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اهدي لكم هذا العمل المتواضع,كما ال انسى بخديجة محمد قريشي
اهلل يرحمو....بوشريط عبد المطيف.
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اإلهداء
إىداء إلى أمي الغالية وأبي العزيز
وكل أخوتي وأخواتي والى كل من يحمل لقب حاجي
إلى كل من أضاء بعممو عقل غيره أو ىدى بالجواب الصحيح حيرة
سائميو فأظير بسماحتو تواضع العمماء وبرحابتو سماحة العارفين
إلى أساتذتي وأستاذي المشرف
والى كل أصدقائي كل واحد باسمو والى كل من يعرف يوسف حاجي
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب
كما أىدي تحياتي إلى كل من يحمل مشعل العمم.

يوسف حاجي

ب

التشكرات
أوال وقبل كل شيء نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا إلنجاز ىذا العمل
المتواضع
وندعوه أو يوفقنا إلى كل ما يحبو ويرضاه
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف
"غندير نور الدين"
الذي أشرف عمى متابعة ىذا العمل من البداية إلى النياية
ولما بذلو من جيد أفاض فيو عمينا من منيل عممو
وغزير عطائو
كما نشكر أيضا كل من كان لو شرف اإلسيام في إتمام ىذه الدراسة
من قريب أو بعيد من أساتذة ،أصدقاء وزمالء
إلى كل ىؤالء نقول " بارك اهلل فيكم
وجزاكم اهلل عنا كل خير"

ج

ممخص الدراسة
 كما أن للتقومي مكانة جديدة أكثر،ديكننا أن نطرح بأن التقومي من ادلكونات األساسية يف العملية التعليمية
من أي وقت مضى حىت أصبحت وظيفتو تتعدى الضبط والتوجيو واإلشهاد إذل ربسُت السلوك وادلعدل واألداء لدى
التالميذ وذلك لتنمية كفاءهتم ويعترب التقومي يف اختبار شهادة البكالوريا يف مادة الًتبية البدنية من أعلى أنواعو و
 وكما اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي وعينة الدراسة اجريت يف،خاصة التقومي التحصيلي خالل السنة
. بعض ثناويات مدينة ورقلة من اساتذة وتالميذ واستعملنا استبياينُت كما توصلنا اذل بعض النتائج ادلتعلقة بالتقومي
وذبدر اإلشارة إذل أنو ينبغي أثناء التقومي وفق النظام اجلديد الرجوع إذل الوضعيات ادلركبة ألهنا تعترب من
العناصر األساسية اليت ترتكز عليها عملية التقومي وأىم ادلعايَت اجلوىرية لتقوديها وللتعرف على ذلك تناول نا اجلوانب
.ادلتعلقة بالتقومي عموما وىذا لكي نقف يف األخَت على العملية التعليمية والتعلمية ككل
 تالميذ السنة ثالثة ثانوي-  تغيَت نظام التقومي يف اختبار مادة الًتبية البدنية يف شهادة البكالوريا:الكلمات ادلفتاحية
ممخص االنجميزية
Abstract :
We can ask that the assessment of the core components in the educational
process, and to evaluate new position more than ever even became his disciple and
guidance beyond and certification to improve behavior and average performance
among students in order to develop their proficiency test in the baccalaureate
degree in physical education and is one of the assessment achievement during the
year, one of the best final assessment tools that enable us to demonstrate the
performance of pupils and contain the test in most cases on a range of positions,
which include the final target efficiency of the evaluation process.
It should be noted that it should during the assessment according to the new
system,we refer to the compound positions because it is one of the basic elements
that underpin the assessment and the most critical evaluation standards and to
identify on that dealt with aspects of the evluationa in general, and this in order to
stop the latter to the educational process and learning as a whole and we have used
in this research approach descriptive as well and we relied on the questionnaire as
a tool and was randomly selected from 26 teachers and 62 for pupils, as we follow
the statistical treatment as the two squared.
Keywords:
Changing Assessmet method of sport in the baccalaureate - a third year secondary
school students.
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ح

المقدمة
تتضمن العملية الًتبوية والتعليمية يف ادلنظومة كثَتا من احملاور األساسية اليت ربقق ذلا النجاح الالزم لتنشئة
األجيال البشرية تنشئة صاحلة فاعلة يف رلتمعنا زلققة لذاهتا ولغَتىا التقدم والرجاء واالزدىار ،وتبدأ ىذه احملاور
بتحديد أىداف التعليم والتخطيط لو مث ربديد الوسائل وأوجو النشاط اليت تتبعها لتحقيق ىذه األىداف مث تأيت
عملية التقومي دلا مت تنفيذه يف ضوء األىداف لتحديد ادلراحل التالية الالزمة الستمرارية التعليم .
تعد عملية التقومي الًتبوي احد األركان األساسية للعملية الًتبوية وىو حجر الزاوية إلجراء أي تطور أو ربديد تربوي
يهدف إذل ربسُت عملية التعلم والتعليم يف أية دولة ،كما ينظر للتقومي الًتبوي من قبل صبيع متخذي القرارات الًتبوية
على أنو الدافع الرئيسي الذي يقود العاملُت يف ادلؤسسة الًتبوية على اختالف مواقعهم يف السلم الرئيسي الذي يقود
العاملُت يف ادلؤسسة الًتبوية على اختالف مواقعهم يف السلم اإلداري إذل العمل على ربسُت أدائهم وشلارستهم
وبالتارل سلرجاهتم ،فالتقومي الًتبوي يسهم يف معرفة درجة ربقيق األىداف اخلاصة بعملية التعلم والتعلم الصفي ،ويوفر
التعليمي
ة
قاعدة من ادلعلومات اليت تلزم متخذي قرارات تربوية حول مدخالت وعمليات وسلرجات ادلسَتة التعليمية و
ويساعد التقومي الًتبوي على زبطيط األنشطة التدريسية وأساليبها.
لذلك ظهر التقومي اجلديد كرد فعل على ادلمارسات الًتبوية واألوضاع السائدة زلورىا األساسي بيداغوجيا
إدماج مكتسبات وأدائها لوضعيات ادلشكالت شلا فرض على كثَت من األنظمة الًتبوية يف الوقت الراىن على إدماج
ىذا النظام يف الرفع من نتائج التالميذ يف سلتلف ادلواد الدراسية خصوصا يف الًتبية البدنية والرياضية ومن ىنا فإن
دراستنا تناولت أحد ادلداخل األساسية يف اإلصالح الًتبوي وىو التقومي الذي يكتسي أمهية بالغة يف السنوات األخَتة
باعتباره ديثل أداة فعالة للتأكد من ربقق األىداف الًتبوية ادلسطرة يف كل مستوياهتا.
وقد

سبا تقسيم دراستنا ىذه إذل جانبُت رئيسُت جانب نظري مت فيو تناول كل ادلتغَتات اليت ذلا عالقة

بالبحث يف فصلُت بداية من مدخل الدراسة (مقدمة البحث ،أمهية البحث فرضيات البحث) مث الفصل الثاين تضمن
الدراسات السابقة (عرضها وربليلها ونقدىا) أما اجلانب التطبيقي فقد قسمناه إذل فصلُت تضمن فصل فيو طرق
ومنهجية الدراسة ادلطبقة يف البحث والفصل الثاين عرض ومناقشة وربليل النتائج ويف األخَت ق د منا بعض االقًتاحات
والتوصيات وذكر ادلراجع وادلالحق.

الفصل األول
 - 1إشكالية الدراسة
 - 2أىداف الدراسة
 - 3فرضيات الدراسة
 - 4أمهية الدراسة
 - 5مصطلحات ومفاىيم الدراسة

يذخم عاو نهذساست

انفصم األول
 )1اإلشكالية:

تعترب الًتبية البدنية والرياضية كباقي ادلواد األخرى من ادلواد اليت تساعد الفرد على تنمية وبلورة شخصيتو من
صبيع النواحي احلركية منها والنفسية واالجتماعية معتمدة يف ذلك على النشاط احلركي الذي دييزىا عن غَتىا والذي
مداه من األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية واجتماعية ،فهي سبنح ادلتعلم رصيدا صحيحا يضمن لو توازن
سليما وتعايشا منسجما مع احمليط اخلارجي منبعو سلوكات فاضلة سبنحو فرصة االندماج االنفعارل.
يهدف التقومي يف ادلناىج احلديثة إذل الوقوف على األىداف ادلسطرة خالل مرحلة من ادلراحل التعليمية وبعد
هناية السنة وحىت بعد هناية الطور الدراسي وادلتمثل ىنا يف ادلعدل احملقق خالل السنة يف الًتبية البدنية والرياضية و
الذي يرصد للتلميذ كمعدل للمادة بشهادة البكالوريا للسنة الثالثة ثانوي وذلك دلعرفة مدى ربقيق التالميذ لألىداف
ادلسطرة  ،وقد وضعت اجلهات الوصية يف السابق اختبار الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة ا لبكالوريا كوسيلة وحيدة
لتقومي التالميذ واليت يقوم فيها التالميذ بالتنافس عن طريق األنشطة الفردية( :السرعة ،القفز الطويل ،سباق نصف
الطويل ،دفع اجللة) عن طريق حصوذلم على عالمات وفق نتيجتهم احملققة وفق سلم تنقيط موضوع من طرف الوزارة
الوصية  ،وبوذه الطريقة يتم فيها قياس القدرات البدنية للتالميذ يف الرياضات الفردية فقط  ،و ينشأ ألجل ذلك
مراكز خاصة باالمتحان مسي بامتحان البكالوريا الرياضية و يوزع تالميذ السنة الثالثة ثانوي وفق تلك ادلراكز  ،وغَت
ىذا النظام يف السنة اجلارية ليعود كما كان ساريا سابقا بأن ترصد عالمات التالميذ دبتوسط ادلعدل وفق الفصول
الثالث للسنة الدراسية وفق تقومي مستمر يدخل فيو الرياضات الفردية ( السرعة ،القفز الطويل ،سباق نصف الطويل
دفع اجللة  )........واجلماعية (كرة الطائرة ،كرة اليد كرة السلة)  ،وكذا مدى إثراء التلميذ للحصة ومواظبتو خالل
السنة وكيفية و مستوى أدائو دلختلف األنشطة ادلربرلة  ،من أجل ربقيق أفضل نتائج و أداء و مستوى.
وعليو ومن خالل ما سبق ذكر يتبادر اذل أذىاننا تساؤل عام إلشكالية دراستنا جاء على النحو التارل:
التساؤل العام:

ىل نظام التقومي احلديث دلادة الًتبية البدنية والرياضية لو دور يف شهادة البكالوريا على تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟.
التساؤالت الفرعية:
 ىل نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف

شهادة البكالوريا يؤدي إذل انضباط التالميذ يف حصة الًتبية

البدنية والرياضية ؟.
 ىل نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف

شهادة البكالوريا يؤثر على معدل التلميذ يف الًتبية البدنية

والرياضية بشهادة البكالوريا ؟.
 ىل نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يؤثر على اداء تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟.
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 )2أىداف الدراسة:
وديكن تلخيصها فيما يلي:

 كيفية الوصول إذل انضباط التالميذ خالل احلصة من خالل نظام التقومي ادلستمر ادلستحدث ابتداء من ىذه
السنة دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا.
 معرفة ادلعدل احلقيقي للتالميذ يف شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية بعد تغيَت نظام التقومي .
 الوصول اذل ربسن أداء تالميذ السنة الثالثة ثانوي يف م ادة الًتبية البدنية والرياضية وىذا من خالل تغيَت نظام
التقومي يف شهادة البكالوريا .
 )3فرضيات الدراسة:
 1-3الفرضية العامة:
 تاثَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا وتأثَته على سلوك تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
 2-3الفرضيات الجزئية:
 نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يؤدي إذل انضباط التالميذ خالل احلصة.
 نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يؤثر على معدل التلميذ يف الًتبية البدنية والرياضية
بذات الشهادة .
 نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يؤثر على أداء تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
 )4ضبط متغيرات الدراسة :
المتغير المستقل  :وىو الذي يتم حبث اثره يف متغَت اخر,وديكن للباحث التحكم للكشف عن تبيان ىذا االثر
باختالف قسم ذلك التغَت ,ويتمثل ىذا يف :تاثَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية .
المتغير التابع:تاثَته على سلوك تالميذ سنة ثالثة ثانوي .

اهمية الدراسة:ويتمثل يف إضافة ادلرجع العلمي ادلهم يف ادلكتبة اجلزائرية بوجو عام وللمختصُت بوجو خاص وأخص
بالذكر مدرسي الًتبية البدنية والرياضية وبسؤال الباحث لعديد من ادلدرسُت حول ما جيب أن يكون عليو ادلدرس
لتطوير كفاءتو أشار معظمهم أن ادلراجع العلمية والدورات التكوينية اذلادفة ىي ادلصدر األساسي لرفع من قدراتو
األدائية خاصة عندما يتعلق األمر بأمر جديد وىو نظام التقومي وبالتارل تسهل لو عملية اختيار الوسائل واألساليب
الناجعة لذلك ألننا نؤمن بأن ادلدرس ىو العمود الفقري لنجاح ....العملية التدريسية

.كما يتمثل يف عملية نظام

التقومي للًتبية البدنية والرياضية بادلرحلة الثانوية خاصة مع التغَتات اليت أحدثتها الوزارة يف السنوات األخَتة وادلتمثلة يف
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تغيَت نظام التقومي وذلك من أجل الوصول إذل تقديرات موضوعية تساعد يف احلكم على مستوى الكفاءة وإبراز نقاط
قوة وضعف يف عملو التدريسي مع ذكر ما جيب أن يكون.
كما نتطرق إذل مدى تأثَت ىذا النظام اجلديد (التقومي) على مستوى التالميذ يف شهادة

البكالوريا ،وكذلك على العالقة اليت

تربطهم باألستاذ.

