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 ملخص البحث

شأت وتطورت في كل مجتمع لغرض تهيئة تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية أن    

 .وإعداد  اإلفراد لتحقيق األهداف المطلوبة 

القيادة في العمل الرياضي من العناصر المهمة واألساسية في نجاح التربية تعد 

ألي مجتمع إن يستمر من غير الرياضي وبدونها ال يمكن والتعليم وتطوير األداء 

 .عليها من أجل تحقيق أألهداف المطلوبة  قائد يعمل على تنظيم شؤونه واإلشراف

للدرس نمط من القيادة تهتم في إشباع حاجات الجماعة واالحترام المتبادل  واإلدارة   

والتعاون في حل المشكالت التي تواجه الجماعة فضالً عن االشتراك معهم من خالل 

ألنه  ز الدراسي وتحفيز الدافعية على االنجا وإثارةوتعاونه  الرأي وإبداء التشجيع 

 .األمور المهمة التي يسعى درس التربية الرياضية الى تحقيقها احد

 

The democratic Management effect on the athletic achievement 

Motivation in the physical education lesson  

Assistant pro: Majida Hameed kambash 

 &rashone Mohamed ALhishimy 

    The School is considered social institution grew and developed in 

every community to prepare individuals to achieve needed aims . The 

leadership in physical work is considered an important and basic element 

in the success of education and teaching . It also develops physical 

performance and with out it , it is impossible for any community to 



continue , because the leader works to organize its affairs and supervises 

on them to achieve the needed aims  .  

Democratic Management for lesson is away of leader ship which takes 

care with the fulfillment of group need , Mutual respect and cooperation 

to Solve the problems which face the group . in addition to that 

participates with them through out encouragement , expression idea , 

cooperation and Motivation academic achievement because it is one of 

the important issues that the physical education lesson tried to achieve  .  

 األولاب ـــــــــــالب

 -:التعريف بالبحث -1

- :تهوأهميالبحث مقدمة -1-1

التربيةةة الرياضةةية حركةةة اجتماعيةةة جماهيريةةة تةةأتي ضةةمن التنظيمةةات االجتماعيةةة     

بذلةةه وتعةةد المدرسةةة مؤسسةةة اجتماعيةةة أنشةةأت وتطةةورت فةةي كةةل مجتمةةع نتيجةةة مةةا ي

أحةد  المؤسسةات الفعالةة التةي تشةكل  أنهةامن جهد لتنشئة إفراده   فضالً عةن اإلفراد 

 .الفرد وتؤثر فيه 

فةي نجةاح التربيةة  واألساسةيةعناصةر المهمةة مةن ال القيادة في العمل الرياضةي تعد    

تنجح العناصر األخةر   ألنةه ال  إنوالتعليم وتطوير أألداء الرياضي وبدونها اليمكن 

لى تنظيم شؤونه واإلشةراف يعمل ع قائد أويمكن ألي مجتمع أن يستمر من غير قيادة 

 .عليها من اجل تحقيق األهداف المطلوبة 

حاجةةات الجماعةةة تهةةتم فةةي إشةةباع  نمةةط مةةن القيةةادةوأال دارة الديمقراطيةةة للةةدرس     

  فضةةالً عةةن واالحتةةرام المتبةةادل والتعةةاون فةةي حةةل المشةةكالت التةةي تواجةةه الجماعةةة 

وتحفيةز الدافعيةةة اونةه   وإثةارة االشةتراك معهةم مةن خةالل التشةجيع وإبةداء الةرأي وتع

مةةن األدوار المهمةةة التةةي يسةةعى درس التربيةةة  علةةى االنجةةاز الدراسةةي   ألنةةه واحةةد

هو أالرتقاء بمستو  أألداء الحركي وتحقيق أفضل انجاز فةي . إلى تحقيقها الرياضية 

 .المعرفي مستو  التحصيل 



واقتصةةادية  وإنسةةانية  عيةةةأن أدارة الةةدرس لهةةا طابعةةاً خاصةةا لكونهةةا عمليةةة اجتما    

اإلمكانةات المتاحةة بشةكل  في تحقيق أهدافها بأيسر السبل باستخداموإنها عملية رشيدة 

منظم مع توفير أفضل بيئة تعليمية يمكن لإلفراد تحقيق ما مطلوب منهم بأقل جهد مةن 

فةي ولدافع أالنجاز الدراسي أهمية في المجال المدرسي   وبعد رغبة الطلبة .  جانبهم 

ألن وجةود الطلبةة فةي موقةل تعليمةي ال يعنةي انةه . التحصيل المعرفي لتحقيق النجاح 

التعلم   ألنه ال يمكةن أن  فييتعلم بقدر ما يعني ذلك إثارة دوافعه واثر ذلك في تحفيزه 

يحدث التعلم بدون حافز
(1)

. 

نحةةو أن التحصةةيل المعرفةةي الجيةةد للطلبةةة يتوقةةل علةةى مقةةدار مةةا لديةةه مةةن دوافةةع     

مةن  قةي علةى الن. الدراسة   فكلما كان دافعه أقو  كان اندفاعةه نحةو أالنجةاز أعلةى 

ما يقةل لديةه الةدافع نحةو الدراسةي عنةده نحو أالنجاز ويهةبط تحصةيله تضعل همتذلك 

.أالنجاز
(1)

 

ومةةدرس التربيةةة الرياضةةية يجةةن أن يكةةون علةةى اتصةةال مسةةتمر بكةةل مةةا يتعلةةق     

والتعليميةة لننشةطة والمهةارات الرياضةية ويكةون هةو القائةد  بتطوير العملية التربويةة

كةون تاالجتماعيةة والرياضةية وأن والمرشد والموجه لكل تطةوير فةي مجةال األنشةطة 

لديه المهارات والقدرات الشخصية   مما تؤهله لقيادة الجماعة وتجعلةه عنصةراً فعةاالً 

مةةن  عةةال   ك أن يتصةةل بقةدرفةي تطةةوير العالقةات القائمةةة بةين الطلبةةة   فضةالً عةةن ذلة

  .على تحقيق أهداف المدرسة التخطيط والتنظيم والتنفيذ وغيرها من العوامل المسولة

 :مشكلة البحث    1-2

كثيةةر مةةن االنتقةةادات نحةةو الةةدرس وإخراجةةه اله يةةيالحةةف فةةي الوقةةض الحاضةةر توج   

مةةن قبةةل المتعلمةةين أإلدارة التقليديةةة أو االعتياديةةة والتةةي تهةةتم بتنفيةةذ األوامةةر  بأسةةلوب

  ممةةا يةةنعكى علةةى دون االهتمةةام باحتياجةةاتهم وميةةولهم ورغبةةاتهم فةةي تحقيةةق الةةذات 

الن ضةةعل انةةدفاعهم وتحقيةةق أفضةةل االنجةةازات فةةي مسةةتو  التحصةةيل المعرفةةي   

                                                 
(1)

 . 55  ص 9002التربوي في العملية الدراسية   دار المسيرة للنشر   عمان    صالح الدين محمود عالم ؛ القياس والتقويم 
(1)

الكناني   إبراهيم عبد الحسن ؛ بناء مقياس مقنن لدافع أالنجاز الدراسي لد  طلبة المرحلة أإلعدادية   بغداد   رسالة ماجستير غير  

 . 90  ص 1292منشورة مقدمة إلى كلية التربية   جامعة بغداد   



من كونها عملية ذاتية   أي ال يمكن معرفتهةا وتحديةدها  وتنبعتعلم مالدوافع شيء مكتسن و

 .أنفسهم أال من قبل الطلبة 

المشةاركة   مةنكثيةر مةن المتعلمةين ال لةد  عةزوف هنةاك أنوتتجلى مشكلة البحث إلى      

الةديمقراطي  الةنمط سةتخدمإلةى ا انالباحثة دفع األمر الذيفي أنشطة الدرس ألسباب نفسية  

األنشةطة وتشةجيع جميةع حرية التعبير عن رأيه بسمح لكل متعلم والذي ي في أخراج الدرس

المتعلمين  سابتاكتخلق عالقات ودية بين المتعلمين   كما تساعدهم على  أننها التي من شأ

أنهةا ميةدان خصةن لتنميةة االتجاهةات والعةادات   فضةالً عةن الثقة بالنفى والشعور باألمن 

وذلةك مةن خةالل زيةادة وتفعيةل  انجةاز فةي المجةال المدرسةينحو الجماعةة وتحقيةق أفضةل 

 . لمينالمشاركة الناجعة من قبل المتع

 :البحث هدفا  1-3

 .دافعية االنجاز الدراسي  فيمعرفة تأثير اإلدارة الديمقراطية  -

 .معرفة أي األسلوب أفضل في دافعية االنجاز  -

 :البحث فرضيتا 1-4

 .مستو  دافعية االنجاز الدراسي  فيلإلدارة الديمقراطية تأثير ايجابي  -

دارة التقليديةة فةي دافعيةة االنجةاز هناك فروق معنويةة بةين اإلدارة الديمقراطيةة واإل -

 .الدراسي 

 :مجاالت البحث 1-5

 .مدرسة سيل سعد االبتدائية ومدرسة وضاح جواد للبنات . المجال البشري  -

 .ساحات ومالعن المدرسة . المجال المكاني  -

 .  9019/  5/ 19ولغاية  9019/  3/  4. المجال ألزماني  -

 

 

 

 

 

 

 



 :تحديد المصطلحات    1-6

  ارة الديمقراطيةاإلد

مفهةةوم يقةةوم أساسةةا علةةى ان هةةدف اإلدارة هةةو المسةةاهمة فةةي بنةةاء أهةةداف الجماعةةة     

 التةياتخةاذ أفضةل الوسةائل  فةي ومعاونتهةاوضةعض لهةا التةي رؤية لنهداف الووضوح 

.تحقق  هذه األهداف
(1)

 

 انيــــــــاب الثـــــــــالب

  -:السابقةالدراسات النظرية و-2

 -:ات النظريةالدراس 2-1

  :اإلدارة الصفية ومشكالتها  2-1-1

 :  مفهوم اإلدارة الصفية  2-1-1-1

أو عملية في نظام يتضمن التخطيط  ًإن اإلدارة في أبسط مكوناتها يمكن أن تعد نظاما     

القرارات وتنفيذها وضبط التنفيذ ومراقبته وتثمين النتائج ثم إعادة تقييم ومن ثم  اذـواتخ

ان ـعمليل من مفهومها مجم ًكما يقصد أيضا  على ضوء التغذية الراجعة إعادة لتخطيط

وما ينشأ عن هذه الجهود   والجهود التي يبذلها أطراف العملية التعليمية ادةـه والقيـالتوجي

