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  :مــقــدمــة

يعترب إعداد املتعلمني و الوصول م إىل درجات التحصيل الدراسي و اخلربة العلمية و استغالل القدرات العقلية و 

تنميتها و حتقيق التوافق النفسي و االجتماعي و التكيف مع خمتلف املواقف يف احلياة اليومية اهلدف الرئيسي للعملية 

وجب االستثمار يف املورد البشري و ذلك عن طريق إعداد املناهج التربويـة الـيت   التربوية، و لبلوغ هذا اهلدف 

تتوافق مع التطورات العلمية احلاصلة يف الساحة الدولية و كذلك املراحل العمرية للمتعلم و توفري الوسائل التعليمية 

رق و أساليب التدريس احلديثة و كاملدارس و اجلامعات و املعاهد و جتهيزها بأدوات تعليمية متطورة و استعمال ط

املستمدة من النظريات العلمية و تكوين األساتذة و املعلمني املشرفني على العملية التربوية أحسن تكوين و خاصة 

  .يف اال الرياضي

و لتكوين األساتذة املعلمني وجب تلقينهم خمتلف طرق و أساليب التدريس و تدريبهم على مهـارات التـدريس   

ة سواء تعلق األمر باجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي البيداغوجي لتطوير كفاءام التدريسية و ال يـأيت  املختلف

ذلك إال باخلربة امليدانية و عن طريق وحدة التربية العملية امليدانية قصد إعداد أستاذ متكون تكوين متكامل و من 

  .ة و هذا ما تناوله املوضوع الذي بني أيدينامجيع النواحي و خاصة أستاذ التربية البدنية و الرياض

تعد التربية العملية ركناً أساسياً من أركان برامج إعداد املعلمني و السيما يف اال الرياضي و تدريبهم فينظر إليها 

لى مدى على أا برنامج متكامل يوازي يف أمهيته برنامج الدراسة النظرية يف الكلية و هي املعيار احلقيقي للحكم ع

جناح برنامج اإلعداد حيث يتم من خالهلا الربط بني النظرية و التطبيق و امتالك املعلم الكفاءة العملية و املهارات 

التدريسية الالزمة و اليت ترتبط بأساليب و طرق التدريس املختلفة و القياس و التقومي و توظيف الوسائل التعليمية 

  .و إدارة الصفوف

ملية جزء أساس يف إعداد املعلمني و أساتذة التربية البدنية و الرياضة من خالل برنـامج متكامـل   تعترب التربية الع

خمطط له و هادف، مير الطالب األستاذ جبميع مراحله بشكل منظم و دقيق حيث يتدرب الطالب من خالله علـى  

ملشاهدة و تنتهي باملشاركة الكليـة يف  مهارات عملية حمددة ال ميكن إتقاا إال عن طريق املمارسة العملية، تبدأ با

عملية التعليم و بتلمس الطال املعلم مدى صلة املواد النظرية يف مرحلة اإلعداد بالكيفيات العلمية التدريسية حيث 

يرى الطالب عن كثب أن كل كفاية أدائية و مهارة تدريسية تستند على أساس نظري من خالل مروره مبراحـل  

  .ختلفةالتربية العملية امل
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فالتربية العملية متثل خمترباً تربوياً يقوم فيه الطلبة املعلمون بتطبيق املبادئ و النظريات التربوية بشكل أداء منتجـة  

اجتاهاً تربوياً متكامال يف إعداد األساتذة يف مادة التربية البدنية و الرياضة حيث يتعاملون من كل مراحل العمليـة  

تنفيذها و التقومي التالميذ و متكنهم من اكتشاف الصـعوبات و املشـكالت الـيت     التربوية من إعداد الدروس و

  .تواجههم يف امليدان التربوي و اكتساب مهارات تدريسية تساعدهم على حلها

تساهم التربية  العملية بشكل كبري يف اكتساب الطالب األستاذ ملهارات التدريس الثالث، مهـارات التخطـيط،   

مهارات التقومي و املوضوع الذي بني أيدينا يتناول مهارة التنفيذ يف التربية العمليـة و بشـكل    مهارات التنفيذ، و

