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فاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي على 
الاستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس مديرية تربية 

قصبة المفرق من وجهة نظر معلميهم في ضوء بعض 
 المتغيرات

  :المخلص
هدفت الدراسة تعرف فاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي 

تعداد النفسي والبدني لدى عينة من طلبة مدارس مديرية التربية والتعليم للواء على االس
( معلم ومعلمة من معلمي ومعلمات التربية 86بة المفرق، وبلغت عينة الدراسة )قص

تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة،  الرياضية في مديرية تربية قصبة المفرق،
النفسي،  االستعداد) اشتملت على مجالين هما واستخدمت االستبانة لجمع البيانات

( فقرة، أظهرت نتائج الدراسة إلى أن فاعلية موقع حصة 73البدني( بواقع ) واالستعداد
فاعلية على االستعداد النفسي  أكثرالتربية الرياضية في بداية البرنامج الدراسي كان 

ه إحصائية تعزى إلى متغير بينت الدراسة وجود فروق ذات دالل كما، والبدني لدى الطلبة
 ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي إحصائيةالنوع ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة 

تعزى لمتغير الخبرة ولصالح  إحصائيةالدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة  وأظهرتكما 
 سنوات.  31 إلى 5الخبرة من  أصحاب

، البدني االستعداد ياضية، االستعداد النفسي،موقع حصة التربية الر ، الكلمات المفتاحية
 البرنامج الدراسي. 

Effectiveness of the Physical Education class period in the 

academic timetable on the students' psychological and physical 

readiness in schools of the Educational Directorate of Qasabit Al 

Mafraq from their Teachers' Views in the Light of Some 

Variables 

Abstract: 
This study aimed to identify the effectiveness of the time of the 
class period of Physical Education in the academic timetable on 
the learners' psychological and physical readiness to practice 
sports in the schools of Qasabat Al-Mafraq Directorate. The study 
sample consisted of 68 teachers of physical education (male and 
female), randomly chosen from the study population, in the 
Educational Directorate of Qasabat Al- Mafraq. A questionnaire 
was used to collect data which included two domains: 
(psychological readiness, and physical readiness). It included (21) 
items. The results revealed that there was a statistically significant 
effect of the appropriate time of the physical education class in the 
beginning of the day in the school timetable on the psychological 
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and physical readiness which was of a high degree. The results of 
the study also showed significant differences attributable to the 
sex variable in favor of the males. Besides, there were no 
significant statistical differences attributed to the qualification 
variable. The study also showed no statistical significant 
differences due to the variable of experience in favor of those who 
have experience from 5 to 10 years. 

key words: Time of Physical Education class, Physical 

Education, course, psychological readiness, physical readiness. 

  :الخلفية النظرية للدراسة
تعد حصة التربية الرياضية المتنفس الوحيد للطبلة في المدارس، فمن خاللها 
يتم تنفيذ وحدات منهاج التربية الرياضية وما يحتوي عليه هذا المنهاج من ألعاب جماعية 
ية وفردية بشقيها العملي والنظري، وتنفيذ الحصة في المدارس يقع على عاتق معملي الترب

الرياضية وعلى تفاعل الطلبة مع المعلم والمواقف التعليمية في الحصة من خالل 
المعلومات والمهارات الحركية سواء كانت عملية أم  واستقبالاالستعداد النفسي والبدني 

  .نظرية
وتمثل الحصة وحدة صغيرة في البرنامج الدراسي، وهي السبيل الوحيد لتنفيذ 

، كونها تمد الطلبة بالكثير من المعارف التي تغطي الجوانب منهاج التربية الرياضية
 الصحية و النفسية و االجتماعية، باإلضافة إلى الجوانب المعرفية لتكوين جسم اإلنسان،
من خالل األنشطة البدنية مثل التمرينات و األلعاب المختلفة الجماعية والفردية تحت 

يسعى المعلم من خالل حصة  إذ ،ا الغرضاإلشراف التربوي لألساتذة الذين أعدوا لهذ
التربية الرياضية وبمكوناتها الرئيسة على تحقيق أعلى مستوى من النتاجات العامة 

تقديم كافة الخبرات  والخاصة ذات العالقة بمخرجات التعليم ،ويستطيع المعلم من خاللها
أغراضها البدنية  والمواد التعليمية والتي بدورها تحقق أهداف المنهاج، كما أن للحصة

 (. 3111أبو هرجة وزغلول، ) المهارية والمعرفية والوجدانية.و 
فالتربية الرياضية هي ذلك الجزء المتكامل من التربية العامة، فهي ميدان 
تطبيقي يهدف إلى تكوين شخصية الفرد من النواحي البدنية والعقلية واالنفعالية 

د الفرصة لتحقيق النتاجات عن طريق النشاط واالجتماعية، فهي الجانب الذي يوفر للفر 
 (. 7138الديري والوديان، ) البدني من خالل حصة التربية الرياضية في المدرسة.

( في اإلطار العام للمناهج 7111ركزت وزارة التربية والتعليم في األردن عام) وقد
عليمية ومن ضمنها القائمة على االقتصاد المعرفي على النتاجات التعليمية في العملية الت

النتاجات في مجال التربية الرياضية، ونتيجة للثورة المعرفية والتكنولوجية تطورت المواد 
الدراسية المختلفة، ومنها التربية الرياضية تطورا علميا واضحا في جميع نواحيها 
وفروعها، كما أن الخصوصية للتربية الرياضية التي تشتمل على الجانبين النظري 
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يقي، واتصالها بالعلوم األخرى كالفسيولوجي والبيوميكانيك وعلم النفس وعلم والتطب
االجتماع، وغيرها من العلوم منحتها أهمية خاصة تساعد الفرد على بناء الشخصية 

 (. 7133)الديري والحايك،  المتزنة من كافة جوانبها من خالل الممارسة العملية.
دراته واستعداداته وميوله واتجاهاته من إن نمو المتعلم وحاجاته واهتماماته وق

األمور األساسية المتطلب مراعاتها من قبل واضعي المنهج ومنفذيه عن وضع األهداف 
ومراعيا لخصائص ومراحل نمو المتعلم الجسمي والعقلي واالنفعالي، إذ ينوع مخططو 

العادات  كتسابهمال المناهج من النتاجات المحددة لتتناسب والفروق الفردية بين التالميذ 
شباع حاجاتهم وميولهم من خالل األنشطة  والقيم والمهارات والصفات البدنية المناسبة، وا 
والبرامج الرياضية التي تهدف إلى التنمية الشاملة والمتوازنة لدى التالميذ، فكل ذلك يترجم 

يتفاعل على أرض الواقع من خالل حصة التربية الرياضية في المدرسة، التي من خاللها 
الطلبة مع معلمي التربية الرياضية، ومحاولة تحقيق أهداف منهاج التربية الرياضية من 
خالل ممارسة األلعاب الفردية والجماعية وما تحتويه هذه األلعاب من تطبيقات عمليه 

الديري، والحايك،، ) النظرية ذات العالقة باأللعاب الرياضية. والحصول على المعلومات
7133 .) 

هو رفع القدرة الجسمانية  الهدف التعليمي العام لحصة التربية الرياضيةإن 
للتالميذ بوجه عام. ممثال ذلك بتنمية الصفات البدنية مثل القوة والسرعة والتحمل 
والرشاقة والمرونة، وتنمية المهارات األساسية مثل الجري والوثب والرمي والتسلق والحجل 

 (. 3116والمشي.) سعد وفهيم، 
للتربية الرياضية دور مهم مع المباحث الدراسية األخرى في تحقيق النمو و 

المتوازن للطلبة في جوانب شخصياتهم المختلفة الجسمية، والعقلية، والروحية، 
والوجدانية، واالجتماعية، كما أن للبرامج الرياضية المدرسية األثر األكبر في تحسين 

جتمع، وتنمية المعارف والصفات البدنية صحة الطلبة كحاجة من حاجتهم وحاجات الم
والمهارية، والتعود على ممارسة الرياضة بانتظام، والمنافسة الشريفة أثناء اللعب، وتنمية 

خزاعلة، الزبون، الدسوقي، ) العالقات االجتماعية القائمة على المحبة والتعاون واالحترام.
 (. 7116الخطابية، 

لرياضية يمكن تعريفها بأنها هي التغيرات والنتاجات في التربية ا فاألهداف
يحدثها المنهاج والقائمون عليه من معلمين ومشرفين ومدراء  أنااليجابية التي نتوقع 

فاألهداف هي وصف لتغير سلوكي نتوقع حدوثه في  مدارس وتظهر في سلوكيات الطلبة،
لتدريسية، حيث شخصية التالميذ نتيجة مرورهم بخبرات تعليمية وتفاعلهم مع المواقف ا

األهداف إلى أهداف معرفية وبعدة مستويات مثل التذكر، والفهم والتطبيق،  هذهتصنف 
والتحليل، والتركيب، والتقويم. وأهداف وجدانية وبعدة مستويات مثل االستقبال،واالستجابة 

 القيم وتمثلها، وأهداف تندرج تحت هذهوتنظيم ، واالتجاهات، للمواقف التعليمية، والقيم
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 واإلتقانوالمحاكاة، والتجريب، والممارسة  المجال الحركي وبعدة مستويات مثل المالحظة،
 (.7137العون، ) واإلبداع

يتمتع بمجوعة من الكفايات والمهارات  أنفعلى مدرس التربية الرياضية 
والكفايات المعرفية ، الصف في درس التربية الرياضية إدارةالتدريسية مثل كفاية 

