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 نشكر هللا عز وجل الذي وفقنا في انجاز هذا البحث
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مراحل هذا البحث منذ أن كان فكرة حتى صار بحث، وال ننسى أساتذتنا 

خاصة " بزيو سليم و براهيمي  ،بمعهد التربية البدنية والرياضيةالكرام 

كن لهم فائق "  وأو حاجي عبد القادرعيسى ولزنك أحمد و بزيو عادل 

التقدير واالحترام ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا طوال فترة 

 الدراسة .

في إنجاز العمل  كما ال يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد

 المتواضع.

 وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

 



 
  

 
مشعل النور الوهاج سيدنا وحبيبنا محمد رسول اهلل صلى    إلىأهدي هذا العمل المتواضع  

كل من يحمل في ق لبه ذرة حب إلى كل من رأى الحياة حديقة حب    إلىاهلل عليه وسلم و  

 وردها األمل وأغصان أشجارها المحبة وجذورها روابط الخير.

والتخلف ويزرع بدال منها بذور العلم    كل من أ راد أن يقضي على رواسب الجهل  إلى

 والسالم

 إلى كل من يحمل بين جانبيه مسؤولية الوطن واألجيال الصاعدة أهدي إلى :

 منبع النور أمي الحنونة  

 إلى كل  مثال البذل والتضحية أبي الكريم

 إلى أحب الناس إلى إخوتي وأخواتي األعزاء

 وإلى كل من لهم صلة بعائلتي

 عم الصغيرة  اإلي البر 

 وأصدق ائي  حبابيإلى أ 

 الدكتور  مزروع السعيد  وشكري الخالص إلى :  

يوفقنا بالخير لنا    أنهدي هذا العمل المتواضع و اسأل اهلل عز وجل  أكل هؤالء    إلى

 ولوطننا  
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 مقدمة:

تعترب مادة الرتبية البدنية والرياضية نظام مستحدث يستمد وينظم الغريزة الفطرية للتلميذ، من خالل أهداف تربوية 

متكامل من الرتبية العامة  ، أو اجتماعية أو سلوكية وهي بذلك جزءيف جوهرها ومضموهنا سواء كانت ثقافية

 وميدان جترييب لتكوين الفرد الالئق من الناحية البدنية والعقلية والفعالية.

وقد خطت الرتبية البدنية والرياضية خطوات عمالقة وهو األمر الذي عززها دورها ومكانتها وازدهارها، وأصبحت 

بية كالفيزيولوجيا وعلم التشريح ... والعلوم بذلك علما قائما بذاته يستمد أصوله من خمتلف العلوم التجري

اإلنسانية كعلم النفس بفروعه املتعددة وعلم االجتماع ومادة تعليمية تساهم بالتكامل مع مواد أخرى وبطريقتها 

احلركي واللياقة البدنية عن طريق تنوع اخلاصة يف حتسني قدرات التلميذ يف جماالت متعددة، ففي جمال السلوك 

ألنشطة التطبيقية. كما تشكل األنشطة مظهرا ثقافيا هاما يف اجملتمع العصري وحمل اهتمام البحوث واسع من ا

العلمية وختصصاهتا املهنية املتعددة وهذا يساعد التلميذ على إثراء معارفه وتوسيع إمكانياته من اختيار مهين 

هم الرتبية البدنية والرياضية يف تكوين شخصية تساتطبيقية يف حياته املستقبلية وهبذا والتوجه حنو أنشطة ترفيهية 

التلميذ وإدماجه الفعلي ضمن اجملتمع، ويتوىل أستاذ الرتبية البدنية والرياضية الدور القيادي يف هذه العملية من 

خالل تصميم مواقف تربوية تعليمية وتوجيهها وتنظيمها ليأخذ بيد التلميذ ويدعمه مبا ينفعه من خربات تتناسب 

جمتمعه، ومن هنا يتضح جليا الدور الكبري لألستاذ يف تنفيذ املنهاج وجناح عداداته وقدراته وكفاءته ومطالب واست

 العملية الرتبوية والتعليمية وحتقيقها لألهداف املنشودة.

ومن أجل ذلك البد أن يتصف بصفات ومزايا متعددة متكنه من أداء مهمته على أكمل وجه، ومما سبق يتضح 

ذ الرتبية البدنية والرياضية الكفء دون شك ذو خربة ذلك أن تكوين فرد فعال يف اجملتمع إمنا يعتمد إىل أن أستا

حد كبري على ما يتصف به هذا األستاذ من مسات كفاءة تربوية ومهنية تساعده على أداء ما متيله مهنته بنجاح، 

 يف الواقع حمصلة لعاملني أساسيني ومها:وعملية التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي بالنسبة لألستاذ هي 

 العامل األول: يتضمن التفاعل يف املواقف الرتبوية.



 

ب  

 العامل الثاين: يتضمن يف حتصيله على املهارات واملعلومات الرتبوية املختلفة اليت تؤهله للتدريس.

التخطيط الرتبوي وعالقته باألداء الوظيفي "ويف هذا البحث املرتبط مبادة الرتبية البدنية والرياضية حتت عنوان 

البدنية والرياضية" قمت بدراسة ميدانية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور املتوسط بوالية ألساتذة الرتبية 

 بسكرة.

 ومن هذا املنطلق قمت بتقسيم هذا البحث إىل: 

 قدمت الفرضيات إضافة إىل أمهية اجلانب التمهيدي: استعرض فيه اإلشكالية وكيفية صياغتها مث -1

 وحددت املفاهيم واملصطلحات اليت تتعلق بالبحث.وأهداف البحث مث وضعت الدراسات السابقة 

 اجلانب النظري: حيتوي على ثالثة فصول هي: -2

 الفصل األول: التخطيط الرتبوي -

 الفصل الثاين: األداء الوظيفي -

 والرياضيةالفصل الثالث: أستاذ الرتبية البدنية  -

اجلانب التطبيقي: تضمن فصلني والرابع واخلامس حيث احتوى الرابع على اإلجراءات املنهجية  -3

للدراسة، بدء بتمهيد مث التطرق إىل املنهج املستخدم يف الدراسة وهو املنهج الوصفي بعد ذلك 

يانات أما الفصل تطرقنا إىل جماالت الدراسة )اجملال الزماين واملكاين( وأدوات الدراسة جلمع الب

  اخلامس فتطرقنا فيه إىل عرض ومناقشو وحتليل النتائج املتحصل عليها يف الدراسة امليدانية

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلطار العام للدراسة                                                                   الجانب التمهيدي  
 

 

4 

 إشكالية البحث: -1
أصبحت مادة الرتبية البدنية والرياضية من بني املواد الرتبوية اليت حتتل املكانة اهلامة يف الربامج التعليمية، وهذا يعود 

والصحي والنفسي واالجتماعي فهي تساعد على اكتساب لألمهية األساسية اليت تلعبها يف تنمية اجلانب البدين 
 األخالق احلسنة وهتذيب السلوك، وهبذا فهي مادة إلزامية يف مجيع املؤسسات الرتبوية.

استوجب عليه معرفة األسلوب البيداغوجي الذي جيب عليه أن ينتهجه وليكون األستاذ السلطة العليا أثناء احلصة 
هذا األسلوب يف التخطيط الرتبوي الذي هو "التفكري العلمي الذي يوجه التعليم أثناء عملية التدريس ويتمثل 

وحيدد حركته ومساره وهو خيتص بإعداد القرارات القائمة على البحث والدراسة يف التعليم وحيدد حركته ومساره 
، وارتباطه 1اخلارج"وهو خيتص بإعداد القرارات القائمة على البحث والدراسة يف التعليم سواء من الداخل ومن 

باألداء الوظيفي الذي عرفه توماس على أنه "التفاعل بني السلوك واالجناز وجمموع السلوك والنتائج حيث تكون 
 2هذه النتائج قابلة للقياس".

وجيب على املدرس أن يراعي هذا املنهج بطريقة عملية وسليمة من أجل القيام بعمل تدريسي موضوعي ومنظم 
خطيط الرتبوي اجليد يف حصة الرتبية البدنية والرياضية، كما ال ننسى اجلانب األهم والذي يتمثل يشتمل على الت

 يف عملية األداء الوظيفي ومدى تقوميه يف إطار منظومة تربوية تسهل على التالميذ عملية الدراسة.
يعترب من ركائز النجاح والتميز  ورغم ما حتقق يف السنوات األخرية من اجناز يف جمايل التخطيط واألداء معا والذي

يف التدريس، غري أنه وبوجود خلط بينهما يف كثري من األحيان أدى بأغلب املؤطرين واألساتذة إىل حتقيق نتائج 
سلبية نظرا لسوء توظيفها يف املكان والوقت املناسب من جهة، ومن جهة أخرى نقص معرفة ودراية ما إذا كان 

 ن يتماشيان مع اخلطة املتبعة من طرف املؤطرين واألساتذة.هذان املتغريان أو العنصرا
ومن أجل بلوغ اهلدف املناط يف إطار املنظومة الرتبوية جند الدارس للعمليتني يرى أن هناك عالقة بينهما، يف حني 

يعين جيد نفسه داخل حلقة فارغة، إذ ال يعلم أين تكمن هاته العالقة بالضبط، فوجود األداء الصحيح والفعال 
تطلب ضرورية التخطيط الدقيق يف ارتقاء العمل وإجناحه، وإذا كان كذلك فعلينا دراسة هذا األخري على االداء 

 الوظيفي أوال، وانعكاساهتا ككل على واقع املنظومة الرتبوية.
 وانطالقا مما سبق نطرح التساؤل التايل:

إجناح درس الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ هل انعكاس التخطيط الرتبوي على األداء الوظيفي يساهم يف 
 املرحلة املتوسطة ؟

 
 

                                                             
 .63، ص9002، دار الفكر، عمان، األردن، 1رافدة احلرير، التخطيط االسرتاتيجي يف املنظومة املدرسية، ط  1
، 1221، اململكة العربية السعودية،درة عبد الباري إبراهيم: تكنولوجيا األداء البشري، معهد التدريب، أكادمية نايف العربية للعلوم األدمنية،الرياض   2
 .31ص



اإلطار العام للدراسة                                                                   الجانب التمهيدي  
 

 

5 

 التساؤالت الجزئية:
 هل التخطيط الرتبوي عملية مهمة إلجناح درس الرتبية البدنية والرياضية ؟ -
 هل ملهمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية انعكاس على األداء الوظيفي ؟ -
 والرياضية اهتماما يف ربط عملية األداء بالتخطيط الرتبوي املسبق ؟هل يويل أستاذ الرتبية البدنية  -

 فرضيات البحث: -2
 الفرضية العامة:

 للتخطيط الرتبوي عالقة مباشرة باألداء الوظيفي بالنسبة ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية. -
 الفرضيات الجزئية:

 والرياضية.التخطيط الرتبوي عملية مهمة إلجناح درس الرتبية البدنية  -
 ملهمة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية انعكاس على األداء الوظيفي. -
 يوجد اهتمام يف ربط التخطيط باألداء خالل العملية التدريسية من طرف مدرس الرتبية البدنية والرياضية. -

 أهمية البحث: -3
اضحة وهامة يف أولويات مبا أن التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي عبارة عن عمليتان متثالن ظاهرة و 

اهتمامات الباحثني يف خمتلف جماالت العلوم وأسباهبا صعبة ومتعددة من منظور واحد، حناول يف حبثنا هذا 
احملطات اليت يتوقف عليها التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي وأبرز اهتماماهتا يف ظل  أهمإلقاء الضوء على 

بية البدنية والرياضية، وحنن بذلك نسعى إىل حتسني العالقة بني امليدان اخلصب لظهورها أال وهي حصة الرت 
األستاذ وتلميذه يف ميدان العمل بغية بناء جمتمع قوي وصاحل تتبناه املنظومة الرتبوية وبناء على عالقات 

على التخطيط الرتبوي وعالقته  بيداغوجية حسنة بدال من سابقتها، وحنن بصدد هذه الدراسة حناول التعرف
 األداء الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية مما يزيد أمهية حبثنا من خالل ما يلي:ب

 معرفة قيمة وأمهية التخطيط الرتبوي يف عملية التدريس. -
 التعرف على أجنع الطرق واألساليب احلديثة للتخطيط اليت تساعد على رفع مستوى األداء الوظيفي. -
 الدراسات لعلها تكن مرجعا للباحثني يف املستقبل.إثراء مكتبتنا مبثل هذه  -

 أهداف البحث: -4
 من خالل الطرح السابق لألمهية اليت جاءت هبا الدراسة تتضح لنا األهداف التالية:

 حماولة البحث يف التخطيط الرتبوي وعالقته باألداء الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية. -
 بوي على الكفاءة الرتبوية واملهنية لألستاذ.معرفة مدى انعكاس التخطيط الرت  -
إعطاء بعض االقرتاحات والتوصيات لعلها تكون حافز ودافع للرفع من أمهية قيمة الرتبية البدنية والرياضية  -

 والرفع من معنويات األستاذ.
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 المفاهيم والمصطلحات المستعملة في البحث: -5
 التخطيط التربوي:  -5-1
يعين التفكري العلمي الذي يوجه التعليم وحيدد حركته ومساره وهو خيتص "تعريف التخطيط الرتبوي:  -

  1اخلارج".بإعداد القدرات القائمة على البحث والدراسة يف التعليم سواء من الداخل أو من 
 األداء الوظيفي: -5-2
واملنظمة وحيتل مكانة خاصة داخل أي تعريف األداء الوظيفي: يرتبط مفهوم األداء بكل من سلوك الفرد  -

  2منظمة باعتباره الناتج النهائي ملصلحة مجيع األنشطة وذلك على مستوى الفرد واملنظمة والدولة".
 أستاذ التربية البدنية والرياضية: -5-3
تعليم حيث تعريف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية: يعترب األستاذ أحد اجلذور األساسية يف جمال الرتبية وال -

يساعد التالميذ على التطور يف الكثري من االجتاهات مبا فيها االجتماعية والنفسية وهو يوجه قواه 
لقواه املكتسبة من البيئة التعليمية املالئمة حىت حتدد حمصلة جلهود  ويهيئالطبيعية وتوجيهها سليما 
 3التلميذ يف االجتاه النافع".

 الدراسات السابقة: -6
الدراسات السابقة أو املشاهبة منابع وحماور متكن الباحث من عدة معطيات يثري من خالهلا حبثه من ناحية تعترب 

تكوين خلفية نظرية عن املوضوعات عن املوضوع وتوفري اجلهد يف اختيار اإلطار النظري للبحث، فلقد وجد 
 ع اليت توفرت يف مكتبة املعهد ومتثلت يف:جمموعة البحث بعض الدراسات املشاهبة هلذا املوضوع واكتفوا باملواضي

أمهية التخطيط الرتبوي لدى األساتذة يف حتسني املردود الرياضي لتالميذ املرحلة الثانوية  :األولىالدراسة  -6-1
 4)القسم النهائي(.

لرياضي وطرح اإلشكالية على النحو التايل "ما هو تأثري التخطيط الرتبوي لدى األساتذة يف حتسني املردود ا
 لتالميذ املرحلة الثانوية )القسم النهائي("

أما بالنسبة للفرضية فكانت على النحو التايل: "للتخطيط الرتبوي لدى األساتذة تأثري يف حتسن املردود الرياضي 
 لتالميذ املرحلة الثانوية )القسم النهائي("

 وتوصلت الدراسة إىل نتائج خمتصرة متثلت فيما يلي:

                                                             
 .63، ص9002، دار الفكر، عمان، األردن، 1رير، التخطيط االسرتاتيجي يف املنظومة املدرسية، طرافدة احل  1
، ه1113، جابر عادل عبد اهلل علي، اإلجتاهات حنو املهنة و عالقتها باألداء الوظيفي )رسالة ماجيستري غري منشورة( مكة املكرمة جامعة أم القرى  2

 ـ91ص 
 .106، ص9006، بدون دار نشر ، عمان 1اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريس، طمد فايز مراد دندش : حم  3
جامعة حممد  أسامة سليمي، أمهية التخطيط الرتبوي لدى األساتذة يف حتسني املردود الرياضي لتالميذ املرحلة الثانوية )رسالة ماجستري غري منشورة(،  4

 .9010خيضر، بسكرة، 
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ة التخطيط عامة أمهية بالغة يف الرفع من األداء الرياضي وذلك كما اكده حممد حممود كوسى " بان نقول أن لعملي
التخطيط عبارة عن عملية التوقع الفكرة لنشاط يرغب الفرد يف أدائه وعليه ميكن احلكم على التخطيط بأنه عملية 

داف التدريب يف عملية التخطيط هامة وحساسة" وعليه أمجع معظم املستجوبني من األساتذة أن حتديد أه
 وانتهاجها على أهنا األسلوب األجنع والسليم.

وهنا جيمع معظم األساتذة أن حتديد الوقت الزمين ملراحل عملية التخطيط الرتبوي وذلك أمر هام وضروري 
احلركي للنهوض باألداء الرياضي للممارسني وهنا يشري علي سلمي "بأن دور التخطيط يف قياس حجم العمل 

وأدائه من طرف املدربني يساعد كثريا يف حتديد أحجام التدريبات وذلك يف ختطيط فرتات اإلعداد وإعطائها 
 الوقت الالزم واملناسب للقيام بالعملية".

إدراك أمهية التخطيط يف الربامج التدريبية العلمية يف إعداد وتكوين الفئات الصغرى  الدراسة الثانية: -6-2
  1لكرة اليد".

وطرح اإلشكالية على النحو التايل: هل للربامج التدريبية العلمية هلا دور يف تكوين وإعداد الفئات الصغرى لكرة 
 اليد".

 وتوصلت الدراسة إىل نتائج متحورت فيما يلي:
التدريب الرياضي بأسلوب علمي عن طريق املشاركة يف امللتقيات  ضرورة رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال

العلمية والدورات التدريبية، واأليام الدراسية حتت إشراف إطارات خمتصة والعمل على بناء ختطيط برامج تدريبية 
ع على ما هو علمية وهذا باشرتاك إطارات وأساتذة خمتصني للوصول بالعملية التدريبية إىل املستوى العايل واالطال

جديد يف بناء وختطيط الربامج التدريبية العلمية واالهتمام بعملية االنتقاء والتخطيط كجزء ال يتجزأ من  الربنامج 
العلمية يعمل على إعداد وتكوين الفئات الصغرى التدرييب العلمي، هذا ما جيعل التخطيط يف الربامج التدريبية 

 لكرة اليد بشكل جيد.
"واقع التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات الرياضية اجلزائرية دراسة ميدانية يف ديوان لثالثة: الدراسة ا -6-3

  2املركب املتعدد الرياضات"
سسات الرياضية ؤ وطرح اإلشكالية على النحو اآليت: "إىل أي مدى ميكن تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف امل

 اجلزائرية ؟"
التايل "للربامج التدريبية العلمية دور هام يف تكوين وإعداد الفئات الصغرى لكرة ى الشكل أما الفرضية كانت عل

 اليد".
 وتوصلت الدراسة إىل نتائج خمتصرة فيما يلي:

                                                             
مهية التخطيط يف الربامج التدريبية العلمية يف إعداد وتكوين الفئات الصغرى لكرة اليد رسالة ماجستري غري منشورة(، معهد سديرة سعد، إدراك أ  1

 .9002الرتبية البدنية والرياضية، اجلزائر، 
ياضات )رسالة ماسرت(، جامعة مسيلة، دقوس عمر، واقع التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات الرياضية دراسة ميدانية يف ديوان املركب املتعدد الر   2

9002. 
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 األفضل وترتقي بشكل جيد.التخطيط عموما أهم عامل جيعل املؤسسات الرياضية تسري حنو  -
النشاط الذي تبذله املؤسسة يف إطار واحد  تنظيمالتخطيط وسيلة عملية جتمع القوى وتنسيق اجلهود و  -

مع تكامل األهداف وحتديد املواقف، حبيث ميكن االنتفاع بقدرات وإمكانات األفراد واستغالل 
 ووسائل احلاضر وحتقق ارتقاءه. إمكانيات البيئة واإلفادة من جتارب املاضي

ة رفع مستوى املؤسسات التخطيط هو األسلوب العلمي الذي يسعى إىل حتقيق أهداف حمددة بغي -
 الرياضية بشكل علم وبشكل خاص املؤسسات الرياضية.

 مناقشة نتائج الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة ذكرها يف جمملها التخطيط بصفة عامة ودوره يف إعداد وتكوين وكذا حتسني مردود 

على حتصيل الناتج واملردود الرياضي ذلك جيعله  الرياضي، كما تناولت األمهية والدور الذي يلعبه ملعرفة انعكاسه
أهم عامل جيب دراسته باألساس، فالتخطيط له دور فعال يف الرفع من مستوى الرياضي وكذا هم جمموعة من 
التدابري احملددة اليت تتخذ من أجل حتقيق هدف معني ومن هنا فإنه يتميز بالنظرة الواسعة املستقبلية والتنبؤ 

 ت اليت بإمكاهنا مواجهة الرياضي يف مساره.مبختلف املشكال
هذه الدراسات تركت جمموعة البحث تالحظ وجه كبري للشبه بينهم فتم التطرق إىل أمهية التخطيط االسرتاتيجي 
للرياضة بصفة عامة والتماس نقائص وثغرات متثلت يف غياب هذا األخري عند بعض املؤسسات الرياضية وكذا 

 ى عملية التخطيط وغياب الدور الفعلي يف املنشآت الرياضية.نقص كفاءة القائمني عل
فهذه الدراسات تطرقت بشكل بالغ يف االهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي وفقط، وإن كان هناك دراسة مشلت 
التخطيط الرتبوي يف حد ذاته فإهنا درست هذا األخري على واقع الرياضة املدرسية يف حني أمهلوا انعكاس 

  األداء الوظيفي لألستاذ وهذا ما يعد حمور دراستنا. التخطيط على
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 تمهيد:

مل تعد املؤسسات الرتبوية تلجأ إىل األساليب القدمية اليت تعتمد على التجربة واخلطأ، بل إهنا تقوم بإعداد مقدم 

 لكافة األمور املتعلقة بالنشاطات الرياضية وحتقيق جناحها.

 أن ننساه واحلاضر جيب أن نعيشه واملستقبل جيب أن نبنيه. فالتاريخ ال جيب

فلنجاح أي عمل يلزمه جمموعة من عناصر االجناز اليت جتمع بشكل معني وتؤدي إىل حتقيق فاعلية هذا العمل، 

 وحتقيق األهداف املرسومة.

 .ومن هنا تربز أمهية التخطيط كإحدى العمليات الرتبوية اهلامة يف املؤسسات الرتبوية

والتخطيط يعتمد أساسا على مدى إمكانية توفري جمموعة من البدائل اليت تؤدي إىل اجناز جمموعة من القرارات 

 ترتبط مبجموعة من املوضوعات مثل: العمل املطلوب أداءه، وكيفية تنفيذه واملسؤول عن أداءه.

 ويكون األستاذ املخطط مدركا متام اإلدراك أن ما يزرعه اليوم حيصده غدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خصائصه -التخطيط التربوي أهميته                                                     الفصل األول  
 

 

14 

  تعريف التخطيط -1

يعرف التخطيط يف مفهومه العام بأنه: جمموعة من التدابري احملددة اليت تتخذ من أجل حتقيق هدف معني ومن هنا 

فإنه يتميز بالنظرة املستقبلية والتنبؤ مبختلف املشكالت اليت ميكن مواجهتها والتحضري للحلول يف حال وقوع هذه 

 املشكالت.

 فايول فإن التخطيط: "يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل متضمنا االستعداد هلذا املستقبل".وبرأي هنري 

وعرفه هيمز بأنه: "عملية إدارية متشابكة تتضمن البحث واملناقشة، واالتقان مث العمل من أجل حتقيق األهداف 

 1اليت تنظر إليها باعتبارها شيئا مرغوب فيه".

 2املصطلح فإننا نقدم فيما يلي جمموعة من التعاريف اليت تناولته من خمتلف اجلوانب. وملزيد من اإلحاطة هبذا

جتمع وموارده القصد منها تكوين صيغة "التخطيط دراسات تستند إىل تقديرات نوعية وكمية للم -

 مستقبلية ناجحة".

جلماعات يف إطار "وسيلة عملية لتجميع القوى وتنسيق اجلهود وتنظيم النشاط الذي تبذله مجاعة من ا -

واحد مع تكامل األهداف وحتديد املواقف، حبيث ميكن االنتفاع بقدرات وإمكانات األفراد واستغالل 

إمكانيات البيئة واإلفادة من جتارب املاضي ووسائل احلاضر، للوصول إىل أهداف تقابل حاجات اجملتمع 

 وحتقق ارتقاءه إىل حياة اجتماعية أفضل".

تتخذ التحقيق أهداف معينة ضمن اإلمكانات املادية والبشرية املتوفرة بوسائل  "هو جمموعة إجراءات -

 قياسية".  