أوضح دور التربية العملية يف تنمية مهارات التدريس لدى قسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط مهـارات  

 :التنفيذ و من خالل ما سبق يتجلى لنا التساؤل التايل

  :ــيــةاإلشــكــال -1

هل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات التدريس لـدى   -

  بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةطلبة السنة الثا

  :و من خالل هذه اإلشكالية ميكن أن نطرح جمموعة من التساؤالت

ية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات اإلتصال لدى هل توجد عالقة إرتباط .1

  بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةالثاطلبة السنة 

هل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات التعزيز لـدى   .2

  بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةالثالسنة طلبة ا

هل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات استثارة دافـع   .3

  بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةالثاالتعلم عند التالميذ لدى طلبة السنة 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات اإللقاء لـدى  هل  .4

 بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةالثاطلبة السنة 
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  :فرضيـات البحث -2

مية مهارات التدريس لدى طلبـة  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تن

  بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط؟ نيةالثاالسنة 

  :ميكن أن نطرح جمموعة من التساؤالت الفرضيةو من خالل هذه 

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات اإلتصال لدى طلبة  توجد .1

  .بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط نيةلثااالسنة 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات التعزيز لدى طلبة  .2

  .بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط نيةالثاالسنة 

بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات استثارة دافع التعلم  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية .3

  .بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط نيةالثاعند التالميذ لدى طلبة السنة 

 توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني حصة التربية العملية امليدانية و تنمية مهارات اإللقاء لدى طلبة .4

  .بقسم التربية البدنية و الرياضة جبامعة األغواط نيةالثاالسنة 

  :أهــداف الـبـحـث -3

  .معرفة فعالية التربية العملية يف تنمية بعض مهارات التدريس لدى طلبة قسم التربية البدنية و الرياضة )1

  .عاب اجلماعية و الفرديةمعرفة املهارات التدريسية املستخدمة من قبل الطلبة يف حصة التربية العملية يف األل )2

  .املقارنة بني املهارات التدريسية املستخدمة من طرف الطلبة يف احلصة و املهارات التدريسية احلديثة )3

الوقوف إن أمكن على درجة كفاية ملهارات التدريس املنتهجة من طرف الطلبة و العمل من أجل تنميتها و  )4

  .تطويرها

  .و مهارات التدريس املكتسبة من خالهلا الكشف على واقع حصة التربية العملية )5

قها من خـالل  الكشف على الفروق الفردية لدى الطلبة يف اكتساب مهارات التدريس و ممارستها و تطبي )6

 حصة التربية العملية
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  : أسـبـاب اخـتـيـار الـمـوضـوع  -4

  .معرفة مدى قدرة الطلبة استعمال مهارات أثناء ممارسة التربية العملية )1

  .هم اجلانب النظري و التطبيقي ملهارات التدريس يف حصة التربية العملية امليدانيةحماولة ف )2

  .املشاركة يف اجلهود القائمة يف حتسني أداء الطلبة يف حصة التربية العملية )3

لفت إنتباه األساتذة املشرفني على حصة التربية العملية من أجل بناء إطار نظري موحـد وفـق أسـاليب و     )4

  .س احلديثةمهارات التدري

  .حماولة الوقوف على بعض جوانب القصور يف تكوين الطلبة األساتذة من خالل حصة التربية العملية )5

  .الرغبة يف إجناز هذا املوضوع )6

أمهية حصة التربية العملية امليدانية يف تكوين أساتذة التربية البدنية و الرياضة إذ تعطي الوحدات األساسـية يف   )7

  .التكوين

  :  الـمــوضــوعأهــمــيــة  -5

يأخذ هذا البحث أمهية من الدور األساسي الذي يلعبه األستاذ يف العملية التربوية لذا وجب تسخري كل اجلهود و 

اإلمكانيات يف إعداد و تكوين و تدريب األساتذة و الوقوف على األساليب احلديثة اليت يراعى فيها ما توصـلت  

  :وتتجلى أمهية هذا البحث ضوء معيار اجلودة و اإلتقانإليه البحوث العلمية يف هذا اال يف 

