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 استخدام بعض طرق التدريس الحديثة  أهمية

 في مادة التربية البدنية والرياضية 

 المادة"''من وجهة نظر اساتذة 



 

 
 إنّي أسألك اللهم

 حبّكوحّب من يحبّك

 وحّب عمل يقّربني إلى حبّك

 العمل ي إنجاز هذا فتوفيقهليكر هللا تعالى على أش

 العلمي المتواضع البحثو

 تقدم بجزيل الشكر أكما يسعنيويشّرفني أن 

 كان عوناً وسنداً لي طيلة كل منإلى 

 بعيد سواء من قريب أو من مساري الدراسي 

 الدراسةالمشرف والموجه لهذه  االستاذبالذكروأخص 

 مرحلة طيلة  القيّمة الّذي لم يبخلني بالنصائح

 كان لتوجيهاته السديدة ف إنجازهذه المذكرة

 رثر الكبير في إنجاز هذه الدراسةاأل

 وفي األخير نسأل هللا أن تكون هذه الرسالة 

 بمثابة السراج المنير

 من شوائب الجهل وتطهيره  لطريق العلم

 برحمتك يا أرحم الراحمين

 يا رب العالمين

 

 عادل



 ىداءاإل

 
 الشدمة  لد إ اهلل ىدداا  أن لدلا لنيتددي كند  مد  و ,ىدداا  الذي هلل الحمد
 قدلبي يحملو رمزا الحب و السة دة تجةل و دربي لتضيء احترقت التي
   أبي و أمي وجلدي سر إل 
   أبي و أمي عزائي و شدتي في رج ئي ك ا  من  لإ

 مدن كثيدرا تةدب مدن إلد  ،سدة دتي سدبيل فدي حي تيمد  كرسد  مدن كل إل 
 .أبيو  أمي تربيتي و تةليمي جلأ 

 وال  الزوج  الةزيزة.
عبيددة، " خيدر سدند لدي فدي حيد تي اخدلتي  اوكد ال  أحالمي قد سملاي من إل 

  " عن ق ،عم د، عالء
 وكل اواد الة ئل . "، عبد الرزاق، بلحفصمحمد، " الة ئل  كت كيت إل 
 "، محمد، ع مرالميدي" لي علن خير ك الا الذين زمالئي إل 

 وال  زمالئي في الةمل.
 ااجد ز الةدلن يدد لدي اقددمل  و ب لتلجييد   أحد ولاي الذين األس تذة إل 
 المذكرة ىذه
 "بن جةفر رمض ن" سيمأر  عل  و

 جميدد  إلدد  بةيددد أو قريددب مددن سددلاء دراسددتي فددي سدد عداي مددن كددل إلدد 
 ذاكرتي في فيم مذكرتي تحمليم من
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 : مقدمة
 القاعدية اإلصالحات من  تعززتعترب الًتبية البدنية منذ القدمي فنا وعلم لو أصولو ومبادئو و أىدافو ،        
 األداء مستوى رفع إىل والتعليم الًتبية جمال يف وادلشرفون ادلختصون ورائها من يسعى الًتبوية ادلنظومة يف اجلارية
 الوصول وىو ادلسطرة ادلناىج إليها اليت هتدف وادلرامي والغايات األىداف حتقيق بغية لألستاذ والبيداغوجي الًتبوي

 مبختلف األىداف ومنها بنائو طريقة حتدد أساسية مكونات على حيتوي ادلنهاج أن حيث صاحل، فرد بناء إىل
نشاط رياضي  هارات اخلاصة بيي دلبتلقني ا  ادلستخدمة التدريس وطرق دراجات مبختلف والكفاءات مستوياتا

 كان أثناء حصة تربية البدنية الرياضية .
 مجيع يف تطبيقها مت اليت احلديثة التدريس طرق ادلنهاج عليها يبٌت اليت الركائز ىذه بني شك فيو من ومما        

 إىل واإلشرايف الًتبوي طاقمها يسعى حيث والرياضية، البدنية الًتبية مادة ادلواد ىذه بني ومن التدريسية ادلواد
 .بالكفاءات ادلقاربة أي اجلديد ادلنهاج وفق احلديثة التدريسية الطرق ىذه توظيف كيفية إيصال
أن كان يسعى  بصفة عامة عرفت وأن مارسها االنسان منذ القدمي ، منذ شك فيو ادلمارسة الرياضية ومما      

تصل ادلمارسة الرياضية اىل ماىي  ، وقبل مايعرف ذلك  يدرك ال كان اللكسب العيش تامني بقائو حىت وان  
كبريين بو سواء من حيث الكيفية األساليب ادلستخدمة او خمتلف الرياضات   اىتمامعليو االن من مكانة 

وىذا  بل و كان السباق لذاك وشجع على ممارستها، بالرياضةوالتخصصات جند أن الدين اإلسالمي اىتم كذلك 
نعم حق  :قلت يا رسول اهلل للولد علينا حق كحقنا عليهم قال" و عن ابن رافع قالدة بينتو عدت احاديث وار  ما

".) حسن ناجي محمود الولد على الوالد أن يعلمو الكتابة و السباحة و الرمي و أن يورثو طيبا 
 (00،ص2002،

 من السنوات ىذه مرور بعد وادلالحظ احلديثة، التدريس طرق تطبيق يف الفقري العمود األستاذ يعتربو        
 البدنية الًتبية أستاذ طرف من احلديثة التدريس الطرق ىذه استخدام ودرجة واقع معرفة ارتينا اإلصالحات

 خطة وضعنا حيث الثانوي، بالطور يعٌت الذي ادلراىق الطفل لدى احلركية الًتبية ختصصنا جمال يف والرياضية
 .ذلك من التحقق بغية وعلمية منهجية

 ذلك يف متبعني التطبيقي واإلطار النظري اإلطار مها إطارين يف الدراسة وضع على ىذا حبثنا يف اعتمدنا ولقد
 : التالية اخلطة

 :مها فصلني حتتو أندرج فقد  :النظري الجانب
اآلراء السابقة ،و تعرضنا فيو إىل أىم  الدراسات اخللفية النظرية وعرض :التالية النقاط فيو تناولنا : األول الفصل

 والنظريات ادلفسرة دلتغريات الدراسة وبعض طرق التعلم احلديثة .
اإلطار العام للدراسة من خالل التطرق اىل تعريف الكلمات الدالة يف الدراسة و  عرض فيو ومت :الثاني الفصل

 .،و أىداف و أمهية و فرضيات الدراسة الدراسةإشكالية 
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 جانب تطبيقي :
فيو االجراءات ادليدانية للدراسة وذلك من خالل الدراسة االستطالعية ، و منهج ادلتبع فعرضنا : الفصل الثالث

 يف الدراسة ، وجمتمع الدراسة ،ومجع ادلعلومات والبيانات، وإجراءات التطبيق ادليداين للدراسة األساليب اإلحصائية 
 : وفيو مت عرض النتائج وتفسريىا و مناقشتها . اما الفصل الرابع

 الحق وملخص الدراسة .اقًتاحات الدراسة وادلراجع وادلو استنتاجات  ضمنفت:  الفصل الخامسأما 
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 :الدراسة لمتغيرات المفسرة النظريات -1-
 : التدريس -1-1-

 :التدريس مفهوم -1-1-1-
 ادلعلومات لتوصيل ادلدرس بو يقوم ىادف تربوي اتصال وسيلة فهو ، التعليمية اخلربات تنظيم إيل التدريس يشَت

 ادلمارسة وادلهام األنشطة خبلل من تربوية وحتقيق سلرجات ، ادلتعلم يف تغَت إحداث ىدف التبلميذ إيل وادلهارات والقيم
 (114، ص 2008غادة جالل عبد الحكيم ، ). والتلميذ ادلدرس بُت

 هبا يقوم اليت ادلنظمة األفعال و الًتتيبات و اإلجراءات من سلسلة عن عبارة ىو التدريس " بان صلد أخر تعريف ويف
 .التعليم لو يتحقق أن ميكن حىت وعمليا نظريا التبلميذ فيها ويساىم التدريس تنفيذ هناية حىت التخطيط من بدا ادلعلم

 (15، ص 2006)عصام الدين متولي عبد اهلل ، 
 :التدريس خصائص-1-1-2
 ، مدرسية ،وبيئة ومنهج وتبلميذ ادلعلم من ، الًتبوية العملية مداخبلت كافة تنظيم تتوىل ، شاملة عملية التدريس -

 .التعليمية األىداف لتحقيق
 .مثالية إنسانية مهنة التدريس -
  .اجملتمع بناء تتويل ىادفة اجيابية عملية التدريس -
 .التدريس يف التعليمية العملية زلور ميثل التلميذ -
 .التلميذ يكتسبها اليت واخلربات واألساليب األنشطة بتنوع التدريس يتميز -
 .للتبلميذ والنفسية واجلسمية العقلية القوى تنمية إيل التدريس يهدف -
 .ادلستقبل يف أماذلم وحتقيق التبلميذ رغبات إشباع إيل اجيابية ىدف عملية يعترب -
 .التعليم امهال يف احلديثة الدراسات من واالستفادة والتكنولوجية، التعليمية الوسائل التدريس يستخدم -
 :نذكر العوامل ىذه أىم ومن التدريس طريقة اختيار عوامل -1-1-3
 معينة أىداف حتقيق يف تسهم طريقة فكل ، التعلم بأىداف ترتبط التدريس طريقة اختيار إن: المنشودة األىداف - أ

 تطوير اجل فمن العملية ادلهارات تنمية يف رلدية تكون ال ادلعارف، اكتساب يف األىداف لتحقيق ادلناسبة فالطريقة
 .ادلشكبلت حل طريقة مثل اذلدف مع تتناسب تدريس طريقة اختيار ينبغي التبلميذ لدي التفكَت مهارة

 وأساليب التعلم حيث من ادلتعلمُت بُت الفردية الفروق الطريقة اختيار عند تراعي أن جيب :المتعلمين مستوى - ب
 .االجتماعية مهتوخلفيا وجنسهم أعمارىم تراعي كما التفكَت،

 وخصائص زلتوى درس فلكل التدريس، طريقة اختيار يف احملتوى يؤثر : المادة وطبيعة للدرس العلمي المحتوى - ج
 .وزلتواىا ادلادة طبيعة مع لتتناسب الطرق تنويع الضروري من فانو لذا متنوعة، ادلادة كانت ودلا ، بو تدرس

وميولتاىم،  التبلميذ لدوافع مثَتة الطريقة تكون أن فيجب التبلميذ، لدى التعلم رغبات تطوير أي :التالميذ دوافع - د
 .ادلرجوة األىداف حتقيق ميكن حىت
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 اختيار لو تيسر ألهنا لديو، ادلوجودة اإلمكانيات على التعرف ادلعلم على ينبغي :المتاحة المادية اإلمكانيات - ه
 .ادلناسبة الطريقة

 منها واالستفادة إليها يصلون اليت النتائج ودراسة الذاٌب التقومي على التبلميذ ادلستخدمة الطريقة حتفز أن :التقويم – و
 (110-109، ص 2008مصر،  الحكيم،جالل عبد  غادة) .مستقببل

 :التدريس طرق عليها تبنى التي األساسية القواعد -1-1-4
 من البد لذا ،والعاطفية واالجتماعية والنفسية والعقلية اجلسمية النواحي مجيع من بالتلميذ يهتم أن جيب عملية الًتبية
 شلكن، ومن جهد بأقل األىداف وحتقيق ادلعلومات توصيل يف ادلعلم مهمة لتسهيل وقواعدىا التدريس بطريقة االىتمام

 (112-111، ص2008)زينب علي،  :ما يلي القواعد ىذه بُت
 ل.اجملهو  إىل ادلعلوم من التدرج -
 .الصعب إىل السهل من التدرج -
 .ادلركب إىل البسيط من التدرج -
 .ادلعقول إىل احملسوس من التدرج -
 .النظري إىل العملي من االنتقال -
 أمهها: العمليات من مجلة تصميمو يف التدريس يشمل:التدريس تصميم -1-1-5
 التدريس، مادة مستوى العملية، األىداف ادلدرس حيدد فيها التدريس، تسبق اليت ادلرحلة وىي :التخطيط عملية - أ

 .يدرسها اليت الفئة خصائص ويدرس
  .السابقة العملية خبلل اختذىا اليت القرارات بتنفيذ ادلدرس هبا يقوم اليت ادلرحلة وىي :التنفيذ عملية - ب
                . التبلميذ أداء مستوى تقومي بعملية عبلقة ذلا وتكون تتخذ اليت القرارات ىي : التقويم عملية - ج

 (108، ص 2006 )عطاء اهلل احمد،
 : والرياضية البدنية التربية درس -1-2
 : الرياضية و البدنية التربية درس مفهوم  -1-2-1

 وحدة وىي بادلدرسة الرياضية الًتبية برنامج يف الزاوية حجر تشكل الرياضية الًتبية دروس بان ( الشحات يعترب زلمد
 (65ص،1999محمد الشحات،).وشليزاتو وصفاتو خصائصو فيها وتظهر صفاتو مجيع حتمل اليت ادلنهاج
 و البدنية يف الًتبية الدراسي يف الربنامج الصغَتة الوحدة ىو الرياضية و البدنية الًتبية درس: ( عزمي سعيد زلمد ويعرفو

 (151،ص2004حمد سعيد عزمي، ) .خصائصها كل وحيمل ادلادة من جزء اصغر ميثل ،الذي الرياضية
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 :والرياضية البدنية التربية درس أىداف -1-2-2
 الرئيسي واذلدف اجملتمعات، كل يف والتعليم الًتبية إليو تسعى ىدف اجملتمع يف للفرد الشاملة الشخصية تكوين إن
 يف فعال دور والرياضية البدنية الًتبية ولدرس للفرد، وادلتزنة ادلتكاملة الشخصية للتنمية الفعالة ادلسامهة ىو الرياضية للًتبية
 للدرس تعليمية أىداف فهناك لتحقيقو، يعمل ىدف والرياضية البدنية الًتبية دروس من درس كل ،إن اذلدف حتقيق
 اخللقية االجتماعية النواحي بتعلم تتعلق وىي للدرس تربوية وأىداف ، للتبلميذ وادلعرفة احلركية ادلهارات بتعلم تتعلق وىي

 . للتبلميذ والسلوكية واالنفعالية
 يف ادلسامهة يعٍت حتقيقها يف النجاح أن حيث ، معا أوكبلمها تربوية أو تعليمية كانت سواء اخلاصة أىدافو درس فلكل

 (56،ص 1994 )أمين الخولي،. والرياضية البدنية الًتبية أىداف حتقيق
 : الدرس أغراض -1-2-3
 للحياة التأىيل وأيضا ادلختلفة البدنية األنشطة يف لبلشًتاك ادلؤىلة الفردية للًتبية أساسا تشكل واليت:البدنية اللياقة - أ

 نغمة إجياد علي انتم ما ضمن اىتم واليت ، وقدراتو للفرد النمو مرحلة علي وتنميتها تطويرىا يف تعتمد وىي ، الكاملة
 ةقو  من ادلختلفة البدنية اللياقة عناصر تنمية إيل باإلضافة ىذا التنفسي الدوري اجلهد من عايل ومستوي جيدة عضلية
 . اخل..حتمل ، مرونة رشاقة سرعة،

 حلياة الزمة أساسية احلركات ىذه كانت سواء البدنية الًتبية يف الرئيسي العنصر احلركية ادلهارات وتعترب :المهارات - ب
 من الشخص يستمتع واليت ادلختلفة الرياضية لؤلنشطة بأدائو تتعلق مهارات كانت أو ووثب، وجري مشي من اإلنسان
 .األلعاب ىذه مبمارسة خبلذلا

 : أمثلتها ومن النفسية األغراض - ج
 .اليومية األنشطة وشلارسة التدريب ضلو التبلميذ دافعية زيادة  -
 .ادلبدئية النتائج كانت مهما اليأس وعدم للكفاح ادليل تنمية  -
 .ادلسؤولية وحتمل النفس علي االعتماد - 

 .االنفعاالت ضبط  -
 .بادلنافس اإلضرار دون الفوز اجل من الشريف التنافس  -
 :أمثلتها ومن االجتماعية الجوانب -د
 .اآلخرين مع التعامل  -
 .اآلخرين مشاعر احًتام  -
 .فراغهم أوقات ويف مهتحيا يف ذلم مفيدة مهارات التبلميذ إكساب  -
 .اآلخرين مع التعامل ومبادئ أصول التبلميذ إكساب  -
 .رياضي نشاط خبلل من للمجتمع تطوعية خدمات تقدمي  -
 .القانون احًتام علي التعود  -
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 لكي تدريسو طرق من يطور وان نفسو يسال أن علي دائما ادلعلم حيرص أن جيب األغراض ىذه من كل يف ىكذا و
 (103-102،ص 2006 متولي،)عصام الدين .األغراض ىذه حيقق

  : والرياضية البدنية التربية درس أنماط -1-2-4
 : كالتايل ت،ب،ر درس أمناط تتكون  

 التدريب قواعد مراعاة مع ادلهاري األداء وتطوير للتبلميذ والوظيفية البدنية الصفات اكتساب إيل ىدف دروس -1
 .التبلميذ وقدرات التمرينات أداء مع يتناسب دلا ، والراحة واحلمل

 الرياضية لؤلنشطة احلركية ادلهارات التبلميذ تعليم علي العمل يتم وفيها احلركية ادلهارات اكتساب إيل ىدف دروس  2-
 .للمنهاج ادلختلفة

 .احلركية وادلهارات البدنية الصفات اكتساب معا، السابقُت النمطُت بُت اجلمع إيل ىدف دروس 3-
 علي للعمل معا، والثاين األول النمط بُت جتمع فهي األداء، مبستوى واالرتقاء وتطوير حتسُت إيل ىدف دروس 4-

 .التبلميذ لدي البدنية والصفات احلركية ادلهارات وإتقان تثبيت
 الًتبية منهاج أىداف حتقيق مدي معرفة ىدف والتقومي التبلميذ إليو وصل الذي ادلستوي قياس إيل ىدف دروس 5-

 (68،ص 1994 )أمين الخولي،.والرياضية البدنية
 :والرياضية البدنية التربية درس شروط  -1-2-5

 تساعده معينة وصفات شروط فيو يتوفر أن من البد أىدافو وحيقق ناجحا والرياضية البدنية الًتبية درس يكون حىت
 ىي: الشروط ىذه واىم األىداف حتقيق علي

 .بوضوح اذلدف ىذا التبلميذ يدرك وان إليو للوصول ادلدرس يسعي معُت ىدف درس لكل يكون أن جيب -1
 قدرات مع تتماشي واليت األصعب إيل األسهل من للتبلميذ والعقلية احلركية ادلهارات تعليم يف التدرج مراعاة  2-

 .التبلميذ واستعدادات
 فالدرس الصعوبة، يف التدرج مراعاة مع التمرينات بُت والربط الدرس يف والعقلية احلركية ادلهارات تعليم يف استمرارية  -3

 .وأثره قيمتو من ويقلل يفسده فيو اختبلل وأي هناية ولو بداية لو واحدة وحدة
 يف متشاهبة و اجلسم أجزاء جلميع شاملة ودترينات حركية مهارات علي والرياضية البدنية الًتبية درس حيتوي أن جيب  -4

