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إسهام الدرس النظري في مادةالتربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية
بحث مسحي أجري على عينة من مفتشي وأساتذة التربية البدنية والرياضية

العنتري محمد علي؛ بن ساسي رضوان
المركز الجامعي تيسمسيلت
الملخص.
يهدف البحث إلى محاولة الوصول إلى تغيير نمط تدريس مادة التربية البدنية وكذلك تغير أساليب
توصيل المعلومات للتلميذ وخاصة في بعض األحيان حين يتعذر تطبيق المادة على الميدان ان إنجاز درس
التربية البدنية والرياضية في شكله النظري وإن اقتضى األمر غير ذلك  .وال يمكن االستغناء عن الـدرس
النظري ويجمع األغلبية على أن دروس التربية البدنية النظرية كافية لتفعيل الدافعية لدي التالميذ في التعلم
المهاري والحركي إلى جانب البعد البيولوجي والمعرفي والنفسي الحركي فالمنهاج التربوي الجديد لدليل
على خبـرة وحنكـة اإلطارات في التخطيط وإيجاد حاالت التنظيم المحكم لتنفيذ محتويات هاته المخطـطات.
وبما إن التربيـة البدنية والرياضية أسلوب من أساليب التـربية العـامة لم تفلت عن أنظار التغير الذي مسها
وما زال يقنن في طـرقها وأساليبهـا إمداد المجتمع بالفـرد الناتـج الصالح الفعال ،لقد اختلف األساتذة في
إعطاء مفهوم موحد لدرس التربية البدنيـة والرياضية فمنهم من كانت له رؤية ضيقة باعتباره كم ثابت من
المعارف يلقن للتالميذ قصد النجاح أو الفشل فقط  .بالمقابل نجد وأغلبية األساتذة قد أعطت مفهوما يجعل
التلميذ هو أهم محور العملية التربوية يتأثر ويؤثر فيها ونستدل بالمفاهيم التالية  :مثال التربية البدنية
و الرياضية درس هو عبارة عن مجموعة إشكاالت يتم حلها عن طريق الممارسة النظرية أو التطبيقية
شرط تواجد الوسائل الالزمة لذلك ،و يذكر آخر أنه عبارة عن وحدة تعليمية تعلمية يكون األستاذ فيها قادرا
على تنظيم العمل على أربع سنوات عن طريق تخطيط مشروع يوصله إلى الهدف المنشـود وإكساب
التالميذ مختلف المعارف الذهنية والبدنية لبناء شخصية فعالة وبالتالي تؤهله لمواجهة الحياة اليومية.
ويذهب آخر بمفهومه هذا إلى حدود اإليمان بتحقيق أهداف األمة من خالل إتقان العمل فيقول هي حملة
تربوية مندمجة في الهيكل العام للتربية وتميل إلعطاء قيمة إليجابياتنا الخاصة تكوينا لإلنسان المواطن.
وتبقى دائما أسلوبا مهما من أساليب التربية الشاملة .
الكلمات الدالة :الدرس النظري -مادةالتربية البدنية والرياضية  -المرحلة الثانوية
Summary:
The aim of the research is to try to change the pattern of physical education
teaching and to change the methods of communicating information to the
student, especially in some cases when it is not possible to apply the material on
the field. The completion of the physical and mathematical education lesson in
its theoretical form, if necessary. The theoretical lesson can not be dispensed
with, and the majority agree that theoretical physical education classes are
sufficient to activate students' motivation in learning skills and dynamics, as well
as the biological, cognitive and psychosocial dimension.
The new educational curriculum is evidence of the experience and skill of
tires in planning and finding cases of tight regulation to implement the contents
of these schemes. Since physical and mathematical education is one of the
methods of public education, it has not escaped the eye of the change that has
