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اإلهداء
بسم اهلل  ،اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك  ،والصالة
والسالم على خير عباد اهلل محمد(ص) المبعوث رحمة للعالمين أما بعد :
أهدي هذا العمل المتواضع إلى :
منبع الحنان ورمز العطاء  ،إلى نور طريقي ومنبع طموحي أمي الحبيبة حفظها اهلل
من كان حبه واهتمامه قوام عزيمتي  ،إلى ضياء حياتي أبي الغالي حفظه اهلل كل إخوتي
وأخواتي(رمزي زوجته،مرجانة،يوسف وزوجته،ياسين،احالم واحبايب ق لبي بيسو وسيرين )
وجميع أق اربي
إل ى صديق ائي (كاميليا،يمونة،صف اء،نضال،حليمة،نريمان ،سارة،هدى)...
إل ى من شاركوني أوق اتي وكانوا معي في السراء والضراء(عيسى وحمزة)
إل ى كل طلبة وأساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنيو الرياضية
بجامعة ق اصدي مرباح.

وشك را

الشكر
بسم اهلل  ،اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ،
والصالة والسالم على خير عباد اهلل محمد(ص) المبعوث رحمة للعالمين أما بعد :
اوال وقبل كل شئ الحمد اهلل ونشكر فضله على توفيقه لنا وعودنه لنا في انجاز
هذا العمل المتوضع تم نتقدم بالشكر الجزيل لالستاذ الف اضل المشرف علينا
والذي زودنا بالنصح واالرشاد،الدكتور "محمد مجيدي" و"االستاذ طارق
شنق ال "واهلل في عون العبد مادام العبد في العون اخيه كما نوجه شكرنا الى
جميع استذتنا بمعهدالتربية البدنية والرياضية
ومديري واستاتذة الثانويات الذين مدوا يد العون لتا في انجاز هذا البحث.
وشك را

الملخص
ىدفت الدراسة اذل تعرؼ على مدى ادراؾ التلميذ الكفايات الًتبوية (الكفاءات التدريسة و القيم الشخصية)ؼبدرسي الًتبية
. وعالقتها بدافعية التعلم بُت التالميذ فيما بينهم،البدنية والرياضية وربديد مستوياهتم
حبيث مت استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي عالقة االرتباط كفايات الًتبوية ؼبدرس و دافعيتهم لتعلم دخل القسم حيث تكونت
مت من خالؿ الكشف عن عالقة ارتباطيو بُت الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية لدى مدرسي،  تلميذ756 عينة الدراسة من
وذلك باستخداـ أدوات،الًتبية البدنية و الرياضية من وجهة تقديرات تالميذىم وبُت دافعية ىذا األخَت للتعلم داخل صباعة القسم
استبياف استطالع أراء التالميذ حوؿ التالميذ حوؿ كفايات مدرسيهم الًتبويةو مقياس دافعية التعلم الذي استخدمو أستاذ9البحث
وباستعانة بالوسائل االحصائية اؼبناسبة كاؼبتوسطا ت اغبسابية و معامل ارتباط" بَتسوف" كوسيلة لقياس شدة، مساحلى صغَت
سبالتوصل اذل النتائج، ؼبعرفة داللة الفروؽ بُت متوسطات عينتُت،واختبار(ت)لعينتُت مستقلتُت،واذباه العالقة بُت متغَتين عشوائيُت
9التالية
كما اف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة، وؾبموعة القيم الشخصية،وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة احصائيا بُت الكفايات التدريس
وكذلك، ودالة احصائيا بُت دافعية التالميذ للتعلم وبُت مستوى ادراكهم للكفايات الًتبوية لدى مدرسي الًتبية البدنية والرياضية
.توجد فروقات يف مستوى دافعية التالميذ للتعلم من ناحية اعبنس
. الدافعية،  القيم، الكفاية: الكلمات المفتاحية
Summary:
The study aimed to identify the extent of awareness of student educational
competencies (competencies Hebron University and personal values) for teachers of physical
education, sports and determine their levels, and its relationship to learning motivation among
students among them.
So is the use of descriptive and analytical approach to determine the educational
qualifications of the teacher association and Dfiethm to learn section entered where the study
sample consisted of 167 pupils have been through the detection of correlation between the
teaching competencies and personal values among teachers of physical education and sports
from the point of their pupils estimates and the motivation of the latter learning within the
group section, using research tools: a questionnaire seeking the views of students about the
students about the efficiencies of their teachers Alterbuaho motivation to learn the scale used
by the professor small Mssahely, and with help of appropriate means of statistical Kalmtostat
calculation and correlation, "Pearson" coefficient as a means to measure the intensity and
direction of the relationship between two random variables, The t-test for two independent
samples, to see the significance of differences between the averages of two samples,
Tmaltousel to the following results:
There is a positive and statistically significant between the competencies of teaching
correlation, and a set of personal values, there is also a correlation is positive and statistically
significant between the motivation of students to learn and the level of their awareness of the
educational qualifications of the teachers of physical education and sports, as well as there are
differences in the level of motivation of students to learn in terms of sex.
Key words: efficiency, values, motivation.
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مقدمة
مقدمة:
اىتم علم النفس و الًتبية دبوضوع الشخصية منذ ألقدـ واليت كانت يف كل مرة تشكل ؿبكا وؾباال
للنقاش كبَتين ،فمنهم من نظر إليها من جانب مكوناهتا ومنهم من ينظر إليها من جانب أبعادىا ومبوىا وتطورىا
وبنائها واختلفوا أيضا يف ؿبدداهتا بُت ما ىو وراثي وما ىو بنيوي .وكذا طرؽ قياسها وكاف كل ذلك على أساس
نظريات متعددة ومتباينة فهذا يتميز بشخصية تظهر روح أداء الواجب واحًتاـ العمل وعدـ االكًتاث للتقاليد
وىذا قبد عنده العاطفة تغلب على التفكَت واؼبيل إذل اػبياؿ ،وىذا منطوي وآخر تبد اإلنباؿ وغَتىا كل ىذا
جعل من دراسة الشخصية موضوع أو ؿبل إثارة للجدؿ و التساؤؿ وعلى درجة كبَتة من االختالؼ والتضارب.
تعترب عملية الًتبية الوسيلة اليت يستطيع هبا اإلنساف ربقيق حاجياتو والوصوؿ إذل غاياتو واحملافظة على بقاء
جنسو ،ىذه الًتبية اليت تعٍت كل نشاط يؤثر يف الطفل سواء كاف الطفل نفسو أو البيئة الطبيعية االجتماعية اليت
يعيش فيها ،وتتناوؿ عملية الًتبية شخصية الفرد من كافة جوانبها اعبسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية
والوجدانية ،كما تعترب الًتبية البدنية و الرياضية أحد اؼبيادين اؽبامة للًتبية الشاملة  ،تسعى إذل نفس الغايات اليت
تسعى الًتبية إذل بلوغها ،وأصبحت يف العصر اغبديث من اجملاالت اليت توسعت بشكل كبَت على اؼبستوى
االجتماعي بعد أف زاد وعي اعبماىَت بقيمها الصحية و الًتووبية والًتبوية ولقد أصبحت من األنشطة اإلنسانية
اؼبتدخلة يف وجداف الناس صبيعا على ـبتلف أعمارىم وثقافتهم وطبقاهتم ،فالطفل الصغَت و اؼبرأة اؼبسنة و ابن
القرية وابن اغبضر صبيعا قد استوعبوا مفهوـ الرياضة و أدركوا معناه ومغزاىا.

1

وال جداؿ يف أف عملية التجديد والتطوير يف ـبتلف اؼبيادين مسألة طبيعية ،بل ضرورة تقتضيها التغَتات
واؼبستجدات ،هبدؼ التطوير وربقيق الفعالية والسعي كبو األفضل يف كل مناحي اغبياة "،فاألوذل بالتطوير ىو
قطاع الًتبية والتعليم ،باعتباره الثروة اليت ال تنضب والعمود األساسي لبناء ؾبتمع اؼبعرفة الذي أصبح ظبة العصر
اغبديث.
ولتحقيق ذلك ال بد من االىتماـ دبقومات وكفاءات اؼبريب اؼبعرفية والوجدانية والبدنية واالجتماعية ،وكذا
االىتماـ بأركاف العملية التعليمية األخرى كاؼبنهج الدراسي وسلوؾ التالميذ وذلك ؼبا ؽبذه األخَتة من آثار
ودالالت تربوية تؤثر وتتأثر هبا ،فاؼبريب الكفء يبقى صماـ األماف للعملية التعليمية.

-1فايز مهنا،التربية الرياضية الحديثة.ليبيا9طرابلس للدراسات والًتاجم والنشر،7874،ص.84

مقدمة
ويشَت عزيز حنا وآخرون  ،إذل أف قباح عملية اعبودة يف التعليم يرجع إذل دور اؼبعلم دبا يباثل ، 60 %يف
حُت إمبا سبثلو العناصر األخرى من أركاف عملية التعليم كاؼبناىج اؼبدرسية واإلدارة ال يتجاوز ،%31وبالرغم من
تطور مستحدثات الًتبية وما تقدمو تكنولوجيا التعليم من أساليب ووسائل مبتكرة تستهدؼ تسيَت عملية
التعليم،فاف اؼبعلم ال يزاؿ وسيظل العامل اغباسم يف ىذا اجملاؿ فهو الذي ينظم اػبربات التعليمية ،وينفذىا
لتحقيق األىداؼ احملددة ويقيم مظاىر قباحو وفشلو.1
ؽبذا أكدت يف ىذه الدراسة على ؾبموعتُت من الكفاءات الًتبوية ،اليت ينبغي توافرىا لدى مريب الًتبية البدنية
والرياضية ،واليت من شأهنا أف تؤثر على دافعية تالمذهتم لتعلم اؼبادة الدراسية ،يف ضوء طبيعة التفاعل بُت اؼبريب و
 ،التالميذ تتصل اجملموعة األوذل دبهاـ التدريس(كفاءات تدريسية) ،من زبطيط وتنفيذ وتقوًن الدرس وكذا إدارة
وتنظيم الفصل ،أما اجملموعة الثانية فتتصل بشخصية اؼبعلم (القيم الشخصية) ،وتتمثل يف القيم اعبسمية وقيم
الوقت و القيم األخالقية(النفسية ،االجتماعية ,الوجدانية).
وىذا ؼبا يبكن أف تقدمو من أنبية و إسهامات نظرية وتطبيقية من خالؿ دراسة العالقة القائمة بُت دافعية تعلم
التالميذ ؼبادة الًتبية البدنية وطبيعة العالقة التفاعلية داخل صباعة القسم ،وبُت متغَتات الكفاءات الًتبوية
(التدريسية والقيم الشخصية) لدى مدرسي اؼبادة ،كمؤشرات يبكن االستعانة هبا يف اختيارىم وأعدادىم للمهنة،
حيث تزيد من فرص قباحهم فيها "،إذ أف االذباىات الًتبوية اغبديثة يف برامج إعداد وتدريب اؼبعلمُت ،تؤكد
دائما على االىتماـ بكل اؼبدخالت السلوكية ؽبم هبدؼ اغبصوؿ على ـبرجات ذات مواصفات الكفاية
اؼبطلوبة"

2

وأما اإلسهامات التطبيقية الًتبوية اليت يبكن أف تضيفها الدراسة فتتمثل يف اآليت:
تقدًن أدوات مقننة لقياس عدد من ؾباالت الكفايات الًتبوية ؼبدرسي الًتبية البدنية داخل القسم،و اليت يبكن أف
تقدـ للمدرسُت أنفسهم.
وتأيت ىذه الدراسة حملاولة معرفة مدى ادراؾ التالميذ الكفايات مدرسى الًتبية البدنية والرياضية وأثرىا يف دافعتيهم
لتعلم دخل القسم.

