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 الممخص

شممت ىذه الدراسة مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في مدارس المنطقة الجنوبية والوسطى 
والشمالية مف القطر العربي السوري ومف العامميف في المدارس , واختيرت العينة بطريقة عشوائية 

/ مدرس ومدرسة وكاف ىدؼ البحث معرفة وجية نظر مدرسي 022حيت بمغ عدد أفرادىا /
ياضية في واقع درس التربية الرياضية مف خالؿ ثالث محاور أساسية ترتبط بدرس التربية الر 

التربية الرياضية وىي محور ادارة الدرس والتجييزات ) الجانب االداري لمدرس( ومحور الدرس ) 
الجانب الفني لمدرس وطريقة اخراجو ( ومحور المدرس نفسو . وتبيف أف أنظمة الدرس الحالية 

درسي التربية الرياضية ال تحقؽ األىداؼ النفسية وال تساعد عمى اكتشاؼ مف وجية نظر م
 س بدرس التربية الرياضية اىتماماالمواىب الرياضية كما يتوجب االىتماـ مف قبؿ ادارات المدار 

 .نوعيا 

Search under the title 

" the reality of physical education in schools in the Syrian Arab 
Republic from the standpoint of physical education teachers  

Dr.Olfat.Issa.Watfi 

Abstract 

This study involved teachers and teachers of physical education in 
schools in the southern region and central and northern parts of the 
Syrian Arab Republic and working in schools, and the sample chosen 
randomly saluting the number of members / 200 / teacher, and the aim 
of the research knowledge and point of view of physical education 



teachers, in fact he studied physical education from the through three 
core themes related to physical education lesson, the focus of the 
lesson and equipment management (the administrative side of the 
lesson) and the axis of the lesson (the technical side of the lesson and 
how to take it out) and the axis of the teacher himself. It turns out that 
the current systems lesson from the standpoint of physical education 
teachers do not achieve the goals and psychological help to discover the 
sporting talent must also concern by school administrations interested in 

studying physical education qualitatively).  

Keywords:physical education lesson ,physical education teacher ,the 
administrative side of the lesson , the technical side of the lesson ,the 

sporting talent. 

 ثالتعريف بالبح -2

 واهمية البحثالمقدمة  2-2

تعد التربية الرياضية ركنًا أساسيًا في بناء الفرد بناًء متزنًا مف جميع الجوانب البدنية والعقمية 
والنفسية واالجتماعية والصحية ليكوف عنصرًا مؤثرًا ومفيدًا في مجتمعو يؤدي الدور الذي ينبغي 

عمى أكمؿ وجو, وتعد المدرسة مف أىـ المؤسسات التربوية التي تعمؿ عمى تحقيؽ  عميو القياـ بو
أىداؼ التربية الرياضية وفؽ األسس العممية التي تضمف الوصوؿ إلى تمؾ األىداؼ مف خالؿ 

 الدروس واألنشطة المختمفة.

بؿ ىو فدرس التربية الرياضية ليس مجرد مادة مف مواد المنيج الدراسي أو ىدؼ بحد ذاتو 
 مظير مف مظاىر العممية الكمية لمتربية

حيث أف التربية الرياضية عممية تستيدؼ تحقيؽ النمو  0
األمثؿ لمطالب مف جميع الجوانب بما يكفؿ تكويف شخصية متفاعمة مع المجتمع ومفيدة لو.... 

وتربية ويقع عمى عاتؽ مدرس التربية الرياضية المسؤولية األولى بقيامو بواجباتو في تعميـ 
التالميذ مف خالؿ ممارستيـ األنشطة الرياضية في دروسيـ بما يتناسب وقابمياتيـ وميوليـ وىو 



نما ىو المربي الشامؿ لكؿ ما يتعمؽ بالجوانب التربوية  ليس المعمـ لمجانب الرياضي فقط وا 
ية يؤدي ( في أف معمـ التربية الرياض0222واالجتماعية والنفسية وىذا ما يشير إليو الشيوؿ )

دورًا أساسيًا في تنوع تقديـ المعمومات لمطمبة وتزويدىـ بالميارات والقدرات وتوفير درجة الضبط 
كما ويشير  4االجتماعي أثناء الدرس بقدر يسمح بسير العممية التعميمية دوف اضطرابات 

يجب  ( إلى أف األسموب التدريسي لممعمـ ىو جزء ميـ مف العممية التربوية لذا9999حمداف)
تحسيف أعداد المعمـ وتطوير كفاياتو التعميمية التي تؤىمو في عممية التطوير المالئمة لتحقيؽ 

 7األىداؼ المطموبة .

( بأف العممية التعميمية ال يمكف أف تتطور وتتحقؽ 0225ويرى فايز أبو عريضة أيضًا )
العتماد عمى نوع المدرس ميما تقدمت التقنيات الحديثة وتطورت المناىج وأساليب التدريس دوف ا

مف ىنا جاءت أىمية دراسة واقع درس التربية الرياضية  9المعد إعدادًا عمميًا ومينيًا بمستوى عاؿ
في المدارس مف وجية نظر مدرسي التربية الرياضية أنفسيـ حيث يعد ىؤالء المدرسوف 

دا رية وتربوية وعمى المسؤولوف المباشروف عف تنفيذ كؿ ما يتعمؽ بالدرس مف جوانب فنية وا 
الرغـ مف تمقي ىؤالء المدرسيف الدروس النظرية والعممية في الكمية أو المعيد أثناء دراستيـ وكؿ 
ما يتعمؽ بجوانب درس التربية الرياضية عمى الوجو األمثؿ الذي يوصمو إلى تحقيؽ أىدافو إال 