been and is still being codified in its methods and methods of providing the
society with the productive and effective individual
Teachers differed in giving a unified concept to the lesson of physical and
mathematical education. Some of them had a narrow vision as a fixed amount of
knowledge taught to students for success or failure only. In contrast, the majority
of teachers have given a concept that makes the student the most important axis
of the educational process is influenced and influenced by the following
concepts: For example physical education and sports lesson is a set of problems
solved by theoretical or applied practice, Another is a learning educational unit
where the teacher is able to organize the work over four years by planning a
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project that leads to the desired goal and giving students different mental and
physical knowledge to build an effective personality and thus qualify them to
face everyday life.
And another goes in this concept to the limits of faith in achieving the
objectives of the nation through the mastery of work, he says is an educational
campaign integrated in to the general structure of education and tend to give
value to our own positive composition of the citizen. And always remains an
important method of inclusive education.
 Key words: Theoretical lesson – Physical education and sports materialSecondary stage
 -1مقدمة
إن ما يشهده العالم اليوم من تطور وتحول في شتى الميادين  ،لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة جهود
جبارة و متواصلة ونرى اهتمامـه الكبير بالجانب التربوي أقوى واكبرر ألنره مرن أهرم الركرائز التري يعتمرـد
عليها المجتمع في بناء وتربية النشأ( .مصطفى السايح محمد ،8118 ،صفحة  .)88ومن ذلك أخذت بالدنا
في التطلـع إلى مجاالت علوم التربية ومحاولة كسر الركود الذي كان يكتنفها أو يعيق المستجدات البديلرة.
(ليلى السيد فرحات .)8114 ،والمنهاج التربوي الجديد لدليل على خبرـرة وحنكرة اإلطرارات فري التخطريط
وإيجاد حاالت التنظيم المحكم لتنفيذ محتويات هاته المخطـطات .وبما إن التربية البدنية والرياضية أسلوب
من أساليب التـربية العـامة لم تفلت عن أنظار التغير الذي مسها وما زال يقنن في طـرقها وأساليبها إمداد
المجتمع بالفـرد الناتـج الصالح الفعال ( .بوحوش ،8114 ،صفحة .)35
وإن تعذر في ذلك عدم تلقين الوحدات التعليمية في الشكاللتقنـي الرياضي تطبيقا يمكننا تقديمها في شركلها
التربوي نظريا نظرا لرداءة الطقس أو فساد الميدان ارتأينا فري ذلرك إشرراع بعرض فارات القاعردة إلمردادنا
ببعض اآلراء كشريحة يمكن امتداد اقتراحاتها في العمل مستقبال وإثراء المنهاج بمعلومات لم يتطرق لهرا
بعد ( .محمد عبد الباقي احمد ،8115 ،صفحة )481
ليس من التصور أن نتخذ غايات ومرامي للتربية والتعليم لبنراء الشخصرية الكاملرـة جسرما وعقرال وروحرـا
ووجدانـا واجتماعيـا بل من تضافـر جميع الجهود لكل الفاات المعنية لبناء شخصية طموحرة وقرادرة علرى
استيعاب القواعد الصحية لممارسة التربية البدنية والرياضية على أحسن وجه بشقيها المتكاملين التطبيقري
والنظري وهذا ال يتم األمن خالل التكامل مع الشخصية الرياضية من منظور شامل ومتكامل( .محمد حسن
عالوي ،4111 ،صفحة )41