-1عزيز حناواخروف،دراسات وقراءات نفسية وتربوية.القاىرة9مكتبة اقبو مصرية،7874،ص.78

-2فؤاد البهي السيد،االسس النفسية للنمو من الطفولة على الشيخوخة.ط،3دار الفكر العريب،7864،ص.31

مقدمة
كما جاءت ىذه الدراسة بعد اإلؼباـ ببعض اؼبفاىيم األساسية و لقياس دافع اإلقباز لدى التالميذ.
حيث قسمت الدراسة إذل جانبُت وأربعة فصوؿ:
الجانب األول (الجانب النظري) الفصل االول :مدخل الدراسة ويتضمن إشكالية البحث ،أىداؼ البحث،
وفروض البحث انبية البحث مصطلحات ومفاىيم الدراسة ،أىم النظريات اؼبفسرة واليت تناولت متغَتات
الدراسة.
الفصل الثاني :الدراسات اؼبرتبطة عرض الدراسات السابقة.
(الجانب الثاني( الجانب التطبيقي:الفصل الثالث (:طرؽ ومنهجية الدراسة اؼبنهجية ،الدراسة االستطالعية،
خصائص العينة ،حدود ألدراسة أدوات صبع البيانات ،أساليب التحليل االحصائي).
الفصل الرابع  :عرض ،مناقشة وربليل النتائج أىم االستخالصات

الجانب النظري
الفصل األول  :مدخل للدراسة
-1اإلشكالية
 -2أهداف الدراسة
 -3فرضيات الدراسة
 -4أهمية الدراسة
 -5مصطلحات ومف اهيم الدراسة
 -6التعريف اإلجرائية
 -7نظريات المفسرة

مدخل الدراسة

الفصل األول
-1إشكالية البحث:

ال ىبتلف اثناف يف مسؤولية اؼبعلم يف تربية االجياؿ ،اذ ىو قواـ العملية الًتبوية يؤثر يف شخصياهتم من
صبيع النواحيها  ,فهو ليس ؾبرد مدرس ينقل اؼبعلومات للتالميذ و يبال عقوؽبم دبوضوعات الدراسة  ،وإمبا وظيفتو
وامشل من ذلك بكثَت ألنو مريب لشخصيات التالميذ من صبيع نواحيها. 1
وكلنا يعرؼ اف اؼبعلم او اؼبدرس الناجح ىو الذي هبيب التالميذ يف مادتو ويف اؼبدرسة و التعليم
عموما,و ىبلق عندىم اغبوافز ؼبواصلة الدراسة و ربقيق النجاح ،اما اؼبعلم الفاشل فتسوء عالقتو بالتالميذ وقد
يؤدى ذلك اذل كراىية ىذا االخَت ؼبعلمو ومادتو الدراسية ،و الرغبة اغبادة يف ترؾ التعليم و اؽبروب من اؼبدرسة،
األمر الذي ينتهي بالفشل يف اغبياة اؼبدرسية. 2
ذلك أف النشاط التدريسي نشاط عقلي وجداين،نفسي اجتماعي تتجلى فيو مظاىر الفعل والنفعاؿ،ووباوؿ
اؼبدرس من خالؿ اؼبوافق التعليمية توظيف قدراتو العقلية و مهارتو االدائية وأمباط سلوكو و عاداتو يف مساعدة
التالميذ على التعليم. 3
وباعتبار اف مادة الًتبية البدنية يف اؼبدرسة اعبزائرية ىي ؾبموعة من العمليات البيداغوجية ،زبضع
للنصوص التشريعية للًتبية اعبزائرية حبيث تؤثر يف مبو التالميذ من صبيع جوانبهم النفسية اغبركية و الوجدانية و
اؼبعرفية،وؼبا كانت اؼبدرسة تبجل ىذا اؼبسعى اغبيوي اؽباـ ،فالتعليم بواسطة النشاطات البدنية و الرياضية يبكن
التلميذ من االندماج يف اغبياة اليومية و يدفع بو للتعايش مع ؾبتمعو بوجو عاـ ومع ؿبيط اؼبدرسة بوجو خاص و
ربضَتىم ؼبواجهة اؼبواقف العديدة و اؼبتنوعة يف ؿبيط اؼبدرسة بوجو خاص و ربضَتىم ؼبواجهة اؼبواقف العديد و
اؼبتنوعة يف اؼبدرسة واغبياة اليومية.4
إذا يتبُت لنا أف ؼبدرسي الًتبية البدنية و الرياضية دور تسانبي و مسؤولية مشًتكة مثل بقية مدرسي اؼبواد
التعليمية االخرى ،وحبكم االتصاالت اليومية ؼبريب الًتبية البدنية و الرياضية اليومية بتالمذتو ،اذ يؤثر يف

-1اضبد اضبد عود علم النفس التربوي وصعوبات التعليم .ط ،7اإلسكندرية 9كلية الًتبية العريش ،جامعة قناة السويس ،اؼبكتب العلمي للكمبيوتر
و النشر والتوزيع ،7881 ،ص.33
-2ؿبمد خليفة بركات "،علم النفس التعليمي –الدافع والنمو والتعلم،"-ط ،3الكويت 9اعبزء االوؿ ،دار القلم ،7881 ،ص.34
3عبد الرضبن صاحل االزرؽ"،علم النفس التربوي" .ط ،لبيا 9دار البنات الوطنية،3111،ص.26

4اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ،مديرية التعليم االساسي ،مناىج السنة االولى من التعليم المتوسط ،افريل,3112
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شخصياهتم و يتأثروف بشخصو و كفاءتو و اؼبهنية وعليو فالتساؤؿ الرئيسي الذي يطرح نفسو يف ىذه الدراسة
ىو 9
ىل انو من منطق ادراؾ تالميذ اؼبرحلة الثانوية للكفايات الًتبوية لدى مدرسي الًتبية البدنية و الرياضية ,لو عالقة
بدافعيتهم لتعلم اؼبادة(الًتبية البدنية)؟
ونشتق من ىذا التساؤؿ أسئلة فرعية كاآليت:
-1ىل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت الكفايات التدريسية ؼبدرسي الًتبية البدنية والرياضة وقيمهم
الشخصية من وجهة نظر تالمذهتم؟.
 -2ىل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت مستوى إدراؾ التالميذ للكفايات الًتبوية (التدريسية والقيم
الشخصية (لدى مدرس الًتبية البدنية ،وبُت دافعتيهم للتعلم؟.
-2ىل ىناؾ يف اختالؼ يف دافعية تعلم التالميذ تعزى ؼبتغَت جنس التالميذ؟
-2اهداف الدراسة:
لقد كاف الغرض الرئيسى من ربقيق ىذه الدراسة يتمثل يف اقباز خطوة اولية على درب التعرؼ لبعض االداءاتالتدريسية و القيم الشخصية ؼبدرسى الًتبية البدنية من وجهة إدراؾ تالمذهتم،وربديد مستوياهتا
(عالية،متوسطة،منخفظة)،فبا قد تسهم يف معاعبة برامج اؼبعلم الكفء.
 إمكانية التنبوء بدافعية التالميذ لتعلم اؼبادة من خالؿ ذبسيد الوزف النسيب الكفايات الًتبوية لدىمعلميهم،وذلك ؼبا ؽبذه االخَتة من اثار دالالت تربوية تؤثر وتتأثر هبا"،فقد يتحوؿ اؼبنهج الدراسي رغم ما بو من
قصور إذل اداة تربوية ىامة يف يد اؼبريب الكفء يف شخصو واداءاتو ،وقد وبدث العكس ،فقد يكوف اؼبنهج
موضوعا بعناية وجهد ،وينقلب على يد مريب غَت الكفء اذل خربات مفككة ينصرؼ عنها التالميذ اكثَت فبا
يقبلوف عليها ويستفيدوف منها"

1

-1عايد عباس ابو ،فاطيمة ابراىيم ضبيدة ،دراسة لتشخيص بعض الكفايات االدائية لدى معلمى المواد االجتماعية في الحلقة الثانية من التعليم
االساسي .االسكندرية.9حبث منشور يف اؼبؤسبر العلمي الثاين-اعداد اؼبعلم -اعبمعية اؼبصرية للمناىج 77-74 ،يوليو .7881
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-3الفرضيات:
:يبكن صياغة الفرضية العامة على النحو التارل
الفرضية العامة:

اف ىناؾ عالقة ارتباط بُت مستوى الكفايات الًتبوية (التدريسية والقيم الشخصية) لدى مدرسي الًتبية البدنية من
وجهة ادراؾ تالمذهتم واف ؽبا عالقة يب دافعتهم لتعلم.
الفرضيات الجزئية :
الفرضية الجزئية االولى:
ىناؾ عالقة ارتباط بُت الكفايات التدريسية ؼبدرسي الًتبية البدنية و الرياضية وقيمهم الشخصية .
الفرضية الجزئية الثانية:
ىناؾ عالقة ارتباط بُت مستوى إدراؾ التالميذ للكفايات الًتبوية لدى مدرس الًتبية البدنية ,وبُت
دافعيتهم .لتعلم مادتو الدراسية
 .7توجد عالقة ارتباط بُت مستوى ادراؾ التالميذ للكفايات الًتبوية لدى مدرس الًتبية البدنية وبُت
دافعيتهم تعلم مادتو الدراسية
 .3توجد عالقة بُت مستوى ادراؾ التالميذ للقيم الشخصية ؼبدرس الًتبية البدنية وبُت دافعيتهم لتعلم مادتو
الدراسية
الفرضية الجزئية الثالثة:
ال زبتلف دافعية تعلم التالميذ ؼبادة الًتبية البدنية وبُت الذكور واإلناث.
-4أهمية الدراسة:
تتمثل انبية الدراسة يف العالقة القائمة بُت دافعية التعلم التالميذ ؼبادة الًتبية البدنية وبُت اؼبغَتات
الكفايات الًتبوية ( التدرسيية والقيم الشحصية) لدى مدرسي اؼبادة،باعتبارىا(الكفايات )مؤشرات يبكن االستعانة
هبا يف اختيارىم واعدادىم للمهنة ،حيث تزيد من فرض قباحهم فيها "،اذ اف االذباىات الًتبوية اغبديثة يف برامج
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اعداد وتدريب اؼبعلمُت ،تؤكد دائما على االىتماـ بكل اؼبدخالت السلوكية ؽبم وذلك هبدؼ اغبصوؿ على
ـبرجات ذات مواصفات الكفاية اؼبطلوبة"
تقدًن ادوات مقننة لقياس عدد :واما االسهامات التطبيقية الًتبوية اليت يبكن اف نضيفها الدراسة فتتمثل يف االيت
من ؾباالت الكفايات الًتبوية ؼبدرسي الًتبية البدنية و اليت يبكن اف تقدـ للمدرسُت انفسهم و للمشرقُت و
الباحثُت صورة صادقة وموضوعية عن واقع العملية التعليمية،وهبذا يتسٍت لنا وضع مناىج تربوية مناسبة،ونظريات
مفيدة جديدة يف ربسُت مستوى سلوؾ التالميذ وربصليهم الدراسي وكذا ربسُت نوعية العالقات االجتماعية
و االنسانية داخل صباعة القسم
 -5المصطمحات ومفاىيم الدراسة:
الكفاية التربوية :لغة 9مفهوـ الكفاية الًتبوية ويعرفها باهنا مقدار تطبيق (احمد الرفاعي غنيم )1981استخدـ
اؼبدرس للعلوـ الًتبوية و استخداـ طرؽ تربوية لتحقيق اعبزء االكرب من االىداؼ الًتبوية اؼبتفق عليها يف زماف
ومكاف معُت.

1

اصطالحا9ـبتلف اشكاؿ االداء اليت سبثل اغبد االدىن الذي يلزـ لتحقيق ىدؼ ما ....
الدافعية لغة9ربرؾ وتوجيو السلوؾ وتقوية والتوجيو.
اصطالحا9من أىم تعريفاهتا تعريف "اندرسن"واخروف ،على اهنا "اشارة وتوجيو استمرار السلوؾ"

2

ويعرفها( (1977 Ballتعريفا فباثال حيث يقوؿ "ىي العملية اليت تتضمن اثارة و توجيو السلوؾ و االبقاء
عليو".

3

وحقيقة الدافعية اهنا شئ ضمٍت نفًتض وجوده اال من خالؿ سلوكات معينة.
مدرس التربية البدنية:ىو الشحض اؼبكلف بالتدريس يف الطور الثانوي ،والذي تلقى تكوينا دبعهد الًتبية
1اضبد الرفاعي غنيم ،العالقة بين الكفاءة التربوية للمعلمين و التحصيل الدراسي للتالميذ في المرحلة االبتدائية.رسالة ماجستَت-غَت منشورة-
كلية الًتبية ،جامعة الزقازيق.7871،
-2ؿبمد مصطفي زيداف،علم النفس االجتماعي .اػبروبة ،اعبزائر 9ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،كلية العلوـ االجتماعية.،

-Yalin .H :A study of secondary teacher competencies necessary for the use of

3

Educationl technology ; Dissertation Abstracts;Inter-;vol54;No 03;1992.
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البدنية الرياضية ،ذا ابعاد بيداغوجية  ،مهنية و اكاديبية معرفية ،وقد تعددت التعاريف حوؿ اؼبدرس وتكاد
الربصى لكنها تنصب كلها يف ؿبور واحد وىو "انو اؼباىر يف صناعة يعلمها غَته"

1

ادراك :وىي عبارة عن ؾبموعة خاصة بصفات اؼبعلم و اساليب معاملتو االجتماعية العامة و الًتبوية ،وتقدـ
للتالميذ على شكل قائمة او مقياس متدرج،ويهدؼ ىذا االستطالع عادة اذل مساعدة اعماؿ التحليل اػباصة
بتحصيلهم و التعريف على اسباب ضعفو،وللمسانبة يف ربديد و خلق الظروؼ احملفزة لتعلمهم و اؼبشجعة على
زيادة االستجابات اؼبؤثرة الحداثو،وردبا يرجع السبب يف ذلك اذل ازدياد االىتماـ باؼبتعلمُت ،و الًتكيز على
لتعلميهم ومبوىم الشخصي 1974متطلباهتم وحاجاهتم النفسية و الًتبوية كشرور اساسية متفق عليها بوجو عاـ "
الوثر " كروكير,

