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قٌاس مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لدى  مدرسً ومدرسات التربٌة 
 الرٌاضٌة فً محافظة بابل

 
 أ.م.د فاضل عبد فٌضً الطائً

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة - مثنىالجامعة 

 التعرٌف بالبحث -1
 وأهمٌة البحث المقدمة 1 -1

أن التطورات العلمٌة الحدٌثة التً بدأت تؤثر بشكل مباشر على مناهج التعلم عملت على جعل جمٌع الدول 
تعمل على تطوٌر المناهج بما ٌتالئم مع التطورات وبدأت فعالً بتغٌٌر أهداف التعلم وأغراضه  من خالل 

 أضافة إلى تطوٌر عملٌة التعلم نفسها . الكشف عن أتجاهات جدٌدة تتصل بطبٌعة الفرد وعملٌة نموه
وبما ان المعرفة تساعد فً تحقٌق األهداف المهمة لمعظم مناهج التربٌة الرٌاضٌة ، لذا كان لزاماً على 
المدرس أن ٌكون ملماً بالمعرفة المتعلقة بالقوانٌن والقواعد وفن األداء والمصطلحات وكذلك التخطٌط 

ن ٌكون على دراٌة تامة بتفهم التلمٌذ لممارسة األنشطة الرٌاضٌة وكٌفٌة لمختلف األنشطة الرٌاضٌة ، وأ
 المحافظة على صحته وتطوٌر مستوٌاته المهارٌة .

أن المعرفة العلمٌة فً التدرٌس بمعناها الشامل تعنً معرفة المحتوى وأستراتٌجٌة أدارة الصف والمنهج 
مفهومة من التالمٌذ والتً تمكن المدرسٌن من القٌام التعلٌمً وطرائق تمثٌل المادة وصٌاغتها بحٌث تكون 

بمسؤولٌاتهم بصورة أكثر فعالٌة من خالل توظٌف تلك المعلومات والمعارف والخبرات فً تنمٌة وتطوٌر 
 (1)القدرات العقلٌة والبدنٌة والمهارٌة للمتعلمٌن بصورة شاملة ومتزنة.

المدرس بواقع الدرس وفهم جمٌع مفاصله ، واألدراك أن المعرفة العلمٌة للتدرٌس هً األحساس التام من 
الجٌد لمحتواه من مواد ومفردات والتً تمكنه من أخراج الدرس بصورة متقنة ومعرفة التسلسل الذي ٌبنى 

 علٌه وفقاً لمعاٌٌر تربوٌة تتماشى مع خصائص المتعلمٌن .
ا ٌتعلمه المتعلم وترشٌد معرفته وتكمن اهمٌة البحث فً معرفة المدرس للجوانب العلمٌة التً تحدد م
 التدرٌسٌة ، وما ٌجب أن ٌتوافر لدٌه من معلومات عن كٌفٌة تعلم تالمٌذه .

 مشكلة البحث  1-2
نظراً لفاعلٌة الدور الذي ٌقوم به مدرس التربٌة الرٌاضٌة وما ٌتطلبه هذا الدور من قدرات مهنٌة وفكرٌة ال 

من معلومات مرتبطة فً مجال التربٌة الرٌاضٌة ولكون هذا المجال  ٌمكن اكتسابها اال بالمعرفة وما تتضمنه
ٌتضمن المفاهٌم والمبادئ التً تشكل الموضوعات ذات الطبٌعة المعرفٌة العقلٌة المرتبطة بالنشاط الرٌاضً 

أنها , لهذا فأن حاجة المدرس المعرفٌة وتركٌباتها من التربٌة الرٌاضٌة ال ٌمكن أعتبارها أمراص ثانوٌاً بل 
 تشكل أهم المكونات المهنٌة التً تمكنه من تفهم مواقف التدرٌس المختلفة وطبٌعة العملٌة التعلٌمٌة

 .والتربوٌة
ولهذا نجد أن أغلب العاملٌن فً مجال التربٌة الرٌاضٌة ٌركزون أهتمامهم على األعداد المهنً والعوامل 

لمعرفة التركٌبٌة بكل ما تشمله من متغٌرات لدى الممٌزة للمدرس أثناء عملٌة التقوٌم وال ٌعطون أهمٌة 
 مدرس التربٌة الرٌاضٌة .

 أهداف البحث 1-3
 التعرف على واقع المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لمدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً محافظة بابل .

الرٌاضٌة فً محافظة أٌجاد الفروق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لدى مدرسً ومدرسات التربٌة 
 بابل .

                                                           
 3، ص 1991( جابر عبد الحمٌد . التدرٌس والتعلم .. األسس النظرٌة . القاهرة : دار الفكر العربً ،  1)
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 مجاالت البحث 1-4
 المجال البشري : مدرسوا ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً مدارس محافظة بابل 1-2-1
 4113/  11/  1  -  4113/  4/  1المجال الزمانً :  1-2-4
 المجال المكانً : المدارس المتوسطة فً محافظة بابل 1-2-3

 الدراسات النظرٌة -2
 (1)التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة 2-1

إن الهدف من تقوٌم مدرسً التربٌة الرٌاضٌة هو الوصول إلى إصدار قرارات وأحكام تعتمد على نتائج 
موضوعٌة باالستناد إلى معاٌٌر معٌنه ٌعتمد علٌها العاملٌن فً حقل الرٌاضة المدرسٌة من اجل تحقٌق 

إن دخول التقوٌم الى التربٌة الرٌاضٌة كدخوله  1الرٌاضٌةاألهداف الموضوعٌة بدقة فً مجاالت التربٌة 
لجمٌع نواحً المجاالت االخرى وٌمكن ان نلمس ذلك من خالل التوجٌهات والتوصٌات لكثٌر من الباحثٌن 
والمتخصصٌن فً المجال التربوي فً حقل التربٌة الرٌاضٌة حٌث اكدت على ان عمل المدرس هو نشاط 

رار المهام واالنشطة الرٌاضٌة اضافة الى بناء العالقات االجتماعٌة الجٌدة تربوي عملً موجه نحو اق
والمفٌدة والتً بدوره تعمل على نجاح االعداد البدنً والنفسً والمعرفً وبناء الشخصٌة المتكاملة للطلبة. 