ويبقى انشغالنا في انتقاء واختيار أنجع الدروس النظرية وأكثرهرا أهميرة فري العمليرة التربويرـة مرن خرـالل
درس التربيـة البدنيـة والرياضيـة وعالقتهرا برالعلوم األخررى والتكنولوجيرا( .عبرد الحميرد شررف،8114 ،
صفحة )413
ويمكننا إيجاز تساؤالتنا فيما يلـي :
 هل الدرس النظري دعامة أساسية لدرس التربية البدنية الرياضية ؟ ماهي طبيعة الدرس النظري الذي يثري ويسهل السير الحسن لدرس التربية البدنية والرياضية؟يهررردف البحرررث إلرررى محاولرررة الوصرررول إلرررى تغييرررر نمرررط تررردريس مرررادة التربيرررة البدنيرررة وكرررذلك تغيرررر
أسررراليب توصررريل المعلومرررات للتلميرررذ و خاصرررة فررري بعرررض األحيررران حرررين يتعرررذر تطبيرررق المرررادة علرررى
الميدان.
 -2الخلفية النظرية
ان الردرس النظرري يسراهم فرري تحقيرق أهرداف التربيرة البدنيررة والرياضرية وتزويرد التالميرذ بالمعررارف
الضررررورية لمتطلبرررات المرررادة  .تهرررتم الررردروس النظريرررةبوفائف األعضررراء والتربيرررة والعالقرررات أنجرررع
والموضوعات لبناء المهارة العالية.
 الدرس النظري:هواحد أشكال المواد األكاديمية مثل الكيمياء واللٌـغة وال يختلف عرن براقي المرواد بكونرهيمرد التالميررذ لرريس فقررط المهررارات والخبرررات الحركيرة .ولكررن عالقتهررا بررالمواد األخرررى( .رضرروان محمررد
رضوان ،8115 ،صفحة )42
 التربية البدنية والرياضية :هي جزء من التربية العامة و أنها تشرمل دوافرع النشراطات الموجرودة فري كرلشخص للتنمية من الناحية العضوية والتوافقية االنفعالية" (فتحي الكرداني ،8111 ،صفحة )481
 -منهج البحث  :تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي(المسحي)
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 عينة البحث  :تمثلت عينة البحث من اساتذة ومفتشين بوالية (تيسمسيلت ،شلف وتيارت) والبالغ عرددهم 411استاذ و 41مفتشين.
 مجاالت البحث: المجال البشري :شملت عينة البحث 411اسرتاذ و 41مفتشرين للتربيرة البدنيرة والرياضرية مروزعين علرىثالث واليات(شلف  ،تيسمسيلت ،تيارت).
 المجال المكاني :شملت الدراسة مجموعة من االساتذة الطور الثانوي : 31أستاذ في والية تيسمسيلت
 31أستاذ في والية شلف
 11أستاذ في والية تيارت
 41مقتشين للتربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية.
 المجال الزمني تراوحت المدة الزمنية من بداية شهر جانفي إلى نهاية شهر أفريل لسنة .2015عرض وتحليل ومناقشة نتائج االستمارة االستبيانية:
أ /ـ الفئة األولى (المفتشين):
 )10هل تري ان برنامج التربية البدنية بحاجة الي درس النظري ؟
لقررد أجمعررت عينررـة المفتشررين علررى مفهررـوم واحررـد كررون التربيررـة البدينررـة والرياضيررـة مررـادة كالمررـواد
األكاديمية المندمجة في المنظومة التربوية وهي تساهم بقسط وافرر فري تربيرة وإعرداد الناشراة كمرا رسرمته
الدولرة فرري مراميهرا المسررتقبلية واالعتمرراد كليرة علررى الوحردة البنائيررة للمررادة أال وهري درس التربيررة البدنيررة
و الرياضية إلى جانب الدرس النظري الذي يعتبر كدعامة أساسية .
 )10هل حصة التربية البدنية كافية لتفعيل الدافعية لدي التالميذ في التعلم المهاري والحركي؟
اتفقت عينة المفتشين خالل اإلجابة على هذا السؤال علرى أن طبيعرة درس التربيرة البدنيرة والرياضرية
تتماشى وقدرات التلميذ البدنية والمعرفية كونه محور االهتمام في العملية التعليمية ونظرا لخاصية المرادة
نتطلب انجاز الدرس على شكليه التطبيقي والنظري.
 )10متى يمكن لألستاذ استبدال الدرس التطبيقي بالدرس النظري؟
الجدول رقم ()10