 )5مصطلحات ومفاىيم الدراسة:
يف موضوع حبثنا ىذا توجد بعض ادلفاىيم اليت جيب توضيحها وربديدىا بدقة ،حىت يستطيع ادلطلع عليها فهم معناىا
وادلقصود هبا ،وىي كما يلي:

 .1تعريف مادة التربية البدنية والرياضية:
 التعريف االصطالحي  :ىي ادلادة الدراسية اليت تدرس على مستوى ادلؤسسات الًتبوية واليت تستعمل سلتلفادلظاىر واألشكال من النشاط الرياضي ،وىي ذلك اجلزء من الًتبية العامة اليت تسعى لتطوير شخصية التلميذ من
صبيع النواحي (النفسية ،البدنية ،االجتماعية) مشغلة يف ذلك اجلهاز احلركي جليم اإلنسان ،وىي على ثالثة أشكال:
درس الًتبية البدنية والرياضية والنشاط الداخلي واخلارجي.

1

 التعريف اإلجرائي:وىي مادة تربوية يدرسها تالميذ ادلرحلة الثانوية بالتكامل مع ادلواد األخرى وفق السنوات الثالث و تعترب
السنة الثالثة سنة امتحان  ،وه ي عبارة عن حصة مكونة من ساعتُت مقدرة رمسيا على كافة ادلستويات التعليمية
حيث مربمج للتالميذ حصة أسبوعيا مدهتا ساعتُت زبصص الساعة االوذل دلمارسة الرياضات الفردية ( ادلداومة ،
السرعة  ،اجللة  ،القفز الطويل  ).......و الساعة الثانية سلصصة دلمارسة الرياضات اجلماعية (كرة السلة  ،كرة
الطائرة  ،كرة اليد)
 .2تعريف االختبار للتربية الدنية والرياضية لشهادة البكالوريا :
لغة BACS :مصطلح التيٍت تعٍت

 BACCALOREOTUSمن BACCAIORLIEUS

حسب الالتينية (  )LAURIشاب التيٍت و

( BACCAبكاء) واجلمع بينهما يصبح بكاء الطفل

(.)LAURI
اصطالحا :ىو االختبار الذي جيتازه التلميذ بعد اثٍت عشرة سنة من الدراسة ،قصد ادلرور إذل الدراسات العليا
اجلامعية ،وىذا من خالل دورة واحدة ،والختبار البكالوريا قيمة كبَتة على الصعيد االجتماعي والًتبوي
سابقا.
 -التعريف اإلجرائي الختبار التربية البدنية والرياضية لشهادة ا لبكالوريا :
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ىو اختبار يف الًتبية البدنية والرياضية يف إطار اختبارات البكالوريا جيرى يف هناية السنة الدراسية لتالميذ السنة الثالثة
ثانوي ،طُبِ َق ألول مرة وفق إجراءات جديدة يف ظل إصالحات  2005حبيث ديتحن ادلنظومة الًتبوية ادلتخذة من

قبل وزارة الًتبية الوطنية سنة  2004التلميذ يف أربعة أنشطة رياضية ىي :ال سباق النصف طويل  ،السرعة  ،رمي

اجللة  ،القفز ،وىذا كما كان معمول بو سابقا ويعترب ادلوسم  2015/2014أخر موسم طبقت بو .
 .3التقويم:
التعريف لغتا:

أما يف اللغة العربية فكلمة تقومي تعٍت :تقدير قيمة الشيء أو احلكم على قيمتو ،وتصحيح أو تعديل ما أعوج منو،
فإذا قال الشخص أنو قوم الشيء فمعٌت ذلك أنو شبنو وجعل لو قيمة معلومة ،وإذا قال أنو قوم الغصن فمعٌت ذلك أنو
عدلو وصححو أي جعلو مستقيما ،ويف ىذا الصدد يقول عمر بن اخلطاب (رضي اهلل عنو) من رأى منكم اعوجاجا
فليقومو.1

التقويم اصطالحا  :ىناك مفاىيم متعددة دلصطلح التقومي ،فادلوجهون يف رلال التعليم يرون أن التقومي :أنو عملية
تتضمن القيام بزيارات رمسية للمعلمُت يف مدارسهم وادلعلمُت أنفسهم قد يرون التقومي على أنو قياس واختبار ألداء
التالميذ ،ويف رلال احلياة اخلاصة قد يرى بعض الناس على أنو عملية إصدار أحكام قيمية على أشياء أو موضوع
يقوم هبا خرباء سلتصون يف اجملاالت ادلهنية ادلختلفة .2
التعريف اإلجرائي للتقويم :ىو عبارة عن رلموعة من العمليات اليت هتدف يف هناية ادلطاف اذل تقومي مستوى
التالميذ يف مادة الًتبية البدنية و الرياضية يف السنة الثالثة ثانوي  ،حيث ان ىذه العمليات يقوم هبا أساتذة مادة
الًتبية البدنية و الرياضية لرصد العالمات ادلستحقة للتلميذ وتدخل فيها عدة اعتبارات من نتيجة زلققة خالل فصول
السنة يف الرياضات الفردية و الرياضات اجلماعية وباالعتماد على انضباطهم خالل السنة باحلصة و مستوى أدائهم
الرياضي .

 -1عمي ميدي كاظم -القياس والتقويم في التعميم والتعمم  -ط ،01:دار الكندي لمنشر والتوزيع ،االردن،2001 ،ص129
2

 -عبد الحميد إسماعيل ،محمد نصر الدين رضوان  -مقدمة التقويم في التربية البدنية والرياضية  -ط ،1 :دار الفكر العربي ،القاىرة 1994 ،ص

ص.26.25:
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 .4القياس:ىو العملية اليت يتم خالذلا التعبَت عن خصائص الشئ بقيم رقمية (كمية )وفق قاعدة معينة ,والقياس
مبٍت على أساس نظرية الفروق الفردية ,حيث ان صبيع السمات والقدرات موجودة لدى األفراد ,ولكن ليس بنفس

الدرجة وإمنا نسبية ,وان أي قدرة أو مسة تتوزع توزيعا طبيعيا .
 .5االختبار:
مفهوم االختبار يفيد ضمن طلب اإلجابة على رلموعة من األسئلة ادلقننة للحصول على نتائج فيشكل قيم عددية
على الصفات ادلقاصة يف األفراد الذين أجابوا عن تلك األسئلة.
 .6التقييم:
ىو ادلصطلح األكثر عمومية من االمتحان والقياس ،حيث يتضمن عمليات جيمع ادلدرسون من خالذلا ادلعلومات
حول تعلم الطالب ،فالتقييم ىو جزئيا وصف نوعي يأيت باحلكم كجواب للسؤال :إذل أي مدى كان أداء الطالب
جدا.
أما االختبار (االمتحان) :فهو ببساطة نوع خاص من التقييم وىو عادة رلموعة من األسئلة تطلب من كل الطالب
اإلجابة عليها يف وقت زلدد وربت شروط مشاهبة لظروف التعلم.
أما القياس :فهو العملية اليت ربدد أرقام نتائج التقييم مثال عدد اإلجابات الصحيحة أو النقاط على مشروع ما أنو
وصف كمي وال يظهر نوعية أداء الطالب.
وأخَتا ديكن القول أن مصطلح التقومي أمشل وأعم من مصطلحات القياس والتقييم واالختبار ،وديكن أن نعد ىذه
ادلصطلحات أجزاء ووسائل لعملية التقومي.
 -5مراعاة الفروق الفردية :ويعٍت ذلك أن تقوم عملية التقومي على مبدأ أن ادلتعلمُت خيتلفون عن بعضهم يف
استعداداهتم وقدراهتم وميوذلم واىتماماهتم كما خيتلفون يف التحصيل ويف طرق التعبَت عن أنفسهم وخيتلفون كذلك
يف الدافعية ويف الظروف احمليطة هبم وتؤثر فيهم ،كل ذلك جيب أخذه بعُت االعتبار يف عملية التقومي.
أنواع التقويم :ينقسم التقومي يف إطار بيداغوجيا ادلقاربة بالكفاءات إذل ثالثة أقسام وىي كالتارل:
 التقويم التشخيصي :ويكون ىذا النوع يف مرحلة انطالق العملية التعليمية وذلك دلعرفة قدرات التلميذالتحصيلية ومدى سبلكو للمكتسبات القبلية ( وعارف ،مصطلحات ،مهارات...اخل) وارتباطها بالوضعية اجلديدة
وقدرة التلميذ على توظيفها يف بناء ادلعارف اجلديدة ومن مث فإن التقومي يف ىذه ادلرحلة يقوم بوظيفة توجيو التعليمات
اليت تسمح للمدرس بأن يتأكد من امتالك ادلتعلم للكفاءات القبلية لبناء
انطالقة سليمة وموفقة.
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ويف ىذا النوع من التقومي ديكن استعمال باإلضافة إذل االختبارات ادلعرفية اختبارات القدرات واالختبارات
الشخصية العتمادىا يف عملييت االختبار والتوجيو.
 التقويم التكويني :وحيدث ىذا النوع أثناء بناء التعليمات حيث يقوم ادلدرس خالل ىذه ادلرحلة بتصحيحومعاجلة أي خلل يظهر أثناء شلارسة العملية التعليمية ،ألن التقومي يف إطار ىذه ادلقاربة يساير العملية التعليمية وال
يتخلف عنها ،فهو تقومي بنائي تتبعي ،ومن ىنا نستنتج بأن التقومي يف ىذه ادلرحلة يقوم بوظيفة تعديل التعليمات
اخلاطئة انطالقا من مبدأ أن اخلطأ ال ديثل عجزا حيول دون استمرار عملية التعلم بقدر ما ديثل صعوبة آنية مؤقتة
تقتضي من ادلدرس أن يكشفها يف حينها وأن يقدم العالج ادلناسب لضمان السَتورة احلسنة للعمليات التعليمية،
وجبدر بنا أن نذكر ىنا بأن التقومي التكويٍت يعد وسيلة لتطوير استقاللية ادلتعلم وسبكينو من تقومي ذاتو دبوضوعية كما
يعترب كذلك وسيلة لتعليم ادلتعلم كيف يقود تعلماتو إلصلاز أعمالو.
 التقويم ألتحصيمي :وعادة ما يكون ىذا التقومي يف هناية حصة دراسية أو مرحلة دراسية ،واذلدف منها ىومعرفة مدى سبلك التالميذ للكفاءات ادلقصودة ،وعليو فإن التقومي هبذا ادلعٌت يقوم بوظيفة اإلشهاد على التعلم دبعٌت
احلكم على حدوث التعلم أو عدم حدوثو ،ومن األمثلة على ىذا التقومي االختبارات اليت ذبرى يف هناية الطور
والزيارات التفتيشية واألحكام ادلتعلقة دبشروع ما ،كل ىذه ديكن اعتبارىا دبثابة التقومي النهائي.
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 )1أىم النظريات المفسرة:
نظرية القياس التقليدية:

اىتم علماء النفس منذ أن وجدت حركة القياس النفسي بتحقيق صدق وثبات االختبارات وادلقاييس
النفسية  ،سعيا منهم لتحقيق أعلى درجة من ادلوضوعية يف ىذه األدوات عند استخدامها يف عملية القياس ووفق
نظرية القياس التقليدية  CLASSICAL THEORYديكن التعبَت عن قدرة الفرد من خالل الدرجة احلقيقية
واليت تتضح من خالل أداة على االختبار ،وبناء عليو فإنو سيغَت قدرة الفرد حسب تغيَت مستوى االختبار ،فاالختبار
والبنود تتغَت خصائصها بتغَت األفراد ،أي أن خصائص األفراد تتغَت خبصائص االختبار من حيث السهولة والصعوبة.
نظرية القياس بشكل عام ىي منوذج يستخدمو الباحثون يف رلال القياس بغرض تقدير العوامل الداخلية يف
التأثَت على الدرجة اليت يتحصل عليها ادلفحوص يف اختبار من االختبارات ،ذلك أن الدرجة اليت حيصل عليها ليس
من الضروري أن سبثل قدرتو أو ادلستوى احلقيقي للفرد يف الصيغة أو اخلاصية ادلقاسة ،ويًتكز اىتمام نظرية القياس يف
إبراز األدلة ةاليت تدعم االستنتاجات ادلستمدة من االختبار حول التلميذ باإلضافة إذل مستوى الثقة يف األدلة .1
نقد النظرية التقليدية:
بالرغم من سيطرة وانتشار تطبيق ىذه النظرية وما ارتبط هبا من مقاييس إحصائية خاصة بتحليل مفردات
االختبار ،إال أنو تبُت قصور ىذه النظرية يف مواجهة كثَت من مشكالت السيكومًتية ادلعاصرة ،ومن بُت أوجو القصور
ما يلي:
- 1إن طرق ربليل االختبارات ادلبنية على النظرية التقليدية وادلفاىيم السيكومًتية ادلرتبطة هبا مثل معامالت الصعوبة
والتمييز زبتلف باختالف خصائص العينة ادلستخدمة يف حساب ىذه ادلعامالت.
- 2إن أداء األفراد على االختبار خيتلف باختالف بنود االختبار اليت مت سحبها من رلتمع البنود الكثَت ،فهذه البنود
قد زبتلف يف صعوبتها ،وىذا االختالف يف صعوبة البنود سيعكس يف هناية ادلطاف على األداء ادلختلف.
 )2عرض الدراسات السابقة :وكان عنوان دراستنا على النحو التالي :تاثير عملية التقويم في حصة
التربية البدنية والرياضية على تالميذ سنة ثالثة ثانوي في شهادة البكالوريا.
يعترب البحث العلمي سلسلة مًتابطة األجزاء والبد أن يستعُت الباحث فيها بكافة البحوث والدراسات اليت
تناولت نفس الظاىرة اليت مت اختبارىا من طرف الباحث ،فالدراسات السابقة ىي كل الدراسات واألحباث
واألطروحات والرسائل اجلامعية اليت تناولت نفس الظاىرة اليت يتناوذلا الباحث.
1

بن أودينة عالل ،إلياس خباري -التحصيل الدراسي للتالميذ أقسام الرياضة والدراسة في المواد النظرية  -مذكرة زبرج ماسًت،ورقلة ،2015 ،2014 ،ص.12 :
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وقد حاولنا من خالل مطالعتنا دلذكرات هناية ادل اسًت يف مكتبة قسم الًتبية البدنية والرياضية وكذا كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة وكذا سلتلف اجلامعات الوطنية والدولية  ،حيث الحظنا أن ىناك بعض
ادلذكرات اليت تناولناىا تشابو موضوعنا أو ما يشًتك معو يف بعض النقاط نذكر منها:
 .1.1الدراسة األولى:
الدراسة اليت قام هبا الطالب الباحث "

