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نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية انعكاس للمهارات األساسية في تدريس المادة
دراسة ميدانية على مستوى بعض المدارس الثانوية في شرق والية الجزائر
د /قدادرة شوقي جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي .الجزائر
ملخص الدراسة

يرى الكثيرون من أهل االختصاص ،أنه سيكون للمهارات األساسية في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية الدور الكبير في مساعدة
المعلم والمتعلم في تحقيق أهداف العملية الرياضية التربوية ومن هنا تتجلى مشكلة الدراسة في محاولة جديدة لتجريب المهارات
األساسية في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية وانعكاسها على نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية.
ولتسللليا الضللوى علللى هلللة المشللكلة ،أجللرى اللاحل

د ارسللة علللى عينللة اوامهللا  120تلميللل و 35أسللتال فللي المرحلللة الثانويللة ( .ثانويللات

الجزائر شرق ).
وجاىت أهداف الدراسة على سياق واحد وهلو معرفلة ن كانلت هللة المهلارات االساسلية فلي التلدريس تسلاعد فلي نجلاح العمليلة الرياضلية
التربوية في المدارس الثانوية.
أما لالنسلة للنتائج فكانت كلها حسب التواعات الموضوعة من طرف اللاح

 ،حيل

أنله وجلد ان للمهلارات االساسلية فلي التلدريس دور

فعال في العملية التربوية الرياضية التدريسية في المؤسسات التعليمية الثانوية.
ّ

الكلمات المفتاحية :المهارات التدريسية ،محددات العملية الرياضية التربوية ،التربية البدنية والرياضية.
Abstract
Many of the specialists consider that the basic skills in the teaching of physical education and sports
will play a major role in helping the teacher and learner achieve the objectives of the educational
sports process. Hence, the study problem is manifested in a new attempt to experiment with the basic
skills in teaching physical education and sports, Education in secondary schools.
To highlight this problem, the researcher conducted a study on a sample of 120 students and 35
secondary school teachers. (Secondary Algeria East).
The objectives of the study were based on one context: to see if these basic teaching skills were
conducive to the success of the educational sports process in secondary schools.
As for the results were all according to the expectations set by the researcher, as it was found that the
basic skills in teaching an effective role in the educational process of sports teaching in secondary
educational institutions
Key words: teaching skills, determinants of sports, physical education and sports.

مقدمة:
ن التربية في ألسا مفهوم لها تعني عملية التوافق والتكيف ،فالتربية حسب هلا المفهوم علارة عن عملية تفاعل بين
الفرد وبيئته االجتماعية وللك لغرض التوافق أو التكيف بين اإلنسان والقيم واالتجاهات التي تفرضها البيئة تلعا
لدرجة ال تطور المادي والروحي فيها .فالتربية تهدف لى مساعدة الشخصية اإلنسانية على أن تنمو نموا انفعاليا،
واجتماعيا ،وعقليا ...سليما يحررها من الحقد والضغينة.
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وتعتبر التربية البدنية والرياضية حدى فروع التربية األساسية التي تستمد نظرياتها من العلوم المختلفة وتستخدم عن
طريق النشاط البدني المختار الموجه والمنظم إلعداد األفراد عدادا متكامال مع ما يتالىم مع حاجات المجتمع.
ويرى "ستالوتري" أحد اادة التربية في سويس ار أن التربية "هي تنمية كل اوى الطفل تنمية كاملة ومتالئمة".

2

فهي تلعب دو ار هاما في تحقيق هلة األغراض كما تعمل على تطبيع الفرد على الرياضة فينشأ متفهما ،متبنيا
اتجاهات يجابية نحوها ،مكتسلا اد ار مالئما من المهارات الحركية ،التي تكفل له ممارسة رياضية أو ترويحية مفيدة
وممتعة من خالل حياته ،مما يساعد على بناى وتكامل التربية العامة التي تهدف لى عداد المواطن اللي يستطلع
ليه مجتمعنا المسلم.

3

وهلا كله ال يتحقق ال بوجود أستال كفى يستطيع تكوين جيل اادر على تحمل المسئولية وعلى التكيف السليم
ليخدم نفسه ومجتمعه ،ألن اوة المجتمع وصالبته تقاس اليوم لقوة وصاللة وتكامل شخصية أفرادة.
وال يخفى على أحد أهمية دور أستال مادة التربية البدنية والرياضية فهو الركن األساسي من أركان العلمية التعليمية
في مجاالت التربية الرياضية المدرسية وحجر الزاوية فيها ،فالمعلم الجيد حتى مع اختالف المناهج يتناولها ويعدلها
لالشكل اللي يتماشى مع طبيعة العصر ،يمكن أن يحد

أث ار أيضا في تالميلة ،حي

أنه يعمل على تنمية القدرات

والمهارات المختلفة لدى المتعلمين عن طريق تنظيم العملية التعليمية ومعرفة حاجاتهم وطرق تفكيرهم ،هلا لاإلضافة
لى الدور الرياضي اللي يلعله أستال التربية البدنية والرياضية ،فهو رائد رياضي اجتماعي يساهم في تطوير
المجتمع وتقدمه عن طريق تربية النشى تربية صحيحة تتسم لحب الوطن ،كما أنه يعمل على تسليح التالميل لطرق
العمل اللاتي التي تمكنهم من متالعة اكتساب المعارف وتكوين القدرات واكتساب المهارات المختلفة وغرس القيم
الخلقية واالجتماعية والجمالية في أنفسهم.

4

ونظ ار لما تتطلله التربية البدنية والرياضة في مرحلة التعليم الثانوي من كفاىة في التدريس تسمح بتحقيق أهدافها،
ولوجود مهارات أساسية في التدريس البد من توافرها لدى أستال مادة التربية البدنية والرياضية ،امن بإنجاز الدراسة
الحالية رغلة منا في الكشف عن "المهارات األساسية في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية وانعكاسها على
نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية" ،وللك على مستوى لعض ثانويات والية الجزائر شرق.
واد امنا بتقسيم الدراسة لى لابين ،اللاب األول يتعلق لالجانب النظري ويضم ثال

فصول حي

تطرانا في

الفصل األول للمهارات التدريسية ،الفصل الثاني لى محددات العملية الرياضية التربوية ،أما الفصل الثال

فقد

تطرانا لمادة التربية البدنية والرياضية .أما اللاب الثاني يتعلق لالجانب التطبيقي وفيه فصلين ،الفصل األول يشمل
المنهجية المتلعة والتي تحتوى على مجاالت اللح

والعينة والمنهج المستخدم في الدراسة لاإلضافة ألدوات اللح

والطرق اإلحصائية ،وأما في الفصل الثاني فقد عرضنا فيه النتائج المتحصل عليها واد تم منااشتها على ضوى
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الفرضيات الجزئية األولى ،الثانية ،الثالثة ،والرالعة ،ثم اختتما الدراسة بلكر لعض االاتراحات التي عسى أن تجد
ألانا صاغية للعمل بها مستقلال.
 .1اإلكشكالية:
تعد الرياضة أحد األنشطة اإلنسانية المهمة ،فال يكاد يخلو مجتمع من مجتمعات اإلنسانية من أحد أشكال
الرياضية ،لغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هلا المجتمع واد عرفها اإلنسان عبر عصورة وحضاراته المختلفة،
وان تفاوتت توجهات على حضارة لشأنها ،فلعض الحضارات اهتمت لالرياضة العتلارات عسكرية ،واللعض األخرى
مارست الرياضة لشغل أواات الفراغ ،وكشكل من أشكال الترويح ،بينما وظفت الرياضة في الحضارات األخرى
كطريقة تربوية حي

تفطن المفكرون التربويون القدماى لى طار القيم التي تحفل له الرياضة ،وادرتها الكبيرة على

التنشئة وبناى الشخصية االجتماعية المتوازنة ،ناهيك عن اآلثار الصحية التي ارتلطت منل القدم لممارسة الرياضة
وتدريلاتها البدنية وهو المفهوم اللي أكدته نتائج اللحو
البيولوجي لإلنسان .وفي العصر الحدي

العلمية حول اآلثار الوظيفية والصحية على المستوى

ونتيجة للجهود المتواصلة لعلماى ولاحثي التربية والرياضية في سعيهم

لتأكيد البناى المعلوماتي لنظامهم األكاديمي أصلح من الممكن ألول مرة النظر لى الرياضة نظرة يحدها الشمول.