على توفير المناخ المالئم ل  في هذه الجهود أن تعمل سلوكية واألص اطـوأنمـل من تفاع

يم ـهذه الغاية تحدد أدوار المعلم والمتعلمين و تنظل ومن أج  لها طـلبلوغ األهداف المخط

 (9).ًوهادفا ًممتعا ًمن عملية التعلم أمرال وأدواتها وأجهزتها لتجع دهاـصفية بمقاعـة الـالبيئ

مجموعة من العمليات المتشابكة التي " ويعرف بعض التربويين اإلدارة الصفية بأنها

 (3)"ًسبقاـومة مـداف مرسـوغ أهـبلـل ن أجـون مـراد معينـا أفـوم بهـا يقـفيما بينهـلتتكام

مجموعة من النشاطات التي يسعى المعلم من "ويعرفها أصحاب المدرسة السلوكية بأنها

سلوك ـذف الـاء وحـى إلغـعلل إلى تعزيز السلوك المرغوب فيه لد  التالميذ ويعم خاللها

".رالمرغوب فيه لديهمـغي
(4)

 

: الصفية الفاعلة  خصائص اإلدارة 2-1-1-2
(5)

 

                                                 
(1)

-االنروا دائرة التربية والتعليم معهد التربية.ادارة الصل وحفف النظام المفاهيم والمباد  والممارسات:بلقيى احمد  

 55ص عمان.اليونسكو
(9)

 8ص.المصدر السابق:بلقيى احمد 
(3)

 24ص 1221.االسكندرية دار المطبوعات الجديدة  نحو تطوير االدارة المرسية:احمد ابراهيم واخرون 
(4)

 5ص المصدر السابق:احمد ابراهيم واخرون 
(5)

 185ص عمان مكتبة المجتمع ا لعربي للنشر والتوزيع 1ط:االدارة الصفية:اسعد وليد 



كلفة ممكنة من الوقت ل إلى بلوغ األهداف بأقل من خصائص اإلدارة الصفية الوصو  

هي تتفق مع غيرها من أنواع اإلدارات األخر  ومن الخصائص المهمة ل والما والجهد

 :  لها

أي أنها عملية شاملة تضم عمليات عديدة متداخلة كما أنها معقدة ألنها  :• الشمولية

 والمشرف  ومدير المدرسة  وأولياء األمور  جاالت عدة منها الطالبل وتتنا

 .  والغرفة الصفية  التعليميةل والوسائ  والمنهج المدرسي  وهيئة التدريس  التربوي

وهي ما تتميز به اإلدارة الصفية أكثر من غيرها إذا كان : العالقات اإلنسانية• 

 إداري لبلوغل نجاح أي عمالبدمن وجود العالقات اإلنسانية وضرورة وجودها ل

 هذه العالقات ضرورة حتمية وال يمكن االستغناءل األهداف كأي مؤسسة فإن مث

 .نها في اإلدارة الصفيةـع

العلمي للفرد مهم جدا للقيام بأي وظيفةوهي ل التأهي: العلمي والمسلكي للمعلمل التأهي• 

إلدارةالصفية لمن يقوم ضرورية بالنسبة ألنواع اإلدارات األخر  وتزداد أهميتها بالنسبة ل

 .مع الطالبل بمهام التدريس والتعام

لم يستطع المعلم قياس التغيير فيالسلوك : صعوبة قياس وتقييم التغيير في سلوك الطالب• 

في ل المعرفي أو المهارات أو االتجاهات لد  الطالب بطريقة مناسبة كما هوحاص

تماما لقياسالتعليم كما أنه توجد المؤسسات غير التربوية ألنه ال توجد أداة قياس مناسبة 

أثرالمعلمعلى طالبه وتغيير سلوكهم ل متعدد تؤثر في  شخصية المتعلم مما يجعل عوام

  عملية ليست دقيقة

 :  أنماط اإلدارة الصفية  -2-1-1-3

 :  غرفة الصف وأهم هذه األنماط ل يمارس المعلمون أنماطا مختلفة من اإلدارة الصفية داخ

:التسلطي النمط -2-1-1-3-1
(1)

   

وظيفته واستخدام ل المعلم استغالل في هذا النمط من اإلدارة يحاو

ويهتم بالمحافظة على الوضع التعليمي كما هو متعارف عليه  إلرهابالقهرواأساليب

لذا يقوم  يعتبر هذه المحاولة تعديا على سلطته ونفوذه ل ب ويقاوم أي محاولة للتغيير  

ن آرائهم ـداد بالرأي عدم السماح للطالب بالتعبير عالمعلم بممارسات تتسم باالستب

                                                 
(1)

 158ص:ذكره مصدر سبق:اسعد وليد  



وعدم السماح للطالب بالنقاش  واستخدام أساليب الفرض واإلرغامواإلرهاب والتخويف  

كما أن المعلم يفرضعلى الطالب ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلونه ومتى  أو االعتراض 

وال يؤمن   مجهدا لمعرفة مشاكلهل التعرف علىالطالب وال يبذل وال يحاو؟  وأين 

كما  من الثناء العتقاده أن ذلك يفسد الطالب ل ويمنحالقلي بالعالقات اإلنسانية بينه وبينهم 

أن ل ولذلك يحاو أنه يعتقد أن الطالب ال يوثق بهم إذا ماتركوا ألنفسهم بدون نظام حازم 

ويقرر متى يعزز ويستخدم  أمر ل الطالب يعتمدون عليه شخصياوباستمرار وفي كل يجع

وهو الذييضع أهداف التعلم واستراتيجيات التعليم وال يثق  شخصي في ذلك حكمه ال

.بقدرات الطالب 
(9)

 

 :  أثر النمط التسلطي على الطالب 9-1-1-3-1-1 

 مباشر وقد يظهر ذلكل يؤثر النمط التسلطي في سلوكيات وقدرات واتجاهات الطالب بشك

:على إحد  الصور التالية 
(3)

  

 .  ويجعله يعيش في جو قلق وخوف  طمأنينة فقدان الطالب األمن وال-1

 المسؤولية مما يدفعه للغيبة والنميمةل وقدرته على تحم إضعاف ثقة الطالب بنفسه -9

 . عطاء التالميذ  ويزداد التخريب بغياب المعلمل والوشاية ويق

: كما ويذكر تربويون آخرون آثارا أخر  لهذا النمط منها
(4)

 

 .  ويفقده القدرة على التعاون  من آماله  طموح الطالب ويحدل يقت -1

 .  ليفقد الطالب االستقاللية واالعتماد على النفس والقدرة على التحصي -9

 .  يستجيب الطالب للمعلم خوفا من العقاب ال من قناعة ورضا  -3

 .  ل عدم رغبة الطالب في اكتساب المعرفة والتحصي -4

 .  والتسرب الطالبي  لهروب منها الغش في االمتحانات وكراهية المدرسة وا -5

 .  الخنوع الذي قد تليه ثورة وشيكة على المعلم مما يسبب في حدوث مشكالت صفية  -6

 .   عدم تنمية اتجاهات ايجابية لد  الطالب كضبط النفس  -9

 .حدوث الفوضى والتسيب في حالة غياب المعلم أو عدم وجوده -8

 

 

                                                 
(9)

 423ص عمان دار يافا للنشر والتوزيع والطباعة  ادارةالصفوف وتنظيمها:محمد خميى ابونمرة 
(3)

 166ص  1229عمان دار الفرقان:االدارة واالشراف التربوي بين النظرية والتطبيق:نشوان يعقوب 
(4)

 55ص 9000القاهرة مكتبة النهضة المصرية :ادارة المدرسة االبتدائية:واخرون عبود  



 :  النمط التقليدي 2-1-1-3-2

وأفصح منهم  باعتبار المعلم أكبر من طالبه سنا  تمد هذا النمط على مبدأ كبار السن يع    

له  وكأنه يقوم مقام أبيهم  ولذا يتوقع من الطلبة إطاعته  وأكثرهم خبرة وتجربة   بيانا

كما .وما عليهم إال الطاعة والوالء  ويقوم على ما فيه مصلحتهم  رعاية شؤونهم  الحق في

امتدادا لما كان سائدا في ل الفصل فسلوكه ونظامه داخ على القديم لقدمه  الحفاظ وأنه يجب

وأن أي محاولة ل  التجديد أو التغيير أو التبديل وال يحاو الزمن الذي تعلم فيه  السابق في

هذا النمط ال يحترم كيان ل ومث وتعد على حقوقه  في شؤونه ل هي تدخ لمن هذا القبي

.صيته أو تنمية مواهبهشخل على صق لوال يعم الطالب 
(1)

                            

إلى ل الطفل ندما ينتقـالطالب هو الصغير والمعلم هو الكبير فع"وير  أبو نمرة أن     

وعليه الطاعة   ًمعه عادات وتقاليد وقيم المجتمع الذي نشأ فيه بصفته صغيرال ينق المدرسة

"للمعلم بصفته كبير والوالء
(9)

من المعلم والمتعلم نتاجمجتمع " السعيد أن كالبينما ير   

واحد وبطبيعة التنشئة االجتماعية التي تعرض ويتعرض لها كالهما وأنماط 

."اإلنساني الصفي بينهمال التفاعل اإلنساني السائدة في ذلك المجتمع تكون أشكالالتفاع
(3)

 

  يع المواقفالنمط ال يراعي خصائص التالميذ وفرديتهم فيجم"أن هذا  اخرونبينما ير  

." ويقوم بمتابعة تالميذه بنوع من البساطة أقرب إلى التسيب والفوضى
(4)

 

 :  النمط الديمقراطي  2-1-1-3-3

ن إتباعه لهذا النمط ـتعبر ع يقوم المعلم الذي يتبع هذا النمط بممارسات سلوكية معينة     

ال بد من ل ديمقراطي بأن هذا المعلم ل إذ ال يكفي القو  إدارته وفي تعامله مع طالبه في

كما ينتظر منالقيادة  الممارسة العملية لهذا النمطل على ديمقراطيته من خال الحكم

 –المعلم –الديمقراطية توفير مساحة واسعة من الحرية والمرونة والتعلم بالقدوة من القائد 

. المعلوماتل نويات وتبادـيسمح بارتفاع المع
(5)

 

 :  ي هذا النمط ومن أبرز ممارسات المعلم ف    

إتاحة فرص متكافئة أمام الطالب والممارسة الفعلية لذلك وإشراك الطالب في       

الرأي ووضع األهداف وصياغتها ورسم الخطط واألساليب واتخاذ لالمناقشة تباد
                                                 

(1)
 19ص 1228 عمان مطابع االيمان االدارة واالشراف التربوي :محمد عبد الرحيم واخرون عدس  
(9)