ا يتعمؽ بالجوانب منيا م 92أنو يواجو مشكالت إدارية وفنية وصعوبات في مجاالت عديدة
اإلدارية التي ترتبط بأىمية الدرس داخؿ إدارة المدرسة وما يتوفر لو مف تجييزات ومستمزمات 
ومنيا ما يتعمؽ بالجوانب الفنية التي تختص بطريقة إخراج الدرس وتفاصيمو المختمفة وقد يرى 

باقي المقررات لذلؾ المدرس أف الدرس مادة غير أساسية في المنيج الدراسي وىو أقؿ أىمية عف 
فإف إدارة المدرسة ال تيتـ بو كاىتماميا بالمقررات األخرى أو أف الساحات والمالعب تتقمص 
ويتـ بناء صفوؼ مكانيا أو أف  عدد التالميذ كبير إلى الحد الذي ال يوفر فرصة كافية لألداء 

أو أف عدد حصص التربية بحيث يتعمـ الطالب التعمـ الكافي لكي يكسب الجوانب الفنية والبدنية 
الرياضية قميمة ومكانيا غير مناسب بيف الدروس النظرية غير صحيح وأف الفترة الزمنية غير 
كافية لتحقيؽ أىداؼ الدرس فضاًل عف الرؤية السمبية التي يتـ بيا اإلشراؼ التربوي في تقييـ 

ية اإلرىاؽ واإلحباط كؿ ىذه الصعوبات تسبب لمدرس التربية الرياض  6الدرس والمدرس نفسو.
وتؤثر سمبًا عمى مستوى دافعيتو لمعمؿ خاصة إذا كاف الجيد الذي يبذلو ال يوازي المكسب 
المعنوي والمادي. ويعكس وجية نظر معينة حوؿ الدرس وحوؿ مينتو ومدى قدرتيما عمى تحقيؽ 



خذه المسارات أىداؼ التربية الرياضية , فتدريس التربية الرياضية يجب أف يكوف متفاعاًل بأ
الصحيحة المنسجمة مع االتجاىات الحديثة التي تتيح الفرص الواسعة لتبني األىداؼ التي تجعؿ 
المعمـ يؤمف بأنو الشخصية المسؤولة عف إعداد التمميذ وتييئتو لمتكيؼ الصحيح لبيئتو ومجتمعو 

 3وحؿ مشكالتو اآلنية بقدر ما يؤكد إعداده لممستقبؿ.

متعمقة بالتربية الرياضية كدرس وكنشاط وكمدرس ميمة وضرورية إف دراسات الواقع ال
ويجب أف تتسـ باالستمرارية وذلؾ لمتطور المستمر الذي يصيب ىذا الميداف الحيوي في الحياة 
االجتماعية لبناء الفرد وطالما كاف ىناؾ تطور في التربية الرياضية تطمب إجراء البحوث 

 اكبة والمشاركة بشكؿ فعاؿ ومنتج .والدراسات الالزمة لممراقبة والمو 

يبقى درس التربية الرياضية الحمقة األولى التي تبدأ فييا الحركة الرياضية ألي بمد وىو مف 
األىمية بحيث وضعت لو األىداؼ الكبيرة التي تساىـ مساىمة فعالة في بناء الفرد لخدمة 

أىمية كبيرة لغرض تطويره بما مجتمعو وعميو تكتسب الدراسات الخاصة بواقع ىذه الدروس 
يتماشى والتطورات الحديثة في التربية الرياضية بشكؿ عاـ .. وقد تحددت أىمية البحث بما 

 يأتي:

إنو دراسة عممية موضوعية لواقع درس ميـ ييدؼ إلى تحقيؽ أكبر األىداؼ وىي بناء  -9
 الفرد بدنيًا وعقميًا وفنيًا واجتماعيًا ونفسيًا.

ة لواقع الدرس الذي مرت عميو فترة زمنية طويمة دوف حدوث أي تغييرات إنو دراسة ميداني -0
أو تطورات في إطاره وتفاصيمو عمى الرغـ مف التطورات التي أصابت التعميـ بشكؿ عاـ 

 والتطور الرياضي بشكؿ خاص.
إنو دراسة مسحية آلراء مدرسي التربية الرياضية حوؿ ميداف عمميـ األساسي ومدى  -3

 اتجاه العمؿ المجدي المفيد لتحقيؽ أىداؼ الدرس وأىداؼ التربية الرياضية.ارتباطيـ بو ب
إنو دراسة لمعرفة أىمية التربية الرياضية مف خالؿ الدرس مف قبؿ المؤسسة المختصة بو  -4

 والقائمة عمى تنفيذه.
إف البحث وسيمة عممية موضوعية تعطي المسؤوليف عف تنفيذ ىذه الدروس واقع حقيقي  -5

أماـ نقاط القوة والضعؼ فيو لتصحيح المسار العممي لو وفؽ التطورات بحيث تضعو 
 الحديثة.

 اهداف البحث 2-3



معرفة وجية نظر مدرسي التربية الرياضية في واقع درس التربية الرياضية مف خالؿ المحاور 
 التالية:

تماـ المحور اإلداري: والذي يرتبط بتوفير التجييزات ومكاف الدرس بيف الدروس ومدى اى -9
 اإلدارة المدرسية بو وأىميتو بالنسبة لممواد األخرى.