5

وهلا ما جعل التربية البدنية والرياضية جزى مندمج في المنظومة التربوية شأنها شأن المواد التعليمية األخرى وتساهم
في اسا وافر من تحقيق ما رسمته في اتجاة تكوين النشى وهي تَُد َرس طيلة المسار الدراسي لمنهاج متجانس
يعتمد على االستم اررية والتدرج والتكامل في سيرورة التعلم ،وهلا في طار ما يعرف لالعملية الرياضية التربوية التي

تعتبر عملية تهدف لى تكوين واعداد الفرد وتنمية ادراته المعرفية .ولما أن من بين األهداف من تدريس مادة التربية
البدنية والرياضية زرع القيم األخالاية والتربوية والتعاون وروح الجماعة بين التالميل لمساعدة أساتلة هلة المادة
اللين يعتمدون في للك على المهارات األساسية للتدريس حي

تعتبر المهارة نما من السلوك التدريس الفعال في

تحقيق أهداف محددة ،يصدر من المعلم دائما على شكل استجالات عقلية ولفظية وحركية وحسية وعاطفية
متماسكة ،وتتكامل في هلة االستجالات عناصر الداة والسرعة والتكيف مع ظروف المواف التدريسي.
َّب َر عنها المربون لما يعرف عندهم
وبلكر المهارة فإن المربين يؤكدون عليها لتحقيق العملية التعليمية وأهدافها فقد ع َ
لآداب التدريس وتستعمل لفظة مهارة للداللة على ما يلزم المعلم استعماله مع التالميل ل أن مفهوم المهارة التدريسية

اد وضح في آداب التدريس ومن هلة اآلداب والمهارات :المهارة في تلسيا المعلومات للتالميل ،المهارة في شراك
التالميل في الدرس ،المهارة في االستماع لى التالميل المهارة في تشجيع االستجالات المناسلة من التالميل ،وغيرها
من المهارات التي سنتطرق ليها الحقا والتي سواى ظهرت في سلوك المعلم أم لم تظهر ،فهي حقائق أكد عليها
المربون ،وبينوا ضرورتها للتعليم الناجح لتحقيق أهداف العملية التعليمية ،ومما سبق لكرة جاى التساؤل العام على
الشكل التالي:
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 هل للمهارات األساسية في التدريس ألستاذ تربية البدنية والرياضية دور فعال في نجاح العملية الرياضية
التربوية في المدارس الثانوية؟
ومنه تندرج أسئلة جزئية تتمثل فيما يلي:
 .1هل المهارة في االستماع إلى التالميذ تساهم بكشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في
المدارس الثانوية ؟
 .2هل المهارة في إكشراك التالميذ في الدرس تساهم بكشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في
المدارس الثانوية ؟
 .3هل المهارة في تبسيط المعلومات في الدرس تساهم بكشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في
المدارس الثانوية ؟
 .4هل المهارة في تكشجيع االستجابات المناسبة من التالميذ تساهم بكشكل فعال في نجاح العملية الرياضية
التربوية في المدارس الثانوية ؟
 .2الفرضيات:
 .1.2الفرضية العامة :المهارات األساسية ألستال التربية البدنية والرياضية تلعب دو ار فعاال في نجاح
العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية.
 .2.2الفرضيات الجزئية:
 المهارة في االستماع لى التالميل تساهم لشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس
الثانوية.
 المهارة في شراك التالميل في الدرس تساهم لشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس
الثانوية.
 المهارة في تلسيا المعلومات في الدرس تساهم لشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس
الثانوية.
 المهارة في تشجيع االستجالات المناسلة من التالميل تساهم لشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية
في المدارس الثانوية.
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 .3أسباب اختيار الموضوع:
 .1.3أسباب ذاتية :لاعتلار أنني كنت تلميلة في الثانوية كما هو حال سائر زمالئي في الجامعة ارتأيت أن أتناول
موضوع كان له األ ثر الكبير على نظرتي لى أساتلة التربية الدنية والرياضية وهلا نظ ار ألن أستالي آنلاك كان ال
يشرك التالميل في الدرس وكنت أشعر أنه ال يملك مهارة االستماع لاإلضافة لى أن الفوج كانت تعمه الفوضى هلا
ما دفعني لى محاولة معرفة ما لا كانت مهارة المدرس معنا مبنية على أسس علمية.
 .2.3أسباب موضوعية:
 معرفة ما لا كان يملك أساتلة التربية البدنية والرياضية المهارات األساسية في التدريس.
 معرفة ما لا كانت مهارة االستماع لى التالميل تؤثر في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة ما لا كانت مهارة شراك التالميل في الدرس تؤثر في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة ما لا كانت مهارة تلسيا المعلومة في الدرس تؤثر في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة ما ل كانت مهارة تشجيع االستجالات المناسلة من التالميل تؤثر في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 محاولة عطاى نظرة على أهم المهارات األساسية في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية.
 .4أهداف الدراسة:
يمكن توضيح أهداف وأهمية الدراسة فيما يلي:
 معرفة أهمية المهارة في االستماع لى التالميل في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة أهمية المهارة في شراك التالميل في الحصة في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة أهمية المهارة في تلسيا المعلومات في الحصة في نجاح العملية الرياضية التربوية.
 معرفة أهمية المهارة في تشجيع االستجالات المناسلة من التالميل الحصة في نجاح العملية الرياضية
التربوية.
 .5أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة في التعرف على المهارات األساسية في التدريس وانعكاسها على نجاح
العملية الرياضية التربوية وكلا تسليا الضوى على األسس العلمية التي ينلغي لألستال أن يتمتع بها لتحكم الجيد
للعملية التربوية ،وهلا لاعتلار أن همال المدرس لهلة المهارات ينجم عنه عدم نجاح العملية الرياضية التربوية
ولالتالي التلميل يصلح ضحية األستال الغير ملم لالمهارات األساسية في التدريس وعليه فإن أحد أهم أسلاب
نجاح العملية الرياضية التربوية هي مهارات التدريس التي يجب على كل أستال أن يتمتع بها لتحقيق الغاية
والهدف من العملية التعليمية التربوية الرياضية.
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وعلي ه فإن األهمية النظرية تكمن في وضع دعامة نظرية يرجع لها أساتلة التربية البدنية والرياضية لللح
واالطالع ،أما الدراسة التطبيقية فأهميتها تكمن في ثلات أو نفي صحة الفرضيات المقترحة وسالمة طرحها مع
النقد العلمي البناى اللي يبرز النقائص والعيوب ويصحح

تقديم مؤشرات ومعطيات ودالئل وااعية من حي
األخطاى.
-6مقاربة مفاهيمية:
 .1.6المهارة :Habilete

 لغة :المهارة  Skillفي اللغة هي حكام الشيى واجادته والحلق.
 اصطالحا :األداى السهل الدايق القائم على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا مع توفير الجهد
والتكاليف.