ة والنفس حركية، وكفايات متعلقة بالجانب النفسي وتشتمل كفايات فهم طبيعة والوجداني
المرحلة العمرية للتالميذ، والمرحلة الدراسية، وفهم وتطبيق نظريات التعليم والتعلم، 

 واألمويةلطرق التدريس المباشرة والغير مباشرة الجزئية والكلية  أيضاوامتالك المدرس 
 (.7138)العون، 

الستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة ذات عالقة مباشرة بعلم النفس إن حالة ا
وبطرق التدريس واللذان يركزان على دراسة السلوك الحركي وعلى نظريات التعلم  الرياضي

والتدريب والتغذية الراجعة والتذكر والنسيان ونقل المهارة من فعالية إلى أخرى، وتقسيم 
في التعلم الحركي، والتدرج في التعلم واالستعداد النفسي أوقات الحصة والتمارين الذهنية 

 (. 7111مقدادي، والعمايرة، فع والحاجات، والذكاء والشخصية )والجسمي والعقلي، والدوا
فالميول واالستعداد النفسي والبدني لتنفيذ أنشطة حصة التربية الرياضية من قبل 

رد لإلقبال أو تركيز االهتمام نحو نشاط الطلبة هو عبارة عن شعور أو قوة داخلية تدفع الف
معين وتفضيله عن غيره واالنصراف عما عداه، وعليه فالطالب في جميع المراحل الدراسية 
يميل إلى ممارسة مختلف ألوان النشاط البدني الذي يحقق له الرضا والسرور والسعادة 

 (. 7137في كامل مجريات حصة التربية الرياضية.) العون، 
ا ومن خالل خبرة الباحث في التدريس وتعقيبا على ما سبق الحظ أن فمن هن 

موقع حصة التربية الرياضية المناسب في البرنامج الدراسي يؤدي دورا كبيرا في عملية 
االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة ولدى المعلمين أنفسهم، الن حصة التربية الرياضية 

اد الدراسية في المدرسة وذلك الشتمالها على ذات طابع مميز وتختلف عن باقي المو 
جانبين نظري وعملي فاختيار الوقت المناسب للحصة يساهم بدرجة كبيرة في تفاعل الطلبة 
مع حصة التربية الرياضية وال تنحصر فائدة التربية الرياضية بالصحة البدنية بل تتعداها 

 لالعبين.للصحة النفسية واالستعداد النفسي سواء كان للطلبة أم 
 
 

  :أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة من أهمية منهاج التربية الرياضية وما يحتوي عليه من 
مجموعة من النتاجات التعليمية والتربوية والرياضية والبدنية والعقلية واالجتماعية 
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والوجدانية والذي سوف ينفذ على ارض الواقع من خالل حصة التربية الرياضية وبتنفيذ 
ش   .ومن مشرفي التربية الرياضية وبتفاعل من الطلبة أيضا ومتابعة من المدرس رافوا 

الدراسة للقائمين على تطبيق وتنفيذ حصة التربية الرياضية  هذهكما ستقدم 
مدراء المدارس في التعرف على أهمية الموقع  أوالمشرفين  أوسواء كان من المعلمين 

رنامج الدراسي لما له من اثر واضح على المناسب لحصة التربية الرياضية في الب
االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة وتفاعلهم الحقيقي مع أجزاء درس التربية الرياضية 
بدءا من المقدمة والتمهيد إلى الجزء الرئيس وما يحتوي عليه من أنشطة تعليمية 

عادة الطلبة إلى وضعهم ال  طبيعي. وتطبيقية ثم إلى الجزء الختامي للحصة وا 
  :مشكلة الدراسة

تعد حصة التربية الرياضية من أهم الحصص التي تهتم بتنشئة الطلبة من 
والتي من خاللها يقوم معلم  النواحي البدنية والعقلية والمهارية والنفسية واالجتماعية،

التربية الرياضية بتنفيذ وحدات المنهاج والذي يحتوي على مجموعة من األلعاب الرياضية 
 ردية والجماعية بشقيها العملي والنظري. الف

إذ يعد موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي في غاية األهمية لما 
له من فاعلية على االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة، حيث يمكن موقع حصة التربية 

الحصة، ومن  ي معالسلب أويجابي المدرسي الطلبة من التفاعل اإلالرياضية في البرنامج 
مشكلة موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج  إدراكخالل خبرة الباحث في هذا المجال 

المدرسي وخصوصا من بعض مدراء المدارس الذين ال يعطوا حصة التربية الرياضية 
 في نهاية البرنامج المدرسي، األهمية في البرنامج المدرسي، وغالبا ما يتم وضع الحصة

ة التربية الرياضية المتأخر يشكل عائقا أمام الطلبة ويحد من نشاطاتهم فوقت حص
وبذل بعض المجهودات البدنية كون موقع حصة التربية الرياضية  االستيعابوقدرتهم على 

لذا جاءت هذه الدراسة لكي تتعرف على فاعلية موقع حصة التربية  يكون مناسبا، قد ال
االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس  الرياضية في البرنامج الدراسي على

 . مديرية تربية قصبة المفرق من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية
 
 

  :أسئلة الدراسة
ما فاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي على االستعداد  - 3

هة نظر النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس تربية قصبة المفرق من وج
 المعلمين؟. 
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المعلمين حول موقع حصة  استجاباتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  - 7
التربية الرياضية على االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس تربية 

 . تعزى لمتغيرات ) النوع، المؤهل العلمي، الخبرة(؟ قصبة المفرق 
  :أهداف الدراسة

  :ي التعرف علىتتحدد أهداف الدراسة ف
فاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي على االستعداد النفسي  -3

والبدني لدى الطلبة في مدارس تربية قصبة المفرق من جهة نظر معلمي التربية 
 الرياضية في ضوء بعض المتغيرات. 

المناسب الفروقات في استجابات المعلمين لفاعلية موقع حصة التربية الرياضية  -7
في البرنامج المدرسي على االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس 

 المؤهل العلمي، الخبرة(، ) النوع تربية قصبة المفرق تبعا لمتغيرات
  :حدود الدراسة

تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس  :الحد البشري 
 بة المفرق. مديرية تربية محافظة قص

 . 7135/7138خالل الفصل الدراسي األول  :الحد الزمني
التابعة لمديرية التربية والتعليم في قصبة محافظة  المدارس الحكومية :الحد المكاني

 المفرق. 
  :مصطلحات الدراسة

هو مكان حصة التربية الرياضية في برنامج الدروس  :موقع حصة التربية الرياضية
في بداية أو وسط أو نهاية البرنامج الدراسي) تعريف  إماوالتي تكون  ة.األسبوعي للمدرس

 إجرائي(. 
هي الحصة المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم وتكون  :حصة التربية الرياضية

دقيقة، ومن خاللها يتم تنفيذ منهاج التربية الرياضية في المدرسة والذي  75مدتها 
يتضمنها بعض األلعاب الفردية والجماعية، ويشرف علي  يحتوي على مجموعة الوحدات

  .تنفيذها معلم التربية الرياضية في المدرسة. )تعريف إجرائي(
هي الحالة النفسية التي يستقبل بها الطلبة حصة التربية الرياضية  :االستعداد النفسي

 أو نهاية البرنامج الدراسي. في بداية أو وسط سواء كانت 
هو برنامج الدروس األسبوعي الذي تعده إدارة المدرسة ولجميع  :اسيالبرنامج الدر 

المواد الدراسية في المدرسة، ومن ضمنها مادة التربية الرياضية في المدرسة وبواقع 
حصتين للصف الواحد في المرحلة األساسية، وحصة واحدة للمرحلة الثانوية، والذي يقوم 

 إجرائي(. بتنفيذه معلم التربية الرياضية ) تعريف
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: هي الحالة البدنية التي يستقبل بها الطلبة حصة التربية الرياضية االستعداد البدني
متمثلة بجميع عناصر اللياقة البدنية كالقوة والسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتحمل 
والتوافق العضلي العصبي، كما تشمل المهارات الحركية لأللعاب سواء كانت العاب فردية 

  (.إجرائيتعريف . )جماعيةو 
 : الدراسات السابقة

قام الباحث بالرجوع للعديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة، حيث 
 تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث وكما يلي:

( دراسة لتعرف دور مديري ومديرات 7113فقد أجرى الحمدون وعثامنة ) 
يل الحركة الرياضية المدرسية من وجهة نظر المعلمين، مدارس تربية اربد الثالثة في تفع

االستبانة لجمع البيانات وتكونت من  أداةمستخدمين المنهج الوصفي، وأستخدم الباحثان 
( معلما معلمة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم 61( فقرة، وبلغ حجم عينة الدراسة )17)

ياضية في المدارس، وعدم وجود وجود اهتمام لدى مديري المديرات في تفعيل الحركة الر 
الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة )فروق ذات داللة 

 الخبرة(.
( بدراسة لتعرف أسباب ضعف االهتمام 7117غنيم وراضي)أبو كما قام كل من 

يار بدرس التربية الرياضية في المدارس المتوسطة واإلعدادية في محافظة النجف، تم اخت
عينه من مدرسي ومدرسات مادة التربية الرياضية المتوسطة واإلعدادية في محافظة 