وهو  لإلنسان"األسلوب العلمي الذي يسعى إىل حتقيق أهداف حمددة بغية رفع املستوى املعيشي والثقايف  -

 جملتمع املتزيدة".يتضمن تعبئة املوارد البشرية واملادية واستخدامها بكفاءة عالية لتلبية احتياجات ا

                                                             
 .33، صم1111،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندري، 1أمحد حممد الطيب: التخطيط الرتبوي، ط   1
 .62، ص6002، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1رمزي أمحد عبد احلي، التخطيط الرتبوي ماهيته مربراته وأسسه، ط  2
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"عملية منتظمة تتضمن اختاذ جمموعة من اإلجراءات والقرارات للوصول إىل أهداف حمددة، على مراحل  -

معينة، خالل فرتة أو فرتات زمنية مقدرة، مستخدمة املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة حاليا 

 ومستقبال أحسن استخدام".

ف وما ميكن استنتاجه منها هو أن عملية التخطيط تتضمن التحضري ونكتفي هبذا القدر من التعاري -

للمستقبل من خالل ما هو متوفر من إمكانات وموارد مادية ومعنوية، وبشرية فهو عملية علمية هادفة 

ترصد خمتلف املشكالت املتوقعة وكيفية التعامل معها، ومتس خمتلف اجملاالت املرتبطة بتطوير اجملتمع، كما 

املشرفني عليها من ضبط عملية التنمية الشاملة وجتنب خمتلف االحتماالت السلبية لتحقق كن أهنا مت

 أكرب قدر ممكن من األهداف وعلى أحسن مستوى من األداء.

 تعريف التخطيط التربوي: -2

من اهم بعد أن قدمنا تعريف التخطيط مبفهومه العام والشامل، حناول فيما ياي تعريف التخطيط الرتبوي باغتباره 

جماالت التخطيط اليت يتوقف عليها حتقيق التنمية املنشودة والتطوير املنتظر، وذلك الرتباطه املباشر باالنسان 

 صانع التنمية واملستهدف من كل عمليات التخطيط.

 ونقدم فيما يلي مجلة من التعاريف للتخطيط الرتبوي لنلخص يف األخري إىل تقدمي خمتلف العناصر املرتبطة به،

   1حىت يكون فهمنا له شامال.

يعرف بأنه: " رسم للسياسة التعليمية يف كامل صورهتا رمسا ينبغي أن يستند إىل إحاطة شاملة أيضا  -

    2بأوضاع البلدان السكانية وأوضاع الطاقة العاملة واألوضاع االقتصادية والرتبوية واالجتماعية".

                                                             

 .31، ص1111،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندري، 1أمحد حممد الطيب: التخطيط الرتبوي، ط  1 
 .11، ص6001خلضر لكحل، كمال فرحاوي : أساسيات التخطيط الرتبوي النظرية والتطبيقية، وزارة الرتبية الوطنية،اجلزائر   2
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والسيطرة عليه من اجل الوصول إىل تنمية تربوية متوازنة واىل  وهو أيضا: "التنبؤ بسري املستقبل يف الرتبية -

االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية املتاحة، وإىل الربط بني التنمية الرتبوية والتنمية االقتصادية 

   1واالجتماعية الشاملة".

الرتبوية هبدف جعل الرتبية وهو معرف عند كومب بأنه: "عملية للتطبيق النسقي العقالين ملسار التنمية  -

أكثر فعالية يف حتقيق حاجات وأهداف املتعلمني واجملتمع". ويضيف قائال: " إن التخطيط الرتبوي يهتم 

باملستقبل من خالل الدروس اليت يستخلصها من املاضي... وهو مسار متواصل، الذي ال يكتفي 

الوصول إليها وعن أفضل السبل احملققة بالتساؤل فقط عن الوجهة اليت يتخذها، بل أيضا عن كيفية 

 2لذلك".

 3ويعرف أيضا بأنه: "حتويل الغايات واملقاصد واألهداف اليت مت رمسها إىل مرام وبرامج ومشروعات". -

وعرفته رافد احلريري بأنه: "يعين التفكري العلمي الطي يوجه التعليم وحيدد حركته ومساره وهو خيتص  -

 4البحث والدراسة يف التعليم سواء من الداخل أو من اخلارج".بإعداد القرارات القامة على 

يث ومن خالل كل التعاريف السابقة ميكننا اعتبار التخطيط الرتبوي عملية رسم السياسة الرتبوية والتعليمية، حب

الله التنبؤ واالقتصادية وغريها، ويتم من خ عايري التارخيية واالجتماعية والسياسيةتراعى فيه خمتلف املؤثرات وامل

 باحتياجات النظام الرتبوي واملشكالت املتوقع مواجهتها وحتضري احللول املناسبة هلا.

                                                             
 .11، ص6001ائر خلضر لكحل، كمال فرحاوي : أساسيات التخطيط الرتبوي النظرية والتطبيقية، وزارة الرتبية الوطنية،اجلز   1

2 coombs, pholip H Qu’est que la planification de l’éducation ?       UNESCO. Institute 
international de planification de  l’éducation, Paris 1970, p89. 

، منشورات عامل 1الديداكتيكية و السيكولوجية، طغريب عبد الكرمي: املنهل الرتبوي معجم موسوعي يف املصطلحات و املفاهيم البيداغوجية و   3
 .161، ص6002الرتبية، املغرب، 

 .32، ص6001، دار الفكر، الناشرون و املزعون، عمان، االردن ،1رافدة احلريري: التخطيط اإلسرتاتيجي يف املنظومة املدرسية، ط  4
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كما يعترب التخطيط الرتبوي عملية منظمة وحمددة زمنيا، تقوم على الدراسات التحليلية من أجل استثمار نتاجها 

أن يكون عليها النظام الرتبوي بعد االنتهاء من  يف وضع اخلطة املناسبة وحتديد الصورة الكمية والنوعية اليت ينبغي

 تنفيذ اخلطة.

ويأخذ التخطيط الرتبوي صفة الشمولية حيث يتعلق األمر بالسياسة الرتبوية العامة، فإنه يأخذ صفة الضبط 

 ومعلمني.اجلزئي حني يتعلق األمر باخلطط العملية التطبيقية اليت يضعها املمارسون الرتبويون من مفتشني ومدراء 

 مميزات خطة الدرس الناجحة: -3

 1تتميز اخلطة الدراسية الناجحة:

 أهنا مكتوبة فاملعلم تصوراته ومقرتحاته وأهدافه يف صورة توصيفية واضحة ومنظمة. -

 خطة الدرس الناجحة هتتم بعنصر الوقت فهي موقوتة جلميع مراحل الدرس. -

 مل حتدث لسبب ما يتطلب التعديل ملواجهة الواقع.تتميز باملرونة قد يتوقع املعلم بعض التوقعات ولكن  -

 ملية تسمح للمعلم مبواجهة الفروق احلادثة بني ما توقعه وما هو واقع.أهنا خطة فعلية وع -

تتميز بكوهنا مستمرة فهي متجددة تسمح مبواصلة األداء واإلجناز مبا يساهم يف استيعاب التغريات  -

 احلاصلة.

 2أهمية التخطيط للمعلم: -4

 املعلم ملوضوع الدرس وأهداف أنشطته التعليمية والتعلمية والبعد عن االرجتالية. إدراكيساهم يف  -

 ميكن للمعلم من اختيار أفضل الطرق واألساليب يف تعليم التالميذ. -

 ميكن للمعلم من تصميم أفضل أدوات القياس املناسبة للدرس. -

                                                             
 .13، ص 6002، ، عامل الكتب، مصر1املعلومات، طصالح الدين عرفة حممود: تعليم و تعلم مهارات التدريس يف عصر   1
 .28، ص 6002، ، عامل الكتب، مصر1صالح الدين عرفة حممود: تعليم و تعلم مهارات التدريس يف عصر املعلومات، ط  2
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أخرى وعدم الشعور باالرتباك والفوضى وجتنب  ينمي الثقة لدى املعلم من ناحية وتالميذه من ناحية -

 املواقف احملرجة.

 جيعل املعلم منظما فكريا وواضحا يف أدائه أمام التالميذ. -

 ينمي اجلوانب املهنية لدى املعلم. -

   1التخطيط للدرس بالنسبة للمتعلم: أهمية -5

 ل أثاره على التلميذ من خالل:يكسب التخطيط السليم الذي يقوم به املعلم أمهية تربوية غري مباشرة من خال

 مساعدة التلميذ يف تنظيم وقته يف الدراسة وتوزيعه بصورة جيدة. -

 مساعدة التلميذ يف استيعاب املادة الدراسية. -

 زيادة الدافعية لدى التلميذ. -

 اكتساب القيم االجيابية حنو املادة واملعلم، فالتلميذ يتأثر بأسلوب املعلم وقيمه. -

 الفعال:خصائص التخطيط  -6

قد يقوم معلم بإعداد خطة فعالة قابلة للتنفيذ رغم جودهتا نظريا وقد يقوم آخر بعكس ذلك من أجل ضبط هذه 

 2االحتماالت على املعلم أن يرسم خبصائص أساسية تكون:

على املعلم أن يعتمد على خطط مفصلة، حيث أنه ال يستطيع أن يتحكم يف األفكار اليت تطرأ مكتوبة:  -6-1

 ذهنه، وذلك ضمانا لعدم الشرود أثناء الدرس. على

جيب أن يراعي يف خطة الدرس عنصر الزمن، مبعىن أن خطة الدرس جيب أن تعطي أنشطة، أو  موقوتة: -6-2

مواد كافية لتغطية كل زمن احلصة، كذلك يف خطة الدرس الزمن الالزم لكل نشاط أو إجراء وذلك لتحقيق 

 الضبط والفعالية يف التدريس.

                                                             
 .11، ص 6002، ، عامل الكتب، مصر1صالح الدين عرفة حممود: تعليم و تعلم مهارات التدريس يف عصر املعلومات، ط  1
 .316، ص6003، ،دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية1كمال عبد احلميد زيتون: التدريس مناذجه و مهاراته ، ط  2
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جيب أن تتسم خطة الدرس باملرونة، حيث جيب على املعلم أال يعتمد على ما كتبه يف السابق، بل  مرنة: -6-3

يضيف إليه ويعدل فيه حىت تكون خربته مفيدة وذات قيمة فيما بعد، وكذلك جيب أن تراعى ظروف اخلطة اليت 

 املدرسة. قد حتدث أثناء التدريس وحتول دون إكماهلا مثل: اجتماع طارئ مبجلس

عملية التخطيط جيب أن تكون مستمرة، حيث أشرنا إىل وجوب اعتماد املعلم اخلبري على مستمرة:  -6-4

التخطيط املفصل، مثله يف ذلك املعلم املبتدئ لتحقيق املرونة ومواكبة التغيري وعدم التضحية بفعالية التدريس 

 وبالتايل استمرارية عملية التخطيط.

 س:أهمية تخطيط التدري -7

   1ميكن أن نلخص أمهية ختطيط التدريس يف النقاط التالية:

يشعر املعلم كما يشعر غريه من العاملني يف املهن األخرى أن التدريس عملية هلا خمصوصها، ويلغي  -

 الفكرة اليت سادت عن التدريس زمن طويل بأن التدريس "مهنة من ال مهنة له".

اليت حتيط مبهام املعلم وحيول عمل املعلم إىل نسق من اخلطوات يستبعد مسات االرجتالية والعشوائية  -

 املنظمة املرتابطة، املصممة لتحقيق أهداف جزئية ضمن إطار أمشل ألهداف التعليم.

يؤدي إىل منو خربات املعلم العلمية واملهنية بصفة دورية ومستمرة، وذلك ملروره خبربات متنوعة يف أثناء  -

 القيام بتخطيط الدروس.

ؤدي إىل وضوح الرؤية أمام املعلم إذ يساعد على حتديد دقيق خلربات التالميذ السابقة وأهداف التعليم ي -

 اخلالية.

                                                             
 .313، ص6003، ،دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية1كمال عبد احلميد زيتون: التدريس مناذجه و مهاراته ، ط  1
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يساعد املعلم على اكتشاف عيوب املنهاج املدرسي، سواء ما يتعلق باألهداف، أو احملتوى أو طرق  -

ساعده على حتسني املنهج بنفسه التدريس أو أساليب التقومي، ومن مث ميكنه من العمل على تالقيها، وي

 أو عن طريق تقومي املقرتحات اخلاصة بذلك للسلطات املعنية.

يتيح التحضري واالعداد للمعلم فرصة االستزادة من املادة، والتثبت منها وحتري وجوه الصواب فيها عن  -

 طريق رجوعه إىل املصادر املختلفة لتوضيح النقاط الغامضة يف الدرس.

رصة حتقيق بعض املعلومات، سواء منها ما ورد يف الدرس، أو ما اكتسبه النعلم من يعطي للمعلم ف -

 السماع دون دراسة أو حبث.

 التخطيط والتحضري يساعدان املعلم على تنظيم أفكاره وترتيب مادته وإجادة تنظيمها بأسلوب مالئم. -

تلميذ، وهذا السجل يفيد يعد التحضري سجال لنشاط التعليم، سواء كان ذلك من جانب املعلم ام ال -

املعلم إذ ميكنه من الرجوع إليه إذا نسي شيئا يف أثناء سري الدرس كما ميكن أن يذكره فيما بعد بالنقاط 

 اليت متت دراستها يف املوضوع.

 االفتراضات التي تستدعي الحاجة إلى تخطيط التدريس: -8

   1حبوث التدريس ومن أمهها:يستند التخطيط إىل عدد من االفرتاضات األساسية املستمدة من 

 حيتاج املعلمون املبتدئون إلعداد خطط درس مكتوبة ومفصلة. -

 حتتاج بعض جماالت املعرفة واملوضوعات إىل خطط أكثر تفصيال من غريها. -

، بالرغم من عدم  أذهاهنميقوم بعض املعلمني من ذوي اخلربة بتعريف األهداف واملرامي بشكل واضح يف  -

 التدريس.كتابتها ضمن خطط 

 العمق املعريف للمعلم حول املادة أو املوضوع يؤثر على كمية التخطيط الضرورية للدرس. -
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على كمية التفاصيل الالزمة عند ختطيط مهارة املعلم يف وصل حبل أفكاره أثناء مواقف االرتباك سيؤثر  -

 األنشطة، من األفضل أن تكون اخلطة حمبوكة بعناية عند كتابتها.

معني أو نسخة حيتاجها كل املعلمني لالهتداء هبا عند كتابة اخلطط، وبعض برامج إعداد ال يوجد منط  -

 املعلمني وافقوا على صور معينة خلطة الدرس لطالهبم املعلمني.

 ميتلك كل املعلمني الفعالني منطا خمططا للتعليم لكل درس، سواء أكان هذا مكتوبا أم ال. -

 مبادئ التخطيط المدرسي: -9

  1حسنني العجمي مبادئ التخطيط:صنفها حممد 

 :يستمد من الواقع املقدم. الواقعية 

 :يراعي املشاكل والصعوبات املتوقعة. المرونة 

 :يكون شامل ملم جبميع عناصر الدرس. الشمول 

 من األحسن جيب أن يشارك يف إعداده جمموعة من األفراد ذوي خربة وكفاءة. اركة:شالم 

 :جيب حتديد األزمنة والوقت الالزم لكل نشاط تدريسي مربمج. التوقيت 

 2تقويم خطة الدرس: -11

حيتاج املعلم اجليد دائما للنمو املهين واألكادميي كما حيتاج إىل معرفة مدى ما وصل إليه من كفاءة يف تنفيذ 

تدريسه حىت  امن السوء واجلودة يفالدرس وختطيطه، مما يساعد على تدريس نفس الدرس من حيث تذمر مك

 تتالشى مواطن السوء ويعزز مواطن اجلودة، وبغرض تقومي الدرس ميكن االستعانة بقائمة املراجعة اآلتية:

 :هل خطة الدرس .....   قائمة مراجعة خطة الدرس 

 تقدم ربطا بالدروس السابقة؟ 
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 تقدم تقدميا مدروسا وشرحا وتوضيحا دقيقا؟ 

 واضحا حملتوى التعلم؟ حتدد األهداف بوضوح للطلبة وتقدم عرضا 

 تقوم بعملية التصحيح والشرح أثناء الدرس؟ 

 تقوم بإعداد الطالب لعمل الواجب املنزيل؟ 

 تنهض بعبء إلغاء النقاط عدمية اجلدوى يف أثناء احلصة؟ 

 تقوم بتوفري وسائل أنشطة الفرد واجملموعة بشكل دقيق وتراعي الفروق الفردية؟ 

 تقدم ربطا بالدرس الالحق؟ 

 يجب مراعاتها عند التخطيط للتدريس: أمور -11

 1هنالك جمموعة من األمور الواجب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط للتدريس منها:

  :الصعوبات اليت ميكن أن تعرقل سري خطة الدرس، ومنها: احلالة النفسية واالجتماعية للطلبة، أوال

ديد السلوك املدخلي للطلبة، أو عدم قابلية ودرجة استعدادهم ودافعيتهم للتعلم، أو عدم القدرة على حت

تعليمية عالجية، أو انشغال  بعض  إجراءاتاستخدام الوسائل التعليمية، أو حاجة بعض الطلبة إىل 

املرافق املدرسية كاملخترب مثال بنشاط تعليمي آخر، أو ظهور بعض املشكالت السلوكية اليت قد تعيق 

 النظام الصفي وسري املوقف التعليمي.

 :أمور تتعلق بالتخطيط إلدارة الصف، ومن أمثلتها: تنظيم البيئة املادية املالمة وإدارهتا حلدوث  ثانيا

التعلم، والتخطيط لتوفري بيئة نفسية، تسودها األلفة والثقة، والتخطيط إلدارة وقت احلصة، من حيث 

حتديد الوقت الالزم لتعلم كل مهنة، وإتاحة الفرصة أمام اجلميع الستثمار هذا الوقت واالبتعاد عن 
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ضافة إىل االستفادة صرف الوقت يف قضايا عرضية من شأهنا هدر الوقت، كمعاجلة املشكالت السلوكية إ

 من أوقات الطلبة خارج غرفة الصف.

 :أمور تتعلق بالتخطيط لسلوك املعلم التدريسي، كمراعاة ارتداء املالبس املالئمة لطبيعة املوقف  ثالثا

التعليمي، ومراعاة اللغة املستخدمة، وانتقاء األلفاظ والرتاكيب اللغوية اليت تبعث على الشعور باألمن، 

والكرامة، وتشجيع الطلبة، وتنشيط احلوار، وضرورة ضبط حركات املعلم يف املوقف التعليمي،  وباالحرتام،

 لتكون عامل تنظيم وتفعيل للموقف التعليمي، ال عامل تشتيت وإرباك له.

 التخطيط السنوي "الفصلي": -12

وصف اخلطة السنوية هو ختطيط طويل األمد زمنيا، قد يستغرق تنفيذه فصال دراسيا، أو ينة دراسية كاملة، وت

)الفصلية( باهنا بعيدة املدى، وتستند إىل تصور مسبق للمعلم للنشاطات التعليمية، واملواقف اليت سيقوم هبا 

 وطلبته على مدى عام أو فصل دراسي.

 ويف ضوء ذلك يقوم املعلم بإعداد خطته السنوية، أو الفصلية اليت حياول هبا وضع تصور كامل لعملية التنظيم تعلم

الطلبة للمادة املقررة، وما تشمل عليه تلك املادة من موضوعات ومعلومات وحقائق، اليت تساعده يف بناء خطته 

)املنهاج، املقرر الدراسي، دليل املعلم، اخلربات الشخصية، وخربات اآلخرين، ويف هذه املرحلة يقوم املعلم بتوزيع 

  1بعني االعتبار اآليت: ل، آخذاحمتوى املقرر على مدار أشهر السنة أو الفص

 طبيعة املادة التعليمية وحمتواها من حيث الكمية، والكيفية، الصعوبة، السهولة وتنظيمها. -

 اإلمكانات املادية التعليمية والفنية والبشرية املتوفرة يف البيئة املدرسية والبيئة احمللية. -

 احتياجات الطلبة وخصائصهم النفسية. -

 ملناسبات املختلفة والواقعة.حتديد األعياد القومية وا -
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 حتديد العطل الرمسية من خالل النشرة السنوية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم. -

 حتديد تواريخ االختبارات الفصلية ونصف الفصلية )شهرين(. -

 1عناصر الخطة السنوية: -13

 األهداف التعليمية مبجاالهتا الثالثة. -

 املادة التعليمية )احملتوى(. -

 لتعليمية التعلمية والنشاطات.الوسائل ا -

 وسائل التقومي املناسبة. -

 الزمن الالزم لتدريس الدرس/ الوحدة كما وتوقيتا. -

 خطوات وضع الخطة السنوية: -14

  االطالع اجليد على فلسفة الرتبية، ومن مث أهداف املرحلة اليت سيعلم فيها، وبالتايل أهداف املادة الذي

 سيعلمه.

  التحصيلية يف املوضوع، الذي سيقوم املعلم بتدريسه. يات الطلبةالتعرف على مستو 

 :حتديد األهداف اخلاصة بكل درس/ وحدة، وذلك من خالل 

 منهاج املادة، دليل املعلم، الكتاب املدرسي. -

 التفكري باخلربات التعليمية املناسبة اليت تؤدي إىل حتقيق هذه األهداف. -

 أهداف كل درس/ وحدة.اختيار وحتديد الوسائل املناسبة يف حتقيق  -

 اختيار وسائل التقومي املناسبة لكل وحدة. -
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تقرير عدد احلصص الالزمة لكل درس/ وحدة، والتوقيت املنتظر للبدء واالنتهاء منها، ويراعي يف  -

 ذلك أيام العطل املدرسية.

 التخطيط الدرسي: -15

للنشاطات، واملواقف التعليمية التعلمية اليت اخلطة الدرسية، هي خطة قصرية املدى، تستند إىل تصور املعلم املسبق 

 سيقوم هبا طلبته على مدى حصة أو حصتني.

 :كيف تعد خطة درسية 

قيودا على النشاط واحلركة يف أثناء الدرس، بل من الضروري أن يدرك املعلم أن إعداد كل درس، ليس معناه 

وينبغي أن حيدد املعلم اآليت قبل إعداد  معناه إطار ودليل عمل املعلم يف خطوات متسلسلة منطقيا ونفسيا،

 1خطته الدرسية.

 تاريخ الدرس وموضوعه يف صفحات الكتاب. -

الصف الذي سيكون فيه الدرس، وهل سيكون الطلبة داخل غرفة الصف أو يف املخترب أو خارجه  -

 يف البيئة احمللية، كزيارة مصنع أو رحلة علمية ميدانية.

 ، ليفيد هذا يف الرجوع إليه عند احلاجة.ماملعل إليهااملصادر اليت يرجع  -

  :أهداف الدرس )الموضوع( التي يراد بلوغها من خالل األسئلة 

 مباذا يعىن الدرس؟ -

 هل يعىن مبعرفة احلقائق، واملفاهيم، والتعميمات؟ -

 هل يهتم باتقان مهارة ما؟ -

 هل يهتم بتنمية اجتاهات معينة؟ -
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 هل األهداف مناسبة لسن الطلبة؟ -

 األهداف حمددة وواضحة؟هل  -

 هل متت صياغة األهداف صياغة سلوكية قابلة للمالحظة والقياس؟ -

 عناصر الخطة الدرسية: -16

 تشمل عناصر اخلطة الدرسية على العناصر األساسية اآلتية: 

 1عنوان الدرس )الموضوع(: -16-1

فة جماالت التعلم املختلفة، وألوان جيب على املعلم أن يدقق النظر طويال يف عنوان الدرس، وذلك ألمهيته يف معر 

النشاطات التعلمية التعليمية املناسبة، كما جيب أن يكون له داللة وأمهية اجتماعية، ومالئمة مليول الطلبة 

واحتياجاهتم. وقد يكون العنوان موضوعا أو مشكلة أو مفهوما من املفاهيم، حيث يعد عنوان الدرس انعكاسا 

 للهدف العام للدرس.

  2تحديد األنشطة التعليمية: -16-2

وهي عنصر هام من عناصر التخطيط للوحدة الدراسية، ويتوقف اختيارها على عوامل عديدة منها خربات 

 .التالميذ السابقة، وحاجاهتم وميوهلم ومستوياهتم العقلية واملعرفية

 ما يلي: األنشطةويراعى يف هذه 

 التنوع لرتاعي الفروق الفردية بني التالميذ. -

 املناسبة ألهداف الدرس. -

 أن تكون شاملة للموضع. -

 أن حتتوي على أنشطة فردية ومجاعية. -
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 تحديد األهداف السلوكية: -16-3

تشري األهداف إىل النتاجات التعليمية املتوقعة، اليت تظهر يف سلوك الطالب بعد مروره باخلربات التعليمية اليت 

ن يتعلمه الطلبة من خالل املوقف التعليم الذي ينظمه املعلم، خيطط هلا املعلم، وهي عبارات تصف ما يتوقع أ

وينبغي أن تشتق األهداف السلوكية لدرس معني، من األهداف العامة الكربى املشار إليها يف املنهاج، حيث 

يف إعداد خطة درس  األوىلتتكامل معها يف سياق مرتابط بشكل منطقي ونفسي متدرج ونام، وتعد اخلطوة 

 معينة.

