من عموم وإبهام وصعوية 
 . تساهم في إثارة الرغبة باالستطالع في نفوس المتعلمين للكشف عن المعرفة 
 3دى المتعلمين كما تزودهم يخبرات جديدة ومباشرة .تساعد على تنمية روح المالحظة والمتابعة ل 
 . تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية في اكتساب الخبرة 
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  تساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة 

  تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين سواء الختالف أساليبهم
 المعرفية أو قدراتهم المعرفية أو الختالف أنماط تعلمهم. 

  تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ مع تعميق فهمه 

 .1تؤدي إلى تعديل السلو  وتكوين اتجاهات مرغوبة 

 الوسائل التعليمية:معايير اختيار  -13-4-3

 :معايير يجب مراعاتها أثناء اختيار الوسيلة التعليمية وتتمثل الحسب سهيلة الفتالوي هنا  مجموعة من 

  . توافق الوسيلة مع األهداف العامة والسلوكية 
 بحيث تشكل جزءًا أساسيًا منھا  طاةعالمالوسيلة لطبيعة المادة التعليمية  مالئمة.  
  . أن تكون مناسبة للعمر الزمني والعقلي للمتعلمين، فضاًل عن مالءمتها لقدراتهم وخبراتهم وحاجاتهم 
  يراعى في اختيار الوسيلة واستخدامها توفير الجهد والوقت. 
  تعليمية تام.أن تكون الوسيلة التعليمية أداة مكملة للتدريس وال تحتل في حد ذاتها مواقف 
 . التعرف على مبادئ وأسس وقواعد استخدام وتشغيل وإعداد وتنفيذ الوسيلة التعليمية 
  اعتماد نتائج التطبيق العملي التجريبي الستخدام وتشغيل وإعداد وتنفيذ الوسيلة التعليمية ومعرفة

 2تأثيرها على المتعلمين.

 : مهارات أثناء التدريس ) المهارات التنفيذية( -14
الحديثة تأكد على أهمة الدور الذي يلعبه التلميذ في عملية التعلم  التربويةعلى الرغم من أن االتجاهات 

حيث أصبح المتعلم هو محور العملية التربوية ونقص الدور الذي كان يلعب األستاذ سابقا أي  ، والتعليم
تطلب من األستاذ أن يضطلع بالدور ت أن هنا  مواقف كثيرة إال، أن مشاركة األستاذ أثناء الدرس قد قلت

فبغض النظر عن المستوى التعليمي الذي يدرس فيه األستاذ فهنا  حاجة دائمة لدور ، الرئيسي فيها
 .  األستاذ في تنفيذ الحصة وخاصة في مادة التربية البدنية و الرياضية

عة المهارات التنفيذية تساعده كثيرا و عليه فان امتال  أستاذ التربية البدنية وطالب التربية العملية لمجمو  
وبالتالي استفادة المتعلمين أكثر من حصة  ،في تنفيذ درسه وتقديم الدور المطلوب منه على أكمل وجه
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لدرس التربية البدنية والرياضية تعددت كثيرا وهذا ما أكدته  التربية البدنية والرياضية، فالمهارات التنفيذية
ت فهنا  مجموعة كبيرة من المهارات التنفيذية يحتاج الطالب واألستاذ الى مختلف الدراسات و التصنيفا

أو مهارات تنفيذ  ةاكتسابها و التمكن منها سوف نقوم بعرض أهمها في هذا العنصر، والمهارات التنفيذي
الدرس تأتي في المرحلة الثانية من تصنيف الدراسة للمهارات التدريسية بعد مهارات التخطيط للدرس 

نها : مهارة التهيئة، الشرح، التعزيز، اثارة الدافعية، تنويع المثيرات، مهارة المالحظة، استخدام الصافرة وم
 والصوت ومهارة تقديم التغذية الرجعية وغيرها من المهارات التنفيذية .

 : مهارة التهيئة ) التمهيد للدرس ( -14-1

 :مهارة التهيئة مفهوم -14-1-1

ت التي يقوم بها المعلم بقصد اعداد ءاالتهيئة للدرس مجموعة األدا بمهارة: يقصد  القرش حسنيقول 
 1. التالميذ للدرس الجديد بحيث يكونوا غفي حالة ذهنية و انفعالية و جسمية قوامها التلقي و القبول

مهارة تقديم الدرس أو التهيئة بأنها : الوسيلة التي يستخدمها المدرس إلثارة  يعرف أحمد علي عبد المجيد 
اهتمام التالميذ وزيادة دافعيتهم وجذب انتباههم للدرس،حيث كانت في الماضي تعتمد على المعلم والفطرية 

المعلمون قبل ومدى ابتكاريته في التدريس إال أنه تم ادخال هذه المهارة ضمن المهارات التي يتدرب عليها 
 2الخدمة .

 : التهيئة ) التمهيد للدرس ( أهمية -14-1-2

 تطرق مختلف الباحثون الى أهمية التهيئة في العملية التدريسية  يلخصها الباحث في هذه العناصر :

 . تعمل على تركيز انتباه التالميذ على المادة التعليمية الجديدة 

  لومات التي سوف يتضمنها الدرس .تخلق اطار مرجعي لتنظيم األفكار و المع 

   ذالتالميتساعد على توفير االستمرارية في العملية العلمية عن طريق ربط موضوع الدرس بخبرات 
 3السابقة .

 .تجل التالميذ أكثر قدرة على توجيه التساؤالت عن موضوع الدراسة 
  . تجعل التلميذ أكثر استعداد للتركيز و االهتمام بالموضوع 
  . تجعل التلميذ أكثر قابلية للمشاركة في الموقف وجعله أكثر حيوية وثراء 
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  :التهيئة أنواع -14-1-3

 التهيئة التوجيهية : -أ

 ويستخدمها المعلم بهدف توجيه انتباه التالميذ نحو الموضوع الذي يعتزم تدريسه  

  التهيئة االنتقالية : -ب 

التدريجی من المادة التى سبق معالجتها إلى المادة الجديدة أو ويستخدمها المعلم بهدف تسهيل االنتقال 
 من نشاط تعليمي إلى آخر .

  التهيئة التقويمية : -جـ

تم تعلمه قبل االنتقال إلى أنشطة أو خبرات جديدة، ويعتمد إلى حد كبير على  ويستخدمها المعلم لتقويم ما
 1األنشطة المتمركزة حول التلميذ.

  :التهيئة الفرعية المكونة لمهارة تالمهاراأهم  -14-1-4

 يشير الخليفة كما تطرق اليه عبد الرحمان الجعيد إلى عدة مهارات فرعية مكونه لمهارة التهيئة هي: 
 . ريط الخبرات التعليمية الجديدة بالخبرات السابقة بصورة بنائية 
  .التحقق من توافر المتطلبات السابقة للتعلم الجديد 
  توظيف األحداث الجارية في التمهيد للدرس. و لبيئة تعليمية مواتية للتعلم الفعاتوفير 
  .تنويع أساليب التهيئة وفقا لطبيعة الدرس 
 األهداف السلوكية مدخال لعرض الموضوع. ماستخدا 
 . 2قضاء وقت مناسب في التمهيد للدرس 

 : مهارة اثارة الدافعية -14-2

من أبرز مهارات التدريس وأهمها، وإخفاق األستاذ في  للتعلم لدى التلميذ تعد إن مهارة استثارة الدافعية 
 ، قد يتسبب في كثير من المشكالت التعليمية منها: التهرب من الممارسة استثارة الدافعية لدى تالميذه 

ساب كتاالتسرب المدرسي، غياب النشاط في الحصة، عدم تفاعل التالميذ مع مختلف األنشطة وعليه فان 
من شأنه أن يذلل الكثير من المشكالت التربوية  المهارةطالب التربية العملية وأستاذ التربية البدنية لهذه 

 رغبة التالميذ في الممارسة ويساهم في زيادة درجة تحقيق األهداف . في ويزيد
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 :مفهوم اثارة الدافعية -14-2-1

موضوع اثارة الدافعية حيث تقول : الدافعية حالة داخلية في الفرد تستثير  تناولت عفاف عثمان مصطفى
االستجابات الصحيحة  سلوكه و توجه نحو تحقيق الهدف المنشود، ويمكن اثارة الدافعية من خالل تعزيز

 1في الموقف التعليمي، فاإلشارة الى تلميذ ما تستثير دوافع باقي التالميذ .

 افعية التعلم في النقاط التالية :و تعرف نايفة القطامي د

حالة المتعلم الداخلية التي تحر  سلوكه وأدائاته وتعمل على استمرار السلو  وتوجيهه نحو تحقيق  -
 .هدف أو غاية محددة 

حالة داخلية تحر  أفكار المتعلم، ومعارفه وُيناه المعرفية، ووعيه وانتباهه، وتلح عليه لمواصلة األداء  -
 فيه للوصول إلى حالة توازن معرفية.واالستمرار 

حالة استشارة داخلية تحر  المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في أي موقف تعليمي يشتر  فيه بهدف  -
 2إشباع دوافعه للمعرفة وتحقيق ذاته .

 :اساليب استثارة الدافعية نحو التعلم -14-2-2

 زيادة الدافعية لدى التالميذ نذكر مايلي  :من بين االساليب التي يجب أن يتبعها األستاذ من أجل 

  أن يوقظ لدى المتعلمين أهمية وضرورة التعلم وبيان أهميته، وبالعمل على تحفيزهم بالقيام بأنشطة
 لتحقيق األهداف المرجوة والمشاركة الجادة.

  الخ . التشجيع،اإلثارة ،تهيئة المناخ الصفي االجتماعي وصواًل ألنسنة التعليم التي تتطلب: " التسامح  

 .خلق مواقف تعليمية مثيرة لدهشة الطالب نحو موضوع الدرس يساعد على تحفيزهم على التعلم 

  االستمرار في كشف المعلم عن توقعاته االيجابية عن أداء طالبه لموضوع التعلم بما يرفع من مستوى
 الطموح لديهم األمر الذي يؤدي إلى تحفيزهم.

  قلب مشكلة الموضوع المراد تعليمه؛ لتتحدى قدراتهم وبما يكون لديهم الدافع أن يجعل المعلم طالبه في
 3للبحث عن الحل وهذا هو الدافع نحو التعلم.
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 :المهارات الفرعية التي تتضمنها مهارة اثارة الدافعية  -14-2-3

 عبد الرحمان الجعيد في النقاط التالية : احددها الخليفة كما أشار اليه

  .تشجيع المتعلمين للتعلم بأساليب تربوية شيقة 
  مراعاة ميول المتعلمين واهتمامهم في أثناء الدرس. وتهيئة البيئة النفسية واالجتماعية الحافزة للتعلم 
  . إبراز قيمة العلم والتعلم في حياة الطالب والمجتمع 
 م للتفکير والتعلم.هفعدرات المتعلمين بمواقف ومشکالت تدي قدتح 
 .1توظيف إيماءات المعلم في توصيل المطلوب للمتعلمين داخل الحيوية 
  : مهارة اثارة الدافعيةأنماط السلوك الواجب توفرها في  -41-2-4

  يستخدم أنشطة متعددة لتحقيق  هدف محدد يقصد التشويق و اإلثارة. 

  . يهتم بالمواقف الناجحة ويعمل على تشجيعها 

  . يستثير المنافسة في إجادة وسرعة تعلم المهارات 

  نضج التالميذ  يستخدم الحوافز في حدود مستوى 

 . 2يستجيب لميول التالميذ وحاجاتهم 

 : مهارة التعزيز -14-3

ان مهارة التعزيز من شأنها ان تقوي نمطا سلوكيا معينا حيث تزيد من احتمال تكراره فاالستجابة التي يتم 
ن أكثر قابلية للتكرار من التي ال تعزز واالنسان بطبعه الى السعي للحصول على اعتراف بما تعزيزها تكو 

يفعله من اجابات، ومن خالل هذا تظهر األهمية الكبيرة لمهارة التعزيز وما يمكن أن تقدمه من افادة 
 للعملية التعليمية في حال اكتساب األستاذ لها وتوظيفها  أثناء تنفيذه للدروس .

 : مهارة التعزيز مفهوم -14-3-1

عند تقديم مثير معزز لطالب  علمها المالعملية التي يقوم بم بأنه :عرف داود درويش وابو شقير التعزيز 
معين مكافأة لسلة  مرغوب فيه بغرض التشجيع على اعادة تكرار هذا السلو  مرة أخرى األمر الذي 

  3. شرط أن يكون هذا المعزز مرضيا للتلميذيؤدي الى تقوية ذلك السلو  وظهوره مرات أخرى 
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عملية زيادة تكرار حدوث سلو  قليل التكرار أو اإلبقاء  : بأنه يعرف كمال عبد الحميد زيتون التعزيز
 1على درجة تكرار سلو  كثير التكرار، أي المكافأة على السلو  المرغوب للطالب.

 : التعزيز أهمية  -14-3-2

 أهمية التعزيز في العملية التعليمية في النقاط األتية : أوضح أحمد ماهر و آخرون 

   اذا كان التعزيز ايجابيا فانه يساعد على احتمال تكرار السلو 
 . كلما كان التعزيز فوريا،أي عقب حدوث السلو  مباشرة زاد احتمال حدوث السلو  المعزز وتكراراه 
  التعليمية المختلفة .يعمل على زيادة التعلم ومشاركة التالميذ في األنشطة 
 . يساعد في حفظ نظام وضبط الفصل الدراسي اثناء العملية التعليمية 
 .2ان مهارة التعزيز تعتبر من أهم المهارات ألنها تتيح للمعلم أن ينمي امكاناته كقائد 

 : التعزيزأنواع   -14-3-3

 : نوعيين أساسين للتعزيز هماحدد أبو شقير 

زيادة احتماالت ظهور سلو  في مواقف جديدة الحقة عن طريق مثيرات  يعني: التعزيز الموجب  -أ
 جديدة بعد السلو  ومن ألفاظ التعزيز االيجابي: صحيح ، مدهش، جيد، رائع، ممتاز.

عملية استبعاد أو إزالة المثير غير المرغوب فيه، ويطلق على المثيرات المستبعدة : التعزيز السلبي  -ب
ات السلبي ،و التعزيز السلبي مناسب إلزالة سلو  سلبي أو خاطى أحيانًا عن أو المزالة هذه بالمعزز 

 3طريق حافز غير محبوب للتلميذ.

  : مهارة التعزيزأنماط السلوك الواجب توفرها في  -41-3-4

 . يستخدم الثواب و العقاب بشكل متوازن 

 . يشجع التالميذ بكلمات المدح واإلثابة 

  . يقوم بتعزيز سلو  التلميذ فور حدوثه 

 . يستخدم األقران في التعزيز 

 . يركز على الحوافز االنسانية العليا كالمصداقية واالنتماء والذات واالستقالل 
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  . يؤكد على حرية التلميذ و اعتماده على نفسه 

 . 1ال يستخدم تحفيز التعليم بوسائل سلبية كالتأنيب و العقاب الجسدي 

 : مهارة تنويع المثيرات -14-4

بتنويع المثيرات  جميع األفعال التي حيث يقول : يقصد  عرف احمد ماهر وآخرون مهارة تنويع المثيرات
 من خاللبهدف االستحواذ على انتباه التالميذ أثناء سير الدرس ، وذلك داخل الدرس يقوم بها المعلم 

 . التغيير المقصود في أساليب العرض

  :أساليب تنويع المثيراتن -41-4-1

 و هناك اسلوبين مختلفين لتنويع المثيرات هما : 

يقوم المعلم بتنويع حركاته أمام التالميذ داخل الدرس فليس من يعني أن هذا :  التنويع الحركي -أ
، على أن  ولكن يجب عليه أن يتحر  بين التالميذ،  المعقول أن يظل واقفا في مكان واحد طوال الدرس

يبالغ المعلم في حركاته مما يثير تشتيت االنتباه واثارة أعصابهم ولكن عليه أن يتحر  بالقدر المناسب  ال
 وفقط متطلبات الدرس .

ويحدث ، ويقصد به األساليب التي يستخدمها المعلم بهدف التحكم في توجيه انتباه التالميذ  التركيز : -ب
 أو غير لفظية أو مزيج منهما .هذا التحكم إما عن طريق استخدام لغة لفظية 

فقد أثبتت الدراسات قدرة المعلم على التحكم في انتباه التالميذ واستجاباتهم عن طريق استخدام ايماءات    
 الرأس ونظرات العين وحركات اليدين وغير ذلك من االشارات.

 ومن أمثلة اللغة اللفظية التي تستخدم في توجيه االنتباه : 

 اسمعني . –الحظ الفرق بين طريقة أداء المهارة لتلميذين  -

 2نظرات العينين . –االبتسام  –هز الرأس  - ومن أمثلة التغيرات غير اللفظية :

  : مهارة تنويع المثيراتأنماط السلوك الواجب توفرها في  -41-4-2

تطرق كل من مكارم حلمي و مصطفي السايح الى أنماط السلو  التي تعبر عن مهارة تنويع الميثرات 
 نذكر منها : 

 . يوزع اهتمامه على التالميذ بشكل متساوي 
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 . يستخدم تشكيالت مناسبة تعطي الدرس شكال جماليا 
 . 1يجهز بيئة مشجعة وجذابة تستهوي الرغبة في التعلم 
  وأساليب التدريس .  يعمل على تنويع طرق 
 . يقوم بتنويع األدوات واألجهزة أثناء التدريس 
 . 2يقوم بتنويع الصوت والحركات التعبيرية 

 مهارة استخدام الصافرة : -14-5

فهي أحد مميزات المادة وأحد مستلزمات تعتبر الصافرة عنصرا مهما في تدريس التربية البدنية والرياضية 
أستاذ التربية البدنية والرياضية والتي تميزه عن غيره من الزمالء، وعليه فان استخدام هذه الوسيلة 

 التعليمية يحتاج الى مهارة في توظيفها أثناء الحصة واستغاللها لشد انتباه التالميذ . 

عانة بها في التدريس ويجب على تعلم كيفية استخدامها تعتبر الصافرة من أهم األدوات التي يجب االست
 .كأي أداة أخرى 

 حيث أوضحتا هذه النقاط : تطرقت ناهد محمود ونيللي فهيم الى  مهارة استخدام الصافرة

من األفضل أخذ شهيق قبل استخدام الصافرة وكيفية التحكم في الصوت الصادر منها عن طريق  -
 النفخ .استخدام جزء من اللسان أثناء 

 تستخدم الصافرة كوسيلة لالتصال . -

 . –الصادر أثناء التدريس  –من أسس التعامل بالصافرة أن يتم وضع أسس لصوت الصافرة  -

ليس من المحبب أن تزيد من استخدامات الصافرة حتى ال يرهق المعلم نفسه وأيضا حتى يشعر  -
 التالميذ بأهمية استخدام الصافرة .

االشارة ألغراض مختلفة مثال استخدم نفس الصوت في حالة المناداة فهذا يساعد عدم استخدام نفس  -
 في فهم المطلوب .

استخدام الصافرة يكون من العوامل المساعدة في حالة التدريس في مكان واسع حيث يفضل استخدام   -
 3.االشارات اليدوية مع الصافرة بدون كالم ، وبالتالي تبنى اسس للصافرة واستخداماتها 
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 مهارة تقديم التغذية الراجعة: -14-5

تعتبر التغذية الراجعة من أهم أدوات  العملية التعيليمة فهي وسيلة مهمة لتسهيل عملية التعلم ، حيث 
أو طالب التربية العملية من أجل تقديم المعلومات والمعارف حول السلو  المقدم  ذيتدخل بواسطتها األستا

من قبل التلميذ، حيث أنا هذا التدخل اذا كان في وقته وفق شروط معينة يفيد المتعلم في تحسين سلوكه 
ة العملية وكذا تعلم المهارات الحركية خاصة في التربية البدنية و الرياضية، لهذا وجب على طالب التربي

اكتساب هذه المهارة لما لها من أهمية  في  تقنين وتنظيم مختلف تدخالته أثناء تنفيذ الدرس ، وكذا في 
 تحسين أداء التالميذ للمهارات وكذا تحسين نواتج العملية التربوية ككل .

متعلم خالل بأنها : جميع المعلومات التي تؤثر على ال يعرف مزروع السعيد و آخرون التغذية الراجعة
العملية التعليمية لمعرفة وتقييم سلوكه من أجل تقويمه وكذلك تصحيح أدائه، وهي جد مهمة بالنسبة 

 1للمتعلم باعتبارها نهاية وبداية عملية التواصل بين المتعلم والمعلم .

 وظائف التغذية الرجعية :     

أدائهم حصرها محمود عبد الحليم في  للتغذية الرجعية وظائف رئيسية في مساعدة التالميذ على تحسين
 ثالث نقاط أساسية هي :

الوظيفة األولى للتغذية الراجعة عبارة عن المعلومات التي تقدمها التغذية الرجعية من توجيه األداء :  -أ
أجل تصحيح األخطاء الحركية و تخطيط االستجابة الحركية الموالية في عملية ممارسة و تعلم الحركة ، 

 القيمة األولية لها هي التوجيه الذي نقدمه في تشكيل االستجابات المستقبلية .حيث أن 

:الوظيفة الثانية للتغذية الرجعية هي التعزيز، والذي يمكن أن يكون ايجابيا للمساعدة في تعزيز األداء  -ب
 التشجيع على األسلوب الصحيح أو سلبيا إلنقاص تكرار األفعال غير المرغوبة .

: الوظيفة الثالثة لها تشبه التعزيز لكنها ترتكز على تقديم التحفيز أو ز ) دافعية األداء ( التحفي -جـ
الدافعية للممارسة ويجب على المعلمين تقديم تغذية رجعية ايجابية تكافئ الجهد المتسق والمرتبط وتميل 

 2الى خلق اتجاه ومناخ ايجابيين .

ة فهي تصنف على أساس المصدر الى : الى تغذية داخلية أما فيما يخص تصنيف وأنواع التغذية الرجعي
، أي من المتعلم نفسه أو خارجية من قبل األستاذ، وتصنف على أساس توقيت تدخلها الي : التغذية 
الراجعة المتزامنة والتي تكون خالل األداء، والتغذية الرجعية البعدية والتي تكون بعد االنتهاء من أداء 

                                                           
 . 207السعيد مزروع و آخرون : مرجع سابق ، ص - 1
 308-307عبد احلكيم : مرجع سابق ،ص حممود عبد احلليم - 2



 

 166 ص إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع : املهارات التدريسية اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ذية الرجعية الفورية أي بعد االنتهاء من األداء مباشرة أو مؤجلة اي بعد مدة زمنية من المهارة وتضمن التغ
 االنتهاء من أداء المهارة.

 مهارة المالحظة : -14-6

 يدور في الحصة أثناء تنفيذه للدرس ويقصد بها  الباحث قدرة األستاذ أو الطالب على مالحظة كل ما

أنه : يجب العمل على مالحظة تصرفات حيث تقول ناهد محمود و نيلي رمزي حول مهارة المالحظة 
التالميذ أثناء وجودهم في الساحة المخصصة لتنفيذ الدرس و يجب عليك التحر  نحو المجموعة مع 

كرارا ضرورة أن يكون باقي التالميذ تحت نظر  مع اعطائهم أي مالحظة يمكن القاءها اليهم و يجب ت
 نفس العمل مع باقي مجموعات الفصل ومالحظة تصرفات التالميذ في كافة المجموعات .

 تعطي الباحثتين ارشادات حول مهارة المالحظة تتمثل في : 

عندما يكون التالميذ يتنقلون من مكان ألخر فيجب أن يبقى األستاذ بعيدا ومالحظا للتميذ أو اثنين  -
 عليمات وارشادات للتالميذ خالل ممارستهم لألنشطة .لوقت قصير ومن الممكن اعطاء ت

 1ة والمهارات التي يتم تدريسها فيجب االبقاء على مالحظة التالميذ طوال .ا ايا كان نوع المبار  -

 وعليه فان الباحث يبرز أهمية اكتساب مهارة المالحظة في النقاط التالية : 

 . تعطي األستاذ فرصة مشاهدة كل ما يحدث أثناء الحصة -

 وقوع المشاكل التي تترتب عن عدم مالحظة األستاذ . نبتمكنه من تتبع تحركات التالميذ وتج -

 تساهم في التعرف على األخطاء التي يقع فيها التالميذ أثناء التدرب على المهارات . -

تعطي الفرصة لألستاذ على تقديم التغذية الرجعية في الوقت المناسب كنتيجة للمالحظة المستمرة  -
 داء .لأل

 تشعر التالميذ أنهم محل اهتمام ومتابعة األستاذ مايزيد من دافعية االنجاز لديهم . -

تسمح لألستاذ بأخذ فكرة صحيحة عن مدى تحقيق األهداف االجرائية وتفيده أثناء التقويم النهائي  -
 للحصة .

 تنفيذها في الحصة .تساهم في استمرارية الدرس من خالل تتبع مختلف المراحل والمواقف التي يتم  -
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 : استخدام الوسائل التعليميةمهارة  -14-7

تعتبر مهارة اختيار الوسائل التعليمية من أهم مهارات التخطيط للتدريس مثلما تم التطرق اليه سابقا في إال 
انه بعد اكتساب طالب التربية العملية أو األستاذ لهذه المهارة وجب عليه اكتساب مهارة أخرى تدخل في 

لمهارات التنفيذية وهي مهارة استخدام الوسائل التعليمية بعد تحديدها، حيث أن التمكن من االستخدامات ا
المختلفة للوسائل التعليمية وقدرة األستاذ على توظيف هذه الوسائل أثناء تنفيذ الدرس تزيد من تسهيل 

 المهمة على التالميذ في أداء مختلف المهارات الحركية .

 معايير استخدام الوسائل التعليمية : -14-7-1

 حددها عبد هللا عبد الحليم و رحاب جبل في النقاط التالية :

 يجب تحديد الهدف من الدرس وبناءا عليه يحدد الهدف من استخدام الوسيلة التعليمية. -
 القيام باختيار أنسب أنواع الوسائل التعليمية التي تحقق الهدف من الدرس . -
 عند قيامك بشرح الدرس ) النشاط التعليمي ( أن تعرض الوسيلة -
 الحرص على عرض الوسيلة في مكان ظاهر لجميع التالميذ ) وضوح الوسيلة للجميع ( . -
 الدراية الكاملة بأنواع الوسائل التعليمية وطرق اعدادها واستخدامها . -
 التأكد من صالحية الوسيلة التعليمية قبل استخدامها . -
لموجودة بالمدرسة و التعرف على الصالح منها  حتى يمكن واستخدامها عند االستعانة بالوسائل ا -

 1تدريس التربية الرياضية .

 الوسائل التعليمية: معوقات استخدام -14-7-2

 حدد كمال زيتون أهم المعوقات التي تعيق استخدام األستاذ للوسائل التعليمية في النقاط التالية :

 التعليمية على أنها أدوات للتسلية واللهو وليست للدراسة الفعالة الجادة. ينظر بعض التالميذ إلى الوسائل 
 . أن الكثير من المدارس تعاني من النقص في وسائل التعليم وإمكانياته 
 . صعوبة تداول الوسائل التعليمية والتخوف من استخدامها خشية تلفها أو كسرها أو فقدها 
 ليمية وصيانتها وسرعة التلف، مما يزيد من األعباء المالية ارتفاع تكاليف وأثمان بعض الوسائل التع

 2للمدارس .
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 :أنماط السلوك الواجب توفرها في مهارة استخدام الوسائل التعليمية  -14-7-3

  . يقوم بالتأكد من صالحية الوسائل المستخدمة قبل موعد الدرس 
  . يراعي عند اختيارها أن تتميز بالبساطة والجودة والوضوح 
  . يستخدم الوسيلة المناسبة والتي تتماشى مع الدرس 
 . ينوع في الوسائل التعليمية خالل الدرس 
  . يستعمل الوسائل المناسبة لخصائص التالميذ 
 1جميع التالميذ يالحظون الوسيلة التعليمية . يتأكد من أن 

 : استخدام الصوتمهارة  -14-8

الرياضية من اهم مميزات المادة نظرا لكون الحصة  تنفذ في يعتبر استخدام الصوت في التربية البدنية و 
مجال مفتوح و في الساحات والمالعب لهذا فان على طالب التربية العملية وأستاذ التربية البدنية أن يجيد 
استخدام صوته بما يفيد في التحكم الجيد للتالميذ و كذا ضبط الفوج التربوي، حيث أن قدرة األستاذ الى 

وته بشكل تربوي مناسب يعتبر من بين المهارات التنفيذية التي يجب عليه أن يكتسبها ويوليها توظيف ص
 اهتمام كبير .

 تطرقت كل من ناهد محمود و نيللي رمزي الي مهارة استخدام الصوت حيث يبرزان هذه النقاط :

شاط يتم في مجال به تدريس التربية الرياضية يتطلب مجهودا كبيرا من أصواتنا ألن أغلب هذا الن  -
كثير من األصوات المتداخلة مثل صوت ارتطام الكرات، وكثير من المدرسين يتعب كثيرا حتى يستطيع 

 سماع صوته  أثناء التدريس .

حاول أن تأخذ نفسا عميقا قبل التحدث وحاول أن تتحدث بهدوء وبصوت واضح  بحيث تجعل صوت  -
 الزفير هو الذي يحمل الكلمة .

ن تقف في اتجاه الرياح ان وجدت بحيث تقوم هذه الرياح بحمل الكلمات التي تقولها وتقوم هذه حاول ا -
 2الرياح بتوصيلها .
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 مهارات التقويم : -15

يمكن معرفة مدى اكتساب التالميذ  هان عملية التقويم عملية جوهرية في العملية التربوية فمن خالل
يمكن معرفة مدى تحقيق األهداف المسطرة ، كما يمكن  لمختلف المهارات والكفاءات، ومن دونه ال

وكذا تقويم انعكاسات قراراته التعليمية على من خالل التقويم الحكم على درسه  ،للطالب أو األستاذ 
رز أهمية التقويم في العملية التربوية فيجب على طالب المتعلمين وتحصيلهم المعرفي والحركي، وعيله تب

 التربية العملية ان يلم بكل ما يتعلق من مهارات خاصة بالتقويم .

 مفهوم التقويم : -15-1

الوسيلة التي تمكن المسؤولين والمشرفين على التقويم بانه : عرف فتحي الكرداني و مصطفى السايح
صاتهم من التعرف على فعالية العملية التعليمية وما يحدث من تغيير العمل التربوي التعليمي بكافة تخص

 على سلو  المتعلم من خالل األهداف المنشودة .

فالتقويم هو العملية التي يمكن عن طريقها التعرف على درجة تحقيق األهداف المرسومة، فهو عملية 
 1.ات المكتسبة منه ويقوم بها المعلم والمتعلممستمرة باستمرار تنفيذ المنهاج والبرنامج كما أنه مكملة للخبر 

 التقويم : أنواع -15-2

تحديد مستوى  -وهنا تقوم عملية التعليم والتعلم قبل بدئها ويهدف إلى:  التقويم القبلي )التشخيصي(: -أ
كشف المشكالت الدراسية التي  ،كشف نواحي القوة أو الضعف في تعلم الطلبة ،استعداد الطلبة للتعلم
 تحديد مستوی قدرات واهتمامات وميول الطلبة. ،تعوق تقدم تعلم الطلبة

، بهدف التدريستقويم عمليتی التعليم والتعلم التکوينی اثناء سير  دأبم ىعلويقوم  التقويم التکويني: -ب
 حصتين.تحديد مدى تعلم الطلبة ومدى فهمهم لموضوع محدد في حصة أو 

ويهدف إلى معرفة ما  انتهاءهاتقويم عمليتي التعليم والتعلم بعد  التقويم الختامي ) التحصيلي ( : -جـ
فصل دراسي أو نصف العام أو  ويكون في نهايةتحقق من األهداف التعليمية الطويلة المدى المنشودة، 

 2نهايته.

 
 

                                                           
 . 187فتحي الكرداين ، مصطفى سايح : مرجع سابق ، ص - 1
 .267سهيلة حمسن كاظم الفتالوي : مرجع سابق ،ص - 2



 

 170 ص إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع : املهارات التدريسية اجلانب النظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 التقويم : وظائف-15-2

 النقاط التالية :وظائف التقويم في حصر كمال زيتون 

  يساعد المتعلم على معرفة نقاط الضعف القوة والضعف في تعلمه وتحسين دافعيته للتعلم وكذا معرفة
 حقيقية أنفسهم . 

 . يساعد المعلم في الحكم  على مدى كفاية استراتيجيات التدريس وطرقه وأساليبه 
  ها المعلم .التدريس التي يتبناالحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لتطوير منظومة 
 . تحديد مدى كفاية المدرسة وبيئات التعلم المختلفة في تسهيل تعليم التالميذ 
 1يساعد على صناعة القرار الناجح ،فصناعة القرار الناجح على أي مستوى يتطلب عملية تقويم سليمة 

 التقويم :أهمية  -15-3

 أهمية التقويم في ما يلي :حدد كل من عبد الرحمان الجعيد و السعيد مزروع 

 األهدافمثل  يسهم التقويم في تطوير منظومة التدريس من خالل تحسين عناصرها المتعددة 
 لمحتوى. وا
  الدراسيةيعتبر التقويم مهم للمتعلمين ألنه يلقي الضوء على مدى تحصيلهم للمواد. 
  أيضا للمعلم، وذلك ألنه يلقى الضوء على مهاراته التدريسية.يعتبر التقويم مهم 
 .يعطي التقويم حكما على قيمة األهداف التعليمية التي تتبناها المدرسة 
 يمكن إعطاء حكم على مدى فعالية التجارب التربوية التي تطبقها الدولة على 
 . 2نطاق منظومة التدريس عن طريق التقويم 
 خلل في المنهاج و الموضوع .اكتشاف نواحي الضعف و ال 
 . الحصول على المعلومات الالزمة حول التلميذ لتوجيههم حسب قدراتهم و استعداداتهم 
 . توجيه العملية التعليمية و اختيار مدى نجاح الطرائق واألساليب والوسائل التعليمية 
 . 3تشخيص صعوبات التعلم والكشف عن حاجات المتعلمين ومشكالتهم وقدراتهم 
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 التقويم :عوامل تساعد على نجاح  -15-4

 أهم العوامل التي تساعد على نجاح عملية التقويم في النقاط التالية :ابرز وليد أحمد جابر 

  اعتبار التقويم جزاء اساسيا من الموقف التعليمي ،كما يذكر فيه اساليب التقويم التي توضح مدى
 تحقيقه . 

 هداف المرحلية بدون مالحظاته على الجزئية التي تحققت منها يجب أن يقوم المعلم بتقويم تتبعي لأل 
    أن يكون تشخيصيا وعالجيا في آن واحد التقويميراعي في . 
  . يجب أن تراعى الشمولية في التقويم اي مختلف  الجوانب التي تخص الطالب 
 . التنوع في استخدام أدوات التقويم مثل المالحظة  المباشرة وغيرها 
 1 .راعي التقويم ما يوجد من فروق في القدرات بين الطلبةيجب أن ي 

 : أنماط السلوك الواجب توفرها في مهارة التقويم -15-6

  . يتعرف باستمرار على األخطاء التي يقع فيها التالميذ اثناء الدرس 
  . يستخدم االختبارات المقننة للتأكد من مستوى التالميذ البدني والمعرفي والمهاري والنفسي 
  . يراعي الفروق الفردية أثناء االختبارات البدنية والمهارية 
 .  يستخدم وسيلة التقويم كانها جزء من الدرس 
 .  يشجع التالميذ على التقويم الذاتي والمشتر 
 ناء التقويم، بطاقات التسجيل وكتابة التقراير .يستخدم أساليب مختلفة أث 
 . 2يحتفظ بسجل دائم ألعمال التقويم 

 ة القسم :ار دإو  لمهارات االتصا -61
وي ضمن المهارات التنفيذية ولما لها من أهمية كبيرة في بناء ضرة القسم تناان مهارة االتصال واد

فين عمال .. ( ، ظالتعليمية من زمالء )أساتذة  و مو العالقات بين األستاذ وبين  مختلف مكونات البيئة 
، أكثر تسليط الضوء عليهال، جعل الباحث يصنف هذه المهارة خارج المهارات التنفيذية  أوليائهمتالميذ و 

رة القسم وضبط العب دورا مهما في العملية التربوية  ككل، وكذلك فن اديحيث أن شكل هذه العالقة 
ارة القسم يحتاج الى أنماط معينة من السلو  الذي من خالله يتم التحكم في هذه التالميذ فاالتصال واد

 المهارة وهذا ما يجب أن يكتسبه الطالب من خالل برنامج التربية العملية .
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 : لمفهوم االتصا -61-1

كما يتصور  -االتصال ليس نقال للرسائل من طرف إلى آخر كما يلي :  االتصالزيتون  لعرف كما
ولكنه عملية مشاركة وتفاهم ، وهذه العملية تثير استجابات معينة عند المستقبل ينتج عنها تولد  - البعض

وهو  –خبرة جديدة لديه ودليل نجاح هذه العملية هو ازدياد القدر المشتر  من هذه الخبرة بين مبدئها 
 حتى تصبح مشاعا بينهما . -ومتلقيها وهو المستقبل  -المصدر 

    فإنه يمكن تعريف االتصال على أنه : " عملية تفاعل بين طرفين حول رسالة معينة  وبناء على ذلك
 1أي مفهوم، أو مهارة، أو قيمة أو اتجاه إلى أن تصير الرسالة مشتركة بينهما ". -

 :و التفاعل الصفي  لاالتصا عملية -61-2

يتطلب قدرة هائلة للتفاعل مع التالميذ : انها عملية خلق بيئة تعليمية مؤثرة يقول محمود عبد الحليم 
بنجاح ومن حيث األهمية تتساوى وأساليب التفعال الصفي ومتغيرات جذب انتباه التالميذ في خلق 

،حيث تعتبر شيئا مهما وحيويا بالنسبة للمعلم ألنها الوسيلة التي ينمى عن  وتطوير بيئة تعليمية فعالة
 2طريقها انتقال الخبرة .

الباحث في هذه الدراسة يقصد بعملية االتصال والتفاعل الصفي : عملية خلق البيئية التعليمية وعليه فان  
الجيدة والفعالة من خالل العالقة التي تربط طالب التربية العملية بمختلف عناصر العملية التعليمية والبيئة 

ي ذلك عالقته بالتالميذ، حيث الصفية، أي عالقته بمدير المؤسسة، العمال، الموظفين ،األساتذة، وبما ف
يتطلب هذه القدرة على خلق التفاعل االيجابي بينه وبين مختلف هذه العناصر في سبيل نجاح العملية 

 التربوية .

 :أهمية االتصال و التفاعل الصفي  -61-3

 أبرز الجعيد أهمية االتصال والتفاعل الصفي بالنسبة للتالميذ من خالل النقاط التالية :

  الديمقراطية.  يدعو إلى تنوير دور التلميذ لجعله أكثر التصاقا بالحداثة المعاصرة في عصرأنه 

 .يساعد على التواصل وتبادل اآلراء ونقل األفكار بين التالميذ مما يسهم في تطوير مستويات أفكارهم 

 معون للرأي األخر يساعد التالميذ في تطوير اتجاهاتهم اإليجابية نحو اآلخرين ومواقفهم وآرائهم، فيست
 ويحترمونه. 
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  والتخلص تدريجيا من تمركز تفكيره حول ذاته،  االنتقالينتج التفاعل للطالب فرصا للتدرب على
 1والسير نحو ممارسة عضويته االجتماعية.

 االتصال: أنماط -61-4

 .اللفضييصدر عن المعلم من كالم و ذلك من خالل التعبير  يقصد به كل ما  االتصال اللفضي : -أ

االتصال غير اللفضي يمثل قيمة هامة للمعلمين فكثيرا ما يرسل المعلم  التصال غير اللفضي : -ب
رسائل من خالل حركات الجسم فان االتصال غير اللفضي يساعد في فهم االتصال اللفضي أو 

 .التعبير عنه

التعليمية ، لذا فمن االشياء الهامة يمثل االباء سندا كبيرا للمعلمين في العملية   االتصال مع االباء : -ج
 هو التأكيد على االتصال بين المعلمين واالباء منذ بداية العام الدراسي . امراعاتهالواجب 

: ان االستماع مهارة خاصة وفن من نوع خاص ، فنجد أن الظاهرة العمة هي الكالم ألن االستماع  -د
قورن بالكالم ،فاالستماع يجب أن ينميه االنسان بداخله واول خطوة  اإذاالستماع فقط صعب وشاق 

 2اتجاه اثراء مهارة االستماع هي قلة الكالم .