( معلمة بالطريقة العشوائية البسيطة، وصمم الباحثان 71( معلمًا و)71النجف بواقع )
استبيان لخدمة أهداف البحث وبينت نتائج الدراسة قلة الكادر المتخصص في التربية 

دادية والمتوسطة، وتركيز البرامج على الجوانب البدنية الرياضية في المدارس اإلع
 . والمهارية فقط

( والتي تعرف فيها على دور مدراء المدارس في 7115وفي دراسة عبد الحق )
مستخدما ، تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة الرياضية المدرسة من وجهة نظر مدرسيها

( 88جاالت، وبلغت عينة الدراسة )( فقرة موزعة على خمسة م11االستبانة وتكونت من )
 إلىمعلما معلمة من مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس. وخلصت نتائج الدراسة 

بينت  كما. أن مدراء المدارس لهم دور كبير في تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة الرياضية
المؤهل ، عمرالتعزى الختالف متغيرات الدراسة ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

 العلمي( بينما أشارت النتائج إلى وجود فروق تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
( والتي تعرف فيها على مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي 7118) وفي دراسة زايد

ومعلمات الرياضة المدرسية في سلطنة ُعمان وعالقته ببعض التغيرات. كما هدفت إلى 
ية التي تواجه القائمين على تدريس الرياضة المدرسية من تعرف أهم العقبات الميدان

( معلما ومعلمة ،وقام الباحث 313وقد تكونت عينة الدراسة من )، وجهة نظر المعلمين
ظهور  إلىبتصميم استبانه من اجل تحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة 
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التربوي. كما بينت نتائج مستويات منخفضة من الرضا عن النواحي اإلدارية واألشراف 
تأثيرًا على المعلمين هي نقص التسهيالت التدريسية  الدراسة أن أكثر العقبات الميدانية

)المالعب، األجهزة، األدوات(، وتدني وعي اإلدارة المدرسية وأولياء األمور والتالميذ 
 البدنية.بأهمية المادة و زيادة األعباء التدريسية على كاهل معلم ومعلمة التربية 

( بدراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه 7117كما قام الهنائي )
معلمي التربية الرياضية في تطبيق منهاج الرياضة المدرسية في سلطنة عمان، وتكونت 

لخدمة أهداف البحث، ومن  ةمستخدما االستبان، معلمًا ومعلمة317عينة الدراسة من 
شكالت التي تواجه المعلمين هي مشكلة اإلمكانات، كما جاءت نتائج الدراسة أن أكثر الم

 مشكالت محتوى المنهاج المدرسي، ودليل المعلم، ومعلم التربية الرياضية بدرجة متوسطة.
األزمات في  إدارة( دراسة هدفت تعرف كيفية 7116الزبون والخزاعلة ) أجرى كما 

لرياضية في تربية قصبة المفرق، حصص التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية ا
، اإلدارة، الطالب، المعلمستبانة على أربعة محاور هي )اال الدراسة أداة ركزتحيث 

وبينت ، الدراسة وأهدافمته طبيعة ء(، مستخدمين المنهج الوصفي لمالالمجتمع المحلي
 األزمات ارةإدالمتخذ داخل المدرسة هو السائد في  اإلداري  اإلجراء أننتائج الدراسة إلى 

التربية الرياضية في مدارس تربية قصبة المفرق ولجميع المحاور  وأنشطةفي حصص 
المديرية هو السائد. ولم تظهر فروق  إبالغ ءجراإماعدا المحور المتعلق بالمعلمين حيث 

  .والخبرة(، لمتغيرات الدراسة ) الجنس إحصائيةذات داللة 
بهدف التعرف على أهم معوقات  ( دراسة 7135أجرى كل من ضايع وفرحان)

درس التربية الرياضية لثانويات البنين في محافظة ديالي من وجهة نظر مدرسي ومشرفي 
( 31( مدرس و)311المادة مستخدمين المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

ت مشرفين، ومن أهم نتائج الدراسة عدم توفر المالعب الخاصة بالمدارس والمجهزة باألدوا
 والوسائل بما يتناسب مع نوع األلعاب. 

دور مدراء المدارس الخاصة  على والتي تعرف فيها (7138وفي دراسة الطورة )
في مديرية التربية والتعليم في لواء القويسمة بتفعيل الرياضة المدرسية من وجهة نظر 

( 11الدراسة )وبلغ حجم عينة ، االستبانة أداةمعلمي التربية الرياضية، استخدم الباحث 
معلم ومعلمة. وبينت نتائج الدراسة وجود دور للمدارس وبدرجة متوسطة، وال توجد فروق 

 ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات النوع والخبرة والمؤهل العلمي.
 : الدراسات األجنبية

(. دراسة على عينة من معلمي التربية البدنية، حيث Hartern، 1996) أجرى 
( عوامل مرتبطة بفعالية التدريس وقد أظهرت 31( درجة على )311)منهم توزيع طلب 

الكفاءة الشخصية، ونوعية إعداد  :نتائج الدراسة أن العوامل ذات العالقة بالمعلم، مثل
البرنامج المنهي قبل الخدمة، والتمكن من المادة العلمية، أنها تسهم بشكل كبير في زيادة 
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خلفية الوالدين، والذكاء والخلفية  :تعلقة بالتالميذ مثلفاعلية الدرس مقارنة بالعوامل الم
 االجتماعية، وكذلك العوامل المتعلقة بإدارة المدرسة، كدعم المدير. 

 ,Isogai, 2008) & Sugiyama, Shibukra, Nishiaكل من  أجرى 
Ito, Sasaki دراسة هدفت تعرف خصائص منهاج التربية الرياضية المبني على )
اتية. كما هدفت إلى مراجعة الدراسات التي أجريت حول فاعليته في اليابان المهارات الحي
( معلما ومعلمة، وصمم الباحثون استبيان لخدمة أهداف 17الدراسة من ) وتكونت عينة

البحث، البحث وأشارت النتائج إلى أن معظم المعلمين والمعلمات يرون أن المنهاج يتسم 
الطالب مثل مهاراته االجتماعية، والنفسية  ي شخصيةبقدرته على تنمية جوانب مختلفي ف

إلى جانب إكسابه المهارات العملية. كما أنه يمنح الطالب فرصة مواصلة التعلم والتدريب 
 خارج أسوار المدرسة.

 , forghani, soleimani , haghshenas, ahmadiكما أجرى كل من
مدارس مقابل كفاءة معلمي التربية ( دراسة بهدف اختبار أنماط القيادة لمدراء ال (2013

( معلمة، وتم 58( معلم و)58وتكونت عينة الدراسة من )، الرياضية بمحافظة مازانداران
وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  .للدراسة أداةاستخدام استبانة فيدلر 

 الرياضية. بين أنماط القيادة لمدراء المدارس مقابل كفاءة معلمي التربية إحصائية
 التعليق على الدراسات السابقة:

 : يلي من خالل مراجعة الباحث للدراسات السابقة تبين له ما
من  الرياضية التربيةقسم من الدراسات السابقة ركز على معوقات تطبيق درس  -

وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية الرياضية في المدارس مثل دراسة ضايع 
أبو )و (،7118ودراسة )زايد، ، (7117هنائي،ودراسة )ال، (7135وفرحان )

 ( 7117غنيم وراضي، 
الدراسات السابقة ركز على دور مديري المدارس في تفعيل األنشطة  قسم من -

( ودراسة 7138بشكل عام مثل دراسة الطوره ) المدرسية والرياضة الرياضية
 ( ودراسة كل من7113( ودراسة الحمدون والعثامنه )7115عبد الحق )

forghani, soleimani , haghshenas, ahmadi , 2013)  ودراسة
(1996 ،Hartern.)  

الرياضية  قسم من الدراسات ركز على كيفيه ادارة االزمات في حصص التربية -
 (.7116من وجهة نظر المعلمين كدراسة الزبون والخزاعله )

 جراءاتواإل والطريقةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في األدب النظري  -
الدراسة، وفي  أداة، وبناء اإلحصائيوعمليات التحليل ، المستخدمة المنهجية

 . تحليل ومناقشة النتائج
تناولت موضوع لم يتم  أنهاما تميزت به هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات  -

وهو فاعلية الموقع المناسب لحصة  أالتناوله من قبل في حدود علم الباحث 
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في البرنامج الدراسي األسبوعي على االستعداد النفسي والبدني  الرياضية التربية
لدى طلبة مدارس  جماعية أملأللعاب الرياضية سواء كانت فرديه  لممارستهم

 مديرية تربية قصبة محافظة المفرق. 
 :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة

 ناسبتهلماستخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الدراسات المقارنة وذلك 
 وطبيعة الدراسة ومتغيراتها المدروسة.

  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الرياضية لمدارس مديرية تربية 

( معلمة 77( معلم و ) 77( معلم ومعلمة بواقع )68قصبة المفرق والبالغ عددهم )
 . 7135/7138للفصل الدراسي األول 

  :عينة الدراسة
معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من  (86ينة الدراسة من )تكونت ع

( يوضح توزيع ونسبة تمثيل أفراد عينة الدراسة نسبة 3مجتمع الدراسة، والجدول رقم )
 إلى مجتمع الدراسة وتبعا لمتغيراتها.