 تحديد المتطلبات السابقة )التعلم القبلي(: -16-4

مما ال شك فيه أن اخلطة الدراسية حتتوي على حقائق ومفاهيم ومهارات واجتاهات، تشري إىل نوع التعليم والتعلم 

املراد بلوغه، وال ميكن تعلم هذه القدرات ما مل يتقن الطالب املتطلبات األساسية )القبلية( لتعلمها، واملعلومات 

لقبلية هي جمموعة املتطلبات األساسية من احلقائق واملفاهيم واملهارات والقيم واالجتاهات اليت ترتبط ارتباطا ا

مباشرا باملوضوع، أو اهلدف املخطط له، واليت ال ميكن للتالميذ أن يتعلموا املوضوع أو يبلغوا أهدافه املخططة، إال 

 تلك املتطلبات. أتقنواإذا 

املعلم أن خيطط الختيار مدى إتقان الطالب لتلك القدرات، بصورة قد تكون شفوية  ه فإن من واجبوعلي

يطرحها املعلم على الطلبة يف بداية احلصة، أو كتابية على شكل إعداد اختبار قبلي يتناول املتطلبات األساسية، 

ل تعامله معهم وتدريسهم، وميكن االعتماد على معرفته الدقيقة مبستويات طلبته املتصلة مبوضوع الدرس، من خال

 أو من خالل السجالت الرتاكمية اخلاصة بتحصيلهم.

   1ومن أهم املتطلبات السابقة:

 حتديد احلقائق واملفاهيم اليت ترتبط بأهداف الدرس املخطط له. -
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 حتديد الطرائق واألساليب )االسرتاتيجيات( املناسبة لبلوغ األهداف املخطط هلا. -

 واملتعلم يف املواقف التعليمية الالزمة.حتديد دور املعلم  -

 ختصيص الوقت الالزم للمواقف التعليمية بدقة. -

 حتضري املواد والوسائل التعليمية الالزمة. -

 إعداد البيئة التعليمية اليت سيجري فيها التعليم ماديا ونفسيا. -

  1التخطيط لقياس تحصيل الطلبة وتقويم النتاجات التعليمية: -16-5

ياس حتصيل الطلبة تعين الوقوف على مدى بلوغ األهداف التعليمية، ومدى فاعلية اخلطة الدرسية يف إن عملية ق

متدرجة ونامية تواكب عملية توافر املناخ املناسب للتعليم والتعلم. وينبغي أن خيطط املعلم لتقومي تعلم طلبته بصورة 

ياس والتقومي وأدواته ينبغي أن ترتبط ارتباطا مباشرا التعليم نفسها من خالل التقومي التكويين، كما أن طرائق الق

 باألهداف السلوكية اخلاصة باملوقف التعلمي.

  2تحديد التقويم: -16-6

وهو عنصر رئيسي يف أي نشاط تعليمي وال حيدث عند بداية الدرس فحسب بل هو عملية مستمرة، حتدث أثناء 

 الدرس وبعده.

 

 

 

 

 

                                                             
 .28-23، ص6006مهارات التدريس الصفي، بدون طبعة، دار الكتاب العريب، بريوت  حممد حممود احليلة:  1
 .122، ص6002، ، دار جرير للنشر و التوزيع، بدون بلد 1زريقات حممد ،نايف أبو الكشك: التدريب على إعداد اخلطط الرتبوية، ط  2
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 خالصة:

املدرسية خريطة تنظيمية هتيكل عمليات التعليم والتعلم، وجتعلها أكثر جناعة وفاعلية، وأي تعد اخلطة الرتبوية 

عمل ال يسبقه التخطيط املبين على استقراء للواقع واستشراف للمستقبل هو عمل حمكوم عليه منذ البداية بالفشل 

 والعشوائية وضياع اجلهد.

أن يسهم يف حتكمه أكثر يف طاقات متعلميه وتوجيهها، وكذا  فاعتماد املعلم على خطة يف تقدمي درسه، من شأنه

استثمار جل اإلمكانات واخلربات املتاحة لديهم، كما أهنا تضمن بلورة وجتسيد األهداف التعليمية إىل نتاجات 

 تعليمية ميكن حتقيقها وقياس درجة اجلودة يف أدائها ونسبة متكن املتعلم منها، حيث يصبح املتعلم هو الفاعل

واملنجز لتعلماته واملكتسب ملعارفه، بل إن إعداد اخلطة باختيار األساليب املالئمة لسيكولوجية املتعلم وانتقاء 

سائل املثرية الهتمامه، وإتباعها بالتنويع يف أساليب التقومي املناسبة هلذه احلصة أو املوقف التعليمي.  األنشطة والو 

االعتباطية واالرجتالية وضياع اجلهد والوقت والفائدة وحتقق له األداء كلها عناصر حتقق للمعلم جتنب الوقوع يف 

   الذي يرضى به، فهذا األخري يرتبط بالتخطيط اجليد.

 

   



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



محدداته -معدالته  األداء الوظيفي           الفصل الثاني                                              
 

 

31 

 تمهيد:
حظي موضوع األداء الوظيفي باهتمام بالغ، وشهد حبوثا مستمرة للبحث عن حلول للمشكالت املتعلقة باألداء 

إعادة تصميم الوظيفي، وقامت الدوريات بإعداد تقارير عن منظمات تبحث عن قيادات جديدة عن طريق 
هياكلها التنظيمية، وحماولتها اشرتاك العاملني فيها يف وضع السياسات بصورة أكرب، واستحدث نظام حلقات 
اجلودة، وابتداع حوافز جديدة للجهود الفردية واجلماعية امللموسة ومئات األساليب األخرى اليت تركز على حتقيق 

 غاية واحدة هي حتسني األداء.
أداء الباحثني واملمارسني يف حقل اإلدارة، إذ أجريت الكثري من البحوث والدراسات، بعض منها وقد أثار موضوع 

حتديد مفهوم األداء ومكوناته وما يصاحب هذا املفهوم من خلط مبفاهيم أخرى، مثل اإلنتاجية وغريها من 
 املفاهيم املرادفة.

يف مجيع القطاعات خصوصا القطاع الرتبوي كعنصر  امللموسةاألمهية الكيفية اليت تدار هبا النتيجة  إبرازومن املؤكد 
ما يعرب عن إدارة األداء عند األستاذ، وهذه األمهية جتعل الكثري البد منه للتقدم اجتماعيا واقتصاديا... اخل، وهو 

وإذا كان  ينظر إىل حتديد مفهوم األداء على أنه من أهم الواجبات للوقوف على إنتاجية العمل وحتسني املردودية،
هذا مطلبا أساسيا يف حد ذاته فإن مستوى األداء يتحكم بدرجة كبرية يف إمكانية حتقيق هذا املطلب، حيث تعد 
أساليب املؤسسات الرتبوية فعالة مدخال رئيسا لإلسهام بدورها املناسب يف حتقيق النتائج امللموسة فكريا ورياضيا 

  باألخص.
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 :الوظيفيمفهوم األداء  -1
الفرد واملنظمة وحيتل مكانة خاصة داخل أي مؤسسة باعتباره الناتج النهائي يرتبط مفهوم األداء بكل من سلوك 

ملصلحة مجيع األنشطة هبا وذلك على مستوى الفرد واملنظمة والدولة وقد تعددت تعريفات الباحثني لألداء حيث 
 1ذلك السلوك يتحدد بتفاعل جهده وقدرته". اندرود األداء بأنه "تفاعل سلوك املوظف، وأنعرف 

 كما عرف هاينز األداء أنه "الناتج الذي حيققه املوظف عند قيامه بأي عمل من األعمال".
حيث يرى بدوي ومصطفى أيضا أن األداء هو "عبارة عن نتاج جهد معني قام ببذله فرد أو جمموعة الجناز عمل 

 معني".
"تنفيذ املوظف ألعماله ومسؤولياته اليت تكلفه هبا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط  ويعرف هالل األداء الوظيفي بأنه

 وظف يف منظمته".وظيفته هبا، ويعين النتائج اليت حيققها امل
وأنشطة مرتبطة بوظيفة  أعمالويرى جمرب أن األداء اإلداري أيضا هو "عبارة عن ما يقوم به موظف أو مدير من 

    2ألخرى وإن وجد بينهما عامل مشرتك". معينة، وخيتلف من وظيفة
ويعرف عاشور أداء الفرد للعمل بأنه "قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله". وهو أيضا 

املهمة أو اهلدف املخصص له بنجاح ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام  ز"نشاط ميكن الفرد من اجنا
 املتاحة".املعقول للمواد 
أن األداء هو "قدرة اإلدارة على حتويل مدخالت خاصة بالتنظيم إىل عدد من املخرجات  ويرى سليمان

 مبواصفات حمددة وبأقل تكلفة ممكنة".
تنطوي على واجبات ومسؤوليات تتطلب االجناز،  وملا كانت مجيع األعمال بغض النظر عن أنواعها ومسؤولياهتا

ينظرون إىل األداء على أنه "انعكاس ملدى جناح الفرد أو فشله يف حتقيق األهداف املتعلقة فإن بعض علماء اإلدارة 
 بعمله، أيا كانت طبيعة هذا العمل".

ويرى بعض الباحثني أن األداء يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد وإدراك العمليات اليت مير هبا 
ملطلوب وبذلك يكون األداء حمصلة السلوك اإلنساين يف ضوء اإلجراءات والتقنيات العمل حىت يتم حتقيق االجناز ا

 اليت توجه العمل حنو حتقيق األهداف املرغوبة.
يتضح مما سبق تعدد تعريفات األداء، فمنهم من يرى أنه سلوك ومنه من يرى أنه حصيلة جهد، ومنه من يرى أنه 

ألحباث يف هذا اجملال سواء كانت دراسات نظرية أو دراسات اجناز عمل وهذا ناتج عن تعدد الدراسات وا
 ميدانية.

                                                             
ه، 4141، جابر عادل عبد اهلل علي، االجتاهات حنو املهنة و عالقتها باألداء الوظيفي )رسالة ماجيستري غري منشورة( مكة املكرمة جامعة أم القرى  1
 .41ص
 .44-44، ص4991هالل حممد عبد الغين حسن: مهارات أداء األداء، مركز تطوير األداء، القاهرة،   2
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ويشري ثوماس جيلربت إىل مصطلح األداء حيث يقول بأنه ال جيوز اخللط بني السلوك وبني االجناز واألداء، وذلك 
ى من أثر أو نتائج أما االجناز فهو ما يبقأن السلوك هو ما يقوم به األفراد من أعمال يف املنظمة اليت يعملون هبا، 

بعد أن يتوقف األفراد عن العمل، أي أنه خمرج أو نتاج أو النتائج أما األداء فهو التفاعل بني السلوك واالجناز، انه 
  1جمموع السلوك والنتائج اليت حتقق معا.

ريفات وهي  وعلى الرغم من االختالف بني الباحثني يف تعريف األداء عموما إال أن هناك عوامل جتمع هذه التع
 كما يلي:

 وما ميتلكه من معرفة ومهارات وقيم اجتاهات ودوافع.: الموظف - أ
 وما تتصف به من متطلبات وحتديات وما تقدمه من فرص عمل.الوظيفة:  - ب
وهو ما تتصف به البيئة التنظيمية واليت تتضمن مناخ العمل واإلشراف واألنظمة اإلدارية  الموقف: - ت

 واهليكل التنظيمي.
هذه الدراسة سيتم النظر لألداء الوظيفي على انه "حصيلة اجلهد الذي يبذله أستاذ الرتبية البدنية وألغراض 

 والرياضية داخل املؤسسة من أجل حتقيق هدف معني".
 2عناصر األداء الوظيفي عند أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2
واملهارات الفنية واملهنية لألستاذ واخللفية العامة عن وتشمل املعارف العامة، المعرفة بمتطلبات الوظيفة:  -2-1

 وظيفته داخل املؤسسة واجملاالت املرتبطة هبا.
وتتمثل يف مدى ما يدركه األستاذ عن عمله الذي يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارة فنية نوعية العمل:  -2-4

وتنفيذ أداءه والعمل دون الوقوع يف أخطاء ميكن أن وبراعة وقدرة على تسيري حصة الرتبية البدنية والرياضية 
 تنعكس سلبا على التالميذ.

أي املقدار الذي يستطيع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية اجنازه يف الظروف العادية كمية العمل المنجزة:  -2-3
 للعمل، ومقدار سرعة االجناز.

حصة الرتبية البدنية والرياضية والقدرة على حتمل مسؤولية  وتشمل اجلدية والتفاين أثناءالمثابرة والوثوق:  -2-4
والتوجيه من قبل املفتشني،  لإلرشاداحملددة، ومدى حاجته  أوقاهتاالعمل واجناز األنشطة والتمارين الرياضية يف 

 وتقدمي نتائج عمله.
 معدالت األداء الوظيفي ألستاذ التربية البدنية والرياضية: -3

ألداء أو تقوميه يتطلب وصف معدالت األداء من خالل حتديد القيم املرتبطة باخللط واليت إن عملية احلكم على ا
أداة ختطيطية تعرب عن غاية مطلوب بلوغها وقد يعكس تقاس على ضوئها الناتج املتحقق. لذا يعترب معدل األداء 

                                                             
، 4991السعودية،درة عبد الباري إبراهيم: تكنولوجيا األداء البشري، معهد التدريب، أكادمية نايف العربية للعلوم األدمنية،الرياض ، اململكة العربية   1

 .1-3ص 
 .41، ص4999فعالية تقييم األداء ، حبث مقدم لندوة املدير الفعال، بدون طبعة، معهد اإلدارة العامة، الرياض ،عبد اهلل صالح:   2
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عب قياس األداء والوصول إىل خطة أو طريقة أو إجراء ألداء نشاط معني ودون حتديد معدالت ومعايري األداء يص
  1حكم سليم على مدى كفايته.

 ويرى زويلف أن وصف معدالت األداء عملية متر خالل ستة خطوات يوضحها الشكل:
 (: وصف معدالت األداء1الشكل رقم ) -

 
 .411، ص4993عمان،زويلف، مهدي حسن، إدارة األفراد منظور كلي مقارن، د.ط، دار جمدالوي للنشر والتوزيع،  المصدر:

 2وقد خلص زويلف كل خطوة من اخلطوات السابقة باختصار على النحو التايل:
وتشري هذه اخلطوة عند األستاذ إىل اختيار أنسب للنشاطات لقياسها، فقد يكون موضوع  االختيار: -3-1

األداء عمال جديدا مل يسبق قياسه، أو تغيري يف طرقة أدائه يتطلب حتديد منط زمين جديد، أو تضمر األستاذ من 
                                                             

ف العربية البسامي عبد الرمحان بن حممد: تقومي القيادات اإلدارية لألداء الوظيفي بالكليات العسكرية )رسالة ماجيستري غري منشورة( أكادمية ناي  1
 ـ33ه، ص 4141للعلوم األمنية، الرياض ، اململكة العربية السعودية، 

 .419-411، ص4993دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان،زويلف، مهدي حسن، إدارة األفراد منظور كلي مقارن، د.ط،   2
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ر اخلطوة األوىل يف توصيف ضيق الوقت املسموح به ألداء النشاطات أو لغريها من األسباب. لذا يعترب االختبا
 معدالت األداء عند األستاذ.

وتشري هذه اخلطوة إىل تسجيل حقائق واملعلومات البيانية املتعلقة بظروف االجناز واألساليب  التسجيل: 3-2
 وعناصر النشاط اليت يتضمنها العمل، كما تتضمن هذه اخلطوة األجزاء املكونة للنشاط املتجدد يف العمل.

للتأكد من استغالل –أمهية هذه اخلطوة ترتكز على اختيار صحة البيانات املسجلة  ليل االنتقادي:التح -3-3
 الوسيلة األكثر فعالية وعزل العناصر األخرى ذات التأثري السليب على النشاط.

وختتص هذه اخلطوة بكمية العمل املنجز يف كل عنصر وبالوقت واألسلوب الفين املناسب  القياس: -3-4
 اس عمل األستاذ وتقييم أداءه.لقي
يتم يف هذه اخلطوة حتديد سلسلة النشاطات الرياضية الالزمة لتشغيل حتديد دقيق يشمل  التحديد: -3-5

 الوقت القياسي ألداء املهارات واألساليب وتقنيات معينة اليت تستخدم يف أداءه.
مة ألخرى لتأثرها بالعادات والتقاليد السائدة يف ظإن تقدير معدالت األداء ختتلف من جمتمع آلخر، ومن من

اجملتمع، ومن الظروف البيئية احمليطة بالعمل، التقدم التقين املعلومايت للمنظمة ومع ذلك فإن معدالت األداء هلا 
 معينة تتمثل فيما يلي: وأهدافأمهية خاصة 
  من أجل قياس املنتج  اإلنتاجيةوضع مواصفات حمددة للعمليات وأوجه النشاط قبل البدء يف العملية

 النهائي واحلكم على مدى جودته.
  ،توضيح مستوى األداء املطلوب أو املرغوب به من خالل توفري مؤشرات قابلة للقياس سرعة، الدقة

 االقتصاد والكفاءة.
 .املعاونة على قياس األداء الفعلي للعاملني 
 ت اليت تعيق فاعلية األداء.توفري االسس السلمية ملعاجلة املشاكل أو االحنرافا 

ويرى بعض الباحثني أن تكون العبارات اليت تصاغ هبا معدالت األداء قبل أقل رمسية من تلك اليت تستخدم يف 
وصف الوظائف. وأن يكون هناك مناذج وأمناط خمتلفة من معدالت األداء إلمكانية استخدامها وفقا للمستوى 

 الت األداء باجلوانب التالية:اإلداري الذي سيعتمدها وأن هتتم معد
 جماالت األداء: وهي اجملاالت املتوقع أن تتحقق فيها النتائج وتتدرج يف شكل أولويات. -
 مؤشرات األداء: حتديد مؤشرات يف كل جمال من جماالت النتائج املتوقعة. -
 معدالت األداء: يتحدد يف الغالب من نظام الفئتني، األداء املرضي واألداء املتميز. -

 محددات األداء الوظيفي ألستاذ التربية البدنية والرياضية: -4
يتطلب حتديد مستوى األداء الفردي معرفة العوامل اليت حتدد هذا املستوى والتفاعل بينها ونظرا لتعدد هذا العوامل 

فإن  على األداء، واختالف نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع،وصعوبة درجة تأثري كل منها 
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الواقفني على املنظومة الرتبوية يواجهون عدة صعوبات يف حتديد العوامل املؤثرة على أداء أستاذ ومدى التفاعل 
 بينها.

ويرى مرسي والصباغ أن األداء يتأثر باملوقف، فاألستاذ وما ميتلكه من معرفة مهارات ورغبة واهتمام وقيم ودوافع 
ء، والوظيفة مبا تتطلبه من مهام وواجبات وما يفرضه من حتديات وما يعد حمددا رئيسا يف حتديد مستوى األدا

تقدمه من فرص للنمو الوظيفي وتعد أيضا حمددا رئيسا يف حتديد مستوى األداء، واملوقف مما يتضمنه من بيئة 
يعد حمددا تنظيمية وما توفره من مواد مادية وهياكل تنظيمية مرنة أو جامدة، وأساليب الوقاية، وأمناط القيادة 

 رئيسيا يف حتديد مستوى األداء.
وقد كشفت الدراسات هريزبج عن وجود عالقة مباشرة بني الرضا عن العمل واألداء الوظيفي،بينما توصلت 

عن عدم وجود عالقة بني  أخرىإىل وجود عالقة بني األجر واألداء .وقد كشفت أيضا دراسات  أخرىدراسات 
ظروف العمل والداء .وعلى الرغم من تناقض نتائج هذه الدراسات إال أنه ال ميكن التقليل من أمهيتها يف حماولة 

 حتديد العوامل املؤثرة يف األداء الوظيفي.
وذجا يستند إىل حيث قدم بورتر وزميله لولر منوقد حاولت جمموعة من علماء اإلدارة إعداد منوذج حملددات األداء 

ثالثة عوامل رئيسية هي )حصيلة اجلهد املبذول للموظف، واخلصائص الشخصية وإدراك الفرد لدوره الوظيفي(. 
فاجلهد املبذول يف العمل يعكس درجة محاس الفرد ألداء العمل ومدى دافعيته لألداء، بينما فاعلية هذا اجلهد 

الفرد لدوره الوظيفي فيتمثل يف سلوكه الشخصي أثناء األداء،  إدراكيتوقف على قدرات الفرد وخرباته السابقة، أما 
   1وانطباعاته عن الكيفية اليت ميارس هبا دوره يف املنظمة.

ويرى سليمان أن األداء اليت يتحدد من خالل توافر أو عدم توافر بعض احملددات وهي نتيجة ملصلحة التفاعل بني 
 لتايل:ثالثة حمددات رئيسية هي على النحو ا

  الدافعية الفردية: وتعترب عن مدى الرغبة املوجودة لدى الفرد عموما وقابلية األستاذ باألخص اليت ميكن
أن تظهر من خالل محاسه وإقباله على التوجيه وإثراء احلماس الذي يعرب عن توافق هذا العمل مع ميوله 

 واجتاهاته.
  العمل الداخلية وهو اإلحساس بالرضا والعمل املقنع بعد مناخ العمل: ويعرب عن اإلشباع الذي توفره بيئة

 أن يكون قد حقق رغباته وأهدافه وأشبع مجيع حاجاته.
  القدرة على أداء العمل: وهذه القدرة يستطيع أستاذ الرتبية البدنية والرياضية حتصيلها بالتعليم والتدريب

 2لعمل.هارات واملعارف املتخصصة املرتبطة باواكتساب اخلربات وامل
ويرى عامر ويوسف اخللف أن القدرة والدافع متوفران لدى العامل مها املتغريات األساسيان يف حمددات األداء، 
فأحيانا ميتلك العامل أفضل القدرات واملهارات، لكنها ستكون بال جدوى دون توافر الدافعية للعمل والعكس 

                                                             
 13، ص4911عاشور أمحد صقر: السلوك اإلنساين يف املنظمات، بدون طبعة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية   1
 .434-444، ص4994سليمان حنفي حممود : السلوك التنظيمي و األداء، بدون طبعة، معهد اإلدارة العامة، الرياض   2
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كن دون قدراته على العمل سينعدم توافر العالقة بني صحيح، فقد يتوافر لدى العامل الدافع القوي للعمل، ول
 1القدرة واألداء.

ونظرا لصعوبة اتفاق علماء اإلدارة والباحثني واملنظرين يف جماهلا على حمددات معينة حتكم األداء، لذا فهم حيذرون 
ليس أمرا سهال نظرا من تعميم النتائج اليت تصل إليها هذه الدراسات، وإن حتديد العوامل اليت حتكم األداء 

  2لألسباب التالية:
  إن حمددات أداء فئة معينة ليست هي حمددات أداء فئة أخرى، فاختالف حمددات األداء بالنسبة ألستاذ

 الرتبية البدنية والرياضية ليس نفسه حمددات موظف يف مؤسسة أخرى.
  نفسها حمددات األفراد العاملني يف إن حمددات أداء األفراد العاملني يف منظمة معينة ليست بالضرورة هي

 منظمة أخرى.
 .إن العوامل البيئية اخلارجية هلا أثر سليب أو اجيايب يف حتديد حمددات األداء 

 تقويم األداء الوظيفي: -5
يشيع لفظ "التقييم" عند احلديث عن مراجعة ما حتقق من منجزات ومكاسب من قبل املنظمات، وقد ينتهي 

النجاح الذي حتقق أو الفشل الذي آلت له املنظمة اخلاضعة للمراجعة ويؤكد علماء اللغة املراجع إىل تقرير مدى 
وخرباؤها على أن هذه اللفظة ليست صحيحة من حيث التصريف واالشتقاق النحوي، ألن الفعل الثالثي املشتق 

نات إىل مصطلح "تقومي منه هو طقوم وليس "قيم". وقد أخذت املنظمة العربية للعلوم اإلدارية يف مطلع السبعي
 األداء" ونصحت بتجنيب اخلطأ الشائع لغويا "تقييم األداء".

والتقومي يف اللغة قد ينصرف ملعىن تعديل الشيء أو تصحيحه أو قد يعين الشيء ودرجة أمهيته أو وزنه أو مستواه 
نظمات تعد عملية أساسية يف املعىن األخري هو الذي نقصده هنا، فتقوم أداء املمقارنًة مبا يشاهبه من أشياء. و 

اإلدارة العامة وإدارة األعمال، وقد جاء االهتمام هبا متأخرا قياسا لعملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتطوير، 
ورمبا يرجع ذلك إىل كوهنا اختلطت ضمنيا بعمليات التفتيش والتدقيق تارة وبالرقابة تارة اخرى. وال يزال الغموض 

حات لكوهنا تستخدم يف جماالت تتباين يف أنشطتها وقطاعاهتا، فالتفتيش اإلداري والرتبوي يكتنف هذه املصطل
والصحي الذي كانت له أجهزة متخصصة يف الوزارة اخلدمية على التدقيق املايل واحملاسيب املستخدم يف الدوائر 

القصور واخللل وحتديد  املالية واملصرفية، ولكنهما يركزان على كشف األخطاء واالحنرافات وتشخيص وجه
 املسؤولية واقرتاح العقوبات حبق املخالفني واملقصرين.