 :مفهوم االدارة الصفية -61-5

حدد عبد هللا عبد الحليم المقصود باالدارة الصفية حيث يقول :ان ادارة الفصل وضبط النظام ال تعني 
بقسوة مع التالميذ وال تعني أن يكون التعامل تعامال قائما على الخوف والرهبة التحكم والسيطرة والتعامل 

من العقاب، ولكن ادارة الفصل وضبط النظام تعني فن ادارة التعامل مع التالميذ أي اطالق حرية التعبير 
، وتعني والتوجيه  موالحركة لدى التالميذ تحت اشراف من األستاذ وفي اطار قائم على االحترام والنظا

أيضا ان تكون طاعة من التالميذ اتجاه األستاذ نابعة عن شعور التالميذ باإلقناع والرغبة الذاتية وحب 
 3احترام التالميذ للمعلم .

 :خصائص االدارة الصفية  -61-5

 نقاط هيا : اربعالي خصائص االدراة الصفية حيث حدد أهم خصائصها في تطرق علي راشد 
  العالقات االنسانية هي  السائدة وهي العنصر األول فيها .  
  الصعوبة في قياس التغير الحادث في سلو  التلميذ. 
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 التركيز على التأهيل العلمي والمسلكي للمعلم . 
 1. االدارة الصفية عملية شاملة ومعقدة 
 : الفعالة االدارة الصفية -61-6

 يلي : الخصائص التي تميز االدارة الصفية الفعالة في ما أهم حدد محمود حسان سعد

 . توافر المعلمين المؤهلين علميا ومسلكيا 
 .امتال  المعلمين السمات الشخصية، والوظيفية التي تعمل على تفعيل االدارة الصفية 
 . تنظيم البيئة الصفية المادية وتهيئة الجو النفسي الصفي لحدوث التعلم 
  اطي وجو المحبة والطمأنينة والثقة واالحترام .خلق جو صفي ديمقر 
 . ربط التعلم بواقع الحياة  ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 
 . العالقة مع المجتمع المحلي 
 . 2استغالل كل مصادر التعلم 

 : اتجاهات حديثة في ادارة الفصل 61-7

الفصول فرضتها األنظمة التربوية الحديثة لتكون  ارةأن هنا  اتجاهات حديثة إلد يقول أحمد جميل عايش
 عملية ادارة وضبط الفصل اكثر فاعلية تتمثل في النقاط التالية :

 . اعتبار المعلم قائدا تربويا 
 . الممارسة الموقفية لعملية التعليم والتعلم 
 . التركيز على البعد االنساني في ادارة الفصل 
 همهم .للطلبة أدوارهم في القرارات التي ت 
 . التواصل الفعال مع الطلبة واولياء أمورهم 
 . 3اعتبار أخطاء الطالب مصدرا لتعليمهم وتعلمهم، وتوجيه سلوكاتهم توجيها ايجابيا 
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 خالصة الفصل

 
من خالل ما تم تناوله في هذا الفصل تبرز لنا أهمية اكتساب الطالب والمدرس للمهارات التدريسية 

ال يمكن أن يقوم بدوره  ةالحكم على كفاءته، وبدون اكتسابه للمهارات التدريسي بمختلف أنواعها فهي أساس
، وبالتالي ظهور المشاكل والصعوبات في عملية التعلم مما يؤدي على  عدم ببالشكل السليم المطلو 

 احداث التغير المطلوب في سلو  المتعلمين، وعدم تحقيق األهداف التعليمية والتربوية .

التدريسية تختلف باختالف المادة الدراسية وطبيعتها، وهي مجموعة من السلوكات التي يظهرها فالمهارات 
األستاذ في نشاطه التعليمي حيث تمتاز بالدقة والسرعة والتكيف مع المواقف التعليمية ،ويمكن أن تصدر 

 في صورة استجابات مختلفة ويمكن تنميتها من خالل االعداد و التدريب .

الطلبة للمهارات التدريسية وتمكنهم من مختلف جزئياتها تساعد في تسهيل عملية التعليم ان اكتساب 
والتعلم وتزيد فاعليتها كما تزيد من معرفته وخبرته وتساعده في التكيف مع مختلف المواقف وتجعله ذو 

 التعليمية . فقدرات عالية يمتاز بالذكاء ما يزيد من ثقته بنفسه أثناء المواق

العمومية، عدم الثبات، التداخل، قابلية التدريب اي ات التدريسية تمتاز بمجموعة من الخصائص كوالمهار 
 يمكن اكتسابها وتنميها كما يمكن أيضا اشتقاقها من مصادر مختلفة .

يمكن للتدريس أن يكون بالفعالية المطلوبة في غياب المهارات التدريسية الالزمة  الومنه يمكن القول أنه  
تساعد في تحديد مختلف نقاط الضعف في برامج اعداد الطلبة كما أنها  يجب أن يمتلكها األستاذوالتي 

 وتساهم في تقويم هذه البرامج .
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 تـمـهـيـد :

إن كل باحث من خالل بحثه يسعى إلى التحقق من صحة الفرضيات التي وضعها، ويتم ذلك 
بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، وكذا األداة التي تناسب  الدراسة الميدانية وذلكبإخضاعها إلى 

إن طبيعة المشكلة التي يطرحها بحثنا تستوجب علينا التأكد من صحة أو عدم موضوع بحثه، حيث 
صحة الفرضيات التي قدمناها بداية دراستنا لذا وجب علينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة إلى الدراسة 

 .النظرية
بحيث سنحاول التطرق للجانب التطبيقي قصد دراسة الموضوع دراسة ميدانية حتى نتمكن من إعطاء 

في الفصول السابقة ويتم ذلك عن  تناولنهاعلمية حقها وكذا تطابق المعلومات النظرية التي المنهجية ال
بالسنة الثالثة ل م د و كذا أساتذة  يدرسون الذين للطلبة طريق تحليل ومناقشة نتائج االستبيان الذي وجه 

التعليم المتوسط وذلك من أجل التحقق من صحة الفرضيات لقبولها أو رفضها والخروج بنتيجة من هذه 
 . يضمن فصلينمن خالل الجانب التطبيقي الذي  الدراسة

إن هذا الفصل يتناول االجراءات الميدانية للبحث، من تحديد للمنهج المتبع، المجتمع والعينة، الدراسة 
 االستطالعية، تصميم أداة جمع البيانات والتحقق من صدقها وثباتها .
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 :الدراسة االستطالعية _1
الميدانية، قبل الشروع في تطبيق الدراسة ميدانيا البد ان من مبادئ البحث العلمي وخاصة في الدراسات 

من التعرف على الظروف واإلجراءات التي  سيتم فيها إجراء البحث الميداني، وكذا جمع مختلف 
المعلومات النظرية حول الظاهرة المدروسة ،والقيام بعملية اختبار لألداة المستعملة في جمع البيانات 

ذا مدى توافق هذه األداة مع المجتمع والعينة التي تتم عليها الدراسة، حيث ومدى مالئمتها للدراسة وك
"يستحسن قبل البدء في إجراءات البحث و بصفة خاصة في البحوث الميدانية  يقول محمود عبد الحليم :

 1القيام بدراسة استطالعية للتعرف على الظروف التي سيتم فيها إجراء البحث" .

 ية وفق مرحلتين هما : تمت الدراسة االستطالع

 الدراسة االستطالعية النظرية :  -1-1

من المذكرات التي لها  كثيرتم خالل هذه المرحلة زيارة العديد من المكتبات واالطالع فيها على ال
في المكتبة وكذلك الكتب االلكترونية،كما قمنا  ةعالقة بموضوع الدراسة وتصفح بعض الكتب الموجود

ع االلكترونية قصد اإلطالع والبحث فيها عن الدراسات السابقة أو المشابهة بتصفح العديد من المواق
حيث تمكنا من حصر عدد كبير من المذكرات والكتب والمقاالت واألدبيات سواء التي تتعلق  ،للموضوع

 بالمتغير المستقل وهو التربية العملية، أو المتعلقة بالمتغير التابع وهو المهارات التدريسية .

إلطالع على برنامج التربية العملية بمعهد بسكرة والتكلم مع القائمين عليه ومعرفة وجهة نظرهم حول وتم ا
الدراسة واألمور المتعلقة بها وكذا التعرف على الهدف منه وكيف يتم التحضير له وكيف يتم تقديمه وتم 

إكسابهم المهارات ملية في أيضا التحدث مع بعض الطلبة واخذ وجهة نظرهم حول دور برنامج التربية الع
 و الفائدة التي يكتسبونها منه .  التدريسية

 الدراسة االستطالعية لإلجراءات الميدانية : -1-2

بعدما تم تحضير االستبيان وإعداده وتحكيمه، والقيام بمختلف االجراءات االدارية التي تخص الوثائق على 
لوالية بسكرة قصد الحصول على الموافقة على اجراء مستوى ادراة المعهد قمنا باالتصال بمديرية التربية 

تم فيها التعرف على مختلف  الزيارات الميدانية للمؤسسات على مستوى مصلحة التكوين والتفتيش،
المؤسسات التربوية وكذا توجهات الطلبة على مستوى متوسطات الوالية، حيث تم تقديم كل التسهيالت من 

ين بها ، بعدها قمنا باالتصال بهذه المؤسسات والتواصل مع األساتذة قبل رئيس المصلحة و كذا الموظف
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وشرحنا لهم مضمون الدراسة وأهدافها ومختلف محاور األداة و عباراتها والتي اعتبروها واضحة وسهلة 
 وتتماشى مع أهداف الدراسة .

 أساتذة كالتالي : 10و  طالب 20بعدها قمنا باختيار عينة استطالعية شملت 

 يدرسون بالسنة الثالثة ل م د بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بسكرة. الب ط 20 -
 أساتذة من التعليم المتوسط بمدينة سيدي عقبة . 10 -

قمنا بعملية توزيع استمارات االستبيان عليهم ثم استخراج البيانات و تفريغها للقيام بعملية الصدق والثبات 
 ليها الحقا .التي سوف يتم التطرق ا

 المنهج المستخدم: _2
البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامة ال يكون أبدا بدون منهج واضح يلزم  إن     

المنهج بأنه : هو عبد الرحمان بدوي  الباحث نفسه بتتبع خطواته ومراحله بكل دقة وصرامة، حيث يعرف 
العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في 

 1العقل و تحديد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة .

: يقصد بمنهج البحث العلمي مجموعة القواعد واألنظمة العامة التي يتم عبيدات وآخرون  يقول محمد
من قبل الباحثين في مختلف وضعها من أجل الوصول الى حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع االهتمام 

 2مجاالت المعرفة االنسانية .

و بما أن عنوان دراستنا هو دور برنامج التربية العملية في اكتساب المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد  
 المنهج الوصفيعلوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فان مشكلة البحث تفرض علينا اتباع 

 من صحة الفرضيات . للتحقق االرتباطي

المنهج الوصفي بأنه: هو طريقة من طرق التحليل والتفسير يت منصور و رابح طاهير آيعرف كمال   
بشكل علمي منظم من اجل الوصول إلى أهداف محددة إزاء مشكلة ما، كما يعتبر المنهج الوصفي طريقة 

مدققة عن المشكلة وتصنيفها لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات 
 3وتحليلها وإخضاعها للدراسة.
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بأن المنهج الوصفي يهدف إلى وصف الظواهر أو أحداث أو أشياء معينة وجمع الحقائق  يقول تركي رابح
كما توجد عليه في الواقع وهذه البحوث تسمى بالبحوث ،والمعلومات والمالحظات عنها وتقرير حالتها

 1ة.المعيارية أو التقويمي

 مجتمع البحث: -3
يقصد بمجتمع البحث كما يقول فتحي ملكاوي وأحمد عودة : المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى 

 2الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة .

بمعهد يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة سنة الثالثة ل.م.د ) تخصص تربية حركية و تدريب رياضي ( 
طالب   204علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية بجامعة محمد خيذر بسكرة و البالغ عددهم 

 مقسمين كمما يلي : 2016/2017للسنة الجامعية 

 تخصص تربية حركية . طالب 125 -

 (04) أنظر الملحق رقم  طالب تخصص تدريب رياضي. 79 -

المتمثل في أساتذة التربية البدنية و الرياضية للتعليم المتوسط أما في ما يخص الشق الثاني من المجتمع و 
 مقسمين على مقاطعتين . 2016/2017في الموسم الدراسي أستاذ بوالية بسكرة  230يبلغ عددهم 

 _ عينة البحث: 4
يقول مروان عبد المجيد : بعد أن يحدد الباحث المنهج الذي سيطبقه و بعد أن يحدد الوسائل و األدوات 

عليه أن يحدد نوع العينة أو العينات التي سيقوم بسحبها من  لتي يستخدمها في جمع المعلومات،ا
أن يحدد طريقة لسحب جزء من المجتمع يمثله تمثيال يكفي لضمان صدق تعميم النتائج  أي المجتمع،

 3على المجتمع كله .

 27طالب تخصص تدريب رياضي و  23)  %  26طالب يمثلون نسبة  53 تم توزيع اإلستمارات على
بطريقة قصدية وهم الطلبة الذين يزاولون  اختيارهاطالب تخصص تربية حركية ( من مجتمع الدراسة تم 

وتم استبعاد ثالثة طلبة من العينة بسبب عدم استرجاع االستمارات  ،تربصهم بمتوسطات مدينة بسكرة
 الخاصة بهم ل
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 ضبط متغيرات الدراسة: -5
هو المتغير الذي يفترض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ، المتغير المستقل:  5-1

 1ودراسته قد تؤدي إلى معرفة تأثيره على متغير آخر.

 برنامج التربية العملية ". تحديد المتغير المستقل " : 

تتوقف قيمته على مفعول هو المتغير الذي يؤثر فيه المتغير المستقل و هو الذي المتغير التابع: 5-2
تأثير قيم المتغيرات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل  ستظهر على 

 2المتغير التابع.

 المهارات التدريسية ".إكتساب : " تحديد المتغير التابع 

 _ أدوات الدراسة:6
التي يستخدمها الباحث في استفتائه هي الوسائل  هي : سيف طارق حسنينان أدوات البحث كما يقول 

وتتباين ادوات البحث في قدرتها على  ،او حصوله على المعلومات المطلوبة من المصادر المعينة لبحثه
  : من الضروري لكل باحث ان يكون  لذاقياس االستجابة المطلوبة 

 . بحثهانواعها حتى يختار من بينها ما يناسب  مطلعًا على ادوات البحث التربوي و -
 . ملمًا بخصائص ادوات البحث المختلفة من حيث مزاياها وعيوبها -

وللباحث ان يبني اداة بحثه ويطورها بنفسه أو يستخدم ادوات وضعها باحثون آخرون ولها عالقة بموضوع 
  3.بحثه، بعد ان يقوم بإجراء تعديل عليها يجعلها تتالءم وغرض البحث أو الظروف المتصلة به

أهداف البحث وطبيعة الدراسة و من اجل اختبار فرضيات الدراسة والوقوف علي مدى  علي ضوءو 
 :أداتين هما  تحققها قمنا باستخدام

  األداة األولى استمارة  تقييم ذاتي موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د تقيس معرفة الطالب و درجة
 تطبيقه للمهارات التدريسية .

  موجهة لألساتذة المتعاونين تقيس درجة معرفة و تطبيق الطلبة األداة الثانية شبكة مالحظة
 للمهارات التدريسية من وجهة نظر األستاذ .

                                                           
 58، ص1984، 1انصر اثبت: أضواء على الدراسة امليدانية، مكتبة الفالح، الكويت، ط - 1
 .219، ص1999ية و علم النفس، دار الفكر العريب، القاهرة، حممد حسن عالوي ،أسامة كامل راتب: البحث العلمي يف الرتبية الرايض - 2
3
العراق ، الموقع االلكتروني  –: محاضرات الكترونية ،كلية التربية األساسية ، جامعة بابل  سيف طارق حسين العيساوي - 

http://www.uobabylon.edu.iq  /05/11/2016/07:58:07 . 
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 :أدوات جمع البياناتخطوات بناء  -6-1

شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة تمت وفق  ان عملية بناء استمارة االستبيان الموجه للطلبة و كذا
ستمارات تتكيف وتتماشى مع المجتمع الجزائري وبالتحديد مع مجتمع مرحلتين، ومن أجل أن تكون هذه اال

بحثنا المتمثل في طلبة معاهد التربية البدنية والرياضية وكذا أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية قمنا بما 
 يلي :

 المرحلة األولى : -6-1-1

 على مختلف المقاييس  اإلطالعو  المسح المكتبي و مراجعة مختلف األدبيات و الدراسات السابقة
العملية وقياس  التربيةالتي سبق اعدادها والمتعلقة بقياس أداء الطلبة وتقويم برامج  تاالستبياناو 

 ومن بينها :المهارات التدريسية 
واقع وحدة بعنوان :  2015/2014دراسة قطاف محمد بمعهد التربية البدنية والرياضية للسنة الجامعية  -

ية و تأثير برامجها في تطوير الكفايات التدريسية لدى طلبة معاهد التربية البدنية والرياضية التربية العمل
 . بالجزائر

للسنة الجامعية  03دراسة عثماني عبد القادر بمعهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر  -
التدريس ألستاذ التربية البدنية بعنوان : اقتراح برنامج تدريبي أثناء الخدمة لتنمية كفايات  2012/2013

 والرياضية للمرحلة االبتدائية .
بعنوان : تقويم  2009/2010 للسنة الجامعيةدراسة صالح أحمد الناقة بالجامعة االسالمية في غزة  -

 .األداء التدريسي للطلبة المعلمين بكلية التربية في الجامعة االسالمية بمحافظة جنوب غزة 
بعنوان تطوير  2009دراسة ملكة حسين صابر وسهير زكريا فودة بكلية التربية للبنات في جدة سنة  -

 أدوات التقويم لبرامج التربية العملية بكلية التربية للبنات بجدة . 
غزة للسنة الجامعية  -دراسة احمد يوسف حمدان بكلية التربية البدنية والرياضية في جامعة األقصى  -

الخاطئة التي تعوق األداء التدريسي للطلبة المعلمين بكلية  الممارساتعنوان تقويم ب 2008-2009
 التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى من وجهة نظر المعلمين المقيمين .

دراسة يوسف عبد القادر أبو شندي وآخرون بجامعة الزرقاء الخاصة في األردن بالسنة الجامعية  -
 .قويم برنامج التربية العملية في جامعة الزرقاء الخاصة ومقترحات تطويرهبعنوان : ت 2008/2009
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بجامعة األقصى في غزة  2007/2008 للسنة الجامعيةالدراسة التي قام بها وائل سالمة المصري  -
بعنوان : تقييم الطالب المعلمين الذاتي لكفاءتهم في أداء المهارات التدريسية في التربية الرياضية 

 غزة . -ألقصىبجامعة ا
 2007/2008دراسة سعود الخريشا وآخرون بجامعة االسراء الخاصة في االردن للسنة الجامعية  -

 بعنوان : الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة االسراء الخاصة .
للسنة الجامعية  طينلسفدراسة عبد الكريم قاسم بقسم التربية االبتدائية في جامعة القدس المفتوحة  -

بعنوان تقويم أداء الطلبة المعلمين في الجانب العملي لمقرر التربية العملية في برامج  2004/2005
 . التربية في منطقة نابلس التعليمية

بعنوان  2000دنية بجامعة الملك سعود في السعودية سنة دراسة مبار  محمد آدم بقسم التربية الب -
 البدنية بجامعة الملك سعود . التربيةالتدريس الفعال كما يدركه طلبة التطبيق الميداني بقسم 

 . 242أحمد ماهر أنور حسن كتاب التدريس في التربية البدنية والرياضية ص  -
 . 284نية والرياضية ص زينب علي و غادة جالل كتاب طرق تدريس التربية البد -
 .208فتحي الكرداني و مصطفي سايح كتاب التربية العملية بين النظرية والتطبيق ص  -

 . تحديد مختلف المحاور التي من خاللها يمكن قياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات التدريسية 
 االت التي تم جمع أكبر عدد ممكن من العبارات التي تقيس المهارات التدريسية وحصرها وفق المج

 تحديدها .
 : بعدها تم تحديد عبارات كل أداة و تقسيم المحاور كما يلي 

تقيس  و التي موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م دالذاتي التقييم تحديد عبارات ال األداة األولى : -
  مقسمة الى أربعة محاور هي : معرفة الطالب و درجة تطبيقه للمهارات التدريسية

 المهارات التنفيذية للدرس.المحور الثاني: -مهارات التخطيط للدرس المحور األول:  -
 مهارات ادراة القسم واالتصال .المحور الرابع: - مهارات التقويم.المحور الثالث:  -

 عبارة . 72ومن خالل هذا تم بناء األداة األولى في صورتها األولية على شكل استبيان يحتوي على 

 درجة معرفة و تطبيق الطالبتقيس  لألساتذة و التي موجهة التحديد العبارات  : ثانيةاألداة ال -
  من وجهة نظرهم مقسمة الى أربعة محاور هي :  للمهارات التدريسية

 المهارات التنفيذية للدرس.المحور الثاني:  - مهارات التخطيط للدرس .المحور األول:  -
 مهارات ادراة القسم واالتصال .المحور الرابع:  - مهارات التقويم.المحور الثالث:  -
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 عبارة . 72ومن خالل هذا تم بناء األداة الثانية في صورتها األولية على شكل شبكة مالحظة تظم 

 : ثانيةالمرحلة ال -6-1-1

بعد عملية تحديد المحاور و تحديد عبارات كل محور من األداتين ) االستبيان الموجه للطلبة و شبكة 
بتصميم وثيقة استطالع للرأي قام الباحث  من خالل المصادر األدبية، المالحظة الموجهة لألساتذة (

المفتاحية  عنوان الدراسة ، تساؤالت الدراسة ، مصطلحات الدراسة والكلمات: حيث تضمنت  مفتوحة،
لتحديد ان  ، تحديد محاور كل أداة، تحديد عبارات كل محور من المهارات التدريسية، مكان مخصص

كانت العبارة مالئمة أو غير مالئمة للمحور وكذلك التعديل ان وجد، وتم عرضها على مجموعة من 
 ( 03األساتذة الجامعيين بغرض التحكيم . ) أنظر الملحق رقم 

 :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة -7
 :صدق أدوات الدراسة -7-1

 تعددت وكلما لقياسه صممت الذي الجانب لقياس صالحيتها األداة  بصدق : يقصد يقول فوائد السيد 
 1األداة . في الثقة زيادة على داالً  ذلك كان كلما مؤشرات الصدق

 :الصدق الظاهري  -7-1-1

يشير هذا النوع من الصدق الى ما اذا كانت األداة ظاهريا تقيس ما وضعت من اجل قياسه حيث تدل 
، إن أداتي الدراسة التي تم اختيارهما، تم بنائهما من خالل قياسعلى المظهر العام لألداة كوسيلة 

مجموعة من المراجع العلمية والدراسات السابقة وكذا مجموعة من المقاييس ذات معامالت وداللة 
احصائية عالية من حيث الصدق و الثبات ، والتي تخص مجال التربية البدنية و الرياضية ولها عالقة 

تنا الحالي،حيث أن جل العبارات المكونة لألداتين الدراسة تم استخراجها واقتباسها من كبيرة بموضوع دراس
 هذه المراجع والدراسات، وهذا مايجعلنا نرى ظاهريا أن أداتي الدراسة الحالية صادقتين .

 :صدق المحكمين -7-1-2

رأي السادة المحكمين من  باستطالع الباحث قام المحكمين، صدق خالل من الدراسة أداة  صدق من للتأكد
 ومالحظاتهم ومقترحاتهم معرفة آرائهم بهدف وذلك ( ،03خالل توجيه استمارة تحكيم ) أنظر ملحق رقم 

 استعادة وبعد ،الدراسة ألهداف ومدى تحقيقها وترابطها، وضوحها، ومدى االستبيان وفقراتها محاور حول
 قام ضوء أراء الخبراء وفي ، المحكمون  لتي أبداهاا المالحظات مجموعة بتفريغ الباحث قام االستمارة

                                                           
 .549،ص1979مصر،-،دار الفكر العريب،القاهرة3البشري ،ط العقل وقياس اإلحصائي النفس البهي فؤاد السيد : علم - 1
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على اعادة صياغتها ، كما تم اضافة أربع عبارات  اإلجماع تم التي الفقرات بعض صياغة بإعادة الباحث
عملية  وتمتعبارة في المرحلة األولى ،  72عبارة بعدما كانت  76لألداة لتصبح عبارات كل أداء 

التربية  وعلوم علم االجتماع في المختصين األساتذة من التحكيم من خالل عرض األداتين على مجموعة
 وعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة بسكرة وهم كالتالي :

 . االجتماعكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة تخصص علم من  أستاذة  3 -
بسكرة  بجامعة محمد خيضر البدنية والرياضة وتقنيات النشاطاتن معهد علوم أساتذة م 10 -

 (07) أنظر الملحق رقم  تخصص نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية .

 :الصدق الذاتي  -7-1-3

 الصدق به يقصدكما اشار اليه عثماني عبد القادر أن الصدق الذاتي :  يقول محمد نصر الدين رضوان
 من الخالية للدراجات الحقيقة منسوبة لالختبار التجريبية الدرجات عن عبارة وهو لالختبار، الداخلي
 1.األداة  ثبات لمعامل التربيعي الجذر حساب طريق عن ويقاس القياس، أخطاء

 معامل الثبات√ الذاتي  =    الصدق معامل:كالتالي الذاتي يكون  الصدق معاملومنه فإن 

  0.985بما أن معامل الثبات يساوي  ) االستبيان الموجه للطلبة ( لألداة األولى:الصدق الذاتي  

 . 0.992=0.985√ فإن معامل الصدق الذاتي = 

) شبكة المالحظة الموجة لألساتذة ( بما أن معامل الثبات يساوي  الصدق الذاتي لألداة الثانية: 
 . 0.994=0.988√ فإن معامل الصدق الذاتي =  0.988

 : صدق التكوين الفرضي -7-1-4

ويكون  ،وهذا النوع يؤدي إلي الحصول علي الصدق التكويني  ،االتساق الداخلييكون ذلك من خالل  
تم حساب معامالت االرتباط ،    (Pearson Correlation)هذا باستخدام معامل االرتباط  بيرسون 

وحساب معامالت  ،الكلية للمحور من جهةبين كل عبارة من عبارات محاور االستبيان األربعة والدرجة 
االرتباط بين كل المحاور والدرجة الكلية لالستبيان من جهة أخرى ،بالنسبة لألداة األولى والثانية، وفيما 

 : spssيلي معامالت االرتباط المحسوبة عن طريق برنامج 

 . ) االستبيان الموجه للطلبة ( لألداة األولى:االتساق الداخلي  -7-1-4-1
                                                           

اقرتاح برانمج تدرييب أثناء اخلدمة لتنمية كفاايت التدريس ألستاذ الرتبية البدنية و الرايضية للمرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه،  عثماين عبد القادر : - 1
 .151،ص2012/2013، 03جامعة اجلزائر
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معامل ارتباط عبارات محور مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد علوم و تقنيات -1
 بالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر الطلبة . الرياضيةالنشاطات البدنية و 

  ( 04الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
 .  عبارات محور مهارات التخطيط للدرسوالتطبيق لكل عبارة من 

 العبارات
 قيمة

 االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

 دالة احصائيا 0,341 أملك القدرة على إعداد التوزيع السنوي  . .1

0.518 أعرف كيفية إعداد الوحدة التعلمية .2
*

 دالة احصائيا 

0.604 تخطيط الدروس بحيث تراعي الفروق الفردية بين التالميذأقوم بابتكار أساليب جديدة في  .3
**

 دالة احصائيا 

أصوغ أهدافا سلوكية متنوعة وشاملة للمجاالت السلوكية الثالثة )المجال المعرفي ، الحسي  .4
 الحركي و االجتماعي(

0.748
**

 دالة احصائيا 

0.770 المنهاج الوزاري أشتق أهداف الدروس من أهداف الوحدة المراد تدريسها من  .5
**

 دالة احصائيا 

0.798 أضع أهدافا للدرس تناسب مع  مستوى المتعلمين ومكتسباتهم السابقة .6
**

 دالة احصائيا 

0.599 أضع أهدافا يمكن تحقيقها في الزمن المخصص للدرس وتتماشى مع اإلمكانات المتاحة .7
**

 دالة احصائيا 

0.650 يمكن تنفيذها وقياس نتائجهاأحدد أهداف الدروس تحديدا إجرائيا حتى  .8
**

 دالة احصائيا 

0.608 أختار المهارات الحركية الالزمة للدروس بالشكل المناسب لتحقيق األهداف .9
**

 دالة احصائيا 

0.710 أختار مواقف مناسبة لمستوى المتعلمين  فال تكون فوق قدراتهم أو أقل منها .10
**

 دالة احصائيا 

0.627 على ضوء اإلمكانات المتوفرة في المؤسسةأختار األنشطة التعليمية  .11
**

 دالة احصائيا 

0.706 انتقي  تمارين تدخل السرور إلى نفوس المتعلمين. .12
**

 دالة احصائيا 

0.821 أبرمج أنشطة مناسبة لحالة الجو. .13
**

 دالة احصائيا 

0.725 بالمؤسسات التربويةأعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية الشائعة والموجودة  .14
**

 دالة احصائيا 

أقوم باختيار األدوات واألجهزة الرياضية المناسبة لنضج المتعلمين ومستواهم وما لديهم من  .15
 خبرة سابقة

0.800
**

 دالة احصائيا 

0.743 اقوم بجرد الوسائل  التعليمية وتجريبها و تحضيرها قبل استخدامها في الدرس .16
**

 دالة احصائيا 

0.839 كيفية توزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل المختلفة وفق هدف الدرس  أعرف .17
**

 دالة احصائيا 

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (04رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 إحصائية داللة ذات للمحور الكلية بالدرجة محور مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د 

 العبارة عند 0.839 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث 0.05و مستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند
 وبلغ ؛ رسأعرف  كيفية توزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل المختلفة وفق هدف الد : (17)رقم

أين ظهر  ،أملك القدرة على إعداد التوزيع السنوي  : (01) رقم العبارة عند 0.341 ارتباط معامل أدنى
 ، وظهرت كل النتائج دالة وموجبة في جميع عبارات المحور . االرتباط ضعيفا

لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  المهارات التنفيذية للدرسمعامل ارتباط عبارات محور -2
 بالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر الطلبة . الرياضيةالنشاطات البدنية و 
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  ( 05الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
 . المهارات التنفيذية للدرس عبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 

 العبارات 
 قيمة

 االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

أشعر المتعلمين بمدى النجاح فيما يقومون به من مهارات حركية من خالل استخدام الثناء  .1
 والتشجيع

0.612
**

 دالة احصائيا 

0.772 ألتزم باألسلوب التربوي عند اللجوء لعقاب المتعلمين خالل الحصة .2
**

 دالة احصائيا 

0.808 المتعلمين بصبر وأجيب عليها دون مللأستمع الستفسارات  .3
**

 دالة احصائيا 

0.815 أجيد األساليب المناسبة للتعامل مع المتعلمين بهدف تعديل سلوكياتهم غير المرغوب فيها .4
**

 دالة احصائيا 

0.603 أستخدم الصافرة في الوقت المناسب. .5
**

 دالة احصائيا 

0.662 طويلةأجنب المتعلمين الوضعيات الصعبة فترة  .6
**

 دالة احصائيا 

0.585 أراعي مبدأ التدرج في تعليم المهارة .7
**

 دالة احصائيا 

0.678 أحرص على إزالة أي عوائق من مساحات اللعب . .8
**

 دالة احصائيا 

0.640 أستخدم صوتي بفاعلية و أوظف ألفاظ تزيد من دافعية المتعلمين .9
**

 دالة احصائيا 

0.688 بحياتهم اليومية وخبراتهم.أربط ما يتعلمه المتعلمين  .10
**

 دالة احصائيا 

0.612 جماعية–أوفر التوقيت المناسب ألداء التمرين و ينوع في استخدام التمرينات فردية  .11
**

 دالة احصائيا 

0.772 أستخدم مواقف وتمارين مناسبة لحالة الجو. .12
**

 دالة احصائيا 

0.808 مجال رؤيتي. أستفيد من جميع الفضاءات والمساحات على أن تقع في .13
**

 دالة احصائيا 

0.815 أربط معلومات الدرس السابق بالالحق. .14
**

 دالة احصائيا 

0.603 أحسن التصرف في الظروف الطارئة و أسير الوقت بشكل سليم. .15
**

 دالة احصائيا 

0.662 أربط أجزاء الدرس بعضهما ببعض و أوضح العالقة بين هذه األجزاء للمتعلمين .16
**

 احصائيادالة  

أقوم بتصحيح أخطاء المتعلمين في الوقت المناسب حيث أصحح األخطاء الجماعية  .17
 بإيقاف جميع المتعلمين

0.585
**

 دالة احصائيا 

0.678 أشرك جميع المتعلمين في المواقف التطبيقية .18
**

 دالة احصائيا 

0.640 أشرك المتعلمين المميزين في مساعدة زمالئهم وإكسابهم المهارة. .19
**

 دالة احصائيا 

0.688 أشرك المتعلمين في تحكيم المباريات أو المواقف التطبيقية. .20
**

 دالة احصائيا 

0.827 أحسن اختيار المكان المناسب للوقوف أثناء الحصة. .21
**

 دالة احصائيا 

0.704 أتأكد من أن جميع المتعلمين يشاهدون النموذج عند الشرح .22
**

 دالة احصائيا 

0.807 فرصة أداء المهارة و اإلحساس بها كما أتيح فرص المنافسة بيهمأعطي جميع المتعلمين  .23
**

 دالة احصائيا 

أستثمر خبرات المتعلمين في تعلم المهارة و أؤدي نموذجا  للمهارة) الالستاذ أو التلميذ  .24
 المتميز( .

0.746
**

 دالة احصائيا 

0.855 أقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب. .25
**

 دالة احصائيا 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة 

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (05رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 إحصائية داللة ذات للمحور الكلية بالدرجة للدرس لدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  نفيذيةمهارات التالمحور 

أقدم التغذية  : (25) رقم العبارة عند 0.855 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث  0.01داللة مستوى  عند
 ، ( 15( ورقم )5تين رقم )العبار  عند 0.603 ارتباط معامل أدنى وبلغ ؛الراجعة في الوقت المناسب
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 وظهرت كل النتائج دالة وموجبة في جميع عبارات المحور .
 

لدى طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية  مهارات التقويممعامل ارتباط عبارات محور -3
 بالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر الطلبة . الرياضيةو 

  ( 06الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
 . مهارات التقويم عبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 

 

 العبارات 
 قيمة

 االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

0.581 أقوم بالتقويم التشخيصي في بداية كل وحدة تعلمية و أبني  الوحدات التعليمية من خالله .1
**

 دالة احصائيا 

0.748 أتأكد من تحقيق المتعلمين لألهداف المنشودة باستخدام أدوات التقويم المالئمة .2
**

 دالة احصائيا 

0.783 أعرف مختلف شبكات التقويم .3
**

 دالة احصائيا 

0.791 أحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة مألها .4
**

 دالة احصائيا 

0.594 أحرص على متابعة أداء المتعلمين بدقة وموضوعية .5
**

 دالة احصائيا 

0.670 أستخدم التقويم التكويني في مختلف الوحدات التعلمية .6
**

 دالة احصائيا 

0.598 التقويمأحافظ على استمرارية  .7
**

 دالة احصائيا 

0.703 أستعمل سجالت تقويمية للمتعلمين و أحتفظ بها .8
**

 دالة احصائيا 

0.654 أستخدم أساليب تقويم المتعلمين  المتنوعة بما يناسب الفروق الفردية بينهم .9
**

 دالة احصائيا 

0.695 أراعي الفروق الفردية أثناء القيام بالتقويم التحصيلي .10
**

 احصائيادالة  

0.843 أعرف كيفية تشخيص نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية .11
**

 دالة احصائيا 

0.733 أستفيد من نتائج التقويم لمعالجة جوانب الضعف المختلفة في تعلم التالميذ .12
**

 دالة احصائيا 

0.820 أستفيد من نتائج التقويم في تحسين طرائق التدريس المستخدمة .13
**

 دالة احصائيا 

0.766 أتابع مدى تحقيق األهداف من خالل التقويم التحصيلي .14
**

 دالة احصائيا 

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (06رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات للمحور الكلية بالدرجة لدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  مهارات التقويممحور 

أعرف كيفية تشخيص نقاط  ( :11)رقم العبارة عند 0.843 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث  0.01داللة
أقوم  ( :1ة رقم )العبار  عند 0.581 ارتباط معامل أدنى وبلغ ؛ القوة والضعف في العملية التعليمية

وظهرت كل  ،بالتقويم التشخيصي في بداية كل وحدة تعلمية و أبني  الوحدات التعليمية من خالله
 النتائج دالة وموجبة في جميع عبارات المحور .
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لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  ادارة القسم واالتصالمهارات معامل ارتباط عبارات محور -4
 بالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر الطلبة . الرياضيةالنشاطات البدنية و 

  ( 07الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
 . مهارات ادارة القسم واالتصال عبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 

 
 الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة العبارات 

 دالة احصائيا 0,247 أثناء الحصص.أحقق االنضباط  .1

 دالة احصائيا 0,434 ال أفرط في نقد المتعلمين ولومهم. .2

0.551 أمتاز بالصرامة في العمل أستخدم الشدة عند اللزوم. .3
*

 دالة احصائيا 

0.747 أحافظ على الموضوعية الهادفة في عالج السلوك العدواني وغير السوي  .4
**

 دالة احصائيا 

0.770 بأسمائهم عند المناقشة والتعامل معهم.أنادي التالميذ  .5
**

 دالة احصائيا 

0.775 ال أكز على فئة معينة من المتعلمين و أتعامل معهم جميعا. .6
**

 دالة احصائيا 

0.570 أحقق التنافس الفردي داخل المؤسسة .7
**

 دالة احصائيا 

0.698 واثق في أقوالي وأفعالي. .8
**

 دالة احصائيا 

0.566 االبتسامة.بشوش دائم  .9
**

 دالة احصائيا 

0.703 أتمالك نفسي عند الغضب. .10
**

 دالة احصائيا 

0.660 أظهر الحماسة والحيوية في المؤسسة. .11
**

 دالة احصائيا 

0.683 أتعاطف مع المتعلمين في حل مشاكلهم الشخصية واالجتماعية .12
**

 دالة احصائيا 

0.822 المسئولية وحرية التعبيرأساعد المتعلمين باستمرار على القيادة وتحمل  .13
**

 دالة احصائيا 

أكتسب أخالقيات المهنة قوال وفعال مثل )العدل والمساواة والموضوعية واحترام التلميذ  .14
 كانسان( الخ..