النسب
اإلجابات
سوء األحوال الجوية

التكرارات

النسب المئوية

10

100%

الحرارة المرتفعة

10

100%

عدم توفر العتاد

10

100%

عدم صالحية الميدان

10

100%

من خالل الجدول ( )14نالحظ أن إجابات األساتذة كلها اتفقت على األستاذ يمكنه استبدال الدرس التطبيقي
بالدرس النظري في كلرى الحراالت المقترحرة وهري سروء األحروال الجويرة ،الحررارة المرتفعرة ،عردم تروفر
العتاد ،عدم صالحية الميدان.
 )04اعتبر الدرس النظري مهم في مادة التربية البدنية
الجدول رقم ()10

اإلجابات

التكرارات

النسب المئوية

الجانب التربوي

9

90%

الجانب التقني الرياضي

1

10%
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نالحظ من الجردول رقرم ( )18أن اغلرب عناصرر العينرة يعتبررون ان الردروس النظريرة لمرادة التربيرة
البدنية والرياضية مهمة وهذا ما توضحه نسبة  %11كما نالحظ أن قيمة كرا 2المحسروبة  4.1وهري أكبرر
من الجدولية المقدرة ب 3.84عند درجة الحرية  1ومستوى الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة
إحصائية .كونها وسيلة تعبير وتواصل بين األفراد.
وهي تعتمد بالدرجة األولى على الحركة وتقترن مساعدتها على تنمية السلوع واالستعداد لمواجهة الواقف
والحفاف على الصحة و االعتماد على النفس في اتخاذ القرارات المناسبة والمفيدة.
 )10أفضل أن يكون محتوي الدرس عن:
الجدول رقم ()10

اإلجابات

التكرارات

النسب المئوية

الجانب التربوي

9

90%

الجانب التقني الرياضي

1

10%

كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية
6.4

دال إحصائيا

نالحظ من الجدول رقم ( )15أن أفراد العينرة أجمعرت كلهرا علرى أن الردروس النظريرة الموجهرة نحرو
الجانب التربوي تبقى أنجع وانفع بالنسبة للمتعلم وهذا ما أكدتره العينرة بنسربة  %11خرالل اإلجابرة مقارنرة
بالنسبة الضايلة  %41للفاة التي تفضل كذلك زيادة على ذلك
الدروس النظرية الموجهة نحو الجانب التقني الرياضي .كما نالحظ أن قيمة كا 2المحسوبة  4.1وهي أكبر
من الجدولية المقدرة ب 3.84عند درجة الحرية  1ومستوى الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة
إحصائية.و ترجع أغلبية العينة على هذا النحو (الجانب التربوي) ألنه يمس جميع الجوانب سواء الداخليرة
أو المحيطة لمحور العملية التربوية أال وهو التلميذ وهو العنصر الفعال والمقصود للعملية ككل .
وال تتماشى على التوازي مع الدرس التطبيقي عكس ما يجري تماما مع الجانب التقني الرياضي.
 )10أرى أن الطريقة المفضلة إللقاء الدرس:
الجدول رقم ()10

التكرارات النسب المئوية

اإلجابات
طريقة استخدام الكلمة

10

100%

طريقة استخدام الوسائل السمعية البصرية

10

100%
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من الجدول رقم ( )11نالحظ أنه لم يستثني جميع أفراد العينة أي من الطريقتين بل أكدوا جميعهم على
استخدام كلتا الطريقتين سرواء الكلمرة أو الوسرائل السرمعية البصررية إليصرال المعرفرة باعتبارهمرا شركالن
أساسيان لنقل المعرفة للتالميذ وهذا ما تؤكده النسبة.%411
 )11خالل الدرس النظري على األستاذ االهتمام بالجوانب التالية:
الجدول رقم ()10

التكرارات النسب المئوية

اإلجابات
الجانب المعرفي

5

50%

الجانب الصحي و النفسي و االجتماعي

5

50%

من خالل الجدول رقم ( )13نرى أن نصف العينة المختبرة تؤكد ان األسلوب الجديد للتردريس يعتمرد
على الجانب المعرفي وهذا مرا تؤكرده النسربة  %31أمرا (نسربة  )%31الثانيرة فهري تؤكرد علري أن الجانرب
النفسي واالجتماعي ال يقل أهمية.
 )12في نظري أرى أن التلميذ يهتم كثيرا بتكنولجيات اإلعالم اآللي:
الجدول رقم ()10