الكفايات التعليمية االساسية لد  معلمي التربية الرياضية في المرحلة االساسية واقتراح برنامج :د خميى محم ابو نمرة 

 93ص 1225 السودان جامعة ام درمان  رسالة دكتوراه غير منشورة  لتطويرها
(3)

 14ص 1225 عمان اليونسكو االنروا معهد التربية:ادارة الصفوف تعيين دراسي:انور السعيد 
(4)

 130ص 9000   القاهرة دار الفكر العربي:ادارة الصل المدرسي:محمود وهد  الناشل فيقش 
(5)

 106ص 9004 عمان دار الفكر: االدارة التربوية المعاصرة:سامي سلطي عريفج 



 .القراراتالمختلفة
(6)

وبين الطالب  المشترك بينه وبين الطالبل على تنسيق العمل أنه يعم

على خلق جو يشعر الطالب فيه بالطمأنينةالالزمة للقيام ل يعم وبعضهم البعض وهذا

".تشجيع فردية التالميذ وأعضاء هيئة التدريس"  نىـبأعمالهم بفعالية بمع
(9)

 

إقبالهم على ل أقصى جهد مستطاع في سبيل والمعلم في هذا النمط يشجع الطالب لبذ  

ويحترم فيه  بالثناء والتقدير  ن مواهبهم وقدراتهم االبتكاريةـوالكشف ع والتعلم  التعليم

هذا مع عدم إشعار الطالب بالتعالي عليهم بسبب المركز  ويقدر مشاعرهم  الطالب

يؤدي إلى فقدان المعلم الحترامهم ل واالنفتاح عليهم بشك معهم ل مع عدمالتساه الوظيفي 

لرغبة في والثقة فيهم وفي قدراتهم وا الطالب ل إتاحة الحرية الفكرية لك مع وتقديرهم له 

على تنمية االعتماد على ل ويعم كماأنه ال يتعصب لرأيه باعتباره معلما  معهم ل التعام

 . على تحقيق  النتاجات  التعليمية المرغوبة ل الطالب وبعم ويستثير حاجات النفس 

: أثر النمط الديمقراطي على الطالب
(1)

  

 مباشر وقدل الطالب بشكل يؤثر النمط الديمقراطي في سلوكيات وقدرات واتجاهات وميو

 :  يظهر هذا األثر في عدة أمور منها 

 .  على المعلم والمدرسة برغبة صادقة واألنشطة المدرسية والصفية كذلك ل اإلقبا-1

 .  وخارج الصف ل فيما بين الطالب داخل زيادة التفاع-9

 .  على انجازها ل وإدراك أهمية الواجبات والعم إحساس الطالب بالمسؤولية -3

 .ل والتعاون فيما بينهم إلنجاز األفضل ب الطالب للعمح-4

 .    تحقيق األهداف المرغوبة من التعلم لد  الطالب على المد  البعيد -5

 (:  السائب)النمط الفوضوي -2-1-1-3-4

فهم الذين يقومون بالنشاط  يقوم المعلم في هذا النمط باالعتماد كليا على الطالب   

ما أن المعلم في هذا النمط ال يلقي باال واهتماما جادا بما ك بدون توجيه      ونهـويمارس

يترك الحرية كاملة للطالب في اتخاذ  إذ أنه سلبي الدور  الصف     ةـي غرفـري فـيج

كما أنه يقدم العون للطالب متى طلب منه  الفردية والجماعية    شطةـاألنل وـالقرارات ح

وال يقوم بأية محاولة لتقويم السلوك  احات المبادرات واالقتر  نـدر مـأدنى قـويقوم ب ذلك 

كما أنه يقوم بتوضيح الحقائق والمعلومات ويحدد اتخاذ    ةـات التعليميـالطالبي أو النتاج

                                                 
(6)

 92ص:مصدر سبق ذكره:السعيد انور 
(9)

 13ص 1289القاهرة رية مكتبة االنجلو مص:اتجاهات جديدة في االدارة المدرسية:حسن واخرون مصطفى  
(1)

 14ص 9009 غزة دار المقداد للطباعة  3ط:االدارة الصفية بين النظرية والتطبيق:فؤاد  العاجز 



ويحافظ على عالقات  أو استفسارات من الطالب  الالزمة لوحده دون مشاركةل الوسائ

.سلوكية ضابطة اييرـدود ومعـصداقة مع الطالب بدون ح
(9)

 

بصفتها قواعد ل نظموالتعليمات تتعطـوانين والـع القـرون أن جميـ  عبود وآخوير     

تحطمالحدود والحواجز بين النجاح ـمحلها الرغبات  والنزوات دون تمييز وتل عامة لتح

دمتوازن فال فلسفة وال مسئولية ـة عـي حالـشيء فل والسلبية واإليجاب ويصبح كل والفش

. وال رقابة
(3)

 

على الطالب(السائب )ي أثر النمط الفوضو
(4)

 

قلة اإلنتاج التعليمي للطالب بحضور المعلم وهدر الوقت في األسئلة والمعلومات  -1

الطالب للواجبات البيتية  لعدم محاسبة المعلم لهم ل استغالله بطريقة مناسبة و إهما وعدم 

  .الطالب على حفظ المادة الدراسية دون فهم ووعي و تركيز

المسؤوليةوال مباالة ل التجاهات المرغوبة كضبط النفس وتحمعدم اكتساب الطالب ل -9

الصفي هي محصلة طبيعية لنتائج ل وعدم الجدية في التفاع الطالب في المواقف التعليمية 

ألنهم ال يوجهوننحو  كذلك إن شعور الطالب بالقلق وعدم الثقة بالنفس  وآثار هذا النمط

المطلوبةمنهم ل خطيط لنعمااألهداف بصورة واضحة وضعف في قدرة الطالب على الت

 . هو نتاج متوقع نتيجة ممارسة عملية تعليمية بدون توجيه أو متابعة 

(: القيادة الشورية )النمط  الشورى  -2-1-1-3-5
(1)

 

ل وتمثلت في شخصية الرسول  لقد وجدت القيادة الشورية منذ فجر اإلسالم األو      

 صلى اهللال وتمتد جذورها منذ عهد الرسو اهللا عليه وسلم القائد والمربي لهذه األمة  صلى

والبيت  بدءا من النظام السياسي حتى قيادة المدرسة وهي منهاج وأسلوب حياة  عليه وسلم 

من الردة  وقد تجلى ذلك في الموقف واللين وقت اللين  ني الشدة وقت الشدة ـفهي تع 

 .  معهال وكيف تم التعام 

: النمط في نفوس المتعلمين ومن اآلثار التي يمكن أن يتركها هذا   
(9)

 

 لوهذا هدف تربوي سام لكل  تعزز الثقة في نفوس الطالب وتخلق منهم قادة المستقب -1

 .  فهؤالء طالب اليوم هم قادة الغد  أمة ترجوه من عملية التربية والتعليم 

                                                 
(9)

 16ص المصدر السابق 
(3)

 33ص مصدر سبق ذكره:عبود واخرون 
(4)

 92ص:مصدر سبق ذكره:السعيد انور 
(1)

 45ص 1224 عمان دار عمار:مقدمة في التربية:ناصر ابراهيم  
(9)

 46ص المصدر السابق 



 وهذا هدف تربوي سام بعد االعتماد على تساعد المتعلمين على تعلم كيفية التخطيط  -9

 .  وهو من أبرز صفات القائد الناجح  لنفس ا

 تشيع جوا من األمان والدفء في العالقات بين المعلم والطالب من جهة وبين الطالب -3

 . كثير من المشكالت اآلنية واليوميةل حل وتسه  بعضهم ببعض

لقد أثبتت الدراسات التربوية التي أجريت على أنماط اإلدارة الصفية التسلطية   

على (ليفين وليبت وهوايت )دراسة تجريبية قام بها ل والفوضوية ومن خال والديمقراطية

تبين أن المجموعة التي ( والفوضوية  الديمقراطية  التسلطية )الصفية الثالثة  أنماط اإلدارة

لكن  بسرعة ل كما أنجزت العم الصفية التسلطية أكثر انضباطا من غيرها  تخضع لإلدارة

أما المجموعة التي تخضع لإلدارة الفوضوية   ين أفرادهاالعالقات اإلنسانية ب على حساب

هذه الدراسة تم استنتاج أن النمط ل ومن خال.الفوضى ولم تنجز منه شيئا  فقد عمتها 

ل على خلق جو تعليمي تعلمي مناسب وفعال هو أفضلها حيث يعم والنظام الديمقراطي

.ل ومتابع في الفص
(3)

               

ال ل والنمط العدائي في إدارة الفص لك إلى أن النمط غير الجازم وتشير الدراسات كذ  

ل أما المجموعة التي تخضع لإلدارة الديمقراطية فقد أنجزت العم. إنتاجية تعليمية يحققان

التي تخضع )على عكس المجموعة األولى  لترتيب أمورها وتطلب ذلك بعض الوقت

. ندماتركت بدون قائدـع( لإلدارة الصفية التسلطية
(4)

 

 مفهوم القيادة-2-1-1-4 

تختص بالتاثير الفعال على نشاط )تعرفها ادارة الخدمة المدنية بالواليات المتحدة بانها     

 (الجماعة وتوجهها نحو الهدف والسعي لبلوغ هذا الهدف 
(5)

ان القيادة في مواقعها  

ى حملها على العمل المتعددة تصير على نمط معين من العالقة بين القائد والجماعة يؤدي ال

كفريق متعاون منسجم بما في ذلك من توجيه القصى جهودهم الى هدف محدد ينبغي 

فواقع القيادة وجوهرها اذا هو تلك .تحقيقه مع التوفيق بين مصالح العاملين وهدف الجماعة 

ها بها القائد في التأثير على االخرين وتوجيههم بطريقة معينة يتسنى معالقدرة التي يستأثر 

كسن طاعتهم واحترامهم ووالئهم وشحذ هممهم وخلق تعاون بينهم في سبيل تحقيق هدف 

                                                 
(3)

 99ص 1226 غزة جامعة القدس المفتوحة :االدوار الرئيسية الحديثة للمعلم في ادارة الصل وتنظيمه:محمد الحاج خليل 
(4)

 15ص:مصدر سبق ذكره:العاجز 
(5)

 ucher ,charles ,A ,Administration of school health Education programs ,3thEd2000,pp340-512-5-b 

 



والقيادة في اطارهذا المفهوم  تعني ايضا نوعا معينا من العالقة بينه وبينهم كجماعة . بذاته 