0.783
**

 دالة احصائيا 

0.816 أتحمل المسئولية الخاصة بالمهنة )احترم المواعيد والنظام..الخ( .15
**

 دالة احصائيا 

0.728 العاملين في مجال المهنة )مدير المؤسسة ، االساتذة و اإلداريين(أتعاون مع  .16
**

 دالة احصائيا 

أكون عالقات طيبة مع مستشار التوجيه بالمؤسسة وأستفسر عن حاالت التالميذ  .17
 ومشاكلهم

 دالة احصائيا 0,150

0.822 أستقبل أولياء األمور وأعينهم في معرفة حالة أبناءهم السلوكية و التحصيلية .18
**

 دالة احصائيا 

0.783 أتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين .19
**

 دالة احصائيا 

0.816 أبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية و الحاالت الخاصة داخل المؤسسة .20
**

 دالة احصائيا 

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (07رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 داللة ذات للمحور الكلية بالدرجة لدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  مهارات ادارة القسم واالتصالمحور 

 عند 0.822 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث 0.05و مستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند إحصائية
أكون :  (17)رقم العبارة عند 0.150 ارتباط معامل أدنى وبلغ ؛ (18( والعبارة رقم )13) رقم العبارة

وظهر االرتباط  ،عالقات طيبة مع مستشار التوجيه بالمؤسسة وأستفسر عن حاالت التالميذ ومشاكلهم
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وموجبة في جميع عبارات ، وظهرت كل النتائج دالة  17-2-1كل من العبارات رقم :  ضعيفا عند
 المحور .

 
 الموجه للطلبة . لالستبيان ليةكمعامل االرتباط بين درجات كل المحاور األربعة و الدرجة ال-5
  ( 08الجدول رقم)  لالستبيان ليةكاالرتباط بين درجات المحاور األربعة و الدرجة ال تمعامال 

 الموجه للطلبة .
 
 الجدول رقم من تبين و لالستبيان، الكلية والدرجة االستبيان محاور بين االرتباط معامالت قيمة حساب تم
 قد لالستبيان الموجه للطلبة الكلية والدرجة ربعةاأل المحاور كل درجات بين االرتباط تمعامال ( أن08)

 يشير مما ، 0.01 داللة مستوى  عند دالة االرتباط معامالت وجميع 0.993و 0.999  مابين تراوحت

المهارات التدريسية لدى طلبة  تقيساالستبيان  محاور وأن ،والتناسق الداخلي لالستبيان  التجانس إلى
 االرتباط معامالت) الداخلي االتساق قيم جميع حيث أن،معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 .وموجبة  إحصائيا دالة (لكليةا والدرجة االستبيان بين أبعاد
 
 
 . ( شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة)  :الثانيةلألداة االتساق الداخلي  -7-1-4-2

 

معامل ارتباط عبارات محور مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  -1
 . األساتذةبالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر  الرياضيةالنشاطات البدنية و 

  ( 09الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
 . من وجهة نظر األساتذة عبارات محور مهارات التخطيط للدرسوالتطبيق لكل عبارة من 

 اإلحصائيةالداللة  االرتباط قيمة المحاور 
 دالة احصائيا **0.993 : مهارات التخطيط للدرس 01المحور 

 دالة احصائيا **0.998 : المهارات التنفيذية للدرس02المحور 

 دالة احصائيا **0.999 : مهارات التقويم 03المحور 

 دالة احصائيا **0.996 : مهارات ادارة القسم واالتصال 04المحور 
 0.01داللة **.دالة عندى مستوى 
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 الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة العبارات

0.794 له القدرة على إعداد التوزيع السنوي  . .1
**

 دالة احصائيا 

0.651 متمكن من كيفية إعداد الوحدة التعلمية . .2
*

 دالة احصائيا 

0.766 يبتكر أساليب جديدة في تخطيط الدروس بحيث تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين . .3
**

 دالة احصائيا 

الحركي يصوغ أهدافا سلوكية متنوعة وشاملة للمجاالت السلوكية الثالثة )المجال المعرفي ، الحسي  .4
 و االجتماعي(

0.814
**

 دالة احصائيا 

0.856 يشتق أهداف الدروس من أهداف الوحدة المراد تدريسها من المنهاج الوزاري . .5
**

 دالة احصائيا 

0.741 يضع أهدافا للدرس تناسب مع  مستوى المتعلمين ومكتسباتهم السابقة .6
*

 دالة احصائيا 

0.687 للدرس وتتماشى مع اإلمكانات المتاحة يضع أهدافا يمكن تحقيقها في الزمن المخصص .7
*

 دالة احصائيا 

0.731 يحدد أهداف الدروس تحديدا إجرائيا حتى يمكن تنفيذها وقياس نتائجها .8
*

 دالة احصائيا 

0.891 يختيار المهارات الحركية الالزمة للدروس بالشكل المناسب لتحقيق األهداف .9
**

 دالة احصائيا 

0.729 لمستوى المتعلمين فال تكون فوق قدراتهم أو أقل منهايختيار مواقف مناسبة  .10
*

 دالة احصائيا 

0.737 يختيار األنشطة التعليمية على ضوء اإلمكانات المتوفرة في المؤسسة .11
*

 دالة احصائيا 

0.891 ينتقي تمارين و ألعاب تدخل السرور إلى نفوس المتعلمين. .12
**

 دالة احصائيا 

0.891 الجو.يبرمج حصص تتماشي مع  حالة  .13
**

 دالة احصائيا 

0.899 يعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية الشائعة والموجودة بالمؤسسات التربوية. .14
**

 دالة احصائيا 

يقوم باختيار األدوات واألجهزة الرياضية المناسبة لنضج المتعلمين ومستواهم وما لديهم من خبرة  .15
 سابقة

0.829
**

 احصائيادالة  

0.771 يقوم  بجرد الوسائل التعليمية و تجريبها و تحضيرها قبل استخدامها في الدرس .16
**

 دالة احصائيا 

 دالة احصائيا 0,370 يعرف كيفية توزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل المختلفة وفق هدف الدرس .17

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (09رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 للمحور الكلية بالدرجة من وجهة نظر األساتذةلدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  مهارات التخطيط للدرسمحور 

 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث 0.05ومستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات
يعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية الشائعة  ( :14 )رقم العبارة عند 0.899

يعرف كيفية :  (17) رقم العبارة عند 0.370 ارتباط معامل أدنى وبلغ ؛والموجودة بالمؤسسات التربوية
حيث كان معامل االرتباط  ، رستوزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل المختلفة وفق هدف الد

 ضعيفا بها ، وظهرت كل النتائج دالة وموجبة في جميع عبارات المحور .
 

لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  المهارات التنفيذية للدرسمعامل ارتباط عبارات محور -2
 . األساتذةبالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر  الرياضيةالنشاطات البدنية و 

   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين   (10)الجدول رقم
 . ةالمهارات التنفيذية للدرس من وجهة نظر األساتذعبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 
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 الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة العبارات

حركية من خالل استخدام الثناء يشعر المتعلمين بمدى النجاح فيما يقومون به من مهارات  .1
 والتشجيع

0.751
*

 دالة احصائيا 

 دالة احصائيا 0,206 يلتزم باألسلوب التربوي المناسب عند اللجوء لعقاب المتعلمين خالل الحصة .2

 دالة احصائيا 0,621 يستمع الستفسارات المتعلمين بصبر ويجيب عليها دون ملل .3

0.690 المتعلمين بهدف تعديل سلوكياتهم غير المرغوب فيهايعرف األساليب المناسبة للتعامل مع  .4
*

 دالة احصائيا 

0.681 يستخدم الصافرة في الوقت المناسب. .5
*

 دالة احصائيا 

0.716 يجنب المتعلمين الوضعيات الصعبة فترة طويلة .6
*

 دالة احصائيا 

0.691 يراعي مبدأ التدرج في تعليم المهارة. .7
*

 دالة احصائيا 

0.778 إزالة أي عوائق من مساحات اللعب .يحرص على  .8
**

 دالة احصائيا 

0.738 يستخدم صوته بفاعلية ويوظف ألفاظ تزيد من دافعية المتعلمين .9
*

 دالة احصائيا 

0.941 يربط ما يتعلمه المتعلمين بحياتهم اليومية وخبراتهم. .10
**

 دالة احصائيا 

0.756 جماعية–استخدام التمرينات فردية يوفر التوقيت المناسب ألداء التمرين و ينوع في  .11
*

 دالة احصائيا 

 دالة احصائيا 0,610 يستخدم مواقف وتمارين مناسبة لحالة الجو. .12

0.941 يستفيد من جميع الفضاءات والمساحات على أن تقع في مجال رؤيته. .13
**

 دالة احصائيا 

0.941 يربط معلومات الدرس السابق بالالحق. .14
**

 دالة احصائيا 

0.861 التصرف في الظروف الطارئة و يسير الوقت بشكل سليم. يحسن .15
**

 دالة احصائيا 

0.783 يربط أجزاء الدرس بعضهما ببعض و يوضح العالقة بين هذه األجزاء للمتعلمين .16
**

 دالة احصائيا 

يقوم بتصحيح أخطاء المتعلمين في الوقت المناسب حيث يصحح األخطاء الجماعية  .17
 بإيقاف جميع المتعلمين

0.669
*

 دالة احصائيا 

 دالة احصائيا 0,420 يشرك جميع المتعلمين في الموقف التطبيقي .18

0.713 يشرك المتعلمين المميزين في مساعدة زمالئهم وإكسابهم المهارة. .19
*

 دالة احصائيا 

0.779 يشرك المتعلمين في تحكيم المباريات و المواقف التطبيقية . .20
**

 دالة احصائيا 

0.778 المكان المناسب للوقوف أثناء الحصة.يحسن اختيار  .21
**

 دالة احصائيا 

0.713 يتأكد من أن جميع المتعلمين يشاهدون النموذج عند الشرح . .22
*

 دالة احصائيا 

0.779 يعطي جميع المتعلمين فرصة أداء المهارة و اإلحساس بها كما يتيح فرص المنافسة بينهم .23
**

 دالة احصائيا 

المتعلمين في تعلم المهارة و يؤدي نموذجا  للمهارة ) األستاذ أو التلميذ يستثمر خبرات  .24
 المتميز( .

0.778
**

 دالة احصائيا 

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (10رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 الكلية بالدرجة من وجهة نظر األساتذةلدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  المهارات التنفيذية للدرسمحور 
 معامل أقصى بلغ حيث 0.05و مستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات للمحور
( 2) رقم العبارة عند 0.206 ارتباط معامل أدنى وبلغ ( 14-13-10 )رقم اتالعبار  عند 0.944 ارتباط

وكان معامل  ، يعرف كيفية توزيع زمن الدرس توزيعا مالئما للمراحل المختلفة وفق هدف الدرس:  
( ، وظهرت كل النتائج دالة وموجبة في 18( والعبارة رقم )2االرتباط ضعيفا عند كل من العبارة رقم )

 جميع عبارات المحور .
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لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  التقويممهارات معامل ارتباط عبارات محور -3
 . األساتذةبالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر  الرياضيةو 
  ( 11الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين

 . ةاألساتذمهارات التقويم من وجهة نظر عبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 

  

 قيمة
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 دالة احصائيا *0.700 يقوم بالتقويم التشخيصي في بداية كل وحدة تعلمية و يبنى الوحدات التعليمية من خالله .1

 دالة احصائيا **0.782 يتأكد من تعلم المتعلمين لألهداف المنشودة باستخدام أدوات التقويم المالئمة .2

 دالة احصائيا **0.809 بمختلف شبكات التقويمله دراية  .3

 دالة احصائيا *0.763 يحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة مألها .4

 دالة احصائيا *0.696 يحرص على متابعة أداء المتعلمين بدقة وموضوعية .5

 دالة احصائيا **0.770 يستخدم التقويم التكويني في مختلف الوحدات التعلمية .6

 دالة احصائيا **0.916 على استمرارية التقويم يحافظ .7

 دالة احصائيا *0.750 يستعمل سجالت تقويمية للمتعلمين و يحتفظ بها .8

 دالة احصائيا *0.724 يستخدم أساليب تقويم المتعلمين المتنوعة بما يناسب الفروق الفردية بينهم .9

 دالة احصائيا **0.916 يراعي الفروق الفردية أثناء القيام بالتقويم التحصيلي .10

 دالة احصائيا **0.916 يعرف كيفية تشخيص نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية .11

 دالة احصائيا **0.941 يستفيد من نتائج التقويم لمعالجة جوانب الضعف المختلفة في تعلم التالميذ .12

 دالة احصائيا 0,326 يستفيد من نتائج التقويم في تحسين طرائق التدريس المستخدمة. .13

 دالة احصائيا 0,239 يتابع مدى تحقيق األهداف من خالل التقويم التحصيلي .14

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة  

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (11رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول  
 ذات للمحور الكلية بالدرجة من وجهة نظر األساتذةلدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  مهارات التقويممحور 

 0.941 ارتباط معامل أقصى بلغ حيث 0.05و مستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند إحصائية داللة
، يستفيد من نتائج التقويم لمعالجة جوانب الضعف المختلفة في تعلم التالميذ : (12)رقم ةالعبار  عند
يتابع مدى تحقيق األهداف من خالل التقويم :  ( 14) رقم العبارة عند 0.239 ارتباط معامل أدنى وبلغ

( ، و ظهرت 14( و العبارة رقم )13وكان معامل االرتباط ضعيفا عند كل من العبارة رقم ) ، التحصيلي
 كل النتائج دالة و موجبة في جميع عبارات المحور .

لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  مهارات ادارة القسم واالتصالمعامل ارتباط عبارات محور  -4
 . األساتذةبالدرجة الكلية للمحور من وجهة نظر  الرياضيةالنشاطات البدنية و 

  ( 12الجدول رقم)   المعرفة  ودرجاتللمحور معامالت االرتباط بين مجموع الدرجات الكلية يبين
  ةادارة القسم واالتصال من وجهة نظر األساتذمهارات عبارات محور والتطبيق لكل عبارة من 
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 الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة العبارات
 دالة احصائيا **0.932 يحقق االنضباط أثناء الحصص. .1
 دالة احصائيا **0.819 ال يفرط في نقد المتعلمين ولومهم. .2
 احصائيادالة  **0.786 يمتاز بالصرامة في العمل و يستخدم الشدة عند اللزوم. .3
 دالة احصائيا **0.932 يحافظ على الموضوعية الهادفة في عالج السلوك العدواني وغير السوي  .4
 دالة احصائيا *0.650 ينادي التالميذ بأسمائهم عند المناقشة والتعامل معهم. .5
 دالة احصائيا *0.705 ال يركز على فئة معينة من المتعلمين ويتعامل معهم جميعا . .6
 دالة احصائيا *0.756 الفردي داخل المؤسسة . يحقق التنافس .7
 دالة احصائيا **0.800 واثق في أقواله وأفعاله. .8
 دالة احصائيا *0.659 بشوش دائم االبتسامة. .9

 دالة احصائيا **0.776 يتمالك نفسه عند الغضب. .10
 دالة احصائيا **0.932 يظهر الحماسة والحيوية في المؤسسة. .11
 دالة احصائيا **0.819 حل مشاكلهم الشخصية واالجتماعيةيتعاطف مع المتعلمين في  .12
 دالة احصائيا **0.786 يساعد المتعلمين باستمرار على القيادة وتحمل المسئولية وحرية التعبير .13
يكتسب أخالقيات المهنة قوال وفعال مثل )العدل والمساواة والموضوعية واحترام التلميذ  .14

 احصائيادالة  **0.932 كانسان( الخ..

 دالة احصائيا **0.932 يتحمل المسئولية الخاصة بالمهنة )احترام المواعيد والنظام..الخ( .15
 دالة احصائيا **0.924 يتعاون مع العاملين في مجال المهنة )مدير المؤسسة ، االساتذة و اإلداريين( .16
التالميذ يكوين عالقات طيبة مع مستشار التوجيه بالمؤسسة واالستفسار عن حاالت  .17

 دالة احصائيا **0.932 ومشاكلهم

 دالة احصائيا **0.819 يستقبل أولياء األمور ويعينهم في معرفة حالة أبناءهم السلوكية و التحصيلية .18
 دالة احصائيا **0.786 يتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين .19
 دالة احصائيا **0.932 المؤسسةيبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية و الحاالت الخاصة داخل  .20

 0.05*.دالة عندى مستوى داللة 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة 

 عبارات من عبارة كل درجة ارتباط تمعامال يتبين أن (12رقم )من خالل النتائج المبينة في الجدول 
 الكلية بالدرجة األساتذةمن وجهة نظر لدى طلبة سنة ثالثة ل.م.د  مهارات ادارة القسم واالتصالمحور 
 معامل أقصى بلغ حيث 0.05و مستوى داللة   0.01داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات للمحور
 عند 0.650 ارتباط معامل أدنى وبلغ (20-17-15-14-11-4-1)رقم اتالعبار  عند 0.932 ارتباط
( ، 14و العبارة رقم ) ، معهمينادي التالميذ بأسمائهم عند المناقشة والتعامل :  ( 5) رقم العبارة

 وظهرت كل النتائج دالة و موجبة في جميع عبارات المحور .
لشبكة المالحظة الموجهة  ليةكمعامل االرتباط بين درجات كل المحاور األربعة والدرجة ال-5

 لألساتذة .
  ( 13الجدول رقم)  لشبكة  ليةكاالرتباط بين درجات المحاور األربعة والدرجة ال تمعامال

 . المالحظة
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 ( أن13) الجدول رقم من ويتبين لها، الكلية والدرجة الشبكة محاور بين االرتباط معامالت قيمة حساب تم
 قدلشبكة المالحظة الموجهة لألساتذة،  الكلية والدرجة ربعةاأل المحاور كل درجات بين االرتباط تمعامال

 يشير مما ، 0.01 داللة مستوى  عند دالة االرتباط معامالت وجميع 0.991و 0.978  مابين تراوحت
المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد  تقيسالشبكة  محاور وأن ،و التناسق الداخلي لشبكة  التجانس إلى

 الداخلي االتساق قيم جميع حيث أن، ة من وجهة نظر األساتذةعلوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضي

 .وموجبة  إحصائيا دالة (الكلية والدرجة الشبكة بين أبعاد االرتباط معامالت)

 :ثبات أدوات الدراسة -7-2
 تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس يعطي أن االستبيان بثبات يقول زياد بن محمود الجرجاوي أن : المقصود

 1متتالية . مرات عدة

ولقياس مدى ثبات أدوات  الخطأ، من وخالية دقيقة عليها الحصول يتم التي الدرجات أن و هذا يعني
 : استخدم الباحث الطريقتين التاليتين الدراسة

 

 طريقة التجزئة النصفية : -7-2-1

 كما يلي :  Guttman بأسلوب جيتمان النصفية التجزئة طريقة باستخدامأداتي الدراسة  ثبات حساب تم

  

 تباين النصف األول:  
 تباين النصف الثاني :  

                                                           
،مطبعة أبناء 2العلمي ، الكتاب األول ،طزايد بن على بن حممود اجلرجاوي : القواعد املنهجية الرتبوية لبناء االستبيان ، سلسلة أدوات البحث - 1

 97، ص 2010فلسطني ،-اجلراح ،غزة

 الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة المحاور 
 دالة احصائيا **0.990 : مهارات التخطيط للدرس 01المحور 
 دالة احصائيا **0.978 : المهارات التنفيذية للدرس02المحور 
 دالة احصائيا **0.991 : مهارات التقويم 03المحور 
 دالة احصائيا **0.991 : مهارات ادارة القسم واالتصال 04المحور 

 0.01**.دالة عندى مستوى داللة 
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 التباين الكلي :  

 تحصلنا على النتائج التالية : spssو بعد استخراج القيم و تعويضها في المعادلة بواسطة برنامج 

 للطلبة () االستبيان الموجه األداة األولى :  - أ

 Guttman =0.982  معامل الثبات باستخدام أسلوب جيتمان لالستبيان الموجه للطلبة كان :

استبيان المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  لمحاور النصفية التجزئة: 14الجدول رقم 
 النشاطات البدنية من وجهة نظرهم .

 
 

 

 

 

 ) شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة(   األداة الثانية :  - ب

 Guttman=0.988:  كانشبكة المالحظة الموجهة لألساتذة معامل الثبات باستخدام أسلوب جيتمان ل

شبكة مالحظة المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم  لمحاور النصفية التجزئة:  15 الجدول رقم
 وتقنيات النشاطات البدنية من وجهة األساتذة  .

 
 

 

 

 

 : ألفا كرونباخطريقة  -2--7-2

 ألفا كرونباخ كما يلي : طريقة باستخدامأداتي الدراسة  ثبات حساب تم

 حيث بطريقة ألفاكونباخ:        

 لعباراتتباين ا:  

 جيتمانالثبات معامل  محاور االستبيان 

 0,821 01المحور 

 0,779 02المحور 

 0,833 03المحور

 0,811 04المحور

 0,982 الكلي لألداة

  

 جيتمانالثبات  معامل  محاور الشبكة

 0.990 01المحور 

 0.978 02المحور 

 0.991 03المحور

 0.991 04المحور

 0,988 الكلي لألداة



 

 198 ص تدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات ال
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 التباين الكلي لمجمع الدرجات:  
  : عدد العبارات 

 االستبيان الموجه للطلبة () األداة األولى :  - أ

 Alpha de Cronbach= 0.985لالستبيان الموجه للطلبة : ألفا كرونباخمعامل الثبات باستخدام بلغ  

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

0,985 76 

استبيان المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات  محاور ثبات:  16 الجدول رقم
 . Alpha de Cronbachألفا كرونباخ  مباستخداالبدنية من وجهة نظرهم 

 

 

 

 ) شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة(   األداة الثانية : - ب

  :شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة ل الفا كرونباخمعامل الثبات باستخدام بلغ 

0.988 =Alpha de Cronbach 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

0,988 76 

 

 

 

 

 

 الثبات ألفا كرونباخ معامل  محاور االستبيان 

 0,928 01المحور 

 0,958 02المحور 

 0,924 03المحور

 0,932 04المحور

 0,985 الكلي لألداة
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شبكة مالحظة المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات  محاور معامل ثبات:  17 الجدول رقم
 .Alpha de Cronbachالنشاطات البدنية من وجهة األساتذة باستخدام ألفا كرونباخ 

 

 

 

 

 

 داللة هنا  أن القول نستطيع والثبات لكل من أداتي الدراسة ، الصدق معاملي دراسة من واستنتاجا
االستبيان  محاور كل أن كما يمثلها، الذي للمحور الكلية والدرجة المحور كل عبارات بين إحصائية
 وبالتالي الثبات، من عالية بدرجة تتميز أداتي الدراسة  الدرجة الكلية لكل منهما، كما مع مرتبطة والشبكة 
 االعتماد بإمكانية يفيد مما والثبات، الصدق من جيدة بدرجة القول أن أداتي الدراسة يتمتعان نستطيع
  لقياس مدى اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية للمهارات التدريسية عليهما

 :وصف أدوات الدراسة في الصورة النهائية  -8
 التدريسية المهارات أداتين لقياس الباحث لدى تكّون  بالشكل الالزم  ادوات الدراسة بناء خطوات إجراء بعد

) لدى طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية، األولى عبارة عن استبيان موجه للطلبة 
 ( 02) أنظر الملحق رقم شبكة مالحظة موجهة لألساتذة عبارة عن  ثانيةوال( 01أنظر الملحق رقم 

 كالتالي : محاورو أربعة موزعة على عبارة ( 76يتكون كل منهما من )

 يبين تقسيم المحاور و عدد عبارات كل محور بالنسبة ألداتي الدراسة . : 18الجدول رقم 
 عدد عبارات كل محور المحاور رقم المحور

 17 مهارات التخطيط للدرس 01

 25 المهارات التنفيذية للدرس 02

 14 مهارات التقويم 03

 20 مهارات ادراة القسم و االتصال 04
 76 المجموع 

 

 الثبات ألفا كرونباخ معامل  محاور الشبكة 

 0,952 01المحور 

 0,954 02المحور 

 0,914 03المحور

 0,973 04المحور

 0,988 الكلي لألداة
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لدى طلبة معاهد التدريسية  مهاراتلدرجة المعرفة و التطبيق لتقيس  استبياناستمارة  األداة األولى:-8-1
 (01و الرياضية من وجهة نظرهم. ) أنظر الملحق رقم  علوم و تقنيات النشاطات البدنية

 .طلبة لالموجهة ل االستبيان (عبارات و محاور استمارة19الجدول )

 أرقام العبارات المحاور

 التخطيط مهاراتالمحور األول: 
 للدرس

(1(،)2(،)3(،)4(،)5(،)6(،)7(،)8(،)9(،)10(،)11)(،12،) 
(13(،)14(،)15(،)16(،)17.) 

 مهارات تنفيذ الدرسالمحور الثاني: 
(18(،)19(،)20(،)21(،)22(،)23(،)24)،(25(،)26(،)27،) 
(28(،)29(،)30(،)31(،)32(،)33(،)34(،)35(،)36 )

(،37(،)38(،)39(،)40(،)41(،)42.) 

 مهارات التقويمالمحور الثالث: 
(43(،)44(،)45(،)46(،)47(،)48(،)49)،(50(،)51(،)52،) 
(53(،)54(،)55(،)56.) 

مهارات ادارة القسم المحور الرابع: 
  واالتصال

(57(،)58(،)59(،)60(،)61(،)62(،)63)،(64(،)65(،)66،) 
(67(،)68(،)69(،)70(،)71(،)72(،)73(،)74(،)75(، )76.) 

شبكة مالحظة تقيس درجة المعرفة و التطبيق للمهارات التدريسية لدرى طلبة معاهد  األداة الثانية:-8-2
 (02.) أنظر الملحق رقم وجهة نظر األساتذةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من 

 . شبكة المالحظة الموجهة لألساتذة(عبارات و محاور 20الجدول )

 أرقام العبارات المحاور

 التخطيط مهاراتالمحور األول: 
 للدرس

(1(،)2(،)3(،)4(،)5(،)6(،)7(،)8(،)9(،)10(،)11)(،12،) 
(13(،)14(،)15(،)16(،)17.) 

 مهارات تنفيذ الدرسالمحور الثاني: 
(18(،)19(،)20(،)21(،)22(،)23(،)24)،(25(،)26(،)27،) 
(28(،)29(،)30(،)31(،)32(،)33(،)34(،)35(،)36 )

(،37(،)38(،)39(،)40(،)41(،)42.) 

 مهارات التقويمالمحور الثالث: 
(43(،)44(،)45(،)46(،)47(،)48(،)49)،(50(،)51(،)52،) 
(53(،)54(،)55(،)56.) 

مهارات ادارة القسم المحور الرابع: 
  واالتصال

(57(،)58(،)59(،)60(،)61(،)62(،)63)،(64(،)65(،)66،) 
(67(،)68(،)69(،)70(،)71(،)72(،)73(،)74(،)75(، )76.) 
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بناء كل من استمارة االستبيان الموجهة للطلبة ، اخترنا طريقة ليكيرت خماسية االوزان في لقد و 
  وشبكة المالحظة الموجهة لألساتذة كما يلي :

 : االستبيان الموجه للطلبة 

 

  المالحظة الموجهة لألساتذة :شبكة 

 

قم
لر

العباراتا

 

و يطبقها بدرجةيعرفها

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 

 مجاالت البحث: -9
 المجال الزماني: 9-1

  الدراسة االستطالعية النظرية بمراجعة  فيحيث شرعنا  2015بدأت دراستنا في شهر جانفي
لها عالقة بموضوع الدراسة على مستوى  التي سابقةالدراسات الكتب و والمختلف األدبيات 

 المكتبات ومختلف المواقع االلكترونية .
  على مستوى جامعة بسكرة . 2016تم تحضير أدوات الدراسة وتحكيمها في شهر أكتوبر 
 حيث تم فيها توزيع االستمارات  2016تم الشروع في الدراسة االستطالعية الميدانية شهر نوفمبر

 لى العينة االستطالعية.ع
  و الحصول على موافقة إلجراء  2016تم االتصال بمديرية التربية لوالية بسكرة في شهر نوفمبر

الزيارات الميدانية للمؤسسات من طرف رئيس مصلحة التكوين و التفتيش وذلك في الفترة الممتدة 
 ( 05. ) أنظر الملحق رقم  30/03/2017الى  15/12/2016من 

  الدراسة الميدانية على مستوى متوسطات بلدية بسكرة في الفترة الممتدة من شهر جانفي الى تمت
حيث تم فيها توزيع استمارات االستبيان على الطلبة المتربصين بالمؤسسات  2017شهر أفريل 

 وكذا شبكات المالحظة الخاصة باألساتذة ثم استرجاعها بعد االنتهاء من االجابة عليها .

قم
لر

العباراتا

 

 

طبقها بدرجةأو عرفهاأ

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا



 

 202 ص تدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اخلامس :اإلجراءات املنهجية للبحث اجلانب التطبيقي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال المكاني:المج 9-2

  تم توزيع االستمارات على العينة االستطالعية من الطلبة على مستوى معهد علوم وتقنيات
 النشاطات البدنية والرياضية بسكرة.

  تم توزيع شبكات المالحظة على العينة االستطالعية من األساتذة على مستوى متوسطات بلدية
 سيدي عقبة .

  بالنسبة لعينة االستبيان على الطلبة وشبكات المالحظة على األساتذة  استماراتتم توزيع كل من
 (6) أنظر الملحق رقم  على مستوى متوسطات بلدية بسكرة .الدراسة 

 :األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة -10
 . المتوسط الحسابي 
 . االنحراف المعياري 
  معامل االرتباط الخطي بيرسونr . 
 . ألفا كرونباخ 
  جيتمان . بالتجزئة النصفية بأسلو 
 اإلنحدار الخطي البسيط واالنحدار الخطي المتعدد   
 البرنامج اإلحصائي(SPSS) ، Statistical Package for Social Science  

 



 

 

 

صل 
  السادس الف 

ج  
ات  ث  ة  الي  س  اق  ل و مث  جلث 

 عرض  و ت 
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 الجزئية األولى :عرض و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية -1
للتحقق من صحة الفرضية القائلة : يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 نا بما يلي :النشاطات البدنية والرياضية مهارات التخطيط للدرس قم

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 21الجدول رقم )
ومجموع الدرجات لعبارات المحور األول مهارات التخطيط )من وجهة نظر الطلبة ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 العبارات 

 األوزان

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

اإلن
 

وع 
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ال
 

 كبير جدا كبير متوسط ضعيف ضعيف جدا

رار
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 
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رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
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الن
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ظ
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 1 224 0,58 4,48 52 26 44 22 4 2 0 0 0 0 12 العبارة

 2 221 0,57 4,42 46 23 50 25 4 2 0 0 0 0 11 العبارة

 3 218 0,66 4,36 46 23 44 22 10 5 0 0 0 0 14 العبارة

 15 180 0,86 3,60 14 7 42 21 34 17 10 5 0 0 4 العبارة

 16 171 0,67 3,42 2 1 46 23 44 22 8 4 0 0 1 العبارة

 17 171 0,81 3,42 6 3 44 22 36 18 14 7 0 0 8 العبارة
ن
ني
او
تع
لم
 ا
ذة
ات
س
ال
 ا
ر
ظ
 ن
هة
ج
 و
ن
م

 

 1 201 0,71 4,02 24 12 56 28 18 9 2 1 0 0 11 عبارة

 2 185 0,89 3,70 20 10 38 19 34 17 8 4 0 0 12 عبارة

 3 180 0,90 3,60 14 7 46 23 26 13 14 7 0 0 15 عبارة

 15 161 0,71 3,22 6 3 20 10 64 32 10 5 0 0 1 عبارة

 16 161 0,84 3,22 4 2 32 16 50 25 10 5 4 2 3 عبارة

 17 161 0,79 3,22 2 1 38 19 40 20 20 10 0 0 17 عبارة
المتوسط الحسابي العام من وجهة 

 نظر الطلبة
4.00 

المتحصل  النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات

 من وجهة نظر الطلبة عليها
52.67% 

المتوسط الحسابي العام من وجهة 

 نظر األساتذة
3.47 

المتحصل النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات 

 من وجهة نظر األساتذةعليها 
46  
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى )القراءة اإلحصاية( : -1-1

( لدرجة إكتساب طلبة 12العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن          
)انتقي صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

)بدرجة فحظي الوزن   األولىالمرتبة  قد جاءت فيالمتعلمين(  نفوس إلى السرور تدخل تمارين 
بنسبة  ( تكرار00فحظي) (ضعيفة )بدرجة(،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  (ضعيفة جدا

كان تكراره  )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %04( بنسبة )02كان تكراره ) (متوسطة)بدرجة ( ،والوزن 00%)
 ( .%52( تكرار بنسبة )26فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %24( بنسبة )22)

( بإنحراف 4,48( كان يساوي )12رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.224(، ومجموع درجات قدرها )0,58معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 11العبارة رقم ) أما
 ضوء على التعليمية األنشطة )يختيارصيغت  والتياتذة المتعاونين)المشرفين(  من وجهة نظر األس

بـ   )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األولىالمرتبة  فقد جاءت فيالمؤسسة(  في المتوفرة اإلمكانات
( ،والوزن %02بنسبة ) ( تكرار01فحظي بـ) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00)

( بنسبة 23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %18( بنسبة )09كان تكراره ) متوسطة()بدرجة 
 (%24( تكرار بنسبة )12فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن 46%)

( بإنحراف 4,02( كان يساوي )11رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.201(، ومجموع درجات قدرها )0,71معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 11العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )         
 األنشطةأختار )صيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيالمؤسسة(  في المتوفرة اإلمكانات ضوء على التعليمية
 ( تكرار00فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيف جدا(

كان  )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %04( بنسبة )02كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة )
 ( .%46( تكرار بنسبة )23فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %50( بنسبة )25تكراره )

( بإنحراف 4,42( كان يساوي )11رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.221(، ومجموع درجات قدرها )0,57معياري قدره )
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طيط لدرس التربية البدنية والرياضية ( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخ12العبارة رقم ) أما
 السرور تمارين و ألعاب تدخل )ينتقيصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيالمتعلمين (  نفوس إلى
)بدرجة ( ،والوزن %08بنسبة ) ( تكرار04ظي)فح )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00تكرار بنسبة )

( %38( بنسبة )19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %34( بنسبة )17كان تكراره ) متوسطة(
 (%20( تكرار بنسبة )10فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(،أما الوزن 

( بإنحراف 3,70( كان يساوي )12)رقم كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.185(، ومجموع درجات قدرها )0,89معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 14العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )         
 أعرف أهم الوسائل)صيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

المرتبة  فقد جاءت في( التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية الشائعة والموجودة بالمؤسسات التربوية 
 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا (فحظي الوزن  الثالثة

( ،والوزن %10( بنسبة )05كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي)
( تكرار 23فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %44( بنسبة )22كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(

 ( .%46بنسبة )

( 4.36( كان يساوي )14رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.218مجموع درجات قدرها )(، و 0.66بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 15العبارة رقم ) أما
يقوم باختيار األدوات واألجهزة الرياضية )صيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين( 

فحظي   الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في( لديهم من خبرة سابقةالمناسبة لنضج المتعلمين ومستواهم وما 
( 07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(الوزن 

)بدرجة ( ،أما الوزن %26( بنسبة )13كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة ) تكرار
( تكرار بنسبة 07فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) كبيرة(

(14%) 

( 3.60( كان يساوي )15رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.90بإنحراف معياري قدره )
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( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 04العبارة رقم )( أن 21ل رقم )كما نالحظ في الجدو          
)أصوغ أهدافا صيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

المعرفي ، الحسي الحركي و االجتماعي(  الثالثة المجال السلوكية للمجاالت وشاملة سلوكية متنوعة
( تكرار بنسبة 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الخامسة عشرالمرتبة  فقد جاءت في

كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %10بنسبة ) ( تكرار05فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 00%)
)بدرجة ( ،أما الوزن %42( بنسبة )21كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %34( بنسبة )17تكراره )

 ( .%14( تكرار بنسبة )07فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 3.60( كان يساوي )04رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.86بإنحراف معياري قدره )

البدنية والرياضية ( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية 01العبارة رقم ) أما
التوزيع السنوي(  إعداد )له القدرة علىصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( تكرار بنسبة 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الخامسة عشرالمرتبة  فقد جاءت في
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %10بنسبة ) ( تكرار05فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 00%)

( ،أما الوزن %20( بنسبة )10كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %64( بنسبة )32تكراره )
 (%06( تكرار بنسبة )03فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 3.22( كان يساوي )01رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.71راف معياري قدره )بإنح

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 01العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )         
 إعداد )له القدرة علىصيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

( 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   ما قبل األخيرةالمرتبة  جاءت فيفقد التوزيع السنوي ( 
)بدرجة ( ،والوزن %08بنسبة ) ( تكرار04فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00تكرار بنسبة )

( ،أما %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %44( بنسبة )22كان تكراره ) متوسطة(
 ( .%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ ) ة كبيرة جدا()بدرجالوزن 

( 3.42( كان يساوي )01رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.171(، ومجموع درجات قدرها )0.67بإنحراف معياري قدره )
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درس التربية البدنية والرياضية ( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط ل03العبارة رقم ) أما
 تخطيط في جديدة أساليب )يبتكرصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

فحظي   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيالمتعلمين .(  بين الفردية الفروق  تراعي الدروس بحيث
( 05فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %04( تكرار بنسبة )02بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(الوزن 

 )كبيرة(( ،أما الوزن %50( بنسبة )25كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %10بنسبة ) تكرار
 (%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %32( بنسبة )16كان تكراره )

( 3.22( كان يساوي )03رقم )أوزان العبارة  كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات        
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 08العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )         
أحدد أهداف )صيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

فحظي   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( الدروس تحديدا إجرائيا حتى يمكن تنفيذها وقياس نتائجها
( 07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(الوزن 

 )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة ) تكرار
 ( .%06( تكرار بنسبة )03فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %44( بنسبة )22كان تكراره )

( 3.42( كان يساوي )08رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.171(، ومجموع درجات قدرها )0.81بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 17العبارة رقم ) أما
 توزيعا الدرس زمن توزيع )يعرف كيفيةصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

  )ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيالدرس(  هدف وفق المختلفة للمراحل مالئما
( ،والوزن %10بنسبة ) ( تكرار04فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )

( بنسبة 19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %40( بنسبة )20كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(
 (%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن 38%)

( 3.22( كان يساوي )17رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.79بإنحراف معياري قدره )

ابي ( ، والمتوسط الحس4.00كما نالحظ أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قدر بلغ )
 ( . 3.47العام من وجهة نظر األساتذة المتعاونين قد بلغ ) 
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( 4.00( أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قد بلغ )21كما نالحظ في الجدول رقم )
أما  المتوسط الحسابي العام من  % 52.67والنسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 

 .  %46( و النسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 3.47بلغ )وجهة نظر األساتذة 

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى : -1-2
( لدرجة إكتساب 12العبارة رقم)(  نالحظ أن 21من خالل النتائج الموجودة في الجدول )         

صيغت بـ   والتيطلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 
المتوسط حيث أن   األولىالمرتبة  قد جاءت فيالمتعلمين(  نفوس إلى السرور تدخل تمارين )انتقي 

(، ومجموع 0,58بإنحراف معياري قدره )( 4,48( كان يساوي )12رقم )الحسابي لتكرارات أوزان العبارة 
 (.224درجات قدرها )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 12العبارة رقم ) أما
 السرور تمارين و ألعاب تدخل )ينتقيصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

حيث أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيعلمين ( المت نفوس إلى
 (.185(، ومجموع درجات قدرها )0,89( بإنحراف معياري قدره )3,70( كان يساوي )12رقم )

حيث أن عملية إنتقاء التمارين و األنشطة تلعب دورا كبيرا في الحالة النفسية للتالميذ من حيث إدخال 
زينب السرور و إضفاء عنصر التشويق واإلثارة اثناء حصة التربية البدنية و الرياضية حيث تقول ) 

 يمكن التغلب على مشاكل التالميذ من خالل :(أنه على و غادة جالل 

  الطالب لدروسه بشكل يثير حماس التالميذ.إعداد 
 . 1تصميم كتيبات تحث التالميذ على الممارسة  

حيث عملية اعداد الدرس بشكل جيد وتخطيطه وإختيار أنشطة وتمارين تثير حماسة التالميذ وتشجيعهم 
 على الممارسة يساعد في التغلب على المشاكل .