 من للحد منها و التغلب عليها، للمعنيني، التوصيات ورفع التدابري، الختاذ العملية التربية تعترض املشاكل  اليت )1

 .النتائج تظهره ما خالل

 اجلامعات ومدارس يف لطالب املعلما تواجه اليت الصعوبات لتذليل العايل والتعليم التربية وزارة يف املعنيني إفادة )2

 .التدريب

 نتائج الدراسة، والباحثني تظهرها قد اليت السلبيات لتاليف العملية التربية على األكادمييني املشرفني تفيد قد )3

  .أخرى حبثية جوانب لتغطية التربويني
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يس و مدى تطبيقهم هلا يف دراسة تم بدرجة إكتساب الطلبة ملهارات التدر أا يف الدراسة هذه أمهية برزت )4
   .حصة التربية العملية

 التربية يف تعليم الطلبة ملهارات التدريس يف اجلامعة برنامج يتبعها اليت على األساليب و الطرق الضوء إلقاء إىل )5

 .العملية

  :املصطلحات األساسية يف البحث  -6
  :التربية العملية

هلا على مجيع جوانب العملية التعليمية بتدرج حبيـث يبـدأ   النشاطات املختلفة اليت يتعرف الطالب من خال"هي  

باملشاهدة مث يشرع يف حتمل الواجبات اليت يقوم ا املعلم غلى أن يصل يف اية املطاف إىل ممارسة أعمال املعلـم  

   1"كاملتا

  :التدريس
املتعلمون وتستهدف حتقيـق   جمموعة من األعمال أو األفعال أو اإلجراءات املخططة يديرها املعلم ويسهم فيها"هو

   2".أهداف تربوية مرغوبة  لدى املتعلمني على املدى القريب والبعيد

  :التعليم 
جمرد جمهود شخصي ملعونة شخص آخر للتعلم، والتعليم عملية حفز واستثارة قوى املتعلم العقلية ونشـاطه،   "هو

   3."ويئة الظروف املناسبة اليت متكن املتعلم من التعلم

  :هارةامل
   4"السرعة و الدقة و السهولة يف أداء عمل حركي معني "يف قاموسه علم النفس  Driverيعرفها  

                                         

 - 
   2003، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،�، طدليل التربية العملية يف إعداد املعلمني:ألمني عبد احلفيظ أبو بكر ا1
  17، ص2007دار اجلامعة اجلديدة، يات التدريس والتطوير املهين للمعلم، أساس:عبد السالم مصطفى عبد -2
  .  305، ص2007، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان األردن، �ط االجتاهات احلديثة يف التربية،:صاحل عبد اهللا العيسان -3
  12،ص2007باعة و النشر ،القاهرة مصر،إبتراك للطتنمية املهارات اللغوية و إجراءا التربوية، :علي سعد جاب اهللا  -4
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جمموعة من اخلربات املنظمة اليت يتم إكتساا بقصد أو بغري قصدعن طريق املشاهدة التكررة للنماذج و :" و تعرف

  5"املواقف

  :تعريف مهارة التدريس 
نشاط معني ذي عالقة بالتخطيط للتدريس و تنفيذه و تقوميه و هذا العمـل قابـل   هي القدرة على أداء عمل أو "

  6"للتحليل موعة من السلوكيات 

  :تعريف اإلتصال
عملية نقل املعلومات من املرسل إىل املستقبل تتضمن أكثر من طريق واحد لنقل املعلومات و هي عملية معقدة "  

    .7"معانيه قد حيدث فيها تغيري للمحتوى املعريف و

اليت تعين عام و شـائع أو    communisمشتقة من الكلمة الالتينية communicationولفظة إتصال   "

  اليت تعين تأسيس مجاعة أو املشاركة  communcare    أو من لفظة .يذيع عن طريق املشاركة 

وي و التعليمي إىل تلك العملية الـيت  يشري اإلتصال مبفهومه الترب"يعرفه حممد الترتوري : املعىن التربوي لإلتصال

حتدث  يف موقف تعليمي بني عناصره املتعددة اليت تشكل األداة الرئيسية يف تنظيم عملية التعلم اليت جتـري عـرب   