ٌة واإلسهام فً تحقٌق نتائج رٌاضٌة ومستوٌات بدنٌة أفضل والنهوض بمستوى مدرسً التربٌة الرٌاض
 اٌضاً .

 المعرفة الرٌاضٌة 2-1-1
المعرفة عند ) بٌاجٌة ( هً الصٌغة االجمالٌة للسلوك المتمثل فً التفاعل المتبادل بٌن الفرد وبٌئته ، او هو 

 .(4)البناء الذي ٌحدد شتى الروابط الممكنه بٌن الذات والموضوعات الخارجٌة
ٌستوعب قدراً مالئماً من المعرفة الرٌاضٌة الصامته وٌتعٌن على المتعلم ممارساً او مشاهداً ان ٌتفهم و

والخاصة ، فهناك امور وموضوعات للمعرفة الرٌاضٌة لها طبٌعة ثقافٌة عامة كالتارٌخ المتصل باالنجازات 
االولمبٌة او الدولٌة للرٌاضة وبخاصة تلك المتصلة ببلده ، وكاللٌاقة البدنٌة والتغذٌة الصحٌة وبعض قواعد 

عتبر قٌاس المعرفة فً المجال الرٌاضً من اهم انواع القٌاس فهً من المنظورات الرئٌسٌة فً اللعب . وٌ
مجالنا حٌث ترتقً بالعملٌة التعلٌمٌة ، وٌمكن القول ان المعلومات العلمٌة والنظرٌة جزء هام الكتمال 

ٌمكن االستغناء عنه فً  الوحدات التطبٌقٌة ، و إن تدرٌب وتعلٌم القدرات العقلٌة المعرفٌة ٌعتبر جزء ال
مراحل التعلم الرٌاضً والمدرس الناجح هو الذي ٌهتم باكتساب تالمٌذه المعارف والمعلومات النظرٌة 

 المرتبطة بالنشاط الرٌاضً الذي ٌعلمه .
 

 منهجٌة البحث وأجراءاته المٌدانٌة -3
 منهج البحث 3-1

هر واحداث او اشٌاء معٌنة ، وجمع المعلومات تم اعتماد المنهج الوصفً للبحث الذي ٌهدف الى وصف ظوا
 لمالئمته اهداف الدراسة (3)والحقائق والمالحظات عنها 

  مجتمع وعٌنة البحث  3-4
تم أختٌار عٌنة البحث من المجتمع والمتمثل بمدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة فً المدٌرٌة العامة لتربٌة 

 ( .1المثنى وكما مبٌن فً جدول )
 
 

                                                           
  21، ص 4111محمود داود الربٌعً . اإلشراف والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة . عمان : دار المناهج للطباعة والنشر ،    1
   14، ص 1999، القاهرة : مركو الكتاب للنشر ،  1محمود عنان . المعرفة الرٌاضٌة ، ط -امٌن الخولً  4
  2، ص 1994جابر عبد الحمٌد.  مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ، القاهرة : دار النهضة العربٌة ،    3
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 (1)جدول 
 ٌبٌن أعداد أفراد المجتمع والعٌنة

 % المجموع والمدرسات المدرسٌن ت

 %  122 694 242 454 المجتمع

 % 39.63 275 121 154 العٌنة

 
 أدوات البحث 3-3

وقد   هً الوسٌلة التً ٌستطٌع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك األدوات, بٌانات,عٌنات أو أجهزة
 تضمنت 

  والمقاٌٌساألختبارات 

 المالحظة 

  المقابلة : أجرى الباحث مقابالت مع الخبراء والمختصٌن ألستطالع آرائهم فً أبعاد وعبارات األختبار
 ( 1المعرفً ) ملحق 

  الوسائل المساعدة فً تحلٌل البٌانات 

 أجراءات البحث المٌدانٌة 3-4
استخدم الباحث مقٌاس المعرفة العلمٌة للتدرٌس  4-1- 3 

(1)
 

تم عرضه على عدد من الخبراء والمختصٌن فً مجال طرائق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة لمعرفة حٌث 
 ( 4مدى تمثٌل المقاٌٌس الفرعٌة الخاصة لمقٌاس المعرفة العلمٌة للتدرٌس لعٌنة البحث كما فً الجدول رقم )

 
 ( 2الجدول ) 
 المعرفة العلمٌة فً التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌةٌبٌن النسبة المئوٌة الراء الخبراء فً تمثٌل المقاٌٌس 

 النسبة المئوٌة  تكرارات الموافقة  المقاٌٌس 

 %122 8 المعرفة بالمحتوى  -1

 %87.5 7 المعرفة باستراتٌجٌة عامة الدارة الصف  -2

 %122 8 المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها  -3

 %87.5 7 المعرفة بالمنهج التعلٌمً  -4

 %122 8 معرفة المتعلمٌن  -5

( قام الباحث بتطبٌق أختبار المعرفة العلمٌة فً التدرٌس 4وعلى ضوء النتائج المبٌنه فً الجدول )       
 بصورته النهائٌة على عٌنة البحث بعد أجراء معامالت الصدق والثبات والموضوعٌة 

 الوسائل األحصائٌة 3-5
 (SPSSلعلوم األجتماعٌة )أستخدم الباحث الحقٌبة األحصائٌة ل

 

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها -4
 عرض النتائج 4-1

بالنظر لحجم المتغٌرات التً استخلصها الباحث فقد أوردها على هٌئة جداول وأشكال إلٌضاحها للقارئ مما 
مباشرة بعد عرضها ٌسهل استقبال المعلومات المتوافرة فً تلك النتائج، كذلك تم تحلٌل النتائج ومناقشتها 