دريس التربية البدنية والرياضية بصفته استاذ تعليم ومن خالل الخبرة الشخصية للباحث في مجال ت 
ثانوي نالحظ أن هنا  العديد من األخطاء التي يرتكبها الطلبة أثناء التدريس تكون سببا في غياب 
عامل السرور في نفوس التالميذ كاختيار تمارين  ومواقف تعليمية ال تتماشي مع قدرات التالميذ 

يجد التلميذ صعوبة في ممارسة هذه التمارين واألنشطة وهذا سبب في عدم ومكتسباتهم القبلية و بالتالي 
 شعور التلميذ بالراحة النفسية .
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وأيضا عملية توظيف الطالب لأللعاب الشبه رياضية من شأنه أن يوفر عنصر التشويق واالثارة اثناء 
  .حصة التربية البدنية والرياضية

تهيئة المناخ الصفي االجتماعي وصواًل أن من بين أساليب إثارة الدافعية هي ويقول داود دروييش :" 
ألنسنة التعليم التي تتطلب التسامح ،اإلثارة ،التشجيع ، وخلق مواقف تعليمية مثيرة لدهشة الطالب نحو 

  1موضوع الدرس يساعد على تحفيزهم على التعلم.

تهيئة البيئة المهارات التدريسية أن يقوم األستاذ بويقول عبد الرحمان العويض أن من بين ما تتضمنه 
وهذا ما يساعد  2النفسية واالجتماعية الحافزة للتعلم و مراعاة ميول المتعلمين واهتمامهم في أثناء الدرس.

 في إدخال الفرحة والسرور في نفوس المتعلمين .

اضية  أن يوفر  مناخ تربوي ومنه يمكننا القول انه على الطالب أو أستاذ التربية البدنية والري
يشجع على التعلم ويشعر التلميذ من خالل إنتقاء وإختيار  أنشطة رياضية تتميز باإلثارة والتشويق وتزيد 
من تفاعل التالميذ في ما بينهم وتنمي عنصر التنافس بين التالميذ  وبتالي شعور التلميذ بالرضى ما 

 يجعله في حالة نفسية جيدة . 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 14العبارة رقم )( أن 21نالحظ في الجدول رقم ) كما         
أعرف أهم الوسائل )صيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

المرتبة  فقد جاءت في( التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية الشائعة والموجودة بالمؤسسات التربوية 
( بإنحراف 4.36( كان يساوي )14رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث الثالثة

 (.218(، ومجموع درجات قدرها )0.66معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 15العبارة رقم ) أما
يقوم باختيار األدوات واألجهزة الرياضية )صيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين( 

حيث أن المرتبة  في فقد جاءت( المناسبة لنضج المتعلمين ومستواهم وما لديهم من خبرة سابقة
(، 0.90( بإنحراف معياري قدره )3.60( كان يساوي )15رقم )المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة 

 (.180ومجموع درجات قدرها )

إن معرفة الطالب وأستاذ التربية البدنية والرياضية بأهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرياضية 
ما في عملية إختيار هذه الوسائل و األدوات أثناء مرحلة التخطيط للحصة، حيث تلعب دورا كبيرا ومه
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أن حسن اختيار الطالب للوسائل البيداغوجية تعتبر من أهم السلوكات التي يجب أن تتوفر فيه لتعبر 
 عن إكتسابه لمهارات التخطيط الجيد للحصة .

مواد التي تعد اعدادا حسنا ، لتستثمر في الوسائل التعليمية هي : مجموعة الوليد أحمد جابر يقول 
توضيح المادة التعليمية وتثبيت أثرها في أذهان المتعلمين، وهي تستخدم في جميع الموضوعات الدراسية 
التي يتلقاها المتعلمون في مختلف مراحل الدراسة ، وتتنوع هذه الوسائل باختالف األهداف التي يقصد 

 1التي تدرس لهم .تحقيقها في الموضوعات المختلفة 

يساهم في إثارة الرغبة أن إختيار الوسيلة التعليمية بالشكل المناسب  وتقول سهيلة الفتالوي :
باالستطالع في نفوس المتعلمين للكشف عن المعرفة ، وتساعد على تنمية روح المالحظة والمتابعة لدى 

 2المتعلمين كما تزودهم بخبرات جديدة ومباشرة .

 أن الوسائل التعليمية يمكن أن : زيتون ويرى كمال 

 . تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية في اكتساب الخبرة 

  تساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة 

  تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين سواء الختالف أساليبهم
 المعرفية أو قدراتهم المعرفية أو الختالف أنماط تعلمهم. 

  تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ مع تعميق فهمه 

 .3تؤدي إلى تعديل السلو  وتكوين اتجاهات مرغوبة 

 ة : أيضا أن إختيار الوسيلة التعليمية يجب أن يبنى على المعايير التالي كما تقول سهيلة الفتالوي 

 . يراعى في اختيار الوسيلة واستخدامها توفير الجهد والوقت 

 .أن تكون الوسيلة التعليمية أداة مكملة للتدريس وال تحتل في حد ذاتها مواقف تعليمية تام 

 . 4 التعرف على مبادئ وأسس وقواعد استخدام وتشغيل وإعداد وتنفيذ الوسيلة التعليمية 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات 08العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )      
أحدد أهداف الدروس تحديدا )صيغت   والتيالتخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 
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أن المتوسط الحسابي  يثح  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( إجرائيا حتى يمكن تنفيذها وقياس نتائجها
(، ومجموع درجات 0.81( بإنحراف معياري قدره )3.42( كان يساوي )08رقم )لتكرارات أوزان العبارة 

 (.171قدرها )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية 17العبارة رقم ) أما
 توزيعا الدرس زمن توزيع )يعرف كيفيةصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

أن المتوسط الحسابي  ثحي  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيالدرس(  هدف وفق المختلفة للمراحل مالئما
(، ومجموع درجات 0.79( بإنحراف معياري قدره )3.22( كان يساوي )17رقم )لتكرارات أوزان العبارة 

 (.161قدرها )

إن إدرا  الطالب لكيفية توزيع زمن الحصة توزيعا يتماشى ومختلف مراحل الدرس تعتبر من بين اهم 
المهارات التخطيطية الواجب توفرها عند الطالب حيث يقول وكذا عملية تحديد أهداف الدرس بالشكل 

الهدف  التربوية المركز العربي للبحوثاإلجرائي المناسب ليتمكن من تنفيذها وقياس نتائجها حيث يعرف 
السلوكي بأنه : وصف دقيق وواضح ومحدد لناتج التعلم المرغوب تحقيقه من المتعلم على هيئة سلو  

 1قابل للمالحظة و القياس .

 أهمية  تحديد األهداف التعليمية السلوكية في ما يلي : يبرز محمود عبد الحليم

o  تدريسها.أساس الختيار األنشطة التعليمية المنهجية و اسليب 
o . تحديد مسار العملية التعليمية و توجيهها وتعديل مسارها كلما احتاج األمر 
o . تقديم المعلومات في صورة واضحة متكاملة مما يزيد من الحماس و تدفع للعمل 
o . تزيد من فرص النجاح و تقلل من الفاقد في خبرات التعلم 
o . تزويد المتعلم بمعيار يساعده على تقويم تقدمه 
o عناصر العملية التعليمية التربوية ببعضها البعض . ربط 
o . 2تتحدد في ضوء تحديد مستوى التعلم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية 01العبارة رقم ) أما   
التوزيع  إعداد )له القدرة علىصيغت   والتيوالرياضية من وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  
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رقم أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث الخامسة عشرالمرتبة  فقد جاءت فيالسنوي( 
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.71( بإنحراف معياري قدره )3.22( كان يساوي )01)

السنة الثالثة  ( لدرجة إكتساب طلبة01العبارة رقم )( أن 21كما نالحظ في الجدول رقم )         
 إعداد )له القدرة علىصيغت   والتيلمهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

رقم ما قبل حيث أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة المرتبة  فقد جاءت فيالتوزيع السنوي ( 
 (.171موع درجات قدرها )(، ومج0.67( بإنحراف معياري قدره )3.42( كان يساوي )01)

إن قدرة الطالب على اعداد التوزيع السنوي أو الخطة السنوية التي سوف تحدد كيف سوف يكون عمل 
األستاذ على طول السنة الدراسية تدل على مدى إكتاسب الطالب ألهم مهارات التخطيط لدرس التربية 

ان من بين مستويات التخطيط هي عملية التخطيط السنوي  يقول داود درويشالبدنية والرياضية، حيث 
وهي :" خطة بعيدة المدى يرمي المعلم من ورائها تحقيق أهداف المقرر الدراسي خالل السنة الدراسية 

 1 لصف معين أو مرحلة معينة."

 وتبرز أهمية إكتساب مهارات التخطيط  حسب ما يقول الباحثين في :

  المواقف التعليمية المحرجة بثقة عالية وروح معنوية ويجنبه المشاكل .يساعد المعلم على مواجهة 
 .2يمكن المعلم من تحديد األولويات في العمل 
  يؤدي تخطيط الدرس إلى مساعدة المعلم على تنظيم أفكاره وترتيبها، وبذلك تحميه من التخبط

 .فية واالرتجال ، وتجنب كثير من المواقف التي تثير كثيرا من المشاكل الص
  يؤدي التخطيط إلى مساعدة المعلم في النمو المهني المستمر ، واكتساب بعض المهارات الالزمة في

 3مجال التدريس .
 . حماية المعلم من النسيان لمحتوى الدرس و يعتبر متابعة حقيقة لعملية التدريس وتقويمها 
 . توعية المعلم بأهمية التخطيط في إنجاح العملية التعليمية 
  تساعد المعلم على التكيف و حسن التعامل مع الخبرات حسب متطلبات الموقف كما تجعله على

  4دراية بالحاجات الواجب مقابلتها أثناء الدرس .
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وعليه فإن إكتساب مهارات التخطيط لدرس التربية البدنية والريضاية يعتبر من الواجبات الضرورية 
تتوفر في سولكه التدريسي حيث أن عملية  التخطيط مهمة جدا للطلبة و من األساسيات التي يجب أن 

 وتساعد مختلف أطراف العملية التربوية في تحقيق األهداف و تنظم العملية التعليمية .

( يتبين لنا أن درجة إكتساب الطلبة لمهارات 21ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
هة نظر الطلبة أنفسهم حسب مقياس ليكرت الخماسي ) أنظر التخطيط كانت بدرجة كبيرة  من وج

،أما درجة إكتساب مهارات التخطيط من وجهة نظر  % 52.67( بنسبة اكتساب بلغت  8الملحق رقم 
حيث نالحظ أنه يوجد توافق في درجة  % 46األساتذة كانت بدرجة كبيرة  أيضا وبنسبة إكتساب بلغت 

األساتذة وهذا ما يدل على فعالية برنامج التربية العملية في إكسابه اإلكتساب بين وجهة نظر الطلبة و 
 مهارات التخطيط للطلبة .

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

فعالية  :غزة حيث كانت الدراسة تحت عنوان -بجامعة األزهر  2010دراسة منال ابراهيم مصطفى 
برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر 

و خلصت الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية العملية و من بغزة 
 بينها مهارة التخطيط .

 العملية بعنوان التربية الجزائر -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة
 بجامعة والرياضية التربية البدنية بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها

 مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة االغواط حيث توصلت
 ومستمرة مكثفة لتدريبات الطلبة إخضاع يجب لذا كافية غير ولكنها التخطيط التدريس من بينها مهارات

 حديثة. تربوية تقنيات على باالعتماد سلوكه في المرغوب التغيير إلحداث
 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

أن برنامج التربية العملية له دور في إعداد الطالب ويكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية ومن 
 ةالتربي برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات بينها مهارات التخطيط ، توصلت أيضا الى أن

 .العملية التربية مهارات مناسًبا لمعالجة مدخال العملية تعد
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 وتتعارض هذه الفرضية مع :

 بعنوان  األردن -بالجامعة الهاشمية  2008احميدة  محمود خوالدة وفتحي فنخور مصطفى دراسة
رانيا  الملكة كلية في الطفل تربية في تخصص المعلمين الطلبة تواجه التي العملية التربية مشكالت

 رانيا بكلية الملكة العملية التربية برنامج الهاشمية حيث توصلت هذه الدراسة الى : أن بالجامعة للطفولة
 إكساب أجل من مناسب، وتوظيفه بشكل تطبيقه بضرورة المبذولة الجهود من الرغم وعلى للطفولة
 . والتعديل طورالت مزيد من إلى غير كافي و بحاجة الالزمة، الكفايات المعلمين الطلبة

 

بناءا على ما سبق يرى الباحث أن الفرضية الجزئية األولى للدراسة القائلة يساهم برنامج التربية 
العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مهارات التخطيط للدرس 

 قد تحققت
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 الجزئية الثانية : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية-2
للتحقق من صحة الفرضية القائلة : يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية المهارات التنفيذية للتدريس قمنا بما يلي :

المعيارية ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 22الجدول رقم )
ومجموع الدرجات لعبارات المحور الثاني المهارات التنفيذية )من وجهة نظر الطلبة ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(
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 1 227 0,50 4,54 54 27 46 23 0 0 0 0 0 0 22العبارة_

 2 221 0,50 4,42 42 21 58 29 0 0 0 0 0 0 25العبارة_

 3 221 0,76 4,42 56 28 32 16 10 5 2 1 0 0 26العبارة_

 23 184 0,84 3,68 20 10 32 16 44 22 4 2 0 0 27العبارة_

 24 180 0,70 3,60 8 4 48 24 40 20 4 2 0 0 33العبارة_

 25 180 0,86 3,60 18 9 30 15 46 23 6 3 0 0 42العبارة_
ن
ني
او
تع
لم
 ا
ذة
ات
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ر
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هة
ج
 و
ن
م

 

 1 196 0,78 3,92 22 11 52 26 22 11 4 2 0 0 22عبارة_

 2 196 0,67 3,92 18 9 56 28 26 13 0 0 0 0 37عبارة_

 3 187 0,92 3,74 18 9 52 26 16 8 14 7 0 0 19عبارة_

 23 165 0,93 3,30 10 5 32 16 36 18 22 11 0 0 31عبارة_

 24 158 0,93 3,16 6 3 34 17 30 15 30 15 0 0 30عبارة_

 25 149 0,84 2,98 2 1 24 12 48 24 22 11 4 2 42عبارة_
العام من وجهة المتوسط الحسابي 

 نظر الطلبة
4.09 

المتحصل  النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات

 من وجهة نظر الطلبة عليها
81.86 % 

وجهة نظر المتوسط الحسابي العام من 

 األساتذة
3.48 

المتحصل النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات 

 من وجهة نظر األساتذةعليها 
69.55 % 
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 نتائج الفرضية الجزئية الثانية )القراءة اإلحصاية( :عرض وتحليل  -2-1

( لدرجة إكتساب طلبة 22العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن          
صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

ضعيفة )بدرجة فحظي الوزن   األولىالمرتبة  قد جاءت في( .المناسب الوقت في الصافرة )أستخدم
( %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) (ضعيفة)بدرجة (،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  (جدا

( 23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %00( بنسبة )00كان تكراره ) (متوسطة)بدرجة ،والوزن 
 ( .%54( تكرار بنسبة )27فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(الوزن ( ،أما %46بنسبة )

( 4.54( كان يساوي )22رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.227(، ومجموع درجات قدرها )0.50بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 22العبارة رقم ) أما
( .المناسب الوقت في الصافرة )يستخدمصيغت والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

(،أما %00ار بنسبة )( تكر 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األولىالمرتبة  فقد جاءت في
( 11كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %04بنسبة ) ( تكرار02فحظي بـ) )بدرجة ضعيفة(الوزن 

)بدرجة كبيرة ( ،أما الوزن %52( بنسبة )26كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %22بنسبة )
 (%22( تكرار بنسبة )11فحظي بـ ) جدا(

( 3.92( كان يساوي )22رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.78بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 25العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 إزالة على )أحرصصيغت   والتيتربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم للمهارات التنفيذية لدرس ال

بـ   )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت في( .مساحات اللعب  من عوائق أي
( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00)

( بنسبة 29كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %00( بنسبة )00كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(
 ( .%42( تكرار بنسبة )21فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن 58%)

( بإنحراف 4,42( كان يساوي )25رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.221مجموع درجات قدرها )(، و 0.50معياري قدره )



 

 218 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 37العبارة رقم ) أما
 المباريات تحكيم في المتعلمين )يشركصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيوالمواقف التطبيقية . ( 
)بدرجة ( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00تكرار بنسبة )

( %56( بنسبة )28كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %26( بنسبة )13كان تكراره ) متوسطة(
 (%18( تكرار بنسبة )09فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(،أما الوزن 

( 3.92( كان يساوي )37رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.67بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 26العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 صوتي )أستخدمصيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

)بدرجة فحظي الوزن  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في(  و أوظف ألفاظ تزيد من دافعية المتعلمين بفاعلية
بنسبة  ( تكرار01فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00ار بنسبة )( تكر 00بـ )  ضعيفة جدا (

كان تكراره  )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %10( بنسبة )05كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن 02%)
 ( .%56( تكرار بنسبة )28فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %32( بنسبة )16)

( 4.42( كان يساوي )26رقم )ط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة كما نالحظ أن المتوس        
 (.221(، ومجموع درجات قدرها )0.76بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 19العبارة رقم ) أما
)يلتزم باألسلوب التربوي المناسب عند صيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين( 

)بدرجة ضعيفة ي الوزن فحظ  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت فياللجوء لعقاب المتعلمين خالل الحصة( 
( %14بنسبة ) ( تكرار07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  جدا(

( 26كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %16( بنسبة )08كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(،والوزن 
 (%18بنسبة )( تكرار 09فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %52بنسبة )

( 3.74( كان يساوي )19رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.187(، ومجموع درجات قدرها )0.92بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 27العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 يتعلمه ما )أربطصيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 
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)بدرجة فحظي الوزن  الثالثة و العشرون المرتبة  فقد جاءت في( .وخبراتهم اليومية بحياتهم المتعلمين
بنسبة  ( تكرار02فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00رار بنسبة )( تك00بـ )  ضعيفة جدا(

كان تكراره  )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %44( بنسبة )22كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن 04%)
 ( .%20( تكرار بنسبة )10فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %32( بنسبة )16)

( 3.68( كان يساوي )27رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.184(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 31العبارة رقم ) أما
)يربط معلومات الدرس السابق بالالحق.( صيغت  والتيألساتذة المتعاونين)المشرفين(  من وجهة نظر ا

( تكرار بنسبة 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثالثة و العشرون المرتبة  فقد جاءت في
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %22بنسبة ) ( تكرار11فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 00%)

( ،أما الوزن %32( بنسبة )16كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %36( بنسبة )18) تكراره
 (%10( تكرار بنسبة )05فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 3.30( كان يساوي )31رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.165درجات قدرها )(، ومجموع 0.93بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 33العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
)أربط أجزاء الدرس صيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

  ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيبعضها ببعض و أوضح العالقة بين هذه األجزاء للمتعلمين( 
 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن 

( ،والوزن %40( بنسبة )20كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %04بنسبة ) ( تكرار02فحظي)
( تكرار 04فحظي بـ ) بدرجة كبيرة جدا()( ،أما الوزن %48( بنسبة )24كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(

 ( .%08بنسبة )

( 3.60( كان يساوي )01رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.70بإنحراف معياري قدره )

فيذية لدرس التربية البدنية والرياضية ( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التن30العبارة رقم ) أما
 الفضاءات جميع من )يستفيدصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

)بدرجة فحظي الوزن   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( .رؤيته مجال تقع في أن على والمساحات
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بنسبة  ( تكرار15فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  ضعيفة جدا(
كان  )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %30( بنسبة )15كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن 30%)

 (%06( تكرار بنسبة )03فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %34( بنسبة )17تكراره )

( 3.16( كان يساوي )30رقم )العبارة  كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان        
 (.158(، ومجموع درجات قدرها )0.93بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 42العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 الراجعة التغذية )أقدمصيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

( تكرار 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( .المناسب الوقت في
 )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %06بنسبة ) ( تكرار03فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00بنسبة )

( ،أما الوزن %30( بنسبة )15راره )كان تك )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %46( بنسبة )23كان تكراره )
 ( .%18( تكرار بنسبة )09فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 3.60( كان يساوي )42رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.86بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 42العبارة رقم ) أما
 الوقت في الراجعة التغذية )يقدمصيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( تكرار بنسبة 02)بـ   )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( .المناسب
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %22بنسبة ) ( تكرار11فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 04%)

( ،أما الوزن %24( بنسبة )12كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %48( بنسبة )24تكراره )
 (%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 2.98( كان يساوي )42رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.149(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

( 4.09( أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قد بلغ )22كما نالحظ في الجدول رقم )
أما  المتوسط الحسابي العام من  % 81.86ت المتحصل عليها قد بلغت والنسبة المؤوية لمجموع الدرجا

( و النسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 3.48وجهة نظر األساتذة بلغ )
69.55%  . 
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 مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية : -2-2

( لدرجة إكتساب طلبة 22العبارة رقم)( نالحظ أن 22من خالل النتائج الموجودة في الجدول )         
صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

ابي حيث أن المتوسط الحسالمرتبة األولى  قد جاءت في( .المناسب الوقت في الصافرة )أستخدم
(، ومجموع درجات 0.50( بإنحراف معياري قدره )4.54( كان يساوي )22رقم )لتكرارات أوزان العبارة 

 (.227قدرها )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 22العبارة رقم ) أما
( .المناسب الوقت في الصافرة )يستخدمصيغت والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( كان يساوي 22رقم )حيث أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة المرتبة األولى  فقد جاءت في
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.78( بإنحراف معياري قدره )3.92)

عن المهارات التنفيذية للدرس ،حيث أن يعتبر استخدام الصافرة من بين السلوكيات األدائية التي تعبر 
الصافرة تعتبر أحد مميزات أستاذ التربية البدنية عن غير، وتلعب الصافرة دورا مهما أثناء تنفيذ الحصة 
فهي أحد و سائل االتصال بين األستاذ والتالميذ، كما تساهم كذلك في ظبط النظام أثناء درس التربية 

التالميذ بواسطتها ونظرا لهذا الدور الكبير الذي تلعبه االستخدامات  البدنية والرياضية من خالل توجه
المختلفة للصافرة فإن إكتساب الطالب لمهارة استخدام وتوظيف الصافرة من شأنه أن يساعده في تنفيذ 
درسه بالشكل الالزم والتحكم أكثر في تصرفات التالميذ لذا وجب الزما على أستاذ التربية البدنية 

 ية أو الطالب الخاضع لبرنامج التربية العملية أن يجيد إستخدام الصافرة والرياض

 حيث تقوالن : وتطرقت ناهد محمود ونيللي فهيم الى  مهارة استخدام الصافرة

من األفضل أخذ شهيق قبل استخدام الصافرة وكيفية التحكم في الصوت الصادر منها عن طريق  -
 استخدام جزء من اللسان أثناء النفخ .

 تستخدم الصافرة كوسيلة لالتصال . -

 . –الصادر أثناء التدريس  –من أسس التعامل بالصافرة أن يتم وضع أسس لصوت الصافرة  -

ليس من المحبب أن تزيد من استخدامات الصافرة حتى ال يرهق المعلم نفسه وأيضا حتى يشعر  -
 التالميذ بأهمية استخدام الصافرة .

اض مختلفة مثال استخدم نفس الصوت في حالة المناداة فهذا يساعد عدم استخدام نفس االشارة ألغر  -
 في فهم المطلوب .
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استخدام الصافرة يكون من العوامل المساعدة في حالة التدريس في مكان واسع حيث يفضل   -
 1استخدام االشارات اليدوية مع الصافرة بدون كالم ، وبالتالي تبنى اسس للصافرة و استخداماتها .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 25العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )           
 إزالة على )أحرصصيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

حيث أن المتوسط الحسابي لتكرارات المرتبة  الثانية  فقد جاءت في( .مساحات اللعب  من عوائق أي
(، ومجموع درجات قدرها 0.50( بإنحراف معياري قدره )4,42( كان يساوي )25رقم )أوزان العبارة 

(221.) 

يقصد بإزالة العوائق من الملعب توفير شروط  األمن و السالمة في درس التربية الرياضية أي التقليل  
در اإلمكان ,ويمكن توفير عامل األمن و السالمة بدرس من فرص وقوع اإلصابات بين التالميذ بق

التربية البدنية، يقول محمود عوض بسيوني ,فيصل ياسين الشاطي من أجل توفير عوامل األمن 
 والسالمة يجب :

 إكساب التالميذ األداء السليم للحركة  -
 ان تكون األدوات المستخدمة و األرضية مطابقة للمواصفات السليمة  -
 2يكون المدرس  على دراية كاملة باإلصابات الرياضية ان  -

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات 26العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )
 بفاعلية صوتي )أستخدمصيغت   والتيالتنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

أن المتوسط الحسابي حيث  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في(  المتعلمينوأوظف ألفاظ تزيد من دافعية 
(، ومجموع درجات 0.76( بإنحراف معياري قدره )4.42( كان يساوي )26رقم )لتكرارات أوزان العبارة 

 (.221قدرها )

كالم إن إستخدام الطالب المتربص أو أستاذ التربية البدنية والرياضية للصوت بفاعلية يكون من خالل ال
الواضح و الصوت المسموع ما يجعل التواصل بيه و بين التالميذ أكثر فاعلية أثناء الحصة، واستخدامه 
أيضا للعبارات التحفيزية و التشجيعية يزيد من رغبة التالميذ في المشاركة وبالتالي نشاط أكبر في 

 لي :حول  مهارة استخدام الصوت ماي ناهد محمود ونيللي رمزي الحصة حيث تقول 
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تدريس التربية الرياضية يتطلب مجهودا كبيرا من أصواتنا ألن أغلب هذا النشاط يتم في مجال به   -
كثير من األصوات المتداخلة مثل صوت ارتطام الكرات، وكثير من المدرسين يتعب كثيرا حتى يستطيع 

 سماع صوته  أثناء التدريس .

أن تتحدث بهدوء وبصوت واضح  بحيث تجعل حاول أن تأخذ نفسا عميقا قبل التحدث و حاول  -
 صوت الزفير هو الذي يحمل الكلمة .

حاول ان تقف في اتجاه الرياح ان وجدت بحيث تقوم هذه الرياح بحمل الكلمات التي تقولها وتقوم  -
 1هذه الرياح بتوصيلها .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 19العبارة رقم ) أما
)يلتزم باألسلوب التربوي المناسب عند صيغت   والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين( 

أن المتوسط الحسابي  حيث  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت فياللجوء لعقاب المتعلمين خالل الحصة( 
(، ومجموع درجات 0.92( بإنحراف معياري قدره )3.74( كان يساوي )19رقم )لتكرارات أوزان العبارة 

 (.187قدرها )

إن االلتزام باألسلوب التربوي عند عقاب التالميذ من بين المهارات الفرعية المكونة للمهارات التنفيذية 
تربية البدنية و الرياضية حيث يقول محمد سعد زغلول أن من بين الواجب توفرها عند الطالب و أستاذ ال

 انماط السلو  الواجب توفرها في مهارة التعزيز التي تندرج تحت المهارات التنفيذية تتمثل في : 

 . يستخدم الثواب و العقاب بشكل متوازن 

  . يؤكد على حرية التلميذ واعتماده على نفسه 

  2بوسائل سلبية كالتأنيب و العقاب الجسدي .ال يستخدم تحفيز التعليم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 27العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 يتعلمه ما )أربطصيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

أن المتوسط  حيث الثالثة والعشرون المرتبة  فقد جاءت في( .وخبراتهم اليومية بحياتهم المتعلمين
(، ومجموع 0.84( بإنحراف معياري قدره )3.68( كان يساوي )27رقم )الحسابي لتكرارات أوزان العبارة 

 (.184درجات قدرها )
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ية البدنية والرياضية ( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس الترب31العبارة رقم ) أما
)يربط معلومات الدرس السابق بالالحق.( صيغت  والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

( كان 31رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث الثالثة والعشرون المرتبة  فقد جاءت في
 (.165درجات قدرها )(، ومجموع 0.93( بإنحراف معياري قدره )3.30يساوي )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 33العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
)أربط أجزاء الدرس صيغت   والتيللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

  ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيبعضها ببعض و أوضح العالقة بين هذه األجزاء للمتعلمين( 
( بإنحراف معياري قدره 3.60( كان يساوي )01رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث

 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.70)

إن عملية ربط أجزاء الدرس ببعضها و كذا ربط معلومات الدرس السابق بالالحق تعتبر من بين أهم 
المهارات التنفيذية و ذلك لما تكتسيه من أهمية في مواصلة عملية التعلم ألن من المعروف أن أجزاء 

ألن الدرس القادم الدرس تكون مترابطة ومتكاملة واليمكن الفصل بينها و كذلك تتابع الدروس مهم جدا 
يكون له عالقة كبيرة بالسابق لذا وجب على طالب التربية العملية وكذا أساتذة التربية البدنية والرياضية 

ريط : أن  يقول عبد الرحمان الجعيدأن يكون ملما بهذا الترابط و أن يوفق في الربط بينها حيث 
ئية، يعتبر من بين أهم المهارات الفرعية التي الخبرات التعليمية الجديدة بالخبرات السابقة بصورة بنا

 تكون مهارة التهيئة و هي تندرج ضمن المهارات التنفيذية .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 42العبارة رقم )( أن 22كما نالحظ في الجدول رقم )         
 الراجعة التغذية )أقدمصيغت   تيوالللمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( .المناسب الوقت في
 (.180(، ومجموع درجات قدرها )0.86( بإنحراف معياري قدره )3.60( كان يساوي )42رقم )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية 42العبارة رقم ) أما
 الوقت في الراجعة التغذية )يقدمصيغت  والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين( 

( 42رقم )زان العبارة أن المتوسط الحسابي لتكرارات أو  حيث  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( .المناسب
 (.149(، ومجموع درجات قدرها )0.84( بإنحراف معياري قدره )2.98كان يساوي )

إن أسس تقديم التغذية الراجعة تعتبر من بين المهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية يحث 
بأنها : جميع المعلومات التي تؤثر على المتعلم خالل  يعرف مزروع السعيد وآخرون التغذية الراجعة
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العملية التعليمية لمعرفة و تقييم سلوكه ومن أجل تقويمه و كذلك تصحيح أدائه ، وهي جد مهمة بالنسبة 
 1للمتعلم باعتبارها نهاية و بداية عملية التواصل بين المتعلم والمعلم .

 كما يلي : عبد الحليم محمودوللتغذية الراجعة وضائف عديدة يحددها 

 توجيه األداء  -

 تعزيز األداء  -

 2.( التحفيز ) دافعية األداء -

أما فيما يخص تصنيف و أنواع التغذية الرجعية فهي تصنف على أساس المصدر الى : الى تغذية 
داخلية ، أي من المتعلم نفسه أو خارجية من قبل األستاذ، وتصنف على أساس توقيت تدخلها الي : 
التغذية الراجعة المتزامنة و التي تكون خالل األداء، و التغذية الرجعية البعدية والتي تكون بعد االنتهاء 
من أداء المهارة وتضمن التغذية الرجعية الفورية أي بعد االنتهاء من األداء مباشرة أو مؤجلة اي بعد 

دى الطالب من أجل أحد المكونات مدة زمنية من االنتهاء من أداء المهارة وهذا ما يجب أن يتوفر ل
 األساسية للمهارات التنفيذية .

و عليه فإن المهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية تندرج ضمنها مجموعة كبيرة من المهارات 
الفرعية من خاللها يتم الحكم على مدى إكتساب الطالب للمهارات التنفيذية مثل ما تم مناقشته في هذه 

ضية وذلك من أجل تحكم أكبر للطالب في درسه ومن أجل فاعلية أكبر لحصة التربية البدنية الفر 
 والرياضية وكذا من اجل إستفادة أكبر للتلميذ من الحصة .

( يتبين لنا أن درجة إكتساب الطلبة للمهارات 22ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
التنفيذية كانت بدرجة كبيرة  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم حسب مقياس ليكرت الخماسي ) أنظر 

،أما درجة إكتساب مهارات التخطيط من وجهة نظر  % 81.86( بنسبة اكتساب بلغت  8الملحق رقم 
حيث نالحظ أنه يوجد توافق في  % 69.55األساتذة كانت بدرجة كبيرة  أيضا وبنسبة إكتساب بلغت 

درجة اإلكتساب بين وجهة نظر الطلبة واألساتذة وهذا ما يدل على فعالية برنامج التربية العملية في 
 ة .إكسابه المهارات التنفيذية للطلب
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 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 لتعديل مقترح تدريبي إشرافي برنامج العراق بعنوان اثر –بجامعة تكريت  2009سالم  دراسة زياد 
تكريت حيث خلص هذه الدراسة الى أن  جامعة في الرياضية مطبقي التربية لدى التدريسي السلوك
الذي يندرج  المطبقين الطلبة لدى التدريسي السلو  تعديل في المقترح له فاعلية كبيرة االشرافي البرنامج

 ضمن المهارات التنفيذية .
 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 

 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية
وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات الجزائر حيث أكدت الدراسة على 

 التنفيذية لدرس التربية البدنية و الرياضية .

دراسة تقييمية  :الجزائر بعنوان - 03أطروحة دكتوراه  جامعة الجزائر  2013دراسة الصغير مساحلي 
نهاج التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم المتوسط وعالقتها بمهارات التدريس لمحتوى عناصر م

التي تقول  كبيرة بنسبة الثانية الفرضية اجتماعي داخل القسم حيث تحققت-لديهم  وطبيعة التفاعل النفس
 الصف وتنظيم وإدارة التنفيذ التخطيط هي مهارة األداء مستوى  حيث من ممارسة المهارات أكثر " أن 

 .والتقويم المهني اإلعداد لمهارات الممارسة مستوى  يقل بينما

 فلسطين . –بجامعة األقصى  2009كما إن هذه الفرضية تتعارض دراسة أحمد يوسف حمدان 

 التربية بكلية المعلمين للطلبة األداء التدريسي تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم بعنوان 

 الممارسات المقيمين حيث بينت الدراسة ان المعلمين نظر وجهة األقصى من بجامعة والرياضية البدنية
 كانت األقصى بجامعة التربية  الرياضية بكلية المعلمين للطلبة التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة

 البصري  التقديم الواجب التعليمي وأخطاء المعرفي وشرح التقديم أخطاء ( األبعاد في جداً  كبيرة
 . )الدرس ختام أخطاء و -والتمرينات والنداء اإلصالح أخطاء و  النموذج((

 

بناءا على ما سبق يرى الباحث أن الفرضية الجزئية الثانية للدراسة القائلة يساهم برنامج التربية 
العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المهارات التنفيذية قد 

 تحققت
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 عرض و تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :-3
للتحقق من صحة الفرضية القائلة : يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية مهارات التقويم قمنا بما يلي :

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ( التكرارات والنسب المئوية 23الجدول رقم )
ومجموع الدرجات لعبارات المحور الثالث  مهارات التقويم  )من وجهة نظر الطلبة ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 العبارات 
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 1 200 0,76 4,00 26 13 50 25 22 11 2 1 0 0 52 العبارة
 2 196 0,67 3,92 14 7 68 34 14 7 4 2 0 0 51 العبارة
 3 194 0,82 3,88 24 12 44 22 28 14 4 2 0 0 47 العبارة
 12 169 0,78 3,38 4 2 44 22 38 19 14 7 0 0 48 العبارة
 13 167 0,82 3,34 6 3 38 19 40 20 16 8 0 0 45 العبارة
 14 160 0,81 3,20 2 1 36 18 44 22 16 8 2 1 46 العبارة

ن
ني
او
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لم
 ا
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ج
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 1 163 0,85 3,26 6 3 32 16 46 23 14 7 2 1 56 عبارة
 2 161 0,84 3,22 2 1 38 19 44 22 12 6 4 2 46 بارةع

 3 161 0,74 3,22 0 0 40 20 42 21 18 9 0 0 50 عبارة
 12 150 0,64 3,00 0 0 20 10 60 30 20 10 0 0 44 عبارة
 13 148 0,78 2,96 2 1 22 11 46 23 30 15 0 0 49 عبارة

 14 144 0,72 2,88 0 0 18 9 54 27 26 13 2 1 51 عبارة
المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر 

 الطلبة
3.64 

 المتحصل عليها النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات

 من وجهة نظر الطلبة
72.88 % 

وجهة نظر المتوسط الحسابي العام من 

 األساتذة
3.08 

المتحصل عليها النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات 

 من وجهة نظر األساتذة
61.51 % 
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة )القراءة اإلحصاية( : -3-1

( لدرجة إكتساب طلبة 52العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن          
أثناء القيام )أراعي الفروق الفردية صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظرهم 

( تكرار 00بـ )  (ضعيفة جدا)بدرجة فحظي الوزن   األولىالمرتبة  قد جاءت في( .بالتقويم التحصيلي
 (متوسطة)بدرجة ( ،والوزن %02بنسبة ) ( تكرار01فحظي) (ضعيفة)بدرجة (،أما الوزن %00بنسبة )

( ،أما الوزن %50( بنسبة )25كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %22( بنسبة )11كان تكراره )
 ( .%26( تكرار بنسبة )13فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 4.00( كان يساوي )52رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.200(، ومجموع درجات قدرها )0.76بإنحراف معياري قدره )

ة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة ( لدرج56العبارة رقم ) أما
فقد )يتابع مدى تحقيق األهداف من خالل التقويم التحصيلي( صيغت والتيالمتعاونين)المشرفين(  

(،أما الوزن %02( تكرار بنسبة )01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األولىالمرتبة  جاءت في
( 23كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة ) ( تكرار07فحظي بـ) )بدرجة ضعيفة(

)بدرجة كبيرة ( ،أما الوزن %32( بنسبة )16كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %46بنسبة )
 (%06( تكرار بنسبة )03فحظي بـ ) جدا(

( 3.26( كان يساوي )56قم )ر كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.163(، ومجموع درجات قدرها )0.85بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 51العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )         
 بما المتنوعة المتعلمين  تقويم أساليب )أستخدمصيغت   والتيلمهارات التقويم من وجهة نظرهم 

بـ   )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت في( .بينهم الفردية الفروق  يناسب
( ،والوزن %04بنسبة ) ( تكرار02فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00)

سبة ( بن34كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %14( بنسبة )07كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(
 ( .%14( تكرار بنسبة )07فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن 68%)

( 3.92( كان يساوي )25رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.67بإنحراف معياري قدره )
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( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 46العبارة رقم ) أما
فقد )يحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة مألها( صيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين(  

أما الوزن (،%04( تكرار بنسبة )02بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  جاءت في
( بنسبة 22كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %12بنسبة ) ( تكرار06فحظي) )بدرجة ضعيفة(

 )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %38( بنسبة )19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن 44%)
 (%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ )

( 3.22( كان يساوي )46رقم )ارات أوزان العبارة كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكر         
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 47العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )         
وموضوعية(  بدقة المتعلمين أداء متابعة )أحرص علىصيغت   والتيلمهارات التقويم من وجهة نظرهم 

(،أما %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا (فحظي الوزن  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في
( 14كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %04بنسبة ) ( تكرار02فحظي) )بدرجة ضعيفة(الوزن 

 )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %44)( بنسبة 22كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %28بنسبة )
 ( .%24( تكرار بنسبة )12فحظي بـ )

( 3.88( كان يساوي )47رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.194(، ومجموع درجات قدرها )0.82بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 50العبارة رقم ) أما
 فقد جاءت في( للمتعلمين و يحتفظ بها تقويمية يستعمل سجالت)صيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين( 