التكرارات

النسب المئوية

اإلجابات
نعم

10

100%

ال

0

0%

كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية
10

دال إحصائيا

من خالل الجدول رقم ( )14نالحظ أن لإلعالم اآللي والتكنولوجيات الجديدة أهمية كبيرة في المعرفة
الرياضية للتلميذ .وأكد السادة المفتشون على تلقين المحتوى المعرفي والصحي والجانب التقني الرياضي
بواسطة التقنيات الحديثة لإلسراع في توصيل الدروس النظرية وهذا ما تؤكده النسبة الماوية  .%411كما
تؤكده قيمة كا 2المحسوبة  4.1وهي أكبرر مرن الجدوليرة المقردرة ب 3.84عنرد درجرة الحريرة  1ومسرتوى
الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية.
ب  /الفئة الثانية (األساتذة):
 )10هل تري أن برنامج التربية البدنية بحاجة إلى الدرس النظري؟:
لقد اختلفت عينة األساتذة في إعطاء مفهوم موحد لدرس التربية البدنيـة والرياضية فمنهم من كانت له
رؤية ضيقة باعتباره كم ثابت من المعارف يلقن للتالميذ قصد النجاح أو الفشل فقط  .بالمقابل نجد وأغلبية
األساتذة قد أعطت مفهوما يجعل التلميذ هو أهم محور العملية التربوية يتأثر ويؤثر فيها ونستدل بالمفراهيم
التاليررة  :مررثال التربيررة البدنيررة و الرياضررية درس هررو عبررارة عررن مجموعررة إشرركاالت يررتم حلهررا عررن طريررق
الممارسة النظرية أو التطبيقية شرط تواجد الوسائل الالزمة لذلك .
ويذكر آخر أنه عبارة عن وحدة تعليمية تعلمية يكون األستاذ فيها قادرا على تنظريم العمرل علرى أربرع
سنوات عن طريق تخطيط مشروع يوصله إلى الهدف المنشـود وإكساب التالميذ مختلف المعارف الذهنية
والبدنية لبناء شخصية فعالة وبالتالي تؤهله لمواجهة الحياة اليومية .
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ويذهب آخر بمفهومه هذا إلى حدود اإليمان بتحقيرق أهرداف األمرة مرن خرالل إتقران العمرل فيقرول هري
حملرة تربويررة مندمجررة فرري الهيكررل العررام للتربيررة وتميرل إلعطرراء قيمررة إليجابياتنررا الخاصررة تكوينررا لإلنسرران
المواطن .وتبقى دائما أسلوبا مهما من أساليب التربية الشاملة .
 )10هل حصة التربية البدنية كافية لتفعيل الدافعية لدى التالميذ في التعلم المهاري والحركي؟
يرى أفراد العينة انه من الطبيعي إنجاز درس التربية البدنية والرياضية في شكله النظري وإن اقتضى
األمر غير ذلك  .وال يمكن االستغناء عن الـدرس النظري ويجمع األغلبية على أن دروس التربيرة البدنيرة
النظريررة كافيررة لتفعيررل الدافعيررة لرردي التالميررذ فرري الررتعلم المهرراري والحركرري إلررى جانررب البعررد البيولرروجي
والمعرفي والنفسي الحركي .
 )10متى يمكنك تعويض الدرس التطبيقي بالدرس النظري؟
الجدول رقم()10

التكرارات

النسب المئوية

اإلجابات
األمطار الغزيرة

43

29.25%

الرياح الشديدة

40

27.21%

الحرارة المرتفعة

1

0.68%

البرودة الشديدة

13

% 8.84

فساد الميدان

44

29.93%

نالحظ من الجدول رقم( )11أن أغلبية العينة تقتضي ضرورة تقديم الدرس النظري في الحاالت التالية
أال وهي األمطار الغزيررة ،والريراح الشرديدة وفسراد الميردان أيضرا.و هرذا ماتوضرحه النسرب الماويرة علرى
التكرارات النسبية اآلتية ( ) 81.84،81.15، 81.83على الترتيب.
وترى نسبة ضايلة من األساتذة قدرت ب  %1.42من األساتذة تعتبر الحرارة المرتفعة من الظروف
أيضا المؤدية إلى استبدال الدرس التطبيقي إلى الدرس النظري وتبقى هي أضعف نسبة بالنسبة للفاات
األخرى.
وهناع نسبة  %2.21من األساتذة التي ذكرت لنا فروف أخرى خاصة بينها وبين التطبيق على
الميدان.
 )10اعتبر الدرس النظري مهم في مادة التربية البدنية:
الجدول رقم ()10
اإلجابات
نعم
ال