2

-6المفاىيم االجرائية:
 1-6الكفاية التربوية 9باهنا مدى توفر ؾبموعة اؼبهارات و اػبصائص الشخصية و التوافق االسري و الرضا
عن اؼبهنة واالذباىات اؼبوجبة كبوىا-لدى اؼبربُت-سبكنها من اداء دورىا يف العملية الًتبوية.
2-6مفه ــوم التربي ــة البدني ــة و الرياض ــية :ىػػي عبػػارة عػػن نظػػاـ حركػػي منػػتظم ذو طػػابع تربػػوي تنافسي.
-3-6اإلدراك:ىو عبارة عن استعاب و فهم ؾبموعة من اساليب وصفات خاصة يف استاذ .
( -4-6الدافعية)  :ىػػو اسػػتعداد ورغبػػة شػديدة يف أداء بعػػض األمػػور و ذبػػاوز العقبػػات والوصوؿ إذل أعلى
مستوى من التفوؽ و النجاح.
-7نظريات المفسرة لمتغرات :
-1-7نظريات دافعية االنجاز:

-1عبد اللطيف الفرايب،مصطلحات البيدغوجيا والديداكتيك.ط ،7الرباط ،اؼبغرب 9اعبزء االوؿ،معجم علوـ الًتبية،سلسلة علوـ الًتبية 9،71-8دار
اػبطايب للطباعة و النشر.7883، ،
-2حسنُت ؿبمد الكامل،ويسرى عفيفي،تقويم فاعلية الطالب المعلمين و سلوكهم االجتماعي داخل الفصل في ضوء تقديرات تالميذىم

ومشرفيهم.االسنكدرية9حبث منشور يف اؼبؤسبر العلمي الثاين للجمعية اؼبصرية للمناىج وطرؽ التدريس،اجمللد الثاين77-74،يوليو ،7881ص-331
.337
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منػذ اػبمسػينات القػرف اؼباضػي ظهػرت إذل حيػز الوجػود بعػض النظريػات يف مراجػع علػم الػنفس ،كلهػا ربػاوؿ
أف تعطػي تفسػَتات ـبتلفػة لدافعيػة األفػراد يف اؼبواقػف اإلقبػاز  ،تتعلػق حبيػاهتم العامػة األكاديبيػة منهػا و التعليميػة
أو اؼبهنية واليت نذكر بعض منها وفق أنبية متغَتات الدراسة.

-2-1-7النظريــة المعرفيــة  :تػرى علػػى أف ىنالػػك تفسػَتات معرفيػػة تسػػلم افػًتاض مفػػاده أف الكػػائن
البشري ـبلػوؽ عاقػل يتمتػع بػإرادة حػرة سبكنػو مػن ازبػاذ قػرارات واعيػة علػى النحػو الػذي يرغػب فيػو ،لػذلك تؤكػد
ىػذه التفسػَتات علػى مفػاىيم أكثػر ارتباطػا دبتوسػطات مركزيػة كالقصػد والنيػة والتوقػع ،ألف النشػاط العقلػي للفػرد
يزوده بدافعية ذاتية متأصلة فيو وتشَت إذل النشاط السلوكي كغاية يف ذاتو و ليس كوسيلة . 1
وقػد صػاغ "أتكنسػوف" نظريػة يف الدافعيػة تػرتبط بدافعيػة التحصػيل علػى النحػو وثيػق مشػَتا إذل النزعػة إلقبػاز
النجػػاح ىػػي اسػػتعداد دافعػػي مكتسػػب ،وتشػػكل مػػن حيػػث ارتباطهػػا بػػأي نشػػاط سػػلوكي إذل وظيفػػة لثالثػػة
متغَتات ربدد قدرة الطالب على التحصيل ىي:
*الدافع إلنجاز النجاح :يشَت ىذا الدافع إذل إقػداـ الفػرد علػى أداء مهمػة مػا بنشػاط وضبػاس كبػَتين ،رغبػة
منػو يف اكتسػاب خػربة النجػاح اؼبمكػن ،غػَت أف ؽبػذا الػدافع نتيجػة طبيعيػػة تتجلػى يف دافػع آخػر ،ىػو دافػع ذبنػب
الفشػل .ويكمػن دافػع إقبػاز النجػاح وراء تبػاين الطػالب يف مسػتوياهتم التحصػيلية حيػث يرتفػع مسػتوى الطػالب
التحصيلي بارتفاع ىذا الدافع ،والعكس صحيح.
*احتماليـة النجـاح :إف احتماليػة قبػاح أي مهمػة تتوقػف علػى عمليػة تقػوًن ذايت يقػوـ هبا الفػرد اؼبنػوط بػو أداء
ىػػذه اؼبهمػػة ،ألف قيمػػة النجػػاح كمػا يتصػػوره تعػػزز دافعيػػة التحصػػيل لديػػو ،غػػَت أف بعػػد اؽبػػدؼ أو صػػعوبتو او
البفاض باعثو ،تقلل من مستوى ىذه االحتمالية.
*قيمـة باعـث النجـاح  :إف ازديػاد صػعوبة اؼبهنػة ،يتطلػب ازديػاد قيمػة باعػث النجػاح ،فكلمػا كانػت اؼبهمػة
أكثػر صعوبة ،هبب أف يكوف باعث اإلثابة أكرب قيمة للحافظ على مستوى دافعي مرتفع إف الدافع إلقباز النجاح
والػدافع إلقبػاز الفشػل مرتبطػاف ،فػإذا كػاف الطالػب مػدفوعا بالنجػاح فسػيحاوؿ أداء اؼبهػاـ الػػيت تكػػوف احتماليػػة
قباحهػػا مسػػاوية الحتماليػػة فشػػلها ،وتكػػوف قيمػػة باعػػث النجػػاح مرتفعػػة عنػػد ى ػذا اؼبستوى من االحتمالية ،أما
إذا كاف الطالب مدفوعا باػبوؼ من الفشل  ،فسيتجنب أداء مثل ىذه اؼبهاـ.
-1عبد اجمليد تشواين،علم نفس التربوي،ط،8لبناف9مؤسسة الرسالة للبطاعة و نشر والتوزيع،7887،ص.371
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الفصل األول

يتضح فبا سبق أف قدرة الطالب على التعلم والتحصيل مرتبطة إذل حد كبَت بنزعتو الدافعية إذل إقباز النجاح.
-2-1-7نظرية التقدير الذاتي:
تؤكد ىذه النظرية على االسػتقالؿ الػذايت ،و لقػد اتفػق علمػاء دافعيػة اإلقبػاز علػى أف األفػراد يػدفعوا داخليػا
لتنميػة كفػايتهم ،و أف مشػاعر الكفايػة تزيػد االىتمػاـ الداخلػػي باألنشطػػة ،إال اهنم أضػافوا حاجػة فطريػة أخػرى
ىػػي اغباجػػة ألف يتمتع ػوا بالتقػػدير الذاتػػي .فلقػ ػد افتػػرض علمػػاء ىػػذه النظريػػة أف األف ػراد يبيلػػوف بصػػورة فطريػػة
للرغبة.

1

-3-1-7نظريــة اتكنســون1957م :اسػتخلص "اتكنسػوف" مػن زمالئػو الػذين سػبقوه يف ىػذا اجملاؿ
ماىيػة ؿبػددات السػلوؾ ؿبػاوال إهبػاد نػوع مػن العالقػة الرياضػية بػُت مكونػات النظريػة و يفػًتض "اتكنسػوف" أف
الدافع لإلقباز ىو استعداد ثابت نسبيا عند الفرد و ينقسم لشقُت نبا:
استعداد ثابت نسبيا عند الفرد ال يتغَت بتغَت مواقف اإلقباز.
احتماالت النجاح أو الفشل ،وجاذبية اغبافز اػبارجي للنجاح ،وقيمة اغبافز السالب للفشل.
وعلى ذلك فإنو يف حالة تكافؤ احتماالت النجاح وحوافزىا اػبارجيػة ألكثػر مػن عمػل بالنسػبة للفػرد الواحػد
فاف ناتج إقبازه ؽبذه األعماؿ يكوف متقاربا.

وتؤكػد نظريػة "اتكنسػوف" علػى " الدافعيػة اؼبسػتثارة " وىػي دالػة لثالثػة متغػَتات ىػي (قػوة الػدافع األساسػي،
توقع ربقيق اؽبدؼ ،القيمة اغبافزة اؼبدركة) ودافعية االستثارة لػدى الالعػب تعػٍت طريقػة أدائػو ويتوقػف ذلػك علػى
اسػتعداده وقػوة الػدافع لديػو وإدراكػو للتوقعػات الػيت سبكنػو مػن ربقيػق اؽبػدؼ وإدراكػو للقػيم اغبػافزة الػيت يتضػمنها
اؽبدؼ.

2

-1عبد اجمليد نشواين،اؼبرجع،ص.373

-2ابراىيم قشقوش وطلعت منصور،دافعيةاالنجاز وقياسها.ط،7مصر9مكتبة االقبلو،7887،ص.37-31
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الجانب النظري
الفصل الثاني  :الدراسات السابقة
تمهيد
-1عرض الدراسات السابقة
 -2تحليل ونقد الدراسات السابقة
خالصة

الدراسات السابقة

الفصل الثاني
تمهيد:

تعترب الدراسات السابقة اؼبرجعية األساسية و اػبلفية النظرية للدراسة فمن خالؽبا يبكن للباحث أف يلم
أفكاره وتكوف لو إحاطة كاملة باؼبوضوع الذي يدرسو ،فكل حبث عبارة عن تكملة لبحوث أخرى ،وسبهيد
لبحوث قادمة ،لذلك فقد قيل عن العلم أف لو صفة تراكمية.
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
-1الدراسات السابقة:

-1-1الدراسة االولى : Yalin.H.1992وموضوعها دراسة الكفايات الضرورية االستخدامالتقنيات التربوية لدى معلمي المرحلة الثانوية,وهتدؼ ىذه الدراسة اذل ربديد الكفايات يف اجملاؿ الًتبوي
لتحسُت نوعية التدريس ؼبعلمي اؼبرحلة الثانوية بوالية "بنسلفانيا" ,وتضمنت اداة البحث االستبياف الربيدي على
طبسة اساليب علمية :يف التدريس و عددىا تسع واربعوف كفاية تغطي ؾباالت وىي
 اساليب التحطيط-.
 استخداـ وسائل االتصاؿ اعبماىَتي,كادوات اتصاؿ يف التعليم.
 تشغيل معدات و االجهزة.
مربيا يف كليات الًتبوية يف ـبتلف الواليات145فبعلما يف اؼبدراس العامة,و عددا 220وقد مشلت العينة على عدد
اؼبتحدة االمريكية.1
-2-1الد ارســة الثانية :مرازقػػة صبػػاؿ " 2001-2000أنبيػػة اســتثارة الدافعيــة مــن خــالل ممارســة
التربيــة البدنيـة و الرياضـية و عالقتهـا بـالتفوق الد ارسـي" دراسػة لنيػل شػهادة اؼباجسػتَت يف نظريػة
ومنهجيػة الًتبيػة البدنيػة والرياضية للباحث.
ىدفت ىذه الدراسػة ؿباولػة ومعرفػة عالقػة إسػتثارة الدافعيػة مػن خػالؿ فبارسػة أوجػو النشػاط البػدين اؼبدرسػي علػى
التفػوؽ الدراسػي لػدى اؼبػراىقُت يف مرحلػة التعلػيم الثػانوي بػاعبزائر  .و قػد مت ذلػك مػن خػالؿ سػَت البحػث عػن
طريػق صبع اؼبعلومات و البيانات حوؿ متغَتات الدراسة و ىذا باإلعتمػاد علػى عينػة قوامهػا 300تلميػذ و تلميػذة
إحػداىم اجمل موعػة التجريبيػة و ىػم التالميػذ الػذين يبارسػوف الًتبيػة البدنيػة و األخػرى ضػابطة و ىػم اؼبعفيػُت و
خلصػت ىػذه الدراسة من خالؿ نتائجها على إعتبػار الًتبيػة البدنيػة و الرياضػة كػأىم عامػل إلمكانيػة إسػتثارة
الدافعيػة لػدى التالميػذ فبا تساىم يف تعليم اؼبمارسات اغبركية و إكتساب اؼبعارؼ اؼبتنوعة و الوصوؿ إذل
التحصػيل اعبيػد و التفػوؽ الدراسػي العاـ و ىذا عكس أقراهنم.