واملتابعة قد حلت حملها يف العديد من املنظمات اخلدمية واملالية فإن مصطلح التقومي يعد هو أكثر  الرقابةومع أن 
املنظمات ومعرفة مدي  أداءوالعطاء يف  اإلبداعحداثة ومعاصرة، ألنه يعرب عن الوقوف على نقاط القوة وجماالت 

                                                             
 13، ص4913عامر سعيد ياسني و خالد يوسف اخللف: اإلنتاجية القياسية، بدون ط، دار املريخ، الرياض،   1
ة ماجيستري غري احلريب خدجية أمحد عبد املؤمن، التطوير التنظيمي و أثره على كفاءة األداء يف املنظمة، دراسة تطبيقية على أمانة املدينة جدة، )رسال  2

 .414، ص4991اإلدارة و اإلقتصاد، منشورة( ،جدة كلية 
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التقدم أو التحسني احلاصل يف خمرجاهتا وعملياهتا مثلما يهتم باخلطأ واالحنرافات والرتاجع أو الرتدي يف العطاء 
 1والنماء.

د وقد حضي موضوع األداء الوظيفي باهتمام علماء السلوك التنظيمي وإدارة األعمال واإلدارة العامة وإدارة املوار 
البشرية، وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بالعنصر البشري يف املؤسسات اإلدارية املدنية والعسكرية فظهرت عدة حبوث 
ودراسات وكتب ومؤلفات، وأثؤت أدبيات الدراسة يف هذا اجملال وتناولت هذه األدبيات عدة أبعاد من األداء 

ر املرتتبة عليه واألسس واملعايري اليت يستند إليها والطرق الوظيفي فقد ركز بعضها على مفهوم األداء الوظيفي واآلثا
 واألساليب املستخدمة يف تقومي األداء الوظيفي بشكل عام.

يعترب التقومي واحدا من الوظائف اإلدارية املهمة الرتباطه مبدى معرفة النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف، وهو 
اجلهود املبذولة والوقوف على أوجه القوة لتعزيزها، ية لتقدير عملية مستمرة ومصاحبة لتنفيذ النشاط وضرور 

 ومواطن الضعف والقصور لتصحيحها ومعاجلتها وصوال إىل حتسني النتائج وحتقيق اجلودة والكفاءة يف العمل.
 وتنطوي عملية تقومي األداء الوظيفي على بعض العناصر األساسية التالية واليت ال ميكن إفاهلا وهي:

 معدل أو مستوى معني ينبغي أن يصل إليه الفرد.وجود  -
 2قياس األداء الفعلي للفرد ومقارنته باملعدل املطلوب. -

 وتقومي األداء هي العملية اليت مبوجبها يقوم املدير أو املشرف مبا يلي:
 .تقومي أداء وسلوك املوظف من خالل مقاييس أو معايري حمددة 
 ومي.تسجيل النتائج املرتتبة على هذا التق 
 .3تبليغ النتائج إىل املوظف 

يتضمن عملية تقومي األداء الكثري من أنشطة املنظمة اليت يكون حمورها املدير أو املوظف، حيث تتضمن وقت 
القياس والتقومي وختزين وتوزيع املعلومات وطرق  وإجراءاتوتكرار التقومي وحتديد من يقوم بالتقومي، ووسائل 

 ( يوضح هذه العملية.4تسجيل هذه املعلومات والشكل رقم )
وهناك العديد من األغراض اليت يؤديها تقومي األداء اليت من املمكن تصنيفها حتت فئتني رئيسيني مها: احلكم 

 (4والتطوير، وذلك كما يوضحهما الشكل رقم )
 
 
 
 

                                                             
 91م، ص4991، مطابع دار الشرق ، الدوحة 4الكبيسي: سلوك التنظيم اإلداري احلكومي بني التقليد و املعاصرة، بدون ط، ج  1
 44ارة، سنة الربعي حممد عبد اله و غازي حممود حبيب، تقومي أداء املوظفني يف بعض املنشآت السعودية بني النظرية و التطبيق، اجمللة العربية لإلد  2

 .19، ص4919العدد األول، 
 .491ه، ص4149رة العامة، الرياض هيجان عبد الرمحان أمحد: ضغوط العمل مصادرها و نتائجها ز كيفية إدارهتا، بدون طبعة، عهدة اإلدا  3
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 (: نظام تقويم األداء2الشكل رقم )

 
 

Source :Moorhead, G and, Griffin, R.W 1989,Organizational Behavior,Boston :Hought Milffli 
Company, P605. 
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 مفهوم تقويم األداء الوظيفي: -6
احلكم على شيء ما، أو تقدير قيمة معينة له، وهذا يتطلب القيام خبطوات منهجية  إصدارالتقومي بصفة عامة هو 

جلمع املعلومات عن ظاهرة معينة حتليلها واستخالص نتائجها للوصول إىل احلكم على قيمتها، لذا يتم تقومي دائما 
 1ضمن أهداف حمددة سلفا.

 2حكم على قيمة معينة". إصدار اختاذ قرار أو التقومي مبعىن هو "عملية منظمة تنتج عنها معلومات تفيد يف
ويرى بعض الباحثني أن التقومي عملية يقوم هبا فرد أو مجاعة لتحديد مدى النجاح أو فشل يف حتقيق األهداف، 
ويؤكدون أن عملية التقومي ال تنحصر يف كوهنا تشخيص للواقع، وإمنا هي أيضا عالج للعيوب واألخطاء الواقعة، 

 3حتديد أوجه القصور، وإمنا جيب العمل على التغلب عليها.إذ ال يكفي 
ويشري أحد الباحثني إىل اتساع مفهوم التقومي بقوله "أن التقومي عملية تستمل على حتديد األهداف وتوضيح 

 4اخلطط وإصدار احلكم على األدلة ومراجعة أساليب األهداف يف ضوء هذه األحكام".
االجتماعي نتيجة لالنفجار املعريف وثورة االتصاالت وتعاظم التطلعات االجتماعية ومع تسارع معدالت التغري 

وانتشار االجتاهات الدميقراطية، بدأ التقومي ينظر إىل الفرد يف إطار تكامله مع اجملتمع، مث جتاوز الفرد إىل تقومي 
 عملية التقومي وإمنا وسيلة ملعاونة الفرد النظام يف مجلته وتفاعله، ومل يعد تقدير احلكم على األداء هدفا يف ذاته يف

على إدراك مدى توجه جهوده بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف ومهام الدور الذي يقوم به، ومن مث مينحه التقومي 
 القدرة على تطوير مستوى أدائه.

يف  األموركيف تسري   وينتقد هيدسون ارتباط مفهوم التقومي التام الذي يكون من خالل التقاء الناس معا ليناقشوا
العمل؟ وكيف يستطيعون حتسني سريها يف املستقبل؟ ويرى أن مصطلح تقومي له مدلوالت سلبية على كثري من 
العاملني، ويفضل أن يربط مفهوم األداء بوصف اهلدف من العملية مثل حتسني األداء وتطويره، والتقدم يف 

 التخطيط واالستثمار يف العنصر البشري.
 ويم األداء الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية:أهمية تق -7

تتنامى أمهية تقومي األداء الوظيفي عند أستاذ الرتبية البدنية والرياضية بتنامي الوعي مبا ميكن أن يقدمه لعمليات 
 التالية:التخطيط والتنظيم والتدريب والتوظيف يف أي مؤسسة تعليمية، وتربز أمهية التقومي يف اجملاالت 

إن التقومي مبا يقدمه من تشخيص علمي للواقع حيدد اجيابياته وسلبياته مينح املخطط الرؤية الصحيحة  - أ
الجتاه التغيري والتطوير وإعادة التنظيم، كما يقدم التقومي األسس املوضوعية اليت يتم من خالهلا كشف 

                                                             
 .31، ص4111الدوسري إبراهيم بن مبارك: اإلطار املرجعي للتقومي الرتبوي، مكتل الرتبية الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض،  1
 .44، ص4991الزيود نادر فهمي وهشام عليان، مبادئ القياس والتقومي يف الرتبيةـ د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،   2
 .411، ص4919الوكيل حلمي أمحد و حممد أمني مفيت: أسس بناء املناهج و تنظيماهتا، بدون طبعة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة   3
 .39، ص4911كيمبول وايلز: حنو مدارس أفضل، ترمجة فاطمة حمجوب، بدون طبعة، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة   4
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فيها، ومن مث تشجيع املتميزين منهم  داعاإلبمتايز األساتذة يف أدائهم، ومعرفة اجملاالت اليت حيسنون 
    1ومكافأهتم وظيفيا وماديا.

مبا يوفره من تغذية راجعة  واإلنتاجالدافعية ملزيد من العمل  وإجياديستخدم التقومي كمعزز ألداء األستاذ  - ب
عن مدى التقدم الذي يتم إحرازه يف اجتاه حتقيق األهداف املنشودة، واكتشاف جوانب العمل اليت 

 2تاج جهد إضايف آخر.حت
هدف إن أمهية التقومي تتحدد يف كونه وسيلة مهمة ملعرفة مدى التقدم الذي حيرزه األستاذ حنو حتقيق  - ت

املسطرة، حيث أن جناح وتطوير الرياضة املدرسية يتوقف على مدى قدرة األستاذ يف األهداف من 
 3التحسني والتطوير وكذا حتقيق أهدافها.

خيدم ختدمي األداء الوظيفي أغراضا مهمة للرؤساء واملرؤوسني على حد سواء، حيث أن التقومي الوظيفي  - ث
يف حد ذاته هو تقومي لألداء الكلي للمنظمة ويكشف نقاط القوة والضعف يف وظائف املؤسسات 

األداء تستطيع والتوظيف، ومن خالل تقومي  واإلشرافالتعليمية يف جماالت التخطيط والتنظيم والرقابة 
 4هاته األخرية أن تعيد النظر يف سياستها وبراجمها يف جمال استخدام الطاقة البشرية.

ويرى العبودي واجلبوري أمهية التقومي من كونه "عملية طبيعية حيتاج إليها كل فرد يف حياته العامة واخلاصة، فكل 
ا وليعرف أساليب سلوكه فيقوي اجتاهاته ليعرف أخطاءه فيتجنبه –منا حيتاج ألن حياسب نفسه من اآلخر 

 5فيها".
فالتقومي يعطي العاملني عامة وأستاذ الرتبية البدنية والرياضية باألخص شعورا بالثقة يف النفس، ويزوده باملعلومات 

األستاذ يف القرارات متصلة بالتخطيط والتنفيذ والتوجيه واملتابعة تؤدي إىل زيادة اجيابية ملردود الالزمة ما إذا كانت 
 6حتقيق األهداف املسطرة وتطوير مهاراته.

وعلى ضوء ما سبق طرحه يتضح أن التقومي أمر يف غاية األمهية لألستاذ يف تقدير مدى حتقيق األهداف مما يؤدي 
 إىل التحسني املستمر يف األداء للوصول إىل أفضل النتائج.

 أهداف تقويم األداء الوظيفي: -8
املرتتبة على تقومي األداء الوظيفي، ويعين ذلك أن  واألهدافتزخر أدبيات الفكر اإلداري بالعديد من الفوائد 

أهداف عملية تقومي األداء الوظيفي ليست ثابتة، وإمنا تتغري على مر الزمن، كما أهنا تتغري من منظمة إىل أخرى 

                                                             
 41، ص4991املطريي رجا حجيالن وامحد عبد اهلل العلي، تقومي كفاءة املوظف بني النظرية و التطبيق، بدون طبعة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،   1
 .413، ص4914عبد املوجود و حممد عزت و آخرون: أساسيات املنهج و تنظيمه، بدون طبعة، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة،   2
 .419، ص4994نشوان زكي حممود : إدارة املوارد البشرية، بدون طبعة، دار السالسل للطباعة و النشر و التوزيع، الكويت،   3
 .334م، ص4999منصور أمحد: املبادئ العامة يف إدارة القوى العاملة، بدون طبعة، وكالة املطبوعات الكويتية، الكويت  4
 ،4914جلبوري : اإلجتاهات املعاصرة يف التدريب أثناء اخلدمة، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،العبيدي غامن سعيد و حنان عيسى ا  5
 .44ص
 .44-44، ص4991ديسكون نانسي: تقومي األداء وسيلة حتسني النوعية يف تنمية املوارد البشرية، بدون طبعة، معهد اإلدارة العامة، الرياض   6
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قبة املوظفني، وتستخدم اآلن من أجل زيادة فعالية منظمة فقد استخدم تقومي األداء الوظيفي من أجل متابعة ومرا
   1من خالل تطوير وإدارة القوى البشرية املوجودة هبا.

أهداف تقومي األداء الوظيفي داخل أطر حمددة، منهم الندي وزميله فار  وقد حاول بعض الباحثني تصنيف 
(landy & far  اللذان صنفا هذه األهداف إىل ثالثة أقسام هي ):كما يلي 
تتضمن توفري معلومات أساسية وضرورية الختاذ بعض القرارات املتصلة بالرتقيات  األهداف اإلدارية: -8-1

والتعيني والنقل والفصل واملكافآت أما بالنسبة ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية تتمثل يف الصلة بني هذا األخري 
 وتنظيم احلصة يف إطار واحد.واملؤسسة التعليمية واالعتماد على ترتيب 

وتتضمن حتسني وتطوير وسائل االتصال وتوطيد العالقة بني األستاذ والتالميذ أهداف التوجيه والتطوير:  -8-4
 وحتسني مستوى األداء ككل والدافعية للعمل وختطيط التطور الوظيفي لألستاذ.

ألداء للتأكد من صحة إجراءات وتتضمن استخدام املعلومات وبيانات تقومي ا أهداف البحث: -8-3
 2االختيار، وتقومي فعالية الربامج التعليمية والتدريبية، وإجراءات احلوافز ومستوى الرضا الوظيفي.

أهداف تقومي األداء الوظيفي إىل أهداف خاصة باملنظمة وأخرى خاصة باألفراد، ويرون أن  وقد قسم لولر وزمالءه
حىت تقومي األداء الوظيفي إىل توفري معلومات عما جيري على أرض الواقع، املنظمات هتدف من وراء تبين نظام 

تتم عملية تطوير التخطيط، وكذلك التأثري املباشر على سلوك العاملني، والتغلب على نواحي الضعف يف أداء 
   3العاملني، وحصول العاملني على تغذية راجعة على أدائهم الوظيفي.

 ( أن األغراض من تقومي األداء الوظيفي هي كما يلي:Maroney &Buckeliويرى مروين وزميله بكلي )
  األغراض الدافعية: وتتضمن استخدام معلومات التقومي بتحديد الزيادة يف األجور وتقدير أهلية األستاذ

 للوظيفة اليت يشغلها، واختاذ قرارات الرتقية.
 ورفع  إمكاناهتمساتذة ومساعدهتم يف تطوير األغراض التطويرية: وتتضمن مساعدة املؤسسة يف إرشاد األ

 مستوى رضاهم الوظيفي وتشجيع األداء الناجح. 
الوظيفي اليت قمنا بصياغتها على حسب موضوع الدراسة واليت  لألداءوحدد درة والصباغ أهداف عملية التقومي 

 تتمثل فيما يلي:
 األساتذة. تزويد املفتشني يف املؤسسة الرتبوية مبعلومات عن مستوى أداء -
 اقرتاح اإلجراءات الالزمة لتحسني أداء األساتذة عن طريق التدريب داخل املؤسسة أو خارجها. -

                                                             
ف العربية البسامي عبد الرمحان بن حممد: تقومي القيادات اإلدارية لألداء الوظيفي بالكليات العسكرية )رسالة ماجيستري غري منشورة( أكادمية ناي  1

 ـ13ه، ص 4141للعلوم األمنية، الرياض ، اململكة العربية السعودية، 
2 landy, frank and trumbo, don; psychologv of work behavior, homewood : the Dorsey press , 
1998 lawler , maroney, p14-16. 
3 Moorhead, G and , Griffin, R.W (1989) Organizational Behavior Boston: Houghton Milffli 
Company, p5. 
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 األساتذة يف حتقيق أهداف املنهاج الرتبوي. إسهاماحلكم على مدى  -
 .الكشف عن قدرات األساتذة -
 تزويد مديري املؤسسات مبعلومات حقيقية عن أداء وأوضاع األساتذة. -
التقومي متثل أداة االتصال بني املدير واألستاذ حيث تسهم يف تسهيل الفهم املشرتك بني إن عملية  -

 الطرفني.
ويرى خضور أن التقومي املستمر لنتائج األداء يهدف إىل معرفة مدى جناح وفشل اخلطط والسياسات، وردود 

ملهام التنفيذ من خالل القيام خبطوات األفعال املختلفة عليها، والتعرف على سلوكيات ومستويات أداء املكلفني 
متابعة عديدة متنوعة للوصول إىل احلقيقة واستخالص النتائج املطلوبة منها لصاحل العمل، هبدف اكتشاف 

  1األخطاء ومعاجلتها، والتعرف على الثغرات والنواقص للعمل وتصحيحها.
 طرق تقويم األداء الوظيفي: -9

ظيفي منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد ومنها ما ميكن استخدامه لغرض توجد طرق متعددة لتقومي األداء الو 
واحد، ومنها ما هو متعدد األغراض، ونظرا لكثرة هذه الطرق فقد قام بعض الباحثني بتصنيفها، أما وفقا حلداثتها 

طريقة واحدة ميكن أو قدمها، إما وفقا للبساطة أو التعقيد يف أسلوب التطبيق ويشري الضلعان إىل أنه "ال يوجد 
استخدامها كافة املنظمات ولكافة األغراض ويف مجيع األوقات واألماكن، فالطريقة الناجحة يف إحدى املنظمات 

 أو إحدى الدول ال يعين جناحها يف منظمة أخرى. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .91، ص4111عفاف عبد الكرمي: طرق التدريس، كلية الرتبية الرياضية، بدون ط، منشأة املعارف باإلسكندرية، القاهرة،   1
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 خالصة:
من خالل هذا الفصل مت تناول األداء الوظيفي والذي يعد جمموعة من األنشطة واملهام اليت يقوم هبا األستاذ داخل 

خاصة بتطوير الرياضة املدرسية، مع التطرق إىل  وأخرىاملؤسسة الرتبوية من أجل حتقيق األهداف اخلاصة به 
، كما ألقينا الضوء بشيء من الوظيفةخمتلف جوانبه، حمدداته، عناصره من اجلهد املبذول من طرفه ومتطلبات 

للمختصني ذو اخلربة يف هذا اجملال ملا هلا من أثر على  بإجراءاهتاالتفصيل إىل عملية تقييم األداء واليت يوصى القيام 
لفرد العامل وانعكاسها على مستوى أدائه لتكون عملية تقييم األداء ضرورة البد منها لقياس الكفاءة واحلكم ا

 على الفرد وحماولته حتسني أدائه وحتفيزه للوصول إىل املستويات العالية منه.
ألي  واإلنتاجيةالتنظيمية عموما من خالل كل ما مت تناوله جتدر اإلشارة إىل أمهية إبراز قيمة األستاذ يف العملية 

مؤسسة تربوية وتسعى إىل حتقيق امليزة التنافسية ضمن عامل املؤسسات من خالل أداء أفرادها العايل والذي يفرض 
على املؤسسة االهتمام باملورد أو العنصر البشري بصفته احملرك األساسي واهلام الذي ال ميكن االستغناء عنه يف أي 

الرتبية  أستاذانعكاسها على و ل الرقي بالرياضة املدرسية الناجحة نشاطاهتا يف يومنا هذا يف سبي األحوالحال من 
أمهيته يف املؤسسة ودوره الفعال أثناء  خاللوالرياضية الذي سيكون حمور الفصل الثالث للدراسة من  البدنية

    احلصة.
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 تمهيد:

ء يف امد عليه األوليتإن من أهم املراكز يف املنظومة الرتبوية األستاذ وهو القطب الفاعل فيه وهو األمين الذي يع

األمور بثقة واطمئنان ومدرس الرتبية البدنية والرياضية من بني هؤالء والذي وجب أن تتوفر فيه بعض املواصفات 

العملية الرتبوية وكذا العالقة مع غريه واجلوانب احمليطة به، وهو ما مييز اعتقادنا يف الرتبية البدنية  إجناحألجل 

ي والبدين، وذلك الطابع املنسجم مع مجيع شرائح اجملتمع،وتلك والرياضية، هو ذلك النشاط احليوي والفكر 

نفه من غريه ونضيف أنه ليس من املمكن حتضري أستاذ الرتبية البدنية والرياضية صامليزات العقلية والذكائية اليت ت

يات التعليم دون املرور بالتعرف على خمتلف الرياضات اليت من املمكن مصادفتها يف املدرسة لذا فهو يعمل ملقتض

 تطوير القابلية التعليمية للتلميذ. إىلويسعى 

القليل منها حىت  إجيادومن الصعب جدا أن جند كل املواصفات املطلوبة متوفرة يف شخص واحد، لكن ميكن 

ميكن أداء واجبه التعليمي على أحسن وجه لذا فالبد من مدرس هذه املادة أن يكون ذو شخصية مرغوب فيها 

القيادة الراشدة وال يفوتنا بأن نقول هناك فرص كبرية لتنمية مواصفاته من خالل خرباته امليدانية  وميتلك صفات

 وعندما تتوضح له مدى احتياجه هلا.
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 األستاذ: -1

يقول بولد يورو أنه القائد فهو املنظم واملبادر لوحدة العمل والنشاط يف مجاعة الفصل، فهو يعمل إلكساب 

التالميذ واملعلومات واملعارف وتقوميهم يف النواحي املعرفية واملهارية فحسب، بل يتضمن عمله أيضا تنظيم مجاعة 

كالرك أن األستاذ يعد مصمما لبيئة التعلم فهو الذي الفصل أو العمل على تنميتها تنمية اجتماعية ويرى وليام  

اليت يسري  اإلسرتاتيجيةالتعليمية وحيد أهداف الدرس ويقوم بإعداد املواقف التعليمية والرتبوية ويقرر  األنظمةيبتدع 

يات األداء عليها املتعلم ليتم التفاعل بينه وبني معطيات هذه املواقف التعليمية لكي يتم التعلم وكذلك حيدد مستو 

 .األداءاملراد اجنازها من قبل املتعلم وأساليب تقومي 

حمددا  أن مكونات املهنة الرتبوية من خالل وحدهتا وعالقته املرتابطة تعطي لنشاط األستاذ اجتاها إىلويشري بونبوار 

 طبيعة هذا وتطبعه عمله بأسلوب املريب لذا فاالختيار املهين لدور وظيفي متخصص يتطلب وجود ارتباط بني

الدور ومتطلباته من قدرات وكفاءات ختصصية مناسبة وبذلك يتضح دور مدرس الرتبية البدنية والرياضية جتاه 

 1.واإلنسانيةحتقيق الربامج الرتبوية واليت تتطلب أستاذا على مستوى عال من الكفاية ومن املهارة النفسية والفكرية 

يف انفجار العملية الرتبوية لصياغتها الصياغة املناسبة للتالميذ والطالب  املدرس هو حجر الزاوية الذي ال غىن عنه

 2حبيث تتيح أفضل السبل وأقومها لتثقيف القول وتشكيل املواطن العريب الكفء.

ومن الركود إىل احلماس  اإلجيابوخالصة القول أن املدرس يسعى إىل تنمية القدرات االجيابية من السلب إىل 

 تلف املواقف التدريسية.والفعالية يف خم

إن صمت التالميذ وانتباههم لشرح املعلم ليس معيارا لكفاءته فلم يعد املعلم ناقال للمعرفة بل مسؤوال عن تربية 

وتوظيفها من أجل بلوغ أرقى  اإلنسانيةأجيال وتعديل سلوكهم حنو االجيابية مبا يعين االهتمام مبكونات الشخصية 

 املستويات.

                                                             
 .091-091، ص0991حممد محامي، أمني اخلويل: أسس بناء برنامج الرتبية الرياضية، بدون طبعة ، دار الفكر العريب، مصر،  1
 .012، ص3112، بدون دار نشر ، عمان 0طمد فايز مراد دندش : اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريس، حم 2
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 ة البدنية والرياضية:أستاذ التربي -2

يعد أستاذ الرتبية البدنية والرياضية املدرس األمني الذي يعتمد عليه أولياء األمور بثقة واطمئنان كما يلقى الوطن 

مستقبل الوطن كما يستمد املدرس القدوة الين يشرك هبا الطلبة على عاتقه مسؤولية تربية النشء الذي هو مبثابة 

 1عنه عاداته واجتاهاته وقيمه ومبادئه ومقاصده.فهم يتأثرون به وينقلون 

وتكون كليات ومعاهد الرتبية املختلفة للمدرسني بإعداد أستاذ املستقبل جتعله يلم بقواعد التدريس املناسبة نظريا 

هه وتطبيقيا من خالل الرتبية العلمية اليت ما هي إال إعداد الطالب يف أول حياته ملهمة التدريس حتت إشرافه وتوجي

 معا.