 
 
 
 
 
 

 لخبرةوتوزيعها وفق متغيراتها النوع، والمؤهل العلمي، وا ( وصف العينة3الجدول )
 النسبة المئوية العدد المعلمين المتغيرات

 النوع
 51.47 % 35 ذكر
 48.53 % 33 أنثى

 100.0 % 68 المجموع

 المؤهل العلمي
 75.00 % 51 بكالوريوس
 25.00 % 17 دراسات عليا
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 100.0 % 68 المجموع

 الخبرة

 17.65 % 12 سنوات 5أقل من 
 36.76 % 25 سنوات 31- 5من 

 45.59 % 31 31من  رأكث
 100.0 % 68 المجموع

  :متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة: 

  أنثى - 7   ذكر -3   :النوع وله مستويان
 دراسات عليا  -7  بكالوريوس -3وله مستويان  :المؤهل العلمي

  :ولها ثالثة مستويات :الخبرة
 سنوات.  31أكثر من  -1 سنوات 31 -5-7 سنوات 5اقل من  -3

  :المتغير التابع
استجابات المعلمين حول فاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج 
الدراسي على المجالين النفسي والبدني لدى الطلبة في مدارس مديرية تربية قصبة 

  .محافظة المفرق 
  :أداة الدراسة

ها في بعد االطالع على األدب النظري ذو العالقة بحصة التربية الرياضية ودور 
تحقيق منهاج التربية الرياضية، وتفاعل الطلبة مع الحصة تماشيا مع موقعها في 

باحث بتصميم قام ال البرنامج وفاعلية ذلك على االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة،
( فقرة في صورتها األولية، موزعة على 75ستبانة وتكونت من )أداة الدراسة وهي اال

 إعطاءفقرة (. وتم  31البدني  واالستعداد) فقرة(37النفسي  داالستعدا): مجالين هما
كبيرة جدا، ) على مقياس ليكرت الخماسي، وهي كاآلتي: باالعتماداألستبانة وزنا متدرجا 

قليلة، قليلة جدا(، حيث مثلت األلفاظ رقميا بالعالمات اآلتية وعلى ، كبيرة، متوسطة
 إلىالحسابية جات المستويات للمتوسطات (، وقسم الباحث در 3، 7، 1، 7، 5) الترتيب

عادلة درجة متوسطة، درجة منخفضة(، وفقا للم، درجة مرتفعةثالث مستويات هي: )
 (.7138الرشيدي، ) اآلتية:

الفئة  –المدى هنا = الفئة العليا  إن إذعدد الفئات.÷ طول الفئة = الدرجة 
 . الدنيا
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جرى اعتماد المقياس التالي  ، وبناء عليه3311=  1( ÷ 5 -3فطول الفئة = )
 وجرى احتساب المتوسطات كما يأتي: ، للحكم على المتوسطات الحسابية

 درجة منخفضة.    7311 - 3 ٭ من
 .  درجة متوسطة  1388 – 7317 ٭ من

 . درجة مرتفعة   5 – 1387 ٭ من     
 صدق األداة: 

من المحكين للتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة تم عرضها على مجموعة 
من ذوي الخبرة واالختصاص في المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية والقياس 
والتقويم، وعلم النفس التربوي، حيث طلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول دقة 

من حيث درجة انتماء الفقرة للمحتوى والسالمة اللغوية والتعديل ، وصحة محتوى األداة
 يرونه مناسبا على أداة الدراسة. المقترح على ما 

حيث تم األخذ بكافة مالحظات المحكمين من تعديالت لتصبح األداة بصورتها 
فقرات( و  31هما )االستعداد النفسي ( فقرة موزعة على مجالين73النهائية مؤلفة من )
 فقرة(.  33)االستعداد البدني 

 ثبات األداة: 
راسة على عينة التحقق من ثبات التطبيق بتوزيع أ جرى  استطالعية مكونة داة الد ِّ

راسة مرتين، بفارق زمني35من ) مدته أسبوعان،  ( معلما ومعلمة من خارج عينة الد ِّ
( بين درجاتهم في Pearson Correlationواستخراج معامل االرتباط بيرسون )

فا(، المرتين، بهدف استخراج معامل الثبات لالختبار، جرى تطبيق معادلة )كرونباخ ال
 ( يوضح ذلك.7والجدول )

 
 
 

( ومعامل Pearson Correlation( معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون )7الجدول )
 )كرونباخ الفا(. بطريقة ثبات األداة

)كرونباخ  معامل الثبات بطريقة المجال
 الفا(

 معامل تطبيق بطريفة
 بيرسون 

 *1376 1371 االستعداد النفسي
 *1377 1378 االستعداد البدني
 *1377 1378 األداة ككل
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 (.α≤ 1315*دالة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ( ما يأتي:7يظهر من الجدول )

راسة تراوحت بين Chronbach Alphaمعامالت الثبات بطريقة ) .1 ( لمجاالت الد ِّ
(، وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم 1378-1371)

 (.7117( )الشريفين والكيالني، 1381نسبة قبول معامل الثبات )الدراسات إلى أنَّ 
راسة ما بين تراوحت معامالت االرتباط .2 ( وهي قيم 1376-1377) بيرسون لمجاالت الد ِّ

(، وهذا يدل على ثبات تطبيق أداة 5.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
راسة.  الد ِّ

في معالجة البيانات  SPSSالباحث الرزمة اإلحصائية  استخدم :المعالجة اإلحصائية
التي عكستها أداة الدراسة من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية وتم استخدام تحليل 

 التباين الثنائي. 
  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ما فاعلية موقع  :السؤال األول والذي ينص علىعن  باإلجابةالنتائج المتعلقة 
بية الرياضية في البرنامج الدراسي على االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة حصة التر 

 محافظة المفرق من وجهة نظر المعلمين؟  في مدارس مديرية تربية قصبة
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال 

راسة عن مجاالت أداة الد ِّ   ( يوضح ذلك.1راسة، الجدول )إلجابات أفراد عينة الد ِّ
 
 
 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت 1جدول )
 ككل. واألداة الدراسة

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعلية

ياالستعداد النفس 7 3  مرتفعة 0.57 3.97 
 مرتفعة 0.51 3.94 االستعداد البدني 3 7

 مرتفعة 0.48 3.96 األداة ككل
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت 1من الجدول ) يظهر
(، وجاء في المرتبة األولى مجال" االستعداد 3.97-3.94قد تراوحت بين ) أداة الدراسة "

ية مرتفعة، وفي المرتبة الثانية جاء مجال ( وبفاعل3.97النفسي " بمتوسط حسابي بلغ )
( بفاعلية مرتفعة، وبلغ المتوسط 3.94" االستعداد البدني " بمتوسط حسابي بلغ )

أن موقع حصة  إلى( بفاعلية مرتفعة، ويعزو الباحث ذلك 3.97الحسابي لألداة عامة )
 االستعدادى التربية الرياضية عندما يكون في بداية البرنامج الدراسي يرفع من مستو 
 أمفرية  ألعاباالنفسي والبدني لدى الطلبة عند ممارستهم األلعاب الرياضية سواء كانت 

تزال طاقاتهم وقدراتهم النفسية والبدنية غير مستنزفة بمجهودات أخرى.  جماعية، حيث ال
الطائقة بصورة ايجابية والتفاعل مع  هذهولدى الطلبة الرغبة الحقيقية في تفريغ مثل 

 دراسته( في نتائج Harthern) ،1996 أشارحيث  صة ومع المعلم بشكل مناسب.الح
، وتمكن المعلم من المادة التعليمية، البرنامج المهني قبل الخدمة إعدادنوعية  أن إلى

ودعم المدير لألنشطة الرياضية مثل اختيار الوقت المناسب ، والكفاءة الشخصية للمعلم
 ير في زيادة فاعلية درس التربية الرياضية.للحصة، فكل ذلك يساهم بشكل كب

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة  وجرى 
 ( يوضحان ذلك.5 -7والجدولين )، عن فقرات كل مجال على حده

 
 
 
 
 
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات7جدول )
 مجال"االستعداد النفسي " مرتبة تنازليًا.

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 

3 6 
يرفع موقع حصة التربية الرياضية فيي بدايية 
البرنامج الدراسي من مستوى التركيز واالنتباه 

 لدى الطلبة.
 مرتفعة 0.86 4.11

 مرتفعة 0.77 4.05دما تكييون يشيعر الطلبيية بيالفرح والسييرور عني 8 7
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 

حصة التربية الرياضيية فيي بيدايات البرنيامج 
 الدراسي.

