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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 تقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية
   م. د. عبدالعزيز رجب الفيتوري .

  أ.م .د. عبدالرزاق إبراهيم القاللي .

 م . أ. عبدالحميد عبدالقادر أبوديه. 

 البحث:املقدمة ومشكلة  

 ال ناععتطيبأصبح التقويم في العصر الحديث قرين لكل العمليات التربوية التي تطلععب ا ععا املتساععات التربويععة هيععث بدونعع  

 القيام بتطوير النظم التعليمية.  ال ناتطيبمعرفة أسباب ما تحقق  من نجاح أو ما نقابل  من معوقات وبالتالي  

يقععوم املعلععم أاات املععتعلم  الععا التقععويم فععي التععاي التربععو   ( عععن رمزيععة ال ريعع 1990وأمععيا اللععولي    ويشير محمد الحماهمي

املععتعلم اافععاا  مععن عمليععة التعلععيم والععا أ  مععد   اسععتطا وتحصععيل م بقصععد معرفععة إلععا أ  هععد  الهتمامععام مووزا  أ  إعطععات قيمععة

 (119:  13 الحيا .  وه من م ارات ملواج ة مشكالت  أات هذه اافاا  إلا إهداث ت ير في سلوك م وفيما أكاب

إا إعععداا مععدرت التربيععة البدنيععة موكععوي الععا كليععات التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة والتععي تقععب ع ععا عاتق ععا ت هيلعع  ليلععع  

قععععد أصععععبح   املتزنععععة كمععععا إا املدرسععععة بمععععا يك ععععل تكععععوين ال لصععععية التاععععمية والعقليععععة الععععدور ال عععععاي فععععي تن يععععذ وتطععععوير ال ععععرام  

ووذا أريعععد للتربيعععة البدنيعععة أا  التتمعععب.تيهعععل ال عععري لتحقيعععم هعععذا النمعععو ووععععداا ال عععرا للموا نعععة الصعععالحة فعععي  اجتماعيعععةمتساعععة 

 تحقم أهداف ا وتا م بصور  فعالة في إعداا األجياي الصاعد  في التتمب فالبد مععن العنايععة بععالطرب التربويععة التععي تاعع م فععي إعععداا 

لتععوي  أا يكععوا هععذا املرؤعع  مععتهال تربويععا وبععدنيا واجتماعيععا بالقععدر الععذ  يجعلعع  قععاارا دااا صععالحا و ومععن اليععرور  هععذه األجيععاي إععع 

 مثل هذه امل مة الحيوية .

و  االبتدائيععععة للتلععععر املراهععععل الاعععع ية إعععععداا مععععدرت التربيععععة البدنيععععة الععععا وم ععععدي كليععععات التربيععععة البدنيععععة وعلععععوم الرياضععععة

كليات التربية البدنيععة وعلععوم  من أا خريجو فقط ع ا الرغم موج  الا التدريس فإا محتو  املقررات ولذلك والثانويةو    ااعدااية

والقعععوات  ومراكعععز الشعععباب واالتحعععااات الرياضعععية والشعععر ة واالنديعععة مثعععل املعععدارت فعععي جميعععب القطاععععات يمكعععن أا لعملعععوا الرياضعععة

 (70:  7املالحة والتامعات  

أا م ععتم بإعععداا املععدرت املتهععل  الدراسععية ير  الباهثوا إا اور كليات التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة ومقررام ععاومن هنا  

مععا وهععذا  بعد تخرجعع  الذ  لعمل بتلك املتساات امللقا  ع ا عاتم املدرت املاتولياتبما يتمش ى مب متطلبات امل نة التي توكل ل  

اوا أا تيععاي مععواا يانويععة أوتجععزت  بعمععل املععدرت بشععكل مبا ععر كليععة ييععم املععواا املرتبطععةأا يكععوا مقععررات املدرسععة فععي ال يتطلعع 

تقويم املقررات الدراسععية التععي  وهي مواا الا عد  مواا وع ا هااب ج د الطال  وتكامل إعدااه و ومن هنا ولدت فكر  هذا البحث

 اتذ  جامعة الزاوية.يدرس ا الطال  بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من قبل األس

 البحث:أهمية 

 ومصععلحة تقععوا  صععالحة أجيععاي واعععداا  األمععة صععناعة ماععتقبل فععي متساععانا ااخععل التعليميععة والتربويععة العملية أهمية إا

 التععدريسأعيععات هي ععة  عععاتم ع ععا تلقعع  التربويععة العمليععة هععذه أا املتطععور إ إال األمععم والتطععور ومواكبععة االزاهععار مععن مزيععد إلععا األمععة

 التعليميععة العمليععة تن يععذ ع ععا القععائم ألنعع  املتساععة التعليميععة فععي األسععات حتععر هععو يقومععوا ا ععاإ فعيععو هي ععة التععدريس الععذين