وقد عرب أحد املدربني عن طبيعة األستاذ بقوله: "إن عملية الرتبية تقوم بني الفرد وعوامله الثالثة، عامل الطبيعة 

 امل".مله والتفاعل بني الفرد وهذه العوعامل اجملتمع وعامل األخالق، وهو عن املدرس بني الفرد وعوا

  اهلدف املنشود.املدرس يبني ويشرف ويرشد حىت يسهل هذا ويوجهه اىل

 مواصفات األستاذ الناجح في درس التربية البدنية والرياضية: -3

من الصعب جدا ان جند كل املواصفات املطلوبة متوفرة يف شخص واحد، لكن ميكن اجياد القليل منها حىت ميكن 

غوب فيها من أداء واجبه التعليمي على أحسن وجه لذا فالبد من مدرس هذه املادة أن يكون ذو شخصية مر 

وميتلك صفات القيادة الراشدة حبيث حبذا لو كان يلعب الدور املثايل للتالميذ يف أداء املهارة حبيث يشرك نفسه 

يف النشاطات الرياضية معهم وال يفوتنا بأن نقول هناك فرص كبرية لتنمية مواصفاته من خالل خرباته امليدانية 

  2وعندها تتضح له مدى احتياجه هلا.

                                                             
 .011، ص3112، بدون دار نشر ، عمان 0مد فايز مراد دندش : اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريس، طحم 1
 ، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة3بسطويسي أمحد بسطويسي، عباس أمحد صاحل السامرائي: طرق تدريس الرتبية الرياضة، ط 5

 .039، ص0991املوصل،
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  1جيب أن منيز ما يلي:وهنا 

 .أن هناك صفات خاصة متيز شخصية الفرد مهما كانت مهمته او عمله 

  أن هناك مكاسب أساسية وصفات ختصة بشخصية املدرس جيب أن يتصف هبا كل املدرسون مبا فيهم

 أستاذ الرتبية البدنية والرياضية.

 غريه، حبيث تعطيه بشخصيته الذاتية يف  أن هناك مقومات خاصة متيز مدرس الرتبية البدنية والرياضية عن

 مهنته.

 ومن اخلصائص اهلامة اليت جيب أن تكون يف شخص مدرس الرتبية البدنية والرياضية جند:

 .اخلصائص البدنية واملهارية 

 .اخلصائص الصحية 

 .اخلصائص العلمية 

 .اخلصائص االجتماعية 

 .خصائص االستعداد للمهنة 

والفنية واملهارية من أهم اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف مدرس الرتبية البدنية والرياضية وتعترب القدرات البدنية 

 هلذا عمدت مجيع مدارس التكوين إىل اعتماد بطارية اختبارات قبول املكونني كما يلي:

 .االختبارات الصحية 

 .)االختبارات الشخصية )النفسية 

 .اختبارات القوام 

  ية.االختبارات البدنية واملهار 

                                                             
، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة 3بسطويسي أمحد بسطويسي، عباس أمحد صاحل السامرائي: طرق تدريس الرتبية الرياضة، ط 1

 .021، ص0991املوصل،
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 .ال يتوقف إجراء هذه االختبارات عند القبول فقط بل تالزمهم طوال تكوينهم الدراسي 

إن متطلبات عمله امليداين تفرض عليه أن يكون جدي وحيوي يف سلوكه ونشاطاته حيث يعطي لتالمذته القدوة 

جناحه يف واجبه مع  للقدرات واالستعدادات والرغبات الرياضية وكونه يتمتع مبعنويات نفسية جد مرتفعة من

تالمذته، إضافة إىل هذا فإن تعليم املهارات احلركية يتوقف بالزيادة على تعليمها وممارستها وكذا القدرة على 

 1وتصحيح أخطائها. -تعليمها –توضيحها 

 .االهتمام بزيه الرياضي خالل الدرس والبحث على ارتداء الزي الرياضي 

  املالئمة للدرس.القدرة على اختيار متارينه 

 .إتباع طريقة التسلسل يف احتياج التمارين 

 .جيب أن يتمتع بطريقة تصحيح األخطاء بسرعة وبإيعاز مشجع 

 .أن يوجه اهتمامه إىل مجيع املتمدرسني 

 .الدقة يف املالحظة واستخالص األخطاء الشائعة 

لعامة فيما خيص النجاح يف إن شخصية املدرس ميكن ان تكون أكثر أمهية من ثقافته االشخصية:  -3-1

  2عمله. ومن بني الصفات العامة اليت يتجلى هبا أستاذ الرتبية البدنية والرياضية حىت يكون مقبوال يف عمله:

 .يهوى مهنته وحيرتمها ويؤمن برسالتها وأهدافها يف تربية النشء 

 .أن تكون له مؤهالت القيادة باإلستحواذ على ثقة تالميذه 

  جيد يف اختصاصه وما يتعلق به من علوم أخرى.أن يكون تأهيل 

 .أن يكون حازما يف ضبط نفسه يف مواقف اإلثار 

                                                             
1 EySenck. HJ, And Meili WA-Encyclopedia of psychology, London, Search press, p33.    

 رشيد و آخرون : العالقات اإلنسانية بني املدرس و آثارها يف سري درس الرتبية البدنية و الرياضية )مذكرة ليسانس غري منشورة(مستغامن،ميلود  2
 .03، ص0991
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أول ما يتبادر إلينا أهنا اللياقة البدنية ومن املمكن تعريفها واليت هي مقدار االستعداد اللياقة الشاملة:  -3-2

وافع مستمرة ةاحلفاظ على التوازن مع الوظيفي لتكيف األعضاء مع البيئة ةالتفاعل مع مؤثراهتا خالل وجود د

 الشدة والقدرة يف التجدد السريع للنشاط احلركي.

إذ أن من متطلبات املدرس وعمله تفرض عليه أن يكون مظهره وسلوكه ونشاطاته فيها من احليوية اليت من خالهلا 

باملعنويات النفسية اليت تغذيها جناحه يف تعطي لتالميذه القدرة واالستعداد وامليول للرياضة باإلضافة اىل تزويده 

 1عمله مع التالميذ.

من أول التجارب اليت ميتلكها املريب هو إحساس بوجوده كشخص قيادي يظهر لتالميذه  اإلتزان: -3-3

 باملظاهر اإلجيابية ويكون له شعور مبا يتناسب واحلقيقة اليت تطلب منه.

الكفء هو الذي جيوب وحياول إجياد أساليب جديدة ويبتكر طرق األستاذ  قابلية اإلبداع واإلبتكار: -3-4

تنفيذية جديدة لتوضيح وتوسيع مدارك تالميذه مبا ينسجم ونوع الفعاليات املراد تطبيقها ضمن وسائل وخطط 

 علمية متطورة واضعا أهدافا ملا يعمل.

تعاد عن األمناط التقليدية يف القدرة على رؤية عالقات جديدة إلنتاج أفكار جديدة واإلب يعرف اإلبداع:

 2التفكري.

 مكان األستاذ في الدرس: -4

إن أخذ املكان املناسب للمدرس داخل الدرس يلعب دورا مهما يف جناحه ويعطيه احليوية يف حتقيق األهداف 

ء أثناء املوضوعة له. ووجود املدرس يف مكانه املناسب يؤدي إىل التزام التالميذ بالنظام والطاعة ومراقبة األخطا

 األداء وحتديد أسباهبا.

                                                             
 .02، ص0991عباس أمحد صاحل السامرائي : طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضية، بدون ط، بدون دار نشر، بغداد  1
، بدون ط، دار الفكر االبتدائيةبعض األنشطة و أساليب التعليم يف تدريس العلوم على تنمية التفكري لتالميذ  استخدامبراهيم: أثر صائب أمحد إ 2

 .11، ص0990للنشر، بغداد، 
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ومكان املدرس الصحيح يضفي عليه الصفة القيادية. واخلربات املكتسبة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية توضح لنا 

 1األماكن اليت جيب أن يأخذها املدرس يف الدرس.

لنشاط احليوي والفكري والبدين عن إن ما مييز اعتقادنا دوما مدرس الرتبية البدنية والرياضية عن غريه، هو ذلك ا

غريه، وذلك الطابع املنسجم مع مجيع شرائح اجملتمع، وتلك امليزات العقلية والذكائية اليت تصنفه عن غريه ونضيف 

أنه ليس من املمكن حتضري مدرس الرتبية البدنية والرياضية دون املرور بالتعرف على خمتلف الرياضات اليت من 

املدرسة لذا فهو يعمل ملقتضيات التعليم ويسعى إىل تطوير القابلية التعليمية للتلميذ  املمكن مصادفتها يف

  2واكتساب املبادئ األساسية نظريا وتطبيقيا، لتعلم املهارة األساسية وتطوير خمتلف الصفات البدنية الالزمة.

 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية: -5

ية والرياضية على إكساب التالميذ السلوكيات املرتبطة باجملاالت النفسية احلركية ال يقتصر دور مدرس الرتبية البدن

واملعرفية والوجدانية من خالل أنشطة الدرس الداخلي ةاخلارجي فقط ولكن هناك العديد من الواجبات اليت جيب 

 عليه أن حيرص على حتقيقها.

 يقها.هناك العديد من الواجبات اليت جيب عليه أن حيرص على حتق

 3واجبات األستاذ إتجاه التالميذ: -5-1

 .أن يكون قدوة حسنة لتالميذه يف مظهره وسلوكياته وتصرفاته داخل وخارج املدرسة 

 .أن يكون املدرس حازما وعطوفا يف تعامله مع التالميذ 

 .أن يعمل على إتاحة فرص التدريب على القيادة للتالميذ 

  التالميذ والعمل على ضبط النفس.االبتعاد عن السلوك العدواين اجتاه 

                                                             
1 EySenck. HJ, And Meili WA-Encyclopedia of psychology, London, Search press, p288.    
2 B, and Buckely, R.Does Research in Performance Appraisal influence the Practice of 
Performance Appraisal ? Regrefully  not . public personnel Management, p10. 

 .011-011ص، 3112، بدون دار نشر ، عمان 0س، طمد فايز مراد دندش : اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريحم 3
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 .تقدمي اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة مما يستلزم الدراية هبا 

 .توفري جو الطمأنينة واألمن كي يبدع التالميذ والعمل على ضبط النفس 

 .)العناية بالتالميذ اخلواص )املعاقني واملوهوبني 

  التالميذ للحركات الرياضية.الرتكيز على تصحيح األخطاء ومعاجلتها أثناء أداء 

 .القدر على هتيئة الظروف املناسبة لنمو تالميذه 

 .تعليمهم تعليما مباشرا وذلك جبعلهم قادربن على التعامل الناجح مع مواقف احلياة 

 .يؤثر يف التلميذ بأقواله وأفعاله ومضاره وسائر تصرفاته اليت ينقلها التالميذ عنه 

  عليها التلميذ بسبب فعاليتها يف التدريس.النظر إىل املكاسب اليت حصل 

  التمتع بشدة املالحظة لسلوك التالميذ ومعاونتهم على أداء عملهم. واالستجابة ألسئلتهم وردود

 أفعاهلم.

 .اإلبقاء على طرق التدريس أو تغيريعا حسب استجابة التالميذ املباشرة هلذه الطرق 

 1واجبات األستاذ تجاه عملية التدريس: -5-2

 لعناية بتحضري درس الرتبية البدنية والرياضية قبل تدريسه مبدة كافية.ا 

 .اصطحاب التالميذ من الصف وأخذ الغيابات قبل بداية احلصة 

  العمل على حتقيق األهداف املوضوعة للدرس وفقا للعالقة العضوية بني هدف الدرس وحمتواه وطرق

 التدريس.

  فية، احلس احلركي، وجدانية(.العناية بتحقيق اجلوانب الرتبوية )املعر 

 .العناية بالفروق الفردية لدى التالميذ بدون إمهال 

 .اشرتاك التالميذ يف التخطيط ألنشطة املنهاج 
                                                             

 .21-22، ص0991، دار األطلس للدراسات و الرتمجة و النشر ،3أمحد مهين: الرتبية الرياضية احلديثة، ط 1
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 .قيادة العملية الرتبوية وتنفيذ رسالة املنهاج والرسالة العلمية املوكلة إليه 

 مستمرة ال تتوقف. النمو املتجدد واملستمر بل وعليه ان ينمي هو نفسه وجيددها بصورة 

  توجيه نشاط التالميذ توجيها ميكنهم من التعليم ذاتيا مبعىن ان يكون القسط األكرب من النشاط يف

 العملية التعليمية من نصيب التالميذ أنفسهم.

 1واجبات أستاذ التربية البدنية ةالرياضية في التعليم المتوسط: -5-3

 ميكن تقسيمها إىل قسمني وهي:

 عامة: وتتمثل يف إعداد املالعب وجتهيز األدوات قبل بدء الدرس.واجبات 

واجبات خاصة: أما الواجبات اخلاصة باملرحلة املتوسطة وهي الواجبات اليت تتعلق بالصفات اجلسمية 

 والسيكولوجية وهي تتمثل يف:

  درس الرتبية الرياضية.حتقيق األهداف الرتبوية وذلك عن طريق ممارسة األنشطة البدنية املهارية يف جمال 

  التنسيق بني مكونات العمل أثناء سري الدرس ومالحظة تقليل التمارين اخلاصة باملطاولة. جتنبا لتعب

 التالميذ وذلك بوجود فرتات راحة بني عناصر الدرس.

 .الرتكيز على تنمية املهارات والفنيات الرياضية املختلفة 

 ادرات سواء يف الدرس أو خارجه.اإلكثار من املنافسات، واملسابقات واملب 

 .دراسة النواحي االجتماعية والنفسية لتالميذ املرحلة يف نواحي بدنية 

   العمل على أساس كل تلميذ بأنه عضو عامل يف درس الرتبية البدنية وذلك بتكليفه مبهارات إدارية

 كاملساعدة يف ختطيط امللعب.

 ية النشاط.الوقوف على نقاط القوة والضعف للتالميذ يف تأد 

                                                             
، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة 3بسطويسي أمحد بسطويسي، عباس أمحد صاحل السامرائي: طرق تدريس الرتبية الرياضة، ط 1

 .001-001، ص0991املوصل،
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 5-4- :1واجبات األستاذ نحو اإلمكانيات المادية للمدرسة 

 من العوامل املؤثرة يف طرق تدريس مادة الرتبية الرياضية نوعية وكمية اإلمكانيات املادية املتاحة.

إمكانيامتمكنة واألستاذ الناجح اجملد ملادته املخلص ملصلحة تالميذه يستطيع أن ينفذ درس الرتبية الرياضية بأقل 

ةعلى األقل ان يقوم بتنمية القدرات اجلسمية واملهارات األساسية حىت بدون استخدام ألي أدوات وبطريقة 

 مشوقة مليئة باملنافسات واملسابقات، لذلك جيب على املدرس اآليت:

 أو نادي أو  جيب أن يعمق عالقاته جبميع اهليئات احمللية املوجودة يف البيئة اليت يعمل هبا مثل: مصنع

 مجعية علمية ....اخل، حىت ميكن استغالهلا يف عمل املدرس.

 .تعميق عالقاته بأولياء أمور التالميذ مما يساعد على توفري بعض اإلمكانيات اإلضافية 

 .جيب عليه ان خيطط على أساس واقعي احتياجاته وطرق تغطيتها 

  احمليطني بعمله من الزمالء وإدارة املدرسة االستفادة من مبادرات ومسامهات وأفكار التالميذ ومجيع

 وأولياء األمور.

 واجبات األستاذ نحو أسرة المدرسة: -5-5

على مدرس الرتبية البدنية والرياضية أن يفرض وجوده داخل اجلماعة الدراسية عن طريق القيام بعمله بأكمل وجه 

حماولة رفع الوعي الرياضي لزمالئه من مدرسي عن طريق تعميق عالقاته بالطلبة وعدم التنازل عن تدريس مادته و 

 املواد األخرى وكذلك إدارة املدرسة بوسائل اإلقناع السمعة.

واملدرس الناجح الذكي ذلك الذي حيسن مركز الرتبية البدنية والرياضية يف املدرسة عن طريق عمله اجليد وقدرته 

 احلسنة.

 
                                                             

 .90، ص0999لكتاب للنشر، بدون بلد، ، مركز ا0حممود سعد نيللي، رمزي فهيم: طرق التدريس يف الرتبية الرياضية، ط ناهد 1
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 واجبات األستاذ نحو المراحل السنية: -5-6

أن يكون ملما إملاما جيدا بالنواحي البيولوجية والنفسية واحلركية للمراحل السنية املختلفة عند حتصريهم  عليه

 1وتدريسهم للحصة حىت تسري العملية التدريسية بدون خماطر على تطوير ومنو التالميذ.

 دور األستاذ في استخدام الوسائل التعليمية: -6

 ة التعليمية وكذلك اهلدف من استخدام الوسيلة التعليمية جيب على املدرس حتديد اهلدف من الوحد

 املختارة.

 .اختيار املدرس أنسب أنواع الوسائل التعليمية لتعليم النشاط التعليمي 

  أن يكون ملما خبصائص املتعلمني حىت يكون اختياره للوسيلة التعليمية مناسبا للخصائص السنية

 ائهم املهارية.للمتعلمني، وخلرباهتم السابقة وملستوى أد

 .أن يكون ماهرا يف ختصصه، فهذا جيعله متفهما لدقائق املهارة وخلصائصها احلركية 

 .أن يكون على دراية كاملة بأنواع الوسائل التعليمية وطرق إعدادها واستخدامها 

 دور األستاذ نحو المتعلمين عند استخدامه الوسائل التعليمية: -7

 ئل التعليمية أن يقوم بدور هام حنو املتعلمني وهذا الدور يتلخص يف:جيب على املدرس عند استخدامه الوسا

 .حتقيق الراحة اجلسمية والنفسية للمتعلمني 

 تعلمني للتعلم.استثارة دوافع امل 

  مراعاة أن يكون كل متعلم يف مكات يسمح له باستقبال الوسيلة التعليمية بطرق جيدة، أي وضوح

 الوسيلة جلميع املتعلمني.

 ملتعلمني على تقدمي االستفسارات حول موضوع التعلم وكذلك مناقشته أهم نتائج التعلم.تشجيع ا 
                                                             

 .91-92، ص0999لكتاب للنشر، بدون بلد، ، مركز ا0ناهد حممود سعد نيللي، رمزي فهيم: طرق التدريس يف الرتبية الرياضية، ط 1
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 وكذلك جيب على املدرس يف اختياره للوسيلة التعليمية مراعاة بعض االعتبارات:

 .أن تكون الوسيلة مناسبة الحتياجات املوقف التعليمي 

 .أن تعطي الوسيلة صورة صادقة ملا يراد تعليمه للمتعلمني 

 .أن تكون مناسبة لقدرات املتعلمني 

 وظائف األستاذ أثناء النشاط: -8

ميكن للمدرس أن يؤدي عدة وظائف أثناء الوقت الذي ينشط فيه التالميذ يف عمل حركي، بعض هذه الوظائف 

 1تسهم مباشرة يف أهداف الدرس والبعض له إسهام يف أهداف الدرس وميكن تلخيص هذه الوظائف يف اآليت:

  تعديل األعمال لألفراد وللمجموعات الصغرية.تغيري و 

 .إعطاء تغذية راجعة للمتعلمني 

 .مالحظة وحتليل استجابة التلميذ 

 .االحتفاظ ببيئة تعلم منتجة 

 .توضيح وتعزيز األعمال للمتعلم 

 .االحتفاظ ببيئة تعلم آمنة 

 .السماح للتالميذ باخلروج من الدرس لألعذار املقبولة 

 مع التالميذ الذين ال يرغبون املشاركة يف الدرس. االنشغال يف احملادثة 

 .االهتمام بالطالب املصابني 

كل من هذه السلوكيات هلا درجات خمتلفة من القوة للنهوض باألداء احلركي للتالميذ وإلجناز أهداف أخرى 

 للدرس.

                                                             
، دار الفكر العريب، القاهرة، 2الرياضية املدرسية، دليل معلم الفصل و طالب الرتبية البدنية الرياضية، ط عدنان درويش جلون و آخرون: الرتبية 1

 .030، ص0991
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 سلوك األستاذ أثناء النشاط:  -9

 ويصنف سلوك املدرس التعليمي أثناء النشاط إىل:

وهو السلوك الذي ليس له قوة اإلسهام يف حمتوى الدرس بأي قدر والذي يبعد سلوك غير مسهم:  -9-1

 املدرس عن الوظائف التعليمية ومن أمثلة ذلك: استقبال الزائرين اصناء سري الدرس.

بيئة التعلم هذا السلوك وإن كان يركز فيه االنتباه على التالميذ وعلى و  السلوك غير مباشر في اإلسهام: -9-2

 إال أنه ليس له إسهام مباشر يف حمتوى الدرس مثل مراعاة املصابني.

إن سلوك املدرس املسهم مباشرة بالدرس له قوة مؤثرة على فعالية  السلوك المسهم مباشرة بالدرس: -9-3

 1وية.تعلم التلميذ للمحتوى وهناك ست وظائف للمدرس تتداخل يف بعضها البعض وتسرع من العملية الرتب

وذلك من خالل دروس الرتبية البدنية والرياضية املقررة يف املنهاج  تدريس التربية البدنية والرياضية: -9-4

 املدرسي حسب كل صف دراسي.

وهي األنشطة املكملة للدرس وذات الطابع تطبيقي وتتم داخل أسوار  إدارة النشاط الداخلي: -9-5

 املؤسسة.

وهي أنشطة ذات طابع تنافسي حيث متثل فرق املدرسة ومنتخباهتا يف  إدارة النشاط الخارجي: -9-6

 املسابقات خارج أسوار املؤسسة.

وهي أنشطة تتعهد حاالت اإلعاقة بأنواعها مبا يناسبها وملدرس الرتبية البدنية  إدارة البرامج الخاصة: -9-7

 2والرياضية عدة مسؤوليات تعليمية ميكن إجيازها:

                                                             
 .11-11، ص3111عفاف عبد الكرمي: طرق التدريس، كلية الرتبية الرياضية، بدون ط، منشأة املعارف باإلسكندرية، القاهرة،  1
 .091، ص0991ار الفكر العريب، بدون بلد، ، د0الرتبية الرياضية، طأمني أنور اخلويل: أصول  2
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 دريس بدًء من املستوى اليومي ومرورا باملستوى قصري املدى ووصوال للمستوي طويل التخطيط الواعي للت

 املدى.

 .صياغة األغراض التعليمية اإلجرائية السلوكية اليت حتقق أهداف املنهج 

  انتقاء احملتوى من ألوان األنشطة البدنية واحلركيو والرياضية املختلفة واليت حتقق األغراض التعليمية وتتيح

 اب التالميذ حلصائلها السلوكية.اكتس

  اختيار وتنفيذ طرق واسرتاتيجيات مناسبة للتدريس وكذلك الوسائل التعليمية املالئمة لتحقيق األغراض

 التعليمية بكفاية عالية.

  التقومي املستمر للتالميذ من خمتلف اجلوانب السلوكية وكذلك تقومي جزانب الربامج وطرق التدريس يف

 وضوعة للربنامج.ضوء األهداف امل

 1النقاط التي تؤثر على عمل األستاذ القيادي: -11

إن إدارة احلصة وعملية التعليم اليت يقوم هبا املدرس، تعتمد على األهداف أهداف الحصة المدرسية:  -11-1

 الرتبوية العامة واليت حيددها نظام الدولة االجتماعي لرتبية النشء.

إن مضمون احلصة ال يتوقف فقط على أهداف احلصة وإمنا أيضا يرتبط  العلم والمادة الدراسية: -11-2

 مبستوى منو العلم أي أن مستوى احلصة واملقرر الدراسي البد أن يتماشى مع املنجزات احلديثة للعلم.

على املدرس أن يراعي اخلصائص السنية للتالميذ ألن كل مرحلة سنية  المستوى السني للتالميذ: -11-3

 نني خاصة هبا، وقيادة احلصة املدرسية تعين أن حيقق املدرس ما يلي:ختضع لقوا

 .حتديد أهداف الدرس بشكل واضح ويف توافق مع األهداف الرتبوية العامة 

 .إجادة املضمون العلمي للمادة وطرق تدريسها 

                                                             
، دار الفكر العريب، القاهرة، 2عدنان درويش جلون و آخرون: الرتبية الرياضية املدرسية، دليل معلم الفصل و طالب الرتبية البدنية الرياضية، ط 1

 .21، ص0991
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 .قيادة عملية حتصيل املعارف وتنمية القدرات واملهارات للتالميذ 

 وية.حتقيق أهداف احلصة الرتب 

 .معرفة اخلصائص املرتبطة بسن التالميذ ومراعاهتا يف احلصة 

 .تنمية القدرات على التعلم والتفكري املستقل اخلالق 

 .اإلعداد اجليد واملتأين لتخطيط وإعداد وتنظيم حصة الرتبية البدنية والرياضية 

 .حسن استغالل الوقت املتاح للمدرس وتطبيق الطرق احلديثة للتدريس 

 1المسؤوليات العامة ألستاذ التربية البدنية والرياضية: -11

يتحتم على مدرس الرتبية البدنية والرياضية فهم أهداف مهنته سواء  تفهم أهداف التربية الرياضية:  -11-1

كانت طويلة املدى أو أغراض مباشرة. فإن معرفة املدرس لألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها جتعله قادرا على 

 عمله اليومي إذا ما عرفت أغراض الرياضة جيدا أمكن عمل ختطيط سليم لرباجمنا. النجاح يف

املسؤولية الثانية للمدرس هي ختطيط برنامج الرتبية البدنية  تخطيط برنامج التربية البدنية والرياضية: -11-2

 والرياضية وإدارته يف ضوء األغراض.