6

وفي تعريف للمهارة يقول كل من محمد حسن عالوي ،وكحمد نصر الدين رضوان" :من الصعب تحديد مفهوم
مطلق للمهارة ،وللك كونها تشير لى مستويات نسبية من األداى أي أن المهارة خاصية تشير لى درجة من
جودة منسولة لى مستوى الفرد أو مستويات الجماعة.
 إجرائيا:هي موضوع لو صلة لالتعلم من حي

7

االستعمال الفعال للسيرورة المعرفية ،الحسية ،األخالاية.

الحركية والمهارة ثابتة نسبيا إلنجاز فعال لمهمة أو تصرف ،وهي أكثر خصوصية من القدرة ،ألنه يمكن
مالحظتها بلساطة.

8

 .2.6المهارات األساسية في التدريس:
 اصطالحا " :نها نما من السلوك التدريسي الفعال في تحقيق أهداف محددة ،يصدر من المعلم دائما على
شكل استجالات عقلية ولفضية وحركية وحسية وعاطفية متماسكة ،وتتكامل في هلة االستجالات ،عناصر الداة
والسرعة والتكيف مع ظروف المواف التدريسي".

9

 .3.6التدريس:
 لغة :مصدر الفعل "درس" ومعناة التعليم ،يقال" :درس تدريسا الكتاب أو الدرس ،جعله يدرسه ،وفي لسان
العرب "البن المنصور" جاى في مادة "درس" :درس الكتاب درسا أو دراسة ،وأصل الدراسة الرياضية والتعهد
للشيى.

10

 اصطالحا :يقول محمد صالح" :التدريس مصلح تربوي يدل على مرحلة عملية ،تتم بواسطتها ترجمة
المنهج ،وما يشمله من أهداف ومعايير ،وأنشطة لى سلوك وااعي ملموس لدى التالميل.

11

كما يمكن تعريفه لأنه "علارة عن سلسلة منظمة من الفعاليات يديرها المعلم ،ويسهم فيها المتعلم عمليا ونظريا لقصد
تحقيق أهداف معينة".

12
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 إجرائيا :التدريس نشاط مقصود ،يهدف لى ترجمة الهدف التعليمي لى مواف والى خبرة يتفاعل معها
التلميل ،ويكتسب من نتائجها السلوك المقصود.
 .4.6طرق التدريس:
 لغة :الطريقة لغة تعني "الملهب والسيرة والمسلك اللي نسلكه للوصول لى الهدف" أو "الطريقة جهد يبلل
من أجل بلوغ غاية".
 اصطالحا :والطريقة اصطالحا تعني "جملة الوسائل المستخدمة من أجل غايات تربوية" والجمع "طرائق"
والشائع في عملية التدريس "طرق".
وهناك العديد من التعريفات التي وردت في مختلف المراجع منها على سبيل المثال ما يلي:
 .1سلسلة من النشاط الموجه للمدرس اللي ينتج عنه تعلم لدى التالميل.
 .2اإلجراى اللي يؤدي تطبيقه الكامل لى التعلم.
 .3الوسيلة التي عن طريقها يصلح التدريس فعاال.
 .4كيفية توظيف موارد التعليم والتعلم للوصول لى أهداف تربوية معينة.
 .5اإلجراىات التي بواسطتها يمكن للمدرس مساعدة التلميل إلحدا

تغيرات في سلوكه األصلي لى سلوك

يتواع حدوثه.
 .6تنظيم وايادة الخبرات التعليمية.
 .7تكوين الوسيلة التعليمية من أجل تحقيق فاعلية عملية التعليم والتعلم.
 إجرائيا :هي كل اإلجراىات والوسائل الفنية المتلعة لتحقيق األهداف التعليمية الموجودة ،وأساس طرق
التدريس هو التطوير الدائم لمحتويات وأساليب ووسائل درس التربية الرياضية وطريقة خراجه.
 .5.6التربية البدنية والرياضية:
 اصطالحا :اكتسب تعبير التربية البدنية مفهوما جديدا لعد ضافة كلمة "البدنية" ليه فكلمة "بدنية" تشير لى
البدن وكثي ار ما تستخدم في اإلشارة لى صفات بدنية كالقوة ،السرعة والمرونة فهي تشير لى البدن مقابل
العقل.
واد استخدم مصطلح التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التعليم والتكوين وتحددت مفاهيمه عند المربين
والمختصين وال نجدها تختلف في شكلها فإن مضمونها لم يتغير.
ويرى "فيري" أن التربية البدنية هي جزى ال يتج أز من التربية العامة ،ل تشغل دوافع النشاطات الموجودة في كل
شخص لتنميته من الناحية العضوية التوافقية ،االنفعالية والعقلية.
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ويرى "تشارلز بوتشر" أن التربية البدنية والرياضية هي جزى متكامل من التربية العامة وميدان تجريبي هدفه تكوين
المواطن الالئق من الناحية البدنية واالنفعالية واالجتماعية ،وللك عن طريق ألوان النشاط الرياضي ويضيف أن
التربية البدنية والرياضية على أنها جسم اوي ،أو مهارة أو ما شاله للك هو اتجاة خاطئ في فهم معنى التربية
البدنية والرياضية.

13

 إجرائيا :يجب تحديد مفهوم خاص لالتربية البدنية والرياضية يتماشى مع أهداف وغايات النظام التربوي
ا لعام والتوجيهات اإليديولوجية والسياسية للدولة ،للا يمكن القول ن المقصود لالتربية البدنية والرياضية هي
تلك العملية التربوية التي تتم عند ممارسة أوجه النشاط البدني الرياضي لاالعتماد على تأثير كل معطيات
العلوم الحديثة (البيولوجية ،علم الوراثة ،علم الوظائف األعضاى الداخلية ،علم النفس) وترمي لى تكوين الفرد
تكوينا متكامال من الناحية الحسية ،الحركية ،االجتماعية ،العاطفية والمعرفية.
 .6.6العملية الرياضية التربوية:
 إجرائيا :هي عملية هادفة لى تكوين واعداد الفرد وتنمية ادراته المعرفية والبدنية والوجدانية (النفسية
واالجتماعية) وفق أساليب وطرق التدريس الحديثة التي تتماشى مع متطللات العصر وتوفير كل الوسائل
والظروف العمل المناسلة.
 .6.6مهارة االستماع للتالميذ:
 إجرائيا :وللك من خالل عطاى المستمع اهتماما خاصا وانتلاها مقصودا لما تتلقاة أدناة من أصوات،
وااللتفات لى هلة األصوات ،ومحاولة عطائها معنى أهم من مجرد السماع لها ،كمساعدة التلميل على التعبير
في حالة عجزة مع تركيز انتلاهه ليه حتى يقع على المعنى وتوفير الجو المالئم لتالميل كي ينطلق في
الحدي .
 .8.6مهارة إكشراك التالميذ في الدرس:
 إجرائيا :يكون اائم على نشاط التلميل وتوجيه األستال اللي يقوم بدورة بتدريب تالميلة على المنااشة
والمحادثة والتنظيم الجيد للمجموعة وتقسيم المهام مع الحرص على أن يمارس كل تلميل النشاط التعليمي طلقا
لقدراتهم وميولهم.
 .9.6مهارة تبسيط المعلومات للتلميذ:
 إجرائيا :يكون من خالل حرص األستال على تعليم التلميل وافهامه ببلل جهدة وتقريب المعنى له (من غير
كثار ال يتحمله لهنه أو تلسيا ال يضلا حفظه) مع عادة الشرح له وتك اررة ،ويبدأ بتصوير المسائل ثم
يوضحها لاألمثلة ولكر الدالئل.
 .10.6المهارة في تكشجيع االستجابة المناسبة من التلميذ:
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 إجرائيا :ويكون بثناى األستال على التلميل ،فهو لالحاجة لى الشعور لالنجاح والتقدير ،وعلى األستال أن
يشلع له هلة الحاجة وهلا ما يعرف لالتعزيز اللي يكون من خالل الثناى والتشجيع والمكافأة وهلا ما ينعكس
يجالا على التلميل اللي هو بدورة تنمى ثقته بنفسه وتتطور ادراته لى أن تصير مهارة.
العالقة النظرية ما بين المفاهيم في ضوء الدراسات السابقة والمكشابهة
:1-6الدراسة األولى:
اام بإعدادها اللاح

" دير عبد النور" وللك بإشراف األستال الدكتور "لزعر سامية" ،في طار نيل شهادة دكتورة.