التكرارات النسب المئوية كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية
145

98.63%

2

1.37%

139.10

دال إحصائيا

نالحررظ مررن الجرردول رقررم ()12أن نسررب اإلجابررة بررنعم ( .)%15.22أمررا نسرربة اإلجابررة ب ال فكانررت
 .%4.51كما نالحظ أن قيمة كا 2المحسوبة  451.41وهي أكبر من الجدولية المقدرة ب 3.84عند درجة
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الحرية  1ومستوى الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصرائية .أي أن عينرة األسراتذة أكردت
تقريبا بأكملها أنه من األجدر إعطاء دروس تطبيقية في المادة مقارنة بضاالة الدروس النظرية التي يمتنع
عنها أغلبية األساتذة.
وفي هذا السياق يبقى تأكيد األساتذة على ر أي السادة المفتشين من خالل تجنب الدروس التطبيقية تبعا
لميزات المادة وخصوصيتها.
)10أفضل أن محتوي الدرس النظري عن:
الجدول رقم ()10
اإلجابات

التكرارات النسب المئوية كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية

التعرف على القوانين

103

70.06%

اإلرشاد النفسي

44

94.29%

23.68

دال إحصائيا

نالحظ من خالل الجدول رقم()11أن أغلبية العينة بنسبة  %11.14تررى أنره ال يمكرن اإلسرتغناء عرن
كل محتوى الدرسين بما فيره الموجره نحرو الجانرب التربروي و الموجره نحرو الجانرب التقنري الرياضري .كمرا
نالحررظ أن قيمررة كررا 2المحسرروبة  23.68وهرري أكبررر مررن الجدوليررة المقرردرة ب 3.84عنررد درجررة الحريررة 1
ومسررتوى الداللررة  0.05ممررا يعنرري وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية .ويفسررر ذلررك الرربعض كررون الرردرس
النظري الموجه نحو الجانب التقني الرياضي يفيرد أكثرر فري بلروه الهردف المسرطر وهرو االسرتيعاب الجيرد
خالل الممارسة واقترانها بالتقنيات (المهارات الرياضرية) وقوانينهرا ويبقرى الردرس النظرري الموجره نحرو
الجانب التربوي يراعي السير الحسن للمتعلم و يطبع عليه سمات التعلم الجيد الذي سطرته الجهرة الوصرية
و يبقى في مفهومه العام من أحسن السبل لبلروه المرتعلم أرقرى المسرتويات المنتجرة وهرذا بعرد أن يلرم إلمامرا
شامال بجميع المعارف التي تخص الموضوع سواءا أكانت علمية أو تربوية.
 )10أري أن الطريقة المفضلة إللقاء الدرس:
الجدول رقم()10
اإلجابات
طريقة استخدام الكلمة
طريقة استخدام الوسائل السمعية البصرية

التكرارات النسب المئوية كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية
7

4.76%

140

95.24%

120.33

دال إحصائيا

نالحظ من خالل الجدول رقم( )10أن كل أفراد العينة تفضل طريقة استخدام الوسائل السمعية البصرية
و هرذا مرا يظهررر مرن خرالل النسرربة الماويرة العاليرة (.)%95.24وتبقررى طريقرة اسرتخدام الكلمررة أقرل الطرررق
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استعماال بالنسبة للعينة والتي قدرت بنسبة  .%4.76كما نالحظ أن قيمة كا 2المحسوبة 481.55وهي أكبر
من الجدولية المقدرة ب 3.84عند درجة الحرية  1ومستوى الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة
إحصائية .ويعود هذا لنقص استيعاب العينة لهذه الطريقة باعتبارها من تقاليد المهنة وكالهما عملية متكاملة
تستهدف شخصية التلميذ فري جميرع جوانبره و بنراء علرى هرذا يرتم توسريع تكنولوجيرا التعلريم بمرا فيهرا طريقرة
استخدام الكلمة التي تعتمد كلية على الشرح والسرد والمقابلة بأنواعها.
 )10في نظري أن التلميذ الحديث يهتم كثيرا بتكنولوجيات اإلعالم اآللي :
الجدول رقم ()01
اإلجابات
نعم
ال