 .متكاملة وكافراد يختلفون في المزاج وفي االتجاهات وفي الدوافع وفي المشكالت 

ادة كوسيلة اساسية من وسائل تطوير الرياضة مرجعها الدور الحيوي الذي واهمية القي    

تلعبه كمرحلة هامة من مراحل االدارة سواء كانض االدارة العامة او ادارة االعمال أسوة 

 .بأوجه نشاط أي مشروع من المشروعات 

اال   وان كانض عنصرا مهما من عناصر االدارة بصفة عامة وهكذا نجد ان القيادة      

انها اكثر اهمية بالنسبة لمشروعات التربية الرياضية ورعاية الشباب في مجاالتها المختلفة 

نظرا للدور المهم والخطير الذي تلعبه في مجاالت الرياضة والشباب والتي تهدف في 

المقام االول الى اعداد المواطن الصالح المؤمن بوطنه وكرامة بالده هذا باالضافة الى ان 

التربية الرياضية انفسهم هم العنصر االساسي في تنفيذ الخطط والمشروعات قادة 

الرياضية في القطاعات جميعها وهم ايضا بعد الخبرة والتجربة والصقل العلمي الذين 

يتولون المسؤوليات كاملة على قمة اجهزة التخطيط والتنظيم واالشراف والمتابعة والتقييم 

.
(1)

 

فتعرف بانها عملية تربوية تهدف الى تمكين االفراد في الجماعات  اما القيادة الرياضية   

تتفق مع اتجاهات المجتمع واحتياجته وتعمل على  على تحقيق اغراض مشتركة  ليتعاونوا

االفراد النهوض به وفي سبيل ذلك يعمل النشاط القيادي على احداث تنمية متكاملة من 

ق مع اسلوب العصر وتثبيض قيم المجتمع فيهم وتكوين االتجاهات الفكرية لديهم التي تتف

وتبصيرهم بالظروف المحيطة بهم وباتجاهات الدولة وسياستها والربط بينهم وبين 

 .الجماعات االخر  الموجودة في المجتمع 

  وظائف القائد  2-1-1-4-1

-:تتمثل وظائل القائد الرياضي باالتي 
(9)

 

 بلورة االهداف وتحديدها -1

 وحدات واعضاء التنظيم  التنسيق بين-9

 اقامة اتصاالت منتعددة وشاملة لكل وحدات التنظيم-3

 اقامة حلقة اتصاالت بين التنظيم نفسه وغيره من التنظيمات االخر  -4

                                                 
(1)

 -bucher;op-cit.p400                                                                                                                                      
(9)

 436ص 1283   طرابلى  المنشاة العامة للنشر والتوزيع:المرشد الرياضي التربوي:علي واخرون القائدي 



 االستفادة من الخبراء -5

 االهتمام بالشؤون العامة-6

 اتخاذ القرارات -9

 القيام بالرقابة  -8

 عضاء تنظيمه اقامة عالقات طيبة بينه وبين ا-2

 ان يبني اسلوب ممارسته لقيادته على اساس من الشور  -10

  صفات القائد الرياضي  2-1-1-4-2

-:يتصل القائد الرياضي بما ياتي 
(3)

 

 وفقا للمعاير والقيم الرياضية والترويجية احترام الناس وتقدير االفراد -1

 تبار االختالفات الفردية تفهم احتياجات االفراد واهتماماتهم مع االخذ في االع-9

 حن خدمة الناس وااليمان بقيم الحياة -3

 معرفة خصائص النمو والتقدم وتطورها خالل مراحل العمر -4

 احترام اراء ومقترحات االخرين والسعي لتربية القيادات التطوعية -5

 العقل المنفتح الواعي والتفكير المنظم والعقلية االجتماعية -6

 اطية في التعامل مع االخرين وقيادتهم الروح الديمقر-9

 صفات االخوة وحن الصداقة والمرح وحضور البديهة-8

الرياضيماهية الدافعية في المجال 2-1-1-5
(1)

 

لبذل الجهد من أجل  الرياضياستعداد :   بأنهاالرياضييمكن تعريل الدافعية في المجال 

 .تحقيق هدف معين

 :دافعية  يجن التعرف على العناصر الثالث التاليةوحتى يمكن توضيح المفهوم السابق لل

 .حالة من التوتر تثير السلوك في ظروف معينة وتوجهه وتؤثر عليه : Motive الدافع

عبارة عن مثير خارجى يحرك الدافع وينشطه ويتوقل ذلك على : Incentive الباعث

 .إلى تحقيقه من قيمة الرياضيما يمثله الهدف الذ  يسعى 

  .ل تحقيق الهدفمد  احتما : Expectation التوقع

الرياضيأهمية الدافعية في المجال    2-1-1-5-1
(2)

 

                                                 
(3)

 439ص المصدر السابق 
(1)

 Eysench,m&kean,M,:cognitive psychology.Astudent handbook.3
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يعد موضوع الدافعية واحًدا من أكثر موضوعات علم النفى أهمية وإثارة الهتمام الناس 

 .جميًعا

علم النفى الديناميكى  :   في كتابهWoodWorth م  اقترح وود ورث1208في سنة 

أو   Motivational Psychologyلم النفى الدافعىميدانًا حيويًا للدراسة أطلق عليه ع

 . Motivologyعلم الدافعية

بأن الحقبة التالية من تطور علم النفى سوف   Faynikiم  تنبأ فاينكى1260وفي سنة 

 .تعرف بعصر الدافعية

: في كتابهما  Liewelln and Bluckerم  أشار كل من ليولن  وبلوكر1289وفي سنة 

بين النظرية والتطبيق  إلى أن البحوث الخاصة بموضوع الدافعية سيكولوجية التدرين 

أجريض في مجال علم نفى الرياضة خالل  التيمن إجمالى البحوث % 30تمثل حوالى 

 .العقدين اآلخرين

التدرين والدافعية  :   في كتابه Wlliam Warrenم  أشار وليام وارن1283وفي سنة 

من العملية التدريبية  ذلك ألن التفوق % 20-% 90 أن استثارة الدافع للرياضى يمثل من

في رياضة معينة يتطلن اكتساب الالعن للجوانن المهارية والخططية  ثم يأتى دور 

على بذل الجهد والطاقة الالزمين لتعلم تلك المهارات  وللتدرين  الرياضيالدافع ليحث 

 .عليها بغرض صقلها وإتقانها

حتى اآلن من نظم  الرياضيكل ما قدمه علم النفى  وللدافعية أهمية رئيسة في    

إن كل سلوك وراءه دافع  أ  تكمن : وتطبيقات سيكولوجية  ويرجع ذلك إلى الحقيقة التالية

  سمات  Tutko and Richardوقد تناول تتكو  وريشارد.وراءه قو  دافعيه معينة

ذه السمات تشتمل على الدافعية الرياضية بدراسة تحليلية أكثر  وقد أشارا إلى أن ه

 :عاملين  هما

سمات االستعداد للعمل نحو إنجاز األهداف اإلرادية
(3)

 

 :ويتضمن أربع سمات  هي

 .الحافز -

 .العدوانية -

 .التصميم -

                                                 
(3)

 118ص 9006 دار وائل عمان :علم النفى: الزق احمد 



 .القيادة -

سمات االنفعال
(1)

 

 :هيتشتمل على سبع سمات  -

 .الميل للشعور بالذنن -

 .الثقة بالنفى -

 .االنفعاليالضبط  -

 .ة الضميريقظ -

 .الصرامة العقلية -

 .الثقة باآلخرين -

 .القابلية للتدرين -

الرياضيتصنيف دوافع النشاط 2-1-1-5-2
(2)

 

بمثابة دوافع اجتماعية مكتسبة من  -الداخلية أو الخارجية  - الرياضيتعد دوافع األداء     

 .المجتمع؛ حيث يمكن تعلمها  واكتسابها

   وهىالرياضيتدفع اإلنسان لممارسة النشاط  التي  فيما يلى أهم الدوافع العامة

للياقة البدنية كالقوة العضلية والسرعة  الرياضيالخبرات السارة نتيجة اكتساب · 

 .والتحمل

تتطلن مزيد من  التيللمهارات الحركية  الرياضيالخبرات السارة نتيجة إتقان الفرد · 

 .الرشاقة والمرونة وخاصةً لد  اإلناث

من خالل تسجيل األرقام القياسية  -تاع بالنتائج اإليجابية للمنافسة الرياضية االستم· 

 .تسهم في إشباع دوافع التفوق واإلنجاز التي  و-والفوز بالبطوالت 

الخبرات السارة نتيجة إدراك الفرد لجمال التوقيض واإليقاع الحركى الذ  يتمثل في · 

 .طنية المختلفة  وكذلك في الباليه المائىتمرينات العروض الرياضية في المناسبات الو

 التيالشعور بالسرور نتيجة النجاح في التغلن على بع  التمارين الرياضية وخاصةً · 

تتطلن الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة  وهذا النجاح يولد مزيد  التيتتميز بالصعوبة أو 

 .من الحاجة للنجاح

                                                 
(1)

 118ص.مصدر سبق ذكره:الزق احمد 
(9)
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 -ناد  معين -اجته لالنتماء لجماعة معينة لح الرياضيالخبرات السارة نتيجة إشباع · 

وحاجته إلى االعتراف والشهرة  وإثبات الذات؛ حيث يسعى ألن يكون عضًوا فعاالً في 

الجماعة  وأن يظهر نفسه كنموذج يقتد  به  وأن يتحمل مسئولية رفع علم وطنه عاليًا في 

 .المنافسات والبطوالت الدولية

إلى أن سلوك الفرد ال يصدر عن دافع  "سن عالو  م  أشار محمد ح1224وفي سنة    

فغالبًا ما يكون سلوك الفرد نتيجة عدة دوافع متداخلة ومتعددة  وهكذا فإن الدوافع   واحد 

ولتعدد  الرياضيتتميز بتعددها نظًرا لتعدد أنواع النشاط  الرياضيالمرتبطة بالنشاط 

".الرياضي يمكن تحقيقها عن طريق ممارسة النشاط التياألهداف 
 (3)

 

إلى دوافع  الرياضيتعمل على توجيه الفرد نحو ممارسة النشاط  التيوهكذا تنقسم الدوافع 

 . مباشرة وأخر  غير مباشرة حسن تقسيم روديك

الرياضيالدوافع المباشرة للنشاط 
(4)

 