 بغٌة تشخٌص نقاط القوة والضعف فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس.
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 مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة 1- 1- 4
 (   3جدول )    

 بٌة الرٌاضٌةٌمثل األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  لمدرسً التر

متغٌرات 
المعرفة 
العلمٌة فً 
 التدرٌس 

المعرفة 
 بالمحتوى

المعرفة 
باإلستراتٌجٌة 
العامة إلدارة 

 لصف

المعرفة 
بالمنهج 
 التعلٌمً

المعرفة بطرق 
تمثٌل المادة 
 وصٌاغتها

المعرفة 
 بالمتعلمٌن

 لدرجة الكلٌة

ألوساط 
واالنحرافات 
 المعٌارٌة

 ع ســ ع ســ ع ســ ع ســ ع ســ ع ســ

 12.63 30.5 2.50 6.47 2.62 5.58 2.66 6.72 2.64 6.86 2.24 4.87 المدرسٌن

 13.11 26.74 2.44 5.29 2.77 5.74 2.77 6.79 2.82 6.68 2.31 2.24 المدرسات

 
 المدرسٌن  نالحظ أَن قٌمة الوسط الحسابً لعٌنة البحث   3 من خالل تسلٌط الضوء على الجدول 

 . 12.63 وانحرافها المعٌاري كان   30.5 كان 
وأن األوساط الحسابٌة المتحققة للمعرفة العلمٌة فكانت متباٌنة ومختلفة من متغٌر إلى آخر، فمثالً ما تحقق 

وكان أعلى   6.86 كـان  المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصفمن وسط حسابـً لعٌنة متغٌر 
 وكان  المعرفة بالمحتوىساط الحسابٌة المتحققة من نصٌب عٌنة متغٌر األوساط فً حٌن كان أقل األو

4.87    . 
وما وجدناه من تباٌن واختالف فً األوساط الحسابٌة نجده كذلك فً أقٌام االنحرافات 
المعٌارٌة المتحققة للمعرفة العلمٌة من متغٌر آلخر، فمثالً نجد إن أعلى قٌمة لالنحرافات المعٌارٌة حققتها 

المعرفة متغٌر أما اقل قٌمة فحققتها عٌنة 2.66 وكانت  المعرفة بالمنهج لتعلٌمًعٌنة متغٌر 
 . 2.21 وكانت  بالمحتوى

 المدرسات  نالحظ أَن قٌمة الوسط الحسابً لعٌنة البحث   3 من خالل تسلٌط الضوء على الجدول 
 . 13.11 وانحرافها المعٌاري كان   26.74 كان 

وأن األوساط الحسابٌة المتحققة للمعرفة العلمٌة فكانت متباٌنة ومختلفة من متغٌر إلى آخر، فمثالً ما تحقق 
وكان أعلى األوساط فً حٌن   6.79 كـان  المعرفة المنهج التعلٌمً من وسط حسابـً لعٌنة متغٌر 

 .    2.24 وكان  المحتوىالمعرفة بكان أقل األوساط الحسابٌة المتحققة من نصٌب عٌنة متغٌر 
وأٌضاً ما وجدناه من تباٌن واختالف فً األوساط الحسابٌة نجده كذلك فً أقٌام االنحرافات المعٌارٌة 
المتحققة للمعرفة العلمٌة من متغٌر آلخر، فمثالً نجد إن أعلى قٌمة لالنحرافات المعٌارٌة حققتها عٌنة متغٌر 

 المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  وكانت 2.82   أما اقل قٌمة فحققتها عٌنة متغٌر
المعرفة بالمحتوى  وكانت 2.31 . 
 

الفروق فً األوساط الحسابٌة لمقٌاس المعرفة العلمٌة فً التدرٌس حسب المقاٌٌس  4-1-2
 الفرعٌة للمدرسٌن

أن مستوى المعرفة العلمٌة فً مجال المعرفة العامة ألستراتٌجٌة  نالحظ  3 من خالل العودة للجدول 
فً حٌن لم تحقق العٌنة هذا الرقم فً المجاالت   6.86 أدارة الصف قد حقق وسطاً حسابٌاً مقداره 

ألخرى. ولمعرفة حقٌقة الفروق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس نسلط الضوء على ما جاء فً 
   .  2 الجدول 
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 ( 4جدول ) 
 ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن لعٌنة المدرسٌن حسب المقاٌٌس الفرعٌة

 Fقٌمة   متوسط االنحرافات درجة الحرٌة مجموع االنحرافات مصدر التباٌن
الداللة 
 االحصائٌة

 الجدولٌة المحسوبة 2805.84 4 1143.38 بٌن المجموعات

 6.37 2212 12809.16 داخل المجموعات معنوي
44.85 2.37 

  2214 13952.54 المجموع

 
إلى أن طبٌعة الفروق  المدرسٌنٌشٌر الفرق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  فً عٌنة البحث 

  Fالظاهرة هً معنوٌة، وقد دلت النتائج المستخلصة من تحلٌل التباٌن على ذلك ولالٌضاح نبٌن إن قٌمة 
  المحسوبة كانت 44.85   وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة 2.37   عند درجتً حرٌة 4 – 

4111   ومستوى داللة 0.05 . 
. ولمعرفة المدرسٌنوهذا ما ٌؤكد معنوٌة الفرق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس عند عٌنة البحث 

اظهار معنوٌة الفروق بٌن  حٌث  L . S . D أفضلٌة الفروق ولصالح من استخدم الباحث أختبار 
وحسب المقاٌٌس الفرعٌة وقد تبٌن أن هناك فروقاً معنوٌـة عند  المدرسٌناألوساط الحسابٌة لعٌنة البحث 

 المدرسٌنبٌن المقاٌٌس الفرعٌة لعٌنة البحث.   0.05 ومستوى داللة         4111 درجة حرٌة 
 ٌبٌن الفروق بٌن األوساط لحسابٌة.    3 والجدول التالً 

 ( 5جدول ) 