وكان عنوان الدراسة "أثر بعض أساليب التدريس على مستوى التعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي خالل
درس التربية البدنية والرياضية" ،وطرحت إكشكالية لحثهم لالتساؤل التالي " :لى أي مدى يمكن لهلة األساليب
التدريسية (أساليب التدريس ايد اللح ) أن تحقق أهداف التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الثانوي؟
المتعلمين في السنة الثالثة ثانوي .خاصة في مجال التعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي .فقد وضع
فرضيات الدراسة كإجالة أولية لإلشكالية ففي الفرضية األولى :ااترح أنه توجد فروق دالة حصائيا بين القياس
القبلي واللعدي ،ولصالح القياس اللعدي للمجموعة التجريبية لاستخدام أسلوب التدريس لاألمر لالنسلة لمستوى التعلم
الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي .أما الفرضية الثانية :محتواها توجد فروق دالة حصائيا بين القياس القبلي
واللعدي ولصالح القياس اللعدي للمجموعة التجريبية لاستخدام أسلوب التدريس لالمهام لالنسلة لمستوى التعلم
الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي .أما الفرضية الثالثة :محتواها توجد فروق دالة حصائيا بين القياس القبلي
واللعدي ولصالح القياس اللعدي للمجموعة التجريبية لاستخدام أسلوب التدريس لالتقييم المتلادل لالنسلة لمستوى
التعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي .واد حددت الدراسة عدة أهداف وكان الهدف الرئيسي لهلة الدراسة ،هو
التعرف على مدى تأثير استخدام لعض أساليب التدريس الحديثة على مستوى التعلم الحركي والمهاري والتحصيل
المعرفي على المتعلمين في التعليم الثانوي  -لكور -خالل دراسة التربية البدنية والرياضية .لاإلضافة لى مجموعة
من األهداف والدوافع الفرعية لات الصلة الملاشرة لموضوع اللح  ،والتي جاىت على الشكل التالي :دوافع علمية،
دوافع عملية ،وفيما يخص الجانب النظري للدراسة تناول فيها اللاح

أربع فصول ،ففي الفصل األول استعرض أهم

المقاربات الحديثة التي فسرت عملية التعليم والتعلم ،وفي الفصل الثاني تحد

عن التدريس ،وفي الفصل الثال

عرف أساليب التدريس ايد اللح  ،أما الفصل الرالع فقد خصصه للدراسات السالقة والمشابهة للحثه ،وفيما يخص
األهداف السالقة اللكر لتحقيقها ولإلجالة على اإلشكالية الواردة في الدراسة استخدم في للك المنهج التجريبي نظ ار
لمناسبته لطبيعة الدراسة ،وبتصميم تجريبي ألربع مجموعات ،لحي  ،مجموعة واحدة ضالطة وثال
تجريبية ،وللك من خالل استخدام القياسات القبلية والقياسات اللعدية لكل المجموعات ،واد اام اللاح
العينة لالطريقة العمدية اوامها ( )68متعلما (لكور) في المرحلة الثانوية ،واد استخدم في أداة لحثه:
أوال :اختلارات بدنية في رياضة ألعاب القوى (سلاق السرعة)

مجموعات
لاختيار
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ثانيا :اختلارات مهارية في رياضة كرة السلة.
ثالثا :اختلار معرفي في رياضة كرة السلة من تصميم اللاح .
واد استخدم اللاح

في المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسة النظرية

والتطبيقية االختلارات اإلحصائية التالية المتوسا الحسابي ،االنحراف المعياري ،معامل االرتلاط بيرسون ،اختلارات
 ،Microsoft Office Excel 2007واد توصلت الدراسة لى عدة نتائج وكان أهم ما جاى فيها ،وجود فروق لات
داللة حصائية بين القياسات القبلية والقياسات اللعدية ولصالح القياسات اللعدية للمجموعات األربعة ،تفوق كل من
مجموعة أسلوب التدريس لالمهام ومجموعة التقييم المتلادل ومجموعة االكتشاف الموجه على مجموعة التدريس
والتحصيل المعرفي في الدراسة بين المجموعات الثال

(مجموعة أسلوب التدريس لالمهام ،مجموعة التدريس

لالتقييم المتلادل ومجموعة التدريس لاالكتشاف الموجه) .واد جاى الترتيب على الشكل التالي:
أوال :مجموعة أسلوب التدريس لاالكتشاف الموجه.
ثانيا :مجموعة أسلوب التدريس لالتقييم المتلادل.
ثالثا :مجموعة أسلوب التدريس لالمهام.
أما مجموعة أسلوب التدريس لاألمر فقد احتلت المرتلة الرالعة واألخيرة.
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 .2.6الدراسة الثانية:
اام بإعدادها الطللة "دني محمد"" ،عثماني عيسى"" ،بن عمارة سمير" ،من ش ارف الدكتور "ساكر طارف" ،في
طار نيل شهادة ليسانس ،وكان عنوان الدراسة" :تأثير أساليب التدريس على تعليم المهارات الحركية في حصة
التربية البدنية والرياضية" وطرحت إكشكالية لحثهم لالتساؤل التالي" :ما هي العالاة بين الشخصية واألسلوب المتلع
من ابل األستال؟" فقد وضعوا فرضية عامة كإجالة أولية للتساؤل العام مفادها " ن العالاة التدريسية التي تربا
األستال لالتلميل تتميز لعامل التأثير بين الطرفين" وتندرج تحت هلة الفرضية العامة فرضيات جزئية ،ففي الفرضية
الجزئية األولى ومفادها :يستعمل أساتلة التربية البدنية والرياضية المرسمين (لوي خبرة) األسلوب الديمقراطي في
تعاملهم مع تالميلهم ،أما الفرضية الجزئية الثانية ومفادها يستعمل أساتلة التربية البدنية والرياضية المبتدئين
(المتربصين) األسلوب السلطوي في تعاملهم مع تالميلهم واد حددت الدراسة عدة أهداف وكان الهدف الرئيسي من
الدراسة التعرف على نوع األسلوب التدريس المتلع من ابل األساتلة لوي الخبرة واألساتلة المبتدئين (الديمقراطي أو
تسلطي)؛ لاإلضافة لى براز أنواع األساليب التدريسية وطراها .وفيما يخص الجانب النظري للدراسة تناول فيها
اللاح

ثال

فصول ففي الفصل األول تحد

الحركي والمهارات الحركية ،وفي الفصل الثال

عن التربية البدنية والرياضية ،وفي الفصل الثاني استعرض التعلم
عرض أساليب التدريس .وفيما يخص األهداف السالقة اللكر
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لتحقيقها ولإلجالة على اإلشكالية الواردة في الدراسة استخدموا في للك المنهج الوصفي نظ ار لمناسبته لطبيعة
الدراسة ،واد اام الطللة لاختيار العينة لالطريقة العشوائية المنظمة اوامها  50أستال التربية البدنية والرياضية في
المرحلة الثانوية .واد استخدم في أدوات اللح

االستبيان ،واد استخدم الطللة في المعالجات اإلحصائية للبيانات

التي تم الحصول عليها من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية ،االختلارات اإلحصائية التالية :النسب المئوية وكاف
تربيع (ك ،)2واد توصلت الدراسة لى عدة نتائج وكان من أهمها:
 األساليب المستخدمة من طرف األساتلة خالل الدرس العلمي لتالميل المرحلة الثانوية تمثلت في :األسلوب
التسلطي واألسلوب الديمقراطي.
 ن أعلى نسلة من األساتلة المتربصين يستخدمون األسلوب السلطوي.
 ن أعلى نسلة من األساتلة لوي الخبرة يستخدمون األسلوب الديمقراطي.