 .منوه يف ومتزنا منتظما اجلسم بناء ويهدف والقوة العدد
 من اقل النشاط أوجو تكون فبل لو ادلخصص الزمن مع والرياضية، البدنية الًتبية درس نشاط أوجو تتناسب أن جيب  5-

 .الفائدة حتقق وال روتينية التمرينات فتكون منو أكثر أو ادللل إيل فيؤدي الزمن
 وتعلقهم تشويقهم و التبلميذ انتباه جلذب والتغيَت التنوع عنصر علي والرياضية البدنية الًتبية درس يشمل أن جيب  6-

 .ادللل علي ويبعدىم والرياضية البدنية الًتبية بدرس
 بالًتبية ادلتعلقة العلوم أسس مع والرياضية البدنية الًتبية درس يف التدريس وطرق النشاط أوجو تتبلءم أن جيب  7-

 .وغَتىا احلركة وعلم والتشريح االجتماع علم النفس، كأعلم والرياضية البدنية
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 .التبلميذ نفوس يف االجتماعية وادلعايَت القيم تنمية علي والرياضية البدنية الًتبية درس يساعد أن جيب  8-
 .حار جو يف رلهدة أو بارد جو يف قليلة تكون فبل اجلو حالة مبلئمة  9-

 .ذلم العمرية وادلرحلة التبلميذ دلستوى مناسبة  10-
  :الناجحة الرياضية التربية درس صفات -1-2-6

 .بادلنهاج اخلاص الكبَت الغرض من جزءا يعترب قريب خاص غرض للدرس يكون أن  1-
 .التبلميذ لدي واضحا الغرض ىذا يكون أن  2-
 .تردد بدون عليها يقبلون حبيث التبلميذ لسن ومناسبة شيقة نشاط أوجو علي الدرس حيتوي أن  3-
 يف بطيئة حركات وال حار جو يف وسريعة عنيفة احلركات تكون ال حبيث اجلو حلالة مناسبة النشاط أوجو تكون أن  4-
 .الربودة شديد جو
 .شلكنة فًتة ألطول احلصة يف االشًتاك تلميذ لكل الفرصة إتاحة  5-
 .والتابعية القيادة علي للتدريب للتبلميذ الفرصة إتاحة -6

 .يف الدرس ادلقدم بالنشاط اخلاصة والقوانُت ادلعارف عن الفكرة ألخذ للتبلميذ الفرصة إتاحة  7-
 .والتعاون ادلنافسة من كايف قدر على الدرس حيتوي أن  8-
 .متسلسلة و مرتبة الدرس أجزاء تكون أن  9-

 .التعاون مثل التبلميذ نفوس يف االجتماعية وادلعايَت والقيم التقاليد بث إىل الدرس يهدف أن  10-
  :الجديد المنهاج ظل في والرياضية البدنية التربية درس في األساسية المراحل  -1-2-7

 : وىي مراحل ثبلث إيل والرياضية البدنية الًتبية درس ينقسم
 هتيئة ىو منها والغرض (...التحضَتي اجلزء التمهيدية، االبتدائية، ) أيضا ادلرحلة وتسمي : التسخينية المرحلة - أ

 : إىل وتنقسم للعمل اجلسم أعضاء سلتلف وهتيئة لؤلداء والنفسية الوظيفية الناحية من التبلميذ
 ل.للمفاص عام وتسخُت للعمل والدوري التنفسي اجلهازين هتيئة : عام بدني تحضير
 ىدفو ادلسطرة، لؤلىداف وفقا جيدا وتسخينها النشاط يف ادلقصودة العضلية ادلنوعات علي الًتكيز :خاص بدني تحضير
 .للحصة الرئيسي اذلدف يف للدخول التمهيد

 .د 20 إىل 15 من ادلرحلة ىذه مدة تتجاوز ال أن جيب
 ، التعليمية ادلراحل مجيع يف والرياضية البدنية الًتبية لدرس األساسي الركن ادلرحلة ىذه تعترب: الرئيسية المرحلة - ب 

 : ومها ىامُت غرضُت إيل وتنقسم ، ادلرحلة ذلذه كبَتة أمهية يعطون والرياضية البدنية الًتبية أساتذة صلد لذا
 بكفاءة ويتميز ادلختلفة، التعلم بطرق ملما يكون أن األستاذ من يتطلب احلركية ادلهارات تعليم أن :التعليمي الغرض -

 استيعاب يف مهما دورا تلعب واليت لو ادلتاحة والوسائل األدوات واستثمار ادلناسبة، الطريقة اختيار على والقدرة عالية،
 .تعلمها ادلراد احلركية ادلهارات التبلميذ
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 ، اجلماعية الفردية األلعاب يف سواء عملية بصورة التعليمية ادلواقف بتطبيق ادلرحلة ىذه تتميز : التطبيقي الغرض -
 واللعب التدريبية ادلواقف او ادلباريات طريق عن سواء ادلكتسبة ادلهارة لتطبيق صغَتة الفرق بُت بالتنافس عموما وتتميز
 .معروفة قانونية قواعد بإتباع ، موجهة

  :الختامية المرحلة -ج
 عن لئلجابة األستاذ ويستغلها الطبيعية حالتها اىل اجلسمية باألجهزة لرجوع ىادفة دترينات بإجراء ادلرحلة ىذه وتتميز

 بالصحة ادلرتبة واإلرشادات التوصيات بعض الدرس، ويقدم أثناء تطبيقو ًب الذي بالنشاط ادلرتبطة التبلميذ االستفسارات
 (62،ص 2005 )أحمد بوسكرة،.االجتماعية وادلعايَت والقيم والبيئة العامة

  : البدنية التربية درس في التربوية االعتبارات  -1-2-8
 من البدنية الًتبية يف التعليمية العملية تثري االعتبارات وىذه ، خاصة منها تدريس طرق على البدنية الًتبية تعتمد

 : أمهها و التعليمية ادلواقف خبلل
  .البدنية الًتبية درس أجزاء أمهية على التأكيد و البدنية الًتبية يف التعليم من اذلدف إيضاح -
  . ادلرحلة احتياجات و خصائص و السنية للمرحلة التعلم مادة مبلئمة -
  . مهاريا معرفيا، بدنيا،  الفصل يف الفردية الفروق مراعاة -
  . الصحيحة الرياضية ادلمارسة و للعمل الدافعية زيادة -
  .التعليمية ادلواقف من حيسن األخطاء واكتشاف احلركات حتليل -
  .التبلميذ ومستوى للمادة وفقا الدرس أجزاء على التدريب محل توزيع -
  .الطموح مستوي رفع يف يسهم للنتائج التبلميذ معرفة -
  .وادلهارات احلركات التعلم بداية يف األخطاء على القضاء -
  .انتباىهم التبلميذ فيها يستجمع أن من ادلدرس ميكن فهذا متنوعة أساليب عدة استخدام -
  .ادلطلوب النحو على منها واالستفادة أدوات و أجهزة من ادلوجودة اإلمكانيات استخدام -
  .ادلهارة اكتساب وسرعة التبلميذ اىتمام إثارة اجل من واألفبلم والنماذج كالصور التقنيات يستخدم أن -
 .التبلميذ نفوس يف والسرور ادلرح إدخال الدرس يتجلل أن -
 الدرس، سَت  إثناء اجليد القوام اكتساب مراعاة خبلل من وذلك كبَتة أمهية ميثل باعتباره الًتبوي اجلانب إمهال عدم -

        .تربويا منو يستفاد حىت االعتبار يف ذلك يضع وان تام، ىدوء يف الفصول إىل العودة ، ونظافتها ادلبلبس تغيَت
 (35،ص 2008 )زينب علي عمر ،

 عليها تقوم اليت اذلامة األسس من درسلا إعداد يعترب: الرياضية و البدنية التربية مدرس -1-2-9
 الذي اجملتمع يف للحياة ادلتعلم إعداد يف األخَتة ىذه وتتمثل بتنفيذىا، ادلدرس يعٌت اليت السياسة تلك التعليمية السياسة

 ىاتو مقدمة يف ادلتعلم ويأٌب ، وركائزىا أبعادىا التعليمية وللعملية لنفسو، اجملتمع ارتضاىا اليت للفلسفة وفقا فيو يعيش
 مل ما التعليم مهنة مبمارسة ألحد يسمح ال  " مَتيل تشارلز " يقول ادلعلم، إعداد أمهية تظهر ىنا والركائز، ومن األبعاد
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 بأساليب التام واإلدلام العلمية، ادلادة يف الدقيق التخصص هبا القائمُت من تتطلب أهنا حيث خاصا أكادمييا إعدادا يعد
 وميوذلم ودوافعهم التبلميذ حباجات اليت هتتم واالجتماعية النفسية باألسس خبَتا يكون أن ينبغي كما تدريسها، وطرق
 ادلتعلم، إعداد يف ىاما دورا والرياضية البدنية الًتبية دلعلم أن حيث وتوجيههم، وإرشادىم معهم التعامل من تتمكن حىت
 (21 ص ،2004 ،سعيد محمد).وثقافيا وأكادمييا مهنيا إعدادا ادلعلم إعداد الضروري من كان ذلذا
  : الكفء المدرس في توفرىا الواجب الصفات -1-2-10

 : أمهها من معينة صفات والرياضية البدنية الًتبية مدرس يف تتوفر أن ينبغي
  . سلوكهم يف ٍب ومن النشء نفوس يف تؤثر لكي قوية شخصيتو تكون أن -
  .ادلستويات أرقى إىل الرياضية بالًتبية للوصول مهنيا أعدادا معدا يكون أن -
  .واسعة ثقافية نشأة ذو -
  .فعالة مهنية عبلقات واآلخرين وزمبلئو التبلميذ مع عبلقتو تكون أن -
  .احلديث رلتمعنا يف وأمهيتها الرياضية الًتبية ماىية لآلخرين يوضح أن على القدرة لديو تكون أن -
  .فقط ادلوىوبُت مع وليس التبلميذ كل مع العمل يف رغبتو يبدي أن -
 ( 06ص ،2008،عمر علي ينبز ) .احلقيقة الرياضة روح فيهم ويبث التبلميذ، هبا يقتدي حسنة قدوة يكون أن -
 : والرياضية البدنية التربية مدرس إعداد -1-2-11

 : اآلتية الثبلثة باجلوانب االىتمام جيب والرياضية البدنية الًتبية مدرس إلعداد
 لكسب األجيال عن مسؤول ألنو ادلدرس، كفاءة لتحقيق وضروريا أساسيا شرطا يعد: العام الثقافي اإلعداد -

 وعلى وظيفتو األركان من ىاما وركنا أساسيا ىدفا يعترب سليمة علمية أسس على ادلبٍت الثقايف اإلعداد أن كما تقدمهم،
 الًتبية أستاذ لتكون األقل على واحدة أجنبية بلغة يلم أن ويفضل أداتو ألهنا الفرنسية باللغة جيدا ادلاما يلم أن ادلدرس
  .لتبلميذه ثقافيا مرجعا والرياضية البدنية

 شروط أىم من ألنو والعملية النظرية ختصصو بفروع يلم أن فعليو للمدرس، كبَتة أمهية ذا يعترب: األكاديمي اإلعداد -
 . التخصص مبادة والدقيق العام اإلدلام ىو مهنة أي يف النجاح
 كبَتة أمهية ذو العامة الشخصية بالنواحي وإدلامو جيدا وفهمهما ادلهنة بُت اجلمع يعترب : التربوي المهني اإلعداد -

 اليت التعليمية الوسائل واستخدام تدريس طرق يف تعمقو وقوة ادلعلم فشخصية والرياضية، البدنية الًتبية مدرس إعداد يف
                  .اجليد الًتبوي ادلهٍت اإلعداد من عالية درجة على مدرسا يكون أن إىل يؤىلو الذي ادلوقف مع تتماشى

 (65 ص ، 2006 ،احمد اهلل عطاء )
  :والرياضية البدنية التربية مدرس دور  -1-3-3

 منها: ادوار عدة والرياضية البدنية الًتبية دلدرس
 طريق عن التبلميذ · بًتبية القيام ىو األول والرياضية البدنية الًتبية مدرس واجب : التالميذ تربية في المدرس دور -

 الذي للمجتمع مبلئما تطورا التطور على مساعدهتم على العمل مع وثقافيا واجتماعيا بدنيا وإعدادىم الرياضي، النشاط
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 النواحي مجيع يف ادلتزن النمو على اليت الًتبوية اخلربات وإكساهبم ، البلزم اإلرشاد وإرشادىم وتوجيههم فيو، يعيشون
 . الًتبوية اذلداف وحتقيق السلوك تعديل على يعدل منوا واالنفعالية والعقلية اجلسمية

                                                                  :المدرسة في عضوا بصفتو المدرس دور -
 و والرياضية البدنية الًتبية دلادة كمدرس بتدريس يقوم فهو ادلدرسة إدارة يف والرياضية البدنية الًتبية مدرس يشًتك 

 :مثل للمدرسة النشاط أوجو على اإلشراف
 .وتنفيذىا للمدرسة الداخلي النشاط على اإلشراف -
  .اخلارجية األنشطة مجيع يف ادلدرسة إشراك على والعمل اخلارجي النشاط على اإلشراف -
 . ادليدان ىذا يف دراية لو دلا الدوري الطيب الفحص على اإلشراف -
 .لنز وادل ادلدرسة بُت الطيبة العبلقات روابط حتسُت على والعمل بادلدرسة اآلباء رللس يف اإلشراف -
 .ادلناقصات و ادلمارسات على كاإلشراف ادلدرسة يف الصعبة األعمال بعض إليو توكل -

                                                                    : عالمجتم في عضوا بصفتو المدرس دور -
 اجتماعيا مركزا ادلدرسة جعل شلا عنو منفصلة كانت أن بعد اجملتمع من جزءا احلديثة الًتبية ظل يف ادلدرسة أصبحت
  :منها الواجبات ببعض للقيام والرياضية البدنية الًتبية ادلدرس دور يأٌب ىنا ،ومن احلي وألىل احمللي للمجتمع وتروحييا

 .االجتماعية و الرياضية الناحية من خصوصا ادلدرسة نطاق يف ادلوجودة الرياضية األندية على اإلشراف -
 . الرياضية األيام على واإلشراف ادلباريات إدارة يف يشًتك -
 . ادلفتوحة وادلسابقات للبطوالت وتنظيم بتحكيم يقوم -
 (25-23 ص ،2004 ،عزمي سعيد )محمد. وأقامتو عملو مكان من هبا حيتذي صاحلة قدوة يكون أن -
 :الثانوي( الطور ) الثانوية المرحلة -1-4
 :الثانوية المرحلة تعريف -1-4-1

 قدرة و قوة هنايتها يف ادلراىق يزداد ، التلميذ عمر من سنة 18 إيل 15 من دتتد و الثانوي بالطور ادلرحلة ىذه وتدعى
 ادلرحلة ىذه يف الذكاء منو يصل لككذ و احلركية ادلهارات لتلقينو فرصة ىي إذن ، القدرات يف التحكم و الضبط علي
 يف ىامة نقطة ادلرحلة ىذه يف تظهر و اخلربات و التجارب بعض نتيجة اإلدراك و الفهم عملية تزداد و ، أقصاه تقريبا

 القراءة إىل ادليل منها و اجملتمع و احلياة عن اجتاىات و مبادئ تكوين يف للبدء يستعد و الفرد مييل حيث ادلراىق حيات
 .االجتماعية األمناط و ادلثل فيو تستقر قادرا النهاية يف ليصبح بتكوين الفرد ادلرحلة ىذه أيضا دتتاز و ، االطبلع حب و

 ( 27 ص ، 1965 زكي، الدين كمال،خطاب عادل )محمد
 :الثانوية المرحلة احتياجات  -1-4-2

 :يلي فيما نلخصها ىامة تايحاج عدة إىل حتتاج النمو مراحل من كغَتىا الثانوية ادلرحلة إن
 .منتظم بشكل احلركية ادلهارات تعلم على يساعد الذي األستاذ إىل احلاجة -
 .لنز ادل و ادلدرسة بُت التامة ادلفامهة إىل احلاجة -
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 .الرياضي و البدين بالنشاط قيامو أثناء مبلحظتو و عليو الطيب الكشف بإجراء ذلك و الفرد بصحة العناية إىل احلاجة -
 .الكاملة التغذية و البلزمة الراحة مراعاة مع النشاط طريق عن األفراد لدى الزائدة الطاقة استنفاذ إىل احلاجة -
 .التبلميذ بُت التعاون و الثقة الروح بعث على العمل -

 :الثانوية المرحلة في األنشطة أنواع 3-4-1-
 قوة يف الزيادة و البدنية اللياقة حتسُت على تعمل دترينات يف ادلرحلة ىذه يف الرياضية و البدنية النشاطات تكمن
 كرة مثل مجاعية ورياضات ، اخل.... الرمي ، القفز ، اجلري مثل فردية رياضات بواسطة ىذا و التبلميذ لدى التحمل

 و فراغو أوقات لشغل أيضا و ، القيادة و ادلسؤولية تعليمو و لتدريبو ىذا و ، اخل.... الطائرة كرة ، السلة كرة اليد،
 ولنسيان األخرى الدراسية ادلواد أعباء من للتخلص واسع رلال وجود ذلك جانب ىلا .النافعة ادلهارات من الكثَت إكسابو

  .نفسو يف ما
 :الثانوية للمرحلة األنشطة أىداف - 4-4-1

 : يهدف الثانوي الطور مرحلة يف للولد تعطى أن جيب اليت الرياضية و البدنية الربامج
 التلميذ ويفهم ، البدنية قوتو تزداد و سليما منوا التلميذ ينمو أن ميكن حىت األمراض من اخللو وكذا بصحتو العناية -

 .منوه وتطورات جسمو حقيقة
 يف نافعة سلتلفة مهارات اكتساب على للعمل وتوجيهو النشاط أوجو يف الراحة وقت لشغل ادليول تنمية على العمل -

 واسع رلال على الحتوائها والرياضية البدنية النشاطات يف بادلشاركة إال لكذ يأٌب وال ، والتبعية القيادة على وتدريبو احلياة
 .للتدريب

 : الثانوي التعليم مرحلة في التلميذ مميزات5-4-1-
 .ادلختلفة ادليول لديو تبدو -
 .فكره و خيالو منو -
 .ادلناقشة إىل اجتاىو و الدين إىل ادليل -
 .ادلنطق على اعتماده -
 .اجملتمع يتقبلها اليت العليا ادلثل على البحث  -
 .اجلنس نفس من أصدقائو مساندة -
 :الثانوي التعليم مرحلة في الرياضية و البدنية التربية -1-4-6

 :يلي ما على ادلرحلة ىذه يف األستاذ يعتمد أن جيب
 .احلصص أثناء األلعاب من رلموعة تنوع -
 .األداء لتحسُت الكايف العملي الوقت -
 .التبلميذ بُت اجلنسية االختبلفات تزداد حيث البدنية األنشطة -
 .األداء حتسُت يف األبطال التبلميذ حب استغبلل -
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 .ادلتنوعة اخلارجية و الداخلية األنشطة -
   .الزائد العصيب واإلجهاد الشديد التعب اىل تصل ال أهنا أي ادلرحلة تلك يف القلب قوة تزداد حيث األداء إطالة -