  .8"قنوات خمتلفة ومتنوعة لفظية، غري لفظية، كتابية

  :تعريف الدافعية
  .9"ما يشجع القيام به على إكساب اجلوائز وجتنب العقابتعرف الدافعية بأا حالة داخلية حترك الفرد حنو سلوك "

                                         

،الدار العاملية للنشر و التوزيع ،اجليزة  التلفزين و الطفل أثر اإلعالنات يف إكتساب طفل ماقبل املدرسة بعض املهارات اإلجتماعية: حممود أمحد مزيد  -5

  21،ص2007مصر ،
  .����،دار غيداء، عمان األرن، �طديثة، إستراجتيات تطوير املناهج و أسايب التدريس احل:مصطفى منر دعمس  -6
، 2006دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمـان االردن  املعلم اجلديد دليل املعلم يف اإلدارة الصفية الفعالة،  :حممد عوض الترتوري ،حممد فرحان -7

  128ص
   129، ص2006، دار احلامد ، عمان األردن،  �طالفعالة،  املعلم اجلديد،دليل املعلم يف اإلدارة الصفية: حممد الترتوري ، حممد فرحان قضاة -8
   ��،ص���� ، اإلصدار الثاين ، عمان األردن  �دار الثقافة للنشر و التوزيع ، طمشكالت تربوية معاصرة، : عبد العزيز املعايطة ، حممد عبد اهللا -9
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  :مفهوم إثارة دافعية التعلم 
 . 10"يقصد بإثارة دافعية التعلم إجياد الرغبة يف التعلم عند التالميذ و حفزهم عليه و جعل عملية التعليم مشوقة"

  :الكفاءة

11برينو"يعرفها
" Ph. Perrenoud ميكـن  الوضعيات اليت من شتركم جمال ملواجهة فاعلة عمل قدرة هي 

و عرفهـا   املناسـب،  الوقـت  يف دراية و  توظيفها عن على والقدرة الضرورية املعارف بفضل توفر فيها التحكم

  ."السابقة التعلم نواتج تراكم وليس إدماج لتحقيقه يستلزم تكويين هدف عن عبارة هي الكفاءة بأن " كذالك

 ودراسـة  العامة إلدراك الكيفية واصطالحا ما شيء أو شخص من ،الدنو لغة ةاملقارب مفهوم يعين":املقاربة مفهوم

 اليت النظرية القاعدة تعين املقاربة التعليم معينة ويف غاية بلوغ أو مشكلة حل أو ما مشروع يف اإلنطالق أو مسأل ما

  12"والتقومي التعليم تيجياتإسترا وكذا اختيار دراسي برنامج إعداد عليها يقوم اليت املبادئ من جمموعة تتكومنن

  :بالكفاءات املقاربة
 الظواهر يف العالقات وتعقيد تشابك من حتمله ما بكل احلياة جمريات يف التحكم على تعمل وظيفية بيداغوجية هي"

 إىل بالسـعي  صورا  وذلك احلياة على هذه يف النجاح من املتعلم ميكن منهجي اختبار فهي مث ومن االجتماعية،

  .13"خمتلف احلياة يف لالستعمال صاحلة وجعلها املدرسية املعارف تثمني

  :البدنية التربية
 األداء اإلنساين حتسني إىل دف اليت التربوية العملية" Wuest et bucher " -وبوتشر ويست" وتعرفها

 "ذلك لتحقيق املختارة البدنية األنشطة هو وسيط خالل من
14  

                                         

  72ص،2008،عمان األردن ، �دار الصفاء للنشر و التوزيع،طالتدريس الفعال، :عزت جرادات و آخرون -10
11
 - Vincent Lamotte : Lexique De L’enseignement De l’ E PS , Paris , édition PUF, 2005, P51 