محور الدرس: مف حيث الطريقة التعميمية المتبعة والطريقة األفضؿ ومدى عالقة ىذه  -0
 الطريقة المتبعة والطريقة المقترحة في تحقيؽ أىداؼ درس التربية الرياضية.

أثير الجانب المادي محور المدرس نفسو: مف حيث مستوى دافعيتو لمعمؿ الجاد وت -3
 والتخصص بيف التدريب والتدريس في العمؿ الرياضي داخؿ المدرسة .

 مشكمة البحث 2-4

عمى الرغـ مف التطورات التي أصابت الحركة التعميمية بشكؿ عاـ والحركة الرياضية بشكؿ     
كما ىي خاص وتطور األىداؼ وتنوعيا, بقيت مناىج التربية الرياضية في المدرسة السورية 

وعبر فترة زمنية طويمة تحمؿ تجارب األوليف التي تغيرت وتطورت أيضًا وفؽ تطور الحياة 
 وتطوير وتنوع األىداؼ.

ومف خالؿ متابعتنا لمجريات درس التربية الرياضية في المدارس السورية بواقعو اإلداري 
قات المسمكية لطمبة الكمية والفني والتدريسي فضاًل عف المشاىدات والممارسات التي تفرزىا التطبي

في المدارس المختمفة في عدـ جدوى الطرؽ التدريسية المتبعة في الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة 
...وقد وجدنا أف ىناؾ مشكمة ترتبط بدرس التربية الرياضية في المدارس مف حيث قدرتو عمى 

 خالؿ ما يأتي: التوافؽ مع ما يمكف أف يحققو مف أىداؼ مرجوة مف ممارستو وذلؾ مف

طوؿ الفترة الزمنية لممنيج الدراسي المتبع والذي لـ يطرأ عميو أي تغيير أو تطور يتماشى  -9
 مع التطورات الحديثة لمتربية الرياضية .

 إف الدرس ال يتماشى واألىداؼ العامة لمتربية الرياضية والخاصة بالطالب نفسو. -0
 درس بالنسبة لمدروس األخرى.إف ىناؾ معاناة حقيقية ترتبط بمكانة وأىمية ال -3
 ىناؾ ضعؼ في توفير التجييزات الالزمة إلقامة الدرس أو ضعؼ في إدارتيا. -4
 ىناؾ ضعؼ في دافعية المدرس والطالب عمى األداء األمثؿ لمدرس. -5



وبطبيعة الحاؿ فإف النقاط السابقة تعد مشكمة كبيرة ينبغي دراستيا دراسة عممية      
األشخاص المسؤوليف عف تنفيذ درس التربية الرياضية وىـ  وموضوعية ومف خالؿ أقرب

 المدرسوف أنفسيـ كونيـ يتحمموف مسؤولية الدرس اإلدارية والفنية والتربوية.

 فروض البحث 2-5

إف واقع إدارة الدرس والتجييزات المرتبطة بمكانة الدرس بيف الدروس األخرى وتوفير  -
المدرسية وبالنسبة لمدروس األخرى مف وجية التجييزات ومكانتو وأىميتو لدى اإلدارة 

 نظر مدرسي التربية الرياضية ىو واقع سمبي.
إف واقع الدرس مف الجوانب الفنية المرتبطة بطريقة إخراج الدرس ومدى قدرتو عمى  -

إكساب الطمبة الجوانب البدنية , و الميارية والعقمية والنفسية واالجتماعية وجانب 
 ة ىو واقع سالب مف وجية نظر مدرسي التربية الرياضية .اكتشاؼ المواىب الرياضي

إف وجية نظر مدرس التربية الرياضية حوؿ واقعو المرتبط في أداء العمؿ  والجانب  -
المادي وعدد الساعات المكمؼ بيا باإلضافة إلى رؤيتو حوؿ عدـ وجود تخصص 

 لممدرس بيف التدريب والتدريس ىي وجية نظر سمبية .

 دراسة مجاالت ال 2-6

: عينة مف مدرسي ومدرسات التربية الرياضية مف العامميف في المجال البشري 2- 9-6
 مدارس القطر السوري. 

: بعض المدارس اإلعدادية والثانوية في المناطؽ الجنوبية المجال المكاني   9-5-0
 والوسطى و الشمالية مف القطر العربي السوري .

 . 0292/ 0229: المجال الزماني   9-5-3

 منهجية  البحث:  -3

 عينة البحث : 3-2

تكونت عينة البحث مف مدرسي و مدرسات التربية الرياضية في مدارس المنطقة      
الجنوبية والوسطى والشمالية مف القطر العربي السوري ومف العامميف فعاًل في المدارس 

 \90\مدرس ومدرسة وىي تشكؿ نسبة  \022\واختيرت بطريقة عشوائية حيث عدد العينة 
وحسب إحصائية وزارة التربية وىذه النسبة تعد مناسبة  \9666\مف المجتمع األصمي بعدد 



العتماد نتائجيا في تمثيؿ مجتمع البحث األصمي حيث كمما زاد مجتمع البحث كمما قمت 
 النسبة وكمما قؿ مجتمع األصؿ زادت العينات. 