1 7 
تزداد دافعية الطلبة عندما تكون حصة التربية 
الرياضيية ميين الحصييص الييثالث األولييى فييي 

  البرنامج المدرسي.
 مرتفعة 0.81 4.05

يقل السلوك العدواني لدى الطلبة عندما تكون  7 7
 مرتفعة 0.92 4.02 .الدراسيبدايات البرنامج حصة التربية في 

5 1 
يسيياعد موقييع حصيية التربييية الرياضييية فييي 
البرنامج الدراسي الطلبة على فهم كيل الميواد 

 واألدبية. العلمية
 مرتفعة 0.69 4.01

8 7 
يشعر الطلبة باإلحباط والملل واالكتئاب عندما 
تكييون حصييية التربييية الرياضيييية فييي نهايييية 

 اسيالبرنامج الدر 
 مرتفعة 0.77 3.97

7 5 
يشعر الطلبة باالرتيياح النفسيي عنيدما تكيون 
حصييية التربيييية الرياضيييية بعيييد الميييواد التيييي 

  يشعرون بصعوبتها.
 مرتفعة 0.82 3.95

6 3 

يساهم موقع حصة التربية الرياضية المناسب 
في البرنامج المدرسي من رفع الروح المعنوية 

 لدى الطلبة
 

 مرتفعة 0.98 3.91

1 1 
يساعد موقع حصة التربية الرياضية المناسب 
فيي البرنييامج الدراسييي الطلبية علييى التفاعييل 

 .الفعال مع استراتيجيات التدريس المناسبة
 مرتفعة 0.92 3.82

31 31 
يساعد موقع حصة التربية الرياضية المناسب 
فيي البرنييامج الدراسييي الطلبية علييى التفاعييل 

 .لمناسبةالفعال مع استراتيجيات التقويم ا
 مترفعة 0.94 3.81
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 

 مرتفعة 0.57 3.97 المجال الكلي
( أن المتوسيييييطات الحسيييييابية إلجابيييييات أفيييييراد عينييييية 7يظهييييير مييييين الجيييييدول )

راسييييية حيييييول " ( بدرجييييية 4.11-3.81" تراوحيييييت بيييييين ) مجيييييال االسيييييتعداد النفسيييييي الد ِّ
حصييية يرفيييع موقييع  ( "6فاعلييية مرتفعييية، وقييد جييياءت فييي المرتبييية األولييى الفقيييرة رقييم )

التربيييية الرياضييييية فيييي بداييييية البرنييييامج الدراسيييي ميييين مسييييتوى التركييييز واالنتبيييياه لييييدى 
( بدرجيية فاعليييية مرتفعييية، بينمييا جييياءت فيييي المرتبييية 4.11" بمتوسيييط حسيييابي )الطلبيية 

يسييياعد موقيييع حصييية التربيييية الرياضيييية المناسيييب فيييي البرنيييامج  ( "31األخييييرة الفقيييرة )
" بمتوسيييط ل ميييع اسيييتراتيجيات التقيييويم المناسيييبة الدراسيييي الطلبييية عليييى التفاعيييل الفعيييا

( بدرجييية فاعليييية مرتفعييية، فيييي حيييين بليييغ المتوسيييط الحسيييابي للمجيييال 3.81حسيييابي )
أن العملييييات العقليييية  إليييى( بدرجييية فاعليييية مرتفعييية، ويعيييزي الباحيييث ذليييك 3.97ككيييل )

والتييييذكر تكيييون فييييي أوجهييييا وخصوصيييا عنييييدما تكييييون  واالنتبيييياهمثييييل التركييييز  اإلدراكيييية
اسييييتعداد الطلبييييية  أنكمييييا ، حصيييية التربييييية الرياضييييية فييييي بييييدايات البرنييييامج الدراسييييي

النفسييييي يكييييون فييييي أفضييييل حاالتييييه عنييييدما يكييييون موقييييع حصييييص التربييييية الرياضييييية 
متقيييدما فيييي برنيييامج اليييدروس األسيييبوعي ،والعكيييس صيييحيح عنيييدما يكيييون موقيييع حصييية 

كييييان موقيييييع  إذاالتربييييية الرياضييييية فييييي البرنييييامج الدراسيييييي غييييير مناسييييبا وخصوصييييا 
نفسييييا ليييدى الطلبييية ويتسيييرب  إحباطييياالحصييية فيييي ذييييل البرنيييامج الدراسيييي مميييا يشيييكل 

عليييى  لإلقبيييالالنفسيييي ليييدى الطلبييية  االسيييتعدادأنفيييس الطلبييية المليييل، وتراجيييع فيييي  إليييى
  ممارسة األلعاب الرياضية بروح معنوية عالية.

 
ميييين قبييييل  فييييالميول واالسييييتعداد النفسييييي والبييييدني لحصيييية التربييييية الرياضييييية

الطلبييية هيييو عبيييارة عييين شيييعور أو قيييوة داخليييية تيييدفع الفيييرد لإلقبيييال أو تركييييز االهتميييام 
نحييو نشيياط معييين وتفضيييله عيين غيييره واالنصييراف عمييا عييداه، وعليييه فييان التلميييذ فييي 
جميييييع المراحييييل الدراسييييية يميييييل إلييييى ممارسيييية مختلييييف ألييييوان النشيييياط البييييدني الييييذي 

مجرييييات حصيييية التربيييية الرياضييييية.  كاميييل يحقيييق ليييه الرضييييا والسيييرور والسيييعادة فييييي
 (. 7137العون، )

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات 5جدول )
 . مجال " االستعداد البدني " مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 



 م 7137( أبريل لسنة الثانيالجزء  371ألزهر، العدد: )مجلة كلية التربية، جامعة ا
 

 - 11 - 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 

3 7 
ة الرياضيية المناسييب موقيع حصية التربييي

في البرنامج الدراسي يساعد الطلبة على 
تفريييييغ طاقيييياتهم ومجهييييوداتهم البدنييييية 

 .بنشاط وحيوية
 مرتفعة 0.79 4.10

7 31 
يجيد الطلبيية صييعوبة فييي تنفيييذ المهييارات 
الحركية عندما ما تكون الحصة في آخر 

 .البرنامج الدراسي.
 مرتفعة 0.80 4.04

1 33 
جيييد ميييع األدوات  يتفاعييل الطلبيية بشييكل

واألجهيزة الرياضيية عنيدما تكيون الحصية 
 في بدايات البرنامج الدراسي.

 مرتفعة 0.84 4.03

7 3 
يساعد موقع حصة التربية الرياضية فيي 

البرنييييامج الدراسييييي علييييى تنفيييييذ  بداييييية
الحركيات االنتقاليية وغيير االنتقاليية ليدى 

 الطلبة.
 مرتفعة 0.73 4.00

5 7 

بيييية الرياضيييية يمكييين موقيييع حصييية التر 
المتقدم في البرنامج الدراسي الطلبية مين 
تنفيييذ المهييارات الحركييية وبرشيياقة بدنييية 

 عالية.
 

 مرتفعة 0.66 4.00

8 5 
موقع حصة التربية الرياضية المتقدم في 
البرنيييامج الدراسييييي يزيييييد ميييين مسييييتوى 

 .عنصر القوة البدنية لدى الطلبة
 مرتفعة 0.79 3.94

7 1 
تربييية الرياضيييية يسيياعد موقييع حصييية ال

المتقدم في البرنامج الدراسي الطلبية مين 
تأديييية المهيييارات الحركيييية التيييي تتطليييب 

 توافق عضلي عصبي.
 مرتفعة 0.96 3.92

 مرتفعة 0.90 3.90يسيياهم موقييع حصييية التربييية الرياضيييية  8 6
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الفاعلية المعياري 

المتقييدم فييي البرنييامج الدراسييي فييي رفييع 
 مستوى الجهد البدني لدى الطلبة.

1 1 
حصييية التربييية الرياضيييية  يسيياهم موقييع

الطلبية مين  المتقدم في البرنامج الدراسي
تنفيييذ المهييارات الحركييية وبمرونيية بدنييية 

 جيدة.
 مرتفعة 0.83 3.88

31 6 
يسيياعد موقييع حصييية التربييية الرياضيييية 
المتقدم في البرنامج الدراسي الطلبية مين 
تأديية المهييارات الحركييية وبتييوازن حركييي 

 .وثابت
 مرتفعة 0.88 3.82

33 7 
يسيياعد موقييع حصييية التربييية الرياضيييية 
المتقيييدم فيييي البرنيييامج الدراسيييي الطلبييية 
علييييى تأديييييية المهييييارات الحركيييييية ميييييع 

 .المحافظة على عنصر السرعة فيها
 مرتفعة 0.97 3.74

 مرتفعة 0.51 3.94 المجال ككل
( أن المتوسيييييطات الحسيييييابية إلجابيييييات أفيييييراد عينييييية 5يظهييييير مييييين الجيييييدول )

راسييييية فيميييييا  ( 4.10-3.74البيييييدني " تراوحيييييت بيييييين ) االسيييييتعداد يتعليييييق بمجيييييال "الد ِّ
موقييع حصيية  ( "7بدرجيية فاعلييية مرتفعيية، وقييد جيياءت فييي المرتبيية األولييى الفقييرة رقييم )

التربيييييية الرياضيييييية المناسيييييب فيييييي البرنيييييامج الدراسيييييي يسييييياعد الطلبييييية عليييييى تفرييييييغ 
( بدرجييييية 4.10" بمتوسيييييط حسييييابي )طاقيييياتهم ومجهييييوداتهم البدنيييييية بنشيييياط وحيوييييية.