  .��ص م، 1994 والنشر، للطباعة اخلطايب ، داروالديداكتيك البيداغوجيا مصطلحات التربية، علوم معجم: وآخرون الفاريب اللطيف عبد -��
   .��التربوية، اجلزائر،ص للوثائق الوطين املركز ،17العدد ،إدماجية كبيداغوجيا بالكفاءات البيداغوجيا: الوطنية التربية وزارة -��
  .�4ص ، 1990العريب، الفكر دار القاهرة، ،والرياضية البدنية التربية أصول :اخلويل أنور أمني -�4
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 فهم التربيـة  أن "كوبسكي،كوزليك" أكد وقد وشامال واسعا مفهوما لرياضيةوا البدنية التربية مفهوم أن كما

 فنـون  من فن فهي اجتاه خاطئ، هو ذلك يشبه ما أو رياضية مهارة أو فقط قوي جسم أا على والرياضية البدنية

 حنـو  بواجبـه  قياموال على اإلنتاج قادرا وجعله وخلقا وعقال جسما الصاحل املواطن إعداد إىل دف العامة التربية

  15"ووطنه جمتمعه

  :بعض الدراسات السابقة -7

:  1977 /76. 1976/75،سنة  الرياض جامعة / التربية كلية (:التربوية البحوث مركز دراسة )1
16

 (   

  : يف اآليت البحث مشكلة تتلخص» تتبعيه حتليلية سةادر  العملية التربية «:موضوع  تناولت

 التدريس طرائق مقرر يف وحتصيلهم العملية التربية يف املعلمني الطالب جناح بني االرتباط ودرجة نوع على التعرف

 .اخلاصة

17: (1981) رمحة  أنطون دراسة )2
 

 اإلعـداد  فاعليـة  يف جتريبية تتبعية دراسة املدرسي عملهم يف للمعلمني التربوي اإلعداد أثر : «موضوع تناولت

 »سوريا يف الثانوية و اإلعدادية املرحلة ملدرسي العملية التربية خالل من التربوي

 العملية التربية للمعلمني بواسطة التربوي اإلعداد بني تابعية عالقة وجود عن الكشف : يف البحث كلةمش تتلخص

 النتائج من االستفادة مث ، ومكوناا العالقة تلك مدى حتديد إىل والسعي وجودها، أو عدم املدرسي، عملهم وبني

  للمعلمني التربوي اإلعداد ختطيط يف

  

  

                                         

��ص ، 1979بغداد، ةجامعالبدنية،  التربية نظريات :املندالوي قاسم حسني، قاسم -�5.  
 عن التربوية تصدر للبحوث العربية الة الرياض، التربية ،جامعة كلية تتبعية ، حتليلية دراسة ، العملية التربية ( ���� ) التربوية البحوث مركز - ��

5�� ص ، ،تونس ���� ، يناير �،العدد  �والثقافة والعلوم ،السنة للتربية العربية املنظمة ،���.  
�� عن تصدر)التربوية للبحوث العربية الة(دمشق ، رسالة ماجستري،جامعة املدرسي، ملخص عملهم يف للمعلمني التربوي اإلعداد أثر: رمحة  أنطون - 

  .139،151 تونس ، ص 1981 يوليو، السنة ،1 العدد (والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة
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    1984:18عبيدات  وسليمان زيتون عايش دراسة )3

  » .  اجلامعة األردنية يف العملية التربية لربنامج تقوميية حتليلية دراسة «موضوع تناولت

 وذلـك  ، األردنية باجلامعةالتربية  كلية يف العملية التربية برنامج وتقومي حتليل إىل الدراسة دف : البحث مشكلة

  :مها  اثنني عاملني دراسة خالل نم

19: (1992)إمساعيل  احلاج زكريا دراسة )4
  

  »املنورة باملدينة التربية كلية طالب لدى التدريس تقومي مهارات «: موضوع  تناولت

 كليـة  لطالـب  األداء العملي  على والثقايف واملهين العلمي اإلعداد أثر عن الكشف : البحث يف مشكلة تتلخص

 التـدريس  مهارات تقومي خالل من ،وذلك التربية كلية ترجوها اليت األهداف حتقيق ومدى ، التدريس ناءأث التربية

  " .العملية التربية " يف الكلية طالب لدى

    20: 1998  احليلة حممود حممد دراسة   )5

 التوظيف كفايات ، املعلمني الطلبة  إكساب يف ، العملية التربية أثناء ، املصغر التدريس أثر  :«موضوع تناولت