--Yalin .H :A study of secondary teacher competencies necessary for the use of

1

Educationl technology ; Dissertation Abstracts;Inter-;vol54;No 03;1992
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني

وقد توصل الباحث اذل وجود فرؽ حقيقي وذو داللة احصائية يف مستوى التفوؽ الدراسي و التحصيل االكاديبي
العاـ بُت اجملموعتُت التجربية والضابطة،باعتبار التجريبية لديهم دافعية قوية كبو التحصيل الدراسي.1

-3-1الدراسة الثالثة 9دراسة على راشد 7881واليت تدراس تقويم كفاءة الطالب المعممين
(تخصص عموم)  ,من خالؿ تقديرات تالميذ اؼبدراس الثانوية دبصر,وهتدؼ ىذه الدراسة اذل االجابة عن
االسئلة االتية9
 ما مدى قدرة الطالب اؼبعلم على ضيط الفصل وحفظ النظاـ؟
 ما مدى شعور التالميذ بثقة الطالب اؼبعلم يف نفسو ؟
 مامدى التزاـ الطالب اؼبعلم دبظهره كما يراه التالميذ؟
كفاية ,وزعت على عينة 34وصمم الباحث استبانة لقياس تقديرات التالميذ للطالب اؼبعلمُت تشتمل على عدد
(23طالبا معلما و 25فصال للبنات ,وذلك لتقدير كفاءة 23فصال للبنُت و  ,)25يف1602من التالميذ
طالبة معلمة يف الًتبية العملية .
تعد كفاية الطالب اؼبعلمُت و اؼبعلمات مقبولة حسب تقديرات التالميذ وفقا للمعيار الستخدـ ,حيث تراوحت
إجراء التجارب العلمية ,تعزيز :وىي(76و)59نسبة التالميذ الذين اقروا بوجود الكفايات التالية ما بُت
اإلجابة الصحيحة ,القدرة على اؼبناقشة الفعالة ,اقامة عالقة طيبة مع التالميذ ,القدرة على ضبط الفصل.2

 .-1مرازقة صباؿ ،أىمية استثارة الدافعية من خالل ممارسة التربية ب .ر وعالقتها بالتفوق الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية  ،اعبزائر9

.2001/ 2000

 -2عبد الرضبن صاحل االزرؽ ،علم النفس التربوي للمعلمين ط 1، .ليبيا 9دار الكتب الوطنية 2000 ،ص84
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-4-1الدراسة الرابعة:دراسة اوزقبة العيد  :7875دراسة تحميمة لبعض السمات االنفعالية و
الكفاءات التربوية عند المعمم عمى التحصيل تالميذه رسالة دكتوراه يف ؾباؿ علم االجتماع الًتبوي وقد
اختار الباحث معلم العلوـ الطبيعية بالصف الرابع متوسط كمجاؿ لبحثو,وانطلق من عاملُت ىامُت راى تاثَتنبا
على اداء اؼبعلم ؼبهنتو نبا9
 قابليلو للتفاعل يف اؼبراقف الًتبوية,اي السمات الدالة على استعداده على التفاعل.
 اعداد الفعلي,ويقصدبو ربصيلو يف نواحي اؼبهارات و اؼبعلومات.
وتوصل يف النهاية اذل ربديد معايَت السمات االنفعالية و الكفايات الًتبوية االزمة دبعاىد اعداد اؼبعلمُت للمرحلة
الثانوية .1
-5-1الدراسة الخامسة :دراسػة "بيػًت" عـن األسـاتذة و خصائصـهم الشخصـية خػالؿ السػنوات
 7848 ، 7853و جود ؾبموعة من اػبصائص اليت سبيز األستاذ النػاجح و ىػو الػذي يػًتع يف سػلوكو إذل أف
يكػوف دافئػا متفهمػا ؿببوبػاو مسؤوال و منظما.2
كما أورد ريشيت  1970عن بياف صبعية اؼبعلمػُت دبقاطعػة ىػارفورد  ،ؾبموعػة مػن خصػائص األسػتاذ الكفػؤ و ىػي
أف يظهر حيوية بدنية كافية و يستمر بتحكم إنفعارل و كذا مرح  ،و تتفق أيضا ىػذه النتػائج مػع مػا توصػل إليػو
كػوبريف دراسػػتو 1969االنبسػػاطية – الثقػػة بػالنفس و كػػذا دراسػػة ؿبمػػود عبػػد القػػادر 1978و ؿبػػي الػػدين
حسػػُت وحسػػُت علػػي حسػػن7889و الشػػناوي عبػػد اؼبػػنعم  1989و قػػد أرجػػع ى ػؤالء البػػاحثُت الػػدافع اإلقبػػاز
إذل عػػدة عوامل يتعلق بعضػها بػالظروؼ و عمليػات التنشػئة االجتماعية و مػنهم أيضػا مػن أعتمد علػى اعبانػب
الفسػيولوجي وأمباط الشخصية.3

-1اوزقبة العيد،دراسة تحليلية لبعض السمات االنفعالية والكفايات التربوية عند المعلم على تحصيل تالميذه ،رسالة دكتوراه يف ؾباؿ علم
االجتماع الًتبوي جامعة اعبزائر،اعبزائر.7875،
-2عبدالرضباف صاحل االزرؽ،علم نفس التربوي للمعلمين.ط،7ليبيا9دار الكتب الوطنية،3111،ص.84
-3نفس اؼبراجع،ص.713
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الفصل الثاني
-2نقد و تحميل الدراسات السابقة:

الدراسة االولى :كدت معظم الدراسات (البحوث)و الدراسات السابقة مدى انبية الكفايات الًتبويةلألستاذ اؼبعلم,سواء اثناء االعداد او اثناء مباشرتو للتدريس ( كفايات التدريس)بفاعليتو الًتبوية.
الدراسة الثانية :تؤكد البحوث و الدراسات السابقة العربية و االجنبية ارتبط اقباز اؼبدرسُت الكفايات الالزمةبفاعلية التدريس سواء من حيث تنوع امباط شخصية اؼبدرس داخل القسم او من حيث التأثَت االهبايب على
ربصيل التالميذ.
الدراسة الثالثة :اف ىذه البحوث درست العالقة بُت متغَتات (الكفايات,الدافعية) كمتغَتات مستقلة,وبُتربصيل التالميذ او االذباه كبو الدراسة كمتغَتات تابعة ,اما الدراسة اغبالية فهي تصف العالقة بُت الكفايات
الًتبوية التدريسية اضافة اذل القيم الشخصية لدى اؼبدرس "و مدرس الًتبية البدنية و الرياضية" كمتغَت مستقبل و
عالقتها بدافعية التالميذ للتعلم و التفاعل داخل القسم كمتغَتين تابعُت.
الدراسة الرابعة:تؤكد وتوقع الباحث أف توفر ىذين العاملُت يؤدي إذل اغبصوؿ على أداء اؼبعلم الكفء والفعاؿ
,كما حدد الباحث تساؤالت عن العوامل اليت تؤثر على أداء اؼبعلم وعن وجود بعض السمات االنفعالية األكثر
أنبية من غَتىا واليت ترتبط ارتباطا موجبا بالتحصيل الدراسي
الدراسة الخامسة :هتدؼ ىدا الدراسة ارل انبية ربيد اؼبعايَت و مالمح اؼبدرسي الكفء حيوية بدنية كافية و
يستمر بتحكم إنفعارل و كذا مرح اثناء تفاعلو مع تالميذ وذلك بتحديد نقاط الضعف بعرض رفع اداءه بالػػدافع
اإلقبػػاز إذل عػػدة عوامل يتعلق بعضػها بػالظروؼ و عمليػات التنشػئة االجتماعية و مػنهم أيضػا مػن أعتمد علػى
اعبانػب الفسػيولوجي وأمباط الشخصية.
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني
خالصة:

قدمنا يف ىذا الفصل ؾبموعة من الدراسات السابقة واؼبشػاهبة ؼبوضػوع حبثنػا ىػذا، ،تكػوف إضػافة جديػدة
إذل اؼبعرفة أإلنسانية واإلطالع على الدراسات السػابقة يكتسػي أنبيػة كبػَتة يف كوهنػا تػزود الباحػث بأفكػار
ونظريػات وتفسػَتات تفيػد الباحػث يف ربديػد أبعػاد اؼبشػكلة اؼبػراد البحػث فيهػا ،مػن أجػل الوصػوؿ إذل نتػائج أكثػر
مصػداقية لبحثنا.
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الجانب التطبيقي
الفصل الثالث طرق ومنهجية الدراسة
تمهيد
-1منهجية الدراسة
 -2الدراسة االستطالعية
-3عينة الدراسة
 -4حدود الدراسة
 -5أدوات جمع الدراسة
 -6أساليب التحليل اإلحصائي
خالصة

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
تمهيد:

بعدما قمنا بتغطية الفصوؿ النظرية سنحاوؿ يف ىذا الفصل أف نقوـ بتسليط الضوء على اعبانب
التطبيقي و ىذا بالقياـ بدراسة عن طريق مقياسُت وزع على 756تلميذ مستوى  4ثانويات على مستوى والية
تقرت و ىذا بعد حساب صدؽ و ثبات اؼبقياسُت  ،سنقوـ أساسا يف ىذه الدراسة اؼبيدانية باختبار الفرضيات
اليت وضعناىا لتأكيدىا أو نفيها.
فأتبعنا بذلك اؼبنهج الوصفي أالرتباطي باستعماؿ مقياس واستباف موجو لتالميذ.
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طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث
-1منيجية البحث:
1-1المنيج المستخدم في الدراسة:

يقصد دبنهج البحث الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة الظاىرة و تفسَتىا ووصفها و التحكم فيها و
التنبؤ هبا ،كما يتضمن اؼبنهج ما يستخدمو الباحث من آالت و أدوات و معدات ـبتلف.

1

و اؼبنهج قوامو االستقراء و يتمثل يف عدة خطوات دبالحظة الظواىر و إجراء التجارب مث و ضع الفروض اليت
ربدد نوع اغبقائق اليت ينبغي أف يبحث عنها ،و تنتهي دبحاولة التحقق من صدؽ الفروض أو بطالهنا توصال إذل
وضع قوانُت عامة تربط بُت الظواىر و توحيد العالقات بينها.2
اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي اإلرتباطي و الذي نعٍت بو صبيع األوصاؼ الدقيقة العلمية
للظواىر اؼبدروسة ،ووصف الوضع الراىن و تفسَته ،و كذلك ربديد اؼبمارسة الشائعة و التعرؼ على اآلراء و
اؼبعتقدات و االذباىات عند األفراد و اعبماعات ،و طرائقها يف النمو و التطور ،كما يهدؼ أيضا إذل دراسة
العالقات القائمة بُت الظواىر اؼبختلفة.

3

 2-1مجتمع البحث:
ؾبتمع البحث يتمثل تالميذ األقساـ الثانية ثانوي اؼبمارسُت للًتبية البدنية والرياضية باؼبؤسسات الًتبوية
التابعة ؼبرحلة التعليم الثانوي ؼبدينة تقرت.
-3-1العينة االستطالعية :
حيت مت يف ثاثوية بن اؽبيثم يف مدينة تقرت حيث بلعت العينة االستطالعية لقسم وبتوي على  74تلميذ و 73
تلميذ وقد روعي يف اختبار العينة االستطالعية اف تكوف فبثلة جملتمع االصلى.
 4-1عينة البحث:
وقد اختَتت العينة من اجملتمع األصلي عينة خاصة بالتالميذ بطريقة عشوائية بسيطة من أجل إهباد فرص
-1اضبد شليب،كيف تكتب بحثا او رسالة.ط،3القاىرة9مكتبة النهضة اؼبصرية،à788،ص.5

-2طلعت نباـ،قاموس العلوم النفسية و االجتماعية,ط،3بَتوت9مؤسسة الرسالة دار عمار،7876،ص.22

-3ؿبمد عبد اغبفيظ،مصطفى حسن هبي،طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في المجاالت التربوية و النفسية و الرياضية.مصر9مركز

الكتاب
للنشر،3111،ص. 86

23

طرق ومنهجية الدراسة

الفصل الثالث

متكافئة لكل التالميذ لإلجابة على التساؤالت اؼبطروحة يف اؼبقياس .و قد بلغت عينة حبثنا 756
تلميذ(82ذكور و 63اناث) موزعُت على 3ثانويات.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال المكاني:
طبقت اؼبقاييس على  3ثانويات دبدينة تقرت ىي على التوارل:
ثانوية عبد الرضبن كواكيب بلدية تيبسبست.
ثانوية البشَت االبراىيمي بلدية تيبسبست.
ثانوية االمَت عبد القادر بلدية تقرت.
ثانوية ابن خلدوف بلدية النزلة.
و مت اختيار الثانويات اؼبختلفة تقرت ،أين وجدنا هبا تسهيالت كبَتة فيما ىبص زمالء اؼبهنة أي أساتذة الًتبية
البدنية و الرياضية ،فبا يضمن لنا التحكم يف التالميذ و استعادة االستمارات و استغالؿ الوقت اعبيد أي يف
حصة الًتبية البدنية و الرياضية.
حيث بلغ عدد أفراد العينة تلميذ وتالميذة.756
 2-5-1المجال الزمني:
سبت دراستنا ىذه خالؿ الفًتة الزمنية اؼبمتدة من الشروع يف صبع اؼبادة العلمية و ضبط أدوات البحث و
ربديد اإلطار اؼبنهجي للبحث  ،أما يف اعبانب التطبيقي الذي انطلقنا منو يف منتصف مارس إذل غاية شهر حىت
هناية افريل .حيث مت توزيع االستمارات اؼبقياسُت تالميذىم بالثانويات اؼبذكورة .
 6-1ادوات البحث:
-7مقياس الدافعية للتعلم.
-3استبياف استطالع اراء التالميذ حوؿ كفايات معلميهم الًتبوية.
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1-6-1عرض ادوات البحث:

1-1-6-1استبيان استطالع اراء التالميذ حول كفايات معممييم التربوية:
مت استخداـ استبياف الدكتور مساحلي صغَت والذي استخدـ يف دراستو بعنواف انكفاءات انتزبىية
نمزبي انتزبية انبذنية وانزياضية من وجهة نظز تالمذتهم و عالقتها بذافعيتهم نهتعهم و انتفاعم
داخم انقسم .2003/2002

حبيث كاف ىداؼ ىذا استبياف اذل التعرؼ على مدى ادراؾ تالميذ الطور الثانوي للكفاءات الًتبوية لدى معلمي
الًتبية البدنية.
وقد استخلص ىذا استبياف من ؾبموعة من مقاييس واستبيانات يف ىذا اجملاؿ ومنها 9
 مقياس استطالع اراء التالميذ حوؿ معاملة اؼبعلم ؿ" .1)7867("Dunn et Dunn
 استبياف لتحديد الكفايات اؼبهنية اليت ينبغي توافرىا عند اؼبعلمُت ؿ"رشدي اضبد طعيمة"(.)7888
 مقياس تقدير اداء طالب كليات الًتبية يف مادة الًتبية العلمية ؿ"ابراىيم فشفوش"و"ؿبمد اضبد
سالمة"و"رشدي اضبد طعيمة "(.)7887
حبيث مت توزيعو من طرؼ استاذ مساحلي على طبسة اساتذة الًتبية البدنية والرياضيةمن ذوي اػبربة للطور الثانوي
وثالثة مفتشُت تربويُت للمادة وكاف االقًتاحات اؼبالحظات كاأليت9
وطلب منهم اغبكم على عبارات االستبياف وكانت بعض اؼبالحظات 9
حذؽ بعض العبارات او استبداؽبا بعبارات اخرى اكثر خدمة لالستبياف.
وقد حسب معامل االتفاؽ بُت استاذين على عبارة دبعادلة "كوبر"وىي
نسبة االتفاؽ=81=711×33/31
33كفاية تدريسية ،نسبة االتفاقها=72=711×33/ 31
 31كفاية قيمية ،نسبة االتفاقها=711=711×31/31

-1ؿبمد زياد ضبداف،قياس كفاية التدريس ،طرقو ووسائلو الحديثة.اعبزائر9ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،رقم النشر،3732،7873ص.73
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الصدق:

يشَت ىذا استبياف اذل الكفايات الًتبوية ومدى ادراكها من طرؼ التالميذ من خالؿ عنوانو يوضوح لنا
مفهوـ اؼبطابق لدرستنا ،ورل انو ىبدـ موضعنا ،وانو رل نفس اؽبدؼ ودبوافقة االستاذ اؼبشراؼ وكذلك دبساعدة
االستاذ الًتبية البدنية والرياضية باؼبعهد مت استخدمو كما ىو ومنو الصدؽ يساوي .1.72
الثبات:
و بعػد الدراسػة اؼبيدانيػة علػى عينػة مػن التالميػذ تبػُت بػأف ىنػاؾ فهمػا جيػدا لبنػود اؼبقيػاس و الوضػوح بعػد
قػراءة اؼبتأنيػة  ،و غبسػاب ثباتػو اخًتنػا طريقػة التطبيػق و إعػادة التطبيػق الػيت سبػت علػى نفػس اجملموعة بػنفس اؼبكػاف
و الػيت تتكػوف مػن 30تلميػذ بثانويػة البشَت االبراىيمي  ،و كػاف الػزمن بػُت التطبيػق و إعػادة التطبيػق 15يومػا،
مثػل مػا جػاء يف تعليمات.

مث حسب معامل الثبات بتطبيق قانوف معادلة "الفا كرومباخ"،على نتائج افراد العينة االستطالعية وتوصلنا اذل
الكفايات الًتبوية 1.53(1.61بالنسبة لكفايات التدريس ،و1.51بالنسبة لكفايات القيم الشحصية)،وهبذا
نالحظ اف مدى الثبات اؼبتحصل عليو مرتفع وىذا يضمن امكانية اعتماد على ىذا استبياف يف الدراسة.
 2-1-6-1مقياس دافعية التعمم:
حبيث مت استخدـ كذلك مقياس الذي استخدمو االستاذ مساحلى صغَت والذي كاف يف صور االولية ليو
بعد اف عرضو على ؾبموعة من احملكمُت من ذوي اػبربة يف اؼبيداف ،وقد ابدو موفقتهم على اغلب العبارات مع
ادائهم ببعض اؼبالحظات اليت استد لتغَت وتعديل بعض العبارات .
وقد مت تفريغ آراء احملكمُت واقًتحاهتم وكانت اىم النتائج التحكيم كاأليت9
 إعادة صياغة بعض العبارات وجعلها اكثر سهولة ووضوح.
 إضافة بعد االذباه كبو الًتبية البدنية والرياضية اؼبستخلص من مقياس تشالز ادجنجتوفCharhes-،
. 7854 ،Edgington
حبيث تكوف اختبار الدافعية من  35عبارة تقيس طبس مؤشرات اساسية اتفقت عليها اغلب الدراسات
السابقة وىي9مؤشر االىتماـ والرغبة يف التعلم ،مؤشر االذباه االهبايب كبو اؼبدرسة  ،مؤشر الثقة يف نفس ومستوى
الطموح وقد روعي عند صياغة العبارات الدقة و الوضوح وسهولة اللغة قدر االمكاف حىت تتناسب تلك البنود
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مستوى التالميذ الذين سيطبق عليهم اؼبقياس،وقد بلغ عدد العبارات يف صورهتا االولية  47عبارة من مقاييس
ودراسات عربية وأخر اجنبية،كدراسة  Forter ,N&Luengيف"سليماف خضري الشيخ وعبد
الرحيم()7882وىي "دراس ة عن مهارات التعليم ومتغَتات الدافعية واالبتكار"،ودراسة"عمر العمر بدر"ربت
عنواف "دراسة مسحية للدافعية لدى طلبة جامعة الكويت"

1

وبعد التحكيم من طرؼ ؾبموعة من احملكمُت الذين لديهم خربة يف ىذا اجملاؿ وقد كانت النتائج النهائية
واقًتاحاهتم وكانت اىم نتائج كااليت9
 اعادة صياغة بعض العبارات وجعلها اكثر سهولة ووضوح.
 اضافة بعد االذباه قبو الًتبية البدنية والرياضية اؼبستخلص من مقياس تشالز ادجنجتوفCharles-،
.7854،Edgington
 حذؼ طبسة عبارات باتفاؽ صبيع احملكمُت وىذا بعد حساب نسبة االتفاؽ ؿ
"كوبَت 7863"Cooper ،واليت تساوي .81
حبيث كانت الصورة هنائية للمقياس يف  35عبارة وصيغت يف صبل و كلمات وتقريرية دبا حبس ويعشر بو التالميذ
وىي موزعة كااليت9
-7بعد الىتماـ والرغبة يف التعلم ،يقاس ىذا البعد ب 18بنود ىي7،2 ،28 ،71 ،77، 33،6 ،32 ( 9
)6،اهبابية ،والعبارة 15سلبية.
-3بعد االهبايب كبو اؼبدرسة،يقاس ىذا البعد ب16بنود)32،26،33،77(9اهبابية ،و()،33،27،23سليبة.
-2بعد االذباه كبو الًتبية البدنية و الرياضية ،يقاس ىذا البعد ب78عبارة)،37،31،23،22،27،73،6،3(9
اهبابية )34،38،37،36،31،78،75،73،3،35(،سلبية
-3بعد الثقة يف النفس ومستوى الطموح،يقاس ب16بنود.)21،25،7،72،76،34،35(9
-4بعد التنظيم واؼبراقبة الذاتية،يقاس خبمسة عبارات.)24،37،74،8،4(9

2

-1سليماف خضري الشيخ وعبد الرحيم،دراسة عن مهارات التعليم،ومتعيرات الدافعية واالبنكار،7882.ص.63-36
-5مساحلي صغَت،الكفاءات التربوية لمربي التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر تالمذتهم وعالقتها بدافعيتهم للتعلم والتفاعل داخل القسم
.3113./30022
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ي شَت مقياس الػدافع لإلقبػاز مػن خػالؿ عنوانػو إذل وضػوح مفهومػو اؼبطػابق لدراسػتنا ،إال أنػو ال يتعلػق مػع
حصػة الًتبية البدنية و الرياضية ،لذلك مت تكيفو حسب اؼبادة و دبوافقة اؼبشرؼ و دبساعدة بعض أساتذة الًتبيػة
البدنيػة و الرياضػية باؼبعهػد الػذي مت عرضػو علػيهم  ،و انتهػى بتعػديل عبارتػو و سبييزىػا علػى حسػب حصػة الًتبيػة
البدنيػة الرياضػية و الػيت كانػت يف األصػل تقػيس دافػع االقبػاز لتالميػذ يف التحصػيل الدراسػي ،مػع اإلشػارة إذل إبقػاء
بعػض
من عبارات اؼبقياس على أصلها و على شكلها اؼبعتاد ،دوف تغَتيها.
و بعد تفحص كل العبارات و تكيفها مت يف األخَت اعتماده و إمكانية تطبيق ىذا اؼبقياس يف ىذا البحث ومنو
الصدؽ يساوي .1.82
الثبات:
و بعػد الدراسػة اؼبيدانيػة علػى عينػة مػن التالميػذ تبػُت بػأف ىنػاؾ فهمػا جيػدا لبنػود اؼبقيػاس و الوضػوح بعػد
قػراءة اؼبتأنيػة  ،و غبسػاب ثباتػو اخًتنػا طريقػة التطبيػق و إعػادة التطبيػق الػيت سبػت علػى نفػس اجملموعػة بػنفس اؼبكػاف
و الػيت تتكػوف مػن 30تلميػذ بثانويػة البشَت االبراىيمي  ،و كػاف الػزمن بػُت التطبيػق و إعػادة التطبيػق 15يومػا،
مثػل مػا جػاء فيو بتطبيق معامل االرتباط بَتسوف وجدناه يساوي 0,82و هبذا نالحظ أف مػدى الثبػات اؼبتحصػل
عليػو مرتفػع،و ىذا يضمن إمكانية اعتماد ىذا اؼبقياس يف الدراسة.
-7-1األدوات األحصائية:
مت اسػتخداـ ؾبموعػة مػن األدوات اإلحصػائية  ،و ذلػك بإسػتخداـ برنػامج التحليػل اإلحصػائي
spssغبسػاب ما يلي :اؼبتوسط اغبسايب  ،االكبراؼ اؼبعياري  ،معامل االرتباط بَتسوف واختبار(ت) اؼبعدلة من
الدرجة الثانية .
-8-1كيفية جمع البيانات:
رتبت أدوات البحث حبيث وضع لكل أستاذ مقياس و ؾبموعػة تالميػذ لقيػاس دافػع االقبػاز ،و الػيت مػن
خالؽبػا نستطيع معرفة مدى ادراؾ التلميذ لكفايات الًتبوية استاذ ،و دافع االقباز لدى التالميذ أثناء حصة الًتبيػة
البدنيػة و الرياضػية ،و طبقػت األدوات بشكل صباعي من ثانوية إذل اخرى.
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خالصة:
يتضح من خالؿ كل عمل منهجي مت إعداده أنو دبثابة اػبطوة اغبقيقة اؼبقصود هبا تقريػب اؼبػداخل
النظريػة مػن اؼبيداف وقد تناولنا ما يلي:
* اؼبػنهج اؼبسػتخدـ يف الدراسػة ىػو الػنهج الوصػفي االرتبػاطي مػع التحليػل اؼبوظػف لتفسػَت البيانػات بشػكل علمػي
للوصوؿ إذل النتائج اؼبقنعة.
إف عملية حصر اجملاالت البشرية و اؼبكانية و الزمنية تساعد علػى ضػبط و انتقاء عينػة البحػث ىػذه
االخػَتة الػيت سبكننا من دراسة جوانب البحث بصفة ثابتة و مستمرة و بكل موضوعية.
* و تعتػرب األدوات اؼبسػتخدمة يف الدراسػة مػن أىػم األسػاليب اؼبسػاعدة علػى إقبػاز أي حبػث و يف حبثنػا اسػتعملنا
مقياسػُت و يف اعتقادنػا أهنا كافيػة عبمػع البيانػات و اؼبعلومػات اػباصػة بإظهػار اؼبوضػوع ؿبػل الدراسػة و سبكنػا مػن
الوصوؿ اذل اغبقائق الوافية لتغطية جوانب الدراسة وتغطية جيدة ؽبا.
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الجانب التطبيقي
الفصل الرابع :عرض ومناقشة وتحليل النتائج
تمهيد
-1عرض وتحليل ومناقشة الفرضيات
 -2مناقشة الفرضية العامة
-3أهم االستخالصات
 -4اقتراحات وتوصيات

عرض ومناقشة وتحليل النتائج

الفصل الرابع
تمهيد:

إف قيمة البحث العلمي تكمن يف مدى مالمستو للواقع باعتباره اؼبرجع اغبقيقي لقياس درجة تطابق
اؼبعارؼ النظرية و اؼبيدانية  ،و كبن دل نقف على صبع البيانات و اؼبعلومات اؼبيدانية من الواقع إال لغرض الوصوؿ
إذل ربليل و تفسَت ىذه البيانات و اؼبعلومات و من شبة ترصبة النتائج اؼبتوصل إليها و عرضها وفقا ؼبتطلبات
البحث.
و من خالؿ ىذا الفصل سنقوـ بعرض النتائج اليت خلصت إليها الدراسة سباشيا و التحديد النظري
ؼبشكلة البحث  ،و إف مراعاة ىذه الشروط اليت سبليها الروح العلمية تعترب أىم ما يبيز النشاط اؼبعريف اؼبيداين الذي
يقوـ بو أي باحث يف العلوـ اإلنسانية أو الطبيعية على حد سواء.
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-1عرض و تحميل النتائج:

-1-1الفرضية االولى :ىناؾ عالقة ارتباط ذات دالة إحصائيا بُت الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية
ؼبدرسُت.
القيم الشخصية
القيم الشخصية
عدد افراد
الكفايات التدريسة
عدد افراد

الكفايات التدريسية

7
756

1,637
756

1,637
756

7
756

الداللة االحصائية
1,17

جدول ()1يبين معامل االرتباط بيرسن بين الكفايات التدريسية و القيم الشخصية عند
المستوى 0.01
يتبُت من اعبدوؿ )( 1أف معامل االرتباط بُت الكفاءات التدريسية وكفاءات القيم الشخصية ,ؼبدرس الًتبية
البدنية والرياضية كاف موجبا وداال إحصائيا عند مستوى  0.01حيث بلغ  ، 1,637ومنو يرفض الفرض
الصفري ونقبل الفرض البديل ،أي وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بُت الكفاءات التدريسية والقيم الشخصية،
ويبكن تفسَت ىذه العالقة بُت كفايات التدريس و القيم الشخصية
تحميل وتفسير نتائج الفرض االول :
بعد اؼبعاعبة االحصائية عن طريق معامل االرتباط بَتسن ،تبُت لنا وجود عالقة ارتباط موجبة –دالة
إحصائيا بُت الكفايات التدريسية واألدائية ومايقابلها من قيم شخصية لدى مدرس الًتبية البدنية والرياضية ،ومن
واقع ىذه نستطيع القوؿ باف الفرض االوؿ ربقق.
ويكمن تفسَت ىذه العالقة بُت الكفايات التدريس والقيم الشخصية على وجو اػبصوص بالرجوع اذل
ؿبتوى كفايات التدريس،فهي تعرب عن اعبوانب اؼبعرفية لدى اؼبدرس،وقدراتو االدائية و اؼبهارات اليت اكتسبها ىذا
اؼبدرس ،وكما جاء يف دراسة"" ،Mirtonميرتن" و "  Wallerويلر" ترصبة " :عبد الرضبن صاحل األزرؽ
اف ىناؾ عالقة بُت االتقاف اؼبعلم للكفايات األدائية ،وبُت توفر ؾبموعة من اػبصائص النفسية واالجتماعية
تتسم هبا شخصيتو ،منها ما يتصل باعبانب الوجداين ،ومنها ما يتصل باعبوانب االجتماعية واؼبعرفية ،غَت أف
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التوقع لتلك العالقة ىي ليست عالقة سببية-Caused relation ship-وإمبا ىي عالقة إرتباطية ،فقد
تسهم خصائص أخرى يتسم هبا اؼبعلم يف تنمية واكتساب بعض اؼبهارات و الكفايات اؼبهنية عموما.
و ما يبكن استخالصو من نتائجو أيضا :أف ىناؾ عالقة بُت مهارات اؼبهنة و القيم الشخصية لدى
اؼبدرسُت عموما ،ومدرس الًتبية البد نية و الرياضة على وجو اػبصوص.
-2-1الفرضية الثانية :مفاده أف ىناؾ عالقة ارتباط ذات دالة إحصائيا بُت الكفايات الًتبوية (التدريسية
والقيم الشخصية) للمدرسُت وبُت دافعية تالميذهتم لتعلم اؼبواد الدراسية.
الكفايات التربوية

دافعية التعلم

كفايات التدريس

1,336

القيم الشخصية

1,326

الكفايات التربوية

عدد االفراد

مستوى الداللة

166

0.01

0.421

جدول( )2يبين قيم معامالت اإلرتباط بين متغيرات الكفايات التربوية)التدريسية والقيم الشخصية (و
دافعية التعلم عند مستوى الداللة. 0.01
 يتبُت لنا من اعبدوؿ( )3وجود عالقات االرتباط التالية ،بُت متغَتات الكفايات الًتبوية)التدريسية والقيم
الشخصية (و الدافعية للتعلم:
 وجود عالقة ارتباط موجبة – دالة إحصائيا – عند اؼبستوى  0.01بُت الدافعية و كفايات التدريس
حيث بلغ معامل ارتباطها.1,336
 وجود عالقة ارتباط موجبة – دالة إحصائيا – عند اؼبستوى  0.01بُت الدافعية والقيم الشخصية حيث
بلغ معامل ارتباطها1,326
 كما أف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة بُت اجملموع الكلي للكفايات الًتبوية و الدافعية للتعلم حيث بلغ
معامل ارتباطها  ،0.421وىو أعلى معامالت االرتباط بُت اؼبتغَتات و الدافعية.
كما ىو موضح يف اؼبلحق يف اعبدولُت رقم 2و.3
و منو يرفض الفرض الصفري،أي وجود عالقة – دالة إحصائيا بُت الكفايات الًتبوية )التدريسية والقيم
الشخصية( ،لدى مدرسي الًتبية البد نية و الرياضية و بُت دافعية تالميذىم لتعلم اؼبادة.
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تحميل وتفسير نتائج الفرض الثاني :

اظهرت نتائج معامالت االرتباط"لبَتسن " اف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة ودالة احصائيا بُت دافعية
التالميذ لتعلم الًتبية البدنية و الرياضية و بُت ادراكهم للكفايات الًتبوية (التدريسية و القيم الشخصية) ،وتأيت
ىذه النتيجة مطابقة لتوقع الباحث واستنتاجاتو اؼبستمدة من اإلطار النظري السابق ،وىي نتائج موافقة لدراسة
"أمال أحمد محمود ،" 1989،ربت عنواف ":العوامل النفسية و الشخصية للمعلمُت اليت يفضلها طالب
التعليم الثانوي وعالقتها بدافعية اإلقباز.
وال شك أف كفايات التدريس و خصائص القيم الشخصية للمدرس ،دبا تتضمنو من مهاـ و صفات
خلقية ،تعد أحد اؼبؤشرات اؼبهمة لكفاءة اؼبعلم اليت تظهر يف فبارساتو التدريسية داخل الفصل ،فينعكس بطريقة
أو بأخرى على ربصيل التالميذ وتقوية إذباىاهتم و دوافعهم كبو العلم والتعلم.
وخالصة القوؿ أف لكفاءات اؼبعلم الًتبوية دبا فيها القيم الشخصية للمدرس ،األثر اؼبباشر والفعاؿ على دافعية
تالميذه لتعلم اؼبادة الدراسية.
-3-1الفرضية الثالثة :مفاده عدـ وجود فروؽ يف دافعية تعلم التالميذ بُت الذكور واإلناث.
الجنس

العدد المتوسط

االنحراف

قيمة(ت) قيمة

درجة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الحرية

الداللة

ذكور

93

123,61

اناث

74

111,51

4

الجدولية

14.1
13,3

4.696 5,625

165

1.11

3

*جدول ()3يبين نتيجة اختبار(ت)للمقارنة بين متوسط الجنسين فيما يخص اختبار الدافعية التعلم.
من اعبدوؿ السابق يظهر أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلناث ،فيما ىبص دافعيتهم لتعلم
مادة الًتبية البدنية و الرياضية ،حيث أف قيمة(ت)بلغت 4,534بُت اعبنسُت ومقارنة با(ت) اعبدولية  ،وىي
قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،0.01و اؼبوضحة يف اؼبلحق يف اعبدولُت 3و.4
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وبفحص ىذه اؼبتوسطات اغبسابية بُت اعبنسُت قبد أف ىذه الفروؽ لصاحل ،اإلناث
( ،)111,51<123,61و بذلك يقبل الفرض الصفري ويرفض الفرض البديل ،أي وجود فرؽ داؿ إحصائيا
بُت الذكور واإلناث فيما ىبص دافعيتهم لتعلم مادة الًتبية البدنية .
تحميل و تفسير نتائج الفرض الثالث :
أوضحت النتائج السابقة وجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،يف مستوى دافعية التالميذ ،لتعلم مادة الًتبية
البدنية بُت الذكور واإلناث و لصاحل اإلناث ،إذ تؤيد ىذه النتائج نتائج دراسة " فورنر "و"بن كروم" 1995
ببحث خاص بدافعية التعلم عند اؼبراىقُت اؼبغاربة ،و دراسة" الكناني ممدوح عبد المنعم( 1991 ) ،يف
دراستو " مركز التحكم)الداخلي -اػبارجي (يف التدعيم و عالقتو ببعض متغَتات الدافعية" ،حيث توصلوا إذل
فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلناث فيما ىبص متغَتات الدافعية ،و كانت كلها لصاحل البنات
)اإلناث(.
أما بالنسبة لدراسة( ) LUENG& FORTER.Nيف"سميمان خضري الشيخ ,وعبد الرحيم"،
 ، "1993فلم يتوصال إذل وجود فروؽ دالة إحصائية بُت الذكور واإلناث ،كما يبكن إرجاع ىذه االختالفات
يف نتائج الدراسات السابقة إذل عدة عوامل منها:
اختالؼ ثقافة ومعتقدات اجملتمعات.
 طبيعة اؼبادة التعليمية (علمية ،أدبية ،نشاط...اخل).
 اؼبرحلة التعليمية اؼبختارة للدراسة( ابتدائي ،متوسط ،ثانوي).
 -2تحميل الفرضية العامة:
توجد عالقة بُت مدى ادراؾ التالميذ لكفايات الًتبوية اؼبدرس الًتبية البدنية والرياضية وإثرىا على
دافعيتهم لتعلم.
توجد عالقة و ىذا ما تؤكده الفرضية اعبزئية األوذل بعد حساب معامل االرتباط و ىػو معامػل يػدؿ علػى
وجػود عالقػة إرتباطية طرديػة قويػة بُت كفايات التدريس ؼبدرسي الًتبية البدنية والرياضية ونظَتهتا القيم الشخصية.
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وكذلك يف الفرضػػية اعبزئيػػة الثانيػػة تؤكػػد أوجػػود عالقػػة دبعامػػل ارتباط اهبايب ذو دالل ػة إحصػػائية قويػػة أي وجود
عالقة ارتباطية بُت مستوى دافعية التالميذ لتعلم الًتبية البدنية والرياضية وبُت مستوى ادراكهم للكفايات الًتبوية
لدى مدرسي اؼبادة.
اما بالنسبة الفرضية الثالثة و اخَتة فلم تتحقق وذلك لوجود فرؽ بُت دافعية عند الذكور و اناث أي ،أي اف
اعبنس التالميذ يؤثر على دافعية تعلمهم للًتبية البدنية والرياضية .
ودباف الفرضية االوذل و الثانية ربققت يستلزـ ربقيق الفرضية العامة اي توجد عالقة بُت مدى دراؾ التالميذ
لكفايات الًتبية ؼبدرسى الًتبية البدنية والرياضية واثرىا على دفعيتهم يف التعلم .
-3اىم االستخالصات:
يف حدود إشكالية البحث و أىدافو  ،و كذلك العينة اؼبدروسة و من خالؿ النتائج اليت مت اغبصػوؿ عليهػا بعػد
إجراء اؼبعاعبات اإلحصائية الالزمة للبيانات  ،توصلنا إذل بعض االستنتاجات اليت يبكن أف نلخصها يف ما يلي
وبعد معاعبة الفرضيات اعبزئية األوذل والثانية اػباصة بالعالقات عن طريق معامل بَتسن والفرضيات اعبزئية الثالث
اؼبتبقية اػباصة بالفروقات عن طريق اختبار (ت)،توصلنا إذل:
 أف ىنػاؾ داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى معنويػة ، 1,17أي وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة احصائيا بُت
كفايات التدريس ؼبدرسي الًتبية البدنية ،ونظَتهتا من ؾبموع القيم الشخصية.
 أف ىنػاؾ داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى معنويػة  110,بُت مستوى دافعية التالميذ لتعلم الًتبية البدنية
والرياضية وبُت مستوى إدراكهم للكفايات الًتبوية لدى معلمي اؼبادة.
أما فيما ىبص الفرضية األخَتة فلم تتحقق ،أي أف جنس التالميذ يؤثر على دافعية تعلمهم للًتبية البدنية
والرياضية.
أىػم إسػتخالص أنػو توجػد عالقػة إرتباطيػة بػُت دافعية التعلم و مدى ادراؾ تالميذ لكفايات الًتبوية ؼبدرسى الًتبية
البدنية والرياضية .
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 -4االقتراحات والتوصيات:

على ضوء دراستنا للنتائج اؼبتحصل عليها يف ىذه الدراسة و اليت أثبتت أف مدى إدراؾ التالميذ
لكفايات مدرس الًتبية البدنية والرياضية وأثرىا على دافعيتهم للتعلم داخل القسم  ،ارتأينا إذل تقدًن بعض
االقًتاحات و التوصيات نذكر منها:
 .7إدراؾ أنبية شخصية أستاذ الًتبية البدنية والرياضية و مدى عالقتها بالدافعية التالميذ كبو حصة الًتبية
 .3البدنية والرياضية.
 .2ضرورة تنمية العالقة بُت األستاذ و التلميذ من أجل الوصوؿ إذل األىداؼ و األبعاد اليت تصبو إليها
الًتبية البدنية والرياضية القياـ ببحوث فباثلة خاصة بالكفايات الًتبوية ،و ربديد مستواىا النسيب يف ـبتلف اؼبراحل
التعليمية هبدؼ وضع برامج لتنمية ىذه الكفايات وفقا ؼبتطلبات كل مستوى دراسة عوامل أخرى  -مباشرة و
غَت مباشرة – من شأهنا التأثَت على دافعية التالميذ للتعلم  ،كأساليب اؼبعاملة الوالدية ،وذلك كوف األسرة
اؼبؤسسة األساسية اليت ينمى على مستواىا الدافع.
 .3القياـ ببحوث معمقة خاصة بالقيم الشخصية ،بوضع قائمة للقيم (منظومة قيم) ،مث تقدـ للمدرسُت
واؼبدرسات إستبانة مقننة ،فيؤخذ رأيهم باؼبوافقة اؼبطلقة أو باؼبوافقة مع التعديل ،أو بغَت اؼبوافقة مع اقًتاح البديل
يف كل قيمة ،مث تعاجل االستجابات إحصائيا ،مث تبٌت اؼبنظومة على شكل سلم قيم للتعليم الفعاؿ يف وجهة نظر
اؼبعلمُت ،و يبكن إجراء ذلك على عينة من تالميذ اؼبدارس الثانوية أو غَتىا..
 .4القياـ بدراسة حوؿ األساليب اؼبستخدمة يف التدريس ،وأثرىا على دافعية التالميذ للتعلم  ،و يبكن أف
تشمل ىذه الدراسة :أسلوب اإللقاء ،اغبوار و التعلم اعبماعي اؼبشروع ,حل اؼبشكلة...اخل.
 .5و نظرا ألنبية الكفايات الًتبوية (التدريسية والقيم الشخصية) لألستاذ (اؼبريب) و دورىا الفعاؿ يف إثارة
دافعية التالميذ للتعلم داخل صباعة القسم ,فإنو يقًتح بناء مقياس ؽبا ،و تقنينو حسب معطيات اجملتمع اعبزائري ,
وإدراجو يف اؼبشروع البيداغوجي ،كما يبكن استغاللو يف ؾباؿ البحث الًتبوي و اجملاالت اليت ؽبا عالقة بالعملية
الًتبوية ،كالتقوًن الًتبوي و التوجيو اؼبدرسي ،و اإلرشاد النفسي...اخل.
 .6استنادا على نتائج الدراسة اليت أكدت على خصائص القيم الشخصية و الوظيفية األدائية للمدرس ،و
اليت ال زبتلف يف أنبيتها لرفع مستوى دافعية تالميذه للتعلم  ،لذا فإننا نوصي بضرورة االىتماـ بكافة اؼبدخالت
السلوكية لدى الطالب اؼبلتحقُت دبهنة التدريس ،و العمل على تنميتها يف اؼبرحلة
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و أخَت يبكن القوؿ أنو من الضروري االىتماـ بشخصية اؼبربُت و إعطاءىم اؼبكانة الالئقة هبم  ،لكوف اؼبريب
الركن األساسي يف العملية الًتبوية و التعليمية  ،و أننا صبيعا مسؤولوف أباءا و أساتذة و رجاؿ سلطة على تربية
أبناءنا و السَت كبو تعليم أفضل كما قاؿ نبينا ؿبمد عليو أفضل صالة وتسليم ( كلكم راع و كلكم مسؤول
عن رعيتو)
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الخاتمة
الخاتمة
إف اىتماـ اجملتمعات باألنظمة الًتبوية ،ما ىو اإلنتاج إلدراكها للدور الفعاؿ الذي تقدمو ىذه االنظمة
يف اطار التنمية و التقدـ ،ىذا االىتماـ بتطوير مناىجها ورفع مستوى فعاليتها ؼبواكبة التطورات اؼبعاصرة،واف
وضع إي خطة تنوية ،ال يبكن ؽبا اف ربقق اىدافها مهما توفرت ؽبا شروط و إمكانيات ،إذا دل يتوفر اؼبدرس و
اؼبريب الكفء الذي احسن اعداده يف صبيع النواحي ،ويف حالة العكس تكوف التنمية ؿبكوـ عليها بالفشل ،وذلك
اف ىذا اؼبريب تقع على عاتقة مسؤولية تربية و تكوف االجياؿ ،وتعلق عليو االماؿ يف غرس قيمة و خصالو اغبميدة
يف ذات التالميذ اؼبتعلمُت ،ومن مث اصبح امر تقويبو شيئا ضروريا وأكيد ،وىو االمر الذي دفعنا،ودفع الكثَت من
الباحثُت ،رغم تعقد وتشابك العوامل اليت تؤثر يف العملية التعلمية ،وما يتصل هبا من متغَتات كغَتىا من الظواىر
االنسانية االخرى ،اذل ربديد اؼبعايَت اليت على سلوؾ اؼبتعلم وتفاعلو داخل اؼبوقف التعليمي العتباره مركز العملية
التعليمية يف اؼبدارسة اغبديثة ،وما الشبكات والبطاقات اليت صممت يف ىذا اؼبيداف،أال دليل على توغل ىذه
االحباث اذل صلب ىذه العملية الًتبوية،وربليل عناصرىا ربيال علميا.
وقد كاف اؽبدؼ من ىذه الدراسة ىو الكشف عن جانب مهم يتصل بعمل اؼبدرس ومدرس الًتبية البدنية و
ا لرياضية،ونشاطو التعليمي داخل اؼبدرسة او اغبجرة الدراسة وكل مايتصل دبهاـ التدريس،وىو اعبانب
االدائي(كفاءات التدريس)،كاستخداـ طرؽ و اساليب فعالة يف تنفيذا يف ضبط النظاـ،او كاستعماؿ وسائل
تعليمية و امثلة ؿبققة للغاية....اخل ،وال يتأيت ىذا اؼبدرس (اؼبريب)،لتعطينا منظومة قيم فعالة يتصف هبا ،بعدىا
يأيت الكشف عن ما ؽبذين اعبانبُت(اؼبهم واالىم )،من انعكاسات و تأثَت يف اعداد اؼبتعلم خلقيا و
معرفيا،وتكوينو نفسيا و اجتماعيا،وزيادة دافعيتو للتعلم ومبادرتو للعمل ومشاركتو االهبابية يف كل ما ربتويو اػبربات
التعليمية،وذلك اف اؼبعلم ىو اؼبثل االعلى يف نظر اؼبتعلم،ويكمن لنا مالحظة ىذا التأثَت و االنعكاس من خالؿ
تسليط الضوء على جو العالقة التفاعلية داخل القسم وأثناء العمل الًتبوي ،و النتائج اؼبتوصل إليها ،بينت أف
ؽبذا الكفايات الًتبوية (التدريسية و القيم الشخصية) لدى مدرس الًتبية البدنية ،االثر االهبايب و الفعاؿ على
دافعية ىؤالء التالميذ للتعلم.
وكما اف ىذه العالقة بُت الكفايات الًتبوية عند اؼبدرس ،اليت ربدث عنها معظم الدراسات اليت اىتمت هبذا
اؼبوضوع ،واليت اكتفت بالعرض السطحي لنتائجها وانبلت التطرؽ للحقيقة اليت قد تكوف وراء ىذا

الخاتمة
التأثَت ،كالدافعية و اؼبيوؿ والذباه الذي يغرسو اؼبدرس يف التالميذ ،واليت تعتربىا من العوامل االساسية يف التعامل
اؼبدرس مع وتالميذه وبُت التالميذ فيها بينهم .
وؽبذا يلزـ علينا كباحثُت او مسئولُت يف اؼبيداف ،االىتماـ بالتعليم اؼببٍت على الكفاءات الًتبوية يف الربنامج اعداد
وتدريب اؼبعلمُت وتأكيد مدى مالئمة ىذه الربامج لكفاءة اؼبتعلم وحاجاتو،ومدى قدرهتا على اثارة رغباتو الدائمة
للتعلم ،حىت نستطيع توفَت اؼبناخ النفسي و االجتماعي اؼبطلوبُت اثناء العمل الًتبوي.

المراجع

المراجع
قائمة المراجع
-)1فايز مهنا  ،التربية الرياضية الحديثة .ليبيا :طرابمس لمدراسات و التراجم والنشر1985،
 ،ص.95
-)2عزيز حنا و اخرون،دراسات وقراءات نفسية وتربوية .القاهرة :مكتبة انجو مصرية،
.1985
-)3فؤاد البهي السيد،االسس النفسية لمنمو من الطفولة عمى الشيخوخة.ط،4دار الفكر
العربي.1975،
-)4محمد زياد حمدان،قياس كفاية التدريس ،طرقو ووسائمو الحديثة.الجزائر:ديوان
المطبوعات الجامعية،رقم النشر.2143،1982
-)5احمد احمد عود "عمم النفس التربوي وصعوبات التعميم "،ط،1كمية التربية العريش
،جامعة قناة السويس ،المكتب العممي لمكمبيوتر و النشر والتوزيع ،اإلسكندرية 1991
محمد خميفة بركات "،عمم النفس التعميمي –الدافع والنمو والتعمم،"-ط ،4الجزء االول ،دار
القمم بالكويت .1991 ،
-)6الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مديرية التعميم االساسي ،مناىج السنة االولى
من التعميم المتوسط ،افريل . 2113
-)7محمد زياد حمدان" ،التدريس الحديث -اصولو وتطبيقايو" ،مؤسسة دار الكتب ،الكويت
.1982،
 -)8محمد بن احمد بيومي"،عمم اجتماع القيم"دار المعرفة الجامعة،االسكندرية.1991،
-)9محمد مصطفي زيدان"،عمم النفس االجتماعي"ديوان المطبوعات الجامعية،كمية العموم
االجتماعية،الخروبة ،الجزائر.

المراجع
-)11عبد المطيف الفرابي"،مصطمحات البيدغوجيا والديداكتيك".ط ،1الجزء االول،معجم
عموم التربية،سمسمة عموم التربية  ،11-9الرباط ،المغرب :دار الخطابي لمطباعة و
النشر.1994،
-)11عبد المجيد تشواني،عمم نفس التربوي،ط،9لبنان:مؤسسة الرسالة لمبطاعة و نشر
والتوزيع.1998،
-)12احمد شمبي،كيف تكتب بحثا او رسالة.ط،2القاهرة:مكتبة النهضة المصرية.1996،
-)13طمعت همام،قاموس العموم النفسية و االجتماعية,ط،2بيروت:مؤسسة الرسالة دار
عمار.1987،
-)14محمد عبد الحفيظ،مصطفى حسن بهي،طرق البحث العممي والتحميل االحصائي في
المجاالت التربوية و النفسية و الرياضية.مصر:مركز الكتاب لمنشر.2111،
-)15عبد الرحمان صالح االزرق ،عمم نفس التربوي لممعممين.ط،1ليبيا:دار الكتب
الوطنية.2111،
-)16ابراهيم قشقوش وطمعت منصور ،دافعيةاالنجاز وقياسيا.ط،1مصر:مكتبة االنجمو،
.1998
المذكرات:
-)1اوزنجة العيد،دراسة تحميمية لبعض السمات االنفعالية والكفايات التربوية عند المعمم
عمى تحصيل تالميذه ،رسالة دكتوراه في مجال عمم االجتماع التربوي جامعة
الجزائر،الجزائر.1986،
-)2مرازقة جمال  ،أىمية استثارة الدافعية من خالل ممارسة التربية ب .ر وعالقتيا
بالتفوق الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية  ،الجزائر.2001/ 2000:

المراجع
-)3احمد الرفاعي غنيم"،العالقة بين الكفاءة التربوية لممعممين و التحصيل الدراسي
لمتالميذ في المرحمة االبتدائية"رسالة ماجستير-غير منشورة-كمية التربية ،جامعة
الزقازيق.1981،
-)4عايد عباس ابو ،فاطيمة ابراهيم حميدة"،دراسة لتشخيص بعض الكفايات االدائية لدى
معممى المواد االجتماعية في الحمقة الثانية من التعميم االساسي"بحث منشور في المؤتمر
العممي الثاني-اعداد المعمم -الجمعية المصرية لممناهج،االسكندرية 18-15،يوليو 1991
-)5سميمان خضري الشيخ وعبد الرحيم،دراسة عن ميارات التعميم،ومتعيرات الدافعية
واالبنكار.1993،
-)6حسنين محمد الكامل،ويسرى عفيفي"،تقويم فاعمية الطالب المعممين و سموكيم
االجتماعي داخل الفصل في ضوء تقديرات تالميذىم ومشرفييم".االسنكدرية:بحث منشور
في المؤتمر العممي الثاني لمجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس،المجمد الثاني-15،
18يوليو 1991
-)7مساحمي صغير،الكفاءات التربوية لمربي التربية البدنية والرياضية من وجية نظر
تالمذتيم وعالقتيا بدافعيتيم لمتعمم والتفاعل داخل القسم 2113/ .2114.
المراجع االجنبية :
Yalin .H :A study of secondary teacher competencies -1
necessary for the use of Educationl technology ; Dissertation
Abstracts;Inter-;vol54;No 03;1992.