)بدرجة زن (،أما الو %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثالثةالمرتبة 
( %42( بنسبة )21كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %18بنسبة ) ( تكرار09فحظي) ضعيفة(

فحظي بـ  )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %40( بنسبة )20كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(،أما الوزن 
 (%00( تكرار بنسبة )00)

( 3.22( كان يساوي )50رقم )زان العبارة كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أو         
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.74بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 48العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )         
)أستخدم التقويم التكويني في مختلف الوحدات صيغت   والتيلمهارات التقويم من وجهة نظرهم 
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( تكرار بنسبة 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثانية عشرالمرتبة  فقد جاءت في التعلمية
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة ) ( تكرار07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 00%)

)بدرجة ( ،أما الوزن %44( بنسبة )22كان تكراره ) كبيرة()بدرجة ( ،والوزن %38( بنسبة )19تكراره )
 ( .%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 3.38( كان يساوي )48رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.169(، ومجموع درجات قدرها )0.78بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 44العبارة رقم ) أما
 أدوات باستخدام المنشودة لألهداف المتعلمين تعلم من يتأكد)صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين(  

( تكرار 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثانية عشرالمرتبة  فقد جاءت في( المالئمة التقويم
 )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %20بنسبة ) ( تكرار10فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00بنسبة )

( ،أما الوزن %20( بنسبة )10كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %60( بنسبة )30كان تكراره )
 (%00( تكرار بنسبة )00فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 3.00( كان يساوي )44رقم )الحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة كما ن        
 (.150(، ومجموع درجات قدرها )0.64بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 45العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )         
المرتبة  فقد جاءت في)أعرف مختلف شبكات التقويم( صيغت   والتيلمهارات التقويم من وجهة نظرهم 

)بدرجة (،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   ما قبل األخيرة
( %40( بنسبة )20كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %16بنسبة ) ( تكرار08فحظي) ضعيفة(
( 03فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %38( بنسبة )19ره )كان تكرا )بدرجة كبيرة(،والوزن 

 ( .%06تكرار بنسبة )

( 3.34( كان يساوي )45رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.167(، ومجموع درجات قدرها )0.82بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 49العبارة رقم ) أما
ما قبل المرتبة  فقد جاءت في( .التقويم استمرارية على يحافظ)صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين(  

 جة ضعيفة()بدر (،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األخيرة
( ،أما %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %30بنسبة ) ( تكرار15فحظي)
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( 01فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %22( بنسبة )11كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(الوزن 
 (%02تكرار بنسبة )

( 2.96( كان يساوي )49رقم )بارة كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان الع        
 (.148(، ومجموع درجات قدرها )0.78بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 46العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )         
)أحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة صيغت   والتيلمهارات التقويم من وجهة نظرهم 

( تكرار بنسبة 01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيمألها( 
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %16بنسبة ) ( تكرار08فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 02%)

)بدرجة ( ،أما الوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) رة()بدرجة كبي( ،والوزن %44( بنسبة )22تكراره )
 ( .%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 3.20( كان يساوي )46رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.160(، ومجموع درجات قدرها )0.81بإنحراف معياري قدره )

درجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة ( ل51العبارة رقم ) أما
 الفروق  يناسب بما المتنوعة المتعلمين تقويم أساليب )يستخدمصيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين( 

( تكرار بنسبة 01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيبينهم(  الفردية
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %26بنسبة ) ( تكرار13فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 02%)

( ،أما الوزن %18( بنسبة )09كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %54( بنسبة )27تكراره )
 (%00( تكرار بنسبة )00فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(

( 2.88( كان يساوي )51رقم )كرارات أوزان العبارة كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لت        
 (.144(، ومجموع درجات قدرها )0.72بإنحراف معياري قدره )

( 3.64( أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قد بلغ )23كما نالحظ في الجدول رقم )
أما  المتوسط الحسابي العام من  % 72.88والنسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 

( و النسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 3.08وجهة نظر األساتذة بلغ )
61.51%  
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 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة : -3-2
بة السنة ( لدرجة إكتساب طل52العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن 

)أراعي الفروق الفردية أثناء القيام بالتقويم صيغت بـ   والتيالثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظرهم 
( 52رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة  حيث  األولىالمرتبة  قد جاءت في( .التحصيلي

 (.200قدرها ) (، ومجموع درجات0.76( بإنحراف معياري قدره )4.00كان يساوي )

لكل فرد قدراته البدنية الخاصة ومقوماته الفكرية وكذلك تختلف قدراتهم الذهنية أي أنه اليمكن أن يكون 
جل التالميذ بمستوى بدني وعقلي ومهاري واحد وهذا مايجب أن يراعيه الطالب واألستاذ أثناء القيام 

لي وفق النتائج المستخرجة من التقويم بالتقويم التحصيلي حيث يجب عليه أن يبني التقويم التحصي
أن من بين  محمد سعد زغلول ومصطفي السايحالتشخيصي التي تبين الفروق بين تالميذه حيث يقول 

 أنماط السلو  الواجب مراعاتها في مهارات التقويم مايلي : 

  . يراعي الفروق الفردية أثناء االختبارات البدنية و المهارية 
  يم كأنها جزء من الدرس  .يستخدم وسيلة التقو 
 .  1يشجع التالميذ على التقويم الذاتي والمشتر 

أهمية الموديول في تنمية المهارات التدريسية التي من ظمنها مهارة التقويم  وأبرز امام مختار حميدة
النشاط يتيح الموديول أفضل الفرص لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث يثير فيهم حيث يقول : 

 2وضرورة إعمال الفكر واتخاذ القرارات بأنفسهم مما يساعد على تنمية المهارات المطلوبة لديهم .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 56العبارة رقم ) أما
فقد ويم التحصيلي( )يتابع مدى تحقيق األهداف من خالل التقصيغت والتيالمتعاونين)المشرفين(  

( 3.26( كان يساوي )56رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و  األولىالمرتبة  جاءت في
 (.163(، ومجموع درجات قدرها )0.85بإنحراف معياري قدره )

حيث يجب على الطالب متابعة مدى تحقيقه لألهداف الموضوعة مسبا من خالل التخطيط الدوري 
ون ذلك بواسطة التقويم التحصيلي ومقارنة النتائج بالتقويم التشخيصي، وهذا مايدل على للفصل و يك

 إكتاسبه ألحد أهم أنماط السلو  المكونة لمهارة التقويم .
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( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم 51العبارة رقم )( أن 23كما نالحظ في الجدول رقم )
 الفروق  يناسب بما المتنوعة المتعلمين  تقويم أساليب )أستخدمصيغت   والتيمن وجهة نظرهم 

( 25رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت في( .بينهم الفردية
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.67( بإنحراف معياري قدره )3.92كان يساوي )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 46العبارة رقم ) أما
فقد )يحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة مألها( صيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين(  

( 3.22يساوي )( كان 46رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   الثانيةالمرتبة  جاءت في
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

لعل التوجه الحديث للقائمين على شؤون التربية البدنية والرياضية كالمفتشين أصبح يركز أكثر على 
مختلف شبكات التقويم و ذلك من أجل وضع األهداف ووالوقوف على نقاط القوة والضعف لدى 

تقدمها  المتعلمين وثم متابعة مدى تحقيق األهداف من خالل هذه الشبكات وذلك للفائدة والسهولة التي
شبكات التقويم المختلفة في هذه العملية وعليه فإن معرفة الطالب لمختلف شبكات التقويم وقدرته على 
ملئها وكيفية االستافدة منها تعتبر من أبرز األنماط السلوكية التي تدل على إكتاسبه لمهارات التقويم 

ة التي تمكن المسؤولين و المشرفين : ان  التقويم هو الوسيلفتحي الكرداني ومصطفى السايححيث يقول 
على العمل التربوي التعليمي بكافة تخصصاتهم من التعرف على فعالية العملية التعليمية و ما يحدث 
من تغيير على سلو  المتعلم من خالل األهداف المنشودة،فالتقويم هو العملية التي يمكن عن طريقها 

فهو عملية مستمرة باستمرار تنفيذ المنهاج والبرنامج كما التعرف على درجة تحقيق األهداف المرسومة ، 
 1أنه مكملة للخبرات المكتسبة منه و يقوم بها المعلم والمتعلم .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 50العبارة رقم ) أما
 فقد جاءت في( للمتعلمين و يحتفظ بها ميةتقوي يستعمل سجالت)صيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين( 

( بإنحراف 3.22( كان يساوي )50رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   الثالثةالمرتبة 
 (.161(، ومجموع درجات قدرها )0.74معياري قدره )

 السايح هي :إن من بين أنماط السلو  التي تعبر عن إمتال  مهارات التقويم كما يقول مصطفى 

 .  يشجع التالميذ على التقويم الذاتي والمشتر 
 . يستخدم أساليب مختلفة أثناء التقويم، بطاقات التسجيل وكتابة التقراير 
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 . 1يحتفظ بسجل دائم ألعمال التقويم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 49العبارة رقم ) أما
ما قبل المرتبة  فقد جاءت في( .التقويم استمرارية على يحافظ)صيغت  والتينين)المشرفين(  المتعاو 
( بإنحراف معياري 2.96( كان يساوي )49رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   األخيرة
 (.148(، ومجموع درجات قدرها )0.78قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات التقويم من وجهة نظر األساتذة 51العبارة رقم ) أما
 الفروق  يناسب بما المتنوعة المتعلمين تقويم أساليب )يستخدمصيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين( 

( 51رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و  األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيبينهم(  الفردية
 (.144(، ومجموع درجات قدرها )0.72( بإنحراف معياري قدره )2.88كان يساوي )

 أهم العوامل التي تساعد على نجاح عملية التقويم في النقاط التالية :ابرز وليد أحمد جابر 

 ما يذكر فيه اساليب التقويم التي توضح مدى اعتبار التقويم جزاء اساسيا من الموقف التعليمي ،ك
 تحقيقه 

  يجب أن يقوم المعلم بتقويم تتبعي لألهداف المرحلية بدون مالحظاته على الجزئية التي تحققت منها 
   . يراعي في التقويم أن يكون تشخيصيا وعالجيا في آن واحد 
 الطالب .  يجب أن تراعى الشمولية في التقويم اي مختلف  الجوانب التي تخص 
 . التنوع في استخدام أدوات التقويم مثل المالحظة  المباشرة وغيرها 
 .2 يجب أن يراعي التقويم ما يوجد من فروق في القدرات بين الطلبة 

ومن خالل هذا تبرز قيمة و أهمية التقويم في العملية التربوية ككل والدور الذي يلعب في بناء األهداف 
فائدته في التدخالت العالجية المختلفة من أجل تعديل األخطاء وتقويمها وتتبع مدى تحقيقها وكذا 

وتصويبها نحو ما يفيد المتعلمين من أجل إكتساب أكثر لمختلف المعارف والمهارات، من خالل هذه 
األهمية التي يكتسيها التقويم وجب على الطالب أثناء تكوينه أن يكتسب مختلف األنماط السلوكية 

هارات التقويم كمعرفته لمختلف شبكات التقويم وطرق االستفادة منها وكذا األساليب المعبرة عن م
 المختلفة للتقويم و غير ذلك من األنماط ،و هذا من أجل ينمى المهارات التقويمية لديه ويطورها .
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ت ( يتبين لنا أن درجة إكتساب الطلبة لمهارا23ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
التقويم كانت بدرجة كبيرة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم حسب مقياس ليكرت الخماسي ) أنظر الملحق 

،أما درجة إكتساب مهارات التخطيط من وجهة نظر األساتذة  % 72.88( بنسبة اكتساب بلغت  8رقم 
كتساب حيث نالحظ أنه يوجد فرق في درجة اإل % 61.51كانت بدرجة متوسطة وبنسبة إكتساب بلغت 

بين وجهة نظر الطلبة واألساتذة ، وعليه فإن الباحث يعتمد على درجة االكتساب من وجهة نظر 
األساتذة ألنها أكثر واقعية وخالية من الذاتية عكس الطلبة التي تتسم إجاباتهم بنوع من الذاتية ، إذن 

بة معاهد علوم وتقنيات يمكن القول أن برنامج التربية العملية يساهم بدرجة متوسطة في إكساب طل
 النشاطات البدنية والرياضية لمهارات التقويم .

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة والرياضيةالبدنية  التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي

 التربية ألستاذ التقويم كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
الحتياج و اهمية هذه الكفاية في المجال التربوي وفي عملية تقويم دروس التربية  نتيجة البدنية والرياضية

 البدنية والرياضية .

فعالية  :غزة حيث كانت الدراسة تحت عنوان -بجامعة األزهر  2010ة منال ابراهيم مصطفى دراس
برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر 

لعملية و من و خلصت الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية ابغزة 
 بينها مهارة التقويم .

 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

إعداد الطالب ويكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية و من  أن برنامج التربية العملية له دور في
 التربية برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات بينها مهارات التقويم ، توصلت أيضا الى أن

 .العملية التربية مهارات مناسًبا لمعالجة مدخال العملية تعد
الجزئية الثالثة للدراسة القائلة يساهم برنامج التربية بناءا على ما سبق يرى الباحث أن الفرضية 

 العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مهارات التقويم قد تحققت
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة :-4
ملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات للتحقق من صحة الفرضية القائلة : يساهم برنامج التربية الع

 النشاطات البدنية والرياضية مهارات إدارة القسم و االتصال قمنا بما يلي :

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 24الجدول رقم )
واالتصال )من وجهة نظر ومجموع الدرجات لعبارات المحور الرابع  مهارات إدارة القسم 

  الطلبة ومن وجهة األساتذة المتعاونين(
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 1 219 0,53 4,38 40 20 58 29 2 1 0 0 0 0 57 العبارة

 2 225 0,61 4,50 56 28 38 19 6 3 0 0 0 0 62 لعبارةا

 3 225 0,54 4,50 52 26 46 23 2 1 0 0 0 0 64 ارةالعب

 18 183 0,94 3,66 20 10 36 18 36 18 6 3 2 1 75 ارةالعب

 19 169 0,99 3,38 16 8 24 12 44 22 14 7 2 1 74 ارةالعب

 20 159 1,19 3,18 14 7 26 13 36 18 12 6 12 6 76 ارةالعب
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 1 196 0,67 3,92 14 7 68 34 14 7 4 2 0 0 58 عبارة

 2 195 0,68 3,90 18 9 54 27 28 14 0 0 0 0 66 عبارة

 3 193 1,01 3,86 30 15 40 20 16 8 14 7 0 0 65 عبارة

 18 129 0,93 2,58 4 2 6 3 46 23 32 16 12 6 76 عبارة

 19 127 0,91 2,54 4 2 4 2 46 23 34 17 12 6 74 عبارة

 20 127 0,97 2,54 4 2 10 5 34 17 40 20 12 6 75 عبارة

المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر 

 الطلبة
4.02 

المتحصل  النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات

 من وجهة نظر الطلبة عليها
80.34 % 

وجهة نظر المتوسط الحسابي العام من 

 األساتذة
3.93 

المتحصل النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات 

 من وجهة نظر األساتذةعليها 
67.84 % 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة )القراءة اإلحصاية( : -4-1

( لدرجة إكتساب طلبة 57العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن          
)أحقق االنضباط أثناء صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

بنسبة ( تكرار 00بـ )  (ضعيفة جدا)بدرجة فحظي الوزن   األولىالمرتبة  قد جاءت فيالحصص( 
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كان  (متوسطة)بدرجة ( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) (ضعيفة)بدرجة (،أما الوزن 00%)
)بدرجة ( ،أما الوزن %58( بنسبة )29كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %02( بنسبة )01تكراره )

 ( .%40( تكرار بنسبة )20فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 4.38( كان يساوي )57رقم )لحسابي لتكرارات أوزان العبارة كما نالحظ أن المتوسط ا        
 (.219(، ومجموع درجات قدرها )0.53بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر األساتذة 58العبارة رقم ) أما
  األولىالمرتبة  فقد جاءت في)ال يفرط في نقد المتعلمين ولومهم.( صيغت والتيالمتعاونين)المشرفين(  

فحظي  )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن 
( ،أما الوزن %14( بنسبة )07كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %04بنسبة ) ( تكرار02بـ)

( تكرار 07فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %68( بنسبة )34اره )كان تكر  )بدرجة كبيرة(
 (%14بنسبة )

( 3.92( كان يساوي )58رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.67بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 62العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
)ال أكز على فئة معينة من المتعلمين صيغت   والتيلمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

( 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيو أتعامل معهم جميعا.( 
)بدرجة ( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) )بدرجة ضعيفة(ا الوزن (،أم%00تكرار بنسبة )

( ،أما %38( بنسبة )19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %06( بنسبة )03كان تكراره ) متوسطة(
 ( .%56( تكرار بنسبة )28فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(الوزن 

( 4.50( كان يساوي )62رقم )ت أوزان العبارة كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارا        
 (.225(، ومجموع درجات قدرها )0.61بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر 66العبارة رقم ) أما
المرتبة  فقد جاءت في.( )يتمالك نفسه عند الغضبصيغت   والتياألساتذة المتعاونين)المشرفين(  

 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثانية
( ،أما %28( بنسبة )14كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي)
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( 09فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %54( بنسبة )27كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(الوزن 
 (%18تكرار بنسبة )

( 3.90( كان يساوي )66رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.195(، ومجموع درجات قدرها )0.68بإنحراف معياري قدره )

ساب طلبة السنة الثالثة لمهارة ( لدرجة إكت64العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
)واثق في أقوالي وأفعالي.( صيغت   والتيالتخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

(،أما %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا (فحظي الوزن  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في
( 01كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) )بدرجة ضعيفة(الوزن 

 )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %02بنسبة )
 ( .%52( تكرار بنسبة )26فحظي بـ )

( 4.50( كان يساوي )64رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.225(، ومجموع درجات قدرها )0.54اف معياري قدره )بإنحر 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر األساتذة 65العبارة رقم ) أما
فحظي  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في)بشوش دائم االبتسامة.( صيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين( 

( 07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  ()بدرجة ضعيفة جداالوزن 
)بدرجة ( ،أما الوزن %16( بنسبة )08كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة ) تكرار
( تكرار بنسبة 15فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %40( بنسبة )20كان تكراره ) كبيرة(

(30%) 

( 3.86( كان يساوي )65رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.193(، ومجموع درجات قدرها )1.01بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 75العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
أتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل )صيغت   والتيجهة نظرهم لمهارات إدارة القسم و االتصال من و 

( تكرار 01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثامنة عشرالمرتبة  فقد جاءت في (المتعلمين
 )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %06بنسبة ) ( تكرار03فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %02بنسبة )

( ،أما الوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %36( بنسبة )18كان تكراره )
 ( .%20( تكرار بنسبة )10فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(
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( 3.66( كان يساوي )75رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.183(، ومجموع درجات قدرها )0.94بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة 76العبارة رقم ) اأم
يبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية و الحاالت )صيغت  والتينظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

بـ   جة ضعيفة جدا()بدر فحظي الوزن  الثامنة عشرالمرتبة  فقد جاءت في( الخاصة داخل المؤسسة
( ،والوزن %32بنسبة ) ( تكرار16فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %12( تكرار بنسبة )06)

( بنسبة 03كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(
 (%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن 06%)

( 2.58( كان يساوي )76رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.129(، ومجموع درجات قدرها )0.93بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 74العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
أستقبل أولياء األمور وأعينهم في )صيغت   والتيصال من وجهة نظرهم لمهارات إدارة القسم و االت

فحظي الوزن   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( معرفة حالة أبناءهم السلوكية و التحصيلية
 ( تكرار07فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %02( تكرار بنسبة )01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(

( 12كان تكراره ) )كبيرة(( ،والوزن %44( بنسبة )22كان تكراره ) )متوسطة(( ،والوزن %14بنسبة )
 ( .%16( تكرار بنسبة )08فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %24بنسبة )

( 3.38( كان يساوي )74رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.169ومجموع درجات قدرها ) (،0.99بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة 74العبارة رقم ) أما
يستقبل أولياء األمور ويعينهم في معرفة حالة )صيغت  والتينظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

)بدرجة ضعيفة فحظي الوزن   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( أبناءهم السلوكية و التحصيلية
( %34بنسبة ) ( تكرار17فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %12( تكرار بنسبة )06بـ )  جدا(

( 02كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(،والوزن 
 (%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ ) كبيرة جدا()بدرجة ( ،أما الوزن %04بنسبة )

( 2.54( كان يساوي )74رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.127(، ومجموع درجات قدرها )0.91بإنحراف معياري قدره )
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ة السنة الثالثة ( لدرجة إكتساب طلب76العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
أبحث عن وضعيات التالميذ )صيغت   والتيلمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

)ضعيفة فحظي الوزن   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( االجتماعية و الحاالت الخاصة داخل المؤسسة
( %12بنسبة ) ( تكرار06فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %12( تكرار بنسبة )06بـ )  جدا(

( 13كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(،والوزن 
 ( .%14( تكرار بنسبة )07فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %26بنسبة )

( 3.18( كان يساوي )76رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.159(، ومجموع درجات قدرها )1.19بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر 75العبارة رقم ) أما
فقد جاءت ( يتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين)صيغت  والتياألساتذة المتعاونين)المشرفين( 

)بدرجة (،أما الوزن %12( تكرار بنسبة )06بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  األخيرةالمرتبة  في
( %34( بنسبة )17كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %40بنسبة ) ( تكرار20فحظي) ضعيفة(

فحظي بـ  )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %10( بنسبة )05كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(،أما الوزن 
 (%04( تكرار بنسبة )02)

( 2.54( كان يساوي )75رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.127(، ومجموع درجات قدرها )0.97بإنحراف معياري قدره )

 

( 4.02( أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قد بلغ )24كما نالحظ في الجدول رقم )
أما  المتوسط الحسابي العام من  % 80.34والنسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 

بلغت ( و النسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد 3.93وجهة نظر األساتذة بلغ )
67.84%  
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 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة : -4-2

( لدرجة إكتساب طلبة 57العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن          
)أحقق االنضباط أثناء صيغت بـ   والتيالسنة الثالثة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

( كان 57رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   األولىالمرتبة  قد جاءت فيالحصص( 
 (.219(، ومجموع درجات قدرها )0.53( بإنحراف معياري قدره )4.38يساوي )

أن إنضباط التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية رغم أنها حصة للترفيه في نظر التالميذ، إال 
أن تحقيق االنضباط يساعد الطالب واألستاذ في التحكم أكثر في حصته ويساهم في تحقيق هدف 

جب على الحصة المسطر و يمكنه من التحكم في مختلف السلوكات التي تصدر من تالميذه لهذا ي
أستاذ التربية البدنية والرياضية ان يعرف كيف يحافظ على سمة الترفيه التي تميز الحصة دون االخالل 

أن من خصائص االدراة علي راشد من األمور االنضباطية التي يجب أن تتوفر في الحصة حيث يقول 
 الصفية:

   . العالقات االنسانية هي  السائدة وهي العنصر األول فيها 
 1. ارة الصفية عملية شاملة و معقدةاالد 

حيث أن تحقيق اإلنضباط أثناء الحصص يكون من خالل اإلدارة الصفية الفعالة من قبل األستاذ حيث 
ان المقصود باإلدارة الصفية: إدارة الفصل  وضبط النظام ال تعني التحكم   يرى عبد هللا عبد الحليم

تعني أن يكون التعامل تعامال قائما على الخوف والرهبة من  والسيطرة و التعامل بقسوة مع التالميذ وال
العقاب ، ولكن ادارة الفصل و ضبط النظام تعني فن ادارة التعامل مع التالميذ أي اطالق حرية التعبير 
و الحركة لدى التالميذ تحت اشراف من األستاذ وفي اطار قائم على االحترام و النظام والتوجيه ، 

كون طاعة من التالميذ اتجاه األستاذ نابعة عن شعور التالميذ باإلقناع والرغبة الذاتية وتعني أيضا ان ت
 2و حب احترام التالميذ للمعلم .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 62العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
)ال أكز على فئة معينة من المتعلمين يغت ص  والتيلمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

رقم أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيو أتعامل معهم جميعا.( 
 (.225(، ومجموع درجات قدرها )0.61( بإنحراف معياري قدره )4.50( كان يساوي )62)
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 األنماط التي تعبر عن إمتال  األستاذ لمهارة إدارة  إن تحقيق مبدأ العدل و المساواة يعتبر من بين
القسم و حسن االتصال وذلك من خالل التعامل مع جميع التالميذ دون إستثناء وعدم التركيز على 

محمود فئة معينة منهم أو النفور من التعامل مع بعض التالميذ و خاصة المشاغبين حيث يقول 
 ارة الصفية الفعالة في ما يلي :أهم الخصائص التي تميز االدحسان سعد 

 . تنظيم البيئة الصفية المادية وتهيئة الجو النفسي الصفي لحدوث التعلم 
 . 1خلق جو صفي ديمقراطي و جو المحبة والطمأنينة والثقة واالحترام 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارة 64العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
)واثق في أقوالي وأفعالي.( صيغت   والتيالتخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية من وجهة نظرهم 

( كان يساوي 64رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في
 (.225(، ومجموع درجات قدرها )0.54ري قدره )( بإنحراف معيا4.50)

إن ثقة الطالب واألستاذ في نفسه تجعله أكثر قدرة على التحكم في أفعاله و أقواله و هذا ما يساعده في 
التحكم الجيد بالحصة حيث أن الطالب إذا تغلب على االرتبا  والتوتر الذي يصيبه في المراحل األولى 

التعامل مع موقف جديد بالنسبة له فإنه يصبح اكثر قدرة على األداء، أما من التربص الميداني نتيجة 
في حالة كثر التوتر و القلق فإن الطالب لن يتمكن من تحقيق اإلنضباط أثناء الحصة وبالتالي اليمكن 
تحقيق األهداف واليمكن التحكم في سلوكات التالميذ وتصرفاتهم حيث أن الثقة بالنفس والتحكم في 

 والفعل يمكن الطالب من :القول 

 التغلب على الخوف واالرتبا  . -

 التحكم في سلوكات التالميذ وتصرفاتهم . -

 القدرة على ضبط النظام العام . -

 السير الجيد للمواقف التعليمية و تحقيق األهداف . -

( لدرجة إكتساب طلبة السنة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر األساتذة 65العبارة رقم ) أما
أن و  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في)بشوش دائم االبتسامة.( صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين( 

(، 1.01ري قدره )( بإنحراف معيا3.86( كان يساوي )65رقم )المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة 
 (.193ومجموع درجات قدرها )
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إن االبتسامة فن من فنون التواصل غير اللفضي فهي تعطي االنطباع الجيد للغير عن الطالب أو 
األستاذ و تسهل من سبل التواصل و اإلتصال سواء مع التالميذ أو الزمالء أو اإلدارة المدرسية و غيرها 

أن من بين أنماط االتصال " االتصال الغير  كمال زيتون ول من مكونات البيئة المدرسية حيث يق
اللفضي ويمثل قيمة هامة للمعلمين فكثيرا ما يرسل المعلم رسائل من خالل حركات الجسم فان االتصال 

 1 غير اللفضي يساعد في فهم االتصال اللفضي أو التعبير عنه".

قات إنسانية جيدة حيث أن من بين أهم حيث أن هذا االتصال يمكن الطالب أو األستاذ من خلق عال
الي خصائص االدراة الصفية: أن العالقات علي راشد خصائص االدارة الصفية الفعالة كما يقول 

وإذا توفرت هذذه العالقات الجيد فإن عملية التعليم  2االنسانية هي  السائدة و هي العنصر األول فيها.
 والتعلم تكون أكثر سهولة وفعالية .

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 75العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
أتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل )صيغت   والتيلمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظرهم 

( 75رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و  الثامنة عشرالمرتبة  فقد جاءت في (المتعلمين
 (.183(، ومجموع درجات قدرها )0.94( بإنحراف معياري قدره )3.66كان يساوي )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر 75العبارة رقم ) أما
فقد جاءت ( يتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين)ت صيغ والتياألساتذة المتعاونين)المشرفين( 

( 2.54( كان يساوي )75رقم )أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة و  األخيرةالمرتبة  في
 (.127(، ومجموع درجات قدرها )0.97بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 74العبارة رقم )( أن 24كما نالحظ في الجدول رقم )         
أستقبل أولياء األمور وأعينهم في )صيغت   والتيلمهارات إدارة القسم واالتصال من وجهة نظرهم 

أن المتوسط و   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( معرفة حالة أبناءهم السلوكية والتحصيلية
(، ومجموع 0.99( بإنحراف معياري قدره )3.38( كان يساوي )74رقم )الحسابي لتكرارات أوزان العبارة 

 (.169درجات قدرها )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة لمهارة لمهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة 74العبارة رقم ) أما
معرفة حالة  يستقبل أولياء األمور ويعينهم في)صيغت  والتينظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  
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أن المتوسط الحسابي لتكرارات  و  ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( أبناءهم السلوكية والتحصيلية
(، ومجموع درجات قدرها 0.91( بإنحراف معياري قدره )2.54( كان يساوي )74رقم )أوزان العبارة 

(127.) 

يساهم في  إعطاء األولياء صوؤة حقيقة عن وعليه فإن االتصال باألولياء و التواصل معهم وإستقبالهم 
تصرفات أبنائهم داخل المؤسسات التربوية كما يساعدهم في معرفة مدى التحصيل الدراسي ألبنائهم 
وبالتالي يمكن تفعيل دور األسرة في مساعدة التلميذ على ضبط سلوكياته و تصرفاته و كذا مساعدته 

 على التحصيل الدراسي .

األباء يساهم في معرفة مختلف المشاكل التي يعاني منها التالميذ و التعرف على  كما أن التواصل مع
الصعوبات الخارجية التي تواجه التالميذ وهذا ما يعطي األستاذ و الطالب القدرة على المساهمة في حل 

 مشاكل التالميذ سواء من خالل توظيف التربية البدنية والرياضية أو عن طريق أساليب اخرى.

أن هنا  اتجاهات حديثة إلدارة الفصول فرضتها األنظمة التربوية الحديثة  ل أحمد جميل عايشيقو
 لتكون عملية ادارة و ضبط الفصل اكثر فاعلية تتمثل في النقاط التالية :

 . اعتبار المعلم قائدا تربويا 
 . التركيز على البعد االنساني في ادارة الفصل 
 1ياء أمورهم .التواصل الفعال مع الطلبة و اول 

 كما أن من بين أنماط اإلتصال التربوي كما يقول كمال عبد الحميد زيتون :

يمثل االباء سندا كبيرا للمعلمين في العملية التعليمية ، لذا فمن االشياء الهامة   االتصال مع االباء :
 2الواجب مراعاتها هو التأكيد على االتصال بين المعلمين واالباء منذ بداية العام الدراسي .

ومن هنا يمكن القول أن مختلف األنماط السلوكية التي تم التطرق اليها والتي عبر عنها كل من 
ساتذة و الطلبة من بين األنماط السلوكية المهمة التي تعبر عن إكتساب مهارات إدارة القسم واالتصال األ

 وهي عبارة عن مهارات فرعية مكونة لمهارة ضبط القسم واالتصال .

( يتبين لنا أن درجة إكتساب الطلبة لمهارات 24ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
واإلتصال كانت بدرجة كبيرة  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم حسب مقياس ليكرت الخماسي )  إدارة القسم

،أما درجة إكتساب مهارات إدارة القسم وإلتصال  % 80.34( بنسبة اكتساب بلغت  8أنظر الملحق رقم 
                                                           

 .166ص أمحد مجيل عايش : مرجع سابق ،  - 1
 .417-409كمال عبد احلميد زيتون : مرجع سابق ، ص- 2
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حيث نالحظ أنه  % 67.84من وجهة نظر األساتذة كانت بدرجة كبيرة  أيضا وبنسبة إكتساب بلغت 
يوجد توافق في درجة اإلكتساب بين وجهة نظر الطلبة واألساتذة وهذا ما يدل على فعالية برنامج التربية 

 العملية في إكساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية للمهارات التنفيذية .

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

دراسة تقييمية  :الجزائر بعنوان - 03وحة دكتوراه  جامعة الجزائر أطر  2013دراسة الصغير مساحلي 
لمحتوى عناصر منهاج التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم المتوسط و عالقتها بمهارات التدريس 

التي تقول  كبيرة بنسبة الثانية الفرضية اجتماعي داخل القسم حيث تحققت-لديهم  وطبيعة التفاعل النفس
 الصف وتنظيم وإدارة التنفيذ التخطيط هي مهارة األداء مستوى  حيث من ممارسة المهارات أكثر " أن 

 .والتقويم المهني اإلعداد لمهارات الممارسة مستوى  يقل بينما

 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 
 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية

وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات الجزائر حيث أكدت الدراسة على 
 ادارة القسم وتنظيم الدرس و كذا كفاية االتصال .

 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

أن برنامج التربية العملية له دور في إعداد الطالب و يكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية ومن 
 برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات بينها مهارات إدارة الفصل، توصلت أيضا الى أن

 .العملية التربية مهارات مناسًبا لمعالجة مدخال العملية تعد التربية
 لتعديل مقترح تدريبي إشرافي برنامج بعنوان اثرالعراق  –بجامعة تكريت  2009سالم  دراسة زياد

 تكريت حيث خلص هذه الدراسة الى أن جامعة في الرياضية مطبقي التربية لدى يسيالتدر  السلو 
ومن بين هذه  الطلبة لدى التدريسي السلو  تعديل في المقترح له فاعلية كبيرة االشرافي البرنامج

 السلوكات التدريسية أدارة الفصل وتنظيم السلو  .
 

الجزئية الرابعة للدراسة القائلة يساهم برنامج التربية وبناءا على ما سبق يرى الباحث أن الفرضية 
العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مهارات إدارة القسم 

 واالتصال  قد تحققت
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية األولى :-5
القائلة : يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة للتحقق من صحة الفرضية الرئيسية األولى 

 معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المهارات التدريسية قمنا بما يلي :

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 25الجدول رقم )
تساب المهارات التدريسية )من وجهة نظر ومجموع الدرجات لعبارات إستمارتي درجة إك

  الطلبة ومن وجهة األساتذة المتعاونين(

 العبارات 
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 1 227 0,5 4,54 54 27 46 23 0 0 0 0 0 0 22العبارة 

 2 225 0,61 4,5 56 28 38 19 6 3 0 0 0 0 62لعبارة ا

 3 225 0,54 4,5 52 26 46 23 2 1 0 0 0 0 64ارة العب

 74 167 0,82 3,34 6 3 38 19 40 20 16 8 0 0 45ارة العب

 75 160 0,81 3,2 2 1 36 18 44 22 16 8 2 1 46ارة العب

 76 159 1,19 3,18 14 7 26 13 36 18 12 6 12 6 76ارة العب
ن
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 1 201 0,71 3,22 6 3 20 10 64 32 10 5 0 0 1عبارة 

 2 196 0,84 3,54 8 4 50 25 32 16 8 4 2 1 2عبارة 

 3 196 0,84 3,22 4 2 32 16 50 25 10 5 4 2 3عبارة 

 74 129 0,91 2,54 4 2 4 2 46 23 34 17 12 6 74عبارة 

 75 127 0,97 2,54 4 2 10 5 34 17 40 20 12 6 75عبارة 

 76 127 0,93 2,58 4 2 6 3 46 23 32 16 12 6 76عبارة 

المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر 

 الطلبة
4.00 

المتحصل  النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات

 من وجهة نظر الطلبة عليها
79.41 % 

وجهة نظر المتوسط الحسابي العام من 

 األساتذة
3.35 

المتحصل النسبة المؤوية لمجموع درجات اإلجابات 

 من وجهة نظر األساتذةعليها 
67.60 % 
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الرئيسية األولى )القراءة اإلحصاية( : -5-1

( لدرجة إكتساب طلبة السنة 22العبارة رقم)من خالل النتائج الموجودة في الجدول أعاله نالحظ أن 
قد ( .المناسب الوقت في الصافرة )أستخدمصيغت بـ   والتيالثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

(،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  (ضعيفة جدا)بدرجة فحظي الوزن   األولىالمرتبة  جاءت في
( بنسبة 00كان تكراره ) (متوسطة)بدرجة ( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) (ضعيفة)بدرجة 

فحظي  )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن 00%)
 ( .%54( تكرار بنسبة )27بـ )

( 4.54( كان يساوي )22رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.227(، ومجموع درجات قدرها )0.50بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 01العبارة رقم ) أما
المرتبة  فقد جاءت في(  التوزيع السنوي  إعداد )له القدرة علىصيغت والتيالمتعاونين)المشرفين(  

 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األولى
( ،أما %64( بنسبة )32كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %10بنسبة ) ( تكرار05فحظي بـ)

( 03فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %20( بنسبة )10كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(الوزن 
 (%06تكرار بنسبة )

( 3.18( كان يساوي )58رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.201(، ومجموع درجات قدرها )0.71بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 62العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
)ال أركز على فئة معينة من المتعلمين و أتعامل صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( تكرار بنسبة 00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيمعهم جميعا.( 
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي) يفة()بدرجة ضع(،أما الوزن 00%)

)بدرجة ( ،أما الوزن %38( بنسبة )19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %06( بنسبة )03تكراره )
 ( .%56( تكرار بنسبة )28فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 4.50( كان يساوي )62قم )ر كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.225(، ومجموع درجات قدرها )0.61بإنحراف معياري قدره )
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( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 02العبارة رقم ) أما
المرتبة  فيفقد جاءت الوحدة التعلمية.(  إعداد )متمكن من كيفيةصيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين(  

 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %02( تكرار بنسبة )01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثانية
( ،أما %32( بنسبة )16كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %08بنسبة ) ( تكرار04فحظي)
( 04فحظي بـ ) ا()بدرجة كبيرة جد( ،أما الوزن %50( بنسبة )25كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(الوزن 

 (%08تكرار بنسبة )

( 3.54( كان يساوي )02رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

الثالثة ( لدرجة إكتساب طلبة السنة 64العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
المرتبة  فقد جاءت في)واثق في أقوالي وأفعالي.( صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

 )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا (فحظي الوزن  الثالثة
( ،والوزن %02( بنسبة )01كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %00بنسبة ) ( تكرار00فحظي)

( تكرار 26فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(
 ( .%52بنسبة )

( 4.50( كان يساوي )64رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.225مجموع درجات قدرها )(، و 0.54بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 03العبارة رقم ) أما
 الفروق  تراعي الدروس بحيث تخطيط في جديدة أساليب )يبتكرصيغت   والتيالمتعاونين)المشرفين( 

( 02بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت فيالمتعلمين .(  بين الفردية
)بدرجة ( ،والوزن %10بنسبة ) ( تكرار05فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %04تكرار بنسبة )

( %32( بنسبة )16كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %50( بنسبة )25كان تكراره ) متوسطة(
 (%04( تكرار بنسبة )02)فحظي بـ  )بدرجة كبيرة جدا(،أما الوزن 

( 3.22( كان يساوي )03رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.196(، ومجموع درجات قدرها )0.84بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 45العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
 فقد جاءت في )أعرف مختلف شبكات التقويم(صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 
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(،أما الوزن %00( تكرار بنسبة )00بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  الرابعة و السبعينالمرتبة 
( بنسبة 20كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %16سبة )بن ( تكرار08فحظي) )بدرجة ضعيفة(

فحظي  )بدرجة كبيرة جدا(( ،أما الوزن %38( بنسبة )19كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن 40%)
 ( .%06( تكرار بنسبة )03بـ )