 :فيما يلى الرياضيتتلخص أهم الدوافع المباشرة للنشاط 

 .الرياضي اإلحساس بالرضا كنتيجة للنشاط· 

 .تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز· 

 .المتعة الجمالية بسبن رشاقة وجمال مهارة الحركات الذاتية للفرد· 

 .تتطلن شجاعة وجرأة وقوة إرادة التيالشعور باالرتياح كنتيجة للتدريبات الصعبة  و· 

 الرياضيا هاًما من أركان النشاط تعتبر ركنً  التياالشتراك في المنافسات الرياضية و· 

 .وما يرتبط به من خبرات انفعالية متعددة

فيما يلى الرياضيتتلخص أهم الدوافع غير المباشرة للنشاط 
(1)

 

 .رفع مستو  قدرة الفرد على العمل واإلنتاج· 

 .الرياضياكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط · 

  والذ  يتمثل في حضور الرياضيللفرد في ممارسة النشاط االشتراك اإلجبار  · 

 .حصص التربية الرياضية أثناء مراحل التعليم المختلفة

 الرياضيالوعى بالدور االجتماعى للرياضة من خالل اشتراك الفرد في النشاط · 

  .واالنتماء لجماعة معينه وتمثيلها رياضيًا
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 roedic,t.d;sport psychology:hall,Englewood cliffs;nj.1999pp123-133 
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  ما يلىالرياضيومن الدوافع الهامة ذات العالقة بالنشاط 
(9)

 

 :دوافع االنتماء- 

وتعرف بأنها االقتراب واالستمتاع بالتعاون مع الفريق  والحصول على إعجاب وحن 

 .موضوع مشحون عاطفيًا والتمسك بصديق واالحتفاظ بالوالء له

 :دافع االستطالع -

ة   تامة أو إذا عرض  إذا كان المثير جديًدا  فإنه يثير دافع االستطالع  ولكن إذا كانض الِجدَّ

 .المثير بشكل مفاجئ  فقد يستثير الخوف أو اإلحجام

 :دوافع التنافى والحاجة إلى التقدير- 

يزيد من مقدار الجهد المبذول حينما يتنافى مع غيره   الرياضيأثبتض التجارب أن 

 .وحينما يعرف أنه سيحصل على التقدير االجتماعى بعد فوزه

الرياضيدافع اإلنجاز - 
(3)

 

 .ويعرف بأنه الرغبة في الفوز بالمنافسة الرياضية

الحاجة للنجاح وتجاوز الصعوبات  ويتباين من شخص آلخر  و من : لدافع لإلنجاز  هو-

 .ثقافة ألخر   ويعتمد جزئيًا على التنشئة االجتماعية

  استعداد ثابض نسبيًا في الشخصية يحدد مد: ويعرف أتكنسون الدافعية لإلنجاز  بأنها  

سعى اإلنسان ومثابرته في سبيل تحقيق نجاح أو بلوغ هدف  يترتن عليه درجة معينة من 

 .تتضمن تقييم األداء في ضوء مستو  معين لالمتياز التياإلشباع  وذلك في المواقل 

ل تطور الدوافعـــــــــــــمراح9-1-1-5-3
(4)

 

عمر  ومستو  تمكنه من األداء بالتقادم ال الرياضيتنمو دوافع اإلنسان المرتبطة بالنشاط 

  الرياضيبثالث مراحل تختلل في دوافعها للنشاط  الرياضي  وأثناء ذلك يمر الرياضي

 :وهى

 الرياضيمرحلة الممارسة األولية للنشاط 

 الرياضيوتبدو هذه المرحلة بوضوح في المدرسة االبتدائية؛ حيث يندفع التلميذ للنشاط  

 .والنشاط باعتبارهما من خصائص هذه المرحلة من خالل ميله الداخلى للحركة
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  الرياضيوتلعن الظروف البيئية المحيطة بالطفل دوًرا واضًحا في دافعيته للنشاط     

وذلك بما يتوفر له من فرص للنشاط باألسرة والمدرسة والساحات واألندية القريبة منه  

 .الرياضينشاط وكذلك توجيهات المحيطين بالطفل حتى يمارس نوع معين من ال

وتسهم دروس التربية الرياضية بالمدرسة االبتدائية أيًضا بدور هام في إتاحة الفرص     

المالئمة أمام التالميذ لممارسة النشاط البدنى الذ  يتميز بالحرية والتلقائية والمرح 

 .والنشاط الجماعى؛ مما يرتبط لديه باإلحساس بالرضا والسرور

الرياضيمرحلة الممارسة التخصصية للنشاط 
(1)

 

  كأن يكون الرياضيفي هذه المرحلة يركز اإلنسان على نوع معين من أنواع النشاط     

 .وغيره… العن كرة أو تنى طاولة 

الوصول إلى مستو  رياضى يؤهله لتمثيل  الرياضيوفي هذه المرحلة أيًضا يحاول    

 .اد فريق مدرسته أو فريق أشبال الن

في هذه المرحلة على عدة عوامل   الرياضيلممارسة نشاطه  الرياضيوتعتمد دافعية    

 :هى

 .الرياضيميله الخاص لنوع معين من أنواع النشاط  -

 .الرياضيوجود صداقه بينه وبين من يمارسون هذا النشاط  -

 .لممارسة نوع معين من النشاط الرياضيتوجيه من أفراد األسرة أو المربى  -

حاجته إلى اكتساب المعارف والمعلومات المتعلقة بقواعد لعبة معينة ونواحيها الفنية  -

 .الخططية؛ مما يدفعه إلى ممارسة هذه المعارف علميًا

حاجته إلى التقدير وتحقيق الذات من خالل االشتراك في المنافسات والمباريات  -

 .النتائجالرياضية  وذلك بمحاولة الظهور الالئق وتحقيق أفضل 

؛ الرياضيحاجته إلى إتقان المهارات الحركية الرياضية لنوع معين من أنواع النشاط  -

 .مما يدفعه إلى مواصلة التدرين  ويصبح هذا الموقل بعد ذلك حاجة عضوية يعتاد عليها

مرحلة المستويات الرياضية العالية
(9)

 

 :على الدوافع التالية وهى تسمى بمرحلة البطوالت الرياضية  وهذه المرحلة تعتمد
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محاولة تحسين مستو  األداء  وذلك بالمواظبة على التدرين وبذل الجهد ومحاولته  -

لتشكيل أسلوب حياته بطريقة معينة تتناسن مع المجهود المبذول حتى الفوز ويسجل 

 .األرقام القياسية

للناد  أو  لرياضياحسن تمثيل الناد  أو الوطن الذ  ينتمى إليه  وذلك لتأكيد المستو   -

الدولة  فكم من فرحة وشعور باالنتماء عندما يرفع علم الدولة في المسابقات الدولية 

 .وتردد اسم الدولة في األوساط الرياضية

يسعى إلى تحقيق بع  الفوائد والمكاسن الشخصية  وذلك لرفع مستواه االجتماعى  -

 .واالقتصاد 

تمتع بالسفر لمختلل بلدان العالم  األمر الذ  قد في هذه المرحلة إلى ال الرياضييسعى  -

 .ال يتاح له في مواقل أخر 

يسعى إلى تحقيق النجاح الشخصى والحاجة إلى إثبات الذات بالتميز والتفوق   -

  .والوصول إلى مركز مرموق بين الجماعة

الرياضيأسالين استثارة الدافعية في المجال 9-1-1-5-4
(3)

 

 .ينتنويع أسالين التدر· 

 .توظيل اللعن في التدرين· 

 .االنتقال من السهل إلى الصعن· 

 .ربط عملية التعلم الحركى بالميول· 

 .عدم اللجوء إلى أسلوب التحكم· 

 .استخدام التقنيات التربوية المختلفة· 

 .تنمية مفهوم الذات اإليجابى لد  الرياضيين· 

 .توفير جو تسوده المحبة واأللفة والديمقراطية· 

 الدراسات السابقة 2-2

(عبد الرزاق علي الطائي)دراسة  1ـ 2ـ -2
(1)

 : 

اإلخراج الهادف وأثره في استثمار الوقض المخصص لدرس التربية )  الموسومة   

 (.الرياضية 

                                                 
(3)

 20.ص.المصدر السابق 

. رسالة ماجستير : ) الرياضية  عبد الرزاق علي الطائي ؛ اإلخراج الهادف واثره في استثمار الوقض المخصص لدرس التربية(1)

 ( . 1284  كلية التربية الرياضية   جامعة بغداد 



إن أهداف الدراسة تنحصر في إيجاد افضل الطرق واألسالين التي تتبع : ـ هدف الدراسة 

فضالً عن التحقق من وجود هدر في استثمار الوقض  في إخراج درس التربية الرياضية

المخصص للدرس والذي تجلى من خالل الزيارات الميدانية للمدارس اإلعدادية في 

 .محافظة بغداد 

استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي اتسم بتقسيم عينة البحث إلى : ـمنهج الدراسة 

 (.تجريبية وضابطة) مجموعتين  

سنة في محافظة بغداد ( 19ـ 16)عينة من طالب المرحلة اإلعدادية بعمر  :ـ عينة الدراسة 

 .طالباً ( 59)مكونة من 

 :استناداً إلى نتائج الدراسة استنتج الباحث ما يأتي : ـ االستنتاجات 

في درس التربية الرياضية بمدارسنا اإلعدادية ( النواحي اإلدارية)ـ الوقض الضائع 1

فاق الوقض المستثمر الفعلي في األداء الحركي للطالن والبالغ    دقيقة( 2666)والبالغ   

 .دقيقة( 6689)

ـ تنويع أسالين اإلخراج الهادف في أجزاء الدرس ساعد على استثمار الوقض المخصص  9

  دقيقة ( 90666)له استثماراً نوعياً تجسد في زيادة وقض األداء الحركي للطالن بلغ 

 .ين بمردود تعليمي وتربوي أمثل

(نسرين بهجت)درسة 2-2-2
(2)

 

تاثير دمج الجزء التعليمي مع الجزء التطبقي على وقض التعلم االكاديمي للطالن )الموسومة

 (في درس التربية الرياضية

الكشل عن اثر دمج الجزء التعليمي مع الجزء التطبيقي على وقض :هدف الدراسة -

 التعلم االكاديمي للطالن في درس التربية الرياضية

تم استخدام المنهج التجريبي على عينة تتكون من طالبات المرحلة :منهج البحث  -

طالبة ( 39)وكان عددهم ( 9000-1222)االولى بمتوسطة نينو  للعام الدراسي

 لكل مجموعة( 16)قسموا الى مجموعتين وبواقع 

                                                 
(9)

بحث :تاثير دمج الجزء التعليمي مع الجزء التطبيقي على وقض التعلم االكاديمي للطالن في درس التربية الرياضية: نسرين بهجض  