يسييياعد موقيييع حصييية  ( "7فاعليييية مرتفعييية، بينميييا جييياءت فيييي المرتبييية األخييييرة الفقيييرة )
التربييية الرياضيييية المتقييدم فيييي البرنييامج الدراسيييي الطلبيية عليييى تأدييية المهيييارات الحركيييية 

( بدرجييية فاعليييية مرتفعييية، وبليييغ المتوسيييط 3.74" بمتوسيييط حسيييابي )وبسيييرعة عاليييية.
 أن إليييىبدرجييية فاعليييية مرتفعييية، ويعيييزو الباحيييث ذليييك  (3.94الحسيييابي للمجيييال ككيييل )

البيييييدني واللياقييييية البدنيييييية ليييييدى الطلبييييية وبجمييييييع عناصيييييرها القيييييوة  االسيييييتعدادحالييييية 
والسيييرعة والرشييياقة والمرونييية والتيييوازن والتحميييل والتوافيييق العضيييلي العصيييبي تكيييون فيييي 

فيييي  أوجهييا عنيييدما يكيييون موقيييع حصيية التربيييية الرياضيييية فيييي الحصييص اليييثالث األوليييى
موقيييع حصييية التربيييية  إنالبرنييامج الدراسيييي ولييييس فيييي نهايييية البرنيييامج الدراسيييي، حييييث 

 ايمارسييييو  الطلبييية كيييي الرياضيييية المناسيييب فيييي البرنيييامج الدراسيييي يتييييح الفرصييية أميييام
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بييييدني مرتفييييع، ويزيييييد ميييين تفاعييييل  واسيييتعداداأللعييياب الرياضييييية بقييييدرات بدنييييية عالييييية 
الرياضييية المناسييب فييي  موقييع حصيية التربييية أنكمييا ، الطلبيية مييع الحصيية ومييع المعلييم

البرنييييامج الدراسييييي يمكيييين الطلبيييية ميييين التعامييييل مييييع األدوات الرياضييييية بكييييل سييييهولة 
الموقيييع  أنكمييا  طبيييية.، أقيييراص رمييي، كيييرات حديدييية ،حبييال، ويسيير سيييواء كانييت كيييرات

المناسييييب لحصيييية التربييييية الرياضييييية يمكيييين الطلبيييية ميييين تحقيييييق النتاجييييات التعليمييييية 
هيييو  إن الهييدف التعليميييي العييام لحصيية التربيييية الرياضيييةخاصيية. أوت عامييية سييواء كانيي

رفييع القيييدرة الجسيييمانية للتالمييييذ بوجيييه عيييام. ممييثال ذليييك بتنميييية الصيييفات البدنيييية مثيييل 
القيييوة والسيييرعة والتحميييل والرشييياقة والمرونييية، وتنميييية المهيييارات األساسيييية مثيييل الجيييري 

 (.  3116د وفهيم، سع) والرمي والتسلق والحجل والمشي. والوثب
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن السؤال الثاني:  باإلجابةالنتائج المتعلقة 

المعلمين لفاعلية موقع حصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي على  استجاباتفي 
 االستعداد النفسي والبدني لدى الطلبة تعزى لمتغيرات ) النوع، المؤهل العلمي، الخبرة(؟

جابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإل
راسة على فاعلية موقع حصة التربية الرياضية تبعا للمتغيرات  إلجابات أفراد عينة الد ِّ

، األداة( على way MNOVA 3المستقلة، وجرى تطبيق تحليل التباين الثالثي )
 ( توضح ذلك.6 – 8والجداول )

 
 
 
 

راسة عن 8جدول ) ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الد ِّ
 (.86ككل تبعا للمتغيرات المستقلة )ن= األداةجميع مجاالت 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستوى المتغير المتغير
 0.48 4.11 ذكر النوع

 0.51 3.85 أنثى
 0.52 3.99 بكالوريوس المؤهل العلمي

 0.42 3.93 دراسات عليا
 0.46 3.86 سنوات 5أقل من  الخبرة 
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 0.49 3.98 سنوات 5-31
 0.49 3.75 سنوات31من  أكثر

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات 8يظهر من الجدول )
الداللة  (، وللتعرف إلى)النوع، والمؤهل العلمي، والخبرةمتغيرات  أفراد العينة تعزى إلى

 أداة( على 3way MNOVAاإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي )
 ( يوضح ذلك.7ككل تبعًا للمتغيرات الشخصية، والجدول ) الدراسة

( على way ANOVA 3( نتائج تطبيق تحليل التباين الثالثي األحادي )7جدول )
حصة التربية الرياضية ككل تبعًا عينة الدراسة حول فاعلية موقع  أفراداستجابات 

 للمتغيرات الشخصية.

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
الداللة  F متوسط المربعات الحرية

 اإلحصائية
 0.04 4.13 0.76 1 0.76 النوع

المؤهيييييييل 
 0.09 2.85 0.52 1 0.52 العلمي

 0.00 22.66 4.16 2 8.31 الخبرة 
   0.18 63 36.67 الخطأ

    68 2511.44 المجموع
 ( ما يأتي:7يظهر من الجدول )

فييييي ( 5.0)توجييييد فييييروق ذات داللييييه إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدالليييية  .3
الدراسييية تعيييزى إليييى متغيييير الجييينس، حييييث بلغيييت قييييم  أفيييراداسيييتجابات عينييية 

(F( )4. 13( وهيييي قيميييية دالييية إحصييييائيًا، وبييييالرجوع إليييى الجييييدول رقييييم )8 )
(، ويعيييييزو 4.11ح )اليييييذكور( بمتوسيييييط حسيييييابي )يتبيييييين أن الفيييييروق لصيييييال

 اإلنييياث البنيييية الجسيييمية والبدنيييية ليييدى اليييذكور تختليييف عييين أنالباحيييث ذليييك 
قييييدرة الفييييرد البدنييييية والنفسييييية تكييييون أفضييييل ميييين البنييييية الجسييييمية  إنحيييييث 

الييييذكور لييييديهم قييييدرة علييييى التحمييييل البييييدني  أن، كمييييا اإلنيييياثوالبدنييييية لييييدى 
حميييييل ظيييييروف العميييييل الصيييييعبة وبمختليييييف . وتاإلنييييياثمييييين  أكثيييييروالنفسيييييي 
 الدراسيية مييع نتييائج دراسيية كييل ميين الطيييورة هييذهحيييث اختلفييت نتييائج  .األوقييات

مييييييين حيييييييث وجييييييود فيييييييروق ذات  (7113( والحمييييييدون والعثامنيييييية)7135) 
 بمتغير النوع ولصالح الذكور. إحصائيةداللة 
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فييييي ( 5.0)ال توجييييد فييييروق ذات داللييييه إحصييييائية عنييييد مسييييتوى الدالليييية .7
حيييييث ، تعييييزى إلييييى متغييييير المؤهييييل العلمييييي الدراسيييية أفييييراداسييييتجابات عينيييية 

( وهييييي قيميييية غييييير داليييية إحصييييائيًا، ويعييييزو الباحييييث F( )2.85بلغييييت قيييييم )
دراسيييييات علييييييا  أوالمؤهييييل العلميييييي سييييواء كيييييان بكييييالوريوس  أن إليييييىذلييييك 

اضيييية يتيييأثر كثييييرا بفاعليييية الموقيييع المناسيييب لحصييية التربيييية الري ال للمعلميييين
الدراسيييية مييييع الدراسييييات  هييييذهفييييي البرنييييامج الدراسييييي. كمييييا تشييييابهت نتييييائج 

فيميييا يتعليييق  إحصيييائيةالسيييابقة فيييي ميييا يتعليييق بعيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية 
(، ودراسيييية 7135الطييييورة )، بمتغيييير المؤهييييل العلمييييي، مثييييل دراسيييية كييييل ميييين

  .(7113الحمدون والعثامنة)
فييييي ( 5.0)الدالليييية توجييييد فييييروق ذات داللييييه إحصييييائية عنييييد مسييييتوى  .1

حيييييث بلغيييت قيييييم ، إليييى متغييييير الخبيييرة الدراسييية تعييييزى  أفييييراداسيييتجابات عينييية 
(F( )22.66 وهيييي قيميييية داليييية إحصييييائيًا، ولمعرفيييية مصييييادر هييييذه الفييييروق )

( يوضيييييح 6( للمقارنيييييات البعديييييية، الجيييييدول )Scheffeتيييييم تطبييييييق طريقييييية )
 ذلك.

 
 
 
 
 

( للمقارنات البعدية على استجابات Scheffeشيفيه )( نتائج تطبيق طريقة 6جدول )
 . الدراسة ككل تبعا لمتغير الخبرة أفرادعينة 

 الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

 5أقل من 
 سنوات

5-31 
 31من  أكثر سنوات

 0.11 0.12-  3.86 سنوات 5أقل من 
 * 23.0   3.98 سنوات 5-31

    3.75 31من  أكثر
 (.α =1315الداللة )*دالة إحصائيًا عند مستوى 

سيينوات،  31-5) ( أن مصييادر الفييروق كانييت بييين الخبييرة6يظهيير ميين الجييدول )
(، ويعيزو الباحيث 3.98سينوات( بمتوسيط حسيابي ) 31-5) ( لصيالح الخبيرة31مين  أكثير
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أن المعلمييين فييي بييدايات تعينيييهم وخبييراتهم يكييون لييديهم طاقييات وقييدرات بدنييية  إلييىذلييك 
وتحقييق ذاتهييم كمعلميين متخصصييين فييي  أنفسييهم إثبيياتفيي  ونفسييه عاليييه وليديهم رغبيية

المليل  إلييهمفيكيون قيد تسيرب  الطويليةالخبيرة  أصيحابعلى عكس  ،الرياضية التربيةمجال 
 اإلعييدادحقهيا ميين حييث  الرياضيية التربيييةحصية  إعطيياءعليى  اإلقبيالمين التيدريس وعييدم 

مناسييب فييي البرنييامج  الغييير الرياضييية التربيييةحصيية  والتحضييير لهييا، ناهيييك عيين موقييع
 القصييرةعلى عكس معلميي الخبيرات  الطويلةعند معلمي الخبرات  إحباطالدراسي مما يشكل 