( 3.34( كان يساوي )45رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.167(، ومجموع درجات قدرها )0.82بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 74العبارة رقم ) أما
يستقبل أولياء األمور ويعينهم في معرفة حالة أبناءهم السلوكية )صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين(  

( 06بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   الرابعة وسبعون المرتبة  فقد جاءت في( و التحصيلية
)بدرجة ( ،والوزن %34بنسبة ) ( تكرار17فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %12تكرار بنسبة )

( %04( بنسبة )02كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23كان تكراره ) متوسطة(
 (%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(وزن ،أما ال

( 2.54( كان يساوي )74رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.129(، ومجموع درجات قدرها )0.91بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 46العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
)أحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( تكرار بنسبة 01بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   ما قبل األخيرةالمرتبة  فقد جاءت فيمألها( 
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %16بنسبة ) ( تكرار08فحظي) يفة()بدرجة ضع(،أما الوزن 02%)

)بدرجة ( ،أما الوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %44( بنسبة )22تكراره )
 ( .%02( تكرار بنسبة )01فحظي بـ ) كبيرة جدا(

( 3.20( كان يساوي )46قم )ر كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.160(، ومجموع درجات قدرها )0.81بإنحراف معياري قدره )

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 75العبارة رقم ) أما
 فيفقد جاءت ( يتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين)صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين( 

(،أما الوزن %12( تكرار بنسبة )06بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن  األخيرةالمرتبة ما قبل 
( بنسبة 17كان تكراره ) )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %40بنسبة ) ( تكرار20فحظي) )بدرجة ضعيفة(
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 بيرة جدا()بدرجة ك( ،أما الوزن %10( بنسبة )05كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن 34%)
 (%04( تكرار بنسبة )02فحظي بـ )

( 2.54( كان يساوي )75رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.127(، ومجموع درجات قدرها )0.97بإنحراف معياري قدره )

السنة الثالثة  ( لدرجة إكتساب طلبة76العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
أبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية والحاالت )صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( 06بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(فحظي الوزن   األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( الخاصة داخل المؤسسة
)بدرجة ( ،والوزن %12)بنسبة  ( تكرار06فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن %12تكرار بنسبة )

( ،أما %26( بنسبة )13كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،والوزن %36( بنسبة )18كان تكراره ) متوسطة(
 ( .%14( تكرار بنسبة )07فحظي بـ ) )بدرجة كبيرة جدا(الوزن 

( 3.18( كان يساوي )76رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.159(، ومجموع درجات قدرها )1.19إنحراف معياري قدره )ب

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 76العبارة رقم ) أما
يبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية و الحاالت الخاصة )صيغت  والتيالمتعاونين)المشرفين(  

( تكرار بنسبة 06بـ )  )بدرجة ضعيفة جدا(األخيرة فحظي الوزن  فيفقد جاءت ( داخل المؤسسة
كان  )بدرجة متوسطة(( ،والوزن %32بنسبة ) ( تكرار16فحظي) )بدرجة ضعيفة((،أما الوزن 12%)

( ،أما الوزن %06( بنسبة )03كان تكراره ) )بدرجة كبيرة(( ،أما الوزن %46( بنسبة )23تكراره )
 (%04( تكرار بنسبة )02بـ )فحظي  )بدرجة كبيرة جدا(

( 2.58( كان يساوي )76رقم )كما نالحظ أن المتوسط الحسابي لتكرارات أوزان العبارة         
 (.127(، ومجموع درجات قدرها )0.93بإنحراف معياري قدره )

 

( 4.00( أن المتوسط الحسابي العام من وجهة نظر الطلبة قد بلغ )25كما نالحظ في الجدول رقم )
أما  المتوسط الحسابي العام من  % 79.41والنسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد بلغت 

بلغت ( و النسبة المؤوية لمجموع الدرجات المتحصل عليها قد 3.35وجهة نظر األساتذة بلغ )
67.60%  
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 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية األولى : -4-2

( لدرجة إكتساب طلبة السنة 22العبارة رقم)( نالحظ أن 25من خالل النتائج الموجودة في الجدول )
قد ( .المناسب الوقت في الصافرة )أستخدمصيغت بـ   والتيالثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية 01العبارة رقم ) أما  األولىالمرتبة  جاءت في
(  التوزيع السنوي  إعداد )له القدرة علىصيغت والتيمن وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

السنة الثالثة ( لدرجة إكتساب طلبة 62العبارة رقم )كما نالحظ أن   األولىالمرتبة  فقد جاءت في
)ال أركز على فئة معينة من المتعلمين و أتعامل صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 02العبارة رقم ) أما  الثانيةالمرتبة  فقد جاءت فيمعهم جميعا.( 
 )متمكن من كيفيةصيغت   والتيين(  للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرف

 الوحدة التعلمية.(  إعداد

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من 64العبارة رقم )كما نالحظ أن          
العبارة رقم  أما، الثالثةالمرتبة  فقد جاءت في)واثق في أقوالي وأفعالي.( صيغت   والتيوجهة نظرهم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة المتعاونين 03)
 بين الفردية الفروق  تراعي الدروس بحيث تخطيط في جديدة أساليب )يبتكرصيغت   والتي)المشرفين( 

  الثالثةالمرتبة  فقد جاءت فيالمتعلمين .( 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من 45بارة رقم )العكما نالحظ أن          
 الرابعة و السبعينالمرتبة  فقد جاءت في )أعرف مختلف شبكات التقويم(صيغت   والتيوجهة نظرهم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة 74العبارة رقم ) أما
يستقبل أولياء األمور ويعينهم في معرفة حالة أبناءهم السلوكية )صيغت  والتينين)المشرفين(  المتعاو 

 ايضا ، الرابعة وسبعون المرتبة  فقد جاءت في( و التحصيلية

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 46العبارة رقم )كما نالحظ أن 
ما قبل المرتبة  فقد جاءت في)أحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقويم و طريقة مألها( صيغت   والتي

( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر 75العبارة رقم ) أما  األخيرة
د جاءت فق( يتعاون  مع اآلباء في حل مشاكل المتعلمين)صيغت  والتياألساتذة المتعاونين)المشرفين( 

  األخيرةالمرتبة ما قبل  في
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( لدرجة إكتساب طلبة السنة الثالثة 76العبارة رقم )( أن 25كما نالحظ في الجدول رقم )         
أبحث عن وضعيات التالميذ االجتماعية والحاالت )صيغت   والتيللمهارات التدريسية من وجهة نظرهم 

( لدرجة إكتساب طلبة السنة 76العبارة رقم ) أما األخيرةالمرتبة  فقد جاءت في( الخاصة داخل المؤسسة
يبحث عن )صيغت  والتيالثالثة للمهارات التدريسية من وجهة نظر األساتذة المتعاونين)المشرفين(  

 األخيرة  فقد جاءت في( وضعيات التالميذ االجتماعية و الحاالت الخاصة داخل المؤسسة

الجزئية السابقة نالحظ أن مختلف األنماط السلوكية المعبر  ومن خالل ما تم مناقشته في الفرضيات
عنها من خالل العبارات السابقة الذكر تندرج ضمن مختلف مهارات تدريس التربية البدنية و الرياضية 

 سواءا مهارات التخطيط ، التنفيذ ، التقويم أو مهارات إدارة القسم واالتصال .

لجوانب التي من خاللها يمكن الحكم على مدى فاعلية برامج اعداد تعتبر المهارات التدريسية أحد أهم ا
وتكوين الطلبة بالمعاهد و األقسام بالجامعات الجزائرية ، فمن خالل تقويم  آداء الطلبة و مدى اكتسابهم 
للمهارات التدريسية و تمكنهم منها يمكن الحكم على الدور الذي تلعبه  هذه البرامج في تكوين و اعداد 

 لبة و بالتالي يمكن أن تكون عملية تقويم أيضا للبرنامج  من خالل المهارات التدريسية .الط

أجمعت مختلف الدراسات والبحوث على أهمية اكتساب األساتذة و الطلبة للمهارات التدريسية ، من أجل 
حسين مخرجات تحقيق أهداف التربية العامة و التي يقع عاتق تحقيقها على األستاذ للنهوض باألجيال وت

العملية التعليمية، لذلك ال يمكن ألستاذ المستقبل تحقيق هذه األهداف  القيام بدوره على النحو المطلوب 
  .دون امتالكه لمجموعة من المهارات التدريسية كمهارات التخطيط والتتنفيذ والتقويم وغيرها من المهارات

العديد من األنماط السلوكية التي تعبر إكتساب المهارات  وعدد محمد سعد زغلول ومصطفي السايح
 التدريسية نذكر منها : 

 يحضر الدرس قبل ميعاده بفترة مناسبة وينبع التحضير من وحدات المنهاج . -
 تتضمن خطة الدرس األهداف التربوية العامة واألهداف السلوكية ويفكر في طريقة عرض الدرس  -
 زمني لتنفيذ مراحل الدرس .يحتوي التحضير على الجدول ال -
 يتضمن التحضير الوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس . -

 يستطيع كتابة الهدف السلوكي بالشكل الصحيح .  -

 يضع أهدافا سلوكية تتضمن الجوانب المختلفة، الجوانب المعرفية والوجدانية والنفسوحركية  -

 و اإلثارة . يستخدم أنشطة متعددة لتحقيق  هدف محدد يقصد التشويق -

 يشجع التالميذ بكلمات المدح واإلثابة ويقوم بتعزيز سلو  التلميذ فور حدوثه .  -
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 ال يستخدم تحفيز التعليم بوسائل سلبية كالتأنيب و العقاب الجسدي . -

 يعمل على تنويع طرق وأساليب التدريس .  -
 يقوم بتنويع الصوت والحركات التعبيرية . -
 ائل المستخدمة قبل موعد الدرس . يقوم بالتأكد من صالحية الوس -
 ينوع في الوسائل التعليمية خالل الدرس . -
 يراعي الفروق الفردية أثناء االختبارات البدنية و المهارية .  -
 1 يستخدم أساليب مختلفة أثناء التقويم، بطاقات التسجيل وكتابة التقراير . -

خاللها يمكن الحكم على مدى فاعلية برامج اعداد وتعتبر المهارات التدريسية أحد أهم الجوانب التي من 
وتكوين الطلبة بالمعاهد و األقسام بالجامعات الجزائرية، فمن خالل تقويم  آداء الطلبة و مدى اكتسابهم 
للمهارات التدريسية وتمكنهم منها يمكن الحكم على الدور الذي تلعبه  هذه البرامج في تكوين واعداد 

 أن تكون عملية تقويم أيضا للبرنامج  من خالل المهارات التدريسية .الطلبة وبالتالي يمكن 

أجمعت مختلف الدراسات والبحوث على أهمية اكتساب األساتذة والطلبة للمهارات التدريسية من أجل 
تحقيق أهداف التربية العامة و التي يقع عاتق تحقيقها على األستاذ للنهوض باألجيال وتحسين مخرجات 

تعليمية، لذلك ال يمكن ألستاذ المستقبل تحقيق هذه األهداف والقيام بدوره على النحو المطلوب العملية ال
  .دون امتالكه لمجموعة من المهارات التدريسية كمهارات التخطيط والتتنفيذ والتقويم وغيرها من المهارات

تساب الطلبة لمهارات ( يتبين لنا أن درجة إك25ومن خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
التدريس كانت بدرجة كبيرة  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم حسب مقياس ليكرت الخماسي ) أنظر 

،أما درجة إكتساب المهارات التدريسية من وجهة نظر  % 79.41( بنسبة اكتساب بلغت  8الملحق رقم 
أنه يوجد فارق في درجة حيث نالحظ  % 67.60األساتذة كانت بدرجة متوسطة وبنسبة إكتساب بلغت 

اإلكتساب بين وجهة نظر الطلبة واألساتذة ، حيث أن وجهة نظر األساتذة تكون أدق ألن إجاباتهم تخلو 
من الذاتية عكس إجابات الطلبة التي تمتاز بنوع من الذاتية في اإلجابة وعليه فإن برنامج التربية العملية 

قنيات النشاطات البدنية و الرياضية للمهارات التدريسية يساهم بالفعل في إكساب طلبة معاهد علوم و ت
 لكن بدرجة متوسطة .
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 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي

 ألستاذ الكفايات التدريسية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
 . البدنية والرياضية التربية

 لتعديل مقترح تدريبي إشرافي برنامج العراق بعنوان اثر –بجامعة تكريت  2009سالم  دراسة زياد
 تكريت حيث خلص هذه الدراسة الى أن جامعة في الرياضية مطبقي التربية لدى التدريسي السلو 

 . المطبقين الطلبة لدى التدريسي السلو  تعديل في المقترح له فاعلية كبيرة االشرافي البرنامج
 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 

 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية
وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات الجزائر حيث أكدت الدراسة على 

 التدريس .

دراسة تقييمية  :الجزائر بعنوان - 03الجزائر أطروحة دكتوراه  جامعة  2013دراسة الصغير مساحلي 
لمحتوى عناصر منهاج التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم المتوسط و عالقتها بمهارات التدريس 

التي  كبيرة بنسبة الثانية الفرضية اجتماعي داخل القسم حيث تحققت-لديهم  و طبيعة التفاعل النفس
 وتنظيم وإدارة التنفيذ التخطيط هي مهارة األداء مستوى  حيث من ارسةمم المهارات أكثر " أن تقول 

 .والتقويم المهني اإلعداد لمهارات الممارسة مستوى  يقل بينما الصف

فعالية  :غزة حيث كانت الدراسة تحت عنوان -بجامعة األزهر  2010دراسة منال ابراهيم مصطفى 
برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر 

 و خلصت الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية العملية .بغزة 

 العملية ان التربيةبعنو  الجزائر -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة
 بجامعة والرياضية التربية البدنية بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها

 مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة االغواط حيث توصلت
 المرغوب التغيير إلحداث ومستمرة مكثفة لتدريبات الطلبة إخضاع يجب لذا كافية غير التدريس ولكنها

 حديثة. تربوية تقنيات على باالعتماد سلوكه في
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 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

أن برنامج التربية العملية له دور في إعداد الطالب و يكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية ، 
مناسًبا  مدخال العملية تعد التربية برنامج في المعلم الطالب يكتسبها التي المهارات توصلت أيضا الى أن

 .العملية التربية مهارات لمعالجة
 هذه الفرضية مع :وتتعارض 

 بعنوان  األردن -بالجامعة الهاشمية  2008احميدة  محمود خوالدة و فتحي فنخور مصطفى دراسة
رانيا  الملكة كلية في الطفل تربية في تخصص المعلمين الطلبة تواجه التي العملية التربية مشكالت

 رانيا بكلية الملكة العملية التربية برنامج الهاشمية حيث توصلت هذه الدراسة الى : أن بالجامعة للطفولة
 إكساب أجل من مناسب، وتوظيفه بشكل تطبيقه بضرورة المبذولة الجهود من الرغم وعلى للطفولة
 . والتعديل التطور مزيد من إلى غير كافي و بحاجة الالزمة، الكفايات المعلمين الطلبة

 فلسطين . –بجامعة األقصى  2009و تتعارض مع دراسة أحمد يوسف حمدان 

 التربية بكلية المعلمين للطلبة األداء التدريسي تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم بعنوان 

 الممارسات المقيمين حيث بينت الدراسة ان المعلمين نظر وجهة األقصى من بجامعة والرياضية البدنية
 كانت األقصى بجامعة الرياضيةالتربية   بكلية المعلمين للطلبة التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة

 البصري  التقديم أخطاء الواجب التعليمي و المعرفي وشرح التقديم أخطاء ( األبعاد في جداً  كبيرة
 . )الدرس ختام أخطاء و -والتمرينات والنداء اإلصالح أخطاء و  النموذج((

 

السابقة يرى الباحث أن بناءا على ما سبق ومن خالل ما تم التوصل اليه في الفرضيات الجزئية 
الفرضية الرئيسية األولى للدراسة القائلة يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب طلبة معاهد علوم 

 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المهارات التدريسية قد تحققت
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الخامسة :-6
القائلة : توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين  للتحقق من صحة الفرضية

مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر 
 الطلبة واألساتذة قمنا بما يلي :

لعملية بين المتغير المستقل برنامج التربية ا ( معامالت اإلنحدار26الجدول رقم )
والمتغير التابع درجة المعرفة والتطبيق لمهارات التخطيط )من وجهة نظر الطلبة ،ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 المصدر

المعامالت 
 الالمعيارية

المعامالت 
 Tقيمة  المعيارية

 المحسوبة
القيمة 

 اإلحتمالية

معامل 
اإلرتباط 

R 

معامل 
 Rالتحديد 

Square 

معامل 
التحديد 

 R المعدل
D.ajusté 

B 
خطأ 

 المعياري 
Beta 

 مقطع خط اإلنحدار 

𝑩𝟎 

3,72 1,81  2,06 0,05 

0,59 0,35 0,32 

 تخطيطال مهارات

من وجهة نظر 

 X1 الطالب

0,06 0,02 0,43 3,54 0,00 

 تخطيطمهارات ال

من وجهة نظر 

األستاذة 

 X2 المتعاونين

0,07 0,03 0,32 2,67 0,01 

 النتائج و الحكم على صالحية نمودج اإلنحدار الذي تم حسابه التعليق على

 الشروط النظرية :-6-1

 إتفاق أو منطقية قيمة وإشارات معامالت اإلنحدار: -6-1-1

يالحظ هنا أن متغيرات الظاهرة محل الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية 
والرياضية ،وبالرجوع إلى نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد المتحصل عليه في الدراسة  الذي يوضح 

 العالقة المعنوية بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 0,06X1 + 0,07 X2 + 3,72 
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 من خالل هذا النموذج نستنتج ما يلي: 

 (3,72له قيمة موجبة ال يساوي الصفر) 𝑩𝟎الجزأ الثابت من  -
 (0,06له قيمة موجبة تقدر بـ ) X1ميل خط اإلنحدار  -
 (0,07له قيمة موجبة تقدر بـ ) X2ميل خط اإلنحدار  -

نالحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار 
 المستقل.المفسر لعالقة األثر المعنوية بين المتغير التابع والمتغير 

 القدرة التفسيرية للنموذج : -6-1-2

الموجودة في المعدل ،يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج اإلنحدار من خالل  معامل التحديد 
( الذي يبين للعالقة المعنوية بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية والمتغير التابع  26الجدول رقم)

إكتساب مهارة التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية )من وجهة نظر الطلبة ، ومن وجهة األساتذة 
يعني أن متغيرات الدراسة هذا (، 0,32عدل مقدرة بـ )معامل التحديد المحيث أن قيمة  ،المتعاونين(

أثر مؤشرات المتغير المستقل برامج التربية العملية ( من %32المختارة للنموذج قد فسرت ما قيمته )
مهارة التابع درجة إكتساب )من وجهة نظر الطلبة ،ومن وجهة األساتذة المتعاونين( على المتغير 

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  (%32،بمعنى أن )ة والرياضية التخطيط لدرس التربية البدني
و هذه النتائج تعكس صالحية ( تعود إلى عوامل أخرى %68)،و المستقل تعزى لمؤشرات المتغير 

المتغيرات المختارة لدراسة ومدى قدرتهما على تفسيير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة اإلحصائية لهذا 
 و هو دال إحصائيا و يتماشى مع فرضية الدراسة . 00,0ذج قد بررها مستوى الداللة المقدر بـ النمو 

 المعنوية الجزئية للنموذج :- 6-1-3

في الخطوة السابقة توصلنا إلى أن هنا  واحد على االقل من معامالت اإلنحدار يختلف عن الصفر 
ولتحديد أي من هذه المعامالت التي تكون معنوية نقوم بإجراء إختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن 

  T.testطريق اإلختبار ت 

 ( نجد أن :26من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

ومنه نستنتج  0,05هي تساوي و  0,05عند القيمة اإلحتمالية   𝑩𝟎 = (3,72)أ الثابت من الجز  -
 أن المقدار الثابت في نموذج اإلنحدار المختار دال إحصائيا.
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ومنه  0,05و هي أقل من  0,00عند القيمة اإلحتمالية   X1 = (0,06)ميل خط اإلنحدار  -
في نموذج لمتغير التابع مهارات التخطيط من وجهة نظر الطلبة  نستنتج أن مقدار ميل درجة ا

 معنوي ودال إحصائيا. اإلنحدار
ومنه  0,05و هي أقل من  0,01( عند القيمة اإلحتمالية  0,07) = X2ميل خط اإلنحدار  -

 التابع مهارات التخطيط من وجهة نظر األستاذة المتعاونين  المتغيرنستنتج أن مقدار ميل درجة 
 معنوي ودال إحصائيا.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الخامسة : -6-2
على العموم يعتبر التخطيط من بين أبرز المهارات التدريسية التي يجب على الطلبة إكتسابها قبل  

الخوض في التدريس الفعلي سواء أثناء حصة البيداغوجية التطبيقية او في فترة التربص الميداني حيث 
 ط أهمية كبيرة في مجال التدريس نذكر منها مايلي :أن للتخطي

 .يکن العلم من تحقيق األهداف المنشودة وإعطاء الطلبة فرصة للوصول إليها 

 .1يوجه جميع العناصر المؤثرة في المواقف التعليمية نحو األهداف المخطط لها 

  كما تجعله على دراية تساعد المعلم على التكيف وحسن التعامل مع الخبرات حسب متطلبات الموقف
 2بالحاجات الواجب مقابلتها أثناء الدرس .

 .يساعد المعلم على ربط الموضوعات، الجديدة بالسابقة، ربطًا منطقيًا ويثبت تعلمها لدى الطالب 

  . حماية المعلم من النسيان لمحتوى الدرس ويعتبر متابعة حقيقة لعملية التدريس و تقويمها 

 ة المعلم في النمو المهني المستمر، واكتساب بعض المهارات الالزمة في يؤدي التخطيط إلى مساعد
 مجال التدريس .

  التحكم في العناصر المتعددة المؤثرة في الموقف التعليمي وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المخطط
  3لها.

الفرعية التي ولهذا نالحظ أن مختلف برامج التربية العملية تهدف الى إكساب الطلبة مختلف المهارات 
من المهارات التي ينبغي تندرج ضمن المهارات التخطيطة للتدريس حيث يقول صالح الدين عرفت : 

 التدرب عليها من خالل برنامج التربية العملية للتمكن من مهارة تخطيط الدرس مايلي : 

                                                           
 .192سهيلة حمسن كاظم الفتالوي : مرجع سابق ،ص - 1
 .166حممود عبد احلليم عبد الكرمي : مرجع سابق ،ص  - 2
 .13سابق، صعبد الرمحان عويض اجلعيد : مرجع - 3
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 تحديد خبرات التالميذ السابقة و مستوى نموهم العقلي . -
 الوسائل المتوفرة للتدريس .تحديد المواد التعليمية و  -
 تحليل محتوى المادة العلمية للدرس وتحديد محتوى التعلم . -
 صياغة أهداف التعلم  -
 1تصميم استراتيجية لتحقيق أهداف التعلم . -

تنقسم  أهداف التربية العملية الى ثاللثة مجاالت من خاللها مالحظتنا لها نجد أن من بين أهدافها في 
 مايلي  : كل من زينب على وغادة جاللحسب المجال المعرفي 

 التعرف على المقررات التربية الرياضية للمراحل الدراسية المختلفة . -
 التعرف على الوسائل التعليمية المختلفة و امكانية استخدامها في درس التربية الرياضية . -
ناسبتها للمراحل معرفة الطالب المعلم بأسس طرق التدريس، واألنشطة والمهارات الرياضية ومدى م -

 2السنية المختلفة .
وهذا ما يندرج ضمن المهارات التخطيطة، ونالحظ أيضا وجود المهارات الفرعية المكونة لمهارات 

فتحى الكرداني و مصطفى السايح التخطيط ضمن أهداف الجانب المهاري للتربية العملية حيث يقول 
 األهداف المهارية مايلي  :أن من بين 

 مهارة -مهارات تحليل المحتوى -مهارة التحضير-ت التدريس لدى الطالب المعلم : تنمية مهارا
 3 تخطيط الدروس  .

و هنا  العديد من العوامل التي تساعد الطالب على االستفادة القصوى من زمن الدرس بأكمل صورة 
 ماهر :أثناء مختلف مراحل التربية العملية، وفيما يلي أهم تلك العوامل التي حددها أحمد 

 . التحضير المسبق لألدوات  األجهزة المستخدمة في الدرس 
 .االهتمام بتخطيط الملعب الذي يتم فيه الدرس 
 . االعداد الجيد للدروس من مختلف جوانبها 
 . 4التفكير في األخطاء المتوقعة و كيفية التصرف عند حدوثها 

 حيث نرى أن هذه العوامل تندرج ضمن مهارات التخطيط للدرس .

                                                           
 .167-166السعيد مزروع و آخرون : مرجع سابق ، ص -1
 .  269زينب علي و غادة جالل : مرجع سابق،ص -2
 . 23حممد فتحي الكرداين، مصطفى السايح الكرداين: مرجع سابق، ص  - 3
 . 264-263أمحد ماهر أنور حسن و آخرون : مرجع سابق  ، ص - 4
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 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 
 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية

معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات وجود عالقة الجزائر حيث أكدت الدراسة على 
 التخطيط لدرس التربية البدنية و الرياضية .

دراسة تقييمية  :الجزائر بعنوان - 03أطروحة دكتوراه  جامعة الجزائر  2013دراسة الصغير مساحلي 
و عالقتها بمهارات التدريس لمحتوى عناصر منهاج التربية البدنية و الرياضية لمرحلة التعليم المتوسط 

التي  كبيرة بنسبة الثانية الفرضية اجتماعي داخل القسم حيث تحققت-لديهم  و طبيعة التفاعل النفس
 وتنظيم وإدارة التنفيذ التخطيط هي مهارة األداء مستوى  حيث من ممارسة المهارات أكثر " أن تقول 

 .والتقويم المهني اإلعداد لمهارات الممارسة مستوى  يقل بينما الصف

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي

 التربية ألستاذ التخطيط كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
الحتياج و اهمية هذه الكفاية في المجال التربوي و في عملية تقويم دروس  نتيجة البدنية والرياضية

 التربية البدنية و الرياضية .
 

دالة ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن الفرضية الجزئية الخامسة للدراسة القائلة توجد عالقة 
إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة  قد تحققت.
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية السادسة :-7
عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين  للتحقق من صحة الفرضية القائلة : توجد

المهارات التنفيذية للتدريس لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة 
 نظر الطلبة واألساتذة قمنا بما يلي :

بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية  ( معامالت اإلنحدار27الجدول رقم )
والمتغير التابع درجة المعرفة والتطبيق للمهارات التنفيذية )من وجهة نظر الطلبة ،ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 المصدر

المعامالت 
 الالمعيارية

المعامالت 
 المعيارية

 Tقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 اإلحتمالية

معامل 
اإلرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R 
Squar

e 

معامل 
التحديد 

 R المعدل
D.ajusté 

B 
خطأ ال

 المعياري 
Beta 

 مقطع خط اإلنحدار 
𝑩𝟎 

    

2,46 
1,98       1,24 0,22 

0,737 0,54 0,52 

من  مهارات التنفيذ

 X1 وجهة نظر الطالب
0,10 0,02 0,54 5,42 0,00 

من  مهارات التنفيذ

 X2 وجهة نظر األستاذ
0,05 0,01 0,46 4,62 0,00 

 التعليق على النتائج و الحكم على صالحية نمودج اإلنحدار الذي تم حسابه

 الشروط النظرية : -7-1

 إتفاق أو منطقية قيمة وإشارات معامالت اإلنحدار: -7-1-1

يالحظ هنا أن متغيرات الظاهرة محل الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية 
والرياضية ،وبالرجوع إلى نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد المتحصل عليه في الدراسة  الذي يوضح 

 العالقة المعنوية بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 0.05 X1 + 0.10 X2 + 2.46 
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 من خالل هذا النموذج نستنتج ما يلي: 

 (2.46له قيمة موجبة ال يساوي الصفر) 𝑩𝟎الجزأ الثابت من  -
 (0,05له قيمة موجبة تقدر بـ ) X1ميل خط اإلنحدار  -
 (0,10له قيمة موجبة تقدر بـ ) X2ميل خط اإلنحدار  -

نالحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار 
 المستقل.المفسر لعالقة األثر المعنوية بين المتغير التابع والمتغير 

 القدرة التفسيرية للنموذج : -7-1-2

الموجودة في المعدل ،يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج اإلنحدار من خالل  معامل التحديد 
( الذي يبين للعالقة المعنوية بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية والمتغير التابع  27الجدول رقم)

إكتساب مهارة التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية )من وجهة نظر الطلبة ، ومن وجهة األساتذة 
يعني أن متغيرات الدراسة هذا (، 0,52عدل مقدرة بـ )معامل التحديد المحيث أن قيمة  ،المتعاونين(

أثر مؤشرات المتغير المستقل برامج التربية العملية ( من %52المختارة للنموذج قد فسرت ما قيمته )
المهارات التابع درجة إكتساب )من وجهة نظر الطلبة ،ومن وجهة األساتذة المتعاونين( على المتغير 

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  (%52،بمعنى أن )لبدنية والرياضية التنفيذية لدرس التربية ا
و هذه النتائج تعكس صالحية ( تعود إلى عوامل أخرى %48)،و المستقل تعزى لمؤشرات المتغير 

المتغيرات المختارة لدراسة ومدى قدرتهما على تفسيير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة اإلحصائية لهذا 
 وهو دال إحصائيا ويتماشى مع فرضية الدراسة . 00,0النموذج قد بررها مستوى الداللة المقدر بـ 

 المعنوية الجزئية للنموذج : -7-1-3

في الخطوة السابقة توصلنا إلى أن هنا  واحد على االقل من معامالت اإلنحدار يختلف عن الصفر 
ولتحديد أي من هذه المعامالت التي تكون معنوية نقوم بإجراء إختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن 

  T.testطريق اإلختبار ت 

 ( نجد أن :27من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

ومنه  0,05هي أكبر من و  0,22عند القيمة اإلحتمالية   𝑩𝟎 = (2.46)أ الثابت من الجز  -
 نستنتج أن المقدار الثابت في نموذج اإلنحدار المختار غير دال إحصائيا.
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ومنه  0,05و هي أقل من  0,00عند القيمة اإلحتمالية   X1 = (0,10)ميل خط اإلنحدار  -
في نموذج مهارات التنفيذية من وجهة نظر الطلبة  اللمتغير التابع نستنتج أن مقدار ميل درجة ا

 معنوي ودال إحصائيا. اإلنحدار
ومنه  0,05و هي أقل من  0,00( عند القيمة اإلحتمالية  0,10) = X2ميل خط اإلنحدار  -

 مهارات التنفيذية من وجهة نظر األستاذة المتعاونين الالتابع  المتغيرنستنتج أن مقدار ميل درجة 
 معنوي ودال إحصائيا.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية السادسة: -7-2
إن المهارات التنفيذية لدرس التربية البدنية والرياضية تعتبر أهم المهارات و الكفايات الالزمة ألستاذ 

ألنها تربتط مباشرة بالسلوكات التي يتبعها الطالب أثناء التربية البدنية والرياضية وكذا الطالب،وذلك 
تقديمه للدرس و تنضوي تحتها العديد من المهارات الفرعية كمهارة التهيئة،اثارة الدافعية، التحفيز، تنويع 
المثيرات، مهارة التعزيز، مهارة إستخدام الوسائل التعلمية ،مهارة تقديم التغذية الرجعية وغيرها من 

ت و نظرا ألهمية كل هذه المهارات و اهمية مهارة التنفيذ نجد أن برنامج التربية العملية يرتكز المهارا
 باألساس على المهارات التنفيذية ويسعى الى إكساب الطالب أهم المهارات الفرعية المكونة لها .

من خالل تحليل أهداف التربية العملية التي أبرزها العديد من المختصين في األدبيات نجد أن العديد من 
في حددها كل مننفتحى الكرداني و مصطفى السايح أهدافها تخص جانب المهارات التنفيذية  ، حيث 

 النقاط التالية :
 ذ دروس. تنمية مهارات التدريس لدى الطالب المعلم : منها مهارة تنفي -
 التمكن من اكتساب مهارات حل المشكالت والصعوبات التي تواجههم.  -
 وجه النشاطات المختلفة في المدرسة.  االشترا  الفعلي في -
 السيطرة على مهارات الحركات المختلفة الصوت أثناء الدرس.  -
 مهارة إعطاء النموذج الصحيح.  -
 مهارة الشرح الدقيق لكيفية أداء المهارة.  -
 إعطاء التغذية المرتدة المناسبة في الوقت المناسب. مهارة  -

 1استخدام الطرق المختلفة في تعلم المهارات حسب الهدف المحدد.  -
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وكذلك عند مالحظتنا ألهمية التربية العملية في إعداد الطالب نالحظ أن هنا  نقاط عديدة تدخل ضمن 
 تنمية المهارات التنفيذية وهي : 

لدى الطالب من خالل التفاعل المباشر مع التالميذ والمدرسين العاملين  تنمية الخبرات العملية -
 باإلدارة المدرسية .

 1تنمي مهارات التفاعل والتواصل مع التالميذ . -
امتال  الكفايات العملية الالزمة لمعلم المرحلة المختارة التي ترتبط بأساليب التدريس لمختلف المواد  -

 ادراة الصفوف ، والتعامل مع أطراف العملية التربوية .واستخدام الوسائل التعليمية ، 
 اتاحة الفرصة للطالب المعلم للتدرب على مهارات عملية محمددة اليمكن اتقانها إال بالممارسة مثل  -

* استخدام الوسائل التعليمية * اشرا  التالميذ في النشاط * معالجة المشكالت * اثارة الدافعية * 
 .التعزيز 

برنامج التربية العملية على احتكا  الطالب المعلم بعناصر النظام التعليمي كمدير المؤسسة ، يعمل  -
 2والمعلمين ، التالميذ ، المنهاج ، التجهيزات و المرافق المدرسية .

تدريب الطالب المعلم على تحمل المسؤولية في التنظيم المدرسي و المشاركة في األنشطة التربوية  -
 3ن غير أن يقتصر دوره على التدريس فقط .واالجتماعية م

إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على قدراته الذاتية وكفاءته التدريسية مما يساعده على التكيف مع  -
 4المواقف التعليمية.

 تساعد الطالب المعلم على تكوين أسلوب خاص به في تدريس  وبلورة فلسفة التربوية.   -

 5ن مختلف عناصر العملية التعليمية .تنمي القدرة على الربط بي -

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

فعالية  :غزة حيث كانت الدراسة تحت عنوان -بجامعة األزهر  2010دراسة منال ابراهيم مصطفى 
برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر 
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الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية العملية و من و خلصت بغزة 
 بينها مهارة التنفيذ .

 العملية بعنوان التربية الجزائر -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة
 بجامعة والرياضية البدنيةالتربية  بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها

 مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة االغواط حيث توصلت
 . التدريس من بينها مهارات التنفيذ

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية اءأثن تدريبي

 التربية ألستاذ التنفيذ كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
 البدنية والرياضية.

 

السادسة للدراسة القائلة توجد عالقة دالة ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن الفرضية الجزئية 
إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين المهارات التنفيذية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة  قد تحققت.
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 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية السابعة -8
للتحقق من صحة الفرضية القائلة : توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين 
مهارات التقويم لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة 

 واألساتذة قمنا بما يلي :

برنامج التربية العملية  بين المتغير المستقل ( معامالت اإلنحدار28الجدول رقم )
والمتغير التابع درجة المعرفة والتطبيق لمهارات التقويم )من وجهة نظر الطلبة ،ومن 

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 المصدر

المعامالت 
 الالمعيارية

المعامالت 
 Tقيمة  المعيارية

 المحسوبة
القيمة 

 اإلحتمالية

معامل 
اإلرتبا

 Rط 

معامل 
 Rالتحديد 

Square 

معامل 
التحديد 

 R المعدل
D.ajusté 

B 
خطأ 

 المعياري 
Beta 

 مقطع خط اإلنحدار 
𝑩𝟎 

       

5,10 

   

       

1,29    
  

       

3,95    

       

0,00    

       

0,61 

   

       

0,38    

        0,35 

   

من مهارات التقويم 

 X1 الطالب وجهة نظر

       

0,09 

   

       

0,02    

       

0,47    

       

3,96    

       

0,00    

من مهارات التقويم 

 X2 األستاذوجهة نظر 

       

0,05 

   

       

0,02    

       

0,31    

       

2,65    

       

0,01    

 التعليق على النتائج و الحكم على صالحية نمودج اإلنحدار الذي تم حسابه

 الشروط النظرية : -8-1

 إتفاق أو منطقية قيمة وإشارات معامالت اإلنحدار: -8-1-1

يالحظ هنا أن متغيرات الظاهرة محل الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية 
والرياضية ،وبالرجوع إلى نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد المتحصل عليه في الدراسة  الذي يوضح 

 قة المعنوية بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد العال

Y= 0.09 X1 + 0.05 X2 + 5.10 

 من خالل هذا النموذج نستنتج ما يلي: 
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 (5.10له قيمة موجبة ال يساوي الصفر) 𝑩𝟎الجزأ الثابت من  -
 (0,09له قيمة موجبة تقدر بـ ) X1ميل خط اإلنحدار  -
 (0,05له قيمة موجبة تقدر بـ ) X2ميل خط اإلنحدار  -

نالحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار 
 المستقل.المفسر لعالقة األثر المعنوية بين المتغير التابع والمتغير 

 القدرة التفسيرية للنموذج : -8-1-2

الموجودة في التفسيرية لنموذج اإلنحدار من خالل  معامل التحديد المعدل ،يتم الحكم على القدرة 
( الذي يبين للعالقة المعنوية بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية والمتغير التابع  28الجدول رقم)

ساتذة إكتساب مهارة التخطيط لدرس التربية البدنية والرياضية )من وجهة نظر الطلبة ، ومن وجهة األ
يعني أن متغيرات الدراسة هذا (، 0,35معامل التحديد المعدل مقدرة بـ )حيث أن قيمة  ،المتعاونين(

أثر مؤشرات المتغير المستقل برامج التربية العملية ( من %35المختارة للنموذج قد فسرت ما قيمته )
مهارات ابع درجة إكتساب الت)من وجهة نظر الطلبة ،ومن وجهة األساتذة المتعاونين( على المتغير 

المستقل من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع تعزى لمؤشرات المتغير  (%35،بمعنى أن )التقويم 
و هذه النتائج تعكس صالحية المتغيرات المختارة لدراسة ومدى ( تعود إلى عوامل أخرى %65)،و 

قدرتهما على تفسيير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة اإلحصائية لهذا النموذج قد بررها مستوى الداللة 
 و هو دال إحصائيا و يتماشى مع فرضية الدراسة . 00,0المقدر بـ 

 المعنوية الجزئية للنموذج : -8-1-3

طوة السابقة توصلنا إلى أن هنا  واحد على االقل من معامالت اإلنحدار يختلف عن الصفر في الخ
ولتحديد أي من هذه المعامالت التي تكون معنوية نقوم بإجراء إختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن 

  T.testطريق اإلختبار ت 

 ( نجد أن :28من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

ومنه  0,05هي أقل من و  0,00عند القيمة اإلحتمالية   𝑩𝟎 = (5.10)بت من الجزأ الثا -
 نستنتج أن المقدار الثابت في نموذج اإلنحدار المختار دال إحصائيا.

ومنه  0,05و هي أقل من  0,00عند القيمة اإلحتمالية   X1 = (0,09)ميل خط اإلنحدار  -
في نموذج من وجهة نظر الطلبة   قويممهارات التلمتغير التابع نستنتج أن مقدار ميل درجة ا

 معنوي ودال إحصائيا. اإلنحدار
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ومنه  0,05و هي أقل من  0,01( عند القيمة اإلحتمالية  0,05) = X2ميل خط اإلنحدار  -
 التابع مهارات التقويم من وجهة نظر األستاذة المتعاونين  المتغيرنستنتج أن مقدار ميل درجة 

 معنوي ودال إحصائيا.
 