 L.S.Dٌمثل معنوٌة الفروق بٌن األوساط الحسابٌة لمستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لعٌنة البحث المدرسٌن بقٌمة 

 المقاٌٌس الفرعٌة المتغٌر
الفرق بٌن 

 األوساط الحسابٌة

قٌمة 

LSD 
الداللة 
 اإلحصائٌة

 Fقٌمة  
 المحسوبة

س 
رٌ
تد
 ال
ً
 ف
ٌة
لم
لع
 ا
فة
عر
لم
ا

 

المعرفة باألستراتٌجٌة العامة  –المعرفة بالمحتوى 
 ألدارة لصف

1.99 

0.88 

 معنوي

44.85 

 معنوي 1.57 المعرفة بالمنهج التعلٌمً –المعرفة بالمحتوى 

المعرفة بطرق تمثٌل المادة  -المعرفة بالمحتوى 
 وصٌاغتها

 عشوائً 0.71

 معنوي 1.6 المعرفة بالمتعلمٌن – المعرفة بالمحتوى

المعرفة  –المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 
 بالمنهج التعلٌمً

 عشوائً 0.14

المعرفة  -المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 
 بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها

 معنوي 1.28

المعرفة  –المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 
 بالمتعلمٌن 

 عشوائً 0.39

المعرفة بطرق تمثٌل المادة  -المعرفة بالمنهج التعلٌمً 
 وصٌاغتها 

 معنوي 1.14

 عشوائً 0.25 المعرفة بالمتعلمٌن –المعرفة بالمنهج التعلٌمً 

المعرفة  –المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها 
 بالمتعلمٌن

 معنوي 0.89
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المعرفة  و  المعرفة بالمحتوى  حٌث وجد أن الفرق بٌـن الوسطٌن الحسابٌٌن لمتغٌـري الخدمة 
 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   1.99 هو  باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 

0.05   وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف     . 
هو  المعرفة بالمنهج التعلٌمً  و  المعرفة بالمحتوى  والفرق بٌن الوسطٌن الحسابٌٌن لمتغٌري الخدمة 

 1.75   وهو أكبر من قٌمة L.S.D   تحت مستوى 0.05   وهـذا ٌـدل علـى أن الفرق معنوي
 .المعرفة بالمنهج التعلٌمً ولصالح 

 هو  المعرفة بالمتعلمٌن و  المعرفة بالمحتوى  والفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري الخدمـة 
1.6   وهو أكبر من قٌمة L.S.D   تحت مستوى 0.05   وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح
  المعرفة بالمتعلمٌن. 

 و  المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  الحسابٌٌـن لمتغٌـري الخدمـة  والفرق بٌن الوسطٌـن
 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   1.28 هو  المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها

0.05   وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف . 
المعرفة بطرق  و  المعرفة بالمنهج التعلٌمً  أما الفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري الخدمـة 

وهذا   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   1.14 هو  تمثٌل المادة وصٌاغتها
 . المعرفة بالمنهج التعلٌمً  ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح 

المعرفة  و  المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها  لوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري الخدمـة والفرق بٌن ا
وهذا ٌدل على أن   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   0.89 هو  بالمتعلمٌن

 . المعرفة بالمتعلمٌن  الفرق معنوي ولصالح 
فروق  أما بالنسبة للفروق بٌن األوساط الحسابٌة للمقاٌٌس الفرعٌة المتبقٌة فظهرت جمٌعها عشوائٌة لكونها 

، وهذا ٌدل على تكافؤ  0.05 تحـت مستـوى داللة   L.S.D أصـغر من قٌمة  األوسـاط الحسابٌة 
 األخرى.  س الفرعٌة حسـب المقاٌٌ مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس عند عٌنات البـحث 

أما بالنسبة لألفضلٌة فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس بٌن المقاٌٌس الفرعٌة فقد أظهرت النتائج تفوق 
 على باقً المقاٌٌس األخرى. مقٌاس المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  عٌنة البحث فً 

بالنسبة لعٌنة المدرسٌن هو  اتٌجٌة العامة ألدارة الصف مقٌاس المعرفة باألستر وأن السبب فً أفضلٌة 
ألمتالكهم القدرة والقابلٌة على أدارة لصف والتعامل مع التالمٌذ بصورة صحٌحة وسلٌمة وٌتأتى هذا من 
خالل أعدادهم فً مؤسساتهم التربوٌة والدورات التدرٌبٌة التً شاركوا فٌها خالل خدمتهم فضالً عن 

الرغبة فً تقدٌم الشًء ألبناءهم لقدسٌة هذه المهنة والروح الرٌاضٌة العالٌة التً تربوا وازعهم التربوي و
 علٌها.

إلى أهتمام  المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  وٌعزو الباحث تفوق عٌنة المدرسٌن فً 
ألدارة واألشراف التربوي المدرسٌن بأدارة الصف والتعامل مع التالمٌذ وحب الظهور بالمظهر الالئق أمام ا

للحصول على تقوٌم سنوي عاِل بغٌة التهٌؤ ألستالم المواقع الرٌاضٌة العالٌة فً الهرم الرٌاضً األداري 
والفنً لما ٌمتلكونه من دافعٌة وقدرات رٌاضٌة فً هذا الجانب الذي ٌولد فٌهم الثقة بالنفس والتطلع إلى 

 ٌاضٌة.تحقٌق مستوى أفضل فً مختلف األنشطة الر
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الفروق فً األوساط الحسابٌة لمقٌاس المعرفة العلمٌة فً التدرٌس حسب المقاٌٌس  4-1-2
 الفرعٌة للمدرسات

 (  6جدول )  
 ٌمثل األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  لمدرسات التربٌة الرٌاضٌة

 