كمييا اختلفييت ، أوجيه. ، حيييث ال ييزال العطيياء ليديهم والتفاعييل مييع الحصيص فيييوالمتوسيطة
 الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة فيميا يتعليق بمتغيير الخبيرة حييث بينيت نتيائج هذهنتائج 

 سنوات(.  31 – 5في متغير الخبرة من ) إحصائيةهذه الدراسة وجود فروق ذات داللة 
عليى أهميية حصية التربيية الرياضيية  أكيدتمعظم نتائج الدراسات السابقة  أنكما 
ونتاجيات منهياج التربيية الرياضيية  أهيدافلما لها من دور فاعيل فيي تحقييق  في المدارس،

الفرصة المناسيبة مين كيل العياملين فيي مجيال التيدريس  إيجادمن خالل ، على ارض الواقع
وطلبية وذليك بخصيوص تفعييل دور حصية التربيية  من مشرفين، ومعلمين، ومدراء ميدارس،

(، ودراسية 7115الحيق ) أكيدت علييه دراسية كيل مين عبيد وهذا ميا .الرياضية في المدارس
تائجهيييا أن ن خيياللميين  أظهيييرت والتييي (. Hartern، 1996 )( ودراسيية 7135الطييورة) 

الكفاءة الشخصية، ونوعيية إعيداد البرنيامج المنهيي قبيل  :العوامل ذات العالقة بالمعلم، مثل
الخدمية، والييتمكن ميين المييادة العلمييية، أنهييا تسييهم بشييكل كبييير فييي زيييادة فاعلييية الييدرس 

خلفييية الوالييدين، والييذكاء والخلفييية االجتماعييية،  :مقارنية بالعوامييل المتعلقيية بالتالميييذ مثييل
وكذلك العوامل المتعلقة بإدارة المدرسة، كيدعم الميدير لمدرسيي التربيية الرياضيية وأن يؤخيذ 

 بعين األعتبار واألهتمام الموقع المناسب لحصة التربية الرياضية في البرنامج الدراسي. 
هنياك معوقيات تعتيرض تنفييذ منهياج وحصية التربيية  أنبينت بعض الدراسات  كما

والمالعب واألدوات الرياضيية، وبعيض  اإلمكاناتن حيث عدم توفر م الرياضية في المدارس
، حصييية التربيييية الرياضيييية مثيييل دراسييية باتجييياهالسيييلبية مييين ميييدراء الميييدارس  المواقيييف

(Bain،1986( ودراسيييية ،)veal،1988( ودراسييييية الحميييييدون والعثامنييييية ،)و 7113 ،)
، (7117)الهنييائي،ودراسيية  (،7118( ودراسيية )زايييد، 7117غنيييم وراضييي، أبييو ودراسية )

 (. 7135ودراسة ضايع وفرحان)
 : االستنتاجات

المناسيب فييي البرنييامج الدراسييي علييى  الرياضييية التربيييةأن فاعليية موقييع حصيية  .3
فيي الميدارس  الطلبيةالرياضيية ليدى  األلعياباالسيتعداد النفسيي والبيدني لممارسية 

 . جاء بدرجة مرتفعه
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لبرنيامج الدراسيي ليه فاعلييه مرتفعيه في بدايات ا الرياضية التربيةموقع حصة  أن .7
 األلعيييابلممارسيييتهم  ألطلبيييهوأثيير كبيييير عليييى االسييتعداد البيييدني والنفسيييي لييدى 

 . ويساهم في رفع معنوياتهم الرياضية
فيي  الرياضييةلفاعلية موقع حصة التربية  إحصائيةال توجد فروق لدى ذات دالله  .1

ليدى  الرياضيية األلعابمارسة والبدني لم النفسيالبرنامج الدراسي على االستعداد 
 . يعزى لمتغير المؤهل العلمي الطلبة

فيي  الرياضييةلفاعليية موقيع حصية التربيية  إحصيائيةوجود فروق لدى ذات دالله  .7
لييدى  الرياضييية األلعييابالبرنيامج الدراسييي علييى االسييتعداد النفسييي والبييدني لممارسيية 

 .  يعزى لمتغير النوع الطلبة
 الرياضيييييةلفاعليييية موقييييع حصييية التربييييية  ائيةإحصييييوجيييود فييييروق ذات دالليييه  .5

والبيييدني لممارسيييية األلعيييياب  النفسيييييفيييي البرنييييامج الدراسييييي عليييى االسييييتعداد 
 .  سنوات 31- 5يعزى لمتغير الخبرة من  الطلبةلدى  الرياضية
 التوصيات:

 -الدراسة يوصي الباحث بما يلي: إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
يييييية والتعلييييييم بيييييالموقع المناسيييييب لحصييييية التربيييييية ضييييرورة اهتميييييام وزارة الترب -3

المدرسيييية فييي مييديريات التربيييية  لييإلدارات اإليعييازميين خيييالل  الرياضييية، وذلييك
برنييييامج الييييدروس األسييييبوعي فيييييي  إعييييدادوالتعليييييم بييييأن تراعييييي ذلييييك عنييييد 

 المدارس. 
بيييالموقع  االهتميييامالتأكيييد عليييى مشيييرفي و معلميييي التربييية الرياضيييية بضيييرورة  -7

ة التربييييية الرياضييييية فييييي البرنييييامج األسييييبوعي الييييذي تقييييوم المناسييييب لحصيييي
المدرسييية، ميييع ضيييرورة التنسيييييق ميييع معليييم التربيييية الرياضييييية  إدارة هعيييدادإب

بييييذلك لمييييا يعييييود بالفائييييدة علييييى الطلبيييية وذلييييك ميييين خييييالل رفييييع مسييييتوى 
 .لديهمالنفسي والبدني والعقلي واالجتماعي  االستعداد
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  :المصادر والمراجع
، (، مناهج التربية الرياضية،3111أبو هرجة، مكارم حلمي، وزغلول محمد سعد ) -

 مركز الكتاب للنشر، القاهرة. 
(، مناهج التربية الرياضية القائمة 7133الديري، علي محمود، والحايك صادق خالد ) -

 المكتبة الوطنية،، على االقتصاد والمعرفي في عصر العولمة وتطبيقاته العملية،
 عمان. 

( دور مديري ومديرات 7113الحمدون، منصور نزال، والعثامنة، منصور مفضي) -
مدارس تربية اربد الثانية في تفعيل الحركة الرياضية المدرسية من وجهة نظر معلمي 

العدد ، المجلد العاشر، التربية الرياضية في المديرية، مجلة كلية التربية الرياضية
 العراق. ، رياضية جامعة بغدادالثالث، كلية التربية ال

(، اإلطار العام لنظريات وتصميم 7138الديري، علي محمود، الوديان، حسن محمود)  -
 اربد. ، مركز جنى للخدمات الطالبية، المناهج في التربية الرياضية

(، 7116الزبون، منصور والخزاعلة، كامل والدسوقي عبد الكريم، والخطابية، محمد ) -
للتربية الرياضية الصف األول، وزارة التربية والتعليم إدارة المناهج والكتب  دليل المعلم

 المدرسية، عمان. 
(. دور مدراء المدارس الخاصة في مديرية التربية والتعليم في 7138الطورة، شاهر ) -

لواء القويسمة بتفعيل الرياضة المدرسية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، 
ي الرياضي الحادي عشر لكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية المؤتمر العلم

والثالث لجمعية كليات ومعاهد وأقسام التربية الرياضية العربية ،بعنوان " التكاملية 
الجامعة األردنية، عمان، ، 73/7/7138-71كليات العلوم الرياضية، المجلد الثاني،

 األردن. 
، دار شهرزاد للنشر 3ط، التربية الرياضية المطورة(، مناهج 7137العون، إسماعيل) -

 عمان، األردن.، والتوزيع
، دار 3(، الكفايات التعليمية لمعلمي التربية الرياضية، ط7137العون، إسماعيل) - 

 عمان، األردن. ، شهرزاد للنشر والتوزيع
، دار 3ط، (، استرتيجيات تدريس الرياضية وأدواتها المطورة7138العون، إسماعيل) -

 عمان، األردن. ، شهرزاد للنشر والتوزيع
، مركز 3(، طرق التدريس في التربية الرياضية، ط3116سعد، ناهد وفيهم نيللي) -

 الكتاب للنشر، القاهرة. 
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(، دور مدراء المدارس في تفعيل مشاركة الطلبة باألنشطة 7115عماد )، عبد الحق -
جامعة ، ضية، كلية التربية الرياضيةالرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الريا

 نابلس.  النجاح،
(، دراسة أهم معوقات درس التربية 7135محمد، محمد ضايع، وفرحان، عبد الكريم، ) -

الرياضية لثانويات البنين في محافظة ديالي من وجهة نظر مدرسي ومشرفي المادة، 
امعة مؤتة كلية ج، 5/5/7138-7المؤتمر العلمي األول لعلوم الرياضة والصحة، 

 علوم الرياضية، المجلد الثاني، األردن الكرك. 
(، علم النفس الرياضي، المكتبة 7111علي محمد)، مقدادي، يوسف موسى، العمارية -

 الوطنية، عمان. 
(، االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية البدنية في دولة 7138الرشيدي، ناصر بدر)  -

البيت،  آلمنشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة رسالة ماجستير غير ، الكويت
 المفرق.