 9009 العدد االول المجلد االول صرةمجلة الرياضة المعا جامعة الموصل كلية التربية الرياضية منشور



 وجود فروق ذات داللة ايجابية بين اسلوب دمج الجزء التعليمي: اهم االستنتاجات -

مع الجزء التطبيقي واالسلوب التقليدي في وقض التعلم االكاديمي لدرس التربية 

 .الرياضية

 :اهم التوصيات  -

ضرورة التاكيد على استغالل وقض الجزء التعليمي لخدمة المهارة في الجزء -1 

 .التطبيقي 

 ضرورة اجراء بحوث متشابهة لمهارات حركية لفعاليات رياضية اخر -9

 

 اب الثالثـــــــــــــــــــــــالب

 -:منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

- :المنهج المستخدم 3-1 

 .المنهج التجريبي  انتخدم الباحثاس

 .عينة البحث 3-2

بالطريقةةة العشةةوائية   حيةةث تةةم إحصةةاء  مدرسةةة سةةيل سةةعد االبتدائيةةةتةةم اختيةةار       

سةةيل )وتةةم اختيةةار مدرسةةة ( 99) عةةددهاالمةةدارس االبتدائيةةة فةةي مدينةةة بعقوبةةة وبلةةغ 

االبتدائية كعينة تجريبيةة ومدرسةة وضةاح جةواد للبنةات كعينةة ضةابطة   فضةالً  (سعد

 العينتةةين كعينةةة تجريبيةةة وأخةةر  ضةةابطة  مةةنعةةن ذلةةك تةةم اختيةةار احةةد الصةةفوف 

المجموعةةة الضةةابطة وشةةعبة  تمثةةل( ب)أصةةبحض شةةعبة   وبالطريقةة العشةةوائية أيضةةا 

تجريبيةة وبلةغ حجةم العينةة لكةل مجموعةة ال تمثةل المجموعةة  في المدرسة األخةر( أ)

طالبةةةاً بعةةةد اسةةةتبعاد األشةةةخاص المعنيةةةين مةةةن ممارسةةةة األلعةةةاب الرياضةةةية ( 30)

 .أجراء التجربة  مدةوالراسبين والمتغيبين باستمرار عن حضور المحاضرات طيلة 

 .تكافؤ العينة في مقياس دافعية االنجاز   3 -3

المتغير األساس وهو دافعية االنجاز تم تطبيق المقيةاس علةى العينةة من أجل تثبيض     

  حيث أظهرت النتائج انه ال توجةد  9019/ 3/ 13التجريبية والعينة الضابطة بتاريخ 



الجةد وليةة ( ت)المحسوبة مع قيمة ( ت)فروق معنوية بين العينتين   عند مقارنة قيمة 

 (.1)انظر الجدول ( 05 0)وتحض مستو  داللة ( 58)تحض درجة حرية 

 (1)جدول 

المحسوبة والجدولية  لمقياس ( ت)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 دافعية االنجاز

المعالم /المتغير

 اإلحصائية

 العينة التجريبية

 

 ع+  س  

 العينة الضابطة

 

 ع+  س  

قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت الجدولية 

 05 0تحض مستو  

 01 9 22 0 9 9ــ 4 50 3 11ـــ 91 59 النجازدافعية ا

 

- :أدوات البحث 3-4

 المصادر والمرجع -

 .االختبارات والقياسات -

العراقيةة مةن اختبار دافعية االنجاز الدراسي والمطبق علةى البيئةة  اناستخدم الباحث    

وعليةه (.  9005دراسة هناء   )(. 9( ) 1281 مغشش) قبل باحثين عراقيين كدراسة 

المقيةةاس المسةةتخدم تتةةوفر فيةةه الشةةروط العلميةةة لالختبةةارات مةةن حيةةث الصةةدق  أن

.والثبات والموضوعية
(1)

 

 .وصل المقياس  3-4

فقةةرات سةةلبية   ( 10)فقةةرة ايجابيةةة و( 15)فقةةرة منهةةا ( 95)يتكةةون المقيةةاس مةةن     

 ( .95)درجة أما الدرجة الدنيا فقد بلغض ( 95)حيث بلغض الدرجة العليا للمقياس 

  19  16  15  13  19  11  10  2  9  6  5  1) فةةةةالفقرات االيجابيةةةةة هةةةةي     

   99   91  90  18   14  8  4  3  9) والفقةةةرات السةةةلبية هةةةي (  95   93  12

 .يوضح ذلك ( 1)والملحق  (  94

 .األسس  العلمية للمقياس   3-5

                                                 
(1)

دراسة مغشش قيى ؛ التقويم مفهومه وأهدافه وأدواته مع تركيز خاص على االختبارات المقالية   رسالة ماجستير غير منشورة    

 . 1281كلية التربية   جامعة بغداد   



بيئةة العراقيةة وتتةوفر فيةه إن المقياس  المستخدم في البحث الحالي   مكيةل علةى ال    

هنةةاء ) حيةةث أوجةةدت ( الصةةدق  الثبةةات   الموضةةوعية ) األسةةى العلميةةة مةةن حيةةث 

األسةةةى العلميةةةة للمقيةةةاس حيةةةث اسةةةتخدمض معامةةةل صةةةدق (  9005إبةةةراهيم محمةةةد  

والمقيةةاس (  949 0)االختبةةارات بواسةةطة أراء الحكةةام   إمةةا معامةةل الثبةةات فقةةد بلةةغ 

بةةةارات الخاصةةةة باإلجابةةةة اسةةةتخدمض الميةةةزان الثالثةةةي يتمتةةةع بموضةةةوعية لكةةةون الع

للفقرات االيجابية والسلبية 
.(1) 

 التجربة االستطالعية للمقياس   3-6 

طةةالب   حيةةث تةةم توزيةةع فقةةرات المقيةةاس ( 10)تةةم اختيةةار عينةةة عشةةوائية قوامهةةا     

 .ا وكان الغرض منه 9019 /3/  10حيث نفذت هذه التجربة بتاريخ .  عنهالإلجابة 

 مد  وضوح العبارات والتعليمات الخاصة بالمقياس من حيث طريقة اإلجابة  -

فقرات  المقيةاس وبعةد التجربةة  عن هل توجد هناك صعوبة في طريقة اإلجابة -

فقةرات  عةنيالحف إن المقياس واضح وال توجد أي صعوبة من حيةث اإلجابةة 

 .المقياس 

  إعداد منهاج التجربة  3-7

وحةدة تعلميةه( 16)إن تعةد  انلباحثةلالبحث   كان البةد  دفاهمن أجل تحقيق     
)*(

لكةال 

في األسبوع   بحيةث  يتناسةن وقةض الوحةدتين  تعليميتينالمجموعتين و بواقع وحدتين 

في بداية الةدوام واألخةر   وحدة تعلميةكال العينتين   بحيث تكون هناك مع التعليمتين 

 .صباحاً الساعة العاشرة مع بعد 

رض هذه الوحدات التعليمة على مجموعة من ذوي  االختصةاص فةي مجةال وتم ع    

طرائق التدريى 
)**(
وبعد المداولة معهةم أكةدوا بةأن الخطةط الموضةوعة والمعةدة مةن  

تتناسن مةع إمكانيةات قةدرات المةدارس والتالميةذ فضةالً عةن ذلةك تحقةق  انقبل الباحث

التعليمة تم إخراجهةا ولكةال الوحدات  أألهداف التعليمية  والتربوية المطلوبة   علماً إن

  حيةةث المجمةةوعتين وبالطريقةةة التدريبيةةة   ولكةةن االخةةتالف يكةةون فةةي أدارة الصةةل 
                                                 

(1)
واإلسالمي والدافع نحو االنجاز  ل مادة التاريخ العربي؛ أثر استخدام إستراتجية التحضير المسبق في تحصيهناء إبراهيم محمد  

 9005  رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ديالى   كلية التربية األساسية  الدراسي لد  تلميذات الصل الخامى االبتدائي
)*(

 نماذج الوحدات التعليمة( 1)ا نظر الملحق 
)**(
 .اضية للبنات د عفاف الكاتن  جامعة بغداد  كلية التربية الري.أ

 د أحمد بدري حسين   جامعة بغداد   كلية التربية الرياضية للبنات. أ      



الةةةديمقراطي إمةةةا المجموعةةةة سةةةتكون أدارة الصةةةل للمجموعةةةة التجريبيةةةة باألسةةةلوب 

تكون أدارة الصل بالطريقة التقليديةة   حيةث تةم تطبيةق أول وحةدة تعليميةة فالضابطة 

 . 9019/ 9/3يخ بتار

 :راءات اإلداريةاإلج 3-8 

البحةث    هدفامن أجل اإلخراج الهادف كان البد من اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق     

 .ببع  الخطوات اإلدارية لتسهيل إجراءات البحث  القيام انفقد اعتمدت الباحث

- :ما يأتي ومن هذه اإلجراءات 

 .البحث لتوضيح أهمية البحث إلجراء  التباحث مع إدارات المدارس المختارة -

 .الحصول على الموافقات أألصولية  -

لمدرسةةي توضةةيح مةةا المقصةةود بةةأال دارة الديمقراطيةةة والمجموعةةة الضةةابطة  -

 .الدرس بالطريقة التقليدية إدارة  التربية الرياضية وتكون

تةةذليل كافةةة الصةةعوبات مةةن حيةةث تةةوفير األدوات واألجهةةزة فةةي حالةةة عةةدم  -

 .في المدرسة توفرها 

  .البعديالقياس 9 -3

بعد االنتهاء من الوحدة التعليمة األخيرة وفي اليةوم التةالي تةم توزيةع المقيةاس علةى     

هةةو الةةدرس الثالةةث علةةى عينتةةي البحةةث وكةةان ذلةةك يةةوم المجمةةوعتين فةةي وقةةض واحةةد 

 . 9019/ 16/5الخميى بتاريخ 

الوسائل اإلحصائية المستخدمة4-10
(1)

. 