 (60 ،ص 2002 ،زغلول سعد )محمد
 : الرياضية و البدنية التربية في التدريس طريقة و البرنامج 7-4-1-

 يشعرون أهنم حيث مشاعرىم دتس ال حىت حبذر لكن و توجيو فيها خاصة معاملة إىل ادلرحلة ىذه يف التبلميذ حيتاج -
 .معاملتهم طريقة من بذلك يشعروا أن يهمهم و ناضجون و كبار بأهنم

 ادلرحلة  ىذه يف للفتات حتدث اليت الفسيولوجية التغَتات نتيجة الوثب و اجلري يف القياسية األرقام جتنب جيب -
  . احتياجاهتم تقابل لكي الرياضية بادلنافسات االىتمام

  .رياضي نشاط أي دلمارسة أخرى طريقة التبلميذ بتعليم االىتمام -
 او فردية  كانت سواء معينة لعبة تلميذ كل يتعلم أن يتسٌت حىت بادلدرسة اخلارجي و الداخلي بالنشاط االىتمام -

 . مجاعية
 فالدرس  ، ادلرحلة ىذه يف للتبلميذ الفردية الفروق مع تتماشى حبيث التدريس طريقة و الدراسية ادلادة تنوع جيب

 معوقات، أي حدوث دون والرياضي البدين األداء يف التقدم يضمن و الفردية بالفروق يهتم الذي ىو الفعال الناجح
 إىل البسيط ومن الصعب اىل السهل من أدمبت النشاط ادلدرس يقدم حبيث ادلهارة من بشيء حتقيقو ميكن أمر ىذا و

 البطيء التلميذ بينما ، سهولة و بيسر التعليمية العملية من ينتقل أن التعلم سريع للتلميذ ميكن حىت تعقيدا أكثر
 (99 ص ، 2008 ،علي )زينب .ادلتفوق زميلو من أطول فًتة يف اخلربات ىذه يستوعب التعلم

 طرق التدريس الحديثة :بعض  -1-4-8
  :طريقة حل المشكالت -أ

ميكن تعريف ادلشكلة باهنا سؤال زلَت او موقف مربك ال ميكن اجابتو او حلو عن طريق ادلعلومات او ادلهارات 
ومن خبلل التعريف جيب ان يتضمن دافع او رغبة  ،اجلاىزة او احلاضرة لدى الشخص الذي يتعرض ذلا يف موقف ما 

موقف ما مشكلة عندما يتوافر ما يلي من الشخص حلل ادلوقف واال فليست ىناك مشكلة و معٌت ذلك ان   
   .جيب ان يكون الشخص على وعي مبوقف ما لكي يعتربه مشكلة بالنسبة لو

 جيب ان يعًتف الشخص انو يف حاجة اىل القيام بعمل جتاه ىذا ادلوقف او بل ينبغي ان يقوم باجراء ما.
بديهيا بالنسبة للشخص الذي يعمل على اجياد حل ذلذا جيب اال يكون حل ادلوقف واضحا او شلكنا  بطريقة مباشرة او 

  ( 42ص ،2011،)عصام الدين متولى عبد اهلل ادلوقف .
مثل مشكلة الًتبية البدنية يف مدارسنا ادلصرية  ألخرو ما يكون مشكلة بالنسبة لفرد قد ال يكون مشكلة بالنسبة    
،جيب ان تكون مادة اساسية ىذه بالنسبة للعاملُت يف رلال الًتبية البدنية دتثل مشكلة بالنسبة للعاملُت يف رلال اخر  

 وايضا ما يكون مشكلة لفرد يف وقت ما ال يكون مشكلة لنفس الفرد يف وقت اخر .
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و التعامل مع  ،ب الكلية االن قبل خروجهم اىل الواقع مثل كيفية الوقوف امام التبلميذ مثل ادلشكبلت اليت تواجو طبل
و  ،و معامبلت الزمبلء و ادلدير  ،و التحضَت و التخطيط للدرس  ،وحل مشكبلت درس الًتبية البدنية  ،التبلميذ 

واالنشطة البدنية ادلختلفة  وكيفية ادارهتا كل ىذا قد يكون مشكلة االن تواجو  ادلشرف ومعلم ادلدرسة واولياء االمور
فادلشكلة اجليدة تتطلب  استخدام  ،الطبلب قبل خروجهم للتدريب قد تتحول ىذه ادلشكبلت و تصبح ليست مشكلة 

ئم ادلوقف اجلديد مع عمل ٍب وضعها يف قالب يبل ،الًتكيب و التحليل و االستبصار و اسًتجاع ادلعلومات و ادلهارات 
 اسًتاتيجيات عديدة حىت ميكن ان تقف على حل للمشكلة .

:تاستراتيجية حل المشكال -  
حل ادلشكبلت ليست بادلوضوع اجلديد يف عملية التعليم فقد قدم )جون ديوي( منذ فًتة طويلة وحدد مخس   

  :خطوات حلل ادلشكلة ىي
ادلشكلة.حتديد  -1  
فرض الفروض ادلختلفة حلل ادلشكلة . -2  
واختيار صحة الفروض . ،مجع ادلعلومات عن كل فرض  -3  
اختاذ فرض معُت .  -4  
من صحة الفرض.  التأكد -5  
  :وىناك منوذج اخر من اقًتاح فرانك ليسًت حدد فيو ست مراحل حلل ادلشكلة نوجزىا يف ىذا   
.االنتباه للمشكلة -1  
.االحاطة بادلشكلة  -2  
.حتليل اذلدف  -3  
  .تطوير اخلطة -4
  .تنفيذ اخلطة -5
( 42،ص 2011،)عصام الدين متولى عبد اهلل.تقدمي اخلطة و احلل -6  

  :طريقة المشروع -ب 
" وىو يعتمد يف ىذه الطريقة على جتربة التبلميذ  دلا سبق وتلقوه من  وظهرت ىذه الطريقة على يد " وليم كلباترك   

 مبادئ داخل الفصل و ىو يف فيو الكثَت من صفات طريقة ادلشكلة .
باالضافة  اىل ذلك صلده يضيف اليها ما  ،و ىو اراد ان يستخدم ادلشروع كطريقة عامة من طرق التدريس يف رلال اوسع 

،وذلذا يصف ادلشروع بانو نشاط غرضي يقود صاحبو اىل العمل ادلثمر  ،دفعهم اىل العمل جيعلها حتث التبلميذ و ت  
 او ىو عمل مبٌت على مشكلة حياول االنسان حلها يف الظروف الطبيعية .
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فاذا كان طفل يتعلم  ،ويصل اىل ان التعلم ال حيدث منفردا  ،ويفرق "كلبا ترك " بُت الطريقة القدمية و احلديثة 
احلساب فانو يتكون لديو ادليل او االعراض عن ىذه ادلادة واىتمام "كلباترك" بالطريقة  ادى بو اىل االىتمام 

 (94،ص 2010،)رافد الحريري. باالجتاىات و ادليول االنفعالية
 : الثانوي الطور في التلميذ و المدرس بين العالقة -1-4-9

 و التلميذ بُت تكون اليت القرارات عن نتحدث فإننا ،التلميذ و ادلدرس بُت تنشا اليت الرابطة العبلقة عن نتكلم عندما
          : يقول العمليف  ادلشاركة التلميذ يستطيع و اذلدف يتحقق حىت قوية العبلقة تكون أن جيب ذلذا و ،ادلدرس

 التبلميذ أن حيث ، التلميذ و ادلدرس بُت العبلقة قوة مدى على يعتمد اجليد التدريس أن " ( نتوب سايد داريل"
 ادلناسب اجلو للتلميذ يوفر أن جيب ادلدرس و . التلميذ و ادلدرس بُت جيدة العبلقات تكون عندما يتعلمون مبا يتمتعون

 ادلتعلم احًتام يعترب " الطوىب بشَت عمر يقول و ، الروحية القيم و الصاحلة العادات و ادلعارف لو يوفر أن جيب و للتعلم
 مع بالراحة ادلتعلم يشعر أن البد التعلم عملية حتقيق اجل من انو نستشف فإننا ىنا من و " التعلم شروط أىم من

  (69، ص2011)عصام الدين متولى عبد اهلل، .ادلعلم
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 :السابقة الدراسات عرض
 اليت والدراسات البحوث بكافة فيها الباحث يستعُت أن بد وال ،األجزاء مًتابطة سلسلة العلمي البحث يعترب  

 واألحباث كل الدراسات ىي السابقة فالدراسات ، الباحث طرف من اختيارىا ًب اليت الظاىرة نفس تناولت
 (113،ص2000 )بلقاسم سلطانية، الباحث يتناوذلا اليت الظاىرة نفس تناولت اليت اجلامعية والرسائل واألطروحات

 العربية الدراسات  :أوال
 أستاذ لدى التدريسي باألداء وعبلقتو يسالتدر  مهنة ضلو االجتاه" بعنوان اجلزائر ( 2010 ) طياب محمد.أ دراسة  1-
 " الثانوي التعليم مبرحلة والرياضية البدنية الًتبية

 التعليم مبرحلة والرياضية البدنية الًتبية أستاذ اجتاىات بُت ادلوجودة العبلقة طبيعة على التعرف إىل البحث ىذا يهدف
 سلبية، أم إجيابية ىي حيث من االجتاىات ىذه درجة معرفة خبلل من التدريسي واألداء التدريس مهنة ضلو الثانوي
 البدنية الًتبية درس يف التدريسية ادلمارسات خبلل من الفعلي التدريسي األداء مستوى قياس طريق عن وكذلك

 ًب حيث التدريسي األداء ومقياس التدريس مهنة ضلو االجتاه مقياس مها أداتُت الباحث استخدم فقد وذلذا والرياضية،
 اجلزائري والغرب الوسط من واليات 06 على موزعُت أستاذا 250 عددىا بلغ األساتذة من عشوائية عينة على توزيعهما

 على يدل ما ادلتغَتين، بُت إجيابية جد عبلقة وجود النتائج اإلحصائيةأظهرت الرزمة باستخدام اإلحصائية ادلعاجلة وبعد
 والرياضية البدنية الًتبية تدريس مهنة ضلو إجيابية الجتاىات األساتذة امتبلك أيضا النتائج بينت كما قويا، ارتباطا ارتباطهم

 الصف وإدارة والتنفيذ بالتخطيط ادلتعلقة التدريس مهارات سلتلف يف اجليد التدريسي األداء من نوعا حيققون جعلهم ما
 البدنية الًتبية تدريس مهنة ضلو إجيابية اجتاىات بتكوين العناية ضرورة من الدراسة ىذه بو توصي ما ىذا ولعل والتقومي،
 .جيد تدريس لضمان الطلبة لدى والرياضية

 يف قطر بدولة للبنُت الثانوية للمرحلة الرياضية للًتبية مقًتح منهج " بعنوان ( 1995 ) علي أحمد نعمة دراسة 2-
 " احلايل ادلنهج تقومي ضوء

 من احلايل ادلنهج تقومي ضوء يف بنُت الثانوية للمرحلة الرياضية الًتبية يف مقًتح منهج وضع إىل الدراسة ىذه وىدف
 . اإلمكانات – التدريس طرق – احملتوي – األىداف : حيث

 جلمع كوسيلة االستبيان استخدام وًب ة، الثانوي ادلرحلة وطلبة وادلدرسُت وادلوجهُت اخلرباء من العينة اختَتت وقد
 ىذه مع يتناسب حىت احملتوى وترتيب % 65 من أكثر على األىداف حصول إىل الدراسة توصلت وقد البيانات،

 يتم ما ونادرًا التعليمية، الوسائل إمهال , األنشطة يف التنوع عدم التدريس، يف احلديثة األساليب استخدام عدم ،ادلرحلة
 .الرياضية للًتبية درجات وجود عدم مع ، ادلهارة و البدنية النواحي لقياس اختبارات إجراء
 الًتبية معلم وتأىيل إعداد يف ودورىا األساسية الًتبية كلية " بعنوان بدراسة ( 1995 ) مطر الحميد عبد دراسة3-

 واقع على التعرف إىل الدراسة دفىو  العريب، اخلليج بدول مقارنة دراسة" الكويت بدولة والثانوي ادلتوسط دلرحليت البدنية
 ، الكويت جلامعة ادلتاحة واإلمكانات والثانوي ادلتوسط للمرحلتُت الكويت بدولة البدنية الًتبية معلم إعداد ومؤسسات

 وقد ، البدنية الًتبية أقسام مجيع على الدراسة واشتملت ، الدراسة ذلذه دلناسبتو ادلسحي الوصفي ادلنهج أستخدم وقد
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 اإلمكانات ادلتوفرة، التخرج متطلبات القبول، نظام واألىداف، الشعبة أو القسم اختصاصات الدراسة تضمنت
 ضرورة تتطلب ادلدارس، تعداد يف مضطردة زيادة ىناك أن إىل الدراسة توصلت وقد ، باجلامعة ادلتوفرة الرياضية وادلنشئات

 . والتدريب التطبيقي للتعليم العامة للهيئة التابعة ادلناسبة اإلعداد وتأىيل جتهيز
 وأثرىا الرياضية الًتبية دلعلمي التدريسي األداء لتطوير مقًتحة اسًتاتيجية" بعنوان ( 2005 ) المصري وائل دراسة4-
 "اإلعدادية ادلرحلة لتبلميذ التعليم نواتج بعض على

 السلوك مبلحظة بطاقة خبلل من الرياضية الًتبية دلعلمي التدريسي األداء فاعلية مدى على للتعرف الدراسة ىدفت
 رلال يف ادلعريف وادلستوى الرياضية الًتبية دلعلمي األداء مستوى على ادلقًتحة االسًتاتيجية أثر على والتعرف التدريسي،
 الًتبوي التجرييب ادلنهج الباحث واستخدام اإلعدادي، الثالث الصف لتبلميذ التعليم نواتج بعض على وأثرىا التدريس،
 معلمي من عمديو البحث عينة واختَتت واحدة، رلموعة باستخدام البعدي و القبلي االختبار تصميم بأسلوب

 من عشوائية وعينة بالتساوي، مقسمُت ومعلمة معلًما ( 60 ) حجمها بلغ اإلعدادية للمرحلة الرياضية الًتبية ومعلمات
 .غزة بقطاع اإلعدادية ادلرحلة مدارس من تلميذة ( 125 )و تلميًذا ( 125 ) التاسع الصف وتلميذات تبلميذ

 :التالية األدوات الباحث واستخدم
 .الباحث إعداد من التدريسي األداء مبلحظة بطاقة -
 ىبلل(. )زلمد إعداد من الرياضية الًتبية دلعلمي معريف اختبار -
 .(حسنُت زلمد)اإلعدادية بادلرحلة التاسع الصف لتبلميذ البدنية للياقة فلشومان بطارية -
 عبلوي(. )زلمد لبلجتاىات أدجنجتون مقياس -

 الرياضية الًتبية دلعلمي التدريسي األداء مستوى على إجيابًيا تأثَتًا أثرت ادلقًتحة االسًتاتيجية أن : النتائج أىم ومن
 يف اإلعدادي الثالث الصف من التبلميذ مستوى على إجيابًيا األثر كان وبالتايل التدريس، رلال يف ادلعريف ادلستوى وعلى
 يف التطور دلواكبة التدريس رلال يف الرياضية الًتبية دلعلمي تدريبية دورات عمل:ادلقًتحات أىم ومن ،التعلم نواتج بعض
 .ادلهٍت العمل رلال
 والرياض البدنية الًتبية معلمي إلعداد الدراسية اخلطة تقومي "بعنوان ( 1996 ) وآخرون محمود ميرفت دراسة5-

 أىدافها ضوء يف الدراسية اخلطة تقومي إىل الدراسة ىدفت وقد "الكويت بدولة األساسية الًتبية بكلية االبتدائية للمرحلة
 الدراسة لطبيعة دلناسبتو الوصفي ادلسحي ادلنهج استخدم وقد ، االبتدائية للمرحلة البدنية الًتبية معلمي إلعداد ادلوضوعة

 وقد ، الكويت بدولة الرياضية الًتبية بكلية التدريس ىيئة أعضاء من عضًوا ( 24 ) من الدراسة عينة تكونت وقد ،
 مقابل واحدة ساعة ، الدراسة دلتطلبات التدريسية والساعات ادلعتمدة الساعات تثبيت ضرورة عن النتائج أسفرت
 .العملية ، االختيارية الرئيسية، التخصص دلقررات تدريس ساعتُت
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 : األجنبية الدراسات :ثانيا
 وىدفت " التدريسي والربنامج وادلعلم ليجرا دراسة Alleger -1 ( ادلدرسة لتقومي حتليلية دراسة " بعنوان ( 1993

 تطوير يف ومسامهتها االبتدائية ادلرحلة مستوى على الرياضية الًتبية برامج يف التقومي عملية حقائق إظهار إىل الدراسة ىذه
 يف يعملون اللذين الرياضية الًتبية معلمي من معلًما ( 41 ) العينة حجم وبلغ الوصفي، ادلنهج استخدام ًب وقد ، ادلنهج
 تعاون يوجد ال انو االستنتاجات أىم من وكان ،البيانات مجع يف واالستبيان ادلقاببلت واستخدم بساوباولو، ياي جوتد

 تبلميذىم تقومي يف ادلعلمُت يساعد ال ادلتبع التدريب برنامج أن كما وجتاىلهم ذلا، الرياضية الًتبية ومعلمي ادلديرين بُت
  Alleger , A.N.,(1993) -1 .)صحيحة بصورة
 زلتوى تقومي إىل الدراسة وىدفت" التدريس وطرق للربامج تقوميية دراسة "بعنوان ( 1999 ) وىورناك فيليب دراسة2-

 طرق رلال يف خبَت ( 12 ) العينة حجم وبلغ ، الربامج ىذه لتدريس ادلستخدمة التدريس وطرق التدريسية الربامج
 الشخصية ادلقاببلت واستخدم بايطاليا، ينو تور يف يعملون اللذين الرياضية الًتبية معلمي من معلًما ( 134 )و التدريس

 الفروق يراعي ال ولكنو متنوع كان الربامج زلتوى أن االستنتاجات أىم من وكان ،البيانات مجع يف ادلقيد واالستبيان
  Phillips, D.Hornak,J .(1999 )  ادلعلمُت. أشرك ضرورة مع تنوعو، رغم الفردية

 Mar . pp.69-69, refs 
 : السابقة الدراساتالتعليق على  2-

 اعتمدت السابقة الدراسات إن يأٌب ما الباحث يرى ونتائجها أىدافها يف السابقة الدراسات استعراض خبلل ومن
 دراستهم خبلل أي التوظيف قبل والرياضية البدنية الًتبية أساتذة إعداد كيفية وكذلك ،العام التدريس طرق مبدآ على

 التدريس طرق أبعاد تطبيق مدى على الدراسات ىذه ركزت حيث التدريس، مهنة مزاولة أثناء لتوظيف وبعد األكادميية،
 ومضموهنا زلتواىا يف األبعاد ىذه قدم أن حيث التعليمية، األىداف مبدأ تستخدم اليت القدمية ادلناىج ظل يف العام