 منهج البحث : 3-3

 سة .استخداـ الباحث المنيج الوصفي بطريقة الدراسة لمالئمتو لطبيعة الدرا

 إدارة الدراسة:  0-3

استخدـ الباحث استمارة استبياف أعدىا مف خالؿ المصادر العممية أراء  وخبراء /الممحؽ رقـ 
/ والخبرة العممية لو و تضمنت االستمارة وجية نظر مدرس التربية الرياضية حوؿ ثالث 0/

 محاور أساسية ترتبط بدرس التربية الرياضية و ىي : 

 خصص بإدارة الدرس و التجييزات /الجانب اإلداري لمدرس/.: ت المحور األول -
: تخصص محور الدرس /الجانب الفني لمدرس وخاصة طريقة إخراجو  المحور الثاني -

./ 
تخصص بمدرس التربية الرياضية نفسو. وتظير تفاصيؿ المحاور  المحور الثالث : -

 ة االستبياف .  / والذي يمثؿ الشكؿ النيائي الستمار 9الثالثة في الممحؽ رقـ /

 الشروط  العممية لالستبيان :

 الصدق :

لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة )االستبياف ( قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف 
( مف أساتذة كمية التربية الرياضية في جامعة تشريف وذوي 0الخبراء المختصيف  )الممحؽ رقـ 

مالئمة محاور أسئمة االستبياف لمعرفة  االختصاص مف مدرسي التربية الرياضية لمعرفة مدى
وجية نظر مدرسي التربية الرياضية حوؿ محاور الدرس المدروسة ووفؽ ذلؾ تـ تعديؿ صياغة 

ضافة ما رآه الخبراء والمختصيف مناسبًا لقياس الظاىرة المدروسة .  بعض الفقرات وحذؼ وا 

 الثبات :

عادة تطبيقو بعد عشرة أياـ لمعرفة درجة ثبات االستبياف قامت الباحثة بتطبيؽ  االختبار وا 
/ مدرس ومدرسة اختيرت بشكؿ عشوائي مف 95مف االختبار االوؿ عمى عينة مكونة مف /



مدرسي ومدرسات مدارس الالذقية بعد استخداـ معامؿ االرتباط البسيط /بيرسوف / لمعينات 
 بات االختبار./ وتعد ىذه القيمة عالية لث2.89الصغيرة حيث بمغت قيمة االرتباط  /

 الموضوعية :

 نتيجة اتفاؽ الخبراء عمى وضوح المحاور واألسئمة ومالئمتيا لعينة البحث

 التجربة االستطالعية : 3-5

 قاـ الباحث بتجربة استطالعية تسبؽ التجربة االصمية لمبحث لمتعرؼ عمى مايمي :

 معرفة الصعوبات التي تواجو العينة . -9
 االستبياف . معرفة مدى فيـ العينة ألسئمة -0
 معرفة مدى صعوبة االسئمة عمى العينة . -3
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في ضوء النتائج التي أظيرتيا المعالجات اإلحصائية إلجابات أفراد العينة والتي استخدمت 
( لمحاور الدراسة الثالثة وىي: محور إدارة الدرس 0فييا النسب المئوية ومربع كائ  )كا

 والتجييزات ومحور الدرس ومحور المدرس وعمى  النحو اآلتي : 

زات: تطرؽ ىذا المحور إلى الجانب اإلداري لمدرس مف إدارة الدرس والتجييالمحور األول: -2
حيث مكانتو بيف الدروس , والتجييزات المتوفرة والالزمة لتحقيؽ أىدافو و كفاية عدد الساعات 
لتطوير قابميات الطمبة, وأفضمية تنفيذه أثناء الدواـ أـ خارجو, و أىميتو بالنسبة إلدارة المدرسة و 

 .اىتماميا بو واتجاىيا نحوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2جدول )

 يوضح إجابات العينة لفقرات محور إدارة الدرس و التجييزات 

 0و قيمة كا

 3كا ال نعم الفقرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار 

 *9,08 %54 928 %46 90 ىؿ مكاف الدرس خالؿ الدروس األخرى مناسب؟

 *2,5 %47,5 95 %50,5 925 ىؿ أف التجييزات المتوفرة كافية إلتماـ الدرس حسب أىدافو ؟ 



ىؿ  أف ساعات درس التربية الرياضية كافية لتطوير قدرات الطالب 
 البدائية و الميارية ؟ 

49 04,5% 959 75,5% 50,0 

ىؿ تفضؿ أف تكوف دروس التربية الرياضية خارج الدواـ الرسمي في 
 محددة ؟أياـ 

90 46% 928 54% 9,08* 

ًً لدى إدارة المدرسة  ىؿ أّف تنفيذ درس التربية الرياضية ميمًا
 كالدروس األخرى ؟

64 30% 936 68% 05,90 

ىؿ أف اتجاه إدارة المدرسة نحو درس التربية الرياضية إيجابيًا بدرجة 
 كافية ؟

56 08% 944 70% 38,70 

 99,0 %69,835 903,67 %38,965 76,33 درجة محور إدارة الدرس و التجييزات 

غير  0قيمة كا 2.25عند درجة حرية أو نسبة خطأه 3,44946الجدولية = 0قيمة كا  
 معنوية .

( أف إجابات العينة لمفقرات المتعمقة بمكانو و تجييزاتو  وموعده لـ 9يتضح مف الجدوؿ )
اإلجابة ب )نعـ ( أو )ال( وىو ما أكدت قيمة كا التي أظيرت فروقًا غير  تظير فرقًا معنويًا بيف

معنوية وىذا يعني أف ىذه المستمزمات الخاصة بإدارة الدرس توزعت بيف السمبي واإليجابي تبعًا 
لظروؼ المدارس و قدراتيا . وعمى الرغـ مف أف النسب المئوية تشير إلى سمبية رأي المدرسيف 

لى ايجابية نسبتو حوؿ توفر التجييزات فإف  حوؿ مكانة الدرس خالؿ الدروس األخرى وا 
مشاىدات الباحث الشخصية وما يثبت مف مالحظات عف طريؽ التطبيقات المسمكية التي يثبتيا 
المشرفيف عمى ىذا النشاط في أثناء األشراؼ عمى طمبتيـ في المدارس المختمفة أثناء التطبيؽ 

ية تشير إلى وجود نقص واضح في التجييزات الالزمة لنجاح الدرس العممي لدرس التربية الرياض
فييا ورأي سمبي نسبي حوؿ إقامة الدرس خارج الدواـ الرسمي وذلؾ قد يرتبط بأسباب شخصية 

 ترتبط بظروؼ المدرس نفسو أو بالمدرسة.