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية السابعة: -8-2
إن للتقويم أهمية كبيرة في العملية التربوية فهو الموجه للعملية التدريس وإكتساب الطالب لمختلف 
المهارات التقويمية يمكنه تقويم ما قام بتخطيطه و تنفيذه وكذا الحكم على نفسه، حيث أن للتقويم العديد 

 النقاط التالية :حصرها كمال زيتون من الوظائف ذكرها 
 لى معرفة نقاط الضعف القوة والضعف في تعلمه و تحسين دافعيته للتعلم وكذا يساعد المتعلم ع

 معرفة حقيقية أنفسهم . 
 . يساعد المعلم في الحكم  على مدى كفاية استراتيجيات التدريس و طرقه و أساليبه 
 . الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لتطوير منظومة التدريس التي يتبناها المعلم 
 د مدى كفاية المدرسة وبيئات التعلم المختلفة في تسهيل تعليم التالميذ .تحدي 
  يساعد على صناعة القرار الناجح ،فصناعة القرار الناجح على أي مستوى يتطلب عملية تقويم

 1سليمة
أن هنا  مجموعة من األنماط السلوكية يجب أن تكون في مهارة التقويم هي  ويقول محمد سعد زغلول

: 
 استمرار على األخطاء التي يقع فيها التالميذ اثناء الدرس . يتعرف ب 
  . يستخدم االختبارات المقننة للتأكد من مستوى التالميذ البدني والمعرفي والمهاري والنفسي 
  . يراعي الفروق الفردية أثناء االختبارات البدنية والمهارية 
 .  يستخدم وسيلة التقويم كانها جزء من الدرس 
 ميذ على التقويم الذاتي والمشتر  .يشجع التال 
 . يستخدم أساليب مختلفة أثناء التقويم، بطاقات التسجيل وكتابة التقراير 
 . 2يحتفظ بسجل دائم ألعمال التقويم 
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 السعيد مزروعمن خالل تحليل أهم مهارات التربية العملية نجد أنها تضم مهارات التقويم حيث يقول 
 وآخرون أن مهارات التقويم التي تتضمنها مهارات التربية العملية هي :

 تصميم و إعداد أدوات التقويم المختلفة و جميع البيانات عن المتعلمين . -
 1تشخيص نواحي القصور والقوة في العملية التعليمية . -
 

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 
 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية

يات وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية و اكتساب طلبة لكفاالجزائر حيث أكدت الدراسة على 
 التقويم لدرس التربية البدنية و الرياضية .

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي

 التربية ألستاذ التقويم كفاية تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
 . البدنية والرياضية

 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

أن برنامج التربية العملية له دور في إعداد الطالب و يكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية و من 
 بينها مهارات التقويم .

 

ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن الفرضية الجزئية السابعة للدراسة القائلة توجد عالقة دالة 
برنامج التربية العملية وبين مهارات التقويم لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات  إحصائيا بين

 البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة  قد تحققت.
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 270 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثامنة :-9
برنامج التربية العملية وبين للتحقق من صحة الفرضية القائلة : توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

مهارات إدارة القسم واالتصال لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة 
 نظر الطلبة واألساتذة قمنا بما يلي :

بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية  ( معامالت اإلنحدار29الجدول رقم )
والمتغير التابع درجة المعرفة والتطبيق لمهارات إدارة القسم واالتصال )من وجهة نظر 

 الطلبة ،ومن وجهة األساتذة المتعاونين(

 المصدر

المعامالت 
 الالمعيارية

المعامالت 
 Tقيمة  المعيارية

 المحسوبة
القيمة 

 اإلحتمالية

معامل 
باط اإلرت
R 

معامل 
 Rالتحديد 

Square 

معامل 
التحديد 

 R المعدل
D.ajusté 

B 
خطأ 

 المعياري 
Beta 

 مقطع خط اإلنحدار 
𝑩𝟎 

       

6,11 

   

       

1,66    
  

       

3,68    

       

0,00    

       

0,51    

      

0,26    

        0,23 

   

 تصالالقسم واإل  إدارةمهارات 

 X1 الطالبمن وجهة نظر  

       

0,03 

   

       

0,02    

       

0,20    

       

1,55    

       

0,13    

 تصالالقسم واإل  إدارةمهارات 

 X2 األستاذمن وجهة نظر  

       

0,05 

   

       

0,01    

       

0,42    

       

3,28    

       

0,00    

 الحكم على صالحية نمودج اإلنحدار الذي تم حسابهالتعليق على النتائج و 

 الشروط النظرية : -9-1

 إتفاق أو منطقية قيمة وإشارات معامالت اإلنحدار: -9-1-1

يالحظ هنا أن متغيرات الظاهرة محل الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية 
خطي المتعدد المتحصل عليه في الدراسة  الذي يوضح والرياضية ،وبالرجوع إلى نموذج اإلنحدار ال

 العالقة المعنوية بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 0.03 X1 + 0.05 X2 + 6.11 

 من خالل هذا النموذج نستنتج ما يلي: 



 

 271 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

 (6.11له قيمة موجبة ال يساوي الصفر) 𝑩𝟎الجزأ الثابت من  -
 (0,03له قيمة موجبة تقدر بـ ) X1ميل خط اإلنحدار  -
 (0,05له قيمة موجبة تقدر بـ ) X2ميل خط اإلنحدار  -

نالحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار 
 المستقل.المفسر لعالقة األثر المعنوية بين المتغير التابع والمتغير 

 التفسيرية للنموذج :القدرة  -9-1-2

الموجودة في يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج اإلنحدار من خالل  معامل التحديد المعدل ،
( الذي يبين للعالقة المعنوية بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية والمتغير التابع  28الجدول رقم)

لرياضية )من وجهة نظر الطلبة ، ومن وجهة األساتذة إكتساب مهارة التخطيط لدرس التربية البدنية وا
يعني أن متغيرات الدراسة هذا (، 0,23معامل التحديد المعدل مقدرة بـ )حيث أن قيمة  ،المتعاونين(

أثر مؤشرات المتغير المستقل برامج التربية العملية ( من %23المختارة للنموذج قد فسرت ما قيمته )
مهارات إدارة التابع درجة إكتساب وجهة األساتذة المتعاونين( على المتغير )من وجهة نظر الطلبة ،ومن 

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع تعزى لمؤشرات  (%23،بمعنى أن )القسم و االتصال 
و هذه النتائج تعكس صالحية المتغيرات المختارة ( تعود إلى عوامل أخرى %77)،و المستقل المتغير 

لدراسة ومدى قدرتهما على تفسيير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة اإلحصائية لهذا النموذج قد بررها 
 و هو دال إحصائيا و يتماشى مع فرضية الدراسة . 00,0مستوى الداللة المقدر بـ 

 المعنوية الجزئية للنموذج : -9-1-3

طوة السابقة توصلنا إلى أن هنا  واحد على االقل من معامالت اإلنحدار يختلف عن الصفر في الخ
ولتحديد أي من هذه المعامالت التي تكون معنوية نقوم بإجراء إختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن 

  T.testطريق اإلختبار ت 

 ( نجد أن :29من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

ومنه  0,05هي أقل من و  0,00عند القيمة اإلحتمالية   𝑩𝟎 = (6.11)بت من الجزأ الثا -
 نستنتج أن المقدار الثابت في نموذج اإلنحدار المختار دال إحصائيا.

ومنه  0,05و هي أكبر من  0,13عند القيمة اإلحتمالية   X1 = (0,03)ميل خط اإلنحدار  -
لمتغير التابع مهارات إدارة القسم و االتصال من وجهة نظر الطلبة  نستنتج أن مقدار ميل درجة ا

 معنوي و غير دال إحصائيا. غير  في نموذج اإلنحدار



 

 272 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

ومنه  0,05و هي أقل من  0,00( عند القيمة اإلحتمالية  0,05) = X2ميل خط اإلنحدار  -
من وجهة نظر األستاذة  االتصالإدارة القسم و التابع مهارات  المتغيرنستنتج أن مقدار ميل درجة 

 معنوي ودال إحصائيا. المتعاونين 

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثامنة : -9-2

ان مهارات إدارة القسم و االتصال تعتبر من بين المهارات التدريسية الواجب توفرها عند طالب التربية 
ة القسم بشكل سليم وتحقيق اإلنظباط العملية حيث تساعده في التحكم الجيد في الحصة من خالل إدار 

أهم محمود حسان سعد الصفي، وذلك حتى يتمكن الطالب من تحقيق اإلدارة الصفية الفعالة التي حدد 
 الخصائص التي تميزها في ما يلي :

 . توافر المعلمين المؤهلين علميا ومسلكيا 
  تفعيل االدارة الصفية.امتال  المعلمين السمات الشخصية ، والوظيفية التي تعمل على 
 . تنظيم البيئة الصفية المادية و تهيئة الجو النفسي الصفي لحدوث التعلم 
 . خلق جو صفي ديمقراطي و جو المحبة و الطمأنينة و الثقة واالحترام 
 . ربط التعلم بواقع الحياة  ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 
 . العالقة مع المجتمع المحلي 
 1مصادر التعلم . استغالل كل 

من خالل تحليل أهداف التربية العملية نالحظ ايضا أنهى تسعى الى إكساب الطالب مهارات إدارة القسم 
 واإلتصال ويتضح ذلك من خالل أهداف الجانب الوجداني التالية : 

عملية أن أهداف الوجدانية للتربية ال يرى سالم مهدي وعبد اللطيف حمد كما أشار اليه السعيد مزروع
 تتمثل في : 

 تنمية أخالقيات مهنة التدريس واالهتمام بالسلو  العام والمظهر الخارجي للطالب المعلمين  -
 تقبل النقد وتوصيات االخرين ذوي الخبرة ، مثل المشرف و المدير . -
تكوين االتجاهات العلمية لدى الطالب المعلمين كالدقة في القول والفعل، حب االستطالع،  -

 2، والتروي في اصدار الحكم، المرونة والتواضع الموضوعية
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 273 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

 كما إن هذه الفرضية تتفق مع:

 التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد 
 في والرياضية البدنية التربية معاهد طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية

وجود عالقة معنوية بين برامج التربية العملية واكتساب طلبة لكفايات الجزائر حيث أكدت الدراسة على 
 ادارة القسم وتنظيم الدرس وكذا كفاية االتصال .

فعالية  :غزة حيث كانت الدراسة تحت عنوان -بجامعة األزهر  2010دراسة منال ابراهيم مصطفى 
ت التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر برنامج مقترح في تنمية مهارا

و خلصت الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية العملية ومن بينها بغزة 
 مهارة إدارة الفصل .

 العملية التربيةبعنوان  الجزائر -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة
 بجامعة والرياضية التربية البدنية بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها

 مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة االغواط حيث توصلت
 التدريس من بينها مهارات اإلتصال .

 
الباحث أن الفرضية الجزئية الثامنة للدراسة القائلة توجد عالقة دالة إحصائيا  ومن خالل ما سبق يرى 

بين برنامج التربية العملية وبين مهارات إدارة القسم واإلتصال لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 
 النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة  قد تحققت.

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 274 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

 قشة نتائج الفرضية الرئيسية الثانية :عرض وتحليل ومنا-10
للتحقق من صحة الفرضية الرئيسية الثانية القائلة : توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية 
العملية ومؤشرات المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 يلي : من وجهة نظر الطلبة واألساتذة قمنا بما

امج التربية العملية نبر  المستقلبين المتغير  ( معامالت اإلنحدار30الجدول رقم )
من ،و )من وجهة نظر الطلبة  درجة المعرفة والتطبيق للمهارات التدريسية تابعوالمتغير ال

 وجهة األساتذة المتعاونين(

 المصدر

المعامالت 
 الالمعيارية

المعامالت 
 Tقيمة  المعيارية

 المحسوبة
القيمة 

 اإلحتمالية

معامل 
اإلرتباط 

R 

معامل 
 Rالتحديد 

Square 

معامل 
التحديد 

 R المعدل
D.ajusté 

B 
خطأ 

 المعياري 
Beta 

 مقطع خط اإلنحدار 
𝑩𝟎 

1,58 

   

       

1,90    
  0,83    

       

0,41    

       

0,74  

  

       

0,55    

        0,53 

   

من مهارات التدريس 

 X1 الطالب  وجهة نظر

       

0,03 

   

       

0,01    

       

0,49    

       

4,83    

       

0,00    

من مهارات التدريس 

 X2 األستاذ وجهة نظر

       

0,02 

   

       

0,00    

       

0,43    

       

4,19    

       

0,00    

 نمودج اإلنحدار الذي تم حسابهالتعليق على النتائج و الحكم على صالحية 

 الشروط النظرية : -10-1

 إتفاق أو منطقية قيمة وإشارات معامالت اإلنحدار: -10-1-1

يالحظ هنا أن متغيرات الظاهرة محل الدراسة تندرج ضمن اإلطار البيداغوجي في مجال التربية البدنية 
تحصل عليه في الدراسة  الذي يوضح والرياضية ،وبالرجوع إلى نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد الم

 العالقة المعنوية بين متغيرات البحث بعد عملية التكميم نجد 

Y= 0.03 X1 + 0.02 X2 + 1.58 

 من خالل هذا النموذج نستنتج ما يلي: 



 

 275 ص معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة 

 

 السادس :عرض وحتليل ومناقشة وتفسري النتائجاجلانب التطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل 

 (1.58له قيمة موجبة ال يساوي الصفر) 𝑩𝟎الجزأ الثابت من  -
 (0,03له قيمة موجبة تقدر بـ ) X1ميل خط اإلنحدار  -
 (0,02له قيمة موجبة تقدر بـ ) X2ميل خط اإلنحدار  -

نالحظ أنه ال يوجد تعارض بين الشروط النظرية للظاهرة محل الدراسة و نتائج نموذج اإلنحدار 
 المستقل.المفسر لعالقة األثر المعنوية بين المتغير التابع والمتغير 

 التفسيرية للنموذج : القدرة -10-1-2

الموجودة في يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج اإلنحدار من خالل  معامل التحديد المعدل ،
( الذي يبين للعالقة المعنوية بين المتغير المستقل برنامج التربية العملية والمتغير التابع  30الجدول رقم)

الرياضية )من وجهة نظر الطلبة ، ومن وجهة األساتذة إكتساب مهارة التخطيط لدرس التربية البدنية و 
يعني أن متغيرات الدراسة هذا (، 0,53معامل التحديد المعدل مقدرة بـ )حيث أن قيمة  ،المتعاونين(

أثر مؤشرات المتغير المستقل برامج التربية العملية ( من %53المختارة للنموذج قد فسرت ما قيمته )
مهارات التابع درجة إكتساب الوجهة األساتذة المتعاونين( على المتغير  )من وجهة نظر الطلبة ،ومن

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع تعزى لمؤشرات المتغير  (%53،بمعنى أن )التدريسية
و هذه النتائج تعكس صالحية المتغيرات المختارة لدراسة ( تعود إلى عوامل أخرى %47)،و المستقل 

لى تفسيير نتائج نموذج اإلنحدار، أما الداللة اإلحصائية لهذا النموذج قد بررها مستوى ومدى قدرتهما ع
 و هو دال إحصائيا و يتماشى مع فرضية الدراسة . 00,0الداللة المقدر بـ 

 المعنوية الجزئية للنموذج : -10-1-3

في الخطوة السابقة توصلنا إلى أن هنا  واحد على االقل من معامالت اإلنحدار يختلف عن الصفر 
ولتحديد أي من هذه المعامالت التي تكون معنوية نقوم بإجراء إختبار المعنوية الجزئية للنموذج عن 

  T.testطريق اإلختبار ت 

 ( نجد أن :30من خالل النتائج الموجودة في الجدول )

ومنه  0,05هي أكبر من و  0,41عند القيمة اإلحتمالية   𝑩𝟎 = (1.58)أ الثابت من الجز  -
 نستنتج أن المقدار الثابت في نموذج اإلنحدار المختار غير دال إحصائيا.

ومنه  0,05و هي أقل من  0,00عند القيمة اإلحتمالية   X1 = (0,03)ميل خط اإلنحدار  -
في نموذج من وجهة نظر الطلبة   دريسيةمهارات التاللمتغير التابع نستنتج أن مقدار ميل درجة ا

 معنوي ودال إحصائيا. اإلنحدار
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ومنه  0,05و هي أقل من  0,00( عند القيمة اإلحتمالية  0,02) = X2ميل خط اإلنحدار  -
 التابع المهارات التدريسية من وجهة نظر األستاذة المتعاونين  المتغيرنستنتج أن مقدار ميل درجة 

 معنوي ودال إحصائيا.

 مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية الثانية : -10-2

من خالل مالحظة مختلفة اإلستراتيجيات واألنظمة المتبعة في عملية إعداد الطلبة و تكوينهم نجد أن 
على المهارات التدريسية ولها أهداف محددة وواضحة تسعى  هذه األنظمة واالستراتيجيات مبنية أساسا

في اإلخير الى إعداد استاذ مستقبلي كفء متمكن من مختلف المهارات التدريسية الالزمة لمهنته، ولعل 
أهم المحطات الرئيسية والمهمة في عملية إعداده هي التربية العملية حيث توفر مختلف الكليات 

توى على مقاييس نظرية تسعى الى إكساب الطلبة مهارات التخطيط و كذلك والمعاهد برنامج مسطر يح
مقاييس نظرية كالبيداغوجية التطبيقية من أجل إكتساب مهارات التنفيذ ، التقويم وإدارة القسم، كما تضمن 
للطالب إجراء تربص ميداني بالمؤسسات التربوية من أجل تنمية وتطوير المهارات المكتسبة وكذا 

 ل مع البيئة التعليمية الحقيقة .التعام

ومن خالل السندات األدبية التي تم التطرق في مناقشة الفرضيات السابقة، ومن خالل نتائج كل من 
الفرضية الجزئية الخامسة ،السادسة، السابعة و الثامنة التي درست مؤشرات المهارات التدريسية على 

أن هنا  عالقة بين المتغير المستقل والتابع للدراسة  ( الذي يبين30حدى، وكذا من خالل الجدول رقم )
توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية  يمكننا القول أن الفرضية الجزئية الثانية القائلة :

ومؤشرات المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة 
 ساتذة قد تحققت .نظر الطلبة واأل

 – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2015دراسة قطاف محمد كما إن هذه الفرضية تتفق مع:
 طلبة التدريسية لدي الكفاية تطوير في برامجها تأثير و العملية التربية وحدة واقعالجزائر تحت عنوان 

وجود عالقة معنوية بين برامج الجزائر حيث أكدت الدراسة على  في والرياضية البدنية التربية معاهد
 التربية العملية و اكتساب طلبة لكفايات تدريس التربية البدنية و الرياضية .

 برنامج اقتراحالجزائر بعنوان  – 03رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر  2013دراسة عثماني عبد القادر 
االبتدائية حيث  للمرحلة البدنية والرياضية التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي

 التربية كفايات التدريس أستاذ تنمية على اثره في فعاال كان المقترح التدريبي البرنامج بينت الدراسة  ان
 . البدنية والرياضية
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فعالية  :نوانغزة حيث كانت الدراسة تحت ع -بجامعة األزهر  2010دراسة منال ابراهيم مصطفى 
برنامج مقترح في تنمية مهارات التربية العملية لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية في جامعة األزهر 

 و خلصت الدراسة الى أنه توجد فاعلية للبرنامج المقترح في تتمية مهارات التربية العملية.بغزة 

 العملية بعنوان التربية الجزائر -جامعة األغواط  –رسالة ماجستير  2010 محمد قطاف دراسة
 بجامعة والرياضية التربية البدنية بمعهد الثانية السنة طلبة لدى التدريس مهارات ببعض وعالقتها

 مهارات أداء في الكفاءة من درجة قد اكتسبوا الطلبة أن مفادها نتيجة إلى الدراسة االغواط حيث توصلت
 التدريس .

 لتعديل مقترح تدريبي إشرافي برنامج العراق بعنوان اثر –بجامعة تكريت  2009سالم  دراسة زياد
 تكريت حيث خلص هذه الدراسة الى أن جامعة في الرياضية مطبقي التربية لدى التدريسي السلو 

 المطبقين الطلبة لدى التدريسي السلو  تعديل في المقترح له فاعلية كبيرة االشرافي البرنامج
 برنامج فلسطين بعنوان دور – اليرمو  جامعة التربية كلية 2005دلبوح  أبو الكريم عبد موسى دراسة
اليرمو  حيث أظهرت الدراسة  جامعة الرياضية التربية كلية في المعلم الطالب إعداد في العملية التربية

 أن برنامج التربية العملية له دور في إعداد الطالب و يكتسب من خالله أهم المهارات التدريسية.

بالجامعة  2008احميدة  محمود خوالدة و فتحي فنخور مصطفى دراسةض هذه الفرضية مع :تتعار 
 تربية في تخصص المعلمين الطلبة تواجه التي العملية التربية مشكالت بعنوان  األردن -الهاشمية 

 برنامج الهاشمية حيث توصلت هذه الدراسة الى : أن بالجامعة رانيا للطفولة الملكة كلية في الطفل
مناسب،  بشكل تطبيقه بضرورة المبذولة الجهود من الرغم وعلى للطفولة رانيا بكلية الملكة العملية التربية

 التطور مزيد من إلى غير كافي و بحاجة الالزمة، الكفايات المعلمين الطلبة إكساب أجل من وتوظيفه
 . والتعديل

 فلسطين . –األقصى بجامعة  2009وتتعارض مع دراسة أحمد يوسف حمدان 

 التربية بكلية المعلمين للطلبة األداء التدريسي تعوق  التي الخاطئة الممارسات تقويم بعنوان 

 الممارسات المقيمين حيث بينت الدراسة ان المعلمين نظر وجهة األقصى من بجامعة والرياضية البدنية
 كانت األقصى بجامعة التربية  الرياضية بكلية المعلمين للطلبة التدريسي االداء تعوق  التي الخاطئة

 البصري  التقديم أخطاء الواجب التعليمي و المعرفي وشرح التقديم أخطاء ( األبعاد في جداً  كبيرة
. )الدرس ختام أخطاء و -والتمرينات والنداء اإلصالح أخطاء و  النموذج((
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 نتائج الدراسة-11
بعد التطرق الى الجانب النظري ومحاولة حصر أهم المعلومات والمعارف التي تخص التربية العملية 
والمهارات التدريسية، اي متغيرات الدراسة تم التطرق الى الجانب التطبيقي من خالل النتائج المستخرجة 

حظة التي أبدى فيها من عينة الدراسة بواسطة استمارة االستبيان الذي وزع على الطلبة وشبكة المال
مناقشة الفرضيات ثم  تحليل النتائجعرض و وبعد المعالجة االحصائية و تم  ،آرائهماألساتذة المتعاونين 

 النتائج التالية : تم استنتاجو مقارنتها بالدراسات السابقة 

  وتقنيات يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم
 البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة بدرجة كبيرة. تالنشاطا

  يساهم برنامج التربية العملية في اكتساب المهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم و تقنيات
 البدنية والرياضية من وجهة نظر األساتذة المتعاونين لكن بدرجة متوسطة . تالنشاطا

  الطلبة واألساتذة المتعاونين في مدى مساهمة البرنامج في إكساب وجود فروق بين وجهات نظر
 الطلبة للمهارات التدريسية لصالح الطلبة أنفسهم .

  يساهم برنامج التربية العملية في إكتساب الطلبة لمهارات التنفيذ تليها مهارات إدارة القسم واالتصال
 الطلبة . التقويم ثم المهارات التخطيطية حسب آراء  تتليها مهارا

 التقويم تليها مهارات التنفيذ تليها مهارات  تيساهم برنامج التربية العملية في إكتساب الطلبة مهارا
 إدارة القسم واالتصال ثم المهارات التخطيطية حسب وجهة نظر األساتذة المتعاونين . 

 ريسية لدى طلبة معاهد توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية ومؤشرات المهارات التد
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات التخطيط للدرس لدى طلبة معاهد
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة.

  جد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين المهارات التنفيذية للدرس لدى طلبة تو
 معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

 توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات التقويم لدى طلبة معاهد علوم 
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .

  توجد عالقة دالة إحصائيا بين برنامج التربية العملية وبين مهارات ادارة القسم واالتصال لدى طلبة
 معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة .
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 راحاتالتوصيات واإلقت -12
 التوصيات : -12-1

كان معرفة فاعلية برنامج التربية العملية في تكوين طلبة معاهد علوم  الهدف الرئيسي لهذه الدراسةإن 
، وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية والتعرف على مدى مساهمته في اكسابهم المهارات التدريسية

يساهم بالفعل في اكتساب مختلف المهارات حيث توصلت الدراسة الى أن برنامج التربية العملية 
التدريسية لدى الطلبة لكن بنسب متفاوتة بين مختلف أنواع المهارات التدريسية، وان هذه المهارات 
المكتسبة تحتاج الى تنمية و تطوير أكثر،ومن أجل زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه التربية العملية في 

من نتائج والدراسات السابقة وفي ضوء اإلطار النظري يقدم الباحث  تكوين الطلبة، وبناءا على ما تقدم
للرفع من الكفاءة التدريسية ألساتذة التربية البدنية والرياضية، والمساهمة في  مجموعة من التوصيات

 اصالح و تطوير المنظومة التربوية في الجزائر تتمثل في :

  العملية، واستحداث لجنة خاصة على مستوى المعهد أن تكون هنا  مراجعة شاملة لبرنامج التربية
من األساتذة الجامعيين تقوم باإلشراف على برنامج التربية العملية، تحدد األهداف بشكل واضح 

وتحديث محتوى البرنامج وتقويم بعملية تقويم سنوي للبرنامج  ،وتتابع مدى تقدم األهداف المسطرة
مجال التربية البدنية والرياضة ومقارنته بمختلف البرامج في بشكل دائم وفق المستجدات الحديثة في 

 . المعاهد األخرى 
  إنشاء دليل خاص بالتربية العملية يحتوي على البرنامج و األهداف، وتبرز فيه المحطات األساسية

للبرنامج عبر مختلف سنوات الدراسة الجامعية، و تحدد فيه المسؤوليات واألدوار لمختلف القائمين 
 البرنامج من المشرف الجامعي الى الطالب و األستاذ المتعاون ومدراء المؤسسات التربوية . على

  القيام بمحاضرات تعريفية بالتربية العملية قبيل البدء في تنفيذ البرنامج يتم فيها تقديم الدليل و شرحه
 للطلبة .

  المتعاونين بالمؤسسات التربوية القيام بلقاءات و جلسات تنسيق بين األساتذة الجامعيين و األساتذة
وكذا المدراء و المفتشين من أجل تحديد األهداف و توحيد الرؤية حول برنامج التربية العملية كذا 
تحديد وتوضيح مسؤوليات وأدوار كل منهم في البرنامج، ومن أجل التقليل أيضا من الفوارق بين ما 

 هو موجود بالمؤسسات التربوية . يقدم من معلومات نظرية و تطبيقية في المعاهد وما
   ،التركيز أكثر على مختلف مراحل التربية العملية ) مرحلة االعداد ،التمهيد، االستعداد، التهيئة

المشاهدات ، التدريس المصغر، المشاركة الفعلية ، مرحلة التقويم ..( وتوفير الزمن الكافي لكل 
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 مرحلة .
 ة في التربية العملية و خاصة في مقياس البيداغوجيا التطبيقية االعتماد على األساليب الحديثة المتبع

كأسلوب التدريس المصغر ، والمشاهادات التلفزيونية سواء لحصص نموذجية في التربية العملية 
ومناقشتها مع الطلبة أو تسجيل الحصص التي يؤديها الطلبة ومناقشتها بشكل جماعي مع المشرف 

المشاهدة الصفية للطلبة بالمؤسسات التربوية للحصص التي يؤديها ، وكذلك االعتماد على مرحلة 
 األستاذ المتعاون بحضور المشرف الجامعي .

  التركيز أكثر على الجانب التطبيقي للمهارات التدريسية من خالل الحصص التطبيقية و الموازنة
هنا  فارق بين  بين ما يتلقاه الطالب من معارف و معلومات نظرية وما يمارسه تطبيقيا، ألن

 المعارف النظرية والقدرات األدائية للطالب حسب مختلف الدراسات .
  ان ترتكز مختلف أدوات التقويم لطلبة التربية العملية على السلو  األدائي للطالب في ما يخص

 المهارات التدريسية .
 بطاقات المالحظة  إشرا  كل من المدير واألستاذ المتعاون في عملية تقويم الطالب وذلك من خالل

التقويمية ألدائه والتي تكون معدة من قبل اللجنة القائمة بمتابعة تنفيذ برنامج التربية العملية، وكذلك 
إنشاء بطاقة تقويم للطالب تعبأ من قبل المشرفين الجامعيين تحتوي على مختلف المهارات التدريسية 

 األساسية .  
 ي وتحديد قائمة معينة من هذه المؤسسات تتوفر فيها إعادة النظر في مؤسسات التربص الميدان

مجموعة من الشروط ) مكان العمل المالئم،وفرة الوسائل البيداغوجية والمنشئات الرياضية، أساتذة 
 متعاونين ذوي خبرة طويلة في مجال التدريسو غيرها ... ( .

  من شهر الى فصل دراسي  احداث تغيير في الفترة الزمنية المحددة للتربص الميداني وتمديدها
كامل و ذلك من أجل أن يقوم الطالب بتنفيذ وحدة تعلمية كاملة بداء بالتقويم التشخيصي ووصوال 

 الى التقويم التحصيلي، و اإلقتصار فيها على فوج تربوي أو فوجين.  
  التربوية إجبار الطلبة المتربصين على المشاركة في مختلف األنشطة التربوية التي تقام بالمؤسسات

و كذا حضور مجالس األقسام، واالتصال بأولياء التالميذ، حراسة االمتحانات، والتعرف على 
 مختلف الوثائق االدارية واالجراءات القانونية بهذه المؤسسات .

  طلبة ( وذلك من  5الى  3توجيه الطلبة للتربص الميداني وفق مجموعات تضم كل مجموعة ) من
وني واالستفادة أكثر من خالل مالحظة أداء الزميل وكذا النقاشات التي أجل حدوث التعلم التعا

 تدور بين الطلبة و بالتالي نمو وتطور مختلف المهارات التدريسية .
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  استخدام مختلف نماذج بطاقات التقويم المعروضة وكذا االستبيان المقدم في هذه الدراسة في عملية
 ل المفتشين في تقويم أداء األساتذة أثناء حصص الترسيم .تقويم الطالب وكذا االستفادة منه من قب

 :االقتراحات  -12-2
 من خالل ما تقدم يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية مستقبال :

 القيام بدراسة لمختلف المشاكل و الصعوبات التي تواجه الطلبة في برنامج التربية العملية . -
 القيام بدراسات تقويمية لبرنامج التربية العملية وتحليل مختلف أدوار القائمين على البرنامج  -
رفين حول دور برنامج التربية شإجراء دراسات مقارنة بين وجهات نظر الطلبة واألساتذة والم -

 العملية في إعداد الطالب .
 رنامج التربية العملية  .القيام بدراسة لدور المشرف الجامعي  واألستاذ المتعاون في ب -
القيام بدراسة مماثلة لمعرفة دور البرنامج في اكتساب المهارات التدريسية تبنى فرضياتها على  -

 –مدير المؤسسة  –األستاذ المتعاون  –مؤشرات برنامج التربية العملية ) محتوى البرنامج 
 الطالب الجامعي ( . –المشرف الجامعي 
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 خاتمة : -13
 

إن هذه الدراسة كان الهدف منها معرفة مدى مساهمة برنامج التربية العملية في إكتساب طلبة معاهد 
لمختلف المهارات التدريسية، حيث أن معاهد وكليات الوطن  والرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية 

ات المهنة المستقبلية، والتي تضمن تكوين طلبتها من خالل برامج إعداد وتكوين وفق ما تقتضيه متطلب
من بينها برنامج التربية العملية الذي يؤدي وظيفة التكوين التخصصي من خالل مقاييس نظرية 

ين وإعداد الطالب تكون من خالل التدريب وهي من أنجع األسايب الحديثة وتطبيقية، أي أن عملية تكو 
 المتبعة في التكوين، والتي يكتسب من خاللها الطالب العديد من المهارات التدريسية .

من خالل تجربة الباحث في مجال تدريس التربية البدنية والرياضية، و إحتكاكه بأساتذة التربية البدنية 
حظته لمستوى الطلبة الجامعيين أثناء فترة التربص الميداني، ومعرفة الصعوبات والرياضية، ومال

والمشاكل التي يتلقونها بهذه المرحلة، وكذلك من تجربة الباحث أثناء فترة قيامه بالتربص الميداني على 
 مرحلتين ) الطور المتوسط، الطور الثانوي ( ومالحظته للفوارق بين ما هو نظري وبين ما يوجد

بالمؤسسات التربوية، أتت فكرة هذه الدراسة حيث ربط الباحث هذه المشاكل بالتكوين الذي يتلقاه الطلبة 
 على مستوى المعاهد و األقسام وخاصة برنامج التربية العملية بصفته أهم عناصر التكوين التخصصي،

العملية في عملية إعداد وبرز في ذهن الباحث تساؤل يتمثل في ما الدور الذي يلعبه برنامج التربية 
الطلبة ، ليتم ترجمة هذا التساؤل الى التساؤل الخاص بالدراسة القائل : هل يساهم برنامج التربية العملية 
في إكتساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية للمهارات التدريسية المتمثلة في 

 إدارة القسم و االتصال . مهارات التخطيط، التنفيذ، التقويم و مهارات

بعد ذلك قام الباحث بمحاولة إثراء متغيرات البحث نظريا من خالل الجانب النظري الذي يتضمن ثالثة 
فصول، الفصل الثاني للدراسة يخص الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالية والذي تم فيه 

ا وتوضيح موقع درساتنا منها و جوانب االستفادة حصر أكبر عدد ممكن من الدراسات ثم التعليق عليه
من هذه الدراسات، ثم تم التطرق الى فصل آخر يخص التربية العملية وعالقتها بإعداد الطلبة حيث 
تضمن توضيح مفهوم التربية العملية، مجاالتها، أهميتها وأهدافها كما تضمن أيضا أسس ومبادئ نجاح 

ها والعناصر المكونة لبرنامج التربية العملية، بعدها تم التطرق الى برنامجها ،مهاراتها، مراحل تطبيق
الفصل الرابع من الدراسة والذي خص مهارات التدريس حيث تضمن مختلف المفاهيم التي لها عالقة 
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بمهارات التدريس وتوضيح الفرق بينها ثم مفهوم مهارات التدريس، أهميتها، خصائصها،مكونات 
 م تطرقنا الى أنواع المهارات التدريسية وتصنيفاتها بشكل من التفصيل .المهارات التدريسية ث

بعد الجانب النظري تم التطرق الى الجانب التطبيقي للدارسة حيث قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية 
نظرية على عينات الدراسة لجمع المعلومات الكافية عنها و مالحظة مدى مالئمة هذه الدراسة لهم 

م بناء أدوات الدراسة من خالل المعارف النظرية والدراسات السابقة وتم تحديد عينة الدراسة بعدها ت
وضبطها والقيام بالدراسة االستطالعية الميدانية والتأكد من صدق وثبات ادوات الدراسة بمختلف 

ع المعلومات األساليب االحصائية المناسبة، بعد ذلك قمنا بتوزيع االستمارات على عينات الدراسة و جم
ثم تفريغها والبدأ في معالجتهما ثم تم تحليل وعرض النتائج ومناقشة فرضيات الدراسة على ضوء النتائج 
المتحصل عليها ومقارنتها باألدبيات النظرية والدراسات السابقة حيث خلصت الدراسة الى مجموعة من 

 االستنتاجات تتمثل في :

ير في إعداد وتكوين الطلبة من خالل إكسابهم مجموعة من أن برنامج التربية العملية له دور كب
المهارات التدريسية ، وتباينت وجهات النظر بين الطلبة واألساتذة حيث بينت الدراسة أن الطلبة يقرون 
بأن برنامج التربية العملية يساهم بدرجة كبيرة في إكسابهم للمهارات التدريسية بينما وجهة نظر األساتذة 

لبرنامج يساهم بشكل متوسط في إكساب طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية تقول بأن ا
والرياضية للمهارات التدريسية، كما توصلت الدراسة أيضا الى أنه توجد عالقة بين برنامج التربية 

تصال ، العملية و مؤشرات المهارات التدريسية المتمثلة في التخطيط، التنفيذ، التقويم، إدارة القسم واال
وعليه تبين أن برنامج التربية العملية يساهم في إكتساب المهارات التدريسية لكن ليس بالقدر الكافي ألن 
وجهة نظر األساتذة تعتبر األدق لخلوها من الذاتية في اإلجابة على مختلف عبارات االستبيان عكس 

سينه من خالل التوصيات المقترحة إجابات الطلبة لذلك يجب مراجعة محتويات البرنامج والعمل على تح
 في هذه الدراسة .
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  :دار صفاء للنشر والتوزيع، عماناالستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعالعطية محسن علي ،-
 . 2008األردن،
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 2001، دار وائل لنشر والتوزيع، 1، طأساسيات في التربية العمليةعبد الرحيم نصر هللا:  عمر. 
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  :معاير تقويم أداء طالبات التربية العملية بكليات التربية للبنات فتحية معتوقبن بكري عساس، 
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  :2003 مصر،-، عالم الكتاب، القاهرة1، طنماذجه ومهاراته–التدريس كمال عبد الحميد زيتون . 

  :الدار العربية للنشر والتوزيع، 1، طالتدريس المصغر ومهاراتهماجد مصطفى السيد وآخرون ،
 .2007 مصر،
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  :2006األردن، –، دار يافا العلمية، عمان 1، طتصميم التدريسنذير العبادي و أيوب عالية . 
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 1999 السعودية،-الرياض ،1ط ،دار النشر الدولي ،التدريس وإعداد المعلم :يس قنديل. 

 المذكرات: .3

  :بكليات تقويم برامج التربية العملية العداد معلم التعليم األساسي أحالم محمد ابراهيم الفقعاوي
 . 2011، رسالة ماجستير،غزة، فلسطين، التربية في جامعات قطاع غزة

  :دور الدورات التدريبية في تطوير مهارات التدريس الفعال لمعلمي التربية الزهراني بندر بن سعيد
 .2010جامعة أم القرى،  -كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الفنية من وجهة نظرهم

  : التربية التدريس ألستاذ كفايات الخدمة لتنمية أثناء تدريبي برنامج اقتراحعبد القادر عثماني 
 .2013، 03رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر ،االبتدائية للمرحلة والرياضية البدنية

  :واقع وحدة التربية العملية وتأثير برامجها في تطوير الكفايات التدريسية لدى طلبة قطاف محمد
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، رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة أم  التربويين و مديري المدارس بمنطقة مكة المكرمة

 . 2008القرى، 
 القواميس والموسوعات: .4
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، دراسة منشورة بمجلة جامعة المتدربين اثناء  التطبيق الميداني من وجهة نظر األطراف المتعاونة
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النشاط البدني والرياضي التربويتخصصLMDالتخرج لنيل شهادة الدكتوراه  تحضيرا ألطروحة

 معاهد طلبة لدى التدريسية المهارات اكتساب في العملية التربية برنامج دور بعنوان

 الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و علوم

 
 
 
 

 :عزيزي الطالب 

الددديت يكسدددتب فيهدددا جمموعدددة مدددن القددددرات و املهدددارات و  املسدددتقبل الرتبيدددة العمليدددة هدددي اخلطدددوة األوىل ألسدددتاذتعدددد 
السدلوكيات و املعددارف و االااهدات الدديت تددب أن تتدوفر فيدده و متكندده مدن أن يددؤدي واجباتدده التعليميدة بكددل دقددة و 

حيث أن الرتبية العملية متر مبدرحلتني أساسديتني املرحلدة األوىل وهدي مرحلدة االكتسداب  مدن خدالل الدربانمج ،إتقان 
يكددون مسددطر مددن قبددل املشددرف اجلددامعي عليهددا و الددذي يتلقدداه الطالددب أثندداء فددرتة الددتعلم ابجلامعددة ومرحلددة  الددذي

 اسيد ما مت اكتسابه على أرض الواقع و ذلك اثناء فرتة الرتبص امليداين ابملؤسسات التعليمية .