 » .والتعلمية التعليمية للوسائل الفعال

  أسلوب باستخدام التعليمية التعلمية الوسائل جمال يف التدريب موضوع على يف التعرف : البحث مشكلة تتلخص

 للتوظيف لالزمةا التدريسية املهارات إلكسام اخلدمة قبل املعلمني الطلبة تدريب يعين والذي ، " املصغر التدريس"

  . فعال بشكل دوري الصفية الغرف يف التعليمية للوسائل الفعال

  

  

 

                                         

18
والتربيـة ،   االجتماعية العلوم ،جملة األردنية اجلامعة يف التربية العملية لربنامج تقوميية حتليلية دراسة ( 1984 ) عبيدات وسليمان زيتون، عايش -

  .157 ص/األردن عمان/ 1984 ديسمرب، 11 الد، 6العدد  األردنية اجلامعة عن تصدر

 19
 كلية املنورة ،جملة املدينة ماجستري ،جامعة رسالة ملخص،   ةرملنوباملدينة ا التربية كلية طالب لدى التدريس مهارات تقومي: إمساعيل  زكرياء -  

  .، الكتب القاهرة  1،26 ص.القاهرة 5  العدد/مشس عني جامعة /التربية
 راسـة د ،التعلمية التعليمية للوسائل الفعال كفايات التوظيف املعلمني الطلبة إكساب يف املصغر التدريس أثر :( 1990 ) احليلة حممود حممد -  20

  .175 ، 151تونس، ص ،1 العدد ،19 للتربية، الد العربية الة : يف منشورة
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:م 2006احلسن  حسني نعمات دراسة )6
21   

 رسـالة  عـام  اخلرطوم جامعة السودانية، تالتربية باجلامعا بكليات العملية التربية برنامج تقومي:عنوان الدراسة 

 دكتوراه

 التربية كليات الدراسة السودانية،ومشلت باجلامعات العملية التربية برنامج لتقومي الدراسة هدفت :الدراسة أهداف

 .والتكنولوجيا والسودان للعلوم اإلسالمية، درمان أم اخلرطوم، جامعة يف

  2007:22دراسة خدجية بنت حممد خري بنت أمحد اخللفاوي )7

شكلة يف تدريس العلـوم لـدى معلمـات    أشارت معظم نتائج الدراسات البحثية يف جمال التربية العملية أن مثة م

باملرحلة االبتدائية، مفادها افتقارهن ملهارات التدريس االبتكاري، مما نشأ عنه ضعف و تدين القدرات االبتكاريـة  

لدى تلميذان، من هذا املنطلق نبعت فكرة الدراسة احلالية اليت متثلت يف تطوير برنامج تدرييب للطالبات املعلمات 

د املعلمات مبكة املكرمة قائم على أساليب تنمية االبتكار، و استقصاء فعاليته يف إكسـان مهـارات   بكلية إعدا

  :حيث هدفت الدراسة احلالية إىل ما يلي. التدريس االبتكاري، و تنمية اجتاهان حنوه يف جمال العلوم

  1990:23عودة  وحممود اهلامشي، جسام سعد دراسة )8

  .التعليمية للكفايات املعلمني الطلبة اكتساب العملية يف التربية برنامج أثر معرفة  :عنوان الدراسة 

 هلـم  لالزمة للكفايات التعليمية املعلمني الطلبة اكتساب يف العلمية التربية برنامج أثر معرفة  :إىل الدراسة هدفت

 .الربنامج سري تواجه اليت الصعوبات أهم معرفة،بالكلية 

  

  

 

                                         

  م2006 اخلرطوم السودان ، دكتوراه ،جامعة ،رسالة السودانية، التربية باجلامعات بكليات العملية التربية برنامج تقومي :احلسن حسني نعمات - ��
22

لية برنامج مطور يف تنمية بعض مهارات التدريس اإلبتكاري يف جمال العلوم لدى طالبات كليـة  فعا: خدجية بنت حممد خري بنت أمحد اخللفاوي -
  .2007 رسالة دكتوراه يف مناهج و طرق تدريس العلوم جامعة أم القرى اململكة العربية السعوديةاملعلمات و إجتاهان حنوه ، 