طو صالح محمود " ربت عنوان :واقع التقويم التربوي الحديث في

مؤسسات التعليم الثانوي ربت إشراف :أحمد دوقة للسنة الدراسية  2003-2002بقسم علم النفس جامعة
الجزائر  ،2وكانت اإلشكالية:
 ىل أساتذة التعليم الثانوي مهتمون فعال بتطبيق األساليب احلديثة وادلستجدات الًتبوية ادلتعلقة بالتقومي احلديث؟.
 وىل ذلم القدرة الكافية على صياغة األىداف السلوكية ومراعاة العالقة بينهما وبُت أساليب التقومي احلديث؟.
أما فرضيات حبثو كانت:
 .1ال ديلك أستاذ التعليم الثانوي القدرة الالزمة على صياغة األىداف اإلجرائية.
 .2أستاذ التعليم الثانوي ليس لديو القدرة على تطبيق أساليب التقومي الًتبوي احلديث.
 .3ىناك عالقة بُت قدرة ادلدرس على صياغة األىداف السلوكية وقدرتو فيما خيص تطبيق األساليب ادلستجدة يف
التقومي احلديث الًتبوي.
وتوصل الباحث إذل النتائج التالية:
 )1أن أستاذ التعليم الثانوي ليس لو االطالع الكايف بالتقومي وأنواع التقومي ،وكذلك عدم سبكنهم بصورة فعالة على
اإلدلام التام بصياغة األىداف اإلجرائية وسبيزىا عن األىداف التعليمية األخرى.
 )2أن أغلبية األساتذة يف التعليم الثانوي يعرفون التقومي على أنو تقومي التلميذ من حيث النتائج احملصل عليها.
 )3أن أغلبية األساتذة يف التعليم الثانوي ال يتحكمون يف معرفة شروط وكيفية صياغة اذلدف اإلجرائي.
 )4أغلب األساتذة يتعاملون مع نوع واحد من التقومي وىو التقومي اإلصبارل العام.
 )5إن األداة الفعالة عند أغلب األساتذة يف التعليم الثانوي ىي االختبارات الفصلية ويهملون االستجوابات اليومية
ومتابعة أثر التعليم.
 )6إن األساتذة الذين ذلم معرفة ومقدرة يف تطبيق أساليب التقومي اجليد ذلم ادلقدرة الكافية والتطبيق احملكم لصياغة
األىداف اإلجرائية.
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 )7األساتذة الذين تلقوا تكوين إضايف ذلم ادلقدرة على اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة بأساليب التقومي احلديث وصياغة
األىداف اإلجرائية ،واألساتذة الذين دل يتلقوا تكوينا إضايف فكانت إجاباهتم مركزة على التقومي التحصيلي يف زلور
أساليب التقومي وعلى أداة االختبار الفصلي يف زلور األدوات ادلستخدمة يف التقومي.
 .2.1الدراسة الثانية:
دراسة الباحث راشد حماد الدوسري (  )2003-2002بعنوان :الكشف عن ممارسات المعلمين في التقويم
الصفي بالمرحلة الثانوية ،وكانت هتدف إذل التعرف على شلارسات ادلعلمُت يف التقومي الصفي بادلرحلة الثانوية.
واستخدم الباحث استبيان كأداة للدراسة مكونة من  28فقرة موزعة على  03زلاور ،ومت تطبيق ىاتو األداة على
عينة اختَتت عشوائيا مكونة من  600معلم ومعلمة من ادلدارس الثانوية بالبحرين ،وقد توصلت ىاتو الدراسة إذل
النتائج التالية نوجزىا يف النقاط التالية:
 أغلب ادلعلمُت يستخدمون األدوات التقليدية يف تقومي طلبتهم كاالختبارات بأنواعها.
 أكثر أساليب التقومي شلارسة من قبل ادلعلمُت ىي وضع أىداف زلددة لتعلم الطالب يف ادلقرر.
 يستخدم ادلعلمون االختبارات القصَتة فقط وبشكل دائم.
 يستخدم ادلعلمون ادلالحظة الصفية يف عملية التقومي.
 %50 من ادلعلمُت ال يستخدمون مقياس تقرير أداء الطالب.
 .3.1الدراسة الثالثة:
الدراسة اليت قام هبا الطالب الباحث " ونان السعيد " ربت عنوان :دراسة تحليلية الختبار البكالوريا الرياضية وأثره
على مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسات التربوية دراسة ميدانية على مستوى ثانويات اجلزائر العاصمة ربت
إشراف األستاذ "بن تومي عبد الناصر للسنة الدراسية  2006-2005وكانت إشكالية حبثو كالتارل:
 كيف ديكن تقييم اختبار البكالوريا يف ظل إصالحات ادلنظومة الًتبوية ،وما ىو أثره على مادة الًتبية البدنية
والرياضية على مستوى ادلؤسسات الًتبوية؟
 )2اوجو الشبو واالختالف للدراسات السابقة مع دراستنا :
على ىذا األساس جاءت دراسة الطالب " طو صالح محمود " ربت عنوان :واقع التقويم التربوي الحديث
في مؤسسات التعليم الثانوي حيث كانت دراستو يف بيئتو ،حيث كان البد لو أن يعمم حبثو على البيئات األخرى
لكون الدراسة أكثر مشولية الختالف البيئات عن بعضها البعض كما اهنا جاءت متطابقة مع دراستنا من حيث
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ادلنهج الوصفي وادوات الدراسة .اما الدراسات االخرى بالفعل استحدمت ادلنهج الوصفي كذلك ولكن غَت مطابقة
مع عنوان دراستنا
اما الدراسة الثانية رغم موضوع جديد الذي تناولناىا يف دراستنا ىذه إال إننا قد اكتشفنا من الدراسات السابقة واليت
تعترب دراسات مشاهبة ,رغم ادلوضوع اجلديد ربت "عنوان تاثيلر نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يف اختبار
شهادة البكالوريا لسنة ثالثة ثانوي" .ويف األخَت ديكن القول أن الدراسات السابقة اليت تناولناىا

دل تكون متشاهبة

مع دراستنا يف أغلبية الدراسة للتقومي على أنو تقومي نتائج التالميذ فقط يف اختبار شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية
والرياضية.
.إما فيم خيص الدراسة الثالثة مقارنتها دبوضوعنا إهنا الدراسة السابقة كانت تستعمل فيها اجتياز البكالوريا الرياضية
يف اواخر شهر ماي وذبرى فيها أربعة رياضات فردية وىي (سرعة .رمي اجللة.قفز طويل .ادلداومة).إما دراستنا
فتناولت النظام اجلديد اال وىو التقومي ادلستمر إرل يقوم بو أستاذ ادلادة طيلة الفصول الثالثة طيلة ادلوسم الدراسي
ويكون ادلعدل جبمع معدل كل فصل (ف +1ف)3+2بقسمة على ثالثة ,ليتحصل كل تلميذ على معدل عام وىو
النقطة النهائية يف مادة الًتبية البدنية والرياضية.
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 )1المنهج المستخدم:ومن خال ل دراستنا اننا قد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي .
 )2الدراسة االستطالعية:
قمنا من خالذلا زيا رة بعض ال ثناويات على مستوى مدينة ورقلة حيث قمنا بتوزيع
وىي الدراسة اليت
االستبيان على رلموعة من األساتذة والتالميذ (10و)55وذلك من أجل الوقوف على نقائص وثغرات االستبيان ،
خرجنا دبجموعة من
كما قمنا باخلروج ببعض ادلالحظات اليت زبص بعض األسئلة من االستبيان ،وبعد ذلك
ادلالحظات  .بعد التأكد من صدق و ثبات أدوات الدراسة من خالل الدراسة االستطالعية مت تنفيذ الدراسة وفق
ادلراحل التالية:
قمنا بتطبيق الدراسة ميدانيا على العينة ادلختارة و ادلتمثلة يف تالميذ ادلرحلة الثانوية) ثالثة ثانوي)وذلك بتطبيق ادلقياس على أفراد العينة.
قمنا بالتعريف انفسنا للتالميذ و شرح ادلقياس و اذلدف من الدراسة.قمنا بتوزيع وتقدمي التوضيحات ادلستلزم يف صبيع مراحل اإلجابة لضمان صحة وصدقاإلجابات.
 أكدنا للتالميذ على أن اذلدف من ىذا العمل ىو ىدف علمي ،و أن إجابتهم تبقى سرية ليس ذلا أي غرض إالالبحث العلمي و طلب منهم الدقة يف اإلجابات .
 دل يتم ربديد وقتا لإلجابة اال بعد االنتهاء من اإلجابة مت صبع و اسًتجاع االستمارات من كل مفحوص. مت تفريغ البيانات سبهيداً إلدخاذلا على الربنامج اإلحصائي) (spssيف طبعتو  ، 19حيث مت احلصول الطالبان علىالنتائج باستعمال الوسائل اإلحصائية ادلتوافقة مع طبيعة الدراسة.
 )2مجتمع البحث:
 أن تكون البيانات دقيقة.
 أن يشمل صبيع أفراد اجملتمع األصلي.
 احتوائو على صبيع الفئات اليت تدخل يف البحث.
 مراعاة عدم تكرار األشخاص أو بعض عينة البحث .1
 )4عينة البحث:
ىي اجلزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناصر اليت مت اختيارىا منو بطريقة معينة وذلك قصد دراسة
خصائص اجملتمع األصلي,كما اخًتنا على 10اساتذة من اصل ,26و55تلميذ من اصل .62

1

 -محمد حسن عميوي ،أسامة كامل راتب -البحث العممي -ط ،2:دار الفكر العربي ،القاىرة.1999 ،
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 -مشل رلتمع البحث أساتذة الًتبية البدنية والرياضية وتالميذ الطور الثالثة ثانوي على مستوى والية ورقلة

 ،وكان

عدد أفراد العينة لألساتذة  26استاذ من اصل  ،30اما التالميذ كان عددىم  62تلميذمن اصل  ، 80وكان
االختيار عشوائية وكانت الدراسة االستطالعية قد أجريت يف بعض ثناويات مدينة ورقلة وبعدىا تطرقنا اذل نتائج
ىذه الدراسة وبعض اخلصائص السيكومًتية واليت تضم الصدق والثبات  ،وادلوضوعية والسهولة يف تطبيق وربليل
وتفسَت.
 )5حدود الدراسة:
المجال الزمني :ويكون من أواخر شهر جانفي  ، 2016وتنتهي يف أ وئل شهر ماي  ، 2016حيث يتم توزيعاالستبيان اخلاص باألساتذة والتالميذ لسنة  ، 2016يف بعض بثناويات مدينة ورقلة.
المجال المكاني :وكانت الدراسة يف ثانوية الشيخ اضبد توفيق ادلدين بورقلة,ومت توزيع االستبيا ن على تالميذ سنةثالثة ثانوي .
المجال البشري:ويتمثل يف االساتذة والتنالميذيف بعض ثناويات مدينة ورقلة .
 -1-5أدوات البحث:
ربريا للدقة والصدق وادلوضوعية يف نتائج البحث وعمال بادلعايَت ادلنهجية للبحث العلمي يلزم إتباع أصلع الطرق وذلك
من خالل الدراسة والتفحص ،حيث يستخدم األدوات التالية:
االستبيان:
ىو الطلب الكتايب لوجهة نظر أو رأي حول موضوع أو مسألة معينة من شخص أو رلموعة من األشخاص عن
طريق ورقلة أو استمارة زلررة هبا أسئلة زلددة لكي حيب ادلوجو إليو أمام اإلجابة اليت يراىا مناسبة يف نظره ،حيث
يضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة اليت يراىا مناسبة.
كما مت ربديد زلاور البحث على النحو التارل:اخلاص باالساتذة والتالميذ.
المحور األول :يتعلق بأسئلة استبيان األساتذةوالتالميذ اليت ذلا عالقة بانتقال القائم على االمتحان إذل التقومي
ادلستمر الذي يؤدي إذل تغيَت سلوك التالميذ :ويتضمن ىذا احملور األرقام التالية حسب عينة البحث .4 .3 .2 .1
.6 .5
المحور الثاني :يتعلق بأسئلة استبيان األساتذة والتالميذ اليت ذلا عالقة بانتقال القائم على االمتحان إذل التقومي
ادلستمر الذي يؤثر على معدل التالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا :ويتضمن ىذا احملور األرقام
التالية حسب عينة البحث .12 .11 .10 .9 .8 .7
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اإلجشاءاث انًنهجُت

انفصم انثانث

المحور الثالث :يتعلق بأسئلة استبيان األساتذة والتالميذ اليت ذلا عالقة بانتقال القائم على االمتحان إذل التقومي
ادلستمر الذي يؤثر على أداء التالميذ :ويتضمن ىذا احملور األرقام التالية حسب عينة البحث .16 .15 .14 .13
.18 .17
 -4-5الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة :
الصدق :
صدق المحكمين :
وربريا للدقة وصدق ادلوضوعية لالستبيان نقوم بعملية التحكيم من طرف  05أساتذة سلتصُت على التحو التارل (
غندير نورالدين,قادري تقي الدين ,صاورل اديان ,برقوق عبد القادر ,دودو بلقاسم )كما ىو موضح يف ادللجدول رقم
3يف ادلالحق  ,حيث نعرض االستبيان على عدد من األساتذة من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
جبامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كما يشهد للمحكمُت دبستواىم العلمي وذبربتهم ادليدانية ،وبعد التحكيم يتم الوقوف
على بعض النقاط .
الصدق الذاتي :
وذلك حبساب اجلذر الًتبيعي دلعامل الثيات  ،وعليو بلغت قيمة الصدق الذايت ب ـ ـ :

 0.92وىي تعترب درجة عالية

من الصدق
الثبات :
طريقة االتساق الداخلي وفق معامل ألفا كرونباخ :
حيث قمنا حبساب معامل الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ وعليو بغلت قيمة الصدق
عالية وذات قيمة احصائية.