يساعد على حتقيق أغراض الرتبية البدنية والرياضية والقيادة  إن توفري القيادة الرشيدةتوفير القيادة:  -11-3

 خاصية تتوفر يف املدرس الكفء، وهلا أثرها على استجابة التالميذ لشخصية املدرس وتوجيهاته.

يستخدم املدرس أساليب القياس والتقومي حيت ميكنه تقرير ما إذا كانت  استخدام القياس والتقويم: -11-4

 بدنية والرياضية متمشية يف طريقها.أغراض الرتبية ال

فالياس والتقومي يساعد على حتديد احلالة اجلسمية للفرد ومسات وخصائص الناحية اجلسمية واحلركية والعقلية 

 واالجتماعية.

                                                             
، 0990، القاهرة، العربية ةضاملعاصرة يف التدريب أثناء اخلدمة، بدون طبعة، دار النه هاتاالجتاالعبيدي غامن سعيد و حنان عيسى اجلبوري :  1

 .33ص
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إن إعادة تقومي الربنامج بصفة دورية يف ضوء نتائج القياس والتقومي  إعادة تقويم البرنامج بصفة دورية: -11-5

 النتائج ميكن تقدير ما إذا كان الربنامج وطرق التدريس مرضيني. وحتليل

 

  1تحسين أداء األستاذ: -12

يتحدد أوىل األفراد بالعمل على زيادة املقدرة واحلافز ومها جزءان ضروريان متكامالن لضمان األداء الفعال ومها 

 باإلضافة إىل:من أهم العوامل اليت تشجع الفرد على البقاء يف عمله ورضائه عنه 

رقابة  –زمالة طيبة من األفراد  –ظروف عمل جيدة  –فرص الرتقي والتقدم  –العمل الثابت  –األجر وملحقاته 

 املزايا العينية. –ساعات عمل مقبولة  –االعرتاف بأمهية الفرد  –جيدة 

 الوسائل المعاونة ألستاذ التربية البدنية والرياضية: -13

 وسائل عامة أو مطلقة:  -13-1

  أن يكون مدرس الرتبية البدنية والرياضية قد تأهل ألداء وظيفته التأهل املناسب علميا وعمليا وتدرب

 تدريبا كافيا.

  أن يكون لدى املدرس ميل طبيعي للرتبية البدنية والرياضية اوال وقبوله ملهنة التعليم ثانيا ورغبته يف العمل

 .يف احمليط الرتبوي

  أن يكون املدرس قد أمل إملاما كامال بسيكولوجية الطفل ال سيما يف املرحلة السنية اليت سوف يتعامل

 معها.

  أن يكون املدرس على معرفة باأللعاب اجلماعية والفردية وألعاب القوى من حيث املبادئ األساسية

 وطرق تعليمها املنظمة هلا.

                                                             
 .91، ص0992حلمر عبد احلق: مكانة الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلهاز الرتبوي، )رسالة ماجيستري(، اجلزائر  1
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  باإلطالع على كل ما يستحدث من مؤلفات ميدان ختصصه، وأن أن يتوسع املدرس يف ثقافته الرياضية

 يداوم على قراءة اجملالت العلمية املتخصصة ويتابع أخبار األحداث الرياضية الكربى واحمللية والعاملية.

  أن يكون لدى املدرس معرفة باملنشآت واملؤسسات الرياضية العامة مثل اللجنة األوملبية العليا واللجان

عنها واحتادات األلعاب املختلفة واألندية الرياضية املشهورة، واألحداث الرياضية البارزة، وما إىل املنبثقة 

 ذلك من معلومات عامة.

 1وسائل شخصية: -13-2

 .حب املدرس ملهنته ولتالميذه واالستعداد للتضحية يف سبيلهم 

  النظافة والرتتيب، دماثة ظهور املدرس مبظهر مشرف أمام تالميذه من حيث حسن اهلندام وامللبس و

 اخللق، ورقة املعاملة وما إىل ذلك.

  أن املدرس القدوة احلسنة لتالميذه يف إتباع النظام وتنفيذ التعليمات وارتداء املالبس الرياضية وغري ذلك

 من أمور يف أدائها إقناع كامل لتالميذه للقيام هبا.

  أن ميتنع عن التدخني أمامهم حىت ولو كان مدخن.أن يتبع املدرس العادات الصحية وحيببها لتالميذه و 

 وسائل علمية:  -13-3

  من أفضل الوسائل اليت تضمن جناح املدرس يف عمله مع تالميذه حسن اختياره للمواد واأللعاب املناسبة

 هلم واليت تتفق مع ميوهلم ورغباهتم واحتياجاهتم.

 ميذ والدرس من جانب، والبيئة واإلمكانات من خيتار املدرس طريقة التدريس اليت تالئم كال من التال

 جهة أخرى.

 .أن يقوم املدرس باإلعداد املسبق لألدوات واألجهزة واملالعب وكل ما حيتاج إليه الدرس الذي وضعه 

 .أن يكون قد تدرب على كيفية تنفيذ الدرس وال سيما النداءات 
                                                             

  .030، ص0991البدنية و الرياضية، بدون طبعة، جامعة املوصل، العراق، قاسم احملمودي: دليل األستاذ يف التطبيقات امليدانية للرتبية  1



 مهامه -لبدنية والرياضية مواصفاته أستاذ التربية ا                                 الفصل الثالث
 

 

55 

 يها والتغلب عليها.أن يفكر فيما قد حيدث من أخطاء أو معوقات وكيفية التصرف ف 

 .أن يقوم املدرس بفحص األدوات واختيارها والتأكد من سالمتها قبل أن يسمح للتالميذ باستعماهلا 

 وسائل التنفيذ: -13-4

  يعمل املدرس على أن يعود تالميذه على تنظيم أنفسهم وخلق قيادات من بينهم وبذلك يتدربون على

 شخصيتهم. حب النظام واالعتماد على أنفسهم، وتنمية

  يستعني بالقيادات الطالبية يف إدارة الدرس وبذلك يستطيع إن خيفف من أعبائه ويوسع نطاق إشرافه

 ويعطي التالميذ فرص التدريب املباشر على اإلشراف والتحكيم والتنفيذ القيادي.

 ل التالميذ على املدرس أن يتدرج يف تعليم تالميذه احلركات ال سيما حركات جديدة أو صعبة، حىت ال مي

 أو يعجزوا عن التنفيذ، كما عليه مراعاة أن يكون احلمل مناسب لقدراهتم.

  يهمل املدرس على توفري كل أساليب األمن والسالمة يف درسه، كما أن عليه االهتمام بالسند يف حركات

 الوثب والقفز.

 وسائل تربوية: -13-5

  دائما هو خلق املواطن الصاحل ولذلك فإن عليه أن جيب أن يكون هدف مدرس الرتبية البدنية والرياضية

 يسلك الطرق الرتبوية السليمة يف معاملة تالميذه.

 .عليه أن يعمل أن يعلم تالميذه من خالل درسه املهارات األساسية والرشاقة ةالتدريب األويل لأللعاب 

 لم التالميذ فيها حمامد األخالق  يراعي املدرس أن يكون درس الرتبية البدنية والرياضية هو الفرصة اليت يتع

 كالصدق والتعاون واإلخالص والوفاء وما إىل ذلك.

 .أن يتخذ املعلم درسه وسيلة غري مباشرة لبث الروح الوطنية والقومية يف تالميذه 

  تعود التالميذ على الطاعة وغرس حب درس الرتبية البدنية والرياضية يف نفوسهم بعدة طرق بسيطة

يف هذا الدرس لذاته كما متكن املدرس من مسك زمام الفصل وضمان حسن انتظامه جتعلهم يرغبون 
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ويلزم للحصول على هذه النتيجة أن يكون املدرس فاهم لطبعة التالميذ وميوالهتم ونذكر على سبيل 

 املثال العوامل اليت تساعد على تعود الطاعة )حفظ أمساء التالميذ، التشجيع، التدريب على الطاعة(.

 1اجية األستاذ:إنت -14

يفرتض يف املدرس أن يقوم بواجباته التعليمية بأفضل مستوى مهين ممكن يهدف لإلرتفاع مبستوى التالميذ إىل 

أعلى حد تسمح به قدراته، لكن يف واقع األمر أن هناك بعض املدرسني يقدمون القليل يف سبيل حتقيق هذا 

 مية كاملة أو على حنو مرض.اهلدف وكثريا ما نراهم يتقاعسون عن أدائهم التعلي

قضية إنتاجية املدرس فوجد ألن املدرسني الذين يعملون يف مدارس ذات مناخ إداري  0910ولقد حبث بوندر 

 مغلق، يتغيبون بأعذار مرضية أكثر من أقراهنم مما يعملون يف مدارس ذات مناخ إداري منفتح.

اهات النظار والوكالء يف املدارس اإلعدادية بنني حنو أوضحت النتائج أن اجت 0911ويف دراسة حممد عبد الدامي 

 الرتبية البدنية والرياضية منخفضة بشكل عام.

أوضحت النتائج أن التوافق املهين ملدرس الرتبية البدنية والرياضية ال يتأثر  0990ويف دراسة عاطف األحبر 

 الدراسي، واملرحلة التعليمية اليت يعمل هبا.بسنوات اخلربة، وملن يتأثر باحلالة االجتماعية للمدرس، باملؤهل 

  2بين األستاذ والتلميذ والهدف: العالقة -15

اليت تنشأ بني األستاذ والتلميذ من  àعندما نتكلم عن العالقة )الرابطةالعالقة بين األستاذ والتلميذ:  -15-1

ةالتلميذ وهلذا جيب أن تكون هذه جهة نظر أساليب التدريس فإننا نتحدث عن القرارات اليت تكون بني املدرس 

العالقة قوة كي يتحقق اهلدف ويستطيع التلميذ املشاركة يف العمل ويقول داربل سايدنتو: "إن الرتيس اجليد يعتمد 

على مدى قوة العالقة بني املدرس والتلميذ حيث أن هذا األخري يتمتع مبا يتعلم عندما تكون العالقات جيدة بني 

 املدرس والتلميذ".

                                                             
 .011، ص3112، بدون دار نشر ، عمان 0مد فايز مراد دندش : اجتاهات جديدة يف املنهاج و طرق التدريس، طحم 1
   .011، ص0991طبعة، جامعة املوصل، العراق، قاسم احملمودي: دليل األستاذ يف التطبيقات امليدانية للرتبية البدنية و الرياضية، بدون  2
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فالتدريس اجليد جيب أن ال ينفصل عن العالقات الشخصية املتداخلة واجليدة. واملدرس جيب أن يوفر للتلميذ اجلو 

 يوفر له املعارف والعادات الصاحلة والقيم والروح الوطنية. أناملناسب للتعلم وجيب 

يعين عدم الرتكيز على عالقة املعلم ويقول عمر بشري الطوايب: "يعترب احرتام املتعلم من أهم شروط التعلم وهذا ال 

 باهلدف".

إن حتديد األهداف وصياغتها صياغة جيدة من أهم األشياء اليت جيب على  عالقة األستاذ بالهدف: -15-2

املعلم أن يهتم هبا فتحديد األهداف بدقة يسمح باختيار الوسائل والطرق واألساليب اليت يوظفها املعلم للوصول 

بتغى، فاهلدف عندما حندده نكون قد وضعنا النقطة الثانية اليت نعتربها اهلدف الذي يريد إليها حىت حيقق امل

الوصول إليه وبالتايل فإننا نبتعد عن العشوائية يف العمل، ويقول جابر عبد الكرمي وآخرون: "عندما تكون أهداف 

بح املتعلم مقوما لنفسه بدرجة أفضل التعلم واضحة وحمددة بالنسبة للمعلم واملتعلم فإنه يتحقق تعلم أفضل ويص

 كما يتحقق تقومي أكثر دقة وموضوعية.
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 خالصة:

يتطلب من األستاذ أن يكون معدا إعدادا متميزا من الناحية املعرفية والبداغوجية واملهنية مما يسمح له بتطوير 

والتكيف واإلبداع والعيش يف جمتمعه واالنسجام العمل الرتبوي والتعليمي لبناء شخصية املتعلم القادر على التفكري 

 مع متطلباته ومستجدات ومواجهة كل التغريات.

ومن هذا يتضح أن األستاذ هو العمود الفقري الذي ال غىن عنه يف إجناز العملية الرتبوية وصياغتها الصياغة 

ول وتشكيل املواطن الكفء. ويقول  املناسبة للتالميذ والطالب حبيث تنتج أحسن النتائج وأقومها يف تثقيف العق

كوجلريف يف كتابه املدرس واملدرسة: "إن تلخيص الرتبية إنقاذها من مفاسدها ال يكون إال بتأثري املثقفني اخلرباء 

 من املدرسني واملدرسات على التالميذ الذين هم حتت رعايتهم".
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 تمهيد:

إن كل باحث من خالل حبثه يتحقق من الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها إىل التجريب العلمي 
منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة على  بإتباعجمموعة من املواد العلمية، وذلك  الستخدام

واهر ويعمل على ظه يعتمد على استقصاء ظاهرة من الاملنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم هلذه الدراسة كون
 تشخيصها وكشف جوانبها املختلفة.

بحث واليت تشمل على ويشمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني، الفصل األول وميثل الطرق املنهجية لل
الدراسة االستطالعية واجملال الزماين واملكاين وكذا الشروط العلمية لألداة مع ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل 
على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين وحدود 

 الدراسة.

على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع اخلالصة العامة  أما الفصل الثاين فيحتوي
 للبحث.
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 المنهجية المستخدمة: - 1

 المنهج المتبع: -1-1

يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون غريه لطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه ويف دراستنا هذه ولطبيعة املشكلة     
املطروحة نرى أن املنهج الوصفي أو كما يطلق عليه املنهج املعياري يصلح للتعامل مع املعطيات املشتقة من 

وطبيعيا أو قد مت مالحظتها من خالل اإلستبيان أو حاالت املالحظة البسيطة سواء كانت قد مت مالحظتها فعليا 
 (1)الفنيات األخرى.

وهو عبارة عن وصف وتفسري ما هو كائن واالهتمام بدراسة العالقة بني ما هو كائن وبني بعض األحداث 
السابقة واليت تكون قد أثرت أو حتكمت يف هذه األحداث والظروف القائمة، فالبحوث الوصفية حتدد الطريقة 

 ليت توجد هبا األشياء حيث يتم غالبا مجع بيانات البحوث الوصفية عن طريق اإلستبيان أو املالحظة أو املقابلة.ا

أو النفسية كما هي  كما يعرف يف جمال الرتبية والتعليم بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية
العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر تعليمية  قائمة يف احلاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد

 .(2)نفسية أو اجتماعية أو

إن اجملتمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها سواء كانت   مجتمع المبحث:-1-2
 وحدات العد على شكل جمموعات )كاملدارس، الثانويات...( وبذلك فاجملتمع ميثل حجم اجلموع.

 أستاذ. 730وجمتمع حبثنا هذا يشمل الثانويات واإلكماليات ويصل حوايل 

 متغيرات البحث:  -2

 استنادا إىل فرضية البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين اثنني أحدمها مستقال واآلخر تابع.

يت يؤدي التغري يف قيمتها : " متغري جيب أن يكون له تأثري يف املتغري التابع" وهو األداء التعريف المتغير المستقل
 . (3)إىل إحداث التغري وذلك عن طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذات صلة به

 .التخطيط الرتبوي: تحديده

                                                             
 (.9، اإلسكندرية، ص)2002عبد اجلواد بكر، منهج البحث املقارن، حبوث ودراسات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  1
تصادية، قسم نويري بوبكر وآخرون، دور مديرية الشباب والرياضة واجلماعات احمللية يف تسيري وتطوير اجلمعيات والنوادي الرياضية، كلية العلوم االق  2

 (.72، ص)2002اإلدارة والتسيري الرياضي، املسيلة، 
العيب كرة القدم، مذكر الليسانس غري منشورة، م.ت. البدنية والراضية، عروسي عبد الغفار، دمحان معمر،دور خلق املنافسة يف التأثري على مردود  3

 .(00، ص)2002/2007سيدي عبد اهلل ، جامعة اجلزائر،
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: "متغري يؤثر فيه املتغري املستقل" وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى، المتغير التابع
 .(1)تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري التابعحيث أنه كلما أحدثت 

 .األداء الوظيفي تحديده:

  أستاذ الرتبية البدنية والرياضية :المتغير الوسيط

           :  قمنا جبمع اإلجابات على كل سؤال مع مراعاة حتليل األسئلة حسب طبيعتهاطريقة تحليل اإلستبيان
على شكل حماور للفرضيات حيث استخرجنا النسب العلمية لتحليل املعطيات العددية على القاعدة الثالثية كما 

 هو موضح يف القانون التايل:   

 011× العدد الفعال=  النسبة المئوية      

  مجموع العينة                                                    

 كيفية اختيارها:عينة البحث و   -3

حرصا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة عشوائية بسيطة دون قيود أو 
خصائص  وميكن تعريف هذه العينة كما يلي: هي اجملموعة الفرعية من عناصر جمتمع حبث معني " وهي ذلك 

 .(2)ختيار عن كل وحدة من اجملتمع األصلي" النوع الذي يعطي إحتماالت متساوية ومتكافئة لال

أو هي العينة اليت يتم سحب مفرداهتا على أساس تساوي أو تكافئ الفرص الختيار مجيع مفردات جمتمع البحث، 
                              أي ال يتم التحيز ألي مفردة على حساب أخرى وهذا يعين إتاحة احتمال متساوي مستقل

 .(3)واألمر يقتضي منا لتحقيق مبدأ العشوائية " السابق" القيام بوضع وحدات اجملتمع يف إطار لكل مفردة،

 وتتمثل هذه العينة يف جمموعة من :

  أساتذة الرتبية البدنية. - 

 كيفية اختيارها:

أستاذ خمتص وهذا يف  72نقوم يف دراستنا هذه بتوزيع االستبيان على جمموعة من األساتذة واملتمثل يف     
 % من العينة وهي نسبة كافية يف دراستنا.01نأخذ نسبة جمموعة من الثانويات واإلكماليات،و 

                                                             
 (.00عروسي عبد الغفار، دمحان معمر،دور خلق املنافسة يف التأثري على مردود العيب كرة القدم،مرجع سابق، ص)  1
 (.20، ص)2000، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1بوي رؤية تطبيقية بسيطة،طبشري صالح الرشيدي، مناهج البحث الرت   2
، 2001 إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، مبادئ علم اإلحصاء، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية اإلدارة املتزنة،جامعة اإلسكندرية، بريوت، العربية،  3

 (. 21ص)
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 .بسكرةاإلكماليات والرابطة الوالئية( بوالية  –ويكون حمور دراستنا يف )الثانويات 

  7017أفريل  70مارس إىل  70من  المجال الزماني: -

 الدراسة باإلكماليات والثانويات بوالية بسكرة.أجربت المجال المكاني:  -

 األدوات المستعملة: -4

هو وسيلة جلمع املعلومات تستعمل كثريا يف البحوث العلمية، وعن طريق االستبيان تستمد املعلومات  اإلستبيان:
مباشرة من املصدر األصلي، ويتمثل يف مجلة من األسئلة، واليت تكون بدورها إما مغلقة، مفتوحة، نصف مفتوحة 

معها فدراستها وحتليلها مث استخالص النتائج أو اختيارية ويقوم الباحث بتوزيعها على العينة املختارة، مث يقوم جب
 منها. 

وقد قمنا باختيار االستبيان لكونه يسمح لنا بعملية مجع املعلومات وحتليلها بسهولة ويكون تعريف هذه األنواع 
 من األسئلة كما يلي:

يف حتديد وهي أسئلة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح على شكل إستفهام، تكمن خاصيتها  األسئلة المغلقة:
 مسبق لألجوبة من نوع موافقة أو عدم موافقة وقد تتضمن أجوبة حمددة  وعلى املستجوب إختيار واحد منها.

يف هذه األسئلة أعطيت احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبداء رأيهم والتعبري عن املشكلة، وهذا  األسئلة المفتوحة:
 سائدة يف اجملتمع. النوع من األسئلة له درجة كبرية يف حتديد آراء 

هذا املبحوث جيد جدول عريض لألجوبة املفتوحة، وما عليه إال إختيار واحد منها دون أن  األسئلة اإلختيارية:
 يتطلب منه جهد فكري كما هو احلال يف األسئلة املغلقة، إال أنه يف هذه األسئلة يفتح اجملال إىل إضافات ممكنة.

لنوع من األسئلة عن نصفني، النصف األول يكون مغلقا أي اإلجابة فيه حيتوي هذا ا األسئلة نصف مفتوحة:
 .(1)تكون مقيدة "نعم" أو "ال" والنصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوبني لإلدالء برأيهم اخلاص

 

 

                                                             
 (.75فسة يف التأثري على مردود العيب كرة القدم، مرجع سابق، ص)عروسي عبد الغفار، دمحان معمر، دور قلق املنا  1
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 ومناقشة نتاج االستبيان: تحليل -1
 المحور األول: التخطيط التربوي عملية مهمة إلنجاح حصة التربية البدنية والرياضية.