 يقععوم الععذين املتعلمععيا وتوجيعع  الاععلوى لععد  التربويععة واملعلومععات الل ععرات توصععيل عمليععة يتصععدر الععذ  التربععو   القائد وكذلك هو

 ج ده اعدااه أجياي صالحة. أقص ى ويبذي عنده ما كل يقدم أا لاتطيب هتى  بتعليم م
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إا التنميععة الشععاملة لل ععرا الععذ  هعععو أسععات التتمععب وذلععك ععععن  ريععم قدراتعع  واالسععت اا  معععن  اقتعع إ ولكعع  يععتم تحقيعععم 

ات عملعع  هيععث لعع  أيععاره ال عالععة فععي ذلك البد من إعداا معلم التربية البدنية إعدااا ياناس  مب تلك املاتولية امللقا  ع ا عاتق  أينعع 

 نجاح العملية التعليمية ااخل املتساة التعليمية.  

إيمانا بج د عيو هي ة التدريس في مجععاي التعلععيم والتقععويم بصعع ة عامععة وفععي مجععاي التربيععة البدنيععة بصعع ة خاصععة تظ ععر 

وهععو مت يععر فعععاي فععي  وعلععوم الرياضععة بجامعععة الزاويععةتقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدنية أهمية هذا البحث كون  يدرت  

تقععويم املقععررات الدراسععية إ وبالتععالي نجععاح العمليععة التعليميععة والتربويععةإ وذلععك علينععا أا ر ععتم بتقععويم هععذه املقععررات الدراسععية التععي 

وي ع ععا املعلومععات التديععد  مععن تاععاهم فععي التقععدم العلمععي ملواكبععة التطععور املاععتمر فععي عمليععة الععتعلمإ وأهميتعع  املاععاهمة فععي الحصعع 

خععالي نتععائ  هععذا البحععث والتععي قععد ت يععد العععامليا فععي التععاي الريا عع ي بصعع ة عامععة وأعيععات هي ععة التععدريس والطععالب كليععات التربيععة 

 كون  إضافة جديد  تياي إلا العملية التعليمية والتربوية في التاي الريا  ي.  خاصة وأهميت البدنية وعلوم الرياضة بص ة 

 جراءات البحث: إ

 يتيمن اللطوات التي أتبع ا الباهثوا في إجرات هذا البحث ع ا النحو التالي:   

 هدف البحث :

 ع ا:ي دي البحث للتعري  

 ة وعلوم الرياضة بجامعة الزاويةتقويم املقررات الدراسية بكلية التربية البدني-1

 البحث:تساؤل   -

 الدراسية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية؟ما مد  تقويم املقررات   1-

 البحث:أهم املصطلحات املستخدمة في   -

 التقويم : ●

بعع ا التقععويم هععو عمليععة إصععدار هكععم هععوي مععد  جععوا   (2005  ولي ا فرهععات (2010 لعرف  كال من رافد  عمر الحرير  

أو مشعععرو  معععا و وهعععو عمليعععة منمتيعععة منظمعععة ومخططعععة تتيعععمن إصعععدار  نعععام  أو قيمعععة بر  عمعععل معععا و وهعععو تقريعععر هعععوي جعععوا  وفاعليعععة

االهكععام ع ععا الاععلوى أو ال كععر أو الوجععداا أو الواقععب املقععات و وذلععك بعععد مقارنععة املواصعع ات والحقععائم لععذلك الاععلوى أو الواقععب 

 (68:10 (  323:5وضوح  الذ  تم التوصل الي  عن  ريم القيات القائععم ع ا معععيار أو اسات تم تحديده بدقة و 

 السابقة:الدراسات   -

   ي ي:نظرا ألهمية الدراسات الاابقة قام الباهثوا بمسح الدراسات الاابقة ملوضو  البحث وقاموا بتص ي  ا كما 

 العربية:أوال: الدراسات  

 .(8)(.1987. دراسة علي محمود الديري )1

التعععي يجععع  أا يدرسععع ا  عععالب التربيعععة الرياضعععية ومطابقعععة ذلعععك معععب واقعععب  تقعععويم معععدرت التربيعععة الرياضعععية للمعععواا بعنووووا  : 

 جامعة اليرموى .

 الدراسة:هدف  

التعععي يجععع  أا يدرسععع ا  عععالب التربيعععة الرياضعععية ومطابقعععة  م عععدي هعععذا الدراسعععة العععا تقعععويم معععدرت التربيعععة الرياضعععية للمعععواا  

 ذلك مب واقب جامعة اليرموى .

 املاحي.  مج الوص  الباهث املن  استخدم  الدراسة:منهج  

 العمدية. بالطريقة  ( معلما ومعلمة137عينة البحث    اختيارتم   الدراسة:عينة 
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 بالبحث.الباهث االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   استخدم  الدراسة:أداة  

 أهم النتائج :

ع ععا النجععاح فععي أاات  الرياضععية والتععي تاععاعدهمإا مععدرت التربيععة الرياضععية يجعع  أا يقععوم بدراسععة مععواا أساسععية للتربيععة  -1

 م نت م وع ا ف م  بيعة املراهل الا ية التي يتعاملوا مع ا.