التكرارات النسب المئوية كا 2المحسوبة الداللة اإلحصائية
147

1.00%

0

00.00%

147

دال إحصائيا

نالحظ من خالل الجدول رقرم ()41أنره نظررا ألهميرة اإلعرالم اآللري والتكنولوجيرات الجديردة فري دور
المعرفة الرياضية للتلميذ فقد أكد السادة األساتذة على تلقين المحتوى المعرفري والصرحي والجانرب التقنري
الرياضي بواسطة التقنيات الحديثة لإلسراع لوصول الدروس النظرية وهذا مرا تؤكرده نسربة  .%411كمرا
تؤكده قيمة كا 2المحسوبة  147وهي أكبر من الجدوليرة المقردرة ب 3.84عنرد درجرة الحريرة  1ومسرتوى
الداللة  0.05مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية.
 )10بالنسبة ال قتراحات األساتذة الخاةة بالدروس النظرية الموجهة نحو الجان ا الترب وي المفي دة لفئ ة

تالميذ المرحلة الثانوية:

نظرا لكثرة االقتراحات وتعددها لدى فاة األساتذة نحاول أن نوجزها فيما يلي دون أن نغير
أصل االقتراحات أو التقليل من أهميتها:
 4أهمية التدريب الجيد في إعداد الرياضي.
 8معرفة تاريخ الرياضة واألبطال.
 5قواعد األمن والسالمة لتفادي اإلصابات(.التربية الصحية)
 1العالقات التي تسود الفرق الرياضية وكذلك أعضاء الفريق الواحد.
 3اللياقة البدنية العامة والخاصة لنشاط الممارس.
 1العالقة بين النشاط الممارس وحركات الجسم وتكوينه.
 2أهمية استخدام الوسائل للتعلم الرياضي.
 1الحركة و اإلدراع الحركي في النشاط الممارس.
 41أهمية وأغراض األنشطة المختلفة.
 44المبادئ الفيزيولوجية للنشاط البدني.
 48وسائل وطرق االسترجاع (الراحة)
االستنتاجات:
بعد إجراء التجربة والمعالجة اإلحصائية تم الخروج باالستنتاجات التالية:
لم تختلف كثيرا عينة البحث سواءا أساتذة التعليم الثانوي أو السادة المفتشين عن رسم المعلم اإلجمالي لهذا
الموضوع و إعطاء رؤية واضحة عن أهمية الدرس النظري في العملية التربويرة فري مرادة التربيرة البدنيرة
والرياضية وقد بدا من خالل إجابات أفراد العينرة أن الردرس النظرري يعتبرر دعامرة أساسرية لمرادة التربيرة
البدنية والرياضية.
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والبد من سير العملية التربوية ولكن حسب قدرات فاة التالميذ المقصودة (تالميذ التعليم الثانوي) الفكرية
والمعرفية ولم تستبعد في ترتيبها للظروف الحاالت التي تستعصي على األستاذ أداء درسه التطبيقي كفساد
الميدان وغزارة األمطار و شدة الرياح حسب الضرورة الملحة الستبدال الدرس التطبيقي بالدرس النظري.
مناقشة فرضيات البحث:
أ  -مناقشة الفرضية األولى :على ضوء النتائج المتحصل عليها من خالل االستبيان يتضح لنا ان كل من
المفتشين واألساتذة تبنو فكرة وأهمية الدروس النظرية حيث يري أغلبيرة المفتشرين بنسربة  %411انره مرن
األرجح أن تكون الدروس النظرية ذات طابع تربوي أكثر منه تقني رياضي وكما يري األساتذة ذلك ولكن
التالميذ بوجودهم في جماعة فان عملية التفاعرل ترتم بيرنهم فري إطرار القريم والمبرادئ االجتماعيرة والمثرابرة
والتفكير واقتسام الصعوبات بينهم و على هذه المرتكرزات تبنرى أهرداف درس التربيرة البدنيرة النظريرة ممرا