 ؟ والرياضيةهل التخطيط الرتبوي يساهم يف إجناح حصة الرتبية البدنية  :السؤال األول
 .معرفة أمهية التخطيط الرتبوي يف إجناح حصة الرتبية البدنية والرياضية :منهالغرض 

 يوضح أمهية التخطيط الرتبوي يف إجناح حصة الرتبية البدنية والرياضية.: 11جدول رقم 
 المئوية النسب تكراراتال باتاإلجا

 %77.77 11 نعم
 %11 11 ال

 %11.11 10 أحيانا
 %111 17 المجموع

 

 
 أمهية التخطيط الرتبوي يف إجناح حصة الرتبية البدنية والرياضية. بنيي: 11رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج:
يررون  %77.77( أن أغلبية األساتذة والذين تقدر نسبتهم 1يتبني لنا من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

 أحيانا. %22.22أن عملية التخطيط مهمة جدا يف إجناح حصة الرتبية البدنية والرياضية، فيما اتضح أن نسبة 
 
 
 

%77.77 

%00 

%22.22 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 االستنتاج:
من خالل ما سبق نستنتج أن عملية التخطيط مهمة يف إجناح حصة الرتبية البدنية والرياضية، حبيث جيعل األستاذ 

املعلومررة واملهررارة الصررليلة للتلميررذ وةررذا تنميررة النقررة لديرر  مررن ناحيررة  خيتررار أفضررل الطرررا واألسرراليل يف إيصررال
  .وتالميذه من ناحية أخرى وعد الشعور باالرتباك والفوضى أثناء احلصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



تحليل ومناقشة النتائج                                                                    الفصل الثاني   
 

 

80 

 ؟داخل احلصة )التمهيدية، الرئيسية، اخلتامية(التعليمية هل تتدرجون يف املراحل ثاني: السؤال ال
 . مدى تدرج األستاذ يف مراحل حصة الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة  :منهالغرض 

 .تدرج األستاذ يف املراحل داخل احلصةيوضح : 11جدول رقم 
 المئوية النسب تكراراتال باتاإلجا

 %81.18 12 نعم
 %2.71 11 ال

 %11.11 12 أحيانا
 %111 17 المجموع

 

 
 .األستاذ يف املراحل داخل احلصةتدرج مينل : 11رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج:
يرون  %81.18 أغلبية األساتذة والذين تقدر نسبتهمأن  (2املدونة يف اجلدول رقم)من خالل النتائج يتبني لنا 

يرون أحيانا، فيما اتضح أن  %11.11نسبة أن  البد من التدرج يف مراحل حصة الرتبية البدنية والرياضية بينما 
 .يرون ال %0.73نسبة 

 االستنتاج:
من خالل ما سبق نستنتج أن  البد من مراعاة التدرج يف مراحل حصة الرتبية البدنية والرياضية ألن هذا التدرج 
يساعد األستاذ يف تسيري احلصة والتلميذ أيضا لكي ال يصاب باإلرهاا والتعل أثناء احلصة وهذا ما يؤدي إىل 

 . اإلصابة

%85.18 

%3.70 11.11% 

 نعم

 ال

 أحيانا
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 ؟تستخدمون التخطيط بطرا التدريس اليت تتناسل مع اإلمكانات املتاحةهل ثالث: السؤال ال
  .معرفة الطرا املناسبة لتخطيط حسل اإلمكانات املتاحة :منهالغرض 

 استخدام التخطيط بطرا التدريس اليت تتناسل مع اإلمكانيات املتاحةيوضح : 12جدول رقم 
 

 

 
 استخدام التخطيط بطرا التدريس اليت تتناسل مع اإلمكانيات املتاحة مينل :12رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج:
( أن أغلررل األسرراتذة يسررتخدمون ررررا ترردريس تتناسررل حسررل 0دول رقررم)يتبررني لنررا مررن خررالل النتررائج يف اجلرر

، علررى عكررس األسرراتذة الررذين يررروا عكررس ذلرر  حيررث ال %12.21  بلتررس نسرربت املتاحررة والرريت اإلمكانررات
، فيمررا اتضرررح أن %0.73يسررتخدمون ررررا ترردريس تتناسررل حسررل اإلمكانرررات املتاحررة ومنرر  بلتررس نسرربتهم 

 يستخدموهنا أحيانا.  %07.30نسبة 
 
 
 

%59.25 

%3.70 

%37.03 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية تكراراتال اإلجابات
 %12.11 10 نعم
 %2.71 11 ال

 %27.12 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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  االستنتاج:
ترردريس تتناسررل حسررل اإلمكانررات املتاحررة مررن خررالل ممررا سرربق نسررتنتج أن أغلررل األسرراتذة يسررتخدمون ررررا 

حتديررد افررد  مررن الوحرردة التعليميررة وةررذل  افررد  مررن اسررتخدام الوسرريلة التعليميررة املترروفرة  ررد  إجنرراح حصررة 
  .الرتبية البدنية والرياضية
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 ؟ الرتبية البدنية والرياضيةتعتمدون على شبكات املالحظات يف بناء حصة هل رابع: السؤال ال
  .مدى اعتماد األستاذ على شبكة املالحظة يف بناء حصة الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة  :منهالغرض 

 اعتماد األساتذة حول شبكة املالحظة يف بناء حصة الرتبية البدنية والرياضية. يوضح : 14جدول رقم 
     

 

 

 

 

 
 

 
 .يبني اعتماد األساتذة حول شبكة املالحظة يف بناء حصة الرتبية البدنية والرياضية :14رقم الرسم البياني 

 تحليل النتائج:
تتناسرل ( املبني أعاله والذي يهد  اىل معرفة ما إذا ةان األستاذ يضع شربكة مالحظرة 4من خالل اجلدول رقم)

مررن األسرراتذة ةانررس إجررابتهم بررر نعررم يف حررني  %21.22  مررع وترروى الرردرا وقرردرات التالميررذ اتضررح أن نسرربة
 أحيانا.من األساتذة أجابوا بر ال والباقي منهم ةانوا قد أجابوا بر  11.81%

 االستنتاج:
ممررا سرربق ذةررره نسررتنتج أن األسرراتذة يعتمرردون علررى شرربكة املالحظررة يف بنرراء حصررة الرتبيررة البدنيررة والرياضررية ولكررن 
يبقررى الفررررا يف ةيفيرررة بنائهررا حيرررث جنرررد غالبيررة األسررراتذة ال يررردرون أمهيررة شررربكة املالحظرررة املهمررة  تررروى الررردرا 

  .تم ببناء شبكات مالحظة ربقا للمعايري املذةورةوقدرات التالميذ إرالقا وإن ةان من يه

%25.92 

%51.85 

%22.22 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %11.21 17 نعم
 %11.81 14 ال

 %11.11 10 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 ؟تستخدمون أساليل القياا لضمان التصنيف الدقيقهل خامس: السؤال ال
 .استخدام األستاذ ألساليل القياا يف ضمان التصنيف الدقيقمعرفة مدى  :منهالغرض 

 استخدام األساتذة ألساليل القياا لضمان التصنيف الدقيقيوضح : 11جدول رقم 
 

 

 

 

 
 
 

 
 .استخدام األساتذة ألساليل القياا لضمان التصنيف الدقيق يبني :11رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج: 
ألسراليل القيراا لضرمان التصرنيف ( املبرني أعراله والرذي يبرني مردى اسرتخدام األسراتذة 1من خالل اجلدول رقم)

مرن األسرراتذة يسرتخدمون أسراليل القيرراا يف حرني جنررد  %00.00الردقيق ومرن خررالل النترائج نالحرس أن نسرربة 
 ال يستخدموهنا. %44.44يستخدموهنا أحيانا والباقي بنسبة  22.22%
 ج:االستنتا 

ممررا سرربق نرررى أن معظررم األسرراتذة ال يرردرون أمهيررة االسررتخدام املناسررل ألسرراليل القيرراا فهررم بررذل  أمهلرروا هررذا 
اجلانررل وهررذا راجررع لعرردم درايررة األسرراتذة ينهويررة التخطرريط وأمهيترر  وإن ةرران مررن يهررتم  ررذا اجلانررل فرر ن ذلرر  

%33.33 

%44.44 

%22.22 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %22.22 12 نعم
 %44.44 11 ال

 %11.11 10 أحيانا
 %111 17 المجموع
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املناسررربة للررردرا وةرررذا اختيرررار أفضرررل الطررررا السرررلوك ومرررنهج ميكرررن األسرررتاذ مرررن تصرررميم أفضرررل أدوات القيررراا 
 .واألساليل يف تعليم التالميذ
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 ؟هل تضعون برامج رفيعة املستوى لرعاية الرياضيني املوهوبنيسادس: السؤال ال
 .ما إذا ةان األستاذ يضع برامج رفيعة املستوى لرعاية الرياضيني املوهوبنيمعرفة  :منهالغرض 

 وضع الربامج رفيعة املستوى لرعاية املوهوبني من رر  األساتذة.يوضح : 10جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 رر  األساتذة.وضع الربامج رفيعة املستوى لرعاية املوهوبني من  بنيي :10رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج:
( املبني أعاله والرذي يهرد  إىل معرفرة مرا إذا ةران األسرتاذ يضرع بررامج رفيعرة املسرتوى 30من خالل اجلدول رقم)

مرن األسراتذة ال يضرعون هرذه الرربامج أمرا  %11.18لرعاية املوهوبني مرن خرالل نترائج اجلردول نالحرس أن نسربة 
أجرابوا برر  %07.30من األساتذة يضرعون هرذه الرربامج والبراقي مرن األسراتذة املتمنلرة نسربتهم  %11.11بنسبة 
 .أحيانا

 االستنتاج: 
ممررا سرربق نسررتنتج أن أغلبيررة األسرراتذة ال يعررريون اهتمامررا للتالميررذ املوهرروبني ويفسررر إمهررال هررذا اجلانررل أن أغلبيررة 
األساتذة يرون أن التكفل باملوهوبني ورعايتهم ليسس من صالحية الرياضرة املدرسرية برل تعرد مرن صرالحية النروادي 

%11.11 

%51.58 

%37.03 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %11.11 12 نعم
 %11.18 14 ال

 %27.12 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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يعررإ إحبررارهم وتنبرريط مهرراراضم الرياضررية داخررل املؤسسررات يف التكفررل بالتالميررذ ذو املهررارة العاليررة ولكررن هررذا ال 
 .التعليمية فعلى األستاذ أن يشارك يف إعداد جمموعة من األفراد ذوي خربة وةفاءة
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  ؟هل حترص على البناء التكويإ للتالميذ يف الرياضات املختلفةسابع: السؤال ال
 األستاذ حريص على البناء التكويإ للتالميذ يف الرياضات املختلفة.ما إذا ةان معرفة  :منهالغرض 

 .ساتذة على البناء التكويإ للتالميذ يف الرياضات املختلفةحرص األيوضح : 17جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .حرص األساتذة على البناء التكويإ للتالميذ يف الرياضات املختلفة بنيي :17رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج:
أجابوا بر نعم وأهنم حيرصون  من األساتذة %11.18( املبني أعاله نالحس أن نسبة 37من خالل اجلدول رقم)

أحيانا يف حني أن باقي األساتذة  %07.30على البناء التكويإ للتالميذ يف الرياضات املختلفة بينما اتضح أن 
  أجابوا بر ال. %11.11املتمنلة نسبتهم بر 

 االستنتاج:
ما سبق نستنتج أن أغلل أساتذة الرتبية الرياضية والبدنية حيرصون على البناء التكويإ للتالميذ يف  من خالل

الرياضات املختلفة مما جيعل التلميذ يهتم بالصلة لتفوري راقت  املهارية الرياضية على أرضية امليدان ومن  يتضح أن 
ملموسة أثناء مسايرة حصة الرتبية البدنية والرياضية، يف حني البناء الفكري أن البناء التكويإ يرتك نتيوة إجيابية 

%11.11 

%51.58 

%37.03 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %11.81 14 نعم
 %11.11 12 ال

 %27.12 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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أن األساتذة الذين ال يهتمون  ذا اجلانل يفسرون ذل  إىل قصر املدة الزمنية لللصة ونقص املنشآت والوسائل 
 .التعليمية داخل املؤسسات الرتبوية
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 على مهمة أستاذ التربية البدنية والرياضيةالمحور الثاني: انعكاس األداء الوظيفي 
  ؟ختلق حدة املنافسة بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضيةهل : ولالسؤال األ

 .ما إذا ةان األستاذ خيلق حدة املنافسة بني التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضيةمعرفة  :منهالغرض 
   األستاذ حلدة املنافسة أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية. مدى خلقيوضح  :18جدول رقم 

     
 
 
 
 
 

 
 .والرياضيةمدى خلق األستاذ حلدة املنافسة أثناء حصة الرتبية البدنية  بنيي :18رقم الرسم البياني

  :تحليل النتائج
( الذي يبني مدى خلق األستاذ حلردة ملنافسرة أثنراء حصرة الرتبيرة البدنيرة والرياضرية جنرد 38من خالل اجلدول رقم)

أجررابوا بررر ال أمررا البرراقي مررن األسررراتذة  %11.11خيلقررون حرردة املنافسررة أثنرراء احلصررة جنرررد  %74.37أن نسرربة 
 .ةانس إجابتهم بر أحيانا.  %14.81املتمنلة نسبتهم بر 

 االستنتاج:
مرررن خرررالل مرررا سررربق نسرررتنتج أن معظرررم األسررراتذة خيلقرررون حررردة املنافسرررة برررني التالميرررذ أثنررراء حصرررة الرتبيرررة البدنيرررة 

  .وهذا ما يرفع من مستوى األداء املهاري للتالميذ وةذا األداء اجليد لألستاذوالرياضية 

%74.07 

%11.11 

%14.81 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %74.17 11 نعم
 %11.11 12 ال

 %14.81 14 أحيانا
 %111 17 المجموع
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   ؟ االجيابيات والسلبيات يف أداء املهارة لدى التالميذتقوم بتلديد هل : ثانيالسؤال ال
 .ما إذا ةان األستاذ يقوم بتلديد االجيابيات والسلبيات يف أداء املهارة لدى التالميذ معرفة :منهالغرض 

 .حتديد األستاذ لالجيابيات والسلبيات يف أداء املهارة لدى التالميذيوضح : 12جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .حتديد األستاذ لالجيابيات والسلبيات يف أداء املهارة لدى التالميذ بنيي :12رقم الرسم البياني

 : تحليل النتائج
حتديد االجيابيات والسلبيات ألداء املهارة لردى ( أعاله والذي يبني إمكانية األستاذ يف 32من خالل اجلدول رقم)

من األساتذة يقومون بدورهم يف حتديد االجيابيرس والسرلبيات لردى التالميرذ  %00.00التالميذ فوجدنا أن نسبة 
غري ذل  أهنم ال يقومرون بتلديردها، أمرا براقي األسراتذة فكانرس إجرابتهم برر ال واملتمنلرة  %73.43يف حني جند 

 .%21.22نسبتهم 
 االستنتاج:

ممررا سرربق نسررتنتج أن األسرراتذة يقومررون بتلديررد االجيابيررات والسررلبيات يف أداء املهررارة لرردى التالميررذ حيررث تعترررب 
معاجلة األخطاء وتصليلها من أهرم واجبرات األسرتاذ الريت اعرل التلميرذ يكتسرل املهرارة بطريقرة سرليمة وبشركل 

%66.66 

%7.40 

%25.99 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %00.00 18 نعم
 %7.41 11 ال

 %11.22 17 أحيانا
 %111 17 المجموع
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ذهل إلي  فايز مراد دندش حني ذةر يف واجبات األستاذ ااراه  سريع وتسمى هذه الطريقة "التعلم باخلطأ" هذا ما
 التالميذ للتمرينات يف احلصة.التالميذ الرتةيز على تصليح األخطاء ومعاجلتها أثناء أداء 
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                                          ؟ تساهم يف ةشف وانتقاء مهارات التالميذ داخل املؤسسةهل : ثالثالسؤال ال
 .مسامهة األستاذ يف ةشف وانتقاء مهارات التالميذ داخل املؤسسةمدى معرفة  :منهالغرض 

 .مسامهة األستاذ يف ةشف وانتقاء مهارات التالميذ داخل املؤسسةيوضح : 11جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .مسامهة األستاذ يف ةشف وانتقاء مهارات التالميذ داخل املؤسسة بنيي :11رقم الرسم البياني

 : تحليل النتائج
( أعرراله والررذي يبررني مرردى مسررامهة األسررتاذ يف ةسررل وانتقرراء مهررارات التالميررذ دا  13اجلرردول رقررم)مررن خررالل 
فوجررردنا تسررراوي برررني األسررراتذة املسرررامهني والرررذين يقومرررون باملسرررامهة أحيانرررا فرررذه املهمرررة واملتمنلرررة بنسررربة املؤسسرررة 
 .أجابوا بر ال %18.11يف حني البقية من األساتذة نسبتهم بر  43.74%

 االستنتاج:
ممررا سررربق نسررتنتج أن اإلسرررهام يف اةتشررا  وانتقررراء مهررارات التالميرررذ داخررل املؤسسرررة بالنسرربة لألسرررتاذ لرريس أمررررا 
ضرروريا، فانتقراء املهرارات وةشرفها يف املردارا التعليميرة يعتررب إرشراد وتوجير  األسرتاذ للتلميرذ يف احلررص واالهتمرام 

يررد، لكررن هررذا ال يعررإ عرردم قرردرة األسررتاذ علررى انتقرراء جباملمارسررة الرياضررية واحلفررات علررى تأديررة املهررارة بشرركل 

%40.74 

%18.51 
 

%40.74 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %41.74 11 نعم
 %18.11 11 ال

 %41.74 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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املهارات، ولذل  تبقرى هرذه املهمرة مرن املهرام النانويرة الريت إن عمرل  را أفضرل وإن ال يهرتم  را ال يرؤثر علرى أدائر  
 .الوظيفي
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 ؟ عملية األداءهل تراعي الفروا اجلسمية والعمرية بني التالميذ أثناء : رابعاللسؤال ا
 .ما إذا ةان األستاذ يراعي الفروا اجلسمية والعمرية بني التالميذ أثناء عملية األداء معرفة  :منهالغرض 

 .مراعاة األستاذ للفروا اجلسمية والعمرية بني التالميذ أثناء عملية األداءيوضح : 11جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .مراعاة األستاذ للفروا اجلسمية والعمرية بني التالميذ أثناء عملية األداءيبني  :11رقم الرسم البياني

 : تحليل النتائج
جنرررد أن نسررربة ( الرررذي يبرررني مراعررراة األسرررتاذ للفرررروا اجلسرررمية والعمريرررة أثنررراء عمليرررة األداء 11مرررن اجلررردول رقرررم)

 %22.22من األساتذة يراعون الفروا بني التالميذ، يف حني يوجد من األساتذة املتمنلة نسربتهم برر  11.11%
 ةذل  من بقية األساتذة أجابوا بر أحيانا.  %22.22ال يراعون فذا اجلانل بينما 

 االستنتاج:
التالميرذ مررن املهرام الواجبرة لألسرتاذ والريت تسرراعده نسرتنتج أن مراعراة الفررروا اجلسرمية والعمريرة برني ا سربق ذةرره ممر

وتتمنرل مراعراة الفرروا برني التالميرذ مرنال يف التقسريم علرى شركل أفرواج تكرون يتلطرة مرن ذوي  ،على تطروير أدائر 
 املهارات الرياضية ومن هم ذو املستوى الضعيف.

%55.55 

%22.22 
 

%22.22 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %11.11 11 نعم
 %11.11 10 ال

 %11.11 10 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 ؟  احلصة هل تستخدم ررا التلفيز والتشويع خللق اإلثارة أثناء: خامسالالسؤال 
 .ما إذا ةان األستاذ يستخدم التلفيز والتشويع خللق اإلثارة أثناء احلصةمعرفة  :منهالغرض 

 .والتشويع خللق اإلثارة أثناء احلصةاستخدام األستاذ للتلفيز يوضح  :11جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .والتشويع خللق اإلثارة أثناء احلصةاستخدام األستاذ للتلفيز  بنيي :11رقم الرسم البياني

 : تحليل النتائج

شويع خللق اإلثرارة أثنراء احلصرة ( أعاله والذي يبني مدى استخدام األستاذ ررا التلفيز والت12من اجلدول رقم)
مررن األسرراتذة يسررتخدمون ررررا التلفيررز والتشررويع أثنرراء احلصررة، يف حررني يوجررد مررن  %77.77جنررد أن نسرربة 

ةررذل  مررن بقيررة األسرراتذة   %18.11ال يسررتخدمون هررذا اجلانررل بينمررا  %0.73األسرراتذة املتمنلررة نسرربتهم بررر 
 .أجابوا بر أحيانا

 
 
 

%77,77 

%3.70 

%18.51 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %77.77 11 نعم
 %2.71 11 ال

 %18.11 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
تشررويع خللررق اإلثررارة أثنرراء احلصررة وهررذا ممررا سرربق ذةررره نسررتنتج أن معظررم األسرراتذة يسررتخدمون ررررا التلفيررز وال

مرتبط باملنافسات اليت يربجمها األستاذ أثناء احلصة وحتفيزهم علرى الفروو وجمراوات الفررا الفرائزة لتررا روح املنافسرة 
 .بني التالميذ وهذا ما خيلق جو من اإلثارة داخل احلصة
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 ؟ القوة والضعف للتالميذ وانعكاسها على الفعالية أثناء احلصةتقف على نقاط هل : سادسالالسؤال 
 .ما إذا ةان األستاذ يقف على نقاط القوة والضعف للتالميذ وانعكاسها على حتسني الفعاليةمعرفة  :منهالغرض 

 وقو  األستاذ على نقاط القوة والضعف للتالميذ وانعكاسرها علرى حتسرني الفعاليرة أثنراءيوضح : 12جدول رقم 
 .احلصة

 
 
 
 
 
 

 
وقو  األستاذ على نقاط القوة والضعف للتالميذ وانعكاسها على حتسني الفعالية  بنيي :12رقم الرسم البياني

 .أثناء احلصة.
 : تحليل النتائج

( أعاله والذي يبني مدى وقو  األساتذة على نقراط القروة والضرعف للتالميرذ وانعكاسرها يف 10رقم)من اجلدول 
من األساتذة يهتمون  ذا اجلانل يف وقوفهم على نقاط قوة  %12.21حتسني الفعالية أثناء احلصة جند أن نسبة 

 %11.11اجلانرل بينمرا  ال يقفرون علرى هرذا %22.02وضعف التالميرذ، يف حرني مرن األسراتذة الريت نسربتهم 
 من بقية األساتذة أجابوا بر أحيانا.

 

%59.25 

%11.11 

%29.62 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %12.11 10 نعم
 %11.11 12 ال

 %12.01 18 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
ممرا سرربق ذةررره نسررتنتج أغلبيررة األسرراتذة يقفررون علرى نقرراط الضررعف والقرروة للتالميررذ وانعكاسررها يف حتسررني الفعاليررة 

فررا مواونرة   ذا اجلانل الذي ل  دور فعال يف ترتيل وتسهيل مهام األسرتاذ مرن خرالل تنظريموهم بذل  يهتمون 
يف تأديررة املهرررارة وةررذا البلرررث عرررن نشررارات أهررردافها تعمررل علرررى تطررروير نقرراط ضرررعف التالميررذ، يف حرررني جيرررل 

  استتالل التالميذ ذو املهارات العالية يف تسيري احلصة بناء على ما يسمى باملقاربة بالكفاءات.
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األخطرراء وتصررليلها وةررذا التوجيرر  الصررليح ألداء املهررارة بطرررا هررل تقرروم برسررم خطررة ملعاجلررة : سؤؤابعالالسؤؤؤال 
 ؟صليلة
ما إذا ةان األستاذ يقوم برسم خطة ملعاجلة األخطاء وتصليلها وةرذا التوجير  الصرليح ألداء معرفة  :منهالغرض 

 .املهارة بطرا صليلة
ألداء املهرررارة بطررررا رسرررم خطرررة ملعاجلرررة األخطررراء وتصرررليلها وةرررذا التوجيررر  الصرررليح يوضرررح  :14جؤؤؤدول رقؤؤؤم 

  .صليلة
 
 
 
 
 
 

 
سم خطة ملعاجلة األخطاء وتصليلها وةذا التوجي  الصليح ألداء املهارة بطرا ر بني ي :14رقم الرسم البياني

 .صليلة
 : تحليل النتائج

 %74.37( أن أغلبية األساتذة والذين تقدر نسبتهم 14يتبني لنا من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم)
ال يقومون بذل  يف حني  %7.43األخطاء والتوجي  الصليح ألداء املهارة بينما جند  عاجلةمليقومون برسم خطة 

    .%18.11جابوا بر أحيانا وتتمنل نسبتهم يف بقية األساتذة أ

%74.07 

%7.40 

%18.51 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %74.17 11 نعم
 %7.41 11 ال

 %18.11 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
مما سبق ذةره نرى أن األستاذ حني يرسم خطت  ملعاجلة األخطاء ويعمل على توجي  التالميذ ألداء املهارة فهو 
بذل  يقف على نقائصهم وحيرص على مسامهت  بشكل أةرب يف تطوير القدرات الرياضية فم وأهم شيء بالنسبة 

 همة تسهل عمل  واعل  يعطي لكل وحدة تعليمية حقها.ل  هو حتقيق أهداف  اإلجرائية لللصص وةذا هات  امل
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 المحور الثاني: دور األستاذ في تسيير حصة التربية البدنية والرياضية
  ؟هل تعتمد على مبدأ التخطيط الرتبوي يف بناء وحدة تعليمية دون مراعاة األداءول: السؤال األ

عتمررد علررى مبرردأ التخطرريط الرتبرروي يف بنرراء وحرردة تعليميررة دون مراعرراة األسررتاذ يمررا إذا ةرران معرفررة  :منؤؤهالغؤؤرض 
 .األداء

مبرردأ التخطرريط الرتبرروي يف بنرراء وحرردة تعليميررة دون مراعرراة اعتمرراد األسررتاذ علررى يوضررح مرردى : 11جؤؤدول رقؤؤم 
  . األداء
     
 
 
 
 
 

 
 .مبدأ التخطيط الرتبوي يف بناء وحدة تعليمية دون مراعاة األداءاعتماد األستاذ على يبني  :11رقم الرسم البياني

  تحليل النتائج:
( أعاله والذي يبني ما إذا ةان األستاذ يقوم ببنراء وحدتر  التعليميرة مرن مبردأ التخطريط 11من خالل اجلدول رقم)

مررن األسرراتذة ال يعتمرردون علررى بنرراء وحرردة تعليميررة مررن مبرردأ  %00.00فقررط دون مراعرراة األداء اتضررح لنررا أن 
يعتمرررردون عليرررر  أحيانررررا والبرررراقي مررررن  %21.22دون مراعرررراة األداء، بينمررررا يف املقابررررل وجررردنا التخطررريط الرتبرررروي 

 .%7.43األساتذة ةان فم موقف آخر ب جاباضم ال وقدرت نسبتهم بر 

%66.66 

%7.40 
%25.92 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %7.41 11 نعم
 %00.00 18 ال

 %11.21 17 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
مررن خررالل مررا سرربق نسررتنتج أن بنرراء الوحرردة التعليميررة يكررون مررن مبرردأ التخطرريط واألداء معررا ذلرر  ألن األسرررتاذ 
باعتمرراده علررى األداء يف ختطيطرر  لللصررص يعطرري أمهيررة يف الوقررو  علررى األخطرراء يف تأديررة املهررارة ومنرر  جنررد أن 

 يعتمرردون علررى األداء يف ختطرريطهم لللصررة هنرراك عالقررة تكميليررة بررني التخطرريط واألداء، بينمررا األسرراتذة الررذين ال
  .التدريس وإيصال املعلومة الصليلة بطرق  اخلاصةفيفسر ذل  منهويت  املتخذة يف رريقة 
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   ؟ تقوم بتنمية الرغبة لدى التلميذ يف تطوير وحتسني مهارات  الفنية وقدرات  البدنيةهل ثاني: السؤال ال
بتنميرة الرغبررة لردى التلميرذ يف تطرروير وحتسرني مهاراترر  الفنيرة وقدراترر  مرا إذا ةرران األسرتاذ يقرروم  معرفرة :منؤؤهالغؤرض 

 .البدنية
يف تنمية الرغبة لدى التلميذ يف تطوير وحتسني مهارات  الفنية وقدرات  األستاذ  مسامهةيوضح : 10جدول رقم 

 .البدنية
 
 
 
 
 
 