��
 ،جامعة الكويت ماجستري رسالة التعليمية للكفايات املعلمني الطلبة اكتساب يف العملية تربيةال برنامج أثر معرفة :عودة وحممود اهلامشي، جسام سعد -  

  .م 1990 عام
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  ريــظــنـب الــانـــاجل

  :قمنا بتقسيم اجلانب النظري إىل ثالثة فصول

  التربية العملية: الفصل األول

  .تعريف التربية العملية )1

  .التربية العملية و مكوناا األساسية و األطراف املشتركة فيها )2

  .التربية العملية و مكانتها يف إعداد املعلمني )3

  .أهداف و أمهية التربية العملية )4

  .يف التربية العمليةاملسؤوليات و العالقات  )5

  مهارات التدريس احلديثة يف التربية البدنية و الرياضة: الفصل الثاين

  .مدخل إىل التدريس )1

  .أهم طرق التدريس احلديثة يف التربية البدنية و الرياضة )2

صياغة األهداف، حتليل احملتوى التعليمي، تنظيم الفصـل، حتديـد إسـتراتيجيات    (مهارات ما قبل التدريس  )3

  ).يسالتدر

  .مهارات التدريس احلديثة )4

  التربية البدنية يف ظل نظام املقاربة بالكفاءات : الفصل الثالث

  املقاربة بالكفاءات :أوالً

  ).تعريفها، خصائصها، التصورات املختلفة للكفاءة(ماهية املقاربة بالكفاءات  )1

  ).مراحله، خصائصه، متطلباته(التدريس باملقاربة بالكفاءات  )2

  بية البدنية و الرياضةالتر :ثانياً

  .املفاهيم و املصطلحات املرتبطة بالتربية البدنية و الرياضة )�

  .التربية البدنية و الرياضة )�
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  اجلــانــب املــيــدانــي

  إجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الرابع

  :املنهج املتبع -�

هدافه و نوعية البيانات الـيت جيمعهـا   يتم اختيار منهج الدراسة وفق اعتبارات معينة، كطبيعة موضوع الدراسة، أ

  .الباحث و كذلك األدوات املستعملة يف البحث و ارتأينا يف حبثنا هذا أن املنهج املناسب هو املنهج التجرييب

  :املنهج التجرييب

يتميز املنهج التجرييب عن غريه من املناهج بدور الباحث املتعاظم يف البحث و ال يقتصر فقط على وصف الوضـع  

راهن للحدث أو الظاهرة بل يتعداه إىل تدخل واضح و مقصود من قبل الباحث دف إعـادة تشـكيل واقـع    ال

الظاهرة أو احلدث من خالل استخدام إجراءات أو إحداث تغيريات معينة و من خالل مالحظة النتـائج بدقـة و   

املتغريات املسؤولة عن تشكيل الظاهرة أو تفسريها املنهج التجرييب ذا املعىن يشمل استقصاء العالقات السببية بني 

  .احلدث أو التأثري فيها بشكل مباشر أو غري مباشر و ذلك دف التعرف على أثر

  :جماالت البحث -�

  :اال املكاين

مت حتديد اال اجلغرايف الذي سوف يتم فيه إجراء البحث و ذلك بوالية األغواط و بالضبط قسم التربية البدنية و 

  .جبامعة عمار الثليجي باألغواطالرياضة 

  :اال البشري

  .طلبة السنة الثالثة ل م د يف قسم التربية البدنية و الرياضة املقبلني على التربص امليداين حلصة التربية العملية

  :اال الزماين

لعملية امليدانية لطلبة السـنة  مت حتديد اال الزماين إلجراءات البحث امليداين يف فترة التربص امليداين حلصة التربية ا

  .من هذه املتغريات يف هذا اال و دور كل متغري. الثالثة يف القسم
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  :جمتمع البحث -�

ل م د بقسـم  ) التربية العملية امليدانية(طلبة السنة الثالثة ل م د املقبلني على التربص امليداين  حيتوي جمتمع البحث