درسة فروقًا معنوية في الفقرات الخاصة بساعات الدرس و اىتماـ إدارة الم 0فيما أظيرت كا
بالدرس و لصالح اإلجابة )ال( و ىذا يعني أف درس التربية الرياضية في المدارس يعاني مف 
سوء التخطيط لمساعات المقررة في البرنامج األسبوعي أو أف إدارة المدرسة ال تولي اىتمامًا لو 

 الدرس .أسوة بالدروس األخرى فضاًل عف أف معظـ إدارات المدارس ليس ليا اتجاه ايجابيًا نحو 



وىذا يعكس مف وجية نظر المدرسيف حوؿ إدارة الدرس والتجييزات كانت سمبية حوؿ ىذا 
الموضوع خاصة في مجاؿ كفاية ساعات الدرس فيي ال تساىـ في تطوير قابالت الطالب 

النفسية والبدنية والميارية ( و كذلؾ فإف اتجاه إدارة المدرسة فإنو سمبي نحو  –المختمفة )العقمية 
درس مما تشكؿ عائقًا موجو تجاىو , خاصة و أف الدرس يقاـ مف أجؿ تطوير ىذه القابمية وأف ال

نقطة بداية نجاحو تبدأ مف إدارة المدرسة , وذلؾ ما يواجيو الكثير مف معممي التربية الرياضية 
ضية مف مشكالت إدارية مختمفة أثناء قياميـ بأداء أعماليـ التعميمية في انجاز درس تربية ريا

ناجح مما يسبب ليـ اإلحباط و اإلرىاؽ ...والذي يؤثر سمبًا عمى درجة عطائيـ وفاعميتيـ في 
وقد يتطور ىذا اإلحباط ليؤدي ألف يكوف الدرس ىو خبرة مؤلمة لممدرس نتيجة كوف  92التعمـ

ا الدرس عائؽ أماـ تحقيقو األىداؼ المختمفة التي يريد أف يحققيا المدرس مف خالؿ درسو ,فإذ
منع اإلنساف مف تحقيؽ ىدؼ ضروري لو شعر باإلحباط و اعتدى بطريقة مباشرة أو غير 

و البد ىنا أف نشير إلى جانب الطالب نفسو فكمما كاف درس  9مباشرة عمى مصدر إحباطو
التربية الرياضية ال يحقؽ األىداؼ التعميمية و النفسية لديو فإنو يتحوؿ إلى خبرة مؤلمة تولد لو 

و بالتالي يمتمكو الشعور العدواني بإيذاء الغير أو الذات لفظيًا أو بدنيًا داخؿ الدرس اإلحباط 
 بعيدًا عف الحالة المطموبة في تحقيؽ كافة األىداؼ  البدنية و الذىنية و النفسية لمطالب ذاتو .

 

 

 

 (3جدول )

 . 0يوضح إجابات العينة عمى فقرات محور الدرس وقيمة كا

 3كا ال نعم الفقرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

ىؿ تفضؿ طريقة الفرؽ األربع في إدارة الدرس" أربع ميارات ألربع فعاليات 
 واالنتقاؿ"؟

99 49.5% 929 52.5% 2.2 

ىؿ تفضؿ طريقة الفرؽ األربعة عمى الوحدة التعميمية "درس متخصص 
 لفعالية معينة مثؿ كرة القدـ ..." الخ؟

67 33.5% 933 66.5% 09.78 



ىؿ أف األنظمة الحالية الدرس مفيدة الكتساب الطمبة الصفات البدنية 
 والميارية والعقمية ؟

72 35.5% 909 64.5% 96.80 

ىؿ األنظمة الحالية لمدرس تساعد عمى اكتساب المواىب الرياضية خالؿ 
 الدرس ؟

69 34.5% 939 65.5% 99.00 

جوانب الترويج وتطوير الدافعية ىؿ الدرس حاليا يحقؽ األىداؼ النفسية في 
 لإلنجاز الرياضي والمشاركة الرياضية والثقة بالنفس ؟

78 39% 900 69% 9.68 

 0.7648 %61.6 123.2 %38.4 76.8 الدرجة الكمية لمحور الدرس

 القيمة غير معنوية . 2.25عند درجة حرية أو نسبة خطأ  3.84946الجدولية = 0قيمة كا  

( أف اإلجابات عف الفقرة األولى في ىذا المحور لـ تظير فروقا 0يوضح الجدوؿ رقـ )
% وىي نسب دقيقة وىذا 52.5% وبػ )ال (  49.5معنوية إذا كانت إجابة العينة بػ ) نعـ ( ىي 

يؤكد أف المدروسيف ينفذوف الدرس بطرائؽ مختمفة كال حسب رؤيتو وقناعتو ويبيف أف إجابات 
الفقرة الثانية تؤكد أف المدرسيف ال يفضموف طريقة الوحدة التعميمية التخصصية إذ العينة عمى 

 %.66.5فروقًا معنوية لصالح اإلجابة )ال ( في ىذه الفقرة والتي بمغت نسبتيا  0أظيرت قيمة كا

كما نالحظ أف اإلجابات الخاصة بالفقرات الثالث المتبقية في ىذا المحور تشير إلى تفوؽ 
ال ( عمى اإلجابة )نعـ ( وىو ما نؤكده النسب المئوية والفروؽ المعنوية التي أظيرت اإلجابة )

فروقا معنوية ,وىذا معناه أف أنظمة الدرس الحالية غير مفيدة وال تحقؽ األىداؼ النسبية وال 
 تساعد عمى إكساب المواىب الرياضية لمطالب .