 ابيالوسط الحس -

 االنحراف المعياري -

 . (ت)اختبار -

                            

 

 

                                                 
(1)

 100ص 1292 القاهرة دار الفكر العربي 9ج:التقويم والقباس في التربية الرياضية:محمد صبحي حسانين 



  اب الرابعـــــــــــــــــــــــــالب  -4

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها4-1

دافةع االنجةاز  فةيتةأثير اإلدارة الديمقراطيةة لغرض تحقيق الفرضية البحثية من حيث 

 .( 9)الدراسي تشير البيانات في الجدول 

 الوسط الحسابي حجم العينة المجموعة
االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

 03 2 99 30 التجريبية
4 21 

 09 8 64 30 الضابطة

 

( 05 0)وتحةةض مسةةتو  داللةةة ( 58)عنةةد درجةةة حريةةة الجةةد وليةةة ( ت)قيمةةة الةةى ان  

 ( . 01 9)بلغض 

ظاهريةة فةي قةيم األوسةاط  معنويةة اً يالحف مةن خةالل القةيم الرقميةة إن هنةاك فروقة    

 و  الحسابية من خالل هذه الفروق الرقميةة ال يمكةن الحكةم علةى أي مجموعةة أفضةل 

فةةروق معنويةةة بةةين هنةةاك  بةةأنحيةةث تشةةير البيانةةات ( ت)اسةةتخدمض الباحثةةة اختبةةار 

( ت)المجموعةةة التجريبيةةة   حيةةث أظهةةرت النتةةائج إن قيمةةة  ولمصةةلحةالمجمةةوعتين 

( 58)عنةد درجةة حريةة  الجد ولية( ت)وعند مقارنتها بقيمة  (21 4)بلغض  المحسوبة

إلةةى اإلدارة  يعتقةةد الباحثةةانوعليةةه ( . 01 9)  بلغةةض ( 05 0)وتحةةض درجةةة حريةةة 

تعمةل علةى الخاصة بالدرس والمعتمةدة مةن قبةل المةدرس   الن الطريقةة الديمقراطيةة 

ى دافعيةة اإلفةراد ذلك إشباع حاجات اإلفراد مما يةنعكى علة عنفضالً تشجيع الطالن 

 .نحو التحصيل المعرفي لغرض االنجاز 

 

 

 

 

 



 اب الخامســـــــــــــــالب

 -:االستنتاجات والتوصيات -5

- :االستنتاجات   5-1

فاعليةةة اسةةتخدام األسةةلوب الةةديمقراطي فةةي إدارة الةةدرس فةةي أخةةراج الةةدرس  -1

 .في تطوير دافعية االنجاز الدراسي وأثره 

 ألنةهالتالميذ أكثر نشاطاً وأكثر فاعليةة  جعللديمقراطي أن استخدام األسلوب ا -9

 .مع ميولهم ورغباتهم  ينسجم

التفكيةةر ممةةا  علةةىلنسةةلوب الةةديمقراطي دور كبيةةر للمربةةي فةةي حةةث التالميةةذ  -3

 .وزيادة االنجاز في المجاالت المختلفة  فزهم إلى المثابرة يدفعهم ويح

- :التوصيات 5 -2

في الوقض الحاضر في إخةراج الةدروس  ةقراطيالديم اإلدارةضرورة استخدام  -1

كبيةةر فةةي تحقيةةق وإشةةباع  اً لةةه دور بةةأنمةةن أهميةةة فةةي شةةعور الطالةةن  المةةا لهةة

 .رغباته 

فةةي أثةةارة دافعيةةة التالميةةذ نحةةو التحصةةيل  تسةةهمالكشةةل عةةن أسةةالين متنوعةةة  -9

 .تحقيقها الى الدراسي ألنه من أهم األهداف التي تسعى المؤسسات التربوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر

  مطبوعةةةات دار ال  نحةةةو تطةةةوير االدارة المرسةةةية:احمةةةد ابةةةراهيم واخةةةرون

 .1221.االسكندرية الجديدة

 مكتبةةةةةةةة المجتمةةةةةةةع ا لعربةةةةةةةي للنشةةةةةةةر  1ط:االدارة الصةةةةةةةفية:اسةةةةةةةعد وليةةةةةةةد

 9005 عمان والتوزيع

 - عمةةان  دار المسةةيرة:دافعيةةة االنجةةاز والتحصةةيل الدراسةةي:محمةةد الترتةةوري

 55ص 9006 

 األدوار الرئيسية الحديثة للمعلم في ادارة الصل وتنظيمه:محمد يلالحاج خل :

 .1226 جامعة القدس المفتوحة  

 -9006 دار وائل عمان :م النفىعل: الزق احمد. 

 معهةةةةةةةةةةةةةد :ادارة الصةةةةةةةةةةةةةفوف تعيةةةةةةةةةةةةةين دراسةةةةةةةةةةةةةي:انةةةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةةةعيد

 .1225 عمان اليونسكو االنروا ربيةالت

 اسية لد  معلمي التربية الكفايات التعليمية االس:محمد خميى  ابو نمرة

رسالة دكتوراه  الرياضية في المرحلة االساسية واقتراح برنامج لتطويرها

 .1225 السودان جامعة ام درمان  غير منشورة 

 دار يافا للنشر والتوزيع  ادارةالصفوف وتنظيمها:محمد خميى ابونمرة

 .9001 عمان والطباعة 

 دار المقداد للطباعة  3ط:والتطبيقاالدارة الصفية بين النظرية :فؤاد  العاجز

 .9009 غزة 

 -نشةةر المنشةةاة العامةةة لل:المرشةةد الرياضةةي التربةةوي:علةةي وآخةةرون ألقائةةدي

 .1283   طرابلى  والتوزيع

   الكناني   إبراهيم عبد الحسن ؛ بناء مقياس مقةنن لةدافع أالنجةاز الدراسةي لةد

نشةةورة مقدمةةة إلةةى طلبةةة المرحلةةة أإلعداديةةة   بغةةداد   رسةةالة ماجسةةتير غيةةر م

 .  1292كلية التربية   جامعة بغداد   



  معهةد .ادارة الصل وحفف النظام المفاهيم والمبةاد  والممارسةات:بلقيى احمد

 .1289 عمان.اليونسكو-االنروا دائرة التربية والتعليم التربية

 ر الفكر دا 9ج:التقويم والقياس في التربية الرياضية:محمد صبحي حسانين

 .1292 قاهرةال العربي

 الفكر العربيدار  :ادارة الصل المدرسي :محمود وهد  الناشل شفيق  

 .9000  القاهرة

  القيةاس والتقةويم التربةوي فةي العمليةة الدراسةيةصالح الدين محمةود عةالم ؛   

 . 9002دار المسيرة للنشر   عمان   

  عبةةةد الةةةرزاق علةةةي الطةةةائي ؛ اإلخةةةراج الهةةةادف وآثةةةره فةةةي اسةةةتثمار الوقةةةض

كليةة   جامعةة بغةداد . رسالة ماجستير : ) لمخصص لدرس التربية الرياضية ا

 .1284  التربية الرياضية 

  مكتبة النهضة المصرية  :ادارة المدرسة االبتدائية:واخرون عبود

 .9000 القاهرة 

 9004 عمان دار الفكر: معاصرةاالدارة التربوية ال:سامي سلطي  عريفج. 

  مطابع   االدارة واالشراف التربوي:رونمحمد عبد الرحيم واخ عدس

 .1228 عمان االيمان

 1224 دار المعارف.2ط:علم النفى الرياضي:محمد حسن عالوي  

  مكتبةة االنجلةو :اتجاهات جديدة في االدارة المدرسةية:حسن واخرون مصطفى

 .1289 مصرية القاهرة

 قةةيى ؛ التقةةويم مفهومةةه وأهدافةةه وأدواتةةه مةةع تركيةةز خةةاص علةةى  مغشةةوش

الختبةةارات المقاليةةة   رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة   كليةةة التربيةةة   جامعةةة ا

 . 1281بغداد   

  1224 عمان عمار دار:مقدمة في التربية:ناصر إبراهيم. 

  تةةاثير دمةةج الجةةزء التعليمةةي مةةع الجةةزء التطبيقةةي علةةى وقةةض : نسةةرين بهجةةض

تربيةةةةة كليةةةةة ال : الةةةةتعلم االكةةةةاديمي للطالةةةةن فةةةةي درس التربيةةةةة الرياضةةةةية



العةةدد  المجلةةد االول مجلةةة الرياضةةة المعاصةةرة جامعةةة الموصةةل الرياضةةية

 .9009 االول

 دار :االدارة واالشراف التربوي بين النظرية والتطبيق:نشوان يعقوب

 .1229عمان  الفرقان

  هناء إبةراهيم محمةد ؛ أثةر اسةتخدام إسةتراتجية التحضةير المسةبق فةي تحصةيل

ي والةدافع نحةو االنجةاز الدراسةي لةد  تلميةذات مادة التاريخ العربةي واإلسةالم

الصل الخامى االبتدائي   رسالة ماجستير غير منشورة جامعةة ديةالى   كليةة 

 9005التربية األساسية 
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 (1)ملحق 

 دافع االنجاز الدراسي بصورته النهائيةمقياس 

المقياس الحالي من عدد من العبارات التي تتناول بع  صةفات التلميةذات فةي المرحلةة  يتألل    

مةةن أمةةور فةةي المدرسةةة وقةةد وضةةعض كةةل عبةةارتين بشةةكل زوج مسةةتقل    هاالبتدائيةةة ومةةا تواجهةة

وعليك إن تقرئي العبةارتين فةي كةل زوج بإمعةان وان تختةاري العبةارة التةي ترينهةا أكثةر انطباقةا 

قائمةة  إمامةك. تمثةل فةيهن صةفات الدافعيةة يمكةن أن نجةد فةي صةفك تلميةذات تك على تلميذاتك ذلة

تقةدين انةه تحض االختبةار الةذي تع( صح)بأسماء صفك   ملحق مع المقياس يرجى التأشير بعالمة 

وكما موضةح بالشةكل األتةي . ينطبق على كل واحدة منهن بالنسبة لدافعتيها نحو االنجاز الدراسي 

: -

 انكر الباحثخالص ش ليوتقب

 

 نادراً  أحيانا دائماً  الفقرات ت

تتضايق من  أ 1

أسئلة اآلخرين 

عن مستو  

 فيتحصيلها 

 الدرس

   

يؤلمها  ب 

الحصول على 

درجة في 

االمتحان أقل 

 مما تتوقع

   

إذا كانض الفقرة تدل 

( دائماً )على دافعية 

 تضع العالمة

 

 

  

فقرة تدل إذا كانض ال

( أحيانا)على دافعية 

 تضع العالمة

 

 

 



 

اذا كانض الفقرة تدل 

( نادرا)على دافعية 

 تضع العالمة

  

 

 

 

 لتعاونكم واالمتنانمع الشكر 

 انالباحث

 فقرات مقياس دافع االنجاز الدراسي بصورته النهائية

 

 ت

 

  

 فقراتال

 

 دائماً 

 

 أحيانا

 

 نادرا

 

1 

عندما تمتحن بع  المواد الصعبة تتوقع الفشل فيها أكثر من توقع  أ

 النجاح

   