15

 .3.6الدراسة الثالثة:
اام بإعدادها الطللة "دراجي عادل"" ،مخلوفي رشيد"" ،ولد شفعاوي محمد" ،تحت شراف األستال "بن حامد نور
الدين" ،في طار نيل شهادة ليسانس ،وكان عنوان الدراسة "سمات أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية وعالقتها
بالنجاح في التدريس بمرحلة التعليم الثانوي" وطرحت إكشكالية لحثهم لالتساؤل التالي" :هل هناك عالاة بين
سمات أستال مادة التربية البدنية والرياضية والنجاح في التدريس لمرحلة التعليم الثانوي؟" فقد وضعوا فرضيات
الدراسة كإجالة أولية لإلشكالية ففي الفرضية األولى :ااتراح أنه توجد عالاة بين السمات البدنية ألستال مادة التربية
البدنية والرياضية والنجاح في التدريس .أما الفرضية الثانية :محتواها توجد عالاة بين السمات النفسية ألستال مادة
التربية البدنية والرياضة والنجاح في التدريس .واد حددت الدراسة عدة أهداف وكان من أبرزها دراسة للجانب
النفسي لألستال في تأدية مهامه المهنية التربوية وابراز سمات الشخصية لدى أساتلة التربية البدنية والرياضية
وكشف العالاة بين السمات الشخصية ألستال والنجاح في التدريس كلا الرغلة في تعميم الفائدة في اللح
وفيما يخص الجانب النظري لدراسة تناول فيه الطللة أربع فصول ففي الفصل األول تم التحد

العلمي،

عن أستال التربية

البدنية والرياضية ،وفي الفصل الثاني تم استعراض التربية البدنية والرياضية ،وفي الفصل الثال

تم التطرق

ألساليب التدريس في مادة التربية البدنية والرياضية .وفيما يخص األهداف السالقة اللكر لتحقيقها ولإلجالة على
اإلشكالية الواردة في الدراسة استخدموا في للك المنهج الوصفي نظ ار لمناسبته لطبيعة الدراسة ،واد اام الطللة
لاختيار العينة العشوائية اللسيطة اوامها  21أستال لتربية البدنية والرياضية موزعين على  07ثانويات في الجزائر
غرب ،واد استخدموا في أدوات لحثهم االستبيان ،واد استخدم الطللة في المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم
الحصول عليها من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية الختلارات اإلحصائية :النسلة المئوية ،واد توصلت الدراسة
لى عدة نتائج وكان أهمها:
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السمات البدنية ،النفسية ،االجتماعية والعقلية ألستال التربية البدنية والرياضية لها عالاة يجابية اوية لالنجاح
الدراسي.
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-8مناقكشة الدراسات السابقة :من خالل عرض الدراسات المشابهة نالحظ أن هناك من تناول أثر لعض أساليب
التدريس على مستوى التعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي خالل درس التربية البدنية والرياضية من حي
أسلوب التدريس لاألمر ،لالمهام ،لالتقييم ،لاالكتشاف لالنسلة للتعلم الحركي والمهاري والتحصيل المعرفي .وفيما
يخص الدراسة الثانية فقد تناولت تأثير أساليب التدريس على تعليم المهارات الحركية في حصة التربية البدنية
والرياضية من حي

معرفة نوع األسلوب المتلع من ابل األساتلة لوي الخبرة ،واألساتلة المبتدئين ( الديمقراطي أو

التسلطي) وأما الدراسة الثالثة فقد تناولت سمات أستال مادة التربية البدنية والرياضية وعالاتها لالنجاح في التدريس
لمرحلة التعليم الثانوي من حي

دراسة الجانب النفسي ألستال مادة التربية البدنية والرياضية وكشف العالاة بين

السمات الشخصية لألستال والنجاح في التدريس.
أما الهدف الرئيسي في دراستنا هلة هو أننا نحاول أن نبين المهارات األساسية في تدريس مادة التربية البدنية
والرياضية وانعكاسها على نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية.
-9الجانب التطبيقي:
-1-9منهج الدراسة :انطالاا من البناى النظري لللح

لى غايلة النتلائج التلي سلوف يتحصلل عليهلا اللاحل

والتلي

تعتبر تجسيد لكافة الخطوات التي تصاغ خالل هلا اللح  ،وانطالاا من اإلشلكالية المطروحلة فلإن الملنهج الوصلفي
التحليل للي وه للو األكث للر مالئم للة لإلجال للة عل للى التس للاؤالت المطروح للة ح للول موض للوع اللحل ل

وعلي لله فنس للتعمل الم للنهج

الوصفي.
المنهج الوصفي وأداته المتمثلة في استعمال االستبيان ،ويعرف المنهج الوصفي أنه استقصاى عن الظاهرة من
الظواهر اصد تشخيص وكشف جوانبها وتحديد العالاات بين عناصرها وضلطها كميا اص جمع المعلومات
وتصنيفها ثم تحليلها ولالتالي خضاعه لى دراسة عملية ودايقة.

17

لا كان المنهج الوصفي ينطلق من وصف الظاهرة كما هي في الوااع فإنه ال يتواف عند هلا الحد ،حي

يقول

محمد شفيق أن الدراسة الوصفية ال تقف عند مجرد جمع المعلومات والحقائق بل تتجه لى تصنيف هلة الحقائق
وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها الستخالص دالالتها ،وتحديدها لالصورة التي هي عليها كما وكيفا يهدف الوصول
لى نتائج نهائية يمكن تعميمها.

18

 -2-9الدراسة االستطالعية :ال يخفى على أي لاح
انطالق الدراسة ،وأما أدوات اللح

أن ضلا سؤال اإلشكالية وصياغة الفرضيات ،هو أساس

المناسلة فهي أساس انجاز الجانب الميداني ،اللي يعطي مصدااية لإلشكالية،

فاالستبيان األداة المعتمد عليها فقد امنا بدراسة استطالعية فتمثلت:
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التعرف على مدى وضوح األسئلة لصفة عامة ،واياسها للشيى المطلوب اياسه ،والتعرف على األسئلة التي يمكن
أن تسبب حراجا لمستجوبين ،أو يحاولون تفاديها ،هلا إلعادة صياغتها من جديد كي ال تؤثر على مصدااية
األجولة.
كان الغرض منها هو التحقيق من شكالية وفرضيات الموضوع وأهمية الموضوع أيضا وكما امنا بتوزيع االستبيان
على  17تلميل و 10أساتلة وكان الهدف من وراى للك هو مدى صحة جالة األستال والتلميل.
وأفادت هلة الدراسة في التعريف على لعض األشياى اإليجابية التي تساعد في تحقيق هلة الدراسة نلكر اللعض
منها:
 غموض لعض األسئلة مما جعلنا نعيد صياغتها.
 خروج لعض األسئلة عن موضوع الدراسة مما دفعنا أيضا لى عادة صياغتها.
 -3-9مجتمع البحث المدروس :يتكون مجتمع لحثنا األول من مجموع تالميل الطور الثانوي لوالية الجزائر شرق.
وأما المجتمع الثاني يتكون من مجموع أستال لطور الثانوي لنفس المنطقة.
 -4-9عينة البحث :العينة الخاصة لالدراسة كانت عشوائية لسيطة وتمثلت في:
 120 تلميل لطور الثانوي لوالية الجزائر شرق.
 35 أستال لطور الثانوي لنفس المنطقة.
 -5-9متغيرات البحث:
 -1- 5-9المتغير المستقل :هو علارة عن تلك العوامل التي تؤثر في المتغير التالع...
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والمتغير المستقل في هلة الدراسة هو "المهارات األساسية في التدريس".
 -2-5-9المتغير التابع :وهي المتغيرات التي تتغير لالمتغير المستقل وهلة المتغيرات هي التي توضح
النتائج ،أو هي لعلارة أخرى تلك العوامل أو الظواهر التي يسعى اللاح
للمتغير المستقل...