  راعت ،وكذلك التعليمية األىداف على تبٌت اليت القدمية ادلناىج ظل يف أي ادلرحلة تلك يف األستاذ يقيم أن استطاع
 العلمي التطور ونتيجة العام، التدريس ألبعاد تطبيقو ومدى التدريسي أدائو على وأثرىا ادلختلفة، ببيئاتو األستاذ تأثر مدى

 حتينها، ًب حي التدريس طرق يف وبالضبط التعليم تكنولوجيا يف نوعية قفزة حدثت حيث ، اجملاالت مجيع يف ادللحوظ
 إضافتو ما حولنا وىذا التطبيقي باجلانب ختتص وأبعاد النظري، باجلانب ختتص أبعاد على تعمد على تعتمد وأصبحت

 بينهما والعبلقة والتطبيقي النظري جانبيها من احلديثة التدريس طرق استخدام درجة أو مدى وىو السابقة الدراسات إىل
 الثانوي. للطور والرياضية البدنية الًتبية أستاذ نظر ووجهة من تطبيقها من حتد اليت والصعوبات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما يلي : الى الفصل هذا في الباحث تطّرق
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 .الدراسة /   إشكالية2
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 .الدراسة فرضيات/  5

 



الثاني الفصل  االطار العام للدراسة  

 

20 
 

 : الدراسة ومفاىيم مصطلحات تحديد -1
 :التدريس *
 أو حركة أو قيمة أو معلومات كانت سواء التعلم مادة نقل خالذلا من يتم اجتماعية عملية ىو :اصطالحي تعريف -أ

 تصميم عملية بل وظيفة أو عمل رلرد ليس والتدريس، التلميذ ىو ادلستقبل بادلعلم عادة عليو نطلق مرسل من خربة
 على تشجعهم الذين مبستقبل أولئك مباشرة بصورة التصالو واضحة مرتكزات لو اجلوانب متشعب ضخم مشروع
 (79 ص ،1441الحولي، أنور أمين ). شباب ليصبحوا الصغر منذ وتربيتهم ،التعليم

 إىل ترمي كما القريب ادلدى على وتربوية تعليمية سلرجات حتقيق إىل ترمي ىادفة سلططة عملية ىو :إجرائي تعريف -ب
 .البعيد ادلدى على تربوية سلرجات حتقيق

 5 الحديثة التدريس طريقة *
 أي أىدافو، لتحقيق الدراسية الشعبة داخل ادلعلم يديرىا اليت ادلنظمة الفعاليات سلسلة بأهنا :اصطالحي تعريف -أ

 إلكساب منظمة، خلطوات وفًقا ادلختلفة واألنشطة للوسائل واستخدامو التعليمية ادلواقف ادلعلم هبا ينظم اليت الكيفية
 الدراسية ادلناىج يف جاء ما توصيل يف ادلعلم يسلكو الذي النهج ىي أو ادلرغوبة واالجتاىات وادلهارات ادلعرفة ادلتعلمني

 (323ص ، 0222، دروزه نظير )أفنان. ويسر بسهولة للمتعلم ونشاطات ومعارف معلومات من
 بو يعرض ادلنطقي الًتتيب يف األنشطة وأ  اإلجراءات من رلموعة يتضمن ادلعلم يسلكو ىي هنج :إجرائي تعريف -ب

 إيصال أو التالميذ سلوك يف مرغوب تغري إحداث أو ادلعرفة وصول بغية ادلسطرة األىداف لتحقيق العلمية مادتو ادلعلم
 .للمتعلمني أنشطة وحتقيق مهارات تشكيل أو معلومات

 :الرياضية البدنية التربية *
 البدنية األنشطة ىو وسيط عن اإلنساين األداء حتسني إىل هتدف اليت الًتبوية العملية بأهنا تعرف:اصطالحي تعريف -أ

 .األىداف لتحقيق ادلختارة
 لكل العقلية ، االجتماعية االنفعالية، البدنية، الًتبية تنمية يف يساىم اليت الًتبوية العملية من اجلزء ذلك هبا ويقصد     

  .البدنية األنشطة ىو وسيط خالل من فرد
 البدنية األنشطة وىو وسيط طريق عن التالميذ أداء حتسني إىل هتدف اليت الًتبوية العملية ىي:إجرائي تعريف -ب

 .الًتبوية العملية يف ادلسطرة األىداف لتحقيق ادلختارة
 :والرياضية البدنية التربية أستاذ*
 يف كبري حد إىل مسئوال جيعلو ضخما عبئا والرياضية البدنية الًتبية معلم كاىل على الًتبية تلقى :اصطالحي تعريف -أ

 بتلك جديرا يكون أن ادلعلم من تتطلب الوقت نفس يف واخلطرية الكبرية ادلسئولية وىذه ، للوطن سليم جيل إعداد
 ينعكس بالتايل وىذا سليما.مستقبال التعليم مراحل يف للتالميذ يهيئ لكي ادلتواصل العمل طريق عن وذلك ادلسئولية

 دوره يقتصر فال ، التالميذ علي تأثريا ادلدرسة يف األساتذة أكثر ىو الرياضية و البدنية الًتبية فأستاذ ، الوطن تقدم على
 من تربوية واجبات تقدمي على يعمل فهو ذلك من اكرب دور لو بل والرياضية البدنية ادلتعددة األنشطة أوجو تقدمي على
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 ميول مراعاة مع ، التالميذ لدى الرفيعة واألخالق القيم وتشكيل تنمية إىل هتدف اليت والرياضية البدنية األنشطة خالل
 والتقنية العضوية والصحة ادلعتدل والقوام البدنية للقدرات التالميذ باكتسا على يساعد وىذا ، ادلتوفرة ورغباهتم التالميذ

، ص 0222،  )مصطفى كامل زنكلوجي.االجيابية وادليول واالجتاىات ادلعارف االجتماعية و والعالقات احلركية وادلهارات
49-49) 
 بعض أو كل خالل من مثايل أو كامل وجو على الًتبوي عملو شلارسة على قادر كفؤ فرد ىو : إجرائي تعريف -ب

 : اآلتية القواعد
 .ختصصو رلال يف الفرد عليو حصل الذي الدراسي ادلؤىل  -
 .تطبيقية فنية شلارسة عن الناجتة الفعلية العملية العلمية اخلربة -
 .نتائجها ونشر علمية بأحباث القيام -
 الفئة تًتاوح حيث مراحل ثالث إىل وينقسم التعليم من ادلتوسط ادلرحلة يوايل الذي الطور بو نقصد : الثانوي الطور*

 .البكالوريا بشهادة األخري يف التلميذ فيها يتوج سنة 18 إىل 16 من لو العمرية
 :الدراسة إشكالية-0

 جوانبها مجيع من كبرية أمهية ذلا توىل حيث الدول، وتطور بناء يف األساس حجر ىي التعليمية الًتبوية العملية تعترب     
 ادلعروفة مكانتو للمعلم وادلنهاج وادلتعلم ادلعلم ىو ادلعروف ادلثلث يف ادلتمثلة والفعالة النشطة الداخلية مكونات خاصة

 .ورواية وشعرًا قصًصا اإلنسان قابلها أينما التاريخ صفحات على لو زلفوظة وىي واألزمان العصور مر على
 الفعال العنصر فهو اإلطالق على أمهها يكن مل إن التعليمية للعملية البشرية ادلدخالت أىم أحد ادلدرس ويعد     

 الًتبية أستاذ أن وحيث عالية وبكفاءة أفضل ضلو على أىدافو حتقيق ويف التعليمي النظام ادلدخالت مجيع يف وادلؤثر
 على ادلباشر وتأثريه تالميذه بغالبية القريبة اتصاالتو ولتعدد والًتبوية التعليمية العملية يف أساسًيا دورًا والرياضية البدنية

 االجتاىات مبجموعة اتصافو مع ومهنًيا، وشخصًيا اجتماعًيا متوافًقا يكون أن إىل حاجة ادلعلمني أكثر يعد فإنو سلوكهم،
 (17 ص، 2001،الدين عز أحمد النجاة )أبو.بنجاح بدوره القيام على تعينو اليت والسلوكية الًتبوية اإلجيابية

 مبسؤولياتو، ليطلع ادلناسب اإلعداد لو يهيأ أن البد قيام، خري برسالتو الرياضية و البدنية الًتبية أستاذ يقوم ولكي    
 علمية، أسس على موضوعة برامج خالل من لو يأ  أن بد ال اليت الفرص وتقدمي واخلربات، بالربامج إمداده يتطلب وىذا
 نصل حىت أىدافو حتقق لكي وإمكاناتو، قدراتو كل الستغالل الفرصة لو تتاح وأن وزلددة، واضحة تعليمية أىداف ذات
 يف ادلؤثرة اذلامة العوامل أحد باعتباره بو، منوط ىو فيما جدي بشكل أسهم قد يكون وبذلك ومثمرة، مرضية نتائج إىل

 (33ص  ،1441 ،درويش مصطفى وىدى الصاوي وجيو محمد). النشء تربية
 وىي التعليم، عملية شلارسة يف البدء على يساعده الذي اإلحساس سوى لو يوفر ال التوظيف قبل أستاذ إعداد إن     

 أن ىذا ويعين اخلدمة، قبل لإلعداد طبيعي امتداد ىو مهنتو أداء أثناء اإلعداد برنامج فإن وعليو البداية، نقطة لو بالنسبة
 دفى التدريس يف عملو طيلة اإلعداد ىذا يستمر وأن إعداده، عملية من يتجزأ ال جزء للمعلم بالنسبة ادلستمر التعليم
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 فاتو ما وليعوض فيو جديد ىو ما بكل ليلحق  جديدة وخربات ضرورية شلارسات واكتساب جديدة، معرفة على احلصول
 (93 ص ،1996 ، موسى الرحيم عبد )محمد.اخلدمة قبل إعداده أثناء

 الدراسية ادلناىج وبناء اختيار حسن مثل األساسية العوامل من عدد على والًتبوية التعليمية العملية صلاح ويتوقف     
 التعليم، وتكنولوجيا التعليمية بالوسائل واالستعانة ادلناسبة، التقومي وأساليب التدريس طرق واستخدام سليمة، بطريقة
 الصاحل ادلعلم ىو العوامل ىذه كل من أىم ولكن الناجحة، ادلدرسية اإلدارة وتوفري ادلناسبة، الدراسية ادلباين توافر وكذلك
 (091ص  ،1423،سليم صابر )محمد.رلدية فعالة بطريقة بوظيفتو القيام على القادر

 مهنة شلارسة ء وأثنا قبل األساتذة أعداد برامج خالل احلديثة التدريس طرق معرفة أمهية تزايد مدى يتضح وبذلك    
 دون  الفرد حياة يف وتستمر احلياة مدى مستمرة عملية الًتبية" :القائلة الكفاءة وحتقيق استمرارىا و لتوطيد التدريس
 ."انقطاع
 التدريس طرق على التعرف يستلزم وىذا ادلرحلة، طبيعة تفرضها تطوير عملية األخرية الفًتة يف شهد التعليم إن     

البدنية ،وذلك  ربيةعليها يف تدريس ت طريقة حل ادلشكالت حيث تعترب من طرق اليت يتم الًتكيز ومن بينها احلديثة
هتدف اىل تشجيع الطلب على حبث دلساعدة الطلبة على اجياد احللول بأنفسهم انطالقا من مبدأ ىذه الطريقة اليت 

 .(109،ص0229)عبد اللطيف بن حسين فرج، وتنقيب والتساؤل والتجربة .
       ادلريب االمريكي وليام كلباتريك تلميذ و ىي تستهدف ىذه الطريقة سم حيث يرتبط ا اىل طريقة ادلشروعباإلضافة     

اىل حتقيق ىدفني اساسيني مها : تقدمي زلتوى مشخص حي للتعليم واتباع اجملرى الطبيعي الكتساب ادلعرفة بدال من 
 التلقني.

 النفسية واالجتماعية اليت جاءت هبا الًتبية احلديثة وأىم ىذه االسس ما يلي :وتستند ىذه الطريقة اىل االسس      
 مبدأ االىتمام بطبيعة ادلتعلم واعتباره زلور رئيسي.-
 مبدأ النشاط الذايت والتعلم عن طريق العمل .-
 مبدأ احلرية اي تنطلق من ميول الطفل ورغباتو.-
 (41،ص0212)رافد الحريري،والنظر اليها على اهنا صورة للحياة االجتماعية. يةاعتبار ادلدرسة مؤسسة اجتماع-

 :اآلتي التساؤل يف الدراسة إشكالية صياغة مكننا ى ومن
 الثانوية؟ المرحلة في والرياضية البدنية التربية حصة  تسيير في الحديثة التدريس طرق بعض تستخدم ىل
 : التالية الفرعية التساؤالت -0
 سنة(؟11-11طريقة ادلشروع تساىم كثريا يف تسيري حصة الًتبية البدنية والرياضية لدى ادلتمدرسني )ىل -2-1
 ىل يعتمد تسيري حصة الًتبية البدنية والرياضية بشكل فعال على طريقة حل ادلشكالت لدى التالميذ ادلراىقني؟-2-2
 : الدراسة أىداف -3
 . الثانويلدى تالميذ الطور  لبعض طرق التدريس احلديثة فعالية كبرية لتسيري حصة الًتبية البدنية توضيح ما إذا كانت -
 إلصلاح عملية التدريس مبختلق الطرق البيداغوجية احلديثة  ادلادةدراسة األساليب العلمية ادلتبعة من طرف أساتذة -
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 . دور أستاذ ادلادة يف تفعيل ىذه الطرق احلديثة على أرض الواقع رغم وجود بعض العراقيل التعرف على -
 : الدراسة أىمية-1

 بارزًا قياديًا دورًا يلعب فهو اذلامة القضايا من التوظيف وأثناء فبل والرياضية البدنية الًتبية أستاذ وتكوين إعداد يعترب    
 الفصول داخل باخلربات وتزويدىم وادلهارة وادلعرفة العلم تالميذه إكساب سبيل يف كبريًا عبًئا ويتحمل الًتبوية العملية يف

 : يف تتمثل واليت الدراسة أمهية تأيت ىنا ومن وخارجها،
 خدمة يف احلديثة التدريس وطرق تقنيات وتوظيف وتطوير بناء يف احلديثة االجتاىات مع احلايل البحث يتماشى -

 .التعليم
 .الرياضية الًتبية وتدريس التالميذ على باإلجياب ينعكس شلا أدائو وحتسني والرياضية البدنية الًتبية أستاذ كفاءة رفع -
 البدنية الًتبية أساتذة وتكوين إعداد برنامج على والقائمني الًتبويني ادلشرفني الدراسة ىذه تفيد أن ادلأمول من -

 .والرياضية البدنية الًتبية ميدان يف اإلشرافية العملية تطوير أجل من والرياضية
 ميكن وبالتايل التعليم يف احلديثة التقنيات توظيف دون حتول اليت الصعوبات عن الكشف يف احلايل البحث يساىم قد -
 .عليها والتغلب ذلا حلول إجياد يف والتعليم الًتبية بوزارة التعليم مناىج بناء يف ادلسئولون منها يستفيد أن
 5الدراسة الفرضيات -9
 5العامة الفرضية -9-1

 بعض طرق التدريس الحديثة تستخدم بشكل فعال في تسيير  حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية

 :الجزئية الفرضيات -9-0
  (.سنة11-11) ادلتمدرسني لدى والرياضية البدنية الًتبية حصة تسيري يف كثريا تساىم ادلشروع طريقة 1-
 ادلراىقني. التالميذ لدى ادلشكالت حل طريقة على فعال بشكل والرياضية البدنية الًتبية حصة تسيري يعتمد 2-
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 الدراسة االستطالعية: (1

 ـ 1322 ـ 30 ـ 21دراسة االستطالعية هو :ال ءخ إجراتاري            
تعتربربالدرارد ربربسلدال ربربتالبوسلدراألداربربسلدا د ربربوسلئددلربرباندلدرداو ربرب لببربربالابربرباددلمربربدلدرا ربربألقلدرع  وربربسل ربرب ل با ربرب لدرأل ربربأل ل

 صربال بد تربت ولئزلربدئر ولدرارد سلدحلدروسليفلأ دتذةلدررتاوسلدراانوسلئدرديدضوسلاددلدح سلدرثدنأليربسللبوبسلدرارد سلئددلت ث سليفب ىل
عوبربربسل ربرب لهربربذالدر بد ربربات دلخلصربربدا للعوبربربسلدرارد ربربسلئ ربربا رلدرارد ربربسأددةل لا ربربسلئمربربذدل عد ربربسل ربربا للحربربألمل ألضربربألعلدرارد ربربسل 

در رب ل لا ربسلئدذلربا للتعربايدلاعربالدرعاربدرد لببربالدا ربدتذةل صربالت ورب لأئباربدرد لأراربدظلدال ربتاود للئئضألحلحوثل  ألرس
  عد س:لئلهذالدرارد سلتقص لمش تلئ ا لل  لدرارد سلدال تالبوسلهأللدرت ض لدجلوالر ارد سلدا د وس

  ئأ رب أل لددلعد  ربسل ربللدرتل وربذلئدرتعربد للدرثربدنأل لدرتع ربوويفللدرديدضربوسلئلدراانوربسلدررتاوربسلأ ربدتذةلدراديقسلددلبت جسل رب لرربد
ادإلضربربربد سلاسلد ربربربتبادطللتألزيربربربللدال ربربربتاود لب  وربربربسلأثبربربربد لدرادحربربربثلتصربربربدد لأ لددل كربربرب ل ربربرب لدرربربربيلئدرعألد ربربرب لدرصربربربعألاد ب ربربربىل

 .لر ارد سلددلبد اسلدإلحصداوسلدرع  ود لدنتودرئلل دضود لر ارد س 
 لئتاداق ربربربدرقوربربربدسل ربربربدلئضربربربعتل ربربرب لد  ربربرب لئ بد ربربربات دللددل ربربربتع  سلداددةلصربربربلحوسئلل ربربربا ل لا ربربربسلقوربربربدس ربربربدللدرادحربربربثلالتمل

اتقاميلدددةلدرا ثلددلت ث ربسليفلدال ربتاود ليفلصربألرت لدالئروربسلل لئذرك(لئددلألضألبوسللر تدئطلدر وكألل رتيسل)لدرصاقلئدرثاد 
 لئاعربالدرتكمربال رب لأ ربدتذةلاصربألرةلبتربألداوسلل40ددلأل  لا دتذةلدررتاوسلدراانوسلئدرديدضوسليفلددلدح سلدرثدنأليربسليوربثلتلدنتوربدرل

ل.رد سلدا د وسصاقلداددةلددل تع  سلمتتلب  وسلتألزيللدال ت درةلب ىلدرعوبسلداص وسلر ا ثلأثبد لدرا
لتت ثدل ت  د لهذالدرارد سليف:لمتغيرات البحث:2-1

ل.هأللدرذ ليؤثدليفلدرعل سلدرقدا سلانيلددلت  ي لئالليتكثدلهبدلالمتغير المستقل:
 والشكل التالي يوضح متغيرات الدراسة: لهأللدرذ ليتكثدلادرعل سلدرقدا سلانيلددلت  ي لئالليؤثدل و دالمتغير التابع: 

ل
ل
ل
ل

 .( يوضح متغيرات الدراسة32الشكل رقم)