ولعلمةك أن هةذه اإلجابةات تبقة   عزيزي الطالب الرجاء منك التكرم و اإلجابةة علةى أسة لة هةذا االسةتبيان بكةل  ةد 

، نشةكرك مسةبقا علةى تعاونةك و لكةم منةا جزيةل الشةكر علةى مسةاعدتكم سرية و ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي

 املخلصة.

  هامة:مالحظة 

يف املكان الذي تراه مالئما  ×جيدا قبل اإلجابة عليه وذلك بوضع عالمة  اوفهم أهدافهسللة قراءة جل األ مالرجاء منك
 املطروح.للموقف حسب السؤال 

 

 الطالب الباحث :                                                 اشراف الدكتور :

 يرحشاني رابح                                                    فنوش نص
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حصص التربية العملية التي أنجزتموها و الزمالء و المالحظات المسجلة و المناقشة مع المشرف من خالل  -

الجامعي وكذا من خالل التربص الميداني الذي قمتم به و المناقشات مع األستاذ المتعاون بالمؤسسات 

ى أنك اكتسبت المهارات التدريسية الالزمة لمهنتك المستقبيلة و التي هي موضحة في التربوية هل ترأ

 :الجدول التالي 
 

قم
لر

العباراتا
 
 

طبقها بدرجةأو عرفهاأ
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      .ؤسسات الرتبوية رف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرايضية الشائعة واملوجودة ابملأع 14
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      استخدام الثناء والتشجيع من خالل  مبدى النجاح فيما يقومون به من مهارات حركية تعلمنيامل شعرأ  18
      املتعلمني خالل احلصةابألسلوب الرتبوي عند اللجوء لعقاب ألتزم  19
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 املالحق

       .املناسب الوقت يف صافرةال أستخدم 22

      طويلة فرتة الصعبة وضعياتال تعلمنيامل جنبأ 23

 جدا كبرية كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا طبقها بدرجةأو عرفهاأ 

      املهارة تعليم يف التدرج مبدأ أراعي 24

      .مساحات اللعب  من عوائق أي إزالة على حرصأ 25

      و أوظف ألفاظ تزيد من دافعية املتعلمني  بفاعلية صويت ستخدمأ 26

       .وخرباهتم اليومية حبياهتم تعلمنيامل يتعلمه ما ربطأ 27

      مجاعية– فردية التمرينات استخدام يف ينوعو  رينمتلا ألداء املناسب التوقيت وفرأ 28

       .اجلو حلالة مناسبة ومتارين مواقف ستخدمأ 29

      .رؤييت جمال يف تقع أن على واملساحات فضاءاتال مجيع من ستفيدأ 30

      ربط معلومات الدرس السابق ابلالحق.أ 31

       .سليم بشكل الوقتو أسري  الطارئة الظروف يف التصرف أحسن 32

      متعلمنيالعالقة بني هذه األجزاء لل أوضح الدرس بعضها ببعض و أربط أجزاء 33

 مجيع إبيقاف اجلماعية األخطاء صحححيث أ يف الوقت املناسب تعلمنيبتصحيح أخطاء املأقوم  34
  ابستعمال النموذج ..فردي بشكل الفردية األخطاء صححو أتعلمني امل

     

      واقف التطبيقية امل يف تعلمنيأشرك مجيع امل 35

      .املهارة وإكساهبم زمالئهم مساعدة يف املميزين تعلمنيامل شركأ 36

       .و املواقف التطبيقيةأ املبارايت حتكيم يف تعلمنيامل شركأ 37
      .أثناء احلصة للوقوف املناسب املكان اختيار أحسن 38
      يشاهدون النموذج عند الشرح تعلمنيمن أن مجيع امل أأتكد 39

       همبي املنافسة فرص تيحا كما أهب اإلحساسو  املهارة أداء فرصة تعلمنيامل مجيع طيأع 40

      ( .املتميز التلميذ أو الستاذال) للمهارة منوذجا   ؤديو أ املهارة تعلم يف تعلمنيامل خربات ستثمرأ 41

       .املناسب الوقت يف الراجعة التغذية قدمأ 42

  مهارات التقومييساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية  المحور الثالث . 
 جدا كبرية كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا طبقها بدرجةأو عرفهاأ

      أقوم ابلتقومي التشخيصي يف بداية كل وحدة تعلمية و أبين  الوحدات التعليمية من خالله 43
      الئمةامل تقوميال أدوات ابستخدام املنشودة لألهداف تعلمنيامل حتقيق من أتكدأ 44
      أعرف خمتلف شبكات التقومي 45
      أحسن التطبيق الفعلي لشبكات التقومي و طريقة مألها 46
      وموضوعية بدقة تعلمنيامل أداء متابعة أحرص على 47
      التكويين يف خمتلف الوحدات التعلميةأستخدم التقومي  48
      التقومي استمرارية على افظأح 49
      متعلمني و أحتفظ هبا لل تقوميية سجالتستعمل أ 50
      بينهم الفردية الفروق يناسب مبا املتنوعة تعلمني امل تقومي أساليب ستخدمأ 51

      أراعي الفروق الفردية أثناء القيام ابلتقومي التحصيلي  52
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      التعليمية العملية يف والضعف القوة نقاط تشخيص كيفية أعرف 53
      التالميذ تعلم يف املختلفة الضعف جوانب ملعاجلة التقومي نتائج منأستفيد  54
      املستخدمة التدريس طرائق حتسني يف التقومي نتائج من أستفيد 55
      أاتبع مدى حتقيق األهداف من خالل التقومي التحصيلي 56

 امة .يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات ادارة القسم و العالقات الع المحور الرابع 

 جدا كبرية كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا طبقها بدرجةأو عرفهاأ

      .أثناء احلصصقق االنضباط أح 57
      ولومهم. تعلمنيفرط يف نقد املأال  58

      ستخدم الشدة عند اللزوم.أمتاز ابلصرامة يف العمل أ 59

      حافظ على املوضوعية اهلادفة يف عالج السلوك العدواين وغري السويأ 60
      أبمسائهم عند املناقشة والتعامل معهم.اندي التالميذ أ 61

      .تعلمني و أتعامل معهم مجيعاكز على فئة معينة من املأر ال  62

      داخل املؤسسة حقق التنافس الفردي أ 63

      .وأفعايل واثق يف أقوايل 64

      بشوش دائم االبتسامة. 65

      عند الغضب. يمتالك نفسأ 66

      .ؤسسةاحلماسة واحليوية يف املظهر أ 67

      يف حل مشاكلهم الشخصية واالجتماعية تعلمنيتعاطف مع املأ 68
      ابستمرار على القيادة وحتمل املسئولية وحرية التعبري تعلمنيساعد املأ 69
      التلميذ كانسان( اخل..كتسب أخالقيات املهنة قوال وفعال مثل )العدل واملساواة واملوضوعية واحرتام أ 70
      حتمل املسئولية اخلاصة ابملهنة )احرتم املواعيد والنظام..اخل(أ 71
      عاون مع العاملني يف جمال املهنة )مدير املؤسسة ، االساتذة و اإلداريني(أت 72
      عن حاالت التالميذ ومشاكلهم أستفسركون عالقات طيبة مع مستشار التوجيه ابملؤسسة و أ 73
      التحصيلية عينهم يف معرفة حالة أبناءهم السلوكية وأستقبل أولياء األمور و أ 74
      تعلمنيتعاون  مع اآلابء يف حل مشاكل املأ 75
      أحبث عن وضعيات التالميذ االجتماعية و احلاالت اخلاصة داخل املؤسسة 76
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 : 20الملحق رقم 

 
 

 
 

النشاط البدني والرياضي التربويتخصصLMDالتخرج لنيل شهادة الدكتوراه  تحضيرا ألطروحة

 معاهد طلبة لدى التدريسية المهارات اكتساب في العملية التربية برنامج دور بعنوان

 الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و علوم

 
 
 
 

 

 :أخي األستاذ، أختي األستاذة

الرتبيددة حتظددى عمليددة إعددداد أسددتاذ الرتبيددة البدنيددة و الرايضددية ، أتهيلدده و تدريبدده ابهتمددام كبددري مددن املهتمددني بقضددااي 
التدريسددية والدديت مددن  هدداراتإىل الكثددري مددن امل األسددتاذحتتدداج مهنددة و  البدنيددة و الرايضددية علددى خمتلددف املسددتوايت ،

 البدنيدددة و الرتبيدددة أسدددتاذالشخصدددية، لدددذا فددد ن  ، حيدددث امدددع بدددني اخلصدددائص العلميدددة ويتدددوفر عليهدددا الواجدددب أن 
الدديت تؤهلدده للتعامددل مددع هددؤالء التالميددذ جبميددع مشدداكلهم ، وملددا هلددا مددن  املهددارات والرايضددية هددو األحددوج إىل هددذه 

 املسدتقبلي ، و من هنا أتت فكرة هذا املوضوع ملعرفة مددى اكتسداب األسدتاذ دور كبري يف بيلة العمل اليت يعيشها
 للمهارات التدريسية الالزمة أثناء فرتة تكوينه من خالل برانمج الرتبية العملية  .

 باإلجابةة مسةاعدتنا منةك نرجةوا منا بأنك أنت من يستطيع أن يعطينا الصورة الحقيقة حول هذا املوضةو  ايمانا و 

املناسبة، علما أن إجاباتك هي لخدمة بحث علمي وتبقة   اإلجابة ( أمامXبوضع ) واألفكار وذلك التساؤالت هذه على

 .على تعاونك معنا وشكرا في غاية السرية.

 

 اشراف الدكتور :                                  الطالب الباحث :               

 يرحشاني رابح                                                    فنوش نص



 

 297 ص النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 

 املالحق

معلومات مهنية

                 تانو س 10من سنوات          أكثر10إلى5من                                 سنوات    5 من أقل     األقدمية في التدريس:  /أ

 ............  استمارة خا ة بالطالب املتربص :...................................... : عدد الطلبة املتربصين لديك في كل سنة

لص  المتصربص لصديك و المالحظصات المسصجلة و عمليصة النقصد و المناقشصة مصع امن خالل الحصصص التصي أنجزهصا الط

الطالصص  المتصصربص نرجصصوا مصصنكم ابصصداء رأيكصصم حصصول العمصصل المنجصصز مصصن قبصصل الطالصص  و مصصدى تمكنصصه مصصن المهصصارات 

 .التدريسية الالزمة للعملية التعليمية بكل صدق و موضوعية 

قم
لر

العباراتا
 

و يطبقها بدرجةيعرفها

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

  يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات التخطيط للدرس  المحور األول 
      . التوزيع السنوي  إعداد له القدرة على 1

      الوحدة التعلمية . إعداد متمكن من كيفية 2

      تعلمني .امل بني الفردية الفروق تراعي الدروس حبيث ختطيط يف جديدة أساليب يبتكر 3

      املعريف ، احلسي احلركي و االجتماعي( الثالثة )اجملال السلوكية للمجاالت وشاملة يصوغ أهدافا سلوكية متنوعة 4
      . الوزاري الدروس من أهداف الوحدة املراد تدريسها من املنهاجيشتق أهداف  5

      ومكتسباهتم السابقة مستوى املتعلمنييضع أهدافا للدرس تناسب مع   6

      يضع أهدافا ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس وتتماشى مع اإلمكاانت املتاحة 7

      ميكن تنفيذها وقياس نتائجها حيدد أهداف الدروس حتديدا إجرائيا حىت 8

      خيتيار املهارات احلركية الالزمة للدروس ابلشكل املناسب لتحقيق األهداف 9

      فال تكون فوق قدراهتم أو أقل منها املتعلمنيمناسبة ملستوى  مواقفخيتيار  10

      ؤسسةامل يف املتوفرة اإلمكاانت ضوء على التعليمية األنشطة خيتيار 11

      .تعلمنيامل نفوس إىل السرور تدخلمتارين و ألعاب  ينتقي 12

       .اجلو الةح حصص تتماشي مع  ربمجي 13

      .ؤسسات الرتبويةيعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرايضية الشائعة واملوجودة ابمل 14

     ومستواهم وما لديهم من خربة سابقة  املتعلمنييقوم ابختيار األدوات واألجهزة الرايضية املناسبة لنضج  15

      قبل استخدامها يف الدرس هاو حتضري  هاجتريبجبرد الوسائل التعليمية و  يقوم  16

      الدرس هدف وفق املختلفة للمراحل مالئما توزيعا الدرس زمن توزيع يعرف كيفية 17

  يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية املهارات التنفيذية للدرس  المحور الثاني 
 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جداو يطبقها بدرجةيعرفها

      استخدام الثناء والتشجيع من خالل  مبدى النجاح فيما يقومون به من مهارات حركية تعلمنيامل يشعر  18
      تعلمني خالل احلصةعند اللجوء لعقاب املاملناسب ابألسلوب الرتبوي يلتزم  19
      مللعليها دون  جييببصرب و  تعلمنيالستفسارات امل يستمع 20

      فيها املرغوب غري سلوكياهتم تعديل هبدف تعلمنيامل مع للتعامل املناسبة األساليبيعرف  21

       .املناسب الوقت يف صافرةال يستخدم 22

      طويلة فرتة الصعبة وضعياتال تعلمنيامل جينب 23



 

 298 ص النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 

 املالحق

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة داجضعيفة   

       .املهارة تعليم يف التدرج مبدأ يراعي 24

      .مساحات اللعب  من عوائق أي إزالة على حيرص 25

      ويوظف ألفاظ تزيد من دافعية املتعلمني بفاعلية صوته يستخدم 26

       .وخرباهتم اليومية حبياهتمتعلمني امل يتعلمه ما يربط 27

      مجاعية– فردية التمرينات استخدام يف ينوعو  رينمتلا ألداء املناسب التوقيت يوفر 28

       .اجلو حلالة مناسبة ومتارين مواقف يستخدم 29

      .رؤيته جمال يف تقع أن على واملساحات الفضاءات مجيع من يستفيد 30

      يربط معلومات الدرس السابق ابلالحق. 31

       .سليم بشكل الوقتيسري  و الطارئة الظروف يف التصرف حيسن 32

      متعلمنيالعالقة بني هذه األجزاء لل يوضح الدرس بعضهما ببعض و يربط أجزاء 33

 مجيع إبيقاف اجلماعية األخطاء يصحححيث  يف الوقت املناسب تعلمنياملبتصحيح أخطاء يقوم  34
 . ابستعمال النموذج  فردي بشكل الفردية األخطاء يصححو  تعلمنيامل

     

      املوقف التطبيقي  يف تعلمنييشرك مجيع امل 35

      .املهارة وإكساهبم زمالئهم مساعدة يف املميزين تعلمنيامل يشرك 36

       و املواقف التطبيقية . املبارايت حتكيم يف تعلمنيامل يشرك 37
      .أثناء احلصة للوقوف املناسب املكان اختيار حيسن 38
      . يشاهدون النموذج عند الشرح تعلمنيتأكد من أن مجيع املي 39

      همبين املنافسة فرص يتيحا كما هب اإلحساسو  املهارة أداء فرصة تعلمنيامل مجيع يعطي 40

      ( .املتميز التلميذ أو األستاذ)  للمهارة منوذجا   يؤديو  املهارة تعلم يف تعلمنيامل خربات يستثمر 41

       .املناسب الوقت يف الراجعة التغذية يقدم 42

  مهارات التقومييساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية  المحور الثالث . 
 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جداو يطبقها بدرجةيعرفها

      يقوم ابلتقومي التشخيصي يف بداية كل وحدة تعلمية و يبىن الوحدات التعليمية من خالله 43
      الئمةامل تقوميال أدوات ابستخدام املنشودة لألهداف تعلمنيامل تعلم من يتأكد 44
      له دراية مبختلف شبكات التقومي  45
      حيسن التطبيق الفعلي لشبكات التقومي و طريقة مألها 46
      وموضوعية بدقة تعلمنيامل أداء متابعة حيرص على 47
      التقومي التكويين يف خمتلف الوحدات التعلميةيستخدم  48
      التقومي استمرارية على حيافظ 49
      متعلمني و حيتفظ هبالل تقوميية يستعمل سجالت 50
       بينهم الفردية الفروق يناسب مبا املتنوعة تعلمنيامل تقومي أساليب ستخدمي 51
      يراعي الفروق الفردية أثناء القيام ابلتقومي التحصيلي  52
      التعليمية العملية يف والضعف القوة نقاط تشخيص كيفية يعرف 53
      التالميذ تعلم يف املختلفة الضعف جوانب ملعاجلة التقومي نتائج منيستفيد  54
      .املستخدمة التدريس طرائق حتسني يف التقومي نتائج من يستفيد 55
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      يتابع مدى حتقيق األهداف من خالل التقومي التحصيلي 56

  و الرايضية مهارات ادارة القسم واالتصاليساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية  المحور الرابع . 

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة ضعيفة جداو يطبقها بدرجةيعرفها
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النشاط البدني والرياضي التربويتخصصLMDالتخرج لنيل شهادة الدكتوراه  ألطروحةتحضيرا 

 تقنيات و   علوم معاهد طلبة لدى التدريسية المهارات اكتساب في العملية التربية برنامج دور بعنوان

 الرياضية و البدنية النشاطات

 

 

 

 :أستاذي الفاضل، أستاذتي الفاضلة

نالحظ أن إعداد أستاذ الرتبية البدنية و الرايضية يف خمتلف املعاهد و األقسام يف اجلامعات اجلزائرية مير مبراحل 
يف النهاية ايل حتسني خمرجات اجلامعة اجلزائرية و توفري أساتذة ذوي كفاءة عالية معدين من عديدة تسعى 

خمتلف اجلوانب قادرين على حتمل املسؤوليات و مواجهة الصعوابت اليت تواجههم اثناء العمل و قادرين على 
التعليم  راد و اجملتمع حيث أنحتقيق األهداف املسطرة من قبل خمتلف الوزارات ،يسامهون بدورهم يف إصالح األف

وذلك من أجل حتسني خمرجات املؤسسات اجلزائري يشهد يف الفرتة األخرية عملية تطوير تفرضها طبيعة املرحلة، 
و ذلك من  ،ولتجسيد ذلك ف ن إعداد الطالب هو الوسيلة والطريقة املثلى للوصول إىل تلك النتيجة الرتبوية ،

ات و املهارات اليت متكنه من مواجهة املواقف الصعبة اليت تواجهه و كذا كيفية خالل إكسابه جمموعة من القدر 
، فمن خالل مالحظة هذه املراحل اليت مير هبا الطالب  أثناء إعداده توظيف املعلومات النظرية على أرض الواقع 

برانمج الرتبية العملية يف و حىت خترجه  أتت فكرة هذه الدراسة  و اليت تتمثل يف معرفة الدور الذي يلعبه 
 اكساب  الطلبة خمتلف املهارات التدريسية الالزمة ملهنة املستقبل .

تصحيح ما لكل من األستاذ والطالب من أجل وبحكم خبرتكم سنعرض عليكم هاتين االستمارتين املوجهتان 

                                                                                                                                    أخطأنا فيه، وتثمين ما أصبناه، وإضافة ما ترونه قد يساعدنا.                 

ل)ة( مزيدا من النجاحات، ضوفي انتظار ذلك لكم منا فائق التقدير، االحترام، وتمنياتنا لكم أستاذ)ت(ي الفا

 هللا. ءودمتم في خدمة العلم إنشا

 شكرا  

 

 

 اشراف الدكتور :             الطالب الباحث :                                    

 يرحشاني رابح                                                    فنوش نص
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و تقنيـات النشـاطات  دور برانمج الرتبيـة العمليـة يف اكتسـاب املهـارات التدريسـية لـدى طلبـة معاهـد علـوم عنوان الدراسة
 البدنية و الرايضية

 التساؤالت

  النشاطات هل يساهم برانمج الرتبية العملية ) البيداغوجيا التطبيقية ( يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات
 ؟ البدنية و الرايضية املهارات التدريسية

 العام يتبادر إىل أذهاننا طرح التساؤالت الفرعية التالية : التساؤلمن خالل و    
  هل يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارة

 ؟التخطيط للدرس 

  هل يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية املهارات
 ؟التنفيذية للتدريس 

  هل يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات
 التقومي ؟

  بية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات هل يساهم برانمج الرت
 ؟لعالقات العامة اإدارة القسم و 

 مصطلحات الدراسة:

على أنه برانمج  يتحدد التعريف اإلجرائي لربانمج الرتبية العملية يف هذا البحث  :الرتبية العملية برانمج _ 1
املهارات و املعارف و اخلربات و املكتسبات و السلوكات الواجب توفرها يف أستاذ الرتبية يتضمن جمموعة من 

البدنية و الرايضية الكفء و الذي يتم إعداده من قبل املشرف اجلامعى ليتم تقدميه للطلبة الذين يدرسون مبعاهد 
 . علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية من خالل مقياس نظري وتطبيقي

مبعاهد علوم و تقنيات الطالب احلاصل على شهادة الباكالوراي ويكون متفرغ للدراسة هو :امعياجل الطالب 2-
 الرتبية البدنية والرايضية معاهدمن ما الليسانس بتخصص  أو من حيمل شهادة ،النشاطات البدنية و الرايضية 

 ليصبح التخرج قبل له يقدم الذي العملية الرتبية برانمج خالل من التدريس على يتدرب الذيويدرس ، و 
 .املستقبل يف انجحا معلما
القدرة على أداء عمل يتصل بتخطيط التدريس او تنفيذه أو تقوميه وان هذا العمل هي :املهارات التدريسية 3-

والسرعة يف ممكن التحليل اىل جمموعة من االداءات املعرفية واحلركية واالجتماعية ويقيم يف ضوء معايري اإلتقان 
املهارات التدريسية منط من  السلوك حيث أن اإلجناز والقدرة على التكيف مع املواقف التدريسية املتغرية.
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لتدريسي الفاعل  يف حتقيق أهداف مقصودة  وحمددة يصدر من املعلم يف صورة استجاابت عقلية أو لفظية أو ا
 .لسرعةحركية أو عاطفية متماسكة تتكامل فيها عناصر الدقة وا

 

 عبارات االستبيان الموجه لألساتذة

معلومات مهنية

                 تانو س 10من أكثر     سنوات          10إلى5نم                   سنوات    5 من أقل     األقدمية في التدريس:  /أ

 ............... : عدد الطلبة املتربصين لديك في كل سنةب / 

من خالل الحصص التي أنجزها الطل  المتربص لديك و المالحظات المسجلة و عمليصة النقصد و المناقشصة مصع  -

الطال  نرجوا منكم ابداء رأيكم حول العمل المنجصز مصن قبصل الطالص  و مصدى تمكنصه مصن المهصارات التدريسصية 

 .الالزمة للعملية التعليمية بكل صدق و موضوعية 

التعديل إن وجدمالئمةغير مالئمةالعبارات

  يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات التخطيط  المحور األول
 للدرس .

 . السنوية التدريس خطة إعداد له القدرة على-1
 الفصلية التدريس خطة إعداد متمكن من كيفية -2
 التالميذ بني الفردية الفروق تراعي الدروس حبيث ختطيط يف جديدة أساليب يبتكر -3
املعريف ،  الثالثة )اجملال السلوكية للمجاالت وشاملة يصوغ أهدافا سلوكية متنوعة -4

 احلسي احلركي و االجتماعي(
و الكفاءة املسطرة يف  يشتق أهداف الدروس من أهداف الوحدة املراد تدريسها-5

 املنهاج
 تناسب مع  نضج التالميذ ومكتساابهتم السابقةتيضع أهدافا للدرس -6
 أهدافا ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس وتتماشى مع اإلمكاانت املتاحة يضع-7
 حيدد أهداف الدروس حتديدا إجرائيا حىت ميكن تنفيذها وقياس نتائجها-8
خيتار األنشطة الرايضية واملهارات احلركية الالزمة للدروس ابلشكل املناسب لتحقيق -9

 األهداف
 خيتيار أنشطة مناسبة ملستوى نضج التالميذ فال تكون فوق قدراهتم أو أقل منها -10
 خيتار االنشطة التعليمية على ضوء االمكاانت املتوفرة يف املؤسسة-11
 .التالميذ نفوس إىل السرور تدخل أنشطة ينتقي -12
 والظروف املناخية للمنطقة اجلو حلالة مناسبة أنشطة ربمجي-13
يعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرايضية الشائعة واملوجودة -14

 ابملدارس .
يقوم ابختيار األدوات واألجهزة الرايضية املناسبة لنضج التالميذ ومستواهم وما -15

لديهم من خربة سابقة 
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يقوم بتجريب و حتضري الوسيلة التعليمية واألجهزة الرايضية قبل استخدامها يف -16
 الدرس

 الدرس هدف وفق املختلفة للمراحل مالئما توزيعا الدرس زمن توزيع يعرف كيفية-17

  يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية املهارات التنفيذية  المحور الثاني
 للدرس .

من خالل  التالميذ مبدى النجاح فيما يقومون به من أنشطة ومهارات حركية يشعر -1
 .استخدام الثناء والتشجيع 

 ابألسلوب الرتبوي عند اللجوء لعقاب التالميذيلتزم -2

 عليها دون هنرهم جييبالستفسارات التالميذ بصرب و  يستمع-3
 املرغوب غري سلوكياهتم تعديل هبدف التالميذ مع للتعامل املناسبة األساليبيعرف -4

 فيها
  .املناسب الوقت يف صافرةال يستخدم-5
 طويلة فرتة الصعبة األوضاع التالميذ جينب-6
  .املهارة تعليم يف التدرج مبدأ يراعي-7
 .املالعب والساحات من عوائق أي إزالة على حيرص-8
  و يستخدم ألفاظ سهلة.التالميذ دافعية إلاثرة بفاعلية صوته يستخدم-9

  .وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمه ما يربط-10
– فردية التمرينات استخدام يف ينوعو  رينمتلا ألداء املناسب التوقيت يوفر-11

 مجاعية
  .اجلو حلالة مناسبة ومتارين أنشطة يستخدم-12
 .رؤيته جمال يف تقع أن على واملساحات املالعب مجيع من يستفيد-13
 يربط معلومات الدرس السابق ابلالحق.-14
  .سليم بشكل الوقتيسري  و الطارئة الظروف يف التصرف حيسن-15
 العالقة بني هذه األجزاء للتالميذ يوضح الدرس بعضهما ببعض و يربط أجزاء-16
 األخطاء يصحححيث  بتصحيح أخطاء التالميذ يف الوقت املناسبيقوم -17

  .فردي بشكل الفردية األخطاء يصححو  التالميذ مجيع إبيقاف اجلماعية
 الرايضية املنافسة يف يشرك مجيع التالميذ-18
 .املهارة وإكساهبم زمالئهم مساعدة يف املميزين التالميذ يشرك-19
  .املسابقات أو املبارايت حتكيم يف التالميذ يشرك-20
 .امللعب داخل للوقوف املناسب املكان اختيار حيسن-21
 النموذج عند الشرحتأكد من أن مجيع التالميذ يشاهدون ي-22
  .ا هب اإلحساسو  املهارة أداء فرصة التالميذ مجيع يعطي-23
 أو املعلم) للمهارة منوذجا   يؤديو  املهارة تعلم يف التالميذ خربات يستثمر-24

 ( .املتميز التلميذ
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. مهارات التقومييساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية  المحور الثالث 
 الئمةامل تقوميال أدوات ابستخدام املنشودة لألهداف التالميذ تعلم من يتأكد-1
 مألهاو طريقة و حيسن التطبيق الفعلي هلا له دراية مبختلف شبكات التقومي -2
 وموضوعية بدقة التالميذ أداء متابعة حيرص على-3
يقوم ابلتقومي التشخيصي يف بداية كل وحدة تعلمية و يبىن الوحدات التعليمية -4

 من خالله
 يستخدم التقومي التكويين يف خمتلف الوحدات التعلمية-5
 يتابع مدى حتقيق األهداف من خالل التقومي التحصيلي -6
 التقومي استمرارية على حيافظ-7
 للتالميذ تقوميية بسجالت حيتفظ--8
 وموضوعية بدقة التالميذ أداء متابعة حيرص على-9

  بينهم الفردية الفروق يناسب مبا املتنوعة التالميذ تقومي أساليب ستخدمي-10
 التعليمية العملية يف والضعف القوة نقاط تشخيص كيفية يعرف-11
 التالميذ تعلم يف املختلفة الضعف جوانب ملعاجلة التقومي نتائج منيستفيد -12
 .املستخدمة التدريس طرائق حتسني يف التقومي نتائج من يستفيد-13

يساهم برانمج الرتبية العملية يف اكتساب طلبة معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية مهارات ادارة القسم و  المحور الرابع 
العالقات العامة 

 .أثناء احلصصحيقق االنضباط -1
 ال يفرط يف نقد التالميذ ولومهم.-2
 يستخدم الشدة أحياان  عند اللزوم.-3

 املوضوعية اهلادفة يف عالج السلوك العدواين وغري السويحيافظ على -4
 ينادي التالميذ أبمسائهم عند املناقشة والتعامل معهم.-5
 يف التواصل و املعاملة ال يركز على فئة معينة من التالميذ-6
 حيقق التنافس الفردي يف البيئة الصفية.-7
 واثق يف أقواله وأفعاله.-8
 بشوش دائم االبتسامة.-9

 يتمالك نفسه عند الغضب.-10
 يظهر احلماسة واحليوية يف الصف.-11
 يتعاطف مع التالميذ يف حل مشاكلهم الشخصية واالجتماعية-12
و تقلد خمتلف يساعد التالميذ ابستمرار على القيادة وحتمل املسئولية -13

 االدوار
املهنة قوال وفعال مثل )العدل واملساواة واملوضوعية يكتسب أخالقيات -14

 واحرتام التلميذ كانسان( اخل..
 يتحمل املسئولية اخلاصة ابملهنة )احرتام املواعيد والنظام..اخل(-15
 يتعاون مع العاملني يف جمال املهنة )مدير املؤسسة ، االساتذة و اإلداريني(-16

مستشار التوجيه ابملؤسسة واالستفسار عن حاالت كوين عالقات طيبة مع -17
 التالميذ ومشاكلهم
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 املالحق

 يستقبل أولياء األمور ويعينهم يف معرفة حالة أبناءهم السلوكية و التحصيلية-18
 وحل مشاكلهم

 

 

 طلبةعبارات االستبيان الموجه لل

المعلومات

 االسم واللقب :

 الفوج : 

حصص التربية العملية التي أنجزتموها و الزمالء و المالحظات المسجلة و المناقشة مصع المشصرف من خالل  -

الجصصامعي وكصصذا مصصن خصصالل التصصربص الميصصداني الصصذي قمصصتم بصصه و المناقشصصات مصصع األسصصتاذ المتعصصاون بالمؤسسصصات 

ي هصصي موضصصحة فصصي التربويصصة هصصل تصصرأى أنصصك اكتسصصبت المهصصارات التدريسصصية الالزمصصة لمهنتصصك المسصصتقبيلة و التصص

 :الجدول التالي 

التعديل إن وجدغير مالئمةمالئمةالعبارات

 مهارة التخطيط 
 . السنوية التدريس خطة إعداد أملك القدرة على-1
 الفصلية التدريس خطة إعداد أعرف كيفية-2 

 الفردية الفروق تراعي الدروس حبيث ختطيط يف جديدة أساليب أقوم إببتكار-3
 التالميذ بني
 الثالثة )اجملال السلوكية للمجاالت وشاملة أصوغ أهدافا سلوكية متنوعة-4

 املعريف ، احلسي احلركي و االجتماعي(
و الكفاءة املسطرة  أهداف الدروس من أهداف الوحدة املراد تدريسهاأشتق -5

 يف املنهاج
 ومكتساابهتم السابقةأضع أهدافا للدرس تناسب مع  نضج التالميذ -6
أضع أهدافا ميكن حتقيقها يف الزمن املخصص للدرس وتتماشى مع اإلمكاانت -7

 املتاحة
 أحدد أهداف الدروس حتديدا إجرائيا حىت ميكن تنفيذها وقياس نتائجها-8
أختار األنشطة الرايضية واملهارات احلركية الالزمة للدروس ابلشكل املناسب -9

 األهدافلتحقيق 
أختار أنشطة مناسبة ملستوى نضج التالميذ فال تكون فوق قدراهتم أو أقل -10
 منها
 ؤسسةامل يف املتوفرة اإلمكاانت ضوء على التعليمية األنشطةأختار -11
 .التالميذ نفوس إىل السرور تدخل أنشطة انتقي -12
 املناخية للمنطقةو الظروف  اجلو حلالة مناسبة أنشطة أبرمج-13
أعرف أهم الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة الرايضية الشائعة -14



 

 306 ص النشاطات البدنية والرايضيةدور برانمج الرتبية العملية يف إكتساب املهارات التدريسية لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات 

 

 املالحق

 واملوجودة ابملدارس .
أقوم ابختيار األدوات واألجهزة الرايضية املناسبة لنضج التالميذ ومستواهم -15

 وما لديهم من خربة سابقة 
واألجهزة الرايضية قبل استخدامها اقوم بتجريب و حتضري الوسيلة التعليمية -16

 يف الدرس
 هدف وفق املختلفة للمراحل مالئما توزيعا الدرس زمن توزيع أعرف  كيفية-17

 الدرس

 مهارة التنفيذ 
من  التالميذ مبدى النجاح فيما يقومون به من أنشطة ومهارات حركية شعرأ-1

 .استخدام الثناء والتشجيع خالل 
 ابألسلوب الرتبوي عند اللجوء لعقاب التالميذألتزم -2

 عليها دون هنرهم جييبالستفسارات التالميذ بصرب و  أستمع-3
 غري سلوكياهتم تعديل هبدف التالميذ مع للتعامل املناسبة األساليبأجيد -4

 فيها املرغوب
  .املناسب الوقت يف صافرةال أستخدم-5
 طويلة فرتة الصعبة األوضاع التالميذ أجنب-6
  .املهارة تعليم يف التدرج مبدأ أراعي-7
 .املالعب والساحات من عوائق أي إزالة على حرصأ-8
  و أستخدم ألفاظ سهلة التالميذ دافعية إلاثرة بفاعلية صويت ستخدمأ-9

  .وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمه ما ربطأ-10
– فردية التمرينات استخدام يف ينوعو  رينمتلا ألداء املناسب التوقيت وفرأ-11

 مجاعية
  .اجلو حلالة مناسبة ومتارين أنشطة ستخدمأ-12
 .رؤييت جمال يف تقع أن على واملساحات املالعب مجيع من ستفيدأ-13
 ربط معلومات الدرس السابق ابلالحق.أ-14
  .سليم بشكل الوقتو أسري  الطارئة الظروف يف التصرف أحسن-15
العالقة بني هذه األجزاء  أوضح الدرس بعضهما ببعض و أربط أجزاء-16

 للتالميذ
 األخطاء صحححيث أ بتصحيح أخطاء التالميذ يف الوقت املناسبأقوم -17

  .فردي بشكل الفردية األخطاء صححو أ التالميذ مجيع إبيقاف اجلماعية
 الرايضية املنافسة يف مجيع التالميذأشرك -18
 .املهارة وإكساهبم زمالئهم مساعدة يف املميزين التالميذ شركأ-19
  .املسابقات أو املبارايت حتكيم يف التالميذ شركأ-20
 .لعبامل داخل للوقوف املناسب املكان اختيار أحسن-21
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 املالحق

 من أن مجيع التالميذ يشاهدون النموذج عند الشرح أأتكد-22
  .ا هب اإلحساسو  املهارة أداء فرصة التالميذ مجيع طيأع-23
 أو املعلم) للمهارة منوذجا   ؤديو أ املهارة تعلم يف التالميذ خربات ستثمرأ-24

 ( .املتميز التلميذ

 مهارة التقويم 
 الئمةامل تقوميال أدوات ابستخدام املنشودة لألهداف التالميذ حتقيق من أتكدأ-1
 و طريقة مألهاا أعرف خمتلف شبكات التقومي أحسن التطبيق الفعلي هل-2
 وموضوعية بدقة التالميذ أداء متابعة أحرص على-3
أقوم ابلتقومي التشخيصي يف بداية كل وحدة تعلمية و أبين  الوحدات التعليمية -4

 من خالله

 أستخدم التقومي التكويين يف خمتلف الوحدات التعلمية-5
 أاتبع مدى حتقيق األهداف من خالل التقومي التحصيلي -6
 التقومي استمرارية على افظأح-7
 للتالميذ تقوميية بسجالت حتفظأ-8
 وموضوعية بدقة التالميذ أداء متابعة أحرص على-9

  بينهم الفردية الفروق يناسب مبا املتنوعة التالميذ تقومي أساليب ستخدمأ-10
 التعليمية العملية يف والضعف القوة نقاط تشخيص كيفية أعرف-11
 التالميذ تعلم يف املختلفة الضعف جوانب ملعاجلة التقومي نتائج منأستفيد -12
 .املستخدمة التدريس طرائق حتسني يف التقومي نتائج من أستفيد-13

 مهارة ادارة القسم والعالقات العامة 
 أحقق االنضباط الصفي.-1
 ال أفرط يف نقد التالميذ ولومهم.-2
 أستخدم الشدة أحياان  عند اللزوم.-3

 أحافظ على املوضوعية اهلادفة يف عالج السلوك العدواين وغري السوي-4
 املناقشة والتعامل معهم.أاندي التالميذ أبمسائهم عند -5
 ال أكز على فئة معينة من التالميذ.-6
 أحقق التنافس الفردي يف البيئة الصفية.-7
 واثق يف أقوايل وأفعايل -8
 بشوش دائم االبتسامة.-9

 أمتالك نفسي عند الغضب.-10
 أظهر احلماسة واحليوية يف الصف.-11
 التالميذ يف حل مشاكلهم الشخصية واالجتماعيةأتعاطف مع -12
 تقلد خمتلف االدوارأساعد التالميذ ابستمرار على القيادة وحتمل املسئولية و -13
أكتسب أخالقيات املهنة قوال وفعال مثل )العدل واملساواة واملوضوعية -14

 واحرتام التلميذ كانسان( اخل..
 ابملهنة )احرتم املواعيد والنظام..اخل(أحتمل املسئولية اخلاصة -15
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 املالحق

 أتعاون مع العاملني يف جمال املهنة )مدير املؤسسة ، االساتذة و اإلداريني(-16
أكون عالقات طيبة مع مستشار التوجيه ابملؤسسة واالستفسار عن حاالت -17

 التالميذ ومشاكلهم
 أبناءهم السلوكية و التحصيليةأستقبل أولياء األمور وأعينهم يف معرفة حالة -18

 و حل مشاكلهم 
 

 

 

 معلومات عن األستاذ المحكم

 ............................................ األستاذ

 ............................................ الدرجة العلمية
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 املالحق

 

 

 

 

 : 04الملحق رقم 
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 املالحق

 

 

 : 50الملحق رقم 
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 املالحق

 :60الملحق رقم 
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 املالحق

 :70الملحق رقم 
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 املالحق

 :08الملحق رقم 

 مقياس ليكرت اخلماسي( 31اجلدول رقم )  

 درجة اإلكتساب  املتوسط احلسايب
 ضعيفة جدا 1.80اىل أقل من  1من 

 ضعيفة  2.60اىل أقل من  1.80من 
 متوسطة  3.40اىل أقل من  2.60من 
 كبرية  4.20اىل أقل من  3.40من 

 كبرية جدا 5اىل  4.20من 
 

 