المالحق

المالحق

الممحق رقم :1إستمارة تحكيمية
الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و عموم معيد
التربوي الرياضي البدني النشاط قسم

إستمارة تحكيمية:

ىذا أيديكم بُت نضع لكي  ،والرياضية البدنية الًتبية معهد أساتذة إليكم نتوجو أف العظيم الشرؼ لنا
اؼبندرج البحث ىذا فرضيات مع تطابقو ومدى اؼبقياس ىذا تكييف بغية " موسى الفتاح عبد" للدكتور اؼبقياس
ضمن مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت و اؼبتمثل يف9
" مدى ادراؾ التالميذ لكفايات الًتبوية ؼبدرسى الًتبية البدنية والرياضية واثرىا على دافعيتهم للتعلم "
الفرضية العامة:
اف ىناؾ عالقة ارتباط بُت مستوى الكفايات الًتبوية (التدريسية والقيم الشخصية) لدى مدرسي الًتبية البدنية من
وجهة ادراؾ تالمذهتم ،وبُت دافعية ىذا االخَتة للتعلم داخل صباعة القسم ،وال زبتلف ىذه الدافعية حسب متغَت
جنس التالميذ.
الفرضيات الجزئية :
الفرضية الجزئية االولى:
ىناؾ عالقة ارتباط بُت الكفايات التدريسية ؼبدرسي الًتبية البدنية و الرياضية وقيمهم الشخصية .
الفرضية الجزئية الثانية :
ىناؾ عالقة ارتباط بُت مستوى ادراؾ التالميذ للكفايات الًتبوية لدى مدرس الًتبية البدنية ,وبُت دافعيتهم
لتعلم مادتو الدراسية .
الفرضية الجزئية الثالثة:
ال زبتلف دافعية تعلم التالميذ ؼبادة الًتبية البدنية وبُت الذكور واإلناث.

المالحق

من إعداد الطلبة

قويدري قبوى-باشي ابراىيم

تحت اشراف :

 -د .ؿبمد ؾبيدي

حيث سبت اؼبوافقة على تكييف مقياس الدافع اذل اإلقباز من طرؼ األساتذة التالية اظباؤىم.
إسم ولقب االستاذ
عبدالكرًن عبد الواحد

مكان العمل
معهد الًتبة البدنية والرياضية بورقلة

تقي الدين قادري

معهد الًتبة البدنية والرياضية بورقلة

المالحق
الممحق رقم :2استبيان
و ازرة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة قاصدي مرباح_ ورقمة
معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم نشاط البدني الرياضي التربوي
يف اطار قيامنا ببحث تربوي لنيل شهادة اؼباسًت االكاديبي يف علم النشاط البدين الرياضي الًتبوي ،ونظرا لضرورة
مسانبتكم يف العملية الًتبوية ،نرجو منكم اعزائي التالميذ اف تقدمو لنا يد اؼبساعدة بإجاباتكم اعبادة و الصادقة
على الصادقة على العبارات التالية مع العلم اف اجاباتكم ال تعطي عليها عالمات ,ولن يطلع عليها احد غَت
الباحث.
بالنسبة للصفحة(ا-ب)،تضع العالمة()Xواحدة فقط يف احد اػبانات الثالث اؼبقابلة العبارة.
بالنسبة للصفحة(ج-د)،تضع العالمة( )Xمقابل العبارة اليت تراىا تنطبق على استاذؾ (استاذ الًتبية
الرياضية و البدنية)،اما اذا كانت العبارة ال تنطبق عليو فال تضع شيئا.
وشكرا على تفهمكم لنا.
الجنس :
الثانوية :
فوج القسم :

ذكر:

انثى:

المالحق
-1مقياس الدافعية لتعمم مادة التربية البدنية والرياضية:
العبارات

موافق

ليس اعارض

عندي
راي

-1عندما يكوف االستاذ يشرح الدرس فانٍت انتبو جيدا
-2ينبغي حذؼ مادة ت.ب.ر من اعبدوؿ الدراسي
-3احب اف اربدث مع زمالئي يف مواضيع دراسية درسناىا
 -4هبب اف تلقى اؿ ت.ب.ر كل تقدير و تشجيع
-5من عاديت اف اساؿ نفسي عن النقاط الغامضة يف ت.ب.ر
-6افضل قراءة القصص على ؾبالت رياضية
-7اؿ ت.ب.ر من اؼبواد الدراسية اؽبامة
-8ال احب اف يسبقٍت زمالئي يف النتائج اؼبدرسية (النقاط)
-9انٍت انظم اعمارل بطريقة جيدة حىت ال اضيع الوقت
 -10احب اف اناقش واشارؾ اثناء حصص ت.ب.ر
-11لو اصبحت مدرسا فساختار تدريس مادة ت.ب.ر
-12اؿ ت.ب.ر تعلم التلميذ احًتاـ االخرين
-13اف رل ثقة كبَتة يف نفسي بانٍت ساقبح
-14هتتم ت.ب.ر ببناء العضالت فقط
-15احب اف اربط االفكار اليت اتعلمها باغبياة الواقعية
-16ليست ىناؾ فائدة حقيقية من اؿ ت.ب.ر
-17عندما يبُت رل احد اخطائي فانٍت افرح لذلك
-18اف اؼبدرسة تسمح لنا باكتساب مهنة ؿبًتمة
-19االشًتاؾ يف االنشطة الرياضية مظهر غَت ؿبًتـ
-20اؿ ت.ب.ر مادة اختيارية بعد اؼبرحلة االساسية
-21احب اف اخترب نفسي ىل حقيقة فهمت اثناء دروس اؿ ت.ب
-22انٍت احب اف اتعاوف مع زمالئي اثناء دورس اؿ ت.ب.ر
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-23عندما ال افهم يف مادة اؿ ت.ب.ر فانٍت اعبا اذل االستعانة
-24اف اؼبدرسة هتيانا للقياـ دبهاـ مهمة يف اؼبستقبل
-25عندما اخطا ال اخفي خطئي و افرح لتنبيو االخرين خبطئى
-26احب اف يكوف ادائي احسن من زمالئي
-27ت.ب.ر ليست ىامة مثل اؼبواد الدراسية االخرى
-28الغرض االساسي من اؿ ت.ب.ر ىو اهنا تسبب لنا االرىاؽ
-29اف الكثَت من دروس مادة اؿ ت.ب.ر فبلة وغَت ؾبدية
 -21عندما تكوف نتائجي يف(ت.ب.ر)ضعيفة فانٍت اشعر باغبياء
واحاوؿ ربسينها يف اؼبستقبل
-31يبكن التحكم يف االنفعاالت عن طريق اؿ ت.ب.ر
-32اكره وانا ذاىب للدراسة
-33لو تنضم الثانوية دروس اضافية يف مادة اؿ ت.ب.ر
-34اؿ ت.ب.ر تستند على اساس عملية
-35كثَت ما اقوـ باجراء ؿباوالت(سبرين) الخترب مدى فهمي للدروس
-36اشعر باف الكل وبًتمٍت عندما تكوف نتائجي جيدة
-37الاحب اف اتغيب عن اؼبدرسة اال لعذر قاىر
-38اف االشياء اليت نتعلمها يف اؼبدرسة ال تفيدنا يف شيء
-39يسرين اف اتعلم اشياء جديدة
-40اؿ ت.ب.ر تعلم التلميذ الطاعة
-41دروس اؿ ت.ب.ر تعلم اصوؿ الروح الرياضية
-42اف اؼبدرسة (الثانوية) تعترب مكانا فبال
-43اف اؼبدرسة (الثانوية) تربينا لنكوف اعضاء صاغبُت يف اجملتمع
-44تنمية اللياقة البدنية جزء ىاـ يف دورس اؿ ت.ب.ر
-45التساعد اؿ ت.ب.ر على ربسُت السلوؾ
( -46الًتبية البدنية الرياضية) التساعد التلميذ الضعيف بدنيا
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-2استبيان استطالع اداء التمميذ حول كفايات معمميهم التربوية:
-1يبُت و يشرح اىداؼ الدرس بوضوح
-2يستعمل وسائل تعليمو وؿبقيق للغاية
-3قادر على ربقيق الكم الدراسي دبايتفق مع زمن الدرس
-4يذكر اؼبعلومات اػباص بالدراس او يطلب من التلميذ ذلك
-5يكرر اؼبعلومات اػباصة بالدرس او يطلب من التلميذ ذلك
-6كانت اؼبعلومات و اؼبهاـ متناسبة مع قدرايت اؼبعرفية و البدنية
-7ينوع يف طرؽ تعليمو(االلقاء,اغبور,اؼبناقشة)
-8وبفزنا على اؼبشًتكة الفعالة
-9يهتم دبراجعة الدرس السابق ويربطو دبوضوع الدرس اغبارل
-10اليطلب منا عمالدوف اف نفرغ من العمل االوؿ
 -11يطرح اسئلة واضحة
-12ينوع يف طرح االسئلة
-13يشجعنا على طرح االسئلة
-14يستخدـ اساليب التعزيز (اللفظية وغَت اللفظية)عندما نبادر باالجابة
-15يستخدـ نظاـ تقييم (االمتحاف) واضح
-16مبتحن على حساب ماتعلمناه يف الدروس
-17يتحكم بسهولة يف ادارة و تنظيم القسم
-18يكلف افراد منا مهاـ قيادة القسم او االفواج
-19يعطي تعليمات واضحة يف الوقت اؼبناسب
-20يقسمنا اذل ؾبموعات كبَتة وصغَتة
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يبدو استاذ التربية البدنية
-1مرف سليم اعبسم
-2ذو مظهر رياضي يف جسمو ولباسو
-3رشيق خفيف اغبركة
-4جذاب
-5ملتزـ باؼبواعيد و يف وقتها
-6سريع االقباز و الفعل
-7مستغال لوقت اغبصة بعناية
-8متعاوف
-9متفاعل غَت منعزؿ
-10لطيف غَت قاس
-11ؿبفز غَت فبل
-12متفهم غَت متصلب
-13ؾبدد مبتكر غَت روتيٍت
-14يقظ ونشط
-15صريح غَت مراوغ
-16صبور,متزف(حليم) غَت قلق
-17واثق غَت مًتدد
-18منظم غَت مشوش
-19متفائل غَت متشائم
-20طموح واسع الفكر

المالحق
 الجداول اإلحصائية:3 الممحق رقم
Corrélations

القيم

Corrélation de Pearson

القيم

التدريسية_الكفايات

1

.728**

Sig. (bilatérale)
N
التدريسية_الكفايات

 يىضح انعالقة بين انقيم انشخصية وانكفايات انتذريسية, جذوال رقم

.000
167

167

**

Corrélation de Pearson

.728

Sig. (bilatérale)

.000

N

167

1

167

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Corrélations

القيم

Corrélation de Pearson

القيم

الدافعية

1

.237

Sig. (bilatérale)

الدافعية

**

.002

N

167

167

Corrélation de Pearson

.237**

1

Sig. (bilatérale)

.002

N

167

167

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

يىضح عالقة بين انذافعية و انقيم انشخصية2 جذول رقم

المالحق
Corrélations

الدافعية

Corrélation de Pearson

الدافعية

التدريسية_الكفايات

1

.447**

Sig. (bilatérale)

التدريسية_الكفايات

.000

N

167

167

Corrélation de Pearson

.447**

1

Sig. (bilatérale)

.000

N

167

167

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

 يىضح عالقة بين انذافعية و انكفايات انتذريسية3 جذول رقم
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Statistiques de groupe
Moyenne erreur
الجنس
الدافعية

N

Moyenne

Ecart type

standard

ذكر

93

123.6022

14.14916

1.46720

أنثى

74

111.5135

13.33678

1.55037

 يىضحنا انفزق بين دافعية في حصة انتزبية انبذنية وانزياضية بين انذكىر وإناث5و4 جذونين

Test des échantillons indépendants
Test de Levene
sur l'égalité des
variances

F
الدافعية

Hypothèse de variances
égales

4.696

Test t pour égalité des moyennes

Sig.
.032

t

ddl

Différence

Intervalle de confiance de la
différence à 95 %

Sig.

Différence

erreur

(bilatéral)

moyenne

standard

Inférieur

Supérieur

5.625

165

.000

12.08864

2.14903

7.84549

16.33178

5.663

160.292

.000

12.08864

2.13455

7.87316

16.30411

Hypothèse de variances
inégales