 المنهج المتبع في الدراسة:- 2

لددلربربربب  لد ربربربتع دملب وبربربربدلوحتربربربتمللدرديدضربربرب لدجملربربربدمليفلد ربربربتالبوسلدرد ربربربسلتعتربربربالدرربربربيلئلدرد ربربربت دلاصربربربادلضلربربرب لدرمربربربيلددلتربربك سا مل
ل.لردحتلدريلددلتدمدلدرد سلئلحت ودلا وسلهذدلئلدرألصا 

م ربربدلأ لددلربربب  لدرألصربربا ليعتربربالرديقربربسلرألصربربدلدرةربربدهدةلددلارئ ربربسلئتصربربأليدهدلم وربربدلبربرب لرديربرب ل ربربلل ع أل ربربد ل قببربربسلبربرب ل
 .ددلتك سلئتصبوا دلئحت و و دلئانضدب دلر ارد سلدرا وقسل

 

 طرق التدريس الحديثة
 

 درس التربية البدنية ورياضية

 ات المستقلة للدراسةالمتغير  دراسةلل المتغير التابع
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 الدراسة:مجتمع وعينة  -3

ل تربربرتمسلنصربربدا لبربرباةلأئلندصربربوسلذلربربدلببدصربربدلرل ألبربربس"لهربربألدإلن ربربدنوسللدرع ربربألللر ربربسليفلدرارد ربربسلرلت ربربلل:الدراســة مجتمــع-أ
 (22، 2004 :) موريس أنجرس "...لدرا ثلب و دلجيد لئدريلداند لدرعبدصدل  لغ هدلب لمتوزهد

  لدررتاوسلليت دلهذدلدرد تبدلئرلت للدرد ت د لاصادلضل لدريلدرةدهدةلئحاد لمد سلمشألمليعتالدجملت للا أ دتذة
 .أ تدذل  لدجلب نيلل53ادجلاألبديدي لئدرادرغلبادهوللا ايسدراانوسللئدرديدضوسليفلددلدح سلدرثدنأليسلا

 للالبحث:عينة  -ب

لتكربربأل لأ لشربربدياسر ارد ربربسللداصربرب  لدجملت ربربلل ربرب ل ربربكنألذةلئهربرب لب و ربربدلب  ربرب لدرادحربربثلياربربيلدا ربربدددل ربرب لرل ألبربربسلهربرب لدرعوبربربس
 .ب و لدرارد سلرل دلجيد لدرذ لدرب ألذجلأهندلب ىلئتعد لمتثود لأح  لر لشلث س

ل ألضألبوسلأمثدلدرعوبد لتعتالدريلددل  وسلادراديقسلدرارد سدرادحثلادنتودرلبوبسلل دللهبذالدرارد سلدرقودللأ دل  ئلللللل
ثدنأليد لا ايسلادجلاألبديدي لددلا ألاس لئتملأنذلدرعوبسل  لمدللدرارد سل هاألحتقو لأ دلئهذدل  لدربتدا ليفلئ صاد وس

لدرا ثل لل31لبــــــئ ار لبوبس لتقار ل ئأليس لمبعاملئن اس  يبين(03والجدول رقم )   لدجملت للداص  ل%100بــــــأ تدذ
 خصائص عينة الدراسة كاآلتي:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والمعلوماتأدوات جمع البيانات  (4
  :االستبيان  4-2

حتتربربأل لب ربربىلرل ألبربربسلأ ربربئ سلي ربربتحا  دلدرادحربربثلرابربربد لأ ربربئ سلئتأل و  ربربدلاسلدجملوربرب ل دا ربربسل ربربدددلباربربالدراتربربدحلهربربألللح ربرب 
ئي ربربرب  لل صربربرب واسلد ربربربتحادرليااق ربربربدلدرادحربربربثلاربربرباالل ربربرب لدجملوربربرب لحوربربربثليقربربربألللابا ربربرب لاتأل وربربرب لدا ربربربئ س لئدال ربربربتاود لرربربربو لاالمل

 (807 ،2000 :الفاتح) مراد عبد  د تحادللد ت درةلدال تاود لر  جو لأ لي جدلا داد ليفلدحلدم.

العينة خصائص يبين( 01) رقم جدول  المجموع المئويةالنسب  التكرارات 

 الجنس
 %91 28 ذكر

31 
 %09 03 أنثى

 المؤهل العلمي
 %80 26 ليسانس

31 
 %20 5 ماستر

 سنوات الخبرة

(1-5) 3 11% 

31 (6-9) 24 71% 

 %15 4 فما فوق( 10)
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م ربدلأنرب لي رب دللل ددلادئحربساد تحادللرديقسلدال تاود لادبتادرالدا ثربدلئأصلربللدراربدقلر ت قرب ل رب لدإلشربكدروسلل دللدرادحث
ئدبت ربربربالدرادحربربربثليفلدصلربربربدزالرل ربربربتاود لب ربربربىلدرتربربربكدلل ب  وربربربسل ربربربللددلع أل ربربربد لددلربربربدددلدحلصربربربألملب و ربربربدلدنال ربربربدل ربربرب لدرادضربربربود 

 للل"ريب و لأ لب ىلرديقسل قودسلروكد لدخل د  لن اسلرعدمللدربا  كدل ؤدم درذ لحيادلدال تجداد لدحملت  سلرلددل   

لروكد "للئر  ل  لددلا ألثنيلحتايالدر سلددلألد قسلب ىلهذالدرعادرد .
 للاالستبيان: درجات 4-2
 ئمدنتلرديقسلصودغسلمدلبادرد ل متثدلدر سلددلألد قسلرا لبوبسلدرارد سلاادادلدر د لئل45يت دلدال تاود لب ىلل

 وتوزيع درجات االستبيان :يوضح طريقة وكيفية  (02رقم )والجدول دال تاود لب ىلدرب ألللدالجيديبل
 
 
 
 
 
 
 
   توزيع االستبيان: أسلوب 4-0
 ددلألد قسلب و ل  لرد لددلتد لئلاعالدا دتذةلا دضلددلعديبسللىصودغسلدال تاود لاصاسلهنداوس لئلبدض لب لاعا

ل  لاددرد ل لب ىلرل ألبس لاتألزيع  لب ىلدرثدنأليد   بد لئزبت  لدريلاائرهد للئ لأ دتذة لدراانوس لم ددررتاوس ل   دلللئدرديدضوس
 .رأل دتذةليفلاعالدرثدنأليد لاتألزيلل ز ل ب لااديقسل ادشدةدرادحثل
لدرا ربربثل دضربربود لنا ربربسل ب ربربدلدر ربربدضلمربربد باربربدرة لئلل12ليتربرب ل ل زلربربألردلاسلدال ربربتاود لد ربربت درةل  مربربولدرادحربربثلحوربربث

ل:مدرتديللئه 
ل(عبارة10)عددها ااديقسلددلتدئع ئ سلددلتع قسلدالدرادحثلتبدئمل و  :األول المحور

 عبارات(11)عددهاااديقسلحدلددلتكل  ئ سلددلتع قسلدالدرادحثلتبدئمل و  :الثاني المحور 
للحساب الخصائص السيكو مترية لألداة: 4-4
لبوبربربربسلب ربربىلتااوقربرب لرديربربرب لبربرب ئثاربربد لأددةلدال ربربتاود للصربربرباقل ربرب لدرت قربرب ئلرربربألددةلل رتيربربربسلدر ربربوكأللدخلصربربدا لح ربربد لت
 .لر ارد سلدالص  لدجملت لل  لدرعتألداوسلادراديقسلدنتودرهولتلأ دتذةل04ل ألد  د

 :صدق األداة 4-5
لل:) الصدق الظاهري( ينمصدق المحك   -أ

لدرع  ربرب لدرا ربربثلرلربربدال ليفلدخلربرباةلذئل ربرب لدحملك ربربنيل ربرب لرل ألبربربسلب ربربىلدائروربربسلصربربألرت ليفلدال ربربتاود لاعربربدضلدرادحربربثل ربربدل
ل.ب و لر  كولدرارد سل ألضألعلرلدمليفلددلؤه نيلئ  

 نعم ال احيانا

30 30 30 

 .( يوضح توزيع درجات االستبيان31جدول رقم)
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لتبت ربرب لدرربذ لر   ربألرلدنت دا ربدلئ ربا لدرارد ربربسلأددةلباربدرد لئضربألحل ربا ليفلدرربدأ لااربرباد لدحملك ربنيل رب لدرادحربثلئر رب 
لدحملك ربنيلبربادلا ربغلئ ربالدرعاربدرد ل رب لباربدرةلأ لتعربايدلأئلاضربد سلئمربذركلا  رب  لئضربعتل ربدلرقودسل ل  ت دلئ ا لارو  
ل.أمسدا وليألض ل(45)لر ولئددل   لزلك نيل43

لمربد ل ربألد لدحملك ربنيل عةربولب و ربدلدتارب لدرربيلدرتعربايل لاإ دد لدرادحثل دللدحملك أل  لأااهدلدريلدرتأل و د لضأل لئيف
 . اياةلبادرةلاضد سلأئل و دلدالرتادسل ألدضوللحتايالاعالدرعادرد لاعالحذ لأئلدرصودغسلاتعايد

 :صدق االتساق الداخلي -ب
ا  ربربأل لر تكمربربال ربرب لاعربربالدرتكمربربال ربرب لدرصربرباقلدرةربربدهد لئصربرباقلدحملك ربربنيلاددةلدرارد ربربسلتلد ربربتحادلل عد ربربدلدالرتاربربدطلل

درصربرباقلدرابربربدا لئدالت ربربدقلدرربربادن  للرعاربربدرد لمربربدلزلربربألرل ربرب لدحملربربألري ل ربربللدرار ربربسلدرك وربربسلراقدد ربربدل لئحتايربربال ربربا لدرتجربربدن ل
لدرادن  لذلدلئهذدلب لب ىلدرب أللدرتديل:

 :03 رقم جدولوال، والدرجة الكلية المتحصل عليها في هذا المحور طريقة المشروعاالتساق الداخلي بين عبارات محور 1-ب
 معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المحور مع الدرجة الكلية لفقراته .يوضح 

 مع الدرجة الكلي يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المحور األول :30 رقم جدول

 

معامـــــــــــــــــــــــــل  محتوى العبارة الرقم
 االرتباط

مســــــــــــــــــــــــتوى  
 الداللة

 
 0.01 0.785** ؟ مراعات الفروق الفردية بين التلميذهل تساعدك طريقة المشروع في  01
 روح فيــه تنمــي و التعلميــة التعليميــة العمليــة محــور التلميــذ تجعــل المشــروع طريقــة هــل 02

 لل؟الزمالء بين الجماعي العمل و التعاون
**0.865 0.01 

 وتبــادل التالميــذ حاجــات لمعرفــة األســتاذ أمــام فرصــة بمــنح طريقــةلا هــذ  تســمح هــل 03
 ؟ الحصة سير أثناء آرائهم و أفكارهم

*0.691 0.05 

 الفريـ  ضـمن  متجانسـة جماعـة في العمل و االجتماعي االندماج على التالميذ تساعد 04
            ؟ الواحد الرياضي

*0.739 0.05 

 التالميــذ نحــو  المــادة   أســتاذ طــر  مــن المســتخدم التشــجيع المــدح أســلوب هــل  و 05
 ؟ المشروع طريقة نحو دافعيتهم من يزيد المراهقين

**0.869 0.01 

 0.01 0.891** ؟ والرياضية البدنية التربية حصة تسيير في  المشروع طريقة عن االستغناء يمكن هل 06
 0.01 0.924**   ؟ الثانوية المرحلة في للتالميذ العلمي ول الدراسي التحصيل لزيادة مجدية طريقة هي 07
خـاء المتبـادل اإلو  تساعد المراهقين على زيادة مردود التعلم و تقوي فيهم روح التعاون 08

                                   ؟ و الرياضية أثناء سير النشاط 
**0.869 0.01 

 0.05 0.614                                   ؟ و الرياضية  دم إلنجاح حصة التربية البدنيةتستخ 09
 0.01 0.835** الحصة    اثناء ميولهم اشباع في تالميذ وتساعد مشوقة 10
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نالحــم مــن خــالل الجــدول أن  معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات محــور طريقــة المشــروع والدرجــة الكليــة لفقراتــه  
تعتبـر ففقـرات المحـور  وبـذل ،(0.05 -0.01( حيـث تعتبـر دالـة عنـد مسـتوى داللـة: )0.924 - 0.614تراوحت ما بين: )

 .صادقة لما وضعت لقياسه
 جـدولالت والدرجة الكلية المتحصل عليها فـي هـذا المحـور، والبين عبارات محور طريقة حل المشك االتساق الداخلي 2-ب
 .لفقراتللمحور مع الدرجة الكلية يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات ا :04 رقم

 االرتباط لفقرات المحور الثاني مع الدرجة الكلية معامالتيوضح  :40 رقم جدول
معامل  محتوى العبارة الرقم

 االرتباط
 مستوى الداللة

 أستاذ بصفت  الرياضية األنشطة لتسيير المشكالت حل طريقة تستخدم هل 01
 ؟ الرياضية و البدنية التربية لمادة

**0.956 0.01 

 بإنجاز األمر تعل  إذا وضعيات تعليمية لحل   الكافية القدرة التالميذ يمتل  هل 02
 ؟ ما رياضية مهارة

**0.882 0.01 

 0.01 0.956** صعبة وضعية أن ها على تعليمية وضعية مع التالميذ يتعامل هل 03
 في المبرمجة الرياضية األنشطة مختلف لعرض آلخر أسلوب من تنتقل هل 04

 ؟ الحصة
**0.896 0.01 

 0.01 0.827** الحصة؟ اثناء المناسبة الحلول إليجاد يجتهدون التالميذ ان تالحم هل 05
 0.01 0.841** التالميذ؟ لدى االداء من حسنت المشكالت حل طريقة استعمال هل 06
 حصة أثناء للوضعيات  حلول على للبحث صعـوبات التالميذ بعض يجد هل 07

 ؟ الرياضية و البدنية التربية
**0.800 0.01 

  حلول إيجاد في يساهم األنشطة إلنجاز المستخدم الرياضي العتاد هل 08
 ؟ التالميذ منها يعاني     للوضعيات

**0.875 0.01 

 البدنية التربية برنامج اهدا تحق  ان لها يمكن المشكالت حل طريقة ان ترى هل 09
 والرياضية

**0.903 0.01 

 التالميذ ميول زيادة على تعمل المشكالت حل لطريقة استخدام  ان ترى هل 10
 الرياضي؟ النشاط ممارسة نحو

**0.827 0.01 

 التالميذ ميول زيادة على تعمل المشكالت حل لطريقة استخدام  ان ترى هل 11
 الرياضي؟ النشاط ممارسة نحو

**0.888 0.01 

 
 من خالل الجدول أن  معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المحور محصورة في المجال ما بين:  حمنال

 وبالتالي تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه .،(0.01)وبذل  تعتبر دالة عند مستوى داللة  (0.956 - 0.800)
ئ  لنلملبدضلدرصاقلدرةدهد لرألددةلئصاقلدحملك نيلئصاقلدالت دقلدرادن  لر   ألري لرل تاود لي تبت ل

لدرادحثلأ ملدالددةلصدد سلدلدلئضعتلا   ل لأ لرقودسلدرةدهدةلددلدددلدرد ت دل.لل
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 الثبات:  -ج
 (cronbach’s alpha coefficient)المعالجة بألفا كرو نباخ   1-ج

درادحربربثلددلعدجلربربسلاكراربربدلمربربدئلناربربدخلرقوربربدسلثاربربد لدال ربربتاود لحوربربثلحتصربربدلب ربربىل و ربربسل عد ربربدلأراربربدلمربربدئلناربربدخلركربربدلد ربربتحالل
  يألض لذرك:(ل43)زلألرلل  لزلدئرلدال تاود لئ قدد لدال تاود لمكد لئدجلائملر و

 
 
 
 
 
 
 

 آلفا كرومباخ الثبات معامليوضح  :50رقم جدول
 محورينيتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول أن قيمة معامل ألفا كرو نباخ كانت مرتفعة بدرجة عالية لكل محور من 

 وبلغت حدها األعلى وذروتها القصوى في المحور الثاني: ، (0.97-0.937حيث تراوحت بين )
  "(0.973) طريقة المشروع االولفتتجلى في المحور  ألدنىا أما قيمة حدها (0.970:) حل المشكالت بقيمة قدرها"      

ومرتفـع وعليـه يكـون ( ، وهـو معامـل ثبـات عـالي 0.923وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرو نباخ لجميـع فقـرات االسـتبيان الكلـي ) 
 الباحث قد تأكد من ثبات أداة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة النتائج .