ا إلى أف الوحدة التعميمية في تكوينيا ويرى الباحث ووفقا لمحقائؽ العممية التي تشير إليي
( مف 9وتنظيميا ىي الطريقة المناسبة الكتساب الطالب الميارات الحركية وىو الفر األساسي )

الدرس كما األغراض األخرى وخاصة في جانب اكتشاؼ المواىب الرياضية الجديدة إذ بدوف 
والميارية ال يمكف المدرس مف  اكتشافو إعطاء الفرصة الكاممة لمتمميذ لمتعبير عف قدراتو البدنية 

وفؽ األسس العممية المتبعة في وسائؿ القياس واالختبار ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمة إطالع 
 مدرس التربية الرياضية عمى ىذه الحقائؽ وعدـ محاولتيـ تجربتيا عمى طمبتيـ .



كوف األنظمة الحالية  وىذا ما يؤكده إجابة المدرسيف عمى السؤاؿ الثالث في ىذا المحور في
% 64.5% إلى 35.5لمدرس ال تفيد الكتساب الطالب الصفات البدنية والميارية والعقمية بنسبة 

 لصالح ال تفيد .

مما يظير تناقضًا واضحًا في اإلجابة بيف ما يرغب بو المدرسيف لنظاـ األربع فرؽ وما 
 يعتقدونو في كونو نظاـ غير مفيد .

في اإلجابة عف السؤاليف اآلخريف في ىذا المحور في كوف نظاـ وكما يزيد ذلؾ تأكيدا 
 الدرس غير قادر عمى اكتشاؼ المواىب الرياضية .

وكما أشرنا سابقا وأنو ال يحقؽ اليدؼ الترويجي لمدرس وتطوير جانب الدافعية لألداء وبذؿ 
توجيو واستمرار الجيد البدني والذىني حيث أف ضرورة وجود الدافعية لدى الفرد ىي في بدء 

  99.السموؾ حتى تحقيؽ اليدؼ

وىنا اليدؼ ىو اكتساب الميارات الحركية وبقاء الحاجة إلى تعمـ جديد  والتطور بو وصوال 
 إلى اإلنجاز الرياضي الكبير .

إضافة إلى أنو ال بد مف توافر الثقة بالنفس الالزمة لتطور قدرة التمميذ عمى األداء دوف تردد 
في جميع أداءاتو  5س وىي إحدى أىـ مرتكزات تحقيؽ الصحة النفسية لمطالببمساعدة المدر 

العممية والنظرية خالؿ دروسو األخرى حيث أجاب أغمب المدرسيف بالسمب في جانب اكتساب 
 الطمبة ىذه الصفة الميمة .

وذلؾ يحصؿ بجعؿ الباحث يؤكد عمى ضرورة حصوؿ مدرس التربية الرياضية عمى كـ 
 رفة والممارسة في جانب التطور في عمميـ كمدرسي تربية رياضية.أكبر مف المع

 (4جدول )

 0يوضح إجابات العينة عمى فقرات مدرس التربية الرياضية  وقيمة كا

 3كا ال نعم الفقرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 52 %05 52 %75 952ىؿ تمتمؾ الرغبة الحقيقية لمعمؿ الرياضي في دروس التربية 



 الرياضية؟

ىؿ أف األنظمة اإلدارية وطريقة إخراج الدروس الفنية الصحيحة 
 فالمفيدة لمطالب تدفع المدرس لمعمؿ الجاد لممنتج؟

903 69.5% 77 38.5% 92.58 

ىؿ الجانب المادي يعيؽ في وجية نظرؾ اندفاعؾ لمعمؿ الفعمي 
 لدرس التربية الرياضية؟

903 69.5% 78 39% 9.68 

ساعات الدروس ترىقؾ وتعيقؾ عف تقديـ كؿ ما لديؾ ىؿ أف عدد 
 مف جيد في الدرس؟

925 50.5% 95 47.5% 2.5* 

في حالة وجود أكثر مف مدرس ىؿ تفضؿ عمؿ مدرسي التربية 
الرياضية في المدرسة إلى مدربيف لمفرؽ الرياضية المدرسية ومدرسيف 

 فقط؟

935 67.5% 65 30.5% 04.5 

 94.58 %36.5 73 %63.5 907 مدرس التربية الرياضيةالدرجة الكمية لمحور 

 . القيمة غير معنوية . 2.25عند درجة حرية ونسبة خطأ  3.84946الجدولية =  0قيمة كا

أظيرت فروقًا معنوية لصالح اإلجابة "نعـ" في محور  0( أف جميع قيـ كا3يبيف الجدوؿ )
%مف أفراد العينة أف عدد  50.5الدرس عدا الفقرة الرابعة فإف القيمة غير معنوية, إذا أكد 

 الساعات الدرسية ترىقيـ وتعيقيـ عف تقديـ أفضؿ ما لدييـ في جيد.