 
تنمية الرغبة لدى التلميذ يف تطوير وحتسني مهارات  الفنية وقدرات  مسامهة األستاذ يف يبني  :10رقم الرسم البياني

 .البدنية
 : تحليل النتائج

تنميررة الرغبررة لرردى التالميررذ يف تطرروير ( أعرراله والررذي يبررني مرردى مسررامهة األسررتاذ يف 10اجلرردول رقررم)مررن خررالل 
مرررن األسررراتذة يسرررامهون يف تنميرررة الرغبرررة لررردى  %77.77وحتسرررني مهاراتررر  الفنيرررة وقدراتررر  البدنيرررة اتضرررح لنرررا أن 

يف ذلرر  يف حرررني البرراقي مرررن  ال يسرررامهون %7.43التالميررذ يف تطررروير وحتسررني املهرررارة، بينمررا يف املقابرررل وجرردنا 
 .%10.00األساتذة ةان فم موقف آخر ب جابتهم بر أحيانا وقدرت نسبتهم بر 

%77.77 

%7.40 

%16.66 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %77.77 11 نعم
 %7.41 11 ال

 %10.00 14 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
من خرالل مرا سربق نررى أن معظرم أفرراد العينرة يعملرون علرى تنميرة الرغبرة لردى التالميرذ يف تطروير وحتسرني مهاراتر  

احلصة وةذا التمرينات ليت حيدثها األستاذ يف وسط التالميذ أثناء الفنية وقدرات  البدنية وهذا ما جنده يف املنافسات ا
  .األساسية اليت ختدمها
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                                         ؟ تستخدم ررا تدريس جيدة اعتمادا على الوسائل التعليمية املتوفرة لدي هل ثالث: السؤال ال
 .يستخدم ررا تدريس جيدة اعتمادا على الوسائل التعليمية األستاذ ةانما إذا  معرفة  :منهالغرض 

 .لطرا تدريس جيدة اعتمادا على الوسائل التعليميةاألستاذ  استخداميوضح : 17جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 استخدام األستاذ لطرا تدريس جيدة اعتمادا على الوسائل التعليمية.يبني  :17رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج: 
( أعاله والذي يبني مدى استخدام األستاذ رررا تردريس جيردة اعتمرادا علرى الوسرائل 17من خالل اجلدول رقم)

واستخدامها يف رررا تردريس يستخدمون الوسائل التعليمية املتوفرة  %74.37التعليمية املتوفرة لدي  اتضح لنا أن 
يسرتخدموهنا أحيانرا علررى ذلر  يف حرني البراقي مرن األسراتذة ةران فررم  %14.81جيردة، بينمرا يف املقابرل وجردنا 

  .%11.11موقف آخر ب جابتهم بر ال وقدرت نسبتهم بر 
 االستنتاج:

يستخدمون ررا تدريس جيدة اعتمادا علرى الوسرائل التعليميرة املتروفرة من خالل سبق ما نرى أن معظم األساتذة 
فهرذه  ،لديهم، وهذا ما يتضرح أن أغلربهم يردرون أمهيرة الوسرائل املتروفرة يف انعكاسرها علرى رررا التردريس لألسرتاذ

%74.04 

%11.11  

%14.81 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %74.14 11 نعم
 %11.11 12 ال

 %14.81 14 أحيانا
 %111 17 المجموع
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قيررق الوسرائل اعررل هرذا األخررري يبردر ويبتكررر نشرارات رياضررية وحرط إن ةانررس بسريطة فررذل  ال يعرإ اسررتلالة حت
األهرردا  اإلجرائيررة لللصررة وهنرراك تظهررر حقيقررة األسررتاذ يف إقلررام قدراترر  املعرفيررة علررى أرضررية امليرردان يف تسرريري 

 حصة الرتبية البدنية والرياضية.
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 ؟ قدرت  متكن  من إيصال أهدا  وأبعاد رويلة املدى للتالميذ هل الرابع: لسؤال ا
 .متكن  من إيصال أهدا  وأبعاد رويلة املدى للتالميذاألستاذ قدرة  سإذا ةانما معرفة  :منهالغرض 

 .من إيصال أهدا  وأبعاد رويلة املدى للتالميذ اليت متكن األستاذ  قدرةيوضح : 18جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .من إيصال أهدا  وأبعاد رويلة املدى للتالميذ قدرة األستاذ اليت متكن يبني  :18رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج: 
( أعرراله والررذي يبررني مرردى قرردرة األسررتاذ وإمكانيترر  يف إيصررال أهرردا  وأبعرراد رويلررة 18اجلرردول رقررم)مررن خررالل 

األهرردا  واألبعرراد رويلررة  إيصررالمررن األسرراتذة يقرردرون علررى إمكانيررة  %02.22املرردى للتالميررذ اتضررح لنررا أن 
ال يقومرون برذل  يف حرني البراقي مرن األسراتذة ةران فرم موقرف  %7.43املدى للتالميذ، بينما يف املقابل وجدنا 
 .%22.02آخر ب جابتهم أحيانا وقدرت نسبتهم بر 

 االستنتاج:
مما سبق نستنتج أن لألساتذة قردرة متكنر  مرن إيصرال أهردا  وأبعراد رويلرة املردى للتالميرذ ويعرإ اسرتقبال التلميرذ 
املعلومرررة الرياضرررية بشررركل عرررام والررريت ترررنعكس علرررى حياتررر  اليوميرررة أي خرررارج املؤسسرررات التعليميرررة وبالترررا  فهرررم 

%62.69 
%7.40 

%29.62 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %01.20 17 نعم
 %7.41 11 ال

 %12.01 18 أحيانا
 %111 17 المجموع
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وهنررا نقررول أن هررذا األخررري لرر  إمكانيررات  يسررتخدمون نشررارات وحرةررات ةررانوا قررد اةتسرربوها مررن رررر  األسررتاذ،
 وقدرات حط يف إيصال األهدا  واألبعاد رويلة املدى ويعترب شيء اجيايب ل  ةأستاذ تربية بدنية ورياضية.
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 ؟  تشارك التالميذ يف النشارات الرياضية لتلقيق األداء اجليد أثناء احلصةهل الخامس: السؤال 
 .يشارك التالميذ يف النشارات الرياضية لتلقيق األداء اجليد أثناء احلصةما إذا ةان األستاذ معرفة  :منهالغرض 

 .الرياضية لتلقيق األداء اجليد أثناء احلصةيف النشارات األستاذ  مشارةةيوضح : 12جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .الرياضية لتلقيق األداء اجليد أثناء احلصةمشارةة األستاذ يف النشارات يبني  :12رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج: 

( أعرراله ويبررني مرردى مشررارةة األسررتاذ يف النشررارات الرياضررية حيقررق األداء اجليررد أثنرراء 12اجلرردول رقررم)مررن خررالل 
مررن األسرراتذة يشررارةون التالميررذ يف النشررارات الرياضررية حيقررق األداء اجليررد أثنرراء  %02.20لنررا أن  احلصررة اتضررح

ال يشارةون ذل  ويف حرني البراقي مرن األسراتذة ةران فرم موقرف آخرر  %18.11احلصة، بينما يف املقابل وجدنا 
 .%18.11ب جابتهم أحيانا وقدرت نسبتهم ةذل  بر 

 االستنتاج:
ذةرره أن مشررارةة األسرتاذ للتالميررذ يف األنشرطة الرياضررية حيقرق األداء اجليررد أثنراء احلصررة وهرذا مررا نسرتنتج ممرا سرربق 

 .جيعلنا ننبس أن األستاذ غالبا ما يكون القدوة املنالية للتالميذ يف تأدية املهارات الرياضية

%62.96 
%18.51 

%18.51 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %01.20 17 نعم
 %18.11 11 ال

 %18.11 11 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 ؟ بية البدنية والرياضيةمشارةة يف العرض واملمارسة يزيد إقبال التالميذ على حصة الرت هل السادس: السؤال 
 .اك األستاذ يف العرض واملمارسة يزيد إقبال التالميذ على حصة الرتبية.ب.ررت اشما إذا ةان معرفة  :منهالغرض 

 للعرض واملمارسة يف ويادة إقبال التالميذ على حصة الرتبية.ب.ر.األستاذ  مشارةةيوضح : 11جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 .للعرض واملمارسة يف ويادة إقبال التالميذ على حصة الرتبية.ب.رمشارةة األستاذ يبني  :11رقم الرسم البياني

 تحليل النتائج: 

واملمارسرة يف ويرادة إقبرال التالميرذ حلصرة ( أعراله ويبرني مردى مشرارةة األسرتاذ للعررض 23من خالل اجلدول رقرم)
مررررن األسرررراتذة يشررررارةون يف ذلرررر ، بينمررررا يف املقابررررل وجرررردنا  %74.37الرتبيررررة البدنيررررة والرياضررررية اتضررررح لنررررا أن 

ال يشارةون التالميذ يف حني باقي األساتذة ةان فم موقف آخر ب جابتهم بر أحيانا وقردرت نسربتهم   % 14.81
 .%11.11ةذل  بر 

 
 
 

%74.07 

%11.11 

%14.81 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %74.17 11 نعم
 %11.11 12 ال

 %14.81 14 أحيانا
 %111 17 المجموع
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 االستنتاج:
ممرررا سررربق نسرررتنتج أن مشرررارةة األسرررتاذ يف العررررض واملمارسرررة يزيرررد مرررا إقبرررال التالميرررذ علرررى حصرررة الرتبيرررة البدنيرررة 

وبأفعالرر  ومظهررره واألةنررر مررن ذلرر  يررؤثر يف التلميررذ بأقوالرر   والرياضرية، وهررذا مررا الررى لنررا يف حررد معرفتنررا فاألسررتاذ
  بلون بشكل دائم على حصة الرتبية البدنية والرياضية.حني يشارك يف العرض فذل  جيعل التالميذ يق
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ميررة )التشخيصررية، التكوينيررة، التلصرريلية( يسرراعدك يوافظترر  علررى الترردرج يف الوحرردة التعلهررل السؤؤابع: السؤؤؤال 
 ؟على حتقيق معينة األهدا 

 .مية يساعد على حتقيق معينة األهدا يالوحدة التعلحيافس على التدرج يف ما إذا ةان األستاذ معرفة  :منهالغرض 
  .مية يساعد على حتقيق معينة األهدا يوافظة األستاذ على التدرج يف الوحدة التعليوضح : 11جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 .مية يساعد على حتقيق معينة األهدا يوافظة األستاذ على التدرج يف الوحدة التعليبني  :11رقم البيانيالرسم 

 تحليل النتائج: 
( والذي يبني مدى ا افظة على التدرج يف الوحدة التعليمية ومساعدت  على حتقيق 21من خالل اجلدول رقم)

مية والذي يساعد على يمن األساتذة حيافظون على التدرج يف الوحدة التعل %81.18معاينة األهدا  جند أن 
ال حيافظون على ذل  ونفس  %7.43حتقيق معاينة األهدا  يف حني يوجد من األساتذة املتمنلة نسبتهم 

 النسبة ةانس على إجابة أحيانا.
 
 

%85.18 

%7.40 
%7.40 

 نعم

 ال

 أحيانا

 النسب المئوية التكرارات اإلجابات
 %81.18 12 نعم
 %7.41 11 ال

 %7.41 11 أحيانا
 %111 17 المجموع



تحليل ومناقشة النتائج                                                                    الفصل الثاني   
 

 

114 

 االستنتاج:
الوحدة التعليمية بالتدرج يساعد على حتقيق معاينة على التدرج يف مما سبق ذةره نرى أن وافظة األستاذ 

  .األهدا 
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 االستنتاجات: -1

 استنتاج المحور األول: -1-1

نستنتج من خالل ما سبق يف حتليل نتائج اجلداول أن أساتذة الرتبية البدنية الرياضية يعريون اهتماما ةبريا 
تتناسل واإلمكانات املتاحة فم وةذا قدرات والفروا بني التالميذ غري أهنم ال بالتخطيط حلصة الرتبية والرياضية 

يعريون اهتمام باألفراد املوهوبني وهذا ألسباب تعود إىل رريقة األستاذ يف منهوية التدريس وإيصال األهدا  
 وهذا بتض النظر عن إمهال بعضهم اجلانل التكويإ للتالميذ يف يتلف الرياضات.

 تنتاج المحور الثاني:اس -1-1

نستنتج من خالل ما سبق يف حتليل نتائج اجلداول أن أساتذة التعليم املتوسط يعريون اهتماما ةبريا باألداء أثناء 
حصة الرتبية البدنية والرياضية من خالل استخدامهم للتقومي الشخصي وخلق روح املنافسة والتلضري للتالميذ 

يتلفة األخطاء اليت يقع فيها التالميذ مع إمهافم جلانل االنتقاء وةشف  وةذا رمسهم خططا لتصليح ومعاجلة
 املوهوبني وهذا ةذل  ألسباب جمهولة.

 استنتاج المحور الثالث: -1-2

نستنتج من خالل ما سبق يف حتليل نتائج اجلداول أن أساتذة التعليم املتوسط يعريون اهتماما ةبريا يف الربط بني 
ناء حصة الرتبية البدنية والرياضية وهذا من خالل استخدام  ختطيط ررا تدريس جيدة التخطيط واألداء أث

تتماشى والوسائل التعليمية املتوفرة لدي  واليت متكن  من إيصال أهداف  رويلة املدى للتالميذ مع ا افظة على 
 ممارسة التقنية وقدرات  البدنية.التدرج يف الوحدة التعليمية واملسامهة يف تنمية الرغبة لدى التلميذ يف تطوير 

 مناقشة وتحليل نتائج الفرضيات: -2

 الفرضية األولى: -2-1

 الفرضية األوىل جاءت ةما يلي: "التخطيط الرتبوي عملة مهمة إلجناح حصة الرتبية البدنية الرياضية"

من خالل النتائج املتوصل إليها على ضوء الفرضية األوىل جاءت إجابات أساتذة تنبس هذه الفرضية أي أن 
عملية التخطيط تعترب مهمة جدا يف إجناح حصة الرتبية البدنية ويعد ذل  حسل النتائج املتلصل عليها يف 

نظومة الرتبوية ةكل وحصة الرتبية ( حيث وضلس إجابات األساتذة مكانة التخطيط يف امل0( )2( )1اجلداول )
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البدنية والرياضية بشكل خاص، هذا ما أةده الكاتل "ومد حسني العومي" الذي رأى أن املعلم اجليد حيتاج 
دائما للنمو املهإ األةادميي ةما حيتاج إىل معرفة مدى ما وصل إلي  من ةفاءة يف تنفيذ الدرا وختطيط  مما 

 1ا من حيث تذمر مكامن السوء والوجود يف تدريس ...".يساعد على التدريس نفس الدر 

( 0ةما بينس أيضا النتائج املتوصل إليها أن األساتذة لديهم معوقات وعراقيل وهذا ما تبني يف اجلداول رقم )
( ويرجع ذل  إىل نقص اإلمكانيات والوسائل التعليمية يف املؤسسات وةذا غياب الكفاءة واخلربة عند بعض 7)

 ة جعلهم ال يعطون األمهية الكبرية فذا اجلانل.األساتذ

 وعلى غرار النتائج توصلس جمموعة البلث إىل حتقيق الفرضية النالنة.

 الفرضية الثانية: -2-1

بالنسبة للفرضية النانية اليت جاءت ةما يلي: "ملهمة أستاذة الرتبية البدنية والرياضية انعكاا على األداء 
 الوظيفي."

ئج املتوصل إليها وعلى خلفية الفرضية النانية جاءت إجابات األساتذة تنبس هذه الفرضية أي أن من خالل النتا
ملهمة األستاذ انعكاا مباشر على األداء الوظيفي الذي يعترب رةيزة جناح احلصة من خالل الوقو  على نقاط قوة 

ما الحظناه حسل النتائج للمتلصل عليها  وضعف التالميذ يف أداء املهارة وةذا حتديد اجيابياضم وسلبياضم وهذا
( حبيث أةد املرسي والصباغ "أن األداء يتأثر باملوقف واملوظف وما ميتلك  10( )12( )11( )2يف اجلداول )

من معرفة ومهارات ورغبة واهتمام وقيم ودوافع يعد وددا رئيسيا يف حتديد مستوى األداء والوظيفة يا تتطلب  من 
ا يفرض  من حتديات وما تقدم  من فرض للنمو الوظيفي تعد أيضا وددا رئيسيا يف حتديد مهام وواجبات وم

 2مستوى األداء".

ةما بينس أيضا النتائج املتلصل عليها أن األساتذة ال يهتمون ببعض املهام اليت إن عمل  ا أفضل وإن ال يهتم 
واهل داخل املؤسسة التعليمية وهذا ما اتضح يف  ا ال يؤثر على أدائ  الوظيفي ةانتقاء املهارات واةتشا  امل

 (.13اجلدول رقم )

 وعلى غرار هذه النتائج توصلس جمموعة البلث إىل حتقيق الفرضية النالنة.

                                                             
 .20اإلدارة والتخطيط الرتبوي، النظرية والتطبيق مرجع سبق ذةره، صومد حسني العتومي،  1
 .08عاشور أمحد صقر، السلوك االنساين يف املنظمات، مرجع سابق، ص 2
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 الفرضية الثالثة: -2-2

واألداء أما بالنسبة للفرضية النالنة اليت جاءت ةما يلي: "يوجد اهتمام من رر  األساتذة يف الربط بني التخطيط 
 معا يف حصة الرتبية البدنية والرياضية".

ومن خالل النتائج املتوصل إليها على ضوء الفرضية النالنة جاءت إجابات األساتذة تنبس هذه الفرضية أي أن  
يعمل على ربط عملييت التخطيط واألداء معا يف شط األحوال حبيث ترك هذا الربط نتيوة اجيابية وملموسة يف 

رتبية البدنية والرياضة بانتظام وةذا تسهيل عملية األستاذ يف مسايرة الوحدة التعليمة هذا من خالل سري حصة ال
االعتماد على التخطيط دون االستتناء على األداء يف استخدام ررا تدريس جيدة واالعتماد على الوسائل 

( وقد ملح أمني أنور 21( )23( )17( )11التعليمية املتوفرة وهذا حسل النتائج املتلصل عليها يف اجلداول )
اخلو  إىل أمهية ربط األداء بالتخطيط املسبق حيث ذةر "التخطيط الواعي للتدريس بدأ من املستوى اليومي مرورا 
باملستوى قصري املدى ووصوال إىل املستوى بعيد املدى مع صياغة األغراض التعليمية اإلجرائية السلوةية اليت حتقق 

 1أهدا  املنهج".

 وعلى غرار ةل هذه النتائج توصلس جمموعة البلث إىل حتقيق الفرضية النالنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .04أمني أنور اخلو ، أصول الرتبية البدنية والرياضة، مرجع سبق ذةره، ص 1
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 : وتوصيات اقتراحات

رأت جمموعة البحث أن تقدم لألساتذة العاملني يف الطور  من خالل النتائج اليت حتصلنا عليها يف هذا البحث،
وعملية األداء الوظيفي وانعكاسها  الرتبوياملتوسط جمموعة من االقرتاحات والتوصيات فيما خيص عملية التخطيط 

 على درس الرتبية البدنية والرياضية ومنها:

 .عدم االكتفاء بوسيلة املالحظة والتقدير الشخصي يف عملية التخطيط يف النشاط الرياضي 
 .إجراء دراسات مشاهبة يف االختصاصات األخرى نظرا أمهية التخطيط يف النشاط الرياضي 
 ييت التخطيط واألداء عند األساتذة مع األخذ بعني االعتبار خصائص ومميزات اقرتاح برنامج خاص بعمل

 التالميذ.
 .إجراء تربصات تكوينية للتعريف أكثر بأمهية التخطيط الرتبوي 
  ،برجمة خمطط خاص بعملية األداء الوظيفي من حيث اخلطوات املنهجية وطرق استعمال القياسات

 هذه العملية من حيث الزمن والكيفية.واالختبارات وذلك من اجل التحكم يف 
 .توفري بيئة مالئمة لعملييت التخطيط واألداء الوظيفي 
 .توفري الوسائل واألجهزة املناسبة مع مكان األداء 
  ضرورة توفري الوسائل البيداغوجية واألجهزة والعتاد اخلاص بعملية التخطيط الرتبوي يف الرتبية البدنية

 والرياضية.
 املشاركة يف رات املعرفية لألساتذة يف جمال التخطيط الرتبوي حديث،وهذا عن طريق ضرورة رفع القد

 امللتقيات العملية والدورات التدريبية، واأليام الدراسية حتت إشراف إطارات خمتصة.
  تشجيع وحتفيز األساتذة املختصني يف جمال التدريب على االهتمام باملواهب اليت تعترب قاعدة اجليل

 لبناء أسس ومعايري علمية تليق بالرياضة احلديثة. املستقبلي
  بضرورة االطالع على ما هو جديد يف جمال ختطيط الربامج التدريسية. األساتذةنوصي ونؤكد على 
  إطارات وأساتذة خمتصني  باشرتاكالرتبوي وهذا بناء وختطيط برامج تدريسية عملية حسب املنهاج

 وى العايل.للوصول بالرياضة املدرسية إىل املست

 

 

 

 



 خاتمة:

رياضية يفي ألساتذة الرتبية البدنية والمن خالل البحث الذي تطرقنا فيه إىل التخطيط الرتبوي وعالقته باألداء الوظ
صول بالتالميذ إىل أعلى مستوى بالغة يف حتسني إجراء الدرس للو  لنا أن التخطيط الرتبوي حيمل أمهية اتضح

جبانب التخطيط وكذا األداء الوظيفي اجليد للتالميذ على حمتوى درس الرتبية  االهتمامولذلك وجب على األستاذ 
 املسطرة األهدافالبدنية والرياضية والتقيد بذلك يف استخدام املناهج العلمية والطرق املناسبة للوصول إىل 

 هلذا قمنا بالبحث املطروح يف اجلانب التمهيدي املصاغة كاآليت:

 درس الرتبية البدين والرياضية؟ إجناحيط الرتبوي على األداء الوظيفي يساهم يف التخط انعكاسهل 

الواضح من  واإلمهالبعملييت التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي معا  االهتمامكما نالحظ يف بعض األحيان عدم 
الوسائل  طرف بعض األساتذة وهذا واضح لعدت أسباب كنا قد تطرقنا هلا سابقا اليت متحورت يف نقص

يف اجلانب املقابل نرى أن النجاح اتذة الرتبية البدنية والرياضية البيداغوجية وكذا اخلربة والكفاءة لدى بعض أس
والتألق يف  اجملال الرياضي يتطلب قدرات هائلة ومدى تطبيقها على التالميذ لكي يتم إعدادهم ألفضل 

اجليد على ضوء قدراهتم وإمكانياهتم واملسامهة يف  ملهاريوحتصيل األداء ا اكتساباملستويات والوصول هبم إىل 
واضح وأمهية بالغة يف وضع  انعكاسحلول صحيحة للمسائل املتعلقة بعملييت التخطيط واألداء معا ألن هلما  إجياد

 حمتملة ملسار الدراسي قصد الوصول إىل نتائج رياضية وبدنية عالية، وأي هتاون يف العمليتني إسرتاتيجيةخطة 
 الذي ال ميكن جتاهله. واالهتمامميكن أن تأثر على التالميذ سلبا فاملعايري اخلاصة هبما جيب أن متنح هلم العناية 

واألداء الوظيفي يكون بطريقة ذاتية وموضوعية فرتكيز  الرتبوينستنتج من خالل الدراسة امليدانية والتخطيط  كما
وانب األخرى اليت تلعب دورا هاما يف تصنيف التالميذ يف حصة األساتذة على اجلانب النظري والتطبيقي مع اجل

 يف اجلانب االجتماعي والنفسي. ومر دوديةالرتبية البدنية والرياضية جيعلهم حيققون نتائج أكثر فعالية 

إىل إبراز أهم املعايري اليت متر هبا عمليتا التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي وكذا الكشف عن عيوب ونسعى 
ونقائص هاتني العمليتني عند األساتذة وإبراز أهم القياسات واالختبارات وكذا حماولة إبراز أهم الطرق املتبعة يف 

 عملية التخطيط الرتبوي واألداء الوظيفي.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 تربية حركيةقسم:

 
 
 

 
 
 
   

ت يف إطار إجناز حبث لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية ختصص تربية حركية حت 
" نرجو من سيادتكم ملئ هذه االستمارة الوظيفي باألداءالتخطيط التربوي وعالقته " عنوان 

بصدق وموضوعية،وحنيطكم علما أن كامل البيانات اجملمعة بواسطة هذه االستمارة ستكون سرية 
 وال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة، ونشكركم   على تعاونكم.

 :مالحظة
 ( يف اخلانة املختارة أمام كل عبارة.)ارة بوضع عالمةرجاء اإلجابة على كل عب
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 5102/5102السنة اجلامعية 

 



 استمارة االستبيان الخاصة باألساتذة
 

 التخطيط التربوي عملية مهمة إلنجاح حصة التربية البدنية والرياضية.المحور األول : 
 
 هل التخطيط التربوي يساهم في إنجاح حصة التربية البدنية والرياضية ؟ -1

  أحيانا   ال                 نعم         
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