متغٌرات 
المعرفة 
العلمٌة فً 
 التدرٌس 

المعرفة 
 بالمحتوى

المعرفة 
باإلستراتٌجٌة 
العامة إلدارة 

 الصف

المعرفة 
بالمنهج 
 التعلٌمً

المعرفة بطرق 
تمثٌل المادة 
 وصٌاغتها

المعرفة 
 بالمتعلمٌن

 الدرجة الكلٌة

األوساط 
واالنحرافات 
 المعٌارٌة

 ع سـ ع سـ ع سـ ع سـ ع سـ ع سـ

2.24 2.31 6.68 2.82 6.79 2.77 5.74 2.77 5.29 2.44 26.74 13.11 

 
 المدرسات  نالحظ أَن قٌمة الوسط الحسابً لعٌنة البحث   4 من خالل تسلٌط الضوء على الجدول 

 . 13.11 وانحرافها المعٌاري كان   26.74 كان 
وأن األوساط الحسابٌة المتحققة للمعرفة العلمٌة فكانت متباٌنة ومختلفة من متغٌر إلى آخر، فمثالً ما تحقق 

وكان أعلى األوساط فً حٌن   6.79 كـان  المعرفة المنهج التعلٌمً من وسط حسابـً لعٌنة متغٌر 
 .    2.24 وكان  المحتوىالمعرفة بكان أقل األوساط الحسابٌة المتحققة من نصٌب عٌنة متغٌر 

وأٌضاً ما وجدناه من تباٌن واختالف فً األوساط الحسابٌة نجده كذلك فً أقٌام االنحرافات المعٌارٌة 
المتحققة للمعرفة العلمٌةمن متغٌر آلخر، فمثالً نجد إن أعلى قٌمة لالنحرافات المعٌارٌة حققتها عٌنة متغٌر 

ارة الصف المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألد  وكانت 2.82   أما اقل قٌمة فحققتها عٌنة متغٌر
المعرفة بالمحتوى  وكانت 2.31 . 

الفروق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس حسب المقاٌٌس الفرعٌة لمدرسات  4-1-2
 التربٌة الرٌاضٌة 

ومالحظتنا ألوساط الحسابٌة واألنحرفات المعٌارٌة ولمعرفة حقٌقة الفروق   3 من خالل العودة للجدول 
 .    1 فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس نسلط الضوء على ما جاء فً الجدول 

 (7جدول 
 ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن لعٌنة المدرسٌن حسب المقاٌٌس الفرعٌة

 

 Fقٌمة   متوسط االنحرافات ٌةدرجة الحر مجموع االنحرافات مصدر التباٌن
الداللة 
 االحصائٌة

 الجدولٌة المحسوبة 10.896 4 435.85 بٌن المجموعات

 6.95 980 6812 داخل المجموعات معنوي
51.67 2.39 

  984 7247.85 المجموع

 
إلى أن طبٌعة الفروق  المدرساتٌشٌر الفرق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  فً عٌنة البحث 

  Fالظاهرة هً معنوٌة، وقد دلت النتائج المستخلصة من تحلٌل التباٌن على ذلك ولالٌضاح نبٌن إن قٌمة 
  المحسوبة كانت 51.67   وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة البالغة 2.39   عند درجتً حرٌة 4 – 

980   ومستوى داللة 0.05 . 
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. المدرساتة الفرق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس عند عٌنة البحث وهذا ما ٌؤكد معنوٌ
حٌث اظهار معنوٌة الفروق   L . S . D ولمعرفة أرجحٌة الفروق ولصالح من استخدم الباحث أختبار 

ٌـة وحسب المقاٌٌس الفرعٌة وقد تبٌن أن هناك فروقاً معنو المدرساتبٌن األوساط الحسابٌة لعٌنة البحث 
 المدرساتبٌن المقاٌٌس الفرعٌة لعٌنة البحث   0.05 ومستوى داللة   911 عند درجة حرٌة 

ومالحظتنا   3 ٌبٌن الفروق بٌن األوساط الحسابٌة.  من خالل العودة للجدول   1 والجدول التالً 
ألوساط الحسابٌة واألنحرفات المعٌارٌة ولمعرفة حقٌقة الفروق فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس 

 .  1 نسلط الضوء على ما جاء فً الجدول 
 (     8جدول )  

ٌمثل معنوٌة الفروق بٌن األوساط الحسابٌة لمستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس لعٌنة البحث المدرسات 

 L.S.Dبقٌمة 

 المتغٌر المتغٌر
الفرق بٌن 

 األوساط الحسابٌة

قٌمة 

LSD 
الداللة 
 االحصائٌة

 Fقٌمة  
 المحسوبة

س 
رٌ
تد
 ال
ً
 ف
ٌة
لم
لع
 ا
فة
عر
لم
ا

 

المعرفة باألستراتٌجٌة العامة  –المعرفة بالمحتوى 
 ألدارة لصف

4.44 

0.79 

 معنوي 

51.67 

 معنوي  4.55 المعرفة بالمنهج التعلٌمً –المعرفة بالمحتوى 

المعرفة بطرق تمثٌل المادة  -المعرفة بالمحتوى 
 وصٌاغتها

 معنوي  3.5

 معنوي  3.05 المعرفة بالمتعلمٌن –المعرفة بالمحتوى 

المعرفة  –المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 
 بالمنهج التعلٌمً

 عشوائً 0.11

المعرفة  -ألدارة لصف المعرفة باألستراتٌجٌة العامة 
 بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها

 معنوي  0.94

المعرفة  –المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة لصف 
 بالمتعلمٌن 

 معنوي  1.39

المعرفة بطرق تمثٌل  -المعرفة بالمنهج التعلٌمً 
 المادة وصٌاغتها 

 معنوي  1.05

 معنوي  1.5 بالمتعلمٌنالمعرفة  –المعرفة بالمنهج التعلٌمً 

المعرفة  –المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها 
 بالمتعلمٌن

 عشوائً 0.45

 
المعرفة باألستراتٌجٌة  و  المعرفة بالمحتوى  حٌث وجد أن الفرق بٌـن الوسطٌن الحسابٌٌن لمتغٌـري 