لى اياسها وهي تتغير تلعا

20

والمتغير التالع في هلة الدراسة هو "نجاح العملية الرياضية التربوية".

 -6-9أدوات البحث :اصد الوصول لى حلول اإلشكالية المطروحة ،والتحقق من صحة فرضية هلا اللح  ،لزم
تلاع أنجع الطرق واألدوات ،وللك لدراسة والتفحص حي

تم استخدام األدوات التالية:

 -6-9الدراسة النظرية :التي يقصد بها "المعطيات الببليوغرافية" أو "المادة اإلخلارية" ،حي

تتمثل في االستعانة

لالمصادر والمراجع من اواميس وكتب وغيرها .التي يدور محتواها حول موضوع لحثنا ،وكللك مختلف العناصر
المشابهة التي تخدم الموضوع ،أو دراسات لات صلة لالموضوع ،والهدف منها هو تكوين خلفية نظرية عن
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على علم ودراية لمختلف المتغيرات التي

تحيا لموضوع لحثه.
 -8-9االستبيان :يعتبر االستبيان أحد وسائل اللح

العلمي المستعملة على نطاق واسع من أجل الحصول على

بيانات ومعلومات تتعلق لأحوال الناس أو ميولهم ،أو اتجاهاتهم ودوافعهم أو معتقداتهم ،وتكمن أهميته في ااتصارة
للجهد والوات لا ما اورن لكل من المقابلة والمالحظة.
يتألف االستبيان من استمارة تحتوي على مجموعة من الفقرات مضاعفة صياغة استفهامية أو خبرية ،يقوم كل
مشارك في عينة الدراسة لاإلجالة عليها بنفسه دون مساعدة من أحد أو استشارة أحد.
ويمكن تصنيف االستبيان حسب نوعية اإلجالة المطلولة لى ثال

أنواع هي:

-10مجاالت البحث:
 -1-10المجال الزمني :يتمثل المجال الزمني في الفترة التي تم من خاللها انجاز عمل معين ،وفي هلا الصدد
سنقوم في هلة الخطوة بتحديد المدة الزمنية التي مكننا من انجاز هلا العمل ،ويتم البدى في الجانب النظري لعد
موافقة األستال المشرف وكان للك في شهر نوفمبر  2013لى غاية شهر أفريل  .2014ثم انتقلنا لى الجانب
التطبيقي حتى أنهينا الدراسة في ماي .2014
 -2-10المجال المكاني :يتمثل المجال المكاني اللي تم انجاز فيه هلا العمل في الجزائر شرق.
 -11الوسائل اإلحصائية :ن هدف الدراسة اإلحصائية هو محاولة الحصول على مؤشرات لات داللة تساعد
على التحليل والتفسير وحكم مدى صحة الفرضيات .والوسيلة التي استعملناها هي الحزمة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية  ،SPSSعلما أنها تستعمل في تحليل االستبيانات وفي أدارة المعلومات وتوثيقها .والمعادالت
اإلحصائية التي تم حسابها في هلا النظام هي ك 2علما أنها تحسب بتطبيق القانون التالي:

 -12عرض النتائج وتحليل االستبيان:
مثال من االستبيان الموجه للتالميذذ :السذاال رقذم ( :)1هلل عنلدما يقلوم أسلتال التربيلة البدنيلة والرياضلية لاالسلتماع
لى أراىكم حين بدائها يساعدكم للك على الفهم؟
الغرض من الساال ( :)1معرفة أهمية استماع األستال لآلراى التالميل ومدى مساعدة للك على الفهم.
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االقتراحات

التكرار

دوما

43

في بعض

النسبة

ك

المئوية %

المحسوبة

ك

المجدولة

الداللة

الداللة

درجة الحرية

36

44

36

أحيانا

22

18

أبدا

11

9

المجموع

120

100

األحيان

2

2

مستوى

26.33

6.82

دال

0.05

3

جدول رقم(:)1يبين أهمية استماع األستاذ لآلراء التالميذ.
تحليل وتفسير :من خالل نتائج الجدول رام ( )1نالحظ أن هناك فلروق لات دالللة حصلائية لصلالح العينلة الكبلرى
عند مستوى الداللة  0.05ودرجلة الحريلة ( )3حيل

2

بلغلت ايملت ك 2المحسلولة ( )26.33وهلي أكبلر ملن ايملة ك

المجدولة والتي بلغت ايمتها ( )7.82ومعنى للك أغلب التالميل عند ايام األستال لاالستماع لى أراىهم حين بدائها
يساعدهم للك على الفهم في لعض األحيان.
حي

نجد نسلة %37عند ايام أستال التربية البدنيلة والرياضلية لاالسلتماع للى أراىكلم حلين بلدائها يسلاعد لللك عللى

فهم ما يقدم داخل الحصة وعليه فإن األستال اللي يفتح المجال لتالميلل لطلرح األسلئلة واالستفسلارات هللا يسلاهم فلي
جعل التالميل يكتسبون الثقة في أنفسلهم ولالتلالي يسلأل أكثلر كلملا شلعر لالحاجلة لسلؤال فلي حاللة وجلود غملوض ملا
وهلللا يسللاهم فللي ازلللة للللك الغمللوض ومنلله فللإن االسللتماع الجيللد مللن ابللل األسللتال لتالميلللة يسللاعدهم فللي التحصلليل
المرغوب فيه.
مثال من االستبيان الموجذه لسسذاتذة :السذاال رقذم ( :)2هلل تتعملد سلؤال التالميلل واثلارة اهتملامهم لغلرض شلراكهم
في الحصة؟

الغرض من الساال :معرفة أهمية سؤال التالميل واثارة اهتمامهم لغرض شراكهم في الحصة.
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جدول رقم( :)2أهمية ساال التالميذ واثارة اهتمامهم بغرض إكشراكهم في الحصة.
2

النسبة

ك

المئوية %

المحسوبة

االقتراحات

التكرار

نعم

33

94

ال

02

06

المجموع

35

100

26.46

2

ك

المجدولة

3.84

الداللة

دال

مستوى

درجة

الداللة

الحرية

0.05

1

تحليل وتفسير:من خالل نتائج الجدول رام ( )32نالحظ أن هناك فروق لات داللة حصائية لصلالح العينلة الكبلرى
عند مستوى الداللة  0.05ودرجلة الحريلة ( )1حيل

2

بلغلت ايملت ك 2المحسلولة ( )27.46وهلي أكبلر ملن ايملة ك

المجدولللة والتللي بلغللت ايمتهللا ( )3.84ومعنللى للللك أن أغلللب األسللاتلة يتعمللدون سلؤال واثللارة اهتمللام التالميللل لغللرض
شراكهم في الحصة.
حيل

نجللد نسلللة  %94مللن األسللاتلة يتعمللدون ثللارة اهتمللام التالميللل لطللرح أسللئلة وللللك لغللرض شلراكهم فللي الحصللة

فمللن خللالل ايللام األسللتال بللللك يكتسللب التلميللل الثقللة لللالنفس ولالتللالي يتحللرر مللن مخاوفلله وينللدمج مللع لللااي التالميللل
فيشارك في الحصة وهلا ما ينعكس لاإليجاب على التحصيل.
 -13مناقكشة النتائج على ضوء الفرضيات:

 -1-13مناقكشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية األولى:ومفادها أن المهارة فلي االسلتماع للى التالميلل تسلاهم
لشكل فعال في نجاح العملية الرياضلية التربويلة .فملن خلالل النتلائج الخاصلة لاسلتبيان التالميلل يتضلح لنلا أن أغللب

التالميل يجمعون على أنه عند ايام األساتلة لاالستماع لى آرائهم حلين بلدائها يسلاعدهم لللك عللى الفهلم فلي لعلض

األحيان وللك بنسلة  ،%37وفي المقابل في استبيان األساتلة يتضح أن أغلب األساتلة يتيحون للتالميل فرص بداى
آرائهللم أثنللاى الحصللص .ومللن خللالل النتللائج المحصللل عليهللا أيضللا يتضللح أن أغلللب التالميللل تسللاعدهم الطريقللة التللي

يسلتعملها األسلتال حينملا يتحلدثون معله ويسلألونه أثنلاى الحصلة عللى المشلاركة ولللك بنسللة  .%89وفلي المقابلل فلي

استبيان األساتلة يتضح أن أغلب األساتلة يجمعون على أن ظروف تسيرهم للحصة تساعد على حل

التالميلل عللى

التعبيللر وللللك بنسلللة  .%86وهلللا مللا أكللدة التالميللل ،ومللن خللالل النتللائج فهللم كللللك يجمعللون علللى أن األسللتال اللللي
يلوفر الجلو المسلاعد عللى التعبيلر وابلداى اللرأي يلنعكس يجابيلا عللى الفهلم ولللك بنسللة  .%83أملا لالنسللة لألسللاتلة
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يتبين أن أغلب األساتلة يحبلون الطريقة الملاشرة لالستماع لتالميل بنسلة  %91وهي الطريقة األنسب فعلى األستال

أن يسمع السؤال من موردة وان كان صغيرا ،وأن ال يترفع عن سماعه فمن خالل للك سيتمكن من فهم مراد التلميل،
وعندما يقوم لالتصحيح والمنااشلة فيلنعكس لللك لاإليجلاب عللى التحصليل وهللا ملا بينتله النتلائج الخاصلة لاالسلتبيان

الموجلله للتالميللل حي ل
انشغاالتهم.

أن  %86مللن التالميللل يجمعللون علللى أن طريقللة اسللتماع األسللتال لهللم تسللاعدهم علللى نقللل

ومنه نستنتج أن األستال الناجح هو المستمع الجيد لتالميلة حين يسألونه ،وعليه فإن منح األستال فلرص بلداى اللرأي

لتالميلة يسمح لهم لطرح انشغاالتهم حول مضمون الحصة وهلا ما ينعكس لاإليجاب على التحصيل .وهو ما يحقق

فرضيتنا.

 .2.13مناقكشذة النتذذائج علذى ضذذوء الفرضذية الجزئيذذة الثانيذة:ومفادهللا أن المهلارة فلي اإلشلراك التالميلل فلي الللدرس
تسللاهم لشللكل فعللال فللي نجللاح العمليللة الرياضللية التربويللة .فمللن خللالل نتللائج اسللتبيان األسللاتلة يتضللح لنللا أن أغلللب

األسللاتلة يحسللنون اسللتغالل التالميللل بإش لراكهم فللي تنفيللل الحصللة وللللك بنسلللة  ،%94وهلللا مللا يمكللن التالميللل مللن
االستيعاب في الحصة فيسلاهم لللك فلي اكتسلاب خبلرات ومهلارات جديلدة وهللا ملا يلنعكس عللى التحصليل الجيلد ملن

ابل التالميل ،وهلا ما أكدة التالميل من خالل نتائج االستبيان الموجه لهم ،حي

أن أغلب التالميل يجمعون على أنه

عندما يقوم األستال بتركهم في الحصة ينعكس لاإليجاب على االستيعاب ولللك بنسللة  .%89وملن نتلائج االسلتبيان

الخللاص بللنفس المحللور والموجلله للتالميللل ،يتضللح أن أغلللب التالميللل يجمعللون علللى أن األسللاتلة يتيحللون لهللم فللرص
المشاركة في الحصة بنسلة  .%83وأغلب التالميل يؤكدون أيضا على أن فلرص المشلاركة التلي يوفرهلا األسلتال لهلم
أثناى الحصة تساعدهم عللى االسلتيعاب والفهلم ولللك بنسللة  ،%96وملن هللا المنطللق فلإن المشلاركة تكسلب التلميلل
الثقة لالنفس فتمني لديه الرغلة في العمل أكثر وهلا ما ينعكس لاإليجاب على الفهلم واالسلتيعاب ،وملن خلالل نتلائج

االستبيان الموجه لألساتلة يتضح أن أغلب األساتلة يساهمون في نجاح الحصة بنسللة  ،%92وهللا لملا يحققله ملن
دمللاج التلميللل فللي الحصللة ولالتللالي يسللمح للله لالمشللاركة فللي تنفيللل هللدف الحصللة وتحقيقيلله فيكتسللب المهللارة والخب لرة

والمعرفللة التللي تسللمح لالتحصلليل الجيللد .وكللللك لالنسلللة لنتللائج االسللتبيان الموجلله للتالميللل ،فهللم يجمعللون علللى أن

اسلتخدام المنااشللة وابلداى اللرأي يزيللد ملن مشللاركتهم أثنلاى الحصللة وللللك بنسللة  ،%91ففللتح األسلتال المجللال للتالميللل
للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ينمي لديهم الرغلة في االكتشاف اإلبداع.

ومنه نستنتج أن فتح األستال المجال لتالميلة للمشاركة فلي الحصلة .يملنح لهلم الثقلة للالنفس والطملوح للعملل والرغللة
في التعلم وتنمية ما اكتسبوة من مهارات وخبرات وهلا ما ينعكس لاإليجاب على التحصيل.

 -3-13مناقكشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الثالثة:ومفادها أن المهارة في تلسيا المعلوملة تسلاهم لشلكل

فعال في نجاح العملية الرياضلية التربويلة فملن خلالل النتلائج يتضلح أن أغللب األسلاتلة يلرون أن تلسليا المعلوملات
لتالميل ادر المستطاع يزيد ملن فهلم التالميلل أثنلاى الحصلة بنسللة  ،%91وهللا ملا أكلدة التالميلل ملن خلالل جاللاتهم

المحور الخاص بهلة الفرضية  ،واللي يتضح من خالله أن أغلب التالميل يجمعلون عللى أن تلسليا المعلوملات ملن

طللرف األسللتال تسللاعد علللى فهللم محتللوى الحصللة وللللك بنسلللة  ،%95ومللن خللالل النتللائج أيضللا يتضللح أن أغلللب

التالميللل ي للرون أن الس لللوك ال لللي يس للاعد األس للاتلة ف للي تلس لليطه الجي للد للمعلوم للات ه للو تمكن لله م للن الم للادة الت للي يق للوم
بتدريسها وللك بنسللة  ،%42فاألسلتال الملتمكن ملن الملادة المقدملة هلو الللي يسلاعد عللى تلسليا الجيلد للمعلوملات.
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ويتضح أن أغلب األساتلة يتعمدون سؤال واثارة التالميل لغرض شراكهم في الحصة وللك بنسلة  ،%94فمن خالل
ايام األستال بللك يكتسب التالميل الثقة لالنفس ولالتالي يتحرر من مخاوفه ويندمج مع لاق التالميل ،.ويتضح ايضا

أن أغلب التالميل عندما يقوم األستال بإعادة الشرح وتك اررة حينما يجدون صعولة أثناى الحصلة ،يسلاعدهم لللك عللى
الفهللم وللللك بنسلللة  ،%90فالشللرح والتك لرار يسللاعد التلميللل علللى تثبيللت مللا تللم تعلملله فتللنقص األخطللاى وترتفللع نسلللة