 0.86وىي قيمة تعترب

 )6أساليب التحليل اإلحصائي
الطريقة اإلحصائية:إن ىدف الدراسة اإلحصائية ىو زلاولة التوصل إذل مؤشرات تساعدنا على التحليل والتفسَت واحلكم على مدى
صحة الفرضيات والطريقة اإلحصائية ادلستعملة كالتارل:
 النسبة ادلئوية :استخدمنا قانون النسب ادلئوية لتحليل النتائج يف صبيع األنشطة بعد حساب تكرارات كل منهاالنسبة ادلئوية =

عدد التك اررات 100 x
مجموع العينة
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انفصم انثانث

قياس الفروق  :ك 2تربيع ربسب فيو ك  2احملسوبة و ك 2اجملدولة فإن ك ( 2كاف تربيع) حيث يسمح لنا ىذا القانون
دبعرفة تأثَت األداء والسلوك وادلعدل خالل أسئلة االستبيان
ك= 2

2

(ت م  -ت ن )
تم

بعد كتابة وتدوين النتائج اجملدولة يف جداول منتظمة انتقلنا إذل ربليل وترصبة ىذه النتائج حسب طبيعة كل سؤال
مطروح مع عدة عوامل ذلا عالقة بادلوضوع واليت تساعدنا يف إعطاء تفسَتات ذلذه األجوبة .1

1

عبد المجيد عطية  -التحميل اإلحصائي وتطبيقي ،دراسة الخدمة االجتماعية -اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،2001 ،ص.322 :

20

الفصل الرابع
- 1عرض وتحميل وتفسيرومناقشة نتائج الدراسة

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع
 )1عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا:

عرض ومناقشة نتائج المحور األول المتعلق بالفرضية الجزئية االولى الخاص باألساتذة :
سؤال رقم:01ىل تغير نظام التقويم يؤثر على انضباط التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

12

46.2

أحيانا

10

38.5

ال

4

15.4

المجموع

26

100

4

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

جدول رقم  :01يوضح حول مدى تأثَت التقومي على انضباط التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية نالحظ من
خالل اجلدول إن بعض االساتذة وادلقدر بُت  12استاذ من اصل  26والبالغ نسبتهم  %46.2بأهنم يؤكدون بان
التقومي يؤثر على االنضباط التالميذ يف حصة الًتبية البدنية .اما 10من االساتذة يقرون احيانا بان التقومي احيانا يؤثر
وأحيانا ال .اما  4من االساتذة يؤكدون بان التقومي ال يؤثر على االنضباط التالميذ يف حصة الًتبية البدنية .
ومن خالل مقارنة بالنتائج بُت بدائل االجوبة

إن ك  2احملسوبة ادلقدرة ب  4اكرب من ك  2اجملدولة ادلقدرة ب

3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى الداللة

 0.05وىذا يتماشى مع ما تدعو إليو نظام

اجلديد ادلعتم د يف تدريسية يف مادة الًتبية والرياضية يف ادلؤسسات الًتبوية  .الن التقومي يساعد على تنظيم السلم
للعمل اإلداري الذي ال ينفصل على العمل الفٍت .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  :02ىل تغير نظام التقويم يزيد من توتر التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

10

46.2

أحيانا

12

38.4

ال

4

15.4

المجموع

26

100

4

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)2ىل تغير نظام التقويم يزيد من توتر التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية.
اجلدول رقم (  :)2مدى احلكم على زيادة توتر التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول (

)2

نالحظ إن
(  )10من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %46.2يدركون إن نظام التقومي يزيد من توتر التالميذ يف حصة
الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت ال يزيد من توترىم.اما (  )12من االساتذة خيَتون بُت احلُت واألخر من توتر
التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  4اكرب من ك  2اجملدولة ادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة
إحصائية عند مستوى  0.05نالحظ إن النتائج ادلسجلة تكاد تكون متساوية وىي تشبو النتائج يف السؤال (  )1ولو
بدرجة اكرب حبيث يقف األستاذ على احملددات األساسية دلستوى تالميذ من خالل التقومي  .وبذلك يكون مدرك دلا
سيحتاجو التالميذ على ادلدى الطويل أو القصَت يف حصة الًتبية البدنية والرياضية خالل موسم دراسي اخلاص بالسنة
ثالثة ثانوي .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم :03 :ىل تغير نظام التقويم يؤثر في االنسجام العام بين التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

11

46.2

أحيانا

9

38.5

ال

6

23.3

المجموع

26

100

4.46

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

اجلدول رقم ( :)3ىل تغير نظام التقويم يؤثر في االنسجام بين التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
اجلدول رقم ( :)3مدى تأثَت االنسجام بُت التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية.من خالل اجلدول 2نالحظ إن
(  )11من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %46.2يدركون إن نظام التقومي يؤثر يف االنسجام
بُت التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت ال يؤثر االنسجام بينهم ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن
ك 2زلسوبة وادلقدرة 4.46اكرب من ك 2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند
مستوى 0.05
نالحظ إن النتائج ادلسجلة يتضح لنا أن أغلبية االساتذة يسعون يف حلق االنسجام بُت التالميذ الذي بدوره يعتمد
على التقومي من خالل معايَت علمية مثل مراعاة الفروق الفردية وذالك بعمل التقومي

أو بشكل فردي لكل أفراد

اجملموعة أو التقومي اجلماعي وىاتو األساليب ادلعتمدة عليها من شاهنا الوقوف على مستوى احلقيقي للتالميذ .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 04ىل تعتقد أن التقويم يؤثر على اتجاىات التالميذ نحو حصة التربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

12

46.2

أحيانا

6

23

ال

8

30.8

المجموع

26

100

3.846

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)4ىل تعتقد أن التقويم يؤثر على اتجاىات التالميذ حصة التربية البدنية والرياضية .
اجلدول رقم (  :)4مدى تاثَت اذباه التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول (  )2نالحظ أن (
 )12من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %46.2يدركون أن نظام التقومي يؤثر على اذباه
التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت ال يؤثر على اذباىات التالميذ ومن خالل مقارنة بنتائج صلد
بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  3.846اكرب من ك  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية عند مستوى 0.05
وىذا يدل على تاثَت اذباه التالميذ ضلو شلارسة حصة الًتبية البدنية والرياضية وعلى ضوء ىذا فان االساتذة
يستخدمون ,نظام التقومي الذي يعود على التالميذ باذباىهم حلصة الًتبية البدنية والرياضية شلا يبدون اىتمامهم
دبختلف األنشطة والتمرينات الرياضية .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع
سؤال رقم  : 05ىل يساعدك التقويم في معرفة سلوكات التالميذ أثناء الحصة ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

13

50

أحيانا

11

42.3

ال

5

19.2

المجموع

26

100

4.692

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)5ىل يساعدك التقويم في معرفة سلوكات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.
اجلدول رقم (  :)5مدى معرفة سلوك التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول (  )5نالحظ أن
( )13من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %50يدركون بان التقومي يساعد يف معرفة سلوك التالميذ

أم

البقية فهم ال يدركون بان التقومي يساعد يف سلوك التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت ال يساعد يف
معرفة سلوكهم ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 4.692اكرب من ك  2وادلقدرة ب  3.84ومنو
توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05نالحظ أن النتائج ادلسجلة يتضح لنا بان أغلبية االساتذة
يدركون بان التقومي يساعد يف معرفة سلوكات التالميذ أثناء احلصة كما يؤدي السلوك يف تطوير نتائج التالميذ لتحقيق
نتائج أحسن رغم وجود الالمباالة عند البقية فهي فئة قليلة وبذالك ال يؤثرون على بقية التالميذ .

26

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  :06التقويم المستمر وفق النظام الجديد يساعدك في اكتشافات أخرى ؟
اإلجابة

التكرارات

2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

نعم

12

46.2

أحيانا

11

42.3

ال

3

11.5

المجموع

26

100

5.615

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)6التقويم المستمر وفق النظام الجديد يساعدك في اكتشافات أخرى.
اجلدول رقم (  :)6مدى اكتشاف مستوى التالميذ من خالل التقومي ادلستمر وفق النظام اجلديد .و من خالل
اجلدول ( )6نالحظ أن (  )12من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %46.2يدركون أن نظام
التقومي اجلديد يساعد يف اكتشافات أخرى وان الباقُت من االساتذة ال يساعدىم يف اكتشافات أخرى ومن خالل
مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  5.615اكرب م ن ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة
إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05رغم النتائج ادلتحصل عليها أن معظم االساتذة يؤكدون أن النظام
اجلديد للتقومي ادلستمر يساعد االساتذة يف اكتشافات أخرى من قبل التالميذ أثناء احلصة اال أن البقية من التالميذ
واليت اليستهان هبا مازلت دل تستطيع مسايرة فلسفة النظام اجلديد ادلبٍت على تغيَت نظام التقومي .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الجزئية الثانية الخاص باألساتذة:
سؤال رقم  :07ىل معدالت التالميذ التي تتحقق ستكون حقيقية مقارنة بالماضي ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

10

38.5

أحيانا

11

42.3

ال

5

19.2

المجموع

26

100

4.38

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

اجلدول رقم ( :)7ىل معدالت التالميذ التي ستتحقق ستكون مقارنة بالماضي .
اجلدول رقم (  :)7مدى ربقيق ادلعدالت مقارنة بادلاضي  .من خالل اجلدول (  )7نالحظ أن (  )11من االساتذة
من أصل  26والبالغ نسبتهم  %.42يدركون بان معدالت التالميذ احيانا تتحقق وأحيانا ال .اما (  )10االساتذة
والبالغ نسبتهم 38.5يؤكدون بتحقيق التالميذ معدالت حقيقية مقارنة بادلاضي .والبقية من االساتذة فهم يقرون بان
ادلعدالت ستكون غَت حقيقية مقارنة بادلاضي
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 4.38اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية عند مستوى  0.05نالحظ أن رغم النتائج ادلتحصل عليها تدل على أن جل االساتذة يراعون اذل
ادلعدالت التالميذ ومقارنتها بادلاضي أي أهنا ستكون حقيقية ,وىذا وفق ما يدعو إليو ادلنهاج احلديث دلادة الًتبية
البدنية والرياضية من قبل وزارة الًتبية وىا ادلعضلة تكشف لنا عن حقيقة تطبيق االساتذة والتزامهم هبذا النظام .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  :08ىل ترتقب أن ترتفع معدالت التالميذ في امتحان البكالوريا للتربية البدنية والرياضية وفق النظام
الجديد؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

10

38.5

أحيانا

11

42.3

ال

5

19.2

المجموع

26

100

5.385

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)8ىل ترتقب أن ترتفع معدالت التالميذ في امتحان شهادة ال بكالوريا في التربية البدنية
والرياضية .
كالوريا  ،من خالل
اجلدول رقم (  :)8مدى ترقب ارتفاع معدالت التالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية لشهادة ال ب
اجلدول (  )8نالحظ أن ( 10و )11من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  42.3و 38.5
يدركون بًتقب ارتفاع معدالت التالميذ يف شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية .اما البقية فهم يقرون بان
ادلعدالت ال ترتفع بل تنخفض.
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  5.385اكرب من ك اجملدولة  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05وىذا يدل على اىتمام االساتذة باستخدام نظام التقومي اجلديد
الذي يقوم على زيادة يف معدالت التالميذ وذلذا فان التالميذ فهم يدركون قيمة االختبار يف شهادة البكالوريا يف
الًتبية البدنية والرياضية واليت تعود على التلميذ من خالل االعتماد على معايَت منظمة ومنهجية حديثة وىذا بنا على
النتائج ادلتحصل عليها يف أنواع الرياضات سواء الفردية أو اجلماعية .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  :09ىل المعدل يعكس مستوى التلميذ في امتحان التربية البدنية والرياضية في شهادة البكالوريا ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

13

50

أحيانا

10

38.5

ال

3

11.5

المجموع

26

100

2

ك المجدولة مستوى الداللة

9.769

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)9ىل المعدل يعكس مستوى التلميذ في امتحان التربية البدنية والرياضة في شهادة
البكالوريا.
اجلدول رقم ( :)9مدى انعكاس مستوى التلميذ يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا و من خالل
اجلدول ( )9نالحظ أن (  )13من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %50يدركون أن بان فعال
ادلعدل يعكس مستوي التالميذ يف امتحان شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية ,اما ( )10من االساتذة أهنم
يقرون احيانا بان ادلعدل يعكس مستوي التالميذ وأحيانا ال ,اما البقية من التالميذ فهم يؤكدون بان ادلعدل ال يعكس
مستوى التالميذ بل مستواىم .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  9.769اكربن ك

 2اجملدولة

وادلقدرة 3.84ومنو توجد دالة

إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05نالحظ انو يتضح لنا أن االساتذة أهنم يعتمدون على نظام التقومي
اجلديد وذالك من اجل الوصول اذل مستوى التالميذ يف اختبارىم يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا
ومدى انعكاس ادلعدل عليهم حبيث يرصدون أدائهم وسبايزىم واختالفهم فيما بينهم دلختلف الرياضات منها الفردية
واجلماعية .
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انفصم انشابع

سؤال رقم

عشض وينالشت اننخائج

 : 10ىل سيؤثر إضافة الرياضات الجماعية للتقويم على معدل التلميذ ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

15

57.7

أحيانا

9

34.6

ال

2

7.7

المجموع

26

100

6.077

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم ( :)10ىل سيؤثر إضافة الرياضات الجماعية للتقويم على معدل التالميذ.
اجلدول رقم (:)10يوضح مدى تاثَت إضافة الرياضات اجلماعية على معدل التلميذ للتقومي من خالل اجلدول ( )10
نالحظ أن (  )15من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %57.7يدركون أن إضافة الرياضات اجلماعية لنظام
التقومي سأثر على معدل التالميذ يف اختبار الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا ,اما ( )9من االساتذة يقرون
بان الرياضات اجلماعية
وادلقدرة6.077اكربمن ك

 2زلسوبة

ستؤثر عل ى معدل التالميذ ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك
2اجملدولة

وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت تكرارات عند مستوى

0.05

وىذا يدل على أن نظام التقومي اجلديد سيؤثر على معدل التالميذ وخاصة عند إضافة الرياضات اجلماعية للتقومي
الذي لو أمهية بالغة كما أن التقومي يستهدف كل مراحل التعلم اليت ترمي اذل تنمية الكفاءات اليت
ومستجديات يف أن واحد.
ه
التصرف والتكيف مع الطرح العلمي
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ين للتلميذ من

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  :11ىل التقويم المستمر الموافق للبرنامج السنوي يزيد من مستوى التلميذ للتحصيل الجيد في
امتحان التربية البدنية والرياضة لشاىدة البكالوريا ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