إلى طبيعة المدرسة  % منيـ بأف ذلؾ ال يشكؿ عبئا عمييـ , وىذا يرجع47.5في حيف أكد 
وعدد الطالب فييا ومالكيا مف المدرسيف وطبيعة تنظيـ البرنامج األسبوعي المرتبط بحالة 
المدرسيف اآلخريف وعميو فإف ىذه النتائج تؤكد أف معظـ أفراد العينة لدييـ الرغبة الحقيقية في 

 العمؿ .

ف نظاـ الدرس وطريقة إخراجو تدفع المدرس لمعمؿ, وأنيـ يمي موف إلى توزيع المياـ في وا 
 داخؿ المدرسة بيف المدرسيف .

فيناؾ مف يقوـ بمياـ التدريس وآخر يقوـ بالتدريب, فيما رأى معظميـ أف العامؿ المادي 
 يشكؿ عائقا في وجو المدرس في حاؿ إذا كاف سمبيا أو غير متوفر .



عاتقو التخطيط ليذه ويرى الباحث أف المدرس ىو محور العممية التعميمية والذي تقع عمى 
دارتيا وتنفيذىا لذلؾ فإف قناعتو بعممو ىي مف أىـ العوامؿ التي تدفعو نحو أداء  العممية وا 
واجباتو عمى أكمؿ وجو ,وأف ىذه القناعة ىي التي تولد لديو الرغبة الحقيقة لمعمؿ خاصة إذا ما 

ذا ما توفر اكتفاء ماديا كاف ىناؾ أسموب ناجح لدرس التربية الرياضية يحقؽ األىداؼ المختمف ة وا 
 نتيجة ممارستو مينتو يجعمو في وضع مريح ومتفرغ ذىنيا وبدنيا ألداء واجباتو واإلبداع بيا .

كما أننا نرى أف موضوع تخصص المدرس بيف لتدريس والتدريب كما في السؤاؿ األخير 
بيف  واإلجابة باإليجاب باتجاه التخصص يوضح مدى رغبة المدرس في جانب تخصصو

عطاء الفرصة  التدريس والتدريب لتحقيؽ أفضؿ مردود في اإلنجاز التعميمي والتدريبي مف حيث وا 
لو لإلبداع تدريسيا أو تدريبيًا والتوغؿ في التطور بيما ألجؿ حصوؿ التالميذ عمى أقصى فائدة 

مستوى بدنية و ميارية ونفسية في الدرس وأقصى فائدة تدريبية لتحقيؽ أفضؿ اإلنجازات عمى 
 الفرؽ الرياضية لممدرسة مع تجنب تشتيت قدرات المدرس بيف الدرس والتدريب .

 االستنتاجات والتوصيات : -5

 االستنتاجات : 5-2

 في ضوء مناقشة النتائج فإف الباحث توصؿ  لمنتائج التالية : 

 أوال : في محور أداء الدرس والتجهيزات :

السؤاؿ األوؿ بيف "نعـ" و"ال " في موضوع مكاف ىناؾ فروؽ عشوائية في اإلجابة عمى -9
 الدرس بيف الدروس عمى الرغـ أف النسبة المئوية تميؿ  نحو "ال" نسبيا .

وكذلؾ بالنسبة لتوفير التجييزات إلتماـ الدرس والنسبة تميؿ "نعـ" لتوفر التجييزات    
س خارج الدواـ أـ نسبيا كذلؾ عشوائية الفروؽ بيف "نعـ" و"ال " فيما يخص أفضمة الدر 
 خاللو عمى الرغـ مف أف النسبة المئوية تميؿ             نحو " ال " .

ىناؾ فروؽ معنوية لصالح "ال " في كوف الساعات كافية أواًل لتطوير قابميات الطمبة -0
المختمفة , وأف تنفيذ الدرس ليس ميما بالدرجة الكافية لدواـ إدارة المدرسة كما أف 

 ا سمبيا نحو الدرس نفسو .لإلدارة اتجاى

 ثانيا : في محور الدرس :



أف أفراد العينة تفضؿ طريقة الفرؽ األربعة أللعاب مختمفة واالنتقاؿ عمى طريقة الوحدة -3
التعميمية لتعميـ فعالية واحدة خالؿ الدرس عمى الرغـ مف أف األدبيات العممية  تظير 

متعمـ المياري واالكتساب البدني واكتشاؼ أىمية الوحدة التعميمية في إعطاء فرصة أكبر ل
المواىب الرياضية وىذا ما يعزوه الباحث إلى قمة إطالع المدرسيف عمى ىذه األدبيات 

 المرتبطة بتجارب  ميدانية .

أظيرت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة في ىذا المحور أف أنظمة الدرس الحالية مف -4
ة ال تحقؽ األىداؼ النفسية وال تساعد عمى اكتشاؼ وجية نظر مدرسي التربية الرياضي

جابة العينة  المواىب الرياضية فيما يظير تناقضًا واضحًا بيف ما ظير في ىذه اإلجابة وا 
 في السؤاليف األولييف .

 ثالثا : في محور مدرس التربية الرياضية :

مؿ جيودىـ أظيرت النتائج أف عدد ساعات الدروس ترىؽ المدرسيف وتعيؽ تقديـ كا-5
بخدمة الدرس , وبفروؽ عشوائية بيف اإلجابة "نعـ" و"ال " وارتبط ذلؾ بطبيعتو المدرسة 

 وعد الطالب فييا وعدد المدرسيف وطبيعة تنظيـ البرنامج األسبوعي .