يعطيه الطابع التربوي  .و عليه نستخلص أن الدرس النظري يعتبر كدعامة أساسية.
ب  -مناقش ة الفرض ية الثاني ة  :يتضررح لنررا مررن خررالل النتررائج المتحصررل عليهررا ومررن خررالل المقارنررات
و التحاليررل أن الطريقررة المفضررلة لرردى المفتشررين بنسرربة  %411هرري كلتررا الطررريقتين أمررا فاررة األسرراتذة فيبقررى
امتنرراعهم عررن اسررتعمال طريقررة اسررتخدام الكلمررة لسرروء الفهررم ألهميررة هررذه الطريقررة ألنهررا تتطلررب الصرروت
والحركة في التعبير واالنفعراالت الخاصرة بهرا وإال فقردت تأثيرهرا .ونقرف عنرد السرؤال المهرم والرذي يشريد
االنتباه إال و هو نوع األسلوب المتبع لتلقين الدرس فال يختلف أفراد العينة عن ذلك في اختيارهم لألسرلوب
المتشعب أي أسلوب حل المشكالت وهو بذلك يشرع التلميذ في هاته العملية ويبرز قدراته الفكرية والعقلية
لكنره يأخررذ حصرته مررن المكتسرربات العامرة للرردرس و الترري تمرس الجانررب التقرري الرياضري الجانررب المعرفرري
الصحي و المعرفي العقلي كما ضبطته العينة في إجابتها على الترتيب.
وأخيرا و حول السؤال الذي مس االقتراحات العامة للعينة فإنهم لم يخرجوا عن كل ما هو مهم وما يهم
محور العملية التربوية وهو المتعلم أي التلميذ و أدلوا لنا باقتراحاتهم السالفة الذكر.
التوةيات:
 االهتمام بحصة الدرس النظري ألنها تعتبر الفترة األكثر حيوية واألكثر فاعلية من حيث التلقين. استعمال طرق التعليم الجديدة في إلقاء الدرس مثل استخدام الوسائل السمعية البصرية . علي المربين والمسؤولين االهتمام بحصة التربية الرياضية لما لها من أهمية كبيرة في تربية األجيال.الخالةة:
لقررد أصرربح قطرراع التربيررة محررل اهتمررام المسررؤولين والسرراهرين علررى المصررالح الثقافيررة والمعرفيررة
والعاطفيررة والحركررة كونهررا وسرريلة تعبيررر وتواصررل بررين األفررراد داخررل الجماعررة تعتمرردها التربيررة البدنيررة
والرياضية في حاالتها العامة من خالل تقديم درس التربيرة البدنيرة بشركله التطبيقري ،ولتردعيم هرذا الردرس
وتفعيله من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه جاءت فكرتنا كمحاولة إلسهام الدرس النظري في مادة التربية
البدنية والرياضية .حيث أجريت الدراسة على مجموعة من األساتذة والمفتشين ومعرفة عن آرائهرم حرول
الموضرروع .واعتمرردنا علررى طريقررة االسررتبيان علررى الواليررات بتقسرريم  147اسررتمارة علررى أسرراتذة التعلرريم
الثانوي،بالواليات شلف ،مستغانم ،غليزان .و 41استمارات لمفتشي التربيرة الوطنيرة باعتبرارهم مسرؤولين
عن المادة .وبعد المعالجة اإلحصائية لإلجابات تم في النهاية الخروج بمجموعة من االستنتاجات أهمها أن
للدرس النظري أهمية كبيرة في العملية التربوية في مادة التربية البدنية والرياضية وتعتبر دعامة أساسية
لها .وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالدرس النظري واستعمال طرق ا لتعليم الجديدة في إلقاء الدرس
مثل استخدام الوسائل السمعية البصرية.
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