 ل(split half méthode):النصفية التجزئة بطريقة المعالجة  2-ج
 الثبات بالتجزئة النصفيةمعامل يوضح  :60 رقم جدول

 
 
 
 

 
 
 
 
الباحث بقياس معامل الثبات باسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية عـن طريـ  تجزئـة كـل محـاور وفقـرات االسـتبيان ككـل إلـى  قام

 نصفين )العبارات ذات األرقام الفردية، والعبارات ذات األرقام الزوجية(، ثم تم حساب معامل الثبات لكل نصف. 
 محور من االستبيان ومجموع عبارات االستبيان ككل:     ( يوضح التجزئة النصفية لعبارات كل06والجدول رقم)

-0.856)مـا بـين فـي نصـفي محـورين يتضح من الجدول أن هناك معامـل ثبـات كبيـر نسـبيا لفقـرات االسـتبيان وقـد تراوحـت 
0.959)  

 αكرو نباخ   عدد العبارات محاور االستبيان

 0.937 10 طريقة المشروع

 0.970 11 طريقة حل المشكالت

 0.923 21 االستبيان الكلي

 محاور االستبيان
عدد 

 العبارات
 معامل الثبات التجزئة النصفية

 10 طريقة المشروع
5 0.856 
5 0856 

 11 طريقة حل المشكالت
6 0.959 
5 0.856 

 21 االستبيان الكلي
11 0.871 

10 0.955 
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 0.955و" بالنســبة للنصــف األول 0.871كــان عاليــا حيــث قــدر ب"ككــل    االســتبيانفقــرات كمــا أن معامــل الثبــات لنصــفي   
 بدرجة كبيـرة علـى ثبـات من الثبات، تطمئن الباحث على عاليةوهذا يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة ، بالنسبة للنصف الثاني 

 األداة.
 الموضوعية: - د

درقداول مد     د دربتدا  يعا لنا  دال تاود  ئأ  ات  لدحملك ني ل"تكثدلداددةل"دال تاود  بال تعي ددلألضألبوسلل
 ربا  سلت اني أ ددد در د  اني دالت دق اكألهندلدر س ددلألضألبوسل "   ئ"ل كل "ادرئد"   ل مد ئيعد  ادرت كوو 
 دنت د رأل درار س نا  ب ى حيصد أ لأ لدرادد ددلألضألبوس يعي درثاد  أ ل"ح بني صا   زل ا" ئيذمد لدالنتادر 
 .نيدحملك 
ل اك  ن تح  لأ  ميك  م   تقال شلد لثقد مد  د تحاد  د ببا درارد سأددة  ادرثاد  متوز  أهند أ  ب    ذلد

 .ئ دهزةلر تااو لئصدحلس  بد اس جيع  د  د هذد ئددلألضألبوس ئدرصاق

 إجراءات التطبي  الميداني لألداة: (5

  :المكانــي المجال 5-1
 لثدنأليسل.ل21هدلئدرادرغلبادلا ايسلادجلاألبديدي للثدنأليد لاعامتتلهذالدرارد سلب ىل  تأل لللللللل

 :الزمني المجال 5-2
 ل.أ ديدلش دليفلحتض الااألدال تاود لأ دل واد  لش دلااديسليفلدرارد سلاهذليفلدرادحثلشدعللللللل

 *2017-04-17 * إلى *2017-04-09 *انيل دلددل تاةلدرارتةليفلدال تاود لتألزيللتئل
  * 2017-04-25 * إلى * 2017-04-21 *   لدربتدا ل دزلئلحت ودلتل الئ

 .*2017-05-06* ليألل:ئأهندلدرادحثلهذالدرارد سل

 ( 4)أنظر ملح  رقم  :المعتمدة في الدراسة األساليب اإلحصائية (6
 .(22)ر وللدحلز سلدإلحصداوسلر ع ألللدال ت دبوسلدإلصادرل:spss د تع دلدرادحثلدراند  لدإلحصدا 

 دإلحصداوسلدرتدروس:درتقبود لدرادحثللئد تع دل
 .عد دلدالرتادطلا  أل لرت ايال ا لدالت دقلدرادن  لرألددةلدرارد سل  
 .) عد دلدرثاد لمدئلنادخل)رقودسلثاد ل قدد لدال تاود  
 .درتجزاسلدربصاوسلرقودسلثاد لدال تاود ل 
 ددلتأل طلدحل ديبلئدالضلدد لددلعودر لرقودسلئ عد سلا داد لأ دددلدرعوبس.ل 
 T test رعوبتنيل  تق تني(لدلعد سلدرادئقلانيلدخلصدا لدرتحصوسل)دجلب (لئل)ددلؤهدلدرع   (لل(. 
 Anovaلدخلاة(.)حت ودلدرتادي لدالحدد (للدلعد سلدرادئقلانيلدخلصدا لدرتحصوسل)ل
 .عد دلدالرتادطلا  أل لر ا ثليفلدرعل سلانيل ت  د لدرارد س  
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 خالصة:
ب   لئدن لاألد اسلدرارد سلدال تالبوسللدرد سن تح  ل  لهذدلدراصدلاك لدإل دد د لددلوادنوسل   سل ادليفلأ ل

ميك لدرتكمال  لصلحوسلداددةلددل تحا سلئصعألاد لدرارد سلددلوادنوسل لئمذركلادرب اسلر  ب  لددلتالليفلدرارد سلدرذ ل
ا لتت ادلراوعسلأدئد ل للدراودند لئددلع أل د لئ ب لدرقودللادإل دد د للاائراليقألدندلدسلدنتودرلرلت للئبوبسلدرارد س

دصسلاذركلئ ب لددلدئرلدسلدراصدلدخلدصلئتااو لدرقألدننيلدخل درتااوقوسلددلوادنوسلداددةلئااديسلجت والدا درو لدإلحصداوس
 اعدضلدربتدا لئتا  هدلئ بد تت دل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتفسير نتائج الفرضيات  الى الفصل هذا في الباحث تطّرق   

 يلي:ما ك

 

 

 تمهيد_1

 حليل و مناقشة نتائج المحورينت 2

 مناقشة الفرضيات_ 3

  خالصة 4
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 :تمهيد

يف ىذا الفصل سيتم عرض النتائج ادلتحصل عليها مث مناقشتها وربليل مفصل للنتائج ادلبينة يف اجلداول اليت ربصلنا  
حيث  ،لألساتذة ومناقشة استمارة االستبيان ادلوجهةو اليت كانت  عبارة عن ربليل  ا اثناء قيامنا بالبحث ادليداين ، عليه

مت عرض ومناقشة نتائج  وبعد ذلك ،من اجلدول  ومث القيام بتحليل ومناقشة نتائج قمنا بطرح السؤال يليو اذلدف منو
واخلروج خبالصة عامة من االستبيان  ،لفية النظرية والدراسات السابقة وربطها باخل ،الستبيان يف ضوء فرضيات الدراسة ا

  وزلاولة التعرف  ما اذا ربققت الفرضية العامة ام ال .
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 الدراسة مناقشة نتائجتحليل و 
طريقة المشروع  تساهم كثيرا في تسيير حصة التربية البدنية و الرياضية  ليل ومناقشة نتائج المحور االول: تح

  ربية البدنية والرياضية .من وجهة  نظر اساتذة الت لدى المتمدرسين
 ىل تساعدك طريقة ادلشروع يف مراعات الفروق الفردية بني التلميذ؟ -10السؤال 

  .ت طريقة ادلشروع تساعد على معرفة الفروق بني التالميذمعرفة ما اذا  كانالغرض من السؤال :
 :لصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدو وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التو 

10د عينة الدراسة على السؤال رقمفراا : يوضح توزيع اجابات (17) رقم الجدول

 (0) رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابةيوضح ( 12) الشكل 

 ( :17ول رقم )تحليل ومناقشة نتائج الجد 
طريقة ادلشروع  بنعم اي ان أجابوا% 6..5؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 02( نالحظ ان )7من اجلدول رقم )    

%، 5.6يعادل نسبة  ال أي ما( اساتذة  ب20تساعد يف التعرف على الفروق الفردية بني التالميذ ، بينما اجاب)
  % .09وىذا ما يعادل نسبة  حياناــــأ( استاذ ب29واجاب  )

 اج :تاالستن
ذلا دور كبري  يف مراعات  نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع     

 .الفروق الفردية بني التالميذ
  

 

النسبة 
 المئوية

 االجابة التكرار

 نعم 20 %64,5 

 ال 2 %6,5 

 احيانا 9 %29,0 

 المجموع  31 %100 
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  ؟ احلصةمشوقة وتساعد تالميذ يف اشباع ميوذلم اثناء  ىل طريقة ادلشروع ( 12السؤال رقم)
: معرفة مدى ما اذا كانت طريقة ادلشروع مشوقة وتساعد  التالميذ يف اشباع  ميوذلم اثناء احلصة الغرض من السؤال 

 الرياضية .
 :لصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدو وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التو    

 (12افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات18رقم)  الجدول

 

 
    (12) رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابات يوضح( : 10) رقم الشكل                                                                             

 ( :18دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 6.0.؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( .4( نالحظ ان )8من اجلدول رقم )    

( .4%، واجاب  )9.7يعادل نسبة  ال أي ما( اساتذة  ب3، بينما اجاب) مشوقة وتساعد  التالميذ يف اشباع  ميوذلم
  % .6.0.احيانا وىذا ما يعادل نسبة استاذ ب

 االستنتاج :
مشوقة وتساعد  التالميذ يف نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع    

 . اشباع  ميوذلم اثناء احلصة
 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 14 %45,2 

 ال 3 %9,7

 احيانا 14 %45,2 

 المجموع  31 %100,0 
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ىل طريقة ادلشروع ذبعل التلميذ زلور العملية التعليمية التعلمية و تنمي فيو روح التعاون و العمل ( 10السؤال رقم )
 اجلماعي بني الزمالء؟ 

زلور العملية التعليمية التعلمية و قدرهتا يف  : معرفة  مدى امكانية طريقة ادلشروع يف جعل التلميذ لغرض من السؤال  ا 
 ؟اجلماعي بني الزمالءتنمية  روح التعاون و العمل 

 .لصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدو وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التو 
  (10د عينة الدراسة على السؤال رقم )افرا يوضح توزيع اجابات( : 19رقم)  الجدول

 
  (10) رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابات توزيع يوضح( : 10) رقم الشكل                                                                     

 ( :19دول رقم )جنتائج التحليل ومناقشة 
جابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع أ% 4.9.( اساتذة ؛ أي ما يعادل نسبة 43( نالحظ ان )9من اجلدول رقم )    

يعادل نسبة  ال أي ما( اساتذة  ب.، بينما اجاب)تنمي فيو روح التعاون و العمل اجلماعي بني الزمالء يف التلميذ تساعد
  % .6.0.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب.4%، واجاب  )40.6

 : االستنتاج
اون و تنمية  روح التعاحيانا  احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروعنستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة    

  .العمل اجلماعي بني الزمالء
 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 %41,9 

 ال 4 %12,9 

 احيانا 14 %45,2 

 المجموع  31 %100,0 
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دبنح فرصة أمام األستاذ دلعرفة حاجات التالميذ وتبادل أفكارىم و آرائهم  ةالطريقىل تسمح ىذه  :(10السؤال رقم  )
 أثناء سري احلصة ؟

دبنح فرصة أمام األستاذ دلعرفة حاجات التالميذ وتبادل التعرف  على مدى قدرة ىذه الطريقة  : لغرض من السؤالا
  أفكارىم و آرائهم أثناء سري احلصة

 لصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدو وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التو 
 ( 10عينة الدراسة على السؤال رقم ) افراد ( : يوضح توزيع اجابات01رقم)  الجدول

  (0)رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابات توزيع يوضح( : 10) رقم الشكل                                                                                      
 ( :01دول رقم )جحليل ومناقشة نتائج الت

% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع ..77؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( .0( نالحظ ان )42من اجلدول رقم )    
 ال أي ما( اساتذة  ب4، بينما اجاب)حاجات التالميذ وتبادل أفكارىم و آرائهم أثناء سري احلصة  عرفةميف تساعد 

  . %..49احيانا وىذا ما يعادل نسبة ستاذ ب( ا5) %، واجاب3.0يعادل نسبة 
 االستنتاج :

حاجات  يف معرفةتساعد نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع     
 .التالميذ وتبادل أفكارىم و آرائهم أثناء سري احلصة

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 24 %77,4 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 6 %19,4 

 المجموع  31 %100,0 
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ة  ضمن الفريق الرياضي تساعد التالميذ على االندماج االجتماعي و العمل يف مجاعة متجانس:( 10السؤال رقم )
  الواحد 

تساعد التالميذ على االندماج االجتماعي و العمل يف مجاعة   : معرفة ما اذا كانت طريقة ادلشروعالغرض من السؤال  
 متجانسة  ضمن الفريق الرياضي الواحد .

 :االحصائية مت التوصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدولوبعد ادلعاجلة 
 (10د عينة الدراسة على السؤال رقم )افرا : يوضح توزيع اجابات(00الشكل رقم)

  
 (10) رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابات توزيع يوضح(: 6)رقم الشكل                                                               

 (00دول رقم )جل ومناقشة نتائج التحلي
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 74؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 00( نالحظ ان )44من اجلدول رقم )    

، بينما التالميذ على االندماج االجتماعي و العمل يف مجاعة متجانسة  ضمن الفريق الرياضي الواحد  تساعد 
  % .09احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب29%، واجاب  )22يعادل نسبة  ال أي ما( اساتذة  ب22اجاب)

 : االستنتاج
تساعد التالميذ على نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع       

  . االندماج االجتماعي و العمل يف مجاعة متجانسة  ضمن الفريق الرياضي الواحد
 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 22 % 70

 ال 11 % 11

 احيانا 19 % 29

 المجموع  00 % 011
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ادلادة  ضلو التالميذ ادلراىقني يزيد من  التشجيع ادلستخدم من طرف أستاذ ىل أسلوب ادلدح ( :16السؤال رقم )
  دافعيتهم ضلو طريقة ادلشروع ؟

  معرفة إذا ما كان اسلوب ادلدح يساعد يف اصلاح طريقة ادلشروع.الغرض من السؤال :
 : لصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدو وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التو  
  (16عينة الدراسة على السؤال رقم)اد افر  ( : يوضح توزيع اجابات02رقم)  جدولال

 
 (16على السؤال رقم)( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة 7الشكل رقم)                                                                       

 :(02دول رقم)جتحليل ومناقشة نتائج ال
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 64.5؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 45نالحظ ان )(40من اجلدول رقم )    

واجاب  %، 3.0ال أي مايعادل نسبة ( اساتذة  ب4تساعد يف التعرف على الفروق الفردية بني التالميذ ، بينما اجاب)
 % .6.0.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ب( استاذ .4)

 االستنتاج :
نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع  ذلا دور كبري  يف مراعات      

 .الفروق الفردية بني التالميذ
 

 

 

  

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 16 %51,6 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 14 %45,2 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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             ادلشروع  يف تسيري حصة الرتبية البدنية والرياضية ؟ىل ميكن االستغناء عن طريقة  : (17السؤال رقم )
 . االستغناء عن طريقة ادلشروع  يف تسيري حصة الرتبية البدنية والرياضية  باإلمكانمعرفو ما ان كان الغرض من السؤال :

 :اجلداولوبعد ادلعاجلة االحصائية مت التوصل اىل النتائج ادلوضحة يف 
  (17اد عينة الدراسة على السؤال رقم)افر ت يوضح توزيع اجابا ( :00الشكل رقم) 

 
  ( 17( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم)8الشكل رقم)                                                                        

 ( :00دول رقم )جحليل ومناقشة نتائج الت
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 8..6؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 47( نالحظ ان )43من اجلدول رقم )    

( 46%، واجاب  )22يعادل نسبة  ما بال ، بينما اجاب االستغناء  يف تسيري حصة الرتبية البدنية والرياضية  باإلمكان
 .% 6.0.احيانا وىذا ما يعادل نسبة اذ باست

 االستنتاج :
االستغناء عنو  يف   باإلمكاننستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع    

  تسيري حصة الرتبية البدنية والرياضية 
  

 

 

 

  

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 07 % 8..6

 ال 11 % 11

 احيانا 00 % 00.2

 المجموع  00 % 011



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت

 

42 
 

 و العلمي للتالميذ يف ادلرحلة الثانوية ؟   : ىي طريقة رلدية لزيادة التحصيل الدراسي  (18السؤال رقم )
  معرفة اذا ما كانت طريقة رلدية لزيادة التحصيل الدراسي.:الغرض من السؤال 

 الرتبية البدنية والرياضية . من وجهة  نظر اساتذة 
 (18افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات00الشكل رقم)

 
 (18) رقم السؤال على الدراسة عينة افراد اجابات توزيع يوضح( : 9) رقم الشكل                                                               

 ( :00دول رقم )جحليل ومناقشة نتائج الت
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 74؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 00( نالحظ ان ).4من اجلدول رقم )    

احيانا وىذا ما ( استاذ ب49%، واجاب  )22يعادل نسبة  ال أي ماب ، بينما اجابرلدية لزيادة التحصيل الدراسي 
  % .09يعادل نسبة 
 االستنتاج :

    .رلدية لزيادة التحصيل الدراسي نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع   
 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 22 % 70

 ال 11 % 11

 احيانا 09 % 29

 المجموع  00 % 011



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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                                  و الرياضية  دم إلصلاح حصة الرتبية البدنيةتستخ ( :19السؤال رقم )
  .تستخدم إلصلاح حصة الرتبية البدنية و الرياضية معرفة اذا ما كنت  : الغرض من السؤال 
 :اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدولوبعد ادلعاجلة االحصائية مت التوصل  
  (19اد عينة الدراسة على السؤال رقم )افر  ( : يوضح توزيع اجابات 00رقم) جدولال

 
 (19( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) 01الشكل رقم)                                                     

 :(00تحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم )
% اجابو بنعم اي ان  طريقة ادلشروع 4.9.؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 43نالحظ ان ) (46من اجلدول رقم )    

%، واجاب  ..49يعادل نسبة  ال أي ما( اساتذة  ب25، بينما اجاب) تستخدم إلصلاح حصة الرتبية البدنية و الرياضية 
  % .38.7احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب40)

 االستنتاج :
تستخدم إلصلاح حصة الرتبية نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع     

 . البدنية و الرياضية
 

  

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 %41,9

 ال 6 %19,4 

 احيانا 12 %38,7 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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و اإلخاء ادلتبادل أثناء سري  التعلم و تقوي فيهم روح التعاون تساعد ادلراىقني على زيادة مردود( 01السؤال رقم )
 النشاط 

 تساعد ادلراىقني على زيادة مردود التعلم و تقوي فيهم روح التعاون و اإلخاءمعرفة اذا ما كنت  :الغرض من السؤال 
 وبعد ادلعاجلة االحصائية مت التوصل اىل النتائج ادلوضحة يف اجلدوال 
 ( 01عينة الدراسة على السؤال رقم ) افراد ( : يوضح توزيع اجابات06رقم)  جدولال

 
 (01( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )00الشكل رقم)                                                                 

 ( :06دول رقم )جحليل ومناقشة نتائج الت
اجابو بنعم اي ان  طريقة % 4.9.أي ما يعادل نسبة  ، استاذ( 43( نالحظ ان )45من اجلدول رقم )    

( اساتذة  4، بينما اجاب) تساعد ادلراىقني على زيادة مردود التعلم و تقوي فيهم روح التعاون و اإلخاءادلشروع 
  . % 8..6احيانا وىذا ما يعادل نسبة ب( استاذ 47%، واجاب  )3.0يعادل نسبة  ال أي ماب

 االستنتاج :
تساعد ادلراىقني على  أحيانا نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة ادلشروع    

 .زيادة مردود التعلم و تقوي فيهم روح التعاون و اإلخاء
 :الثانيحليل ومناقشة نتائج المحور ت
من وجهة  يعتمد تسيري حصة الرتبية البدنية و الرياضية  بشكل فعال على طريقة حل ادلشكالت  لدى التالميذ ادلراىقني  

 .نظر اساتذة الرتبية البدنية والرياضة
 
 
 

 االجابة التكرار المئويةالنسبة 

 نعم 13 %41,9 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 17 %54,8 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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ىل تستخدم طريقة حل ادلشكالت لتسيري األنشطة الرياضية بصفتك أستاذ دلادة الرتبية البدنية و  ( :00السؤال رقم )
 ؟ الرياضية

 . : معرفة ما اذا كانت طريقة حل ادلشكالت تستخدم يف تسري األنشطة الرياضية الغرض من السؤال
 (00عينة الدراسة على السؤال رقم ) افراد : يوضح توزيع اجابات(07رقم)  الجدول

 
 (00افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) (: يوضح توزيع اجابات02الشكل رقم)                                                                    

 ( :07دول رقم )جحليل ومناقشة نتائج الت
حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 6.0.( اساتذة ؛ أي ما يعادل نسبة .4( نالحظ ان )47من اجلدول رقم )    

%، واجاب  45.4يعادل نسبة  ال أي ماب( اساتذة 6، بينما اجاب)ادلشكالت تستخدم يف تسري األنشطة الرياضية
  % .38.7احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب40)

 االستنتاج :
حل ادلشكالت تستخدم يف تسري نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة    

 . األنشطة الرياضية
 

 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 14 %45,2

 ال 5 %16,1

 احيانا 12 %38,7 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  إذا تعلق األمر بإصلاز مهارة رياضية ما وضعيات تعليميةىل ميتلك التالميذ القدرة الكافية حلّل :  (02السؤال رقم )
 معرفة اذا ما ميتلك التلميذ القدرة على حل وضعيات تعلمية : الغرض من السؤال