وهذا ٌدل   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   4.44 هو  العامة ألدارة لصف 
 .     المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف على أن الفرق معنوي ولصالح 

 هو  المعرفة بالمنهج التعلٌمً  و  المعرفة بالمحتوى  والفرق بٌن الوسطٌن الحسابٌٌن لمتغٌري 
4.55   وهو أكبر من قٌمة L.S.D   تحت مستوى 0.05   وهـذا ٌـدل علـى أن الفرق معنوي

 .المعرفة بالمنهج التعلٌمً ولصالح 
المعرفة بطرق تمثٌل المادة  و  المعرفة بالمحتوى  والفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري 

وهذا ٌدل على أن   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   3.5 هو  وصٌاغتها
 . المعرفة بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها صالح الفرق معنوي ول
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  3.05 هو  المعرفة بالمتعلمٌن و  المعرفة بالمحتوى  والفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري 
 وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة 
 .المعرفة بالمتعلمٌن 

المعرفة  و  المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  والفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري 
  0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   0.94 هو  بطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها

 . الصفالمعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة  وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح 
المعرفة  و   المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف أما الفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري 

وهذا ٌدل على أن   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   1.39 هو  بالمتعلمٌن
 . المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف  الفرق معنوي ولصالح 

المعرفة بطرق تمثٌل المادة   و  المعرفة بالمنهج التعلٌمً والفرق بٌن الوسطٌـن الحسابٌٌـن لمتغٌـري 
وهذا ٌدل على أن   0.05 تحت مستوى   L.S.D وهو أكبر من قٌمة   1.05 هو  وصٌاغتها 

 . المعرفة بالمنهج التعلٌمً  الفرق معنوي ولصالح 
 هو  المعرفة بالمتعلمٌن   و  المعرفة بالمنهج التعلٌمً ن الحسابٌٌـن لمتغٌـري والفرق بٌن الوسطٌـ

1.5   وهو أكبر من قٌمة L.S.D   تحت مستوى 0.05   وهذا ٌدل على أن الفرق معنوي ولصالح
  ًالمعرفة بالمنهج التعلٌم . 

فروق  أما بالنسبة للفروق بٌن األوساط الحسابٌة للمقاٌٌس الفرعٌة المتبقٌة فظهرت جمٌعها عشوائٌة لكونها 
، وهذا ٌدل على تكافؤ  0.05 تحـت مستـوى داللة   L.S.D أصـغر من قٌمة  األوسـاط الحسابٌة 

 األخرى.  س الفرعٌة حسـب المقاٌٌ مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس عند عٌنات البـحث 
أما بالنسبة لألفضلٌة فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس بٌن المقاٌٌس الفرعٌة فقد أظهرت النتائج تفوق 

 على باقً المقاٌٌس األخرى. المعرفة بالمنهج التعلٌمً  عٌنة البحث فً 
ربٌة الرٌاضٌة للمرحلة األبتدائٌة ٌرى الباحث أن لدى المدرسات أهتمام واسع فً أستخدام دلٌل المدرس للت

وحضورهن الندوات ومشاركتهن فً البطوالت الرٌاضٌة ومتابعة المستحدثات فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة 
واأللمام بالفعالٌات والقوانٌن وقواعد األلعاب الرٌاضٌة فضالً عن المامهن بأسس أدارة وتنظٌم المبارٌات 

 ٌاضٌة مع المواد األخرى.الرٌاضٌة وربطهن دروس التربٌة الر
أن نجاح برنامج التربٌة الرٌاضٌة ال ٌتوقف فقط على توفٌر الملعب واألجهزة واألدوات بل على قدرة 
المدرس وفاعلٌته فً قٌادة الدرس فضالً عن المامه بجوانب لمادة التً ٌعطٌها للتالمٌذ وفً أغلب األحٌان 

ن وجود األمكانٌات المادٌة واللوازم الرٌاضٌة كاألجهزة نجد برامج ضعٌفة فً بعض المدارس على الرغم م
واألدوات، ومن الممكن أجراء تنوٌع كبٌر فً الفعالٌات واألنشطة فً المنهاج إذا كان المدرس ٌعرف كٌف 

 (1ٌنمً قدرات التالمٌذ وكٌف ٌستخدم هذه القدرات نحو األفضل واألحسن.)
رس التربٌة الرٌاضٌة ملماً بمادته وبما ٌستجد فٌها من ( ٌجب أن ٌكون مد 1919وترى ) عبد الكرٌم ، 

نظرٌات فتخلف المدرس فً مادته ٌجعله ٌقصر فً استٌفاء تحصٌل التالمٌذ لها، وٌعرضهم للخطأ فٌها كما 
أنه ٌفقد ثقة التالمٌذ فٌه وٌصرفهم عنه فٌفشل فً مهنته. فٌجب أن ٌتوافر لدى المدرس خلفٌة واسعة وعمٌقة 

 الذي ٌعلمه للتالمٌذ.فً المنهاج 
أما ظهور عشوائٌة الفروق بٌن المعرفة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف وطرق تمثٌل المادة وصٌاغتها 
ومعرفته بالمتعلمٌن فهً لوجود عالقة وثٌقة بٌنهما حٌث أن العملٌة التربوٌة تبنى على المدرس والطالب 

 العالقة.والمنهج )المادة( والنتائج دلت على هذه 
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 األستنتاجات والتوصٌات - 5 
 األستنتاجات 1 – 5 

 تشكل األستنتاجات النتٌجة النهائٌة لمرحلة عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها والتً تم التوصل إلى ما ٌأتً :

  هناك تباٌن وأختالف فً مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  بالنسبة للمقاٌٌس الفرعٌة لعٌنة
تربٌة الرٌاضٌة ولصالح مقٌاس )المعرفة العامة باألستراتٌجٌة العامة ألدارة الصف( مدرسً ال

 وبالنسبة للمدرسات كان لصالح المعرفة بالمنهج التعلٌمً
  تبٌن من خالل الكشف عن مستوى المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  لمدرسً ومدرسات التربٌة