8

30.8

أحيانا

11

42.3

ال

7

26.9

المجموع

26

100

5.76

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

1

0.05

الجدول رقم (  :)11ىل التقويم المستمر الموافق للبرنامج السنوي يزيد من مستوى التلميذ للتحصيل
الجيد في امتحان التربية البدنية والرياضية لشهادة البكالوريا .
اجلدول رقم (  :)11مدى توافق الربنامج السنوي الذي يزيد من مستوى التلميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية
لشهادة البكالوريا .ومن خالل اجلدول (  )11نالحظ أن (  )11من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم
 %.42.3يدركون أن احيانا يزيد مستوى التلميذ اجليد يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية ,اما ( )8من االساتذة
فهم يؤكدون بان الربنامج السنوي ادلوافق للتقومي ادلستمر انو يزيد من مستوى التلميذ للتحصيل اجليد,اما البقية فهم
غَت موافقُت بان الربنامج السنوي يزيد من مستوي التلميذ ادلوافق للتقومي  ،ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك
زلسوبة وادلقدرة 5.76اكرب من ك

 2اجملدولة

2

وادلقدرة ب 3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى

 0.05كما تبُت النتائج أن االساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف الطور الثانوي لسنة ثالثة ثانوي انو ىناك

إشكال

مفاىيمي خبصوص تطبيق نظام التقومي لتدريس مادة الًتبية البدنية والرياضية انو غَت موحد من قبل االساتذة باعتباره
نظام جديد مبٍت على التقومي يف ادلستقبل مثل تغَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية
البكالوريا يف ادلؤسسات الًتبوية .
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وإدراجو يف امتحان

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 12ىل معدل التلميذ المتحصل عليو في التربية البدنية والرياضية يؤثر عليو في شهادة البكالوريا ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

9

34.6

أحيانا

12

46.2

ال

5

19.2

المجموع

26

100

2.846

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

الجدول رقم (  :)12ىل معدل التلميذ المتحصل عليو في التربية البدنية والرياضية

0.05

درجة الحرية

1

تؤثر عليو في شهادة

البكالوريا .
اجلدول رقم (  :)12مدى تاثَت معدل التلميذ ادلتحصل عليو يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا من
خالل اجلدول ( )12نالحظ أن (  )12من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %46.2يدركون أن ه احيانا
يؤثر ادلعدل ادلتحصل عليو التلميذ يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية وإما ( )9من االساتذة فهم يقرون بان ادلعدل
ادلتحصل عليو التلميذ يؤثر عليو وإما ( )5من االساتذة فهم يؤكدون بأنو ال يؤثر معدل التلميذ ادلتحصل عليو يف
شهادة البكالوريا المتحان الًتبية البدنية والرياضية,ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 2.846اقل
من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو لتوجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى

، 0.05وبالتارل تبُت

النتائج بان غالبية االساتذة ذبمع على أن التقومي اجلديد انو إلية غَت ناجعة ورغم الصعوبات اليت جيدوهنا يف تطبيقها
إي أهنم يؤمنون انو يصلح لتطبيق واحلكم على مستوى وقدرات التالميذ بناحية علمية حىت ولو كانوا ليطبقونو وىذا
من خالل الصرامة يف التطبيق ويف التقومي ادلبٍت على معايَت علمية .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثالث المتعلق بالفرضية الجزئية الثالثة الخاص باألساتذة:
سؤال رقم :13ىل عملية التقويم الحديثة تكشف عن حاجات التالميذ للتربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

12

42.3

أحيانا

8

34.6

ال

8

23.1

المجموع

26

100

5.154

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

1

0.05

الجدول رقم ( :)13ىل عملية التقويم الحديثة تكشف عن حاجات التالميذ للتربية البدنية والرياضية .
اجلدول رقم (  :)13مدى اكتشاف حاجات التالميذ يف عملية التقومي للًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول
( )13نالحظ أن (  )12من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %.42.3يدركون أن عملية
التقومي احلديثة تكشف عن حاجات التالميذ الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت جاءت بُت احلُت

واألخرى  .ومن

خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 5.154اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة
إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05نالحظ أن أغلبية االساتذة يسعون اذل تطوير مستوى تقومي التالميذ
يف مادة الًتبية البدنية والرياضية كما أهنا عملية التقومي تكشف حاجات أخرى من خالل االعتماد على معايَت
وتقنيات علمية وذلذا ديكن االعتماد على التقومي بان يكون مقنن الذي يسعى كل استاذ هناية كل حصة تكوينو
للتالميذ يف رياضة ما .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع
سؤال رقم :14ىل التقويم الحديث يعتمد على أداء التلميذ في رصد العالمة ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

11

42.3

أحيانا

9

34.6

ال

6

23.1

المجموع

26

100

5.462

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)14ىل التقويم الحديث يعتمد على اداء التالميذ في رصد العالمة .
اجلدول رقم (  :)14يوضح مدى اعتماد التقومي احلديث على اداء التالميذ يف رصد العالمة ومن خالل اجلدول
( )14نالحظ إن (  )11من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم على التوارل  %.42.3يدركون ان نظام التقومي
احلديث يعتمد على اداء التالميذ يف رصد العالمة ,اما ( )9من االساتذة فهم يؤكون بُت احلُت واالخر على رصد
العالمة باالعتماد على االداء من قبل التالميذ ,اما ( )6من االساتذة الباقُت فهم يقرون بان التقومي احلديث ال يعتمد
على رصد العالمة .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 5.462اكربمن ك

2اجملدولة

وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة

إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05تبُت أن أغلبية االساتذة ذلم توجو ضلو التقومي احلديث الذي يعتمد على
اداء التالميذ يف تقوديهم دلادة الًتبية البدنية والرياضية كما أهنم يهملون ادلفاىيم النظرية اليت تلقوىا أثناء تكوينهم .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 15ىل اضافة الرياضات الجماعية للتقويم سترفع من مستوى ادئك في التربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

7

26.9

أحيانا

10

38.5

ال

9

34.6

المجموع

26

100

2

ك المجدولة مستوى الداللة

5.38

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)15ىل اضافة الرياضات اجلماعية للتقومي سَتتفع من مستوى االداء يف الًتبية البدنية والرياضية .
اجلدول رقم (  :)15مدى احلكم على زيادة الرياضات اجلماعية للتقومي من ارتفاع مستوى االداء للتالميذ يف الًتبية
البدنية والرياضية من خالل اجلدول (  )15نالحظ ان (  )10من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم.38.5 .
 %يدركون ان إضافة الرياضات اجلماعية للتقومي احيانا يرتفع وأحيانا ال ,اما (

)7من األساتذة فهم يؤكدون بان

الرياضات اجلماعية للتقومي سَتتفع من اداء التالميذ ,اما ( )9من األساتذة الباقُت فهم يقرون بان اضافة الرياضات
اجلماعية للتقومي ال ديكنو ان يرتفع من مستوى أداء التالميذ .ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة
5.38اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  ، 0.05نالحظ
ان رغم النتائج ادلتحصل عليها تدل على ان معظم األساتذة يعتمدون على نتائج التالميذ

أثناء اختبارىم يف

الرياضات اجلماعية من اجل رفع مستوى أداء التالميذ أي االعتماد على نظام التقومي اجلديد إال إن ما يدعو
ادلنهاج دلادة الًتبية البدنية والرياضية الذي يقوم على تقومي كل رياضة على حدا .

36

إليو

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم :16التقويم المستمر يقضي على الفروقات بين التالميذ من خالل االداء الجماعي ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

9

34.6

أحيانا

11

42.3

ال

6

23.1

المجموع

26

100

4.462

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)16التقويم المستمر يقضي على الفروقات بين التالميذ من خالل االداء الجماعي .
اجلدول رقم (  :)16مدى من خالل اجلدول (  )16نالحظ ان (  )11من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم
على التوارل  %.42.3يدركون ان نظام التقومي ادلستمر احيان ا يقضي على الفروقات بُت التالميذ واحيانا ال ,اما
()9من االساتذة يؤكدون إهنم التقومي ادلستمر يقضي على الفروقات بُت التالميذ من خالل االداء اجلماعي
.اما()6من االساتذة الباقُت فيؤكدون بان التقومي ال يقضي على الفروقات بُت التالميذ.
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 4.642اكربمن ك اجملدولة 2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة
إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  ، 0.05يتضح لنا ان معظم االساتذة م ىتمين بتطبيق الربنامج وادلسطر وادلعد
لتدريس كل مستوى تربوي يف مادة الًتبية البدنية والرياضية وفق ادلنهاج الًتبوي اجلديد ذلاتو ادلادة حيث انو معد
مسبقا وبذالك يستخدمون التقومي ادلستمر يف االختبارات من اجل تقريب االداء اجلماعي بُت التالميذ وذلك وفق
فصول السنة وبذلك يقومون بتقومي التالميذ لكل فصل .
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سؤال رقم  : 17ىل اضافة الرياضات الجماعية ستعوض التالميذ الضعفاء في الرياضات الفردية لحصة التربية
البدنية والرياضية؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

14

53.8

أحيانا

6

23.1

ال

6

23.1

المجموع

26

100

4.923

2

ك المجدولة مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)17ىل اضافة الرياضات الجماعية ستعوض التالميذ الضعفاء في الرياضات الفردية لحصة
التربية البدنية والرياضية.
اجلدول رقم ( :)17مدى احلكم على تعويض التالميذ الضعفاء يف الرياضات الفردية يف حصة الًتبية البدنية والرياضية
ومن خالل اجلدول (  )17نالحظ ان (  )14من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  % 53.8يؤكدون بان
الرياضات اجلماعية ستعوض التالميذ الضعفاء يف الرياضات الفردية ،اما االساتذة الالخرين فهم يؤكدون بان
ياضت اجلماعية التعوض التالميذ الضعفاء يف الرياضات الفردية .ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة
الر ا
وادلقدرة  4.923اكرب من ك  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى

0.05

،وكما يتضح لنا ان اغلبية االساتذة يراعون اذل الفروقات الفردية بُت التالميذ أي ان الرياضات اجلماعية بالفعل
تعوض الرياضات الفردية للتالميذ الضعفاء أثناء عملية التقومي وفق النظام اجلديد أي يقوم بتقومي كل مستوى على
حدا (ضعيف .متوسط.جيد.شلتاز)كما اهنهم يعتمدون على التقومي اجلماعي الذي ادرج ضمن النظام اجلديد عكس
مكان معمول بو يف السابق دون االىتمام الفروقات فيما بينهم وبالتارل

يهضم حق الضعفاء ويبقى ادلستوى ىو

السائد .وىنا ديكن القول بان التقومي يساعد التالميذ الضعفاء وخاصة يف الرياضات الفردية وبالتارل التقومي اجلديد
يعوض ذلم نقاط اليت ستضيع يف الرياضات الفردية وبالتارل ال يظهر ضعف للتالميذ وتكون النقاط متقاربة بُت
التالميذ .
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سؤال رقم  : 18ىل االعتماد على الرياضات الجماعية في التقويم اضافة للفردية ستؤثر على

أدائك في

البكالوريا للتربية البدنية والرياضية ؟
2

النسبة المئوية

ك

()%

المحسوبة

اإلجابة

التكرارات

نعم

14

53.8

أحيانا

7

26.9

ال

5

19.2

المجموع

26

100

2

ك المجدولة مستوى الداللة

5.154

3.84

درجة الحرية

1

0.05

الجدول رقم ( :)18ىل االعتماد على الرياضات الجماعية في التقويم اضافة للفردية ستؤثر على ادائك في
البكالوريا للتربية البدنية والرياضية
اجلدول رقم (  :)18مدى اعتماد الرياضات اجلماعية يف التقومي اضافة للفردية اليت ستؤثر على اداء التالميذ،ومن
خالل اجلدول ( )18نالحظ ان (  )14من االساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %53.8يؤكدون ان االعتماد
بالنسبللتالميذ،اما( )7من االساتذة يصرحون بُت احلُت
ة
على الرياضات اجلماعية يف التقومي بالفعل ستؤثر على االداء
واالخر ،اما البقية فهم يقرون بان ال ديكن ان نعتمد الرياضات اجلماعية يف التقومي اضافة اذل الفردية أي ال تؤثر على
اداء التالميذ ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  5.154اكرب من ك اجملدولة  2وادلقدرة ب 3.84
ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى

 0.05رغم النتائج ادلتحصل عليها اال ان بعض االساتذة

يؤكدون بأهنم يعتمدون على الرياضات اجلماعية على الرياضات الفردية وذلك من اجل تغطية الضعف القائم بُت
التالميذ وذلذا جاءت من اجلو تغَت ىذا النظام يف االختبارات وعلى مدار كل فصل وسنة لذا ازبذت الوزارة وأدرجت
ىذا التقومي وخاصة لدى مستوى سنة ثالثة ثانوي وىذا جلانا اذل دراستو دلعرفة نقائص التالميذ.

وكما تعتمد

الرياضات اجلماعية اضافة اذل الرياضات الفردية تؤثر على االداء بالنسبة للتالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية ,أي كما
كان يف السابق يعتمدون على الرياضات الفردية فقط ,اما اآلن مع تغَت النظام اجلديد تضاف أليهم الرياضات
اجلماعية فهي تعترب عبئ على التالميذ وخاصة ادلتفوقُت يف الرياضات الفردية.
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تفسير نتائج المحور األول المتعلق بالفرضية الجزئية األولى:

تشَت الفرضية األوذل إذل مدى استخدام التقومي القائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر يؤثر على انضباط التلميذ يف
حصة الًتبية البدنية والرياضية  .وعلى ىذا األساس تبُت من خالل اإلجابات دلعظم األساتذة وادلدونة يف اجلدول 01
أن أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يؤكدون بأن التقومي يزيد من انضباط التالميذ وبشكل دال إحصائي وىذا بنسبة
( ) %42.2وكذلك يف اجلدول رقم  02حيث يزيد التقومي الضغط على التالميذ حسب رأي األساتذة بنسبة
( ) %46.2وىي دالة إحصائية وكذلك اجلدول رقم  06حيث صلد معظم األساتذة يوافقون على ان التقومي وفق
النظام اجلديد بالفعل يساعد كنحن أساتذة يف اكتشافات أخرى كمشاكل التالميذ اجتماعيا ونفسيا وبدنيا واذل
غَتىا من األمور. .وكما توصلنا اذل بعض النتائج اليت جاءت متقاربة مع الفرضية االوذل االنتقال القائم على
االمتحان اذل التقومي ادلستمر يؤثر على سلوكات التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية,وىي مطابقة مع دراسة
"طو زلمود صاحل " .وىي كالتارل :
أن أستاذ التعليم الثانوي ليس لو االطالع الكايف بالتقومي وأنواع التقومي ،وكذلك عدم سبكنهم بصورة فعالة على اإلدلام
التام بصياغة األىداف اإلجرائية وسبيزىا عن األىداف التعليمية األخرى.
أن أغلبية األساتذة يف التعليم الثانوي يعرفون التقومي على أنو تقومي التلميذ من حيث النتائج احملصل عليها.
أن أغلبية األساتذة يف التعليم الثانوي ال يتحكمون يف معرفة شروط وكيفية صياغة اذلدف اإلجرائي.
أغلب األساتذة يتعاملون مع نوع واحد من التقومي وىو التقومي اإلصبارل العام.
إن األداة الفعالة عند أغلب األساتذة يف التعليم الثانوي ىي االختبارات الفصلية ويهملون االستجوابات اليومية
ومتابعة أثر التعليم.