 (02عينة الدراسة على السؤال رقم ) افراد : يوضح توزيع اجابات( 08رقم) الجدول

 
 (02(: يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) 00الشكل رقم) 

 
 : (08تحليل ومناقشة نتائج الجدول رقم )

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 36.6؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 44( نالحظ ان )48من اجلدول رقم )    
%، 45.4يعادل نسبة  ال أي مااساتذة  ب( 6، بينما اجاب)ادلشكالت تساعد التلميذ على حل وضعيات تعلمي

  % ...8.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب46واجاب  )
 االستنتاج :

ساعد التلميذ على ادلشكالت ت حل نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة    
 .حل الوضعيات التعليمية

 

 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 11 %35,5 

 ال 5 %16,1 

 احيانا 15 %48,4 

 المجموع  31 %100,0



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  ىل يتعامل التالميذ مع وضعية تعليمية على أهّنا وضعية صعبة : 00السؤال رقم 
 . : معرفة أي اساس يتعامل  بو التالميذ مع أي وضعية تعلميةالغرض من السؤال 

 (00نة الدراسة على السؤال رقم )افراد عي ( : يوضح توزيع اجابات09رقم)  الجدول

 
 (00( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )00الشكل رقم)                                                                  

 
 :(09جدول رقم)تحليل ومناقشة نتائج ال

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 57.7؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 04ان )( نالحظ 49من اجلدول رقم )    
( 8%، واجاب  )5.6 أي مايعادل نسبة ال( اساتذة  ب0، بينما اجاب) ىي رلموعة من الوضعيات الصعبة ادلشكالت

 % .06.8احيانا وىذا ما يعادل نسبة استاذ ب
 االستنتاج :

معها التالميذ  يتعاملحل ادلشكالت نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة     
  صعبة.تعليمية  وضعية على اهنا 

  

 

 

 

 
 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 21 %67,7 

 ال 2 %6,5 

 احيانا 8 %25,8 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  ؟ هل تنتقل من أسلوب آلخر لعرض مختلف األنشطة الرياضية المبرمجة في الحصة : 14السؤال رقم 
من أسلوب آلخر لعرض سلتلف األنشطة الرياضية ادلربرلة يف  االنتقالن ميكن كا معرفة اذا ما :الغرض من السؤال 

  .احلصة 
 (00عينة الدراسة على السؤال رقم ) افراد ( : يوضح توزيع اجابات21رقم)  الجدول

 
 (00( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )00الشكل رقم)                                                                     

 ( :21م )دول رقجتحليل ومناقشة نتائج ال

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 54.3؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 49( نالحظ ان )02من اجلدول رقم )    
( 4، بينما اجاب) الرياضية ادلربرلة يف احلصةتنتقل من أسلوب آلخر لعرض سلتلف األنشطة تساعد يف  ادلشكالت
 % ، 36.6احيانا وىذا ما يعادل نسبة ذ ب( استا44%، واجاب  )3.0يعادل نسبة  ال أي مااساتذة  با

 االستنتاج :

 اتنتقل من أسلوب  حل ادلشكالتنستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة      
  . آلخر لعرض سلتلف األنشطة الرياضية ادلربرلة يف احلصة

  

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 19 %61,3 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 11 %35,5 

 المجموع  31 %100,0 



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  ىل تالحظ ان التالميذ جيتهدون إلجياد احللول ادلناسبة اثناء احلصة؟ : 00سؤال رقم لا
   إلجياد احللول ادلناسبة اثناء احلصة جيتهدونلتالميذ ة صتعطي الفر  تما كانمعرفة اذا  الغرض من السؤال :

 (00راسة على السؤال رقم )افراد عينة الد ( : يوضح توزيع اجابات20رقم) الجدول

 
 

 (00( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )06الشكل رقم)
 

 ( :20جدول رقم )التحليل ومناقشة نتائج 

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 54.3؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 49( نالحظ ان )04من اجلدول رقم )    
يعادل  ال أي ما( اساتذة  با4، بينما اجاب) التالميذ ليجتهدون إلجياد احللول ادلناسبة اثناء احلصةتساعد  ادلشكالت

 % ، 36.6( استاذ ب احيانا وىذا ما يعادل نسبة 44%، واجاب  )3.0نسبة 
 االستنتاج :

على التالميذ   حل ادلشكالت تساعدنستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة     
  احللول ادلناسبة اثناء احلصة. اجياد

 

 

 

 

 

النسبة 
 المئوية

 االجابة التكرار

 نعم 19 %61,3 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 11 %35,5

 %100,0 31 
 

 المجموع



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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 ؟االداء لدى التالميذىل استعمال طريقة حل ادلشكالت حسنت من  : 06السؤال رقم 
  . التمكن من التعرف على قدرة طريقة حل ادلشكالت على ربسني اداء التالميذ : الغرض من السؤال

 (06افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات22رقم)  الجدول

 
 (06( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )07الشكل رقم)                               

 ( :22دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال
حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 6.0.أي ما يعادل نسبة  ، استاذ( .4( نالحظ ان )00من اجلدول رقم )    

%، واجاب  5.6( اساتذة  ب ال أي مايعادل نسبة 0، بينما اجاب)  ادلشكالت حسنت من االداء لدى التالميذ
 % ...8.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب46)

 االستنتاج :
حسنت من أحيانا حل ادلشكالت نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة     

  . االداء لدى التالميذ
 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 14 %45,2 

 ال 2 %6,5 

 احيانا 15 %48,4 

 المجموع  31 %100,0



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  ىل طريقة حل ادلشكالت ذبعل التلميذ زلور العملية التعليمية التعلمية ؟   :07 رقم السؤال
  .كان تلميذ زلور العملية التعليمية التعلمية  معرفة اذا ماالغرض من السؤال : 

 (07افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات20رقم)  الجدول

 
 (07( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )08الشكل رقم)                                                                     

 ( :20دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة ..8.أي ما يعادل نسبة  ، استاذ( 46( نالحظ ان )03من اجلدول رقم )    
%، 3.0ال أي مايعادل نسبة ( اساتذة  با4، بينما اجاب) ادلشكالت ذبعل التلميذ زلور العملية التعليمية التعلمية

  % ...8.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب46واجاب  )
 االستنتاج :

حل ادلشكالت ذبعل التلميذ زلور نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة     
 .العملية التعليمية التعلمية 

 

 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 15 %48,4 

 ال 1 %3,2 

 احيانا 15 %48,4 

  
%100,0 

 المجموع  31



 الفصل الرابـــــــع ومناقشتها  فسيرهاعرض النتائج وت
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  .يعاين منها التالميذ از األنشطة يساىم يف إجياد حلول للوضعياتىل العتاد الرياضي ادلستخدم إلصل : 08السؤال رقم 
العتاد الرياضي ادلستخدم إلصلاز األنشطة يساىم يف إجياد حلول للوضعيات كان  معرفة اذا ما : السؤالالغرض من 

  يعاين منها التالميذ.
 (08افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات20رقم)  الجدول

 
 (08( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )09الشكل رقم) 

 

 ( :20دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال
العتاد الرياضي % اجابو بنعم اي 64.5أي ما يعادل نسبة  ، استاذ( 45( نالحظ ان ).0من اجلدول رقم )    

 ال أي ماا( اساتذة  ب4التالميذ ، بينما اجاب) إلصلاز األنشطة يساىم يف إجياد حلول للوضعيات يعاين منهاادلستخدم 
  . %6.0.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب.4%، واجاب  )3.0يعادل نسبة 

 الستنتاج :ا
الرياضي ادلستخدم إلصلاز األنشطة يساىم العتاد نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي     

 . يف إجياد حلول للوضعيات يعاين منها
 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 16 %51,6 

 ال 1 %3,2

 احيانا 14 %45,2 

 %100,0 31 
 

 المجموع
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  ىل ترى ان طريقة حل ادلشكالت ميكن ذلا ان ربقق اىدا برنامج الرتبية البدنية؟ : 09لسؤال رقم ا
  .: معرفة مدى مسامهة  طريقة حل ادلشكالت يف ربقيق اىداف الربنامجلغرض من السؤال ا

 (09افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات20الشكل رقم) 

 
 (09يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( :21الشكل رقم)                                                                   

 
 ( :20دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال

حل % اجابو بنعم اي ان  طريقة 4.9.؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 43( نالحظ ان )06من اجلدول رقم )    
 ( استاذ45) %، واجاب5.6يعادل نسبة  ( اساتذة  ب ال أي ما0، بينما اجاب) ربقيق اىداف الربنامج ادلشكالت

 %64.5احيانا وىذا ما يعادل نسبة ب
 االستنتاج :

ربقيق اىداف أحيانا طريقة حل ادلشكالت نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان     
 الربنامج.

 

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 13 %41,9 

 ال 2 %6,5 

 احيانا 16 %51,6 

 المجموع  31 %100,0 
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تعمل على زيادة ميول التالميذ ضلو شلارسة النشاط ىل ترى ان استخدامك لطريقة حل ادلشكالت  : 21السؤال رقم 
 الرياضي؟

كانت طريقة حل ادلشكالت تعمل على زيادة ميول التالميذ ضلو شلارسة النشاط  معرفة اذا ما :الغرض من السؤال  
  الرياضي .
 (21افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات26رقم)  الجدول

 
 (21( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )20الشكل رقم)                                                                  

 ( :26دول رقم )جتحليل ومناقشة نتائج ال
طريقة حل % اجابو بنعم اي ان 38.7؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 40( نالحظ ان )05من اجلدول رقم )    

يعادل  ال أي ماا( اساتذة  ب6، بينما اجاب) النشاط الرياضي ادلشكالت تعمل على زيادة ميول التالميذ ضلو شلارسة
  % .6.4.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب.4%، واجاب  )45.4نسبة 

 االستنتاج :
تعمل على زيادة أحيانا لطريقة حل ادلشكالت نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان    

  النشاط . ميول التالميذ ضلو شلارسة
 

 

 

 

 االجابة التكرار المئويةالنسبة 

 نعم 12 %38,7 

 ال 5 %16,1 

 احيانا 14 %45,2 

 المجموع  31 %100,0 
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  هم ضلو التعلم ؟ ادلدح  التالميذ يزيد من دافعيت ىل أسلوب : 20السؤال رقم  
لطريقة حل ادلشكالت تعمل على زيادة ميول التالميذ ضلو شلارسة النشاط  تمعرفة اذا ما كانالغرض من السؤال  :

  .الرياضي 
 (20افراد عينة الدراسة على السؤال رقم ) ( : يوضح توزيع اجابات27رقم)  جدولال

 
 (20( : يوضح توزيع اجابات افراد عينة الدراسة على السؤال رقم )22الشكل رقم)                                                                        

 
 (:27)دول رقم جتحليل ومناقشة نتائج ال

طريقة ادلشروع % اجابو بنعم اي ان 38.7؛ أي ما يعادل نسبة  استاذ( 40( نالحظ ان )07من اجلدول رقم )    
%، 40.9يعادل نسبة  ما ال أي( اساتذة  با.تساعد يف التعرف على الفروق الفردية بني التالميذ ، بينما اجاب)

 % ...8.احيانا وىذا ما يعادل نسبة ( استاذ ب46واجاب  )
 االستنتاج :

تعمل على زيادة ميول حل ادلشكالت نستنتج اهنا توجد فروق ذات داللة احصائية لصاحل اكرب تكرار أي ان طريقة     
  التالميذ ضلو شلارسة النشاط الرياضي .

 

 

 

 

 االجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 12 %38,7 

 ال 4 %12,9 

 احيانا 15 %48,4 

 المجموع  31 %100,0 
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  مقارنة النتائج بالفرضيات
  . تساهم كثيرا في تسيير حصة التربية البدنية و الرياضية  لدى المتمدرسين  المشروعطريقة :  الفرضية األول

 . اخلاص بالفرضية األول من خالل إجابات األساتذة على عبارات احملور االول يف االستبيان ولتفسري نتائج احملور األ   
 إجايب بني طريقة ادلشروع وتسري حصة الرتبية البدنية والرياضية  انعكاسينص على وجود  اعتقدتنطلق الفرضية األول من  

والنتائج للدراسة السابقة و الرتاث النظري الفكري ، القراءاتفانطلقا من سلتلف  من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية ،
ادلشروع وتسري حصة الرتبية إحصائية علمية يف اجلداول تفند أن ىناك انعكاس اجيايب بني طريقة  ادلتحصل عليها بطريق

عمل يرجع للدور الفاعل الذي تلعبو طريقة ادلشروع أي البدنية والرياضية من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية ، وىذا 
ئة يالعلمية ويتم يف الب م على أن يكون ىادفا وخيدم ادلوادميدان يقوم بو الفرد ويتسم بكونو عمليا وربت إشراف ادلعل

 ربقيق ىدفني أساسيني مها :ستهدف ىذه الطريقة إىل ، وىذه ما أكده رافد احلريري ت االجتماعية
وكما جاء يف دراسة نعمة ،عرفة بدال من التلقني توى مشخص حي التعليم و إتباع ارجمرى الطبيعي االكتساب ادلتقدمي زل

الوسائل العلمية احلديثة ، و رة استعمال حيث قامة بتطرق اىل طرق التدريس وامهيتو يف ادلنهج اجلديد وضرو أمحد طياب 
االستبيان نستنتج ان الفرضية القائلة بأن  ر االول مناحملو يف ضوء ىذه ادلناقشة ومن خالل إجابة األساتذة على األسئلة 

 .بشكل المطلوب قد تحققت  تساهم كثيرا في تسيير حصة التربية البدنية و الرياضية  لدى المتمدرسين  المشروعطريقة 
بشكل فعال على طريقة حل المشكالت  لدى التالميذ  لتربية البدنية و الرياضية تسيير حصة ايعتمد  : الفرضية الثانية

   المراهقين
 تفسري نتائج احملور الثاين اخلاص بالفرضية الثاين من خالل إجابات األساتذة على عبارات احملور الثاين يف االستبيان .    

إجايب بني طريقة حل ادلشكالت و تسري حصة الرتبية البدنية انعكاس  ينص على وجود اعتقدتنطلق الفرضية الثانية من   
للدراسة السابقة و الرتاث النظري الفكري  القراءاتوالرياضية من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية ، فانطلقا من سلتلف 

علمية يف اجلداول تفند أن ىناك انعكاس اجيايب بني طريقة حل ادلشكالت و ،والنتائج ادلتحصل عليها بطريق إحصائية 
تسري حصة الرتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية ، وىذا يرجع للدور الفاعل الذي تلعبو طريقة 

اجلاىزة شلا جيعل  ادلهاراتعلومات او ميكن االجابة بادل و سؤال زلري الوذلك بوضع التالميذ يف موقف أ حل ادلشكالت
ىذه الطريقة  د أكد عصام الدين متوىل عبد اهلل،ولق التالميذ يعملون من أجل اجياد احللول او الوضعية ادلناسبة للمشكلة

، وجيب أن يتعرف جيب أن يكون الشخص على وعي دبوقف ما لكي يعتربه مشكلة بالنسبة لو تعتمد توفر شروط،
 يقة مباشرة .ر جة إىل القيام بعمل ، كما جيب اال يكون ادلوقف وضحا أو شلكن بطالشخص انو حبا

التدريس وطريقة التدريس ادلستخدمة لتدريس حيث اكدت فيو وكما جاء يف دراسة فيليب وىورناك تقومي زلتوى الربامج 
يف ضوء ىذه ادلناقشة ومن خالل و  أن طريقة حل ادلشكالت تلعب دور جيد يف إصلاح حصة الرتبية البدنية والرياضية ،

 االستبيان نستنتج ان الفرضية القائلة بأن ر االول منابة األساتذة على األسئلة احملو إج
 قد تحققت  بشكل فعال على طريقة حل المشكالت  لدى التالميذ المراهقين لتربية البدنية و الرياضية تسيير حصة ايعتمد  

 .بشكل المطلوب
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ر من وجهة نظ في مادة التربية البدنية و الرياضية ، الحديثةبعض طرق التدريس  استخدامأهمية : الفرضية العامة
 األساتذة التعليم الثانوي .

 اخلاصة باالستبيان من خالل إجابات األساتذة . احلورينتفسري نتائج 
بية البدنية و الرياضية حصة الرت ايب بني طرق التدريس و إجانعكاس تنطلق الفرضية العامة من معتقد ينص على وجود    

إحصائية علمية يف اجلداول تفيد  قبطرائ ر األساتذة ،و النتائج ادلتحصل عليهالدى تالميذ مرحلة الثانوي من وجهة نظ
ل الذي تلعبو  عالدى تالميذ ادلرحلة الثانوية ، و ىذا يرجع للدور الف احلديثةتدريس طرق ال على اجايبىناك انعكاس  أن

تفسري النتائج حلة الثانوية ، وىذا ما جاء يف لدى التلميذ ادلر  (رق التدريس)ادلشروع ،حل ادلشكالتمن طكل طريقة 
ستنتج ان الفرضية االستبيان ن زلوريإليها ، ويف ضوء ىذه ادلناقشة ومن خالل إجابات األساتذة على أسئلة  ادلتواصل

 .بشكل فعال العامة قد ربققت
 : خالصة
ض ى مع بعصة الرتبية البدنية تتماشتسري حه الدراسة، نستنتج أن البيانات احملصل عليها يف ىذمن خالل كل        

فروض ميذ ادلرحلة الثانوية، وعليو ميكن القول بأن لدى التالة اليت أصبحت ذات دور فعال ومهم طرق التدريس احلديث
صة تربية البدنية عال بأن ىذه الطرق ذلا دور يف تسري حربققت، وىذا ما يؤكد فقد الدراسة اليت وضعت كحلول مسبقة 

 والرياضية.
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 تمهيد:
 و  لبيانددا  حت يدد  عم يدد  بادد  وذلدد  در سددراا  ليهددا توصدد    لددي  السددراراتا  أهدد   سددراض    ىل  لفصدد  هدد   يهدد     

  دلرمث د   ل ر سد  غايد  حتقيد  ألتد   ل ر سد  يف  دلوصد   لارداج  ضدو  يف  قرت حدا  تقد م مث ومد  ، ل ر سد  فضضديا   خريار
  سددات   نظددض وتهدد  مدد   لثانويدد  مضح دد  تالميدد  لدد    لدد رس سددر عم يدد  ع دد  و ناكاسددها،  حل يثدد   لردد ري  طددض  بادد  يف

 . و لضياضي   لب ني   لرتبي 
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 : عامة تنتاجاتاس-1
  لبياندا  حت يد  وباد   لب نيد ،  لرتبي  حص  يف  حل يث   لر ري  طض  با   سرخ  م ع    لراض   ل ر س   سره ف       
 وميكد  وتفسدرها وشدضحها ،  السدربيان ع د   لايا   فض د  سرجابا  خالل م  ع يها  حلصول مت و لي  ل ر س  هب ه  خلاص 
 :ي ي ما يف  ل ر س   ليها توص    لي  لاراج  أه  ت خيص