 المستوى الرٌاضٌة فً محافظة بابل بأن هناك ضعفاً فً هذا
  ان صٌغ متابعة المدرسٌن والمدرسات ادارات المدارس والمشرفٌن لم تكن مؤثرة فً تطوٌر

 امكاناتهم فً مجال المعرفة العلمٌة فً التدرٌس
 

 

 
 التوصٌات 2 – 5

 . العمل على أعادة النظر فً اعداد المدرسٌن والمدرسات على اختالف المؤهالت العلمٌة 
  معرفٌة دورٌة للوقوف على المستوى المعرفً بما ٌخص درس التربٌة ضرورة أجراء أختبارات

 الرٌاضٌة

  . العمل على زٌادة الزٌارات الرسمٌة لمشرفً التربٌة وتكثٌفها 

  أن تقوم مدٌرٌات النشاط الرٌاضً فً محافظة بابل بالتنسٌق مع مدٌرٌة األعداد والتدرٌب بأشراك
ورات تطوٌرٌة تركز على األلمام بالمعارف والمعلومات جمٌع مدرسً ومدرسات التربٌة الرٌاضٌة بد

 الخاصة بطرق التدرٌس .

 
 المصادر
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 . 1991 * جابر عبد الحمٌد . التدرٌس والتعلم .. األسس النظرٌة . القاهرة : دار الفكر العربً ،

 . 1994*   جابر عبد الحمٌد.  مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ، القاهرة : دار النهضة العربٌة ،   
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 (1ملحق )
 

 صالحٌة االختبارات ٌبن أسماء الخبراء والمختصٌن الذٌن أعتمدهم الباحث بشان تحدٌد

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمً االسم ت

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد طرائق تدرٌس مضرب أستاذ د. ظافر هاشم 1

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد طرائق تدرٌس أستاذ د. عبد هللا المشهدانً 2

 بابلكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  قٌاس وتقوٌم أستاذ د.محمد جاسم الٌاسري 3

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بغداد تدرٌب أستاذ د. عبد الوهاب غازي 4

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة كربالء طرائق تدرٌس أستاذ مساعد د. عزٌز ناٌف 5

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة كربالء قٌاس وتقوٌم أستاذ د. حٌدر الٌعقوبً 6

 
 (4ملحق )

 )مقٌاس المعرفة العلمٌة فً التدرٌس  (      عبارات األختٌار من متعدد 

 األختٌار العبارات ت

 األحماء هو : 1
 أ / التأثٌر على الدورة الدموٌة لتنشٌطها   
 ب/ تحقٌق أعلى مستوٌات األداء   
 ج / تجهٌز أجهزة الجسم المختلفة لتكون مستعدة للعمل وتحمل  العبء   
 د / التهٌئة النفسٌة لبذل الجهد     

 

 -تقوٌم المحتوى الدرس ٌعنً : 2
 الوصول العلى مستوى فً االداء للتالمٌذ . 

 التعرف على مكونات محتوى الدرس . 
 التعرف على القدرات الخاصة بالتالمٌذ . 

 التعرف على مستوى التالمٌذ فً المحتوى .

 

 -ٌراعى فً اختٌار المحتوى : 3
 احتٌاجات وقدرات التالمٌذ  

 اختالف البٌئة المحٌطة بالتالمٌذ . 
 ان ٌمثل المحتوى احدث ما توصلت الٌه النظرٌات العلمٌة . 

 ان ٌشمل المحتوى على اقامة االنشطة الرٌاضٌة  -    

 

  -ٌكون اهتمام المدرس بـ : 4
 الجانب البدنً اكثر من االنشطة التروٌحٌة . 

 الجانب المعرفً اكثر من االنشطة التروٌحٌة . 
 الجانب البدنً اكثر من الجانب المعرفً . 

 الجانب البدنً والتروٌحً .  -    

 

 -تستخدم الوسائل التعلٌمٌة فً الدرس فً حالة : 5
 أن تكون المهارة الجدٌدة ٌصعب استٌعابها -    
 أن ٌكون هناك عدد كبٌر من التالمٌذ -    
 وجود قاعة تسمح بعرضها -    
 وجود زمن مناسب لعرضها -    

 

 -الجزء الرئٌس للدرس هو : 6
 النشاط التعلٌمً -    
 النشاط التطبٌقً  -    
 النشاط التعلٌمً والتطبٌقً معا   -    
 الدرس بجمٌع مكوناته -    
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 -اثناء شرح المهارة ٌراعً المدرس أن : 7
 ٌكون جمٌع التالمٌذ فً حالة سكون -     
 ٌقوم احد التالمٌذ باداء نموذج مع ثبات باقً التالمٌذ -     
 ٌستخدم الطرٌقة الجزئٌة فً شرح اجزاء المهارة -     
 ٌقوم المدرس بنموذج ٌصاحبه اداء التالمٌذ مع تصحٌح األخطاء -     

 

  -دقة االٌعاز عند : 8
 تطبٌق اقسام الخطة . -   
 تنظٌم اصطفاف التالمٌذ . -   
 االحماء . -    
 فً إنهاء الدرس واألنصراف -    

 

 -اهم الجوانب المعرفٌة الصحٌة للدرس: 9
 الطرٌقة المختلفة لخطط اللعب -   
 االلتزام بتنفٌذ اجزاء الدرس -   
 تعلٌم انحرافات القوام والوقاٌة منها  -   
 قوانٌن االلعاب المختلفة -   

 

 -محور المنهاج هو : 12
 المادة الدراسٌة 

 المتعلم 
 المدرس 

 الطرٌقة فً التدرٌس -    

 

 -من مبادئ تنظٌم المحتوى المعرفً : 11
 اختٌار المحتوى وفقا  لألحتٌاجات -    
 التسلسل واألستمرار والتكامل ووضوح المفاهٌم -   
 تحول المحتوى مع معلومات ومبادئ النشاط -   
 تحقٌق اعلى مستوى معرفً فً المجال الرٌاضً -  

 

 -دلٌل المدرس ٌساعد فً: 12
 ارشاد المدرس الى تنفٌذ المنهاج 

 التعرف بمحتوى المنهاج 
 تعرٌف المدرس بوسائل التقوٌم 

 تحدٌد انسب طرق التدرٌس واحتٌاجات التالمٌذ  -    

 

 -ٌعتمد تقوٌم المنهاج على : 13
 مقارنة معاٌٌر المتعلمٌن باقرانهم . 