المحللاوالت الصللحيحة ولالتللالي يتثبللت مللا تللم تعلملله .أمللا لالنسلللة لألسللاتلة يتضللح أن أغلللب األسللاتلة يقومللون بتللدريب
التالميل على المنااشة وابداى الرأي وللك بنسلة  ،%86ويتضلح أيضلا أن أغللب التالميلل يجمعلون عللى أن األسلتال
اللللي يق للوم بتلسلليا المعلوم للات لطريق للة متنوعللة يس للاعدهم عل للى فهللم محت للوى الحص للة وللللك بنس لللة  ،%91كم للا أن
التلسيا القائم على دور المعلم والمتعلم يحقق نتائج يجابية ولللك ملن خلالل مشلاركة التالميلل فلي الحصلة لاسلتخدام

النمللولج للمهللارة بنفسلله ويقللوم األسللتال بللدورة لاسللتخدام أسلللوب المالحظللة لالمشللاركة هلللا مللا يسللاهم ويسللاعدة فللي فهللم

وادراك الفروق الفردية فيعدل ويقوم سلوك التلميل ،وهلا ما وضحته النتائج.

ومنه نستنتج أن تلسيا المعلوملة لاختيلار الطريقلة المثللى لتلدريس واألسللوب األنسلب لتالميلل لم ارعلاة الفلروق الفرديلة
يساهم في مساعدة التلميل على تقريب المعنى له وتشخيصه ولالتالي ينعكس لاإليجاب على الفهم.

 -4-13مناقكشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الرابعة:ومفادهلا أن المهلارة فلي تشلجيع االسلتجالات المناسللة
مللن ابللل التالميللل تسللاهم لشللكل فعللال فللي نجللاح العمليللة الرياضللية التربويللة ،فمللن خللالل النتللائج ،يتضللح أن أغلللب

األساتلة يجمعون على أن تشجيع االستجالات المناسلة لتالميل يساعدهم على العمل أكثر وللك بنسلة  ،%89وهللا
ما أكدته نتائج االستبيان الموجله للتالميلل لحيل

نجلد نسللة  %93ملن التالميلل تزيلد دافعهلم نحلو العملل أكثلر عنلدما

يقوم األستال بتشجيعهم أثناى الحصة .ولالنسللة لألسلاتلة يتضلح أن أغللب األسلاتلة يجمعلون عللى أن شلعور التلميلل
لالنجاح والتقدير ينعكس يجالا على طريقة استجالاتهم أثناى الحصص بنسللة  %94وهللا ملا أكدتله نتلائج االسلتبيان

الموجلله لتالميللل لحي ل

نجللد نسلللة  %83مللن التالميللل يللرون أن األسللتال اللللي يقللوم بتشللجيعهم ومكللافئتهم يزيللد مللن

دافعهم ورغبتهم في الممارسة ،وكللك لالنسلة لألساتلة ،يتضح أن أغلب األساتلة يرون أن ثناى األسلتال عللى التلميلل
سلواى لاإلشللارات أو لالمكافئللات والثنللاى ينمللي لديلله الشللعور لالثقللة لللالنفس وللللك بنسلللة  ،%77علللى صلواب ولالتللالي
هلا الشعور يرفلع ملن مسلتواة فيلزداد دافعله فلي االنجلاز وهللا ملا أكدتله نتلائج االسلتبيان الموجله للتالميلل ،ويتضلح أن

أغلللب األسللاتلة يجمعللون علللى أنلله عنللدما يصلليب التالميللل فللي أداى مهللارة معينللة تكللون ردة فعلهللم لالثنللاى عللليهم بللين
أصللحابهم وللللك بنسلللة  ،%65ويتضللح أيضللا أن أغلللب األسللاتلة يجمعللون علللى أن اسللتخدام أسللاليب متنوعللة فللي
تشجيع استجالات التالميل يساهم في زيادة دافعهم في االنجاز بنسلة .%97

ومنلله نسللتنتج أن تشللجيع االسللتجالات المناسلللة مللن ابللل التالميللل ،أمللر ضللروري يجللب علللى المعلللم القيللام للله لكللي
يتمكن التلميل من اكتساب الثقة لالنفس فيستطيع اختيار الصحيح من الخطأ وهو ما ينعكس لاإليجاب على تحصيل

التلميل وهلا ما يتفق مع دراسة عمر عبد الرحيم نصر هللا في كتاله أساليب في لتربية العملية.

 .5.13مناقكشة النتائج على ضوء الفرضية العامة :ن النتائج المتحصل عليها تؤكد وتثبلت صلحة الفرضلية العاملة
والتي مفادها أن المهارات األساسية لدى أستال التربية البدنية والرياضية تلعب دو ار فعاال في نجاح العمليلة الرياضلية

التربوية.
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وهلللا مللا تؤكللدة النتللائج التللي تللم الوصللول ليهللا والمبينللة فللي منااشللة النتللائج علللى ضللوى الفرضلليات الجزئيللة األولللى،
الثاني للة ،الثالث للة والرالع للة ،لحيل ل

تأك للد أن ام للتالك األس للتال للمه للارات األساس للية ف للي الت للدريس (المه للارة ف للي االس للتماع

لتالميللل ،المهللارة فللي ش لراك التالميللل فللي الللدرس ،المهللارة فللي تلسلليا المعلومللات ،والمهللارة فللي تشللجيع االسللتجالات
المناسلة من ابل التالميل) تساهم لشكل فعال في نجاح العملية الرياضية التربوية في المدارس الثانوية.

وعليه فإن األستال الناجح هو اللي يمتللك تللك المهلارات األساسلية فلي التلدريس ويجيلد اسلتغاللها واسلتعمالها لصلالح

نجاح العملية الرياضية التربوية.

 -14االقتراحات:

نظ ار لما استخلصناة من خالل تحليلنا لنتائج ،والتي أثبتت أن المهارات األساسية لدى أستال مادة التربية البدنية
والرياضية تلعب دو ار فعاال في نجاح العملية الرياضية التربوية ،وجب علينا أن نقدم هلة االاتراحات عسى أن تجد

ألانا صاغية للعمل بها مستقلال ،من أجل خدمة التربية البدنية والرياضية وتكوين النشى.

ومنه نقترح انطالاا من النتائج المتوصل ليها في هلة الدراسة ما يلي:

.1

أن يستمع األستال جيدا لتالميل حينما يسألونه لمنحهم فرص بداى آرائهم واستماع النشغاالتهم حي

أن

 Walter Duffourفي كتاله  50سنة من التربية البدنية والرياضية اال" :كاد أن يكون أستال التربية البدنية
والرياضية طبيلا نفسانيا.

.2

أن يقوم أستال التربية البدنية والرياضية لفتح المجال لتالميلة لالمشاركة في الحصة وأن ال يعزلهم،

ويتجاهلهم ،ألن النتائج المتحصل عليها أكدت لنا أن شراك التلميل في الحصة ومنحه فرصة التعبير على أفكارة
وآرائه ينمي لديهم الرغلة في االكتشاف واإلبداع وغير للك من األمور المفيدة التي تنعكس لاإليجاب على

التحصيل.

 .3على أستال التربية البدنية والرياضية أن يلسا المعلومة لاختيار الطريقة المثلى لتدريس واألسلوب األنسب

لتالميل لمراعاة الفروق الفردية فهلا يساعد في تقريب المعنى للتلميل وتشخيصيه له ولالتالي ينعكس لاإليجاب

على التحصيل.

 .4أن يقوم األستال بتشجيع الستجالات المناسلة من ابل التالميل فهلا ينمي لديهم الثقة لالنفس ولالتالي يحثهم
على العمل أكثر.
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