تفسير نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الجزئية الثانية:
تشَت الفرضية الثانية إذل ان التقومي القائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر الذي يؤثر على معدل التلميذ يف
الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا ،وعلى ىذا األساس تبُت من خالل إجابات معظم االساتذة وادلدونة يف
اجلدول 6و 8و.9
جاءت كل النتائج معارضة ذلذا الطرح حبيث إتضح لنا ان األساتذة يستخدمون التقومي أثناء االختبارات بأن التقومي
يعكس مستوى التلميذ من حيث ادلعدل مع إضافة الرياضات اجلماعية شلا يرجع بالسلب على نتائج التالميذ وىذا
راجع إلدراج التقومي يف امتحان شهادة البكالوريا دلادة الًتبية البدنية والرياضية وبالتارل ىذا ال خيدم التالميذ بصفة
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عامة.وىي غَت مطابقة مع الدراسات السابقة الن الفرضية الثانية تتحدث عن ادلعدل وضلن دل نتوصل اذل ىذه
ادلعدالت لكي نقارهنا مع تلك الدراسة .
وانطالقا من سلتلف ىذه القراءات واستنادا إذل النتائج ادلتحصل عليها من اجلداول السابقة الذكر فنجد بأن
معدالت اليت يتحصل عليها التالميذ ستتأثر عليهم يف شهادة البكالوريا وىذا يرجع إذل ادراج التقومي اجلديد إضافة
إذل الرياضات اجلماعية اليت بررلت مؤخرا عكس ما كان معمول بو سابقا (التقومي القدمي) ،وتأيت ىذه النتيجة غَت
مطابقة للتوقعات ،وعليو نستطيع القول بأن الفرضية الثانية دل تتحقق.

تفسير نتائج المحور الثالث المتعلق بالفرضية الجزئية الثالثة:
تشَت الفرضية الثالثة إذل ان التقومي القائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر الذي يؤثر على أداء التالميذ يف حصة
الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا ،وعلى ىذا األساس تبُت من خالل إجابات معظم األساتذة أن عملية
التقومي ىي احلكم احلقيقي لكشف مستوى وأداء التالميذ يف مادة الًتبية البدنية والرياضية للسنة الثالثة ثانوي ،وعلى
ىذا األساس جاءت النتائج مؤيدة ذلذا الطرح وبقيم دالة إحصائيا حيث اتضح أن األساتذة يفضلون تقومي أداء
التالميذ بصفة مستمرة كما أنو ال يوجد أي نوع يفضلونو يف تقومي أدائهم بل أهنم يستخدمون كل أنواع التقومي
(ربصيلي ،تكويٍت ،تشخيصي) وذلك من أجل ربسُت أدائهم وىذا لكي ال يؤثر عليهم ،كما أن األساتذة يعتمدون
أثناء قيامهم بأنواع التقومي على سلم التنقيط يعتمدون عليو مسبقا يف التقومي.
انطالقا من سلتلف ىذه القراءات واستنادا إذل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر فنجد أن
التقومي القائم على االختبار إذل التقومي ادلستمر بالفعل يؤثر على أداء التالميذ وعليو نستطيع القول ان الفرضية الثالثة
أهنا ربققت.وىذا جاءت مطابقة مع الدراسات الستبقة وخاصة الدراسة االوذل وىي دراسة زلمود ,واذلدف من ىذه
الدراسة ىو مدى اىتمام االساتذة بتطبيق ىذا النظام يف ادلؤسسات الًتبوية وادلتعلقة بالتقومي احلديث.
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عرض ومناقشة نتائج المحور األول المتعلق بالفرضية الجزئية االولى الخاص بالتالميذ:
سؤال رقم  : 01ىل النظام الجديد للتقويم سيزيد من انضباطك في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

45

72.6

أحيانا

7

11.3

ال

10

16.1

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

43.194

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

جدول رقم :01يوضح حول مدى تاثَت التقومي على انضباط التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية نالحظ من
خالل اجلدول ان بعض التالميذ وادلقدر بُت  45تلميذ من اصل  62والبالغ نسبتهم  %.72.6باهنم يؤكدون بان
التقومي يؤثر على انظباطهم يف حصة الًتبية البدنية .اما 10من التالميذ يقرون ال ديكن التقومي ان يؤثر عليهم .اما
10من التالميذ يؤكدون بان التقومي احيانا يؤثر على انظباطهم التالميذ يف حصة الًتبية البدنية .
ومن خالل مقارنة بالنتائج بُت بدائل االجوبة ان ك  2احملسوبة ادلقدرة ب  43.194اكرب من ك 2اجملدولة ادلقدرة ب
3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى الداللة

 0.05وىذا يتماشى مع ما تدعو إليو نظام

اجلديد ادلعتمد يف تدريسيو يف مادة الًتبية والرياضية يف ادلؤسسات الًتبوية  .الن التقومي يساعد على تنظيم السلم
للعمل االداري الذي الينفصل على العمل الفٍت .كما يعترب التقومي ان لو اثر على انظباط التالميذ اثناء حصة الًتبية
البدنية والرياضية لشهادة البكالوريا لسنة ثالثة ثانوي .
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سؤال رقم  : 02ىل تغيير نظام التقويم يزيد من توتر التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

29

46.8

أحيانا

15

24.9

ال

18

29

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

5.258

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05
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1

الجدول رقم ( :)2ىل النظام الجديد للتقويم سيزيد الضغظ عليك في حصة التربية البدنية والرياضية .
اجلدول رقم (  :)2مدى احلكم زيادة الضغط على التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول ( )2
نالحظ ان (  )29من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  %46.8يدركون ان نظام التقومي يزيد الضغط على
التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية وان ( )18الباقُت ال يزيد الضغط عليهم  .وكذلك (  )15يقرون بُت احلُت
واالخر .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 5.258اكرب من ك  2اجملدولة ادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى . 0.05نالحظ ان نتائج ادلسجلة بان غالبية التالميذ يدركون بان التقومي
للنظام اجلديد سيزيد الضغظ على التالميذ اثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية اال ان البقية من التالميذ فئة قليلة بان
التقومي ال يزيد الضغط عليهم كما ان التقومي يعترب الية ناجحة وفعالة رغم الصعوبات اليت تواجهها ادلنظومة الًتبوية .
وبالتارل ىنا ديكننا ان نقول ان التقومي بالفعل يزيد الضغط على التالميذ اثناء احلصة دبا ان ىذا النظام جديد عليهم
وبذلك يكون التالميذ متوترون من صبيع النواحي .
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سؤال رقم  : 03ىي يساعدك التقويم الجديد في ضبط سلوكك في حصة التربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

42

67.7

أحيانا

17

27.4

ال

3

4.8

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

37.774

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

اجلدول رقم ( :)3ىل يساعد التقويم المستمر في ضبط سلوكات التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضة ؟
اجلدول رقم (  :)3يوضح مدى ضبط سلوكات التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية.من خالل اجلدول
2نالحظ ان ( )42من التالميذ وان الباقُت ال يساعد يف ضبط السلوك التالميذ ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن
ك 2زلسوبة وادلقدرة 37.774اكرب من ك 2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند
مستوى 0.05
نالحظ ان النتائج ادلسجلة يتضح لنا ان اغلبية التالميذ يسعون يف حلق االنسجام فيما بينهم الذي بدوره يعتمد على
التقومي من خالل معايَت علمية مثل مراعاة الفروق الفردية وذالك بعمل التقومي او بشكل فردي لكل افراد اجملموعة او
التقومي اجلماعي وىاتو األساليب ادلعتمدة عليها من شاهنا الوقوف على مستوى احلقيقي للتالميذ
نستنتج من ىذا ان التقومي ادلستمر يساعد يف ضبط السلوكات التالميذ اثناء احلصة .
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.وىنا ديكن ان

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 04ىل النظام الجديد للتقويم سيزيد من انسجامك مع زمالئك في حصة التربية البدنية
والرياضية؟
التكرارات

النسبة المئوية
()%

39

62.9

10

16.1

13

21

62

100

ك 2المحسوبة

24.613

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)4ىل النظام الجديد للتقويم سيزيد من انسجام التالميذ فيما بينهم في حصة التربية البدنية
والرياضية.
اجلدول رقم (  :)4مدى زيادة االنسجام بُت التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول (

)2

نالحظ ان ( )39من اصل والبالغ نسبتهم % 62.9يدركون ان نظام التقومي اجلديد سيزيد من االنسجام بُت
التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية وان الباقُت ال يزيد االنسجام بُت التالميذ ومن خالل مقارنة بنتائج صلد
بأن ك 2زلسوبة وادلقدرة  24.613اكرب من ك  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية عند مستوى 0.05
وىذا يدل على انسجام بُت التالميذ ضلو شلارسة حصة الًتبية البدنية والرياضية وعلى ضوء ىذا فان االساتذة
يستخدمون ,نظام التقومي الذي يعود على التالميذ باالنسجام حلصة الًتبية البدنية والرياضية شلا يبدون اىتمامهم
دبختلف االنشطة والتمارينات الرياضية .وديكن القول ان النظام اجلديد للتقومي سيزيد االنسجام والتفاىم بُت التالميذ
يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 05ىل تعتقد ان التقويم يؤثر في اتجاىك نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

28

45.2

أحيانا

19

30.6

ال

15

24.2

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

4.290

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)5ىل تعتقد ان التقويم يؤثر في اتجاىات التالميذ نحو ممارسة حصة التربية البدنية
والرياضية.
اجلدول رقم (  :)5مدى معرفة سلوك التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية من خالل اجلدول (  )5نالحظ ان
( )28من التالميذ من أصل  26والبالغ نسبتهم  %45.2يدركون بان التقومي يؤثر يف اذباىات التالميذ ام ا البقية
فهم اليدركون بان التقومي ال يؤثر يف اذباىات التالميذ يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .ومن خالل مقارنة بنتائج
صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  4.290من ك  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند
مستوى ، 0.05نالحظ ان النتائج ادلسجلة يتضح لنا بان اغلبية التالميذ يدركون بان التقومي يؤثر يف اذباىات
التالميذ اثناء احلصة كما يؤثر يف تطوير نتائج التالميذ لتحقيق نتائج احسن رغم وجود الالمباالة عند البقية فهي فئة
قليلة وبذالك ال يؤثرون على بقية التالميذ بصفة مستمرة  .وىنا يعترب ان التقومي يؤثر يف اذباىات التالميذ ضلو شلارسة
الًتبية البدنية والرياضية ومدى معرفة سلوكات التالميذ .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 06ىل التقويم المستمر الجديد يساعد االستاذ على تسيير الحصة ؟
النسبة ادلئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

44

71

أحيانا

9

14.5

ال

9

14.5

المجموع

62

100

()%

ك 2احملسوبة

39.516

ك 2اجملدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة احلرية

1

الجدول رقم ( :)6التقويم المستمر وفق النظام الجديد يساعد االستاذ على تسيير الحصة .
اجلدول رقم (  :)6مدى مساعدة التالميذ على تسيَت حصة الًتبية البدنية والرياضة وفق النظام اجلديد من خالل
اجلدول (  )6نالحظ ان (  )44من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  % 71يدركون ان نظام التقومي اجلديد
يساعد االستاذ يف تسيَت احلصة بالنسبة للتالميذ.
وان الباقُت من التالميذ ال يساعدىم التقومي اجلديد يف تسيَت احلصة ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة
وادلقدرة  39.516اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى
 0.05رغم النتائج ادلتحصل عليها ان معطم التالميذ يؤكدون ان النظام اجلديد للتقومي ادلستمر يساعد االساتذ يف
تسيَت احلصة من قبل التالميذ اثناء احلصة اال ان البقية من التالميذ واليت ال يستهان هبا مزالت دل تستطيع مسايرة
فلسفة النظام اجلديد ادلبٍت على تغيَت نظام التقومي اجلديد .وبالتارل ىنا نقول ان التقومي ادلستمر وفق النظام اجلديد
يساعد بالفعل االستاذ يف تسيَت حصة الًتبية البدنية والرياضية اي ان التالميذ واعوون دبا يقوم بو االستاذ.
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني المتعلق بالفرضية الجزئية الثانية الخاص بالتالميذ:
سؤال رقم  : 07ىل ستؤثر اضافة الرياضات الجماعية للتقويم على معدلك في حصة التربية البدنية
والرياضية؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

27

43.5

أحيانا

12

19.4

ال

23

37.1

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

5.839

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)7ىل ستؤثر اضافة الرياضات الجماعية للتقويم على معدلك في حصة التربية البدنية
والرياضية.
اجلدول رقم ( :)7مدى اضافة الرياضات اجلماعية للتقومي على معدالت يف حصة الًتبية البدنية والرياضية .من خالل
اجلدول (  )7نالحظ ان (  )27من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  %.43.5يدركون بان اضافة الرياضات
اجلماعية ستؤثر على معدالت التالميذ.اما ( )12من التالميذ والبالغ نسبتهم %19.4احيانا تتحقق واحيانا ال,اما
( )23من التالميذ والبالغ نسبتهم  %37.1يؤكدون بان التالميذ ال تؤثر عليهم اضافة الرياضات اجلماعية .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 5.839اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05نالحظ ان رغم النتائج ادلتحصل عليها تدل على ان جل التالميذ
يراعون بان اضافة الرياضات اجلماعية للتقومي ستؤثر على معدالهتم التالميذ,وىذا وفق مايدعو اليو ادلنهاج احلديث
دلادة الًتبية البدنية والرياضية من قبل وزارة الًتبية وىاتو ادلعضلة تكشف لنا عن حقيقة تطبيق االساتذة والتزامهم هبذا
النظام .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 08ىل التقويم المستمر الموافق للبرنامج السنوي يحسن من مستوى تحصيلك الدراسي ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