 توفٌر ادوات قٌاس ناتج الخبرات التً ٌتعرض لها المتعلم 
 قٌاس قدرة المتعلمٌن 

 التعرف على احتٌاجات المتعلمٌن -    

 

  -من عٌوب النشاط الخارجً : 14
 ال ٌشارك فٌه جمٌع تالمٌذ المدرسة 

 االجراءات الروتٌنٌة ٌتطلب العدٌد من 
 االهتمام بالمنافسات والفوز على حساب بعض القٌم الخلقٌة واالجتماعٌة 

 ٌتطلب امكانات مادٌة عالٌة - 

 

 ٌعنً المنهج بـ : 15
 جمٌع نواحً التعلم 

 الجانب الفكري للمتعلم 
 الجانب النفسً للمتعلم 

 الجانب البدنً للمتعلم-     
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 -التربٌة الرٌاضٌة ٌتوقف على : النمو المهنً لمدرس 16
 قدرات المدرس 

 اهتمام ادارة المتعلم 
 نمو وتطور المهنة 

 نوع اعاداده ودراسته قبل التخرج -    

 

 -معرفة افكار وتصورات التالمٌذ فً الدرس : 17
 ضٌاع الوقت الدرس 

 استكمال لدور المدرس 
 التعرٌف بقدرات التالمٌذ 

 تساعد فً فهم الخبرات المعرفٌة التركٌبٌة للتالمٌذ -    

 

 -تمثٌل المادة بالصورة والحركة : 18
 تساعد المتعلم على اكتساب المعارف والمعلومات 

 تشتت افكار المتعلم 
 تساعد المدرس فً االنتقال بسرعة بٌن اجزاء الدرس 

 تعمل على خلق حالة من الملل وعدم اإلستفادة -

 

 -العوامل المؤثرة فً احتفاظ التلمٌذ بما مر به من خبرات هً : 19
 تعلم مهارات جدٌدة 

 نشاط التلمٌذ ) المتعلم ( القائم على الفهم 
 قلة زمن الممارسة 

 تحدٌد االنشطة الممارسة -

 

  -تحقٌق النمو المتكامل للمتعلم عن طرٌق : 22
 بالتعاون بٌن المدرس وولً االمر 

 بالتعاون بٌن المدرس واالخصائً االجتماعً 
 بالتعاون بٌن المدرس وادارة المدرسة 

 بالتعاون مع المدرس وجمٌع الهٌئات السابق ذكرها -    
 

 

 -ٌتعرف المدرس على خصائص مرحلة النمو للمتعلمٌن بغرض : 21
 وضع المتعلمٌن فً مستوٌات متقاربة المستوى . 

 معرفة مستواهم البدنً 
 التعرف على انسب وسائل التدرٌس التً تتفق وامكانٌات المتعلمٌن 

 معرفة العالقة بٌن النمو البدنً والنمو االجتماعً واالنفعالً -

 

 -تتم معرفة المتعلمٌن عن طرٌق :    22
 قراءة الكتب والمراجع المتخصصة 

 سؤال االخصائً االجتماعً بالمدرسة 
 سؤال ولً االمر 

 استكشاف قدراتهم واحتٌاجاتهم خالل الدرس -    

 

 ٌراعً مبدأ الفروق الفردٌة فً درس التربٌة الرٌاضٌة من خالل  23
 وضع تحفٌز لكل تلمٌذ 

 تقسٌم الصف الى اقوٌاء او ضعفاء 
 الصف الى مجموعات متجانسة مع مالحظة الحاالت الفردٌة 

 مستوى معهمتجاهل التالمٌذ الضعفاء الصعوبة تحقٌق  -

 

 -االهتمام باعمار التالمٌذ ٌهدف الى :  24
 مدى تأثٌرها فً التعلم ٌقسم
 مدى االنسجام بٌن التالمٌذ 

 مدة القدرة على التعاون مع االخرٌن 
 مدى االحتفاظ بالجانب المعرفً -    
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  -رض :االهتمام باالعتبارات االجتماعٌة واالنفعالٌة والجوانب السلوكٌة للتالمٌذ لغ 25
 تلبٌة الحاجات الخاصة بالمجتمع . 

 االسهام فً بناء المجتمع 
 منافسة التحصٌل العلمً للتالمٌذ 

 مراعاة العوامل النفسٌة ومدى الرغبة فً ممارسة التربٌة الرٌاضٌة -    

 

 
 (   -  عبارات الـ ) 

 األختٌار العبارات ت

  الجزء الختامًتنمٌة الصفات البدنٌة تمثل اهم واجبات  26

  ٌجب ان ٌؤدي كل تلمٌذ متطلبات الدرس فً نفس الوقت 27

  ٌراعى ان تكون المادة التطبٌقٌة المعروضة تتناسب مع المادة النظرٌة 28

  اعتبارات التخطٌط تتضمن حاجات التلمٌذ االهتمامات والخبرات 29

  المستوى االبتدائً الى الثانونًمحتوى البرنامج التعلٌمً مصمم لٌسهل االنتقال من  32

  ٌتضمن المحتوى بعض المهارات المختلفة فً االلعاب الفردٌة والزوجٌة 31

  المهارات هً ان ٌقوم باعمال لدٌك القدرة على عملها 32

  التركٌز على المادة التطبٌقٌة أكثر من المادة النظرٌة 33

  االلعاب الفردٌة والزوجٌةٌتضمن المحتوى بعض المهارات المختلفة فً  34
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