   .ر الثليجي باألغواطالتربية البدنية و الرياضة جبامعة عما

  :العينة - �

طلب و طالبة من السنة الثالثة ل م د سنة التخرج مت اختيارهم عن طريـق املعاينـة    ��تتكون عينة البحث من 

العشوائية املنتظمة حبيث يكون إحتمال متساوي أمام مجيع عناصر البحث إلختياره، مبعىن أن فرص أي عنصر من 

  .ميع أفراد اتمععناصر اتمع األصلي متساوية جل

  :األدوات املستخدمة -	

  :التقنية. �

بالنظر إىل طبيعة املوضوع و اليت مالت إىل استخدام املنهج التجرييب الذي يعتمد على التجربة القبلية و التجربـة  

، مهـارات اإلتصـال  (البعدية، مت تصميم اختبار أعد خصيصاً ملخاطبة املؤشرات اليت بنيت عليها فرضياً الدراسة 

على أن يتم إخضاع هذا االختبار ) مهارات التعزيز، مهارات استثارة دافعية التعلم لدى التالميذ، و هارات اإللقاء 

  .موعة من احملكمني

  :األداة اإلحصائية

إن موضوع الدراسة يدرس العالقة بني التربية العملية و اليت هي عبارة عن مادة دراسية كمتغري مستقل و مهارات 

و اليت تدرس اإلستقالل بني الظواهر و هـذا مـا    )�ك(يس كمتغري كيفي تابع، استعملنا األداة اإلحصائية التدر

  . يتطلبه البحث الذي حنن بصدد دراسته
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  :بعض مراجع البحث

ع ، عمان دار احلاجمد للنشر و التوزي"املعلم اجلديد دليل املعلم يف اإلدارة الصفية الفعالة " :عوض الترتوري ،حممد فرحان .1
 ،����االردن ،

    2008 1ط ،دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان األردن ،"التدريس الفعال:"و آخرون  دوقان عييدات، .2

  ����للنشر و التوزيع اإلسكندرية، مصر، العلمي املكتب ب،ط، ،"ومهاراته مناذجة التدريس:" زيتون كمال .3

  سامي
دار املسرية للنشر و التوزيع عمان األردن  �ط "سيكولوجية التدريس الصفي": شاكر عقلة احملاميد،عماد عبد احلميد زغلول .4

����  

����، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان األردن، �ط االجتاهات احلديثة يف التربية،:صاحل عبد اهللا العيسان .5 ، 

  ���5،�لكتب ، القاهرة ، ط، عامل ا "تفريد مهارات التدريس بني النطرية و التطبيق"، صالح الدين عرفة حممود  .6

،دار الوائل لنشر و التوزيع،عمان األردن �،ط"التربية العملية و مكانتها يف برامج تربية املعلمني "عبد الرمحن صاحل عبد اهللا ، .7
 ،���4،  

����دار اجلامعة اجلديدة، أساسيات التدريس والتطوير املهين للمعلم، :عبد السالم مصطفى عبد .8 ،  

   1997 والتوزيع، للنشر دار الفكر القاهرة، ،ومبادئها أهدافها العملية التربية :صاحل الرمحن دعب ، اهللا عبد .9

  ،����،عمان األردن ، �دار الصفاء للنشر و التوزيع،ط" التدريس الفعال :  "عزت جرادات و آخرون .10

، �، ط"لرياضية بني النظرية والتطبيقطرق التدريس التربية البدينة وا:"عصام الني متويل عبد اهللا، بدوي عبد العال بدوي .11
  ، ����دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 

  دار الوفاء للطباعة و النشراإلسكندرية مصر "طرق التدريس يف التربية الرياضية ":عفاف عثمان عثمان .12

، دار الفكر  �ط"التعليم و التعلم مهارات اإلتصال و التفاعل الصفي يف عملييت " : عالء الدين أمحد الكفايف و آخرون  .13
  ، ����الناشرون و املوزعون ، عمان األردن ،

����إبتراك للطباعة و النشر و التوزيع ،القاهرة مصر،"  تنمية املهارات اللغوية و إجراءا التربوية:"علي سعد جاب اهللا  .14،  
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