ضعف االهتمام بدرس التربية  أسباب(، دراسة 7117غنيم، محمد وراضي، محمد ) أبو -
في محافظة النجف، العراق، مجلة العلوم  واإلعداديةالرياضية في المدارس المتوسطة 

 (.3) 8التربوية والنفسية، جامعة البحرين، 
(، الصعوبات التي تواجه مدرس التربية 3161) وآخرون  حمودة، عربي المغربي -

 .األردنالرياضية في األردن، بحث غير منشور، اللجنة الفنية األولمبية، 
(، المشكالت التي تواجه معلمي التربية الرياضية في تطبيق 7117جمعة ) ،الهنائي -

غير منشورة، جامعة  رمنهاج الرياضة المدرسية في سلطنة ُعمان، رسالة ماجستي
  األردن. -اربد ،اليرموك

لمعلمي ومعلمات الرياضة المدرسية بسلطنة  الوظيفي الرضا(، 7118زايد، كاشف ) -
ندوة مناهج الرياضة  ىإلُعمان والمعوقات الميدانية التي يواجهونها، دراسة مقدمة 

 .ديسمبر 31-33وزارة التربية والتعليم، مسقط،  ،المدرسية
(، تعليمات وصف وتصنيف 7131التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية )وزرة  -

 . 7117( لسنة 5الوظائف، المدارس الحكومية رقم )
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 ثانيًا: المصادر األجنبية -
-  Forghani, soleimani , haghshenas, ahmadi , (2013 ) 

,Relationship of Scool Managers Styles With Efficiency of 
Physical Education Teachers ,Internataional Journal Of Sport 
Studies, 3(2) , 130-135. 

  -Harthern, A,(1996): Teachers perceptions of Acquiring 
Understanding of and Competency in selected Teaching 
Skiils, Action in Teacher Educaion, v.13(1).pp.65. 

- Sugiyama, Y, Shibukra ,T, Nishia,T, Ito,T and 
Sasaki,B.(2008). Current status and prospect of life skills 
education through physical education in schools. Jornal of 
Teaching in physical Education, 30 (30:60-156).  
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 ( قائمة بأسما المحكمين3ملحق رقم )

 الجامعة المؤهل العلمي سماأل الرقم

 األردنية تربية رياضية/طرق تدريس صادق خالد الحايك ا.د -3

 األردنية تربية رياضية/طرق تدريس ا.د عبدالسالم جابر -7

 الهاشمية تربية رياضية/ تعليم حركي ا.د عبد الباسط مبارك الشرمان -7

 مؤتة تربية رياضية/طرق تدريس ا.د حسن طالل الطويل -7

 ال البيت علم نفس تربوي  ا.د محمد سليمان بني خالد -5

 ال البيت القياس والتقويم ا.د اياد حمادنه -8

 ال البيت علم نفس تربوي  ا.د اصالن المساعيد -7

 اليرموك تربية رياضية/ قياس وتقويم وصفي خزاعلة د -6

 ال البيت تربية رياضية/ طرق تدريس اسماعيل العون  د  -1

 ال البيت تربية رياضية حسام خريسات د -31

 اليرموك تربية رياضية/ طرق تدريس نزار لويس د -33

 تربية قصبة المفرق  تربية رياضية ابراهيم ابو حجيلة د  -37

 تربية البادية الشرقية تربية رياضية حابس البري  د -31
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 ةستبان( اال7ملحق رقم )

 االستبانة

 المعلم / المعلمة المحترمين     ............. األخ، األخت

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " دور موقع حصة التربية الرياضية في 
البرنامج الدراسي في رفع مستوى االستعداد النفسي والبدني لدى طلبة مدارس تربية قصبة 

 ضعالمفرق ".يرجى من حضراتكم قراءة فقرات أداة الدراسة بعناية واهتمام أمال منكم و 
( أمام االختيار الذي ترونه مناسبا والذي يعبر عن رأيكم بصراحة علما بان  √إشارة ) 

 المعلومات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط. 
 االستبانة مكونة من جزأين  :مالحظة

 الجزء األول يتعلق بالمتغيرات الشخصية.  -أ

 ها. الجزء الثاني يتعلق بفقرات أداة الدراسة وحسب مجاالت -ب

 د. منصور نزال الزبون  :الباحث    

 كلية العلوم التربوية. -جامعة آل البيت    

  :المتغيرات الشخصية

 أنثى              ذكر           :الجنس

 دراسات عليا                بكالوريوس  :المؤهل العلمي

 سنوات 31كثر من أ            سنوات 31-5            سنوات 5قل من أ :الخبرة
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رقم 
 الفقرة

 المجال األول: االستعداد النفسي
بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

 قليلة جدا قليلة متوسطة

يرفيع موقييع حصيية التربييية الرياضييية فييي بداييية البرنييامج  3
 الدراسي من مستوى التركيز واالنتباه لدى الطلبة. 

     

ن حصييييية يشييييعر الطلبيييية بييييالفرح والسييييرور عنييييدما تكييييو 7
 التربية الرياضية في بدايات البرنامج الدراسي. 

     

تييييييزداد دافعييييييية الطلبيييييية عنيييييييدما تكييييييون حصيييييية التربيييييييية  1
الرياضيييية ميييين الحصييييص الييييثالث األولييييى فييييي البرنييييامج 

 .  المدرسي

     

يقييل السييلوك العييدواني ليييدى الطلبيية عنييدما تكييون حصييية  7
 التربية في بدايات البرنامج الدراسي.

     

سيييياعد موقييييع حصييييية التربييييية الرياضيييييية فييييي البرنيييييامج ي 5
 .  الدراسي الطلبة على فهم المواد العلمية واألدبية

     

يشييعر الطلبيية باإلحبييياط والملييل واالكتئييياب عنييدما تكيييون  8
 حصة التربية الرياضية في نهاية البرنامج الدراسي. 

     

يشيييعر الطلبيييية باالرتيييياح النفسييييي عنيييدما تكييييون حصيييية  7
 . ة الرياضية بعد المواد التي يشعرون بصعوبتهاالتربي

     

يسيييياهم موقييييع حصيييية التربيييييية الرياضييييية المناسييييب فيييييي  6
 البرنامج المدرسي من رفع الروح المعنوية لدى الطلبة.

     

يسيييياعد موقييييع حصيييية التربيييييية الرياضييييية المناسييييب فيييييي  1
البرنييييامج الدراسيييييي الطلبييييية عليييييى التفاعيييييل الفعيييييال ميييييع 

 التدريس المناسبة.استراتيجيات 

     

يسيييياعد موقييييع حصيييية التربيييييية الرياضييييية المناسييييب فيييييي  31
البرنييييامج الدراسيييييي الطلبييييية عليييييى التفاعيييييل الفعيييييال ميييييع 

 استراتيجيات التقويم المناسبة.

     

      المجال الثاني: االستعداد البدني الرقم
موقيييع حصييية التربيييية الرياضييييية المناسيييب فيييي البرنييييامج  3

د الطلبيييييييييية عليييييييييى تفرييييييييييغ طاقيييييييييياتهم الدراسيييييييييي يسييييييييياع
 ومجهوداتهم البدنية بنشاط وحيوية.

     

يجيد الطلبيية صيعوبة فييي تنفييذ المهييارات الحركيية عنييدما  7
 ما تكون الحصة في آخر البرنامج الدراسي.
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رقم 
 الفقرة

 المجال األول: االستعداد النفسي
بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

 قليلة جدا قليلة متوسطة

يتفاعيييييييل الطلبييييييية بشيييييييكل جييييييييد ميييييييع األدوات واألجهييييييييزة  1
الرياضيييية عنييييدما تكييييون الحصييية فييييي بييييدايات البرنييييامج 

 .  اسيالدر 

     

يسييييياعد موقيييييع حصييييية التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فييييييي  7
البرنيامج الدراسييي علييى تنفيييذ الحركييات االنتقالييية وغييير 

 االنتقالية لدى الطلبة.

     

يمكييييين موقييييييع حصيييييية التربييييييية الرياضييييييية المتقييييييدم فييييييي  5
البرنييامج الدراسيييي الطلبييية ميين تنفييييذ المهيييارات الحركيييية 

 وبرشاقة بدنية عالية. 

     

موقييييع حصيييية التربييييية الرياضييييية المتقييييدم فييييي البرنيييييامج  8
الدراسيييي يزييييد مييين مسييييتوى عنصييير القيييوة البدنيييية لييييدى 

 الطلبة.

     

يسييييياعد موقيييييع حصييييية التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فييييييي  7
البرنييامج الدراسيييي الطلبييية ميين تأديييية المهيييارات الحركيييية 

 التي تتطلب توافق عضلي عصبي.

     

التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فييييييي يسييييياهم موقيييييع حصييييية  6
 البرنييامج الدراسييي فييي رفيييع مسييتوى الجهييد البييدني ليييدى

 .  الطلبة

     

يسييييياهم موقيييييع حصييييية التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فييييييي  1
الطلبييية ميين تنفييييذ المهيييارات الحركيييية  البرنييامج الدراسيييي

 وبمرونة بدنية جيدة.

     
 

ي يسييييياعد موقيييييع حصييييية التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فيييييي 31
البرنييامج الدراسيييي الطلبييية ميين تأديييية المهيييارات الحركيييية 

 .وبتوازن حركي وثابت

     

يسييييياعد موقيييييع حصييييية التربيييييية الرياضيييييية المتقيييييدم فييييييي  33
البرنييامج الدراسييي الطلبيية علييى تأدييية المهييارات الحركييية 

 .مع المحافظة على عنصر السرعة فيها

     

 