 . لب ني   لرتبي  حص  تسر يف كبر  قيم  له  حل يث   لر ري  طض  با  أن ع    لايا   فضد  مجع -
 كبدر  أمهيد  ذلدا كمدا  ل ر سي  لرحصي  زياد  يف كبر دور ت اب  حل يث   لر ري  طض  أن ع    ل ر س  عيا  أفضد أمجع -
  لر ري . عم ي  إجناح يف
 ل حص .  ألسراذ شضح وبطضيق   لرا   حنو ودو فاه   لرالمي  بضغب  ترأثض  حل يث   لرا ي  طض  إن -
 : إقتراحات-2

 تقددد م  ل ر سددد  ،فددد ن  لاياددد  أفدددضد  سدددرجابا  ومااقشددد  حت يددد  خدددالل نرددداج  مددد   ل ر سددد  إليددده توصددد   مدددا ضدددو  يف        
 : و لروصيا   القرت حا  م  رلموع 

 مددد  و ألفكددار و دلهددار    خلددت   نقدد  طضيقهددا عدد  يددر   نددده باعربددار  حل يثدد   لردد ري  طددض  دلخر دد  بالغدد  أمهيدد  إعطددا  -
 .  لر مي   ىل  السراذ

 .   حلص أثاا   دلشكال  وح   دلشضوع طضيقي بني تاويع ع    ألسات   حث -
 .  حل يث   لر ري  طض  مبخر   و لض ضي   لب ني   لرتبي  أسات   تاضي  أت  م  ون و   م رقيا  تاظي  -
 وتبدادل خدر م  مد  و السدرفاد   خلدت  ذوي باألسدات    الحركدا  أتد  مد  وذلد  لألسات   دوري  رسك    بض م  إع  د -

 .   لاظض ووتها   آلر  
  ألهدد     لب نيدد   لرتبيدد  حتقدد  لكددي وذلدد  ،  ألسددبوع يف و لض ضددي   لب نيدد   لرتبيدد  حلصدد   لسدداعي  حلجدد  يف  لاظددض إعدداد  -

 . ماها  دلضتو
 . و خلت    دلكرسبا  لرتسيخ  الساسي   دلضح   باعربارها فئا  جلميع  لثانوي   دلضح   لرالمي  بالغ   مهي  إعطا -
 : للدراسة المستقبلية األفاق – 3
  لبحددث ألن  حلدد  هدد   عادد  تروقدد  أال نأمدد  وع يدده  لبالغدد  أمهيرهددا رغدد  مرو ضددا  تدد  تبقدد   ل ر سدد  هدد ه أن  لقددول ميكاددا 

 يلاوبالردد مرجدد د  دلوضددوع أن طادلددا ل بدداحثني مفروحددا  جملددال يبقدد  بدد  ، مارهيدد  غددر و مرس سدد   و مرو صدد   ح قدد   لا مددي
  لبحدث يضيد ون  لد ي  مد   العربدار بادني أخد ها نأمد   لدي  لاقدا  باد  إىل بد ورها توص  أخض  تو نب م  تااوله ميك 
 :   وهي موضوعاا مث  يف
 هاددا  وهدد  ؟  لثددانوي  لطددور يف و لضياضددي   لب نيد   لرتبيدد  أسددراذ لدد   بكفددا    حل يثد   لردد ري  طددض   سددرامال درتدد مدا  ¤

 ؟  لر ري  يف  خلت –  لا مي  دلؤه –  جلا :  لرالي  ل مرغر   تاز   حصاجي  دالل  ذ   فضو 
 . أخض   حل يث   لر ري  طض  ،باسرخ  م  لايا  نف  ع   مماث    در س  إتض  ¤
 .  حل يث ما هي  جتاها   سات    لرتبي   لب ني  و لضياضي  حنو با  طض   لر ري   ¤
 و لضياضي   لب ني   لرتبي  حص  د خ   حل يث  ت ري  طض  أمهي  م   ع    لضو  تس يط ¤



 

 

 خاتمة
 
لقد اكد العديد من اخلرباء  وجود بعض ادلتغريات  اليت تؤثر بشكل مباشر يف  العملية التعليمية ومنها  طرق     

العملية التعليمية  فقد دلت الكثري من نتائج الدراسات  لألحداثالتدريس باعتبارىا احد الشروط اذلامة واالساسية  
بالطرية ادلشروع او حل ادلشكالت تساعد ادلتعلم على حتسني انتاجو  سواءعلى ان تقدمي الدرس بالطريقة ادلناسبة 

ذلك احلركي ، فيما يكون عدم عرضها للمتعلم بالطريقة ادلناسبة واليت تناسب الدرس وشرحها قد يعيق  تعلمو ويف 
احلصول على التطور ادلعريف  بإمكانويشري اخلرباء على ان العرض اجليد للحركة وتقدميها بالطريقة ادلناسبة جتعل ادلتعلم 

فعال و اجيايب  تأثريوتشري نتائج بعض الدراسات  اىل ان تقدمي الدرس وشرحها تؤدي بادلتعلمني اىل حدوث  وادلهارى
ادلهارة احلركية واالستمرار يف التدريب  سبة للمتعلم ادلبتدئ  وتساعده يف سرعة تعلملديهم ، اذا  تزداد امهية ذلك بالن

 ادلطلوبة .  النتائجمن اجل احلصول على 
كثرية  يف تعلم االنشطة ادلهارية ، فان  تطور االداء ادلهاري للمتعلم او   مناط ألان طرق التدريس لو  امهية اساسية     

لك  الالعب  ينمي لديو حاسة الشعور احلركي واليت تتيح لو  احلصول على التعلم احلركي اجليد ، كما كذالطالب و  
اليو يف معظم احلاالت اليت  ارتأينايعترب ادلزج بني الطرق التعلم و التعلم احلركي عامل ىام و فعال يف التعليم ، وىذا ما 

عاب ادلتعلم للمهارات بشكل متناسق ودقيق ، ويف بعض نالحظ فيها تطور االداء بصفة جيدة ويرجع اىل استي
بشكل كبري  يتأثروايدل على ان لديو رؤية سابقة للمهارات ، ويف احيان اخرى مل  ممااالحيان يكون ثابتا و مستقرا 

 بطرق التعلم احلركي لضعف التنسيق احلركي والقدرات البدنية لديهم . 
 :يةالرأي الشخصي لصاحب هذه الدراسة الحال

من خالل خطوات اجناز ىذا البحث بدأ من اخللفية النظرية اليت حتوى الرتاث العلمي و الفكري للعلماء و      
الباحثني األجالء  مرورا بالدراسة االستطالعية اليت ساعدت على تقريب الفكرة للطالب الباحث يف اختبار إشكالية 

وأيضا من  دمة إلجناز البحوث والدراسات الوصفية التحليلية،الدراسة من حيث اآلليات واألدوات العلمية ادلستخ
نية و الذي من خاللو أمكننا اقي الذي حيوي الدراسة ادليديحيث ضبط فرضيات الدراسة وصوال اىل اجلانب التطب

أن األنشطة أمهها  اتالتقرب اىل العينة ادلدروسة وأخذ آرائها فيما يتعلق مبوضوعنا ،انتهينا اىل العديد من االستنتاج
اجنازه احلركي وتنمية خمتلف  وتطوير التالميذ سلوكياتالبدنية الرياضية الرتبوية تبقى الوسيلة األساسية يف تعديل 

 .   اإلجيايبأشكال التعلم لديو يف اطارىا 
لم وتوفري خمتلف أرى شخصيا بأنو بات لزاما على القائمني مبادة الرتبية البدنية مراعاة كل متطلبات التالميذ للتع     

طرق التعلم دلا ذلا من تأثري إجيايب يف عملية طرق التعلم، مع إمكانية توفري كل ادلتطلبات ادلادية و ادلعنوية للممارسة 
 .الرياضية الفعالة اذلادفة يف آن واحد ، و تنمية رغبة التلميذ و دافعيتو حنو التعلم
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 احيانا ال نعم  العبارات الرقم 
    ؟ ىل تساعدك طريقة المشروع في مراعات الفروق الفردية بين التلميذ 1
       تالميذ في اشباع ميولهم اثناء الحصةمشوقة وتساعد  2
ىل طريقة المشروع تجعل التلميذ محور العملية التعليمية التعلمية و تنمي فيو روح  3

 ؟  التعاون و العمل الجماعي بين الزمالء
   

ىل تسمح ىذه اطريقة بمنح فرصة أمام األستاذ لمعرفة حاجات التالميذ وتبادل  4
 أثناء سير الحصة ؟أفكارىم و آرائهم 

   

تساعد التالميذ على االندماج االجتماعي و العمل في جماعة متجانسة  ضمن  5
 الفريق الرياضي الواحد ؟           

   

المادة  نحو التالميذ  التشجيع المستخدم من طرف أستاذو  ىل أسلوب المدح  6
 المراىقين يزيد من دافعيتهم نحو طريقة المشروع ؟

   

    ىل يمكن االستغناء عن طريقة المشروع  في تسيير حصة التربية البدنية والرياضية ؟ 7
    و العلمي للتالميذ في المرحلة الثانوية ؟   ىي طريقة مجدية لزيادة التحصيل الدراسي  8
    ؟                                   و الرياضية خدم إلنجاح حصة التربية البدنية تست 9

اإلخاء و  تساعد المراىقين على زيادة مردود التعلم و تقوي فيهم روح التعاون 11
 المتبادل أثناء سير النشاط ؟

   

ىل تستخدم طريقة حل المشكالت لتسيير األنشطة الرياضية بصفتك أستاذ لمادة  11
  التربية البدنية و الرياضية ؟   

   

إذا تعلق األمر بإنجاز  وضعيات تعليميةىل يمتلك التالميذ القدرة الكافية لحّل  12
      مهارة رياضية ما ؟

   

    عبةتعليمية على أنّها وضعية ص مع وضعيةىل يتعامل التالميذ  13
    ىل تنتقل من أسلوب آلخر لعرض مختلف األنشطة الرياضية المبرمجة في الحصة ؟ 14
    ان التالميذ يجتهدون إليجاد الحلول المناسبة اثناء الحصة؟ىل تالحظ  15
    ىل استعمال طريقة حل المشكالت حسنت من االداء لدى التالميذ؟ 16
    ؟يمية التعلمية ثجعل التلميذ محور العملية التعلحل املشكالت هل طزيقة  17
ىل العتاد الرياضي المستخدم إلنجاز األنشطة يساىم في إيجاد حلول  للوضعيات      18

 يعاني منها التالميذ ؟  
   

ىل ترى ان طريقة حل المشكالت يمكن لها ان تحقق اىدا برنامج التربية البدنية  19
 والرياضية

   



 

التالميذ نحو ىل ترى ان استخدامك لطريقة حل المشكالت تعمل على زيادة ميول  21
 ممارسة النشاط الرياضي؟

   

    ؟ من دافعيتيهم نحو التعلم يزيد  التالميذ  هل أسلوب املدح 21
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 أمهية استخدام بعض طرق التدريس احلديثة يف مادة الرتبية البدنية والرياضيةعنوان الدراسة: 
 أهداف الدراسة :

 لدى تالميذ الطور  لبعض طرق التدريس احلديثة فعالية كبرية لتسيري حصة الرتبية البدنية إذا كانت  توضيح ما
 . الثانوي

  إلجناح عملية التدريس مبختلق الطرق البيداغوجية  املادةدراسة األساليب العلمية املتبعة من طرف أساتذة
 .احلديثة 

  ق احلديثة على أرض الواقع رغم وجود بعض العراقيلدور أستاذ املادة يف تفعيل هذه الطر التعرف على. 
يف  هل تستخدم بعض طرق التدريس احلديثة يف تسيري  حصة الرتبية البدنية والرياضيةمشكلة الدراسة : 

 املرحلة الثانوية؟
 فرضيات الدراسة :
البدنية بعض طرق التدريس احلديثة تستخدم بشكل فعال يف تسيري  حصة الرتبية الفرضية العامة : 

 والرياضية يف املرحلة الثانوية؟
 الفرضيات الجزئية :

  سنة(.01-01) املتمدرسني لدى والرياضية البدنية الرتبية حصة تسيري يف كثريا تساهم املشروع طريقة 1-
 التالميذ لدى املشكالت حل طريقة على فعال بشكل والرياضية البدنية الرتبية حصة تسيري يعتمد 2-
 املراهقني.

 .أستاذ 10 ومتثلت يف سحيومت اختبار العينة بشكل ملعينة: ا
يف الفرتة ثانويات بلدية برج بوعريريج أجريت الدراسة امليدانية على مستوى المجال الزماني والمكاني: 

   0202املمتدة من شهر مارس إىل أواخر شهر أفريل 
 املنهج العلمي املستخدم يف إجناز هذه املذكرة هو املنهج الوصفي .المنهج: 

 األدوات المستعملة في الدراسة: 
 ى املعلومات حول موضوع أو مشكلة فقد مّت إتباع تقنية االستبيان، اليت تعترب من أجنح الطرق للحصول عل

 النتائج المتوصل إليها:
 رها املعلم يف العملية التعليمة التعلمية .نستنتج أن الدرس يتأثر بالطريقة اليت خيتا- 

 _ نستنتج ان طريقة املشروع تلعب دورا كبريا يف تسري درس الرتبية البدنية والرياضية. 
ومن خالل دراستنا هذه توصلنا الستنتاج  هام مفاده  أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يعتمدون يف  -

 تسري احلصة على طريقة حل املشكالت .



 
 

 أهم االستنتاجات و االقتراحات :
اعطاء امهية بالغة ملختلف طرق التدريس باعتبارها انه يتم عن طريقها نقل اخلرب واملهارة و األفكار من  -

 األستاذ إىل التلميذ.
 تنظيم ملتقيات وندوات من اجل تعريف استاذ الرتبية البدنية والرياضية مبختلف طرق التدريس احلديثة . -
 برامج رسكلة دورية لألساتذة من اجل االحتكاك بألساتذة ذوي اخلربة واالستفادة منهم . اعداد -
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Titre de l'étude: « L'importance de l'utilisation de certaines méthodes 
modernes d'enseignement dans le sujet de l'éducation physique et du sport » 
Objectifs de l'étude: 
• préciser si certaines méthodes modernes d'enseignement très efficaces pour 
la conduite de la part de l'éducation physique aux élèves du stade secondaire. 
• Etude des méthodes scientifiques utilisées par les professeurs Almadhlanjah 
enseignement Bmokhtlq méthodes modernes d'enseignement. 
• Identifier le rôle du professeur dans l'activation de ces méthodes modernes 
sur le terrain, bien qu'il existe quelques obstacles. 
Le problème de l'étude: 
Utilisez-vous des méthodes modernes d'enseignement dans la conduite de la 
part de l'éducation physique et du sport au niveau secondaire? 
Hypothèses de l'étude: 
L'hypothèse générale: 
Certaines méthodes d'enseignement modernes utilisées efficacement dans la 
conduite de la part de l'éducation physique et du sport au niveau secondaire? 
Procédures d'étude sur le terrain: 
L'échantillon de l'étude: L'échantillon de l'étude comprenait des professeurs 
d'éducation physique et sportive enseignement secondaire avec un professeur 
au total (35). 
Domaine temporel et spatial: L'étude a été réalisée au cours de la période de 
temps jusqu'à ce que l'incident de Ban04-04-2017 bordj boui Arreridj  
Méthodologie: Conformément à la nature de notre sujet et de nous que la 
nature de l'approche que nous devons utiliser l'enquête descriptive. 
Outils d'étude: L'utilisation de la technique du questionnaire. 
Les résultats obtenus à: 
Leçon -nstantj est affectée par la voie choisie par l'instruction des enseignants 
dans le processus d'apprentissage. 
_ Nous concluons que la façon dont le projet joue un grand rôle en allant il a 
étudié l'éducation physique et du sport. 
- Grâce à notre étude, nous sommes arrivés à une conclusion importante que 
les professeurs d'éducation physique et du sport vont compter sur le quota sur 
la façon de résoudre les problèmes. 
Conclusions et suggestions: 
- donner une grande importance aux différentes méthodes d'enseignement 
comme il est sur la façon dont les nouvelles, les compétences et les idées du 
professeur à l'élève. 
- l'organisation de séminaires et de colloques afin de définir un professeur 
d'éducation physique et sportive dans diverses méthodes d'enseignement 
modernes. 



- la préparation du recyclage périodique des programmes pour les enseignants 
afin de friction Blosatzh expérimenté et en tirer profit. 



 "أهمية استخدام بعض طرق التدريس الحديثة في مادة التربية البدنية والرياضية عنوان الدراسة:"
 أهدف الدراسة:

  الثانويلدى تالميذ الطور  لبعض طرق التدريس احلديثة فعالية كبرية لتسيري حصة الرتبية البدنية توضيح ما إذا كانت . 
  إلجناح عملية التدريس مبختلق الطرق البيداغوجية احلديثة  ادلادةدراسة األساليب العلمية ادلتبعة من طرف أساتذة. 
  دور أستاذ ادلادة يف تفعيل ىذه الطرق احلديثة على أرض الواقع رغم وجود بعض العراقيل التعرف على . 

 إشكالية الدراسة:
 تسيري  حصة الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة الثانوية؟ ىل تستخدم بعض طرق التدريس احلديثة يف

 فرضيات الدراسة:
 الفرضية العامة: 

 بعض طرق التدريس احلديثة تستخدم بشكل فعال يف تسيري  حصة الرتبية البدنية والرياضية يف ادلرحلة الثانوية؟
 الفرضيات الجزئية:

  سنة(.61-;6) ادلتمدرسني لدى والرياضية البدنية الرتبية حصة تسيري يف كثريا تساىم ادلشروع طريقة 1-
 ادلراىقني. التالميذ لدى ادلشكالت حل طريقة على فعال بشكل والرياضية البدنية الرتبية حصة تسيري يعتمد 2-

 إجراءات الدراسة ادليدانية:
 (أستاذ.:8البدنية و الرياضية التعليم الثانوي مبجموع )متثلت عينة الدراسة ألساتذة الرتبية  :عينة الدراسة

 . برج بوعريريجبلدية >746-49-:7 ة اىل غاي >746-49-49متت الدراسة خالل الفرتة الزمنية الواقعة بني :المجال الزمني والمكاني
 باستعمال ادلنهج الوصفي ادلسحي.متاشيا مع طبيعة موضوعنا واعتبارا منا أن طبيعة ادلنهج ادلتبع قمنا  :منهج الدراسة

 .مت استخدام تقنية االستبيان :أدوات الدراسة
 :النتائج المتوصل إليها

 يف العملية التعليمة التعلمية .نستنتج أن الدرس يتأثر بالطريقة اليت خيتارىا ادلعلم -
  .والرياضيةنستنتج ان طريقة ادلشروع تلعب دورا كبريا يف تسري درس الرتبية البدنية _ 
ىام مفاده  أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية يعتمدون يف تسري احلصة على طريقة   الستنتاجومن خالل دراستنا ىذه توصلنا  -

 حل ادلشكالت .
 :االقتراحات و االستنتاجات

 و األفكار من األستاذ إىل التلميذ. اعطاء امهية بالغة دلختلف طرق التدريس باعتبارىا انو يتم عن طريقها نقل اخلرب وادلهارة -
 تنظيم ملتقيات وندوات من اجل تعريف استاذ الرتبية البدنية والرياضية مبختلف طرق التدريس احلديثة . -

 ألساتذة ذوي اخلربة واالستفادة منهم .اجل االحتكاك ب اعداد برامج رسكلة دورية لألساتذة من -
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