    لديها ثقة كبيرة في النجاح ب 

 

9 

    األسئلة عنتلجأ إلى الغش في االمتحان عندما ال تتمكن من اإلجابة  أ

    أخرالدراسة وليى لشيء  ألجلتحن الدراسة  ب 

3 

 

    تشعر ببع  الملل من الدراسة بسبن كثرة الدروس واالمتحانات أ

ال يهمها ما تبذله من وقض وجهد إن كان ذلك يساعدها على تحقيق  ب 

 النجاح

   

4 

 

    الكتن الخارجية التي تفيدها في الدراسة تطالععندما تشعر بالمتعة  أ

 

 

    عامة عن زميالتها تستمتع بالوقض الطويل الذي تقضيه في أحاديث ب



5 

 

    ال تشعر بالراحة حتى تنهى واجباتها المدرسية تماما أ

    اتمامهاتشعر إن الدراسة مسؤولية كبيرة ال تستطيع   ب 

  أ 6

ال تهمها الدرجة المدرسية بقدر اهتمامها بأداء عملها الدراسي بصورة 

 جيدة

   

  ب

 ا شجعتها المعلمة على ذلكتحاول أحيانا بذل جهدها في الدراسة كلم

   

 

 

9 

 أ

 

 

 

 ال تميل إلى التنافى في الدروس مع بقية التلميذات

 

   

    تحاول دائما إن تتفوق على زميالتها في االمتحان ب

 أ 8

 

    تشعر بان الوقض يمر بطيئاً في الصل

    هي في سباق مع الزمن من اجل النجاح ب

2 

 

 

 

    تهمها مشاغل الحياة األخر  تهتم  بدروسها فقط وال أ

عندما ال تستوعن درسا من الدروس تتركه وتنصرف إلى شيء أخر  ب

 ال يتعلق بالدراسة

   

10 

 

 أ

 

 

    كثير ما تشعر بالحاجة إلى تأجيل امتحاناتها  الصفية

    هي مصممة على بذل ما لديها من جهد في تحضير دروسها ب

11 

 

 ستمرار في التحضير لالمتحانتشعر بالملل من اال أ

 رغم صعوبة ب

   



 

 

 

 ب

    تعتمد التلميذات األخريات في دروسها

19 

 

 

تسعى الن يكون تحضيرها اليومي للدروس أفضل من بقية التلميذات  أ

 لكي تستطيع المنافسة في الصل

   

    تعتمد على التلميذات األخريات في دروسها ب

 

13 

 

 

 أ

 

 في مستقبلها الدراسيهي دائمة التفكير 

   

    تفكر في يومها هذا والتهمها ماذا يحدث غداً  ب

 

14 

 

 

 

 أ

 

 تميل إلى الموضوعات السهلة

 

 

   

 ب

 

    لديها القدرة على مواجهة صعوبات الدراسة والتغلن عليها

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 أ

 

 

 

 

 

عندما يكون الموضوع الدراسي الذي إمامها صعباً تتركه وتنصرف 

 موضوع أسهلإلى 

 

   

  ب

 تبذل جهدها في أي موضوع دراسي وان كان صعباً 

 

   

 

16 

 

 

 

 

 

 أ

 

 

 

 تتضايق من أسئلة اآلخرين عن مستو  تحصيلها في الدروس

 

   

 ب

 

    يؤلمها الحصول على درجة في االمتحان اقل مما تتوقع



 

19 

 

 

 أ

 

 

 

 هنتسعى الن تكون في مستو  التلميذات المتفوقات في دروس

   

 ب

 

    ترغن في االمتحان عندما تكون االسئلة سهلة

18 

 

 

 أ

 

 

 لديها صورة واضحة عن مستقبلها الدراسي

 

 

   

 ب

 

    ال تجد في دروسها ما يدفعها إلى المثابرة

12 

 

 

 

 

    عندما ال تفهم موضوعا دراسياً معيناً تحاول بذل كل جهدها لفهمه أ

 

 ب

 

 عن على تلميذات األخريات حلههي قادرة على حل ما يص

   

90 

 

 أ

 

تستوعن شرح المعلمة للموضوعات الصعبة بصورة أفضل من 

 التلميذات األخريات

   

 

 ب

 

 تشعر بالراحة عندما تتغين المعلمة ألمر ما

 

   

 

91 

 

 أ

 

 

 تضع لنفسها مستو  عال  من الدراسة تحاول الوصول إليه

   



 

 ب

    ن النجاح في الدروس يعتمد على الحفتؤمن في كثير من األحيان إ

99  

 أ

 

 

 تحن مطالعة دروسها حتى في إثناء العطل

   

  ب

 تتعن بسرعة من مطالعة الدروس الصعبة

   

93 

 

 

 

 أ

 

 ال تترك وقض فراغها يفوتها دون إن تستغله في الدراسة

 

   

 

 ب

 

 أفضل ساعات يومها عندما تذهن إلى المدرسة

   

 

94 

 

 

 

 

 

 أ

 

 

 تحن النشاط والعمل داخل الصل وخارجه

   

 

 ب

 

 

 

 هي شاردة الذهن في اغلن األحيان جسمها في الصل وعقلها خارجه

   

 

95 

 

 أ

 

 

 تحن المدرسة عندما ال تكون فيها امتحانات وواجبات بيتيه

   

  ب

 الدراسة عندها سلسلة تحديات وعليها أن تتغلن عليه 

   

 

 



 (9)ملحق 

 طرائق تدريى التربية الرياضية نموذج من خطط

نوع 

ض النشاط
وق
ال

 

 التنظيم النشاط البدني والمهاري

ت 
وا
ألد
ا

لة
عم
ست
لم
ا

 

 المالحظات

الجزء 

 اإلعدادي

     د15

تهيئة األدوات   وقوف  د3 المقدمة

الطالب   تسجيل الغياب   

 أداء تحية البدء

X X X X X 

 م

التأكيد على الضبط  

 والنظام

سير إلى األمام على  د4 اإلحماء

رؤوس األصابع ثم التبديل 

على الكعبين القدم        

 هرولة اعتيادية مع زيادة

تدريجيا         الهرولة

الهرولة مع تدوير 

 الذراعين

بجانبيي الجسم لنمام 

وللخلل        هرولة         

 وقوف      سير 

X 

X          X 

 

 Xم             

 

X        X 

X 

ـ التأكيد على السير المنظم  

 وعلى حركة الذراعين

التمارين 

 البدنية

( الوقوف   تخصر )  د8

تدوير الرقبة باتجاهات 

 حر... مختلفة 

الوقوف   انثناء عرضي ) 

ثني الركبتين مع مد ( 

 9ـ  1) الذراعين للجانن  

( الجلوس الطويل ( ) 

لمى الرقبة ورفع الرجلين 

 ( 9) عالياً   

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

 

 م

ـ التأكيد على توافق حركة  

 .الركبتين والذراعين معاً 

ـالتأكيد على أداء 

التمرينات من قبل جميع 

 .الطالب 



الجزء 

 الرئيسي

مهارة المناولة الصدرية  د95

 بكرة السلة

  كرة سلة 

النشاط 

 ألتعلمي

 

 

 

النشاط 

 التطبيقي

 

 د10

 

 

 

 د15

 

 ارة وشرحهاعرض المه

 

 

أداء المناولة الصدرية .1

من الثبات بين خمسة 

 .طالب مع تغيير المواقع

أداء المناولة الصدرية .9

بين طالبين لمنتصل 

 .المساحة والرجوع

X X X X X 

X          مX 

X          X 

 

X       
X
 X 

X       
X
 X 

X         X 

 

 

 

 كرات سلة

 .ـ التأكيد على الشرح

د على عرض ـ التأكي

 .النموذج بصورة صحيحة

ـ التأكيد على المناولة من 

 .مستو  الصدر

الجزء 

 الختامي

تمارين استرخاء وتهدئة  د5

الجسم   التغذية الراجعة   

االرشاد التربوي   أداء 

 التحية بصوت عالي

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 

ـ التأكيد على أداء التمارين  

 .من قبل الطالب

على االلتزام ـ التأكيد 

 .بالزي الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج الخطة 

 نوع

 النشاط

 التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقض
األدوات 

 المستعملة
 المالحظات

الجزء 

 اإلعدادي

     د15

تهيئة األدوات   تسجيل الغياب    د3 المقدمة

 أداء تحية االبدء

x x x x x 

∆ 

ـ التأكيد على أرتداء  

 ى الرياضيةالمالب

سير      سير على األمشاط مع  د4 اإلحماء

رفع الذراعين عالياً األيادي 

متشابكة       سير على العقبين       

 سير على جانبي

القدم         هرولة        هرولة        

يتحرك الذراعين بشكل دائرة 

لنمام ثم إلى الخلل رفع الركبتين 

هرولة                  عالياً ثم إلى الخلل 

 سير

x  x  x 

x    ∆    x 

x  x  x 

ـ التأكيد على السير  

 المنظم

التمارين 

 البدنية

الوقوف   : ) تمرين الذراعين  د8

خف  الذراعين ( الذراعان عالياً 

إلى األسفل مع وضع الرجل إلى 

 0( 4ـ1)الجانن 

الوقوف فتحاً   : ) تمرين الجذع 

راع دوران الذ( الذراعان جانباً 

أمام الجسم مرتين وفي العدة الثالثة 

 (8ـ1)ثني الجذع للجانن 

 أربع فرق

 

 

 أربع فرق

 

 أربع فرق

ـ التأكيد على أداء  

 التمارين بشكل منظم

الجزء 

 الرئيسي

    مهارة التصوين د95



النشاط 

 التعليمي

النشاط 

 التطبيقي

 د10

 

 د15

 عرض المهارة وشرحها

 

م يشكل الطالب ثالث فرق أما -1

م (6)هدف كرة اليد من منطقة  

يقومون بالتسلسل التهديل إلى 

 0الهدف 

يقل الطالب على شكل صفين  -9

من منتصل الملعن يقومون 

بمناوالت بين كل العبين وعند 

يصوب ( 6)الوصول إلى منطقة 

 أحد الالعبين إلى الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرات يد

 

 

 

 كرات يد

 

 

الجزء 

 الختامي

تصوين على ال: لعبة صغيرة  د5

كرات أمام كل مجموعة وتكون 

اللعبة كمنافسة بين الفرق كاحتساب 

أكبر عدد من الكرات تصين الكرة 

 الطبية

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

000000 

 

 

كرات 

 طبية

يمكن االستعانة بأي 

هدف في حالة عدم 

 وجود كرات طبية

 

 

 

 

 