30

48.4

أحيانا

17

27.4

ال

15

24.2

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

6.419

ك 2المجدولة

مستوى الداللة

3.84

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)8ىل التقويم المستمر الموافق للبرنامج السنوي يحسن من مستوى تحصيلك الدراسي ؟
اجلدول رقم (  :)8مدى ترقب ربسُت من مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ وفق الربنامج اجلديد .و من خالل
اجلدول (  )8نالحظ ان ( )30من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم % 48.4يدركون بتحسُت ادلستوى
الدراسي بالنسبة للتالميذ يف شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية .اما البقية فهم يقرون بان ادلستوى ال
يتحسن.
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  6.419اكرب من ك اجملدولة  2وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05وىذا يدل على اىتمام التالميذ بتحسن ادلستوى التحصيل الدراسي
لنظام التقومي اجلديد الذي يقوم على زيادة يف مستوى التالميذ وذلذا فان التالميذ فهم يدركون قيمة االختبار يف
شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية واليت تعود على التلميذ من خالل االعتماد على معايَت منظمة ومنهجية
حديثة وىذا بناء على النتائج ادلتحصلُت عليها يف انواع الرياضات سواء الفردية او اجلماعية
النظام اجلديد حيسن من مستويات التالميذ يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا .
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.صحيح ان التقومي وفق

عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 09ىل معدل التلميذ الذي سيحقق في ىاتو الدورة ستكون تعكس مستوياتهم الحقيقية مقارنة
بالماضي ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

37

59.7

أحيانا

9

14.5

ال

16

25.8

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

20.548

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم (  :)9ىل المعدل يعكس مستوى التلميذ في امتحان التربية البدنية والرياضة في شهادة
البكالوريا مقرنة بالماضي؟

اجلدول رقم ( :)9مدى انعكاس مستوى التلميذ يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا و من خالل
اجلدول ( )9نالحظ ان (  )37من التالميذ من أصل 62والبالغ نسبتهم  %59.7يدركون بان فعال ادلعدل يعكس
مستوي التالميذ يف امتحان شهادة البكالوريا يف الًتبية البدنية والرياضية ,اما ( )9من التالميذ اهنم يقرون احيانا بان
ادلعدل يعكس مستوي التالميذ واحيانا ال ,اما البقية من التالميذ فهم يؤكدون بان ادلعدل ال يعكس مستوى التالميذ
بل مستواىم الدراسي خالل ادلوسم.
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 20.548اكربمن ك  2اجملدولة وادلقدرة 3.84ومنو توجد دالة
إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05نالحظ انو يتضح لنا ان التالميذ اهنم يعتمدون على نظام التقومي اجلديد
وذالك من اجل الوصول اذل مستوى التالميذ يف اختبارىم يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا ومدى
انعكاس ادلعدل عليهم حبيث يرصدون ادائهم وسبايزىم واختالفهم فيما بينهم دلختلف الرياضات منها الفردية
واجلماعية  .وىذا جاءت مطابقة نعم ان ادلعدل يعكس مستوى التالميذ يف امتحان الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا اي
ان بعض التالميذ يتاثرون بنقص يف ادلعدل الن يف ادلاضي كان يعتمدون على اجتياز االمتحان يف اواخر السنة وفقط عكس ما ىو
معمول بو حاليا .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 10ىل حسب رائك ان معدل التلميذ في البكالوريا للتربية البدنية والرياضية وفق التقويم القديم
يعكس مستوياتهم الحقيقية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

27

43.5

أحيانا

16

29

ال

19

27.4

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

3.935

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)10ىل حسب رائك ان معدل التلميذ في البكالوريا للتربية البدنية والرياضية وفق التقويم
القديم يعكس مستوياتهم الحقيقية ؟
اجلدول رقم ( :)10يوضح مدى انعكاس معدل التالميذ وفق النظام القدمي دلستوياهتم احلقيقية .و من خالل اجلدول
( )10نالحظ أن (  )27من األساتذة من أصل  26والبالغ نسبتهم  %43يدركون بان معدل التالميذ يف اختبار
الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يعكس مستوى التالميذ احلقيقية ,أما ( )19من التالميذ يقرون بان معدل
التالميذ ال يعكس مستواىم احلقيقي ,اما البقية من التالميذ فهم بُت احلُت واألخر .ومن خالل مقارنة بنتائج صلد
بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 3.935اكربمن ك

2اجملدولة

وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت تكرارات عند

مستوى  0.05وىذا يدل على أن نظام التقومي اجلديد يعكس مستوى التالميذ احلقيقية على معدالهتم وخاصة عند
إضافة الرياضات اجلماعية للتقومي الذي لو أمهية بالغة كما أن التقومي يستهدف كل مراحل التعلم اليت ترمي إذل تنمية
الكفاءات اليت دينكم للتلميذ من التصرف والتكيف مع الطرح العلمي ومستجداتو يف أن واحد .ىنا ديكن القول ان
معدل التالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا يعكس مستوياهتم احلقيقية ,عكس مكان معمول بو يف
السابق .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 11ىل تتوقع ان تتحصل على معدل عالي في البكالوريا للتربية البدنية والرياضية وفق النظام
الجديد ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

39

62.9

أحيانا

7

11.3

ال

16

25.8

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

26.355

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)11ىل تتوقع ان تتحصل على معدل عالي في البكالوريا للتربية البدنية والرياضية وفق النظام
الجديد؟
اجلدول رقم (  :)11مدى توقع احلصول على معدالت عالية يف شهادة البكالوريا وفق النظام اجلديد يف الًتبية البدنية
والرياضية.ومن خالل اجلدول (  )11نالحظ ان (  )39من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم %62.9
يدركون بان ادلعدالت اليت يتحصل عليها التالميذ يف شهادة البكالوريا ستكون عالية وفق النظام اجلديد يف امتحان
الًتبية البدنية والرياضية ,اما ( )7من التالميذ فهم يؤكدون بان ال ديكن للتالميذ احلصول على معدالت عالية يف
الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا وفق النظام اجلديد,اما ( )16من بقية التالميذ فهم بُت احلُت واالخر،
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة ب  26.355اكرب من ك

 2اجملدولة

وادلقدرة ب 3.84ومنو

توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05كما تبُت النتائج ان التالميذيف حصة الًتبية البدنية والرياضية
يف الطور الثانوي لسنة ثالثة ثانوي انو ىناك اشكال مفاىيمي خبصوص تطبيق نظام التقومي لتدريس مادة الًتبية البدنية
والرياضية انو غَت موحد من قبل االساتذة باعتباره نظام جديد مبٍت على التقومي يف ادلستقبل مثل تغَت نظام التقومي
دلادة الًتبية البدنية والرياضية وادراجو يف امتحان البكالوريا يف ادلؤسسات الًتبوية ,كما ان اغلب التالميذ يؤمنون بان
ادلعدالت ستكون عالية وفق النظام اجلديد.
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 12ىل ترى ان الطريقة التقليدية في التقويم احسن من الطريقة الحديثة بالنسبة اليك؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

27

43.5

أحيانا

16

25.8

ال

19

30.6

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

3.129

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)12ىل معدل التلميذ المتحصل عليو في التربية البدنية والرياضية ثؤثر عليو في شهادة
البكالوريا .
اجلدول رقم (  :)12مدى تاثَت معدل التلميذ ادلتحصل عليو يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادة البكالوريا .و من
خالل اجلدول (  )27من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  %.43يدركون بان الطريقة التقليدية احسن من
الطريقة احلديثة بالنسبة اليهم.واما ( )16من التالميذ فهم يقرون بان الطريقة التقليدية تكون احيانا احسن واحيانا
الطريقة احلديثة احسن.واما ( )19من التالميذ الباقُت فهم يؤكدون بان الطريقة احلديثة احسن من التقليدية يعٍت
طريقة نظام لتقومي اجلديد ىي االحسن ,ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة ب 4.129اكرب من
ك 2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05وبالتارل تبُت النتائج بان
غالبية التالميذ ذبمع على ان التقومي اجلديد انو الية ناجعة ورغم الصعوبات اليت جيدوهنا يف تطبيقها اي اهنم يؤمنون
انو يصلح لتطبيق واحلكم على مستوى وقدرات التالميذ بناحية علمية حىت ولو كانوا اليطبقونو وىذا من خالل
الصرامة يف التطبيق ويف التقومي ادلبٍت على معايَت علمية ,كما عرب التالميذ عن رايهم بان الطريقة احلديثة احسن من
الطريقة القددية (التقليدية )وىذا راجع اذل تطبيق النظام اجلديد وىو تغيَت نظام التقومي .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث المتعلق بالفرضية الجزئية الثالثة الخاص بالتالميذ :
سؤال رقم  : 13ىل التقويم الحديث يعتمد على ادائك في رصد العالمة المتحصل عليها في التربية البدنية
والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

42

67.7

أحيانا

10

16.1

ال

10

16.1

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

33.032

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)13ىل التقويم الحديث يعتمد على ادائك في رصد العالمة المتحصل عليها في التربية
البدنية والرياضية؟
اجلدول رقم (  :)13مدى اعتماد اداء التالميذ يف رصد العالمات ادلتحصلُت عليها يف الًتبية البدنية والرياضية .و من
خالل اجلدول (  )13نالحظ ان (  )42من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  %76.7يدركون ان عملية
التقومي احلديثة تعتمد على رصد العالمة ادلتحصل عليها التالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية .واما الباقُت جاءت بُت
احلُت واالخر ,ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 33.032اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة ب
 3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05نالحظ ان اغلبية التالميذ يسعون اذل تطوير
مستوى تقوديهم يف مادة الًتبية البدنية والرياضية كما اهنا عملية التقومي احلديثة تعتمد على االداء وذلك من خالل
معايَت وتقنيات علمية وذلذا ديكن االعتماد على التقومي بان يكون مقنن الذي يسعى كل استاذ هناية كل حصة
تكوينو للتالميذ يف رياضة ما.
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 14التقويم الحديث اليعتمد على نتائجك في الرياضات الفردية فقط.؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

27

43.5

أحيانا

18

29

ال

17

27.4

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

2.935

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم ( :)14التقويم الحديث اليعتمد على نتائجك في الرياضات الفردية فقط.؟ .
اجلدول رقم (  :)14يوضح مدى اعتماد التقومي احلديث على اداء التالميذ يف رصد العالمة ومن خالل اجلدول
( )14نالحظ ان (  )27من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم  %.43.5يدركون ان نظام التقومي احلديث ال
يعتمد على نتائج التالميذ يف الرياضات الفردية فقط بل يعتمد على الرياضات اجلماعية ,اما ( )18من التالميذ فهم
يؤكون بُت احلُت واالخر على التقومي احلديث انو احيانا يعتمد واحيانا ال يعتمد وال ىذا يوجد تناقض بُت التالميذ
,واما()17من التالميذ الباقُت فهم يقرون بان التقومي احلديث يعتمد على نتائج التالميذ يف الرياضات الفردية فقط .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  2.935اقل من ك

2اجملدولة

وادلقدرة ب  3.84ومنو ال توجد

دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05تينب ان اغلبية التالميذ ذلم توجو ضلو التقومي احلديث الذي ال
يعتمد على نتائجهم يف الرياضات الفردية فقط بل ىناك رياضات صباعية مادة الًتبية البدنية والرياضية كما اهنم
يهملون ادلفاىيم النظرية اليت تلقوىا اثناء تكوينهم ,وذلك راجع اذل تغَت نظام التقومي الذي يرونو انو خيدمهم كثَتا
عكس النظام القدمي  .بالفعل نقول ان التقومي احلديث يعتمد على نتائج التالميذ ليس فقط يف الرياضات الفردية بل
اجلماعية كذلك .
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عشض وينالشت اننخائج

انفصم انشابع

سؤال رقم  : 15ىل اضافة الرياضات الجماعية للتقويم سترفع من مستوى ادئك للتربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

35

56.5

أحيانا

14

22.6

ال

13

21

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

14.953

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

0.05

درجة الحرية

1

الجدول رقم (  :)15ىل اضافة الرياضات الجماعية للتقويم سيرتفع من مستوى االداء في التربية البدنية
والرياضية .
اجلدول رقم (  :)15مدى احلكم على زيادة الرياضات اجلماعية للتقومي من ارتفاع مستوى االداء للتالميذ يف الًتبية
البدنية والرياضية من خالل اجلدول (  )15نالحظ ان (  )35من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم 56.5
%يدركون ان اضافة الرياضات اجلماعية للتقومي بالفعل سًتتفع من مستوى اداء التالميذ ,اما (

)14من التالميذ

احيانا ترتفع واحيانا ال ترتفع ,اما ( )13من التالميذ فهم يؤكدون بان الرياضات اجلماعية للتقومي ال ديكنها ان ترتفع
من اداء التالميذ ,اما .ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 14.953اكرب من ك  2اجملدولة وادلقدرة
ب 3.84ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  ، 0.05نالحظ ان رغم النتائج ادلتحصل عليها
تدل على ان معظم التالميذ يعتمدون على الرياضات اجلماعية وذلك من اجل رفع مستوى ادائهم أي االعتماد على
نظام التقومي اجلديد اال ان مايدعو اليو ادلنهاج دلادة الًتبية البدنية والرياضية الذي يقوم على تقومي كل رياضة على
حدى .ىنا ديكننا ان نقول ان الرياضات اجلماعية زبدم التالميذ وخاصة الضعفاء يف الرياضات الفردية وبالتارل يعترب التقومي زيادة من
مستوي التالميذ وخاصة يف االداء .
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انفصم انشابع

سؤال رقم  : 16التقويم المستمر يقضي على الفروقات بين التالميذ من خالل االداء الجماعي ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