 كما أظيرت النتائج أف معظـ أفراد العينة لدييـ الرغبة الحقيقة في العمؿ .-6

 تدفع المدرس لمعمؿ الجاد . أف نظاـ الدرس وطريقة إخراجو-7

أف أفراد العينة  تفضؿ التخصص بيف التدريب والتدريس في حالة وجود عدد كاؼ مف -8
 المدرسيف .

أكد أفراد العينة في أف العامؿ المادي يشكؿ عائقًا في وجية المدرس في حاؿ كاف سمبيا -9
 أو غير متوفر .

 التوصيات : 5-3

 إلييا الباحث فإنا نقترح التوصيات التالية :في ضوء االستنتاجات التي توصؿ 

ضرورة المراجعة الجدية لطريقة إخراج الدرس وفؽ األدبيات العممية والتجارب المتبعة في -9
الدوؿ المتطورة لغرض الحصوؿ عمى أكبر كـ مف المردودات البدنية والعقمية والذىنية 

 والنفسية لمطالب .



ة المختصة عف التربية الرياضية في وزارة التربية إقامة مؤتمر عممي مشترؾ بيف الجي-0
وكميات ومعاىد التربية الرياضية في القطر العربي السوري لدراسة واقع درس التربية 
الرياضية في المدارس واقتراح كؿ ما يمكف أف يؤدي إلى التطور بو ومف جميع الجوانب 

 لمطالب. التي تطور القابميات البدنية والذىنية والفنية والنفسية

توجيو إدارات المدارس عمى االىتماـ بدرس التربية الرياضية اىتماما نوعيا مف حيث -3
أىميتو كدرس فعمي يؤدي إلى نجاح أو رسوب الطالب وأىميتو في الجانب النفسي 
دراجو بشكؿ موضوعي في برنامج  واكتشاؼ المواىب الرياضية إلعداد أبطاؿ المستقبؿ وا 

 الدروس األخرى .

االىتماـ بالجيود البدنية والعقمية والتربوية التي يقدميا مدرس التربية الرياضية ورعايتو -4
 مف حيث ساعات العمؿ ودعمو ماديا .

تزويد مدرس التربية الرياضية في المدارس المختمفة بآخر المستجدات حوؿ طرائؽ -5
قامة الدورات التدريبية الالزمة لذلؾ  . تدريس التربية الرياضية وا 

إجراء بحوث تتبعية مماثمة لموقوؼ عمى المعوقات التي تستجد واالقتراحات الجديدة التي -6
 يقترحيا المدرسوف أنفسيـ نتيجة ممارستيـ العمؿ .

 تعميـ نتائج البحث عمى الجيات المستفيدة منو .-7

 

 

 (2ممحق )

 الرياضية استبياف دراسة حوؿ وجية نظر مدرسي التربية الرياضية نحو درس التربية

 المحور األول:

 إدارة الدرس والتجهيزات  

 ال نعم األسئمة



   ىؿ أف مكاف الدرس خالؿ الدروس األخرى مناسبا-9

   ىؿ أف التجييزات المتوفرة كافية إلتماـ الدرس حسب أىدافو.-0

   والعقمية. ىؿ أف ساعات درس التربية الرياضية لتطوير قابميات الطالب البدنية والميارية-3

   ىؿ تفضؿ أف تكوف دروس التربية الرياضية خارج مكاف الدواـ الرسمي وفي أياـ محددة.-4

   ىؿ أف أىمية تنفيذ درس التربية الرياضية ميمة لدى إدارة المدرسة كالدروس األخرى.-5

   ىؿ أف وجية نظر إدارة المدرسة نحو درس التربية الرياضية إيجابية بدرجة كافية.-6

 

 المحور الثاني: 

 محور الدرس 

 ال نعم األسئمة

   ىؿ تفضؿ نظاـ طريقة الفرؽ األربعة في الدرس ) أربع ميارات ألربع فعاليات )واالنتقاؿ(-9

   ىؿ تفضؿ أنظمة طريقة الوحدة التعميمية ) درس متخصص بفعالية معينة (-0

   ىؿ أف األنظمة الحالية لمدرس مفيدة الكتساب الطمبة الصفات البدنية والميارية والفعمية .-3

   ىؿ أف األنظمة الحالية لمدرس تساعد عمى اكتشاؼ المواىب الرياضية خالؿ الدرس.-4

ىؿ الدرس حاليا يحقؽ األىداؼ النفسية في جوانب الترويج وتطوير الدافعية لإلنجاز الرياضي -5
 والمشاركة الرياضية والثقة بالنفس ... الخ

  

 

 المحور الثالث :

 مدرس التربية الرياضية 

 ال نعم األسئمة



   ىؿ تمتمؾ الرغبة الحقيقية لمعمؿ الرياضي الفعمي في درس التربية الرياضية.-9

المدرس إلى ىؿ أف األنظمة اإلدارية وطريقة إخراج الدرس الفنية الصحيحة والمفيدة لمطالب تدفع -0
 العمؿ الجاد والمنتج في الدرس .

  

   ىؿ الجانب المادي يعيؽ مف وجية نظرؾ اندفاعؾ لمعمؿ الفعمي لدرس التربية الرياضية.-3

   ىؿ أف عدد ساعات الدروس ترىقؾ وتعيقؾ عف تقديـ كؿ ما لديؾ مف جيد في الدرس .-4

المدرسة إلى مدربيف لمفرؽ الرياضية لممدرسة ىؿ تفضؿ تخصص عمؿ مدرس التربية الرياضية في -5
 ومدرسيف لمدروس فقط .
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