40

64.5

أحيانا

10

16.1

ال

12

19.4

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

39.516

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)16التقويم المستمر يقضي على الفروقات بين التالميذ من خالل االداء الجماعي .
اجلدول رقم (  :)16مدى من خالل اجلدول (  )16نالحظ ان (  )10من التالميذ من أصل  62والبالغ نسبتهم
 %64.5يدركون ان نظام التقومي ادلستمر احيان ا يقضي على الفروقات بُت التالميذ واحيانا ال ,اما (

)40من

التالميذ يؤكدون اهنم التقومي ادلستمر يقضي على الفروقات بُت التالميذ من خالل االداء اجلماعي .اما(

)12من

االساتذة الباقُت فيؤكدون بان التقومي ال يقضي على الفروقات بُت التالميذ من خالل االداء اجلماعي فيما بينهم .
ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2ادلحسوبة وادلقدرة 39.516اكربمن ك اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو توجد
دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  ، 0.05يتضح لنا ان معظم التالميذ مهتمُت بتطبيق الربنامج وادلسطر
وادلعد اليهم يف كل مستوى تربوي يف مادة الًتبية البدنية والرياضية وفق ادلنهاج الًتبوي اجلديد ذلاتو ادلادة حيث انو
معد مسبقا وبذالك يستخدمون التقومي ادلستمر يف االحتبارات من اجل تقريب االداء اجلماعي بُت التالميذ وذلك
وفق فصول السنة وبذلك يقومون بتقومي التالميذ لكل فصل .ومنذ ادراج نظام التقومي فال يوجد فروق كثَتة بُت
التالميذ وخاصة من حيث االداء اجلماعي لذا يعترب التقومي وسيلة ناجحة وفعالة يف ادلؤسسات الًتبوية .
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انفصم انشابع

سؤال رقم  : 17ىل التقويم الحديث يلبي حاجتك في مادة التربية البدنية والرياضية ؟
النسبة المئوية

اإلجابة

التكرارات

نعم

22

35.5

أحيانا

23

37.1

ال

17

27.4

المجموع

62

100

()%

ك 2المحسوبة

11.32

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)17ىل التقويم الحديث يلبي حاجتك في مادة التربية البدنية والرياضية؟
اجلدول رقم (  :)17مدى احلكم على تلبية حاجات التالميذ يف مادة الًتبية البدنية والرياضية ومن خالل اجلدول
( )17نالحظ ان (  )23من االساتذة من أصل  62والبالغ من التالميذ نسبتهم  %37.5يؤكدون بان التقومي
احلديث احيانا يليب واحيانا ال يليب ،اما التالميذ الالخرين( )22والبالغ نسبتهم  %35.5فهم يؤكدون بان التقومي
احلديث نعم يليب حاجاهتم،واما التالميذ ادلتبقُت فهم يقرون بان التقومي احلديث ال يليب حاجاهتم يف مادة الًتبية البدنية
والرياضية ومن خالل مقارنة بالنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة 11.32اكرب من ك 2واجملدولة وادلقدرة ب 3.84
ومنو توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى ، 0.05وكما يتضح لنا ان اغلبية التالميذ يراعون اذل تلبية
حاجاهتم بفضل التقومي احلديث

أي ان التقومي احلديث يليب متطلباهتم اثناء اجراء االختبار يف مادة الًتبية البدنية

والرياضية اثناء عملية التقومي وفق النظام اجلديد

أي يقوم بتقومي كل مستوى على حدى (ضعيف

.متوسط.جيد.شلتاز)كما اهنهم يعتمدون على التقومي احلديث الذي ادرج ضمن النظام اجلديد عكس مكان معمول
بو يف السابق دون االىتمام اذل الرياضات االخرى .كما يقوم التقومي احلديث يف تلبية حاجيات التالميذ يف مادة
الًتبية البدنية والرياضية,يعٍت التقومي احلديث افضل من التقومي القدمي.
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سؤال رقم . :18ىل االعتماد على الرياضات الجماعية في التقويم اضافة للفردية ستؤثر على ادائك في
البكالوريا للتربية البدنية والرياضية
اإلجابة

التكرارات

النسبة المئوية
()%

نعم

36

58.1

أحيانا

12

19.4

ال

14

22.6

المجموع

62

100

ك 2المحسوبة

17.161

ك 2المجدولة

3.84

مستوى الداللة

درجة الحرية

0.05

1

الجدول رقم ( :)18ىل االعتماد على الرياضات الجماعية في التقويم اضافة للفردية ستؤثر على ادائك في
البكالوريا للتربية البدنية والرياضية.
اجلدول رقم (  :)18مدى اعتماد الرياضات اجلماعية يف التقومي اضافة للفردية اليت ستؤثر على اداء التالميذ،ومن
خالل اجلدول (  )18نالحظ ان (  )36من االساتذة من أصل  62والبالغ نسبتهم  %58.1يؤكدون ان االعتماد
على الرياضات اجلماعية يف التقومي بالفعل ستؤثر على االداء بالنسة اليهم،اما( )12من االساتذة يصرحون بُت احلُت
واالخر ،اما البقية فهم يقرون بان ال ديكن ان تعتمد الرياضات اجلماعية يف التقومي اضافة اذل الفردية اي ال تؤثر على
ادائهم ومن خالل مقارنة بنتائج صلد بأن ك  2زلسوبة وادلقدرة  17.161اكرب من ك 2اجملدولة وادلقدرة ب  3.84ومنو
توجد دالة إحصائية بُت التكرارات عند مستوى  0.05رغم النتائج ادلتحصل عليها اال ان بعض التالميذ يؤكدون
باهنم يعتمدون على الرياضات اجلماعية على الرياضات الفردية وذلك من اجل تغطية الضعف القائم بينهم وذلذا
جاءت من اجلو تغَت ىذا النظام يف االختبارات وعلى مدار كل فصل وسنة لذا ازبذت الوزارة وادرجت ىذا التقومي
وخاصة لدى مستوى سنة ثالثة ثانوي وىذا جلانا اذل دراستو دلعرفة نقائصهم.

وذلذا تعترب الرياضات اجلماعية يف

التقومي اضافة اذل الرياضات الفردية بالفعل ستؤثر على اداء التالميذ يف البكالوريا للًتبية البدنية والرياضية .
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مناقشة الفرضية العامة:
من خالل ما استعرضنا اليو يف حبثنا ىذا من احملاور ادلتعلقة باالساتذة والتالميذ وجدنا ان يف اغلب االحيان ان كلتا
احملاور سواء من طرف االساتذة والتالميذ موافقُت وخاصة يف احملور االول والثالث ,والذي حيتوي على االداء والسلوك
اي ان التقومي اجلديد بالفعل يساىم يف اصلاح ىذا النظام,و من خالل ما اطلعنا واعتمادنا على االستبيان لكال
الطرفُت اال ان دلسنا من كال الطرفُت ان ىذا النظام يف ربسن ,وكما أسفرت النتائج على وجود يف اغلب األحيان
على وجود دالالت احصائية بُت التكرارات يف تقومي التالميذ من طرف األساتذة ,وكما هتدف دراستنا اذل تطوير
فعالية التقومي من حيث االداء واالنضباط والسلوكات وادلعدالت والتحصيل الدراسي وغَتىا وذلك دلعرفة نقاط
ضعف وقوة التالميذ.
ديكن أن للتقومي معايَت جيب باالعتماد على ما يتحقق من األىداف ادلتفق عليها مع األساتذة وعلى ضوء ذلك
يستطيع كل أستاذ أن عملية التقومي تعتمد على النشاط التعليمي لتالميذ سنة ثالثة ثانوي .كما تطابقت دراستنا يف
اغلب االحيان مع دراسة "طو زلمود صاحل"واليت اسفرت على نتائج متقاربة مع دراستنا واليت سبيزت باهنا تنوعت من
حيث االدوات صبع البيانات حبيث تناولت كل جانب ديكن من ورائو الوقوف على مستوى اداء وسلوكات التالميذ
وتظهر ورائو فاعلية يف االداء والتحصيل الدراسي (ادلعدل ) والسلوكات.
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االستنتاج العام:
انطلقت الدراسة الراىنة من إشكالية ىل ت

اثَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية يؤثر على مستوى

ثالثة ثانوي ،وتبحث يف ثالث زلاور رئيسية:
 ىل التقومي قائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر يؤدي إذل انضباط التالميذ؟. ىل التقومي القائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر يؤثر على معدل التالميذ يف الًتبية البدنية والرياضية يف شهادةالبكالوريا؟.
 ىل التقومي القائم على االمتحان إذل التقومي ادلستمر يؤثر على أداء التالميذ فردي وصباعي؟.بعدما انطلقت الدراسة يف إطار نظري عام يشتمل على كيفيات التقومي وفق النظام اجلديد بعد ذلك انتقلنا
إذل اجلانب التطبيقي الذي حددنا فيو اسًتاتيجيات الدراسة ادلعتمدة يف ادلنهج الوصفي هبدف تنظيم طريقة تتناول
دراسة واختبار عينة عشوائية مكونة من  26أستاذ يدرسون مادة الًتبية البدنية والرياضية بالطور الثانوي مستهدفُت يف
الدراسة بعد استكمال إجراءات الدراسة من كل اجلوانب التخطيطية انتقلنا إذل ربليل وتفسَت النتائج اليت توصلنا
إليها من خالل االستبيان ادلوجو لألساتذة والذي من خاللو توصلنا إذل ربقيق جزئي للفرضية األوذل والفرضية الثالثة
أما الفرضية الثانية دل تتحقق واستنادا على األجوبة ادلقدمة من طرف األساتذة عن كل زلور فتبُت أن األساتذة
يستخدمون التقومي اجلديد وفق ادلنهج احلديث يف حصة الًتبية البدنية والرياضية.
ومن ىذا ادلنظور نتوصل أخَتا إذل ربقيق الفرضية العامة واليت مفادىا ت

اثَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية

والرياضية وتأثَته على سلوك سنة ثالثة ثانوي ،ومن خالل ربقيق الفرضيتُت اجلزئية نوكد على ربقيق الفرضية العامة.
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التوصيات واالقتراحات
بناء على ما توصلت إليو الدراسة الراىنة والتحديات كاليت يواجهها النظام الًتبوي أو أي نظام تربوي آخر
يف ظل اإلصالحات الًتبوية من إشكالية تغيَت نظام التقومي دلادة الًتبية البدنية والرياضية دلستوى سنة ثالثة ثانوي اليت
أثارت رغبة الباحثُت يف التعميق فيها ورغبة االساتذة الًتبويُت يف التمكن من كفاءات التقومي التعلمات أضمن ىذا
التوجو فإننا نقًتح ما يلي:
 االىتمام اجليد على إقامة دورات تكوينية منتظمة أثناء اخلدمة للرفع من الكفاءات األدائية وإثراء معارفهم الًتبويةمن أجل ربقيق رىان اإلصالح الًتبوي ألنو من الصعب تغيَت أو تطوير ادلمارسات الًتبوية دون مرور األساتذة
بربنامج تكويٍت حيدد مهامو وتنمية كفاءاتو .
 مراعاة الفروق الفردية وذلك بإدماج تقومي األساتذة خالل السنة الدراسية وبذلك تعطى للمادة قيمتها احلقيقيةوكذلك تعطى األساتذة مكانتهم احلقيقية ويصبح بذلك التلميذ يعطي أمهية كبَتة للمادة فعدم إدماج تقومي األستاذ
يفقده السيطرة على التالميذ وكذلك يعطي التالميذ الذين ديارسون الرياضة خارج ادلؤسسة ،ويف فرق النخبة فرص
أكرب من زمالئهم.
 مراجعة يف تصحيح سلم التنقيط حسب ادلستوى احلقيقي للتالميذ._.اىتمام دلادة الًتبية البدنية والرياضية واعطائها قيمتها احلقيقية من طرف وزارة الًتبية الوطنية .
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الخاتمة:
إن عملية التقومي وفق ادلنهاج اجلديد ذلا دور كبَت يف ربسُت أداء التالميذ ،كما أنو يبُت مدى صلاح أي
عمل ،ويعمل على ضبط وتصحيح جوانب النقص وكذلك االجيابيات من أي عمل ويعمل كذلك على ضبط
احلصيلة االصبالية اخلاصة بالعملية الًتبوية عموما والًتبية البدنية خصوصا من حيث مردودية ومدى ربقيق األىداف
ادلرجوة.
وكما تطرقنا يف حبثنا ىذا الذي حاولنا فيو التطرق إذل صبيع اجلوانب العلمية الًتبوية وحاولنا أن نقف عند كل
ادلراحل وبينا اجلوانب السلبية واإلجيابية يف ىذه العملية فوقفنا عند النتائج اليت توصلنا إليها أثناء دراستنا وربليلنا
للنتائج ادلتحصل عليها وخلصنا إذل توصيات واليت نأمل أن تأخذ مأخذ اجلد وزلاولة تصحيح السليب منها واالستفادة
من االجيابيات اليت توصلنا إليها ،وبذلك نعطي العملية التقوديية معناىا احلقيقي وال يكون رلرد عملية تقوم هبا ومنر
وال نقف عندىا كما نأمل من خالل حبثنا ىذا أن نكون قد سامها ولو ببساطة يف ىذا البناء العظيم وىو ادلنظومة
الًتبوية اجلزائرية واليت ىي مستقبل أوالدنا ألهنم أمل اجلزائر وضباة الوطن ورجاء ادلستقبل ،إن الًتبية البدنية ىي جزء
من العملية الًتبوية ويعترب التقومي احملطة احلقيقية اليت من خالذلا نستطيع أن نعرف أين ضلن ،ومن خالل حبثنا ىذا
عرفنا أين يكمن احلل وقدمنا بعض احللول واليت نرجو أن نكون قد أفدناكم هبا من أجل إصلاح ىذه ادلادة وإعطائها
مكانة حقيقية ودورىا الفعال ضمن العملية الًتبوية عامة.
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 04ثانوية مولود قاسم نايت بمقاسم السيميس ورقمة

03

 05ثانوية العربي قويدر حي القصر ورقمة

03

 06ثانوية أحمد خميل ورقمة

03

 07ثانوية محمد العيد آل خميفة

02

 08ثانوية مبارك الميمي ورقمة

02

 09ثانوية محمد بن الحاج عيسى عين البيضاء ورقمة

02

 10ثانوية عبيدلي أحمد حي النصر ورقمة

02