 بتعليم االنشطة الرياضية.  ضرور  تدري  الطلبة ع ا تنظيم الدورات املتعلقة -2

 .(4(.)1985دراسة إيما  سالم محفوظ ) -2

 جامعة هلواا . تقويم منمج الترويح بكليات التربية الرياضية  بعنوا :

هععذه الدراسععة الععا تحديععد االهععداي واالسععس التععي يجعع  اا ترايععي فععي تخطععيط وتن يععذ مععنمج التععرويح  الدراسة: تهودفهدف  

وتقعععويم املعععنمج القعععائم بكليعععات التربيعععة الرياضعععية فعععي ضعععوت هعععذه االهعععداي واالسعععس وكعععذلك محاولعععة تقعععديم بعععع  املقترهعععات ا عععدي 

 التاي.روا في هذا    اا ألعدتطوير منمج الترويح القائم 

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   املاحيمنهج الدراسة :

( 145(  البععا و البععة و  619و و  ( مععن القععائميا بتععدريس التععرويح 4 بقعع  الدراسععة ع ععا عينععة مكونععة مععن  عينووة الدراسووة :

 من خريجات كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة االسكندرية.

 بالبحث.الباهثة االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   الدراسة: استخدمتأداة  

 املرجو  من  بدرجة كافية و واليرايي ال روب ال راية وميوي ورغبات الطالب.  اهداف   ال يحقمالقائم   النتائج: املنهجأهم  

 االستمرار والتكامل والتتابب في .  ال يرايياملنمج القائم  -

 ت من التان  النظر  وي مل املمارسات العملية للطالب .املنمج القائم يدر  -

 كافي.الوق  اللصص لتن ذ املنمج غير  -

 عدم التنو  في استخدام اسالي  التقويم. -

 (.12)(.  1990) الشاذليماجدة محمد صالح الدين    دراسة: -3

 التربية الرياضية للبنات االسكندرية.تقويم االمتحانات النظرية ملاا  ماابقات امليداا وامليمار بكلية بعنوا  :  

ي دي هذه الدراسة الا التعري ع ا ما ي بغي اا تقيا  اسعع لة امتحانععات الصععر الرابععب ملععاا  ماععابقات  هدف الدراسة :

 امليداا وامليمار في ضوت املاتويات املعرفية.  

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   .منهج الدراسة :

( محكمععععيا و ععععرو  ا اا يكعععععوا اسععععتاذ فععععي التربيعععععة 6نععععة فععععي لتنعععععة الحكمععععيا والبععععال  ععععععداهم  تتمثعععععل العي عينووووة الدراسووووة:

 الرياضة عامة وفي قام املاابقات امليداا وامليمار خاصة. 

 اس لة امتحانات الصر الرابب ملاا  ماابقات امليداا وامليمار.  -1أداة الدراسة :

ة( وذلععععك ب يععععة تحليععععل اسعععع لة امتحانععععات الصععععر الرابععععب فععععي مععععاا  بطاقععععة تحليععععل املاععععتويات املعرفيععععة  مععععن اعععععداا الباهثعععع  -2

 ماابقات امليداا وامليمار في هذه املاتويات .
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عدم وجوا اهداي واضععحة ومحععدا  للمععاا  وكععذلك عععدم وجععوا معععايير بوضععب االسعع لة واا االتجععاه الاععائد أهم النتائج :  

 تطبيم.في وضب االس لة هو لقيات الكم وليس الل رات او امكانية ال

 (.3(.)2005هاني ) دراسة : أميرة باسم -4

 تقويم منمج ت س الطاولة لشعبة التعليم بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة االسكندرية.بعنوا  :  

م دي هذه الدراسة الا تقويم منمج ت س الطاولة لشعبة التعليم بكليععة التربيععة الرياضععية للبنععات جامعععة   الدراسة:هدف  

 االسكندرية.

 استخدم  الباهثة املنمج الوص   .منهج الدراسة :

هععععذه الدراسععععة ع ععععا عينععععة مععععن الل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي مجععععاي املنععععا ج و ععععرب التععععدريس بكليععععات  الدراسوووة: تبقوووتعينوووة 

( مععععن 10( مععععن الل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي مجععععاي تعععع س الطاولععععة بكليععععات التربيععععة الرياضععععية و 8( خ ععععرات و 5التربيععععة الرياضععععية وقععععدرها  

 .سكندريةباا القائمات بتدريس ت س الطاولة بكلية التربية الرياضية للبنات 

 بالبحث.الباهثة االستبياا ك اا  لتمب البيانات اللاصة   الدراسة: استخدمتأداة  

 عدم وجوا اهداي واضحة ومحدا  في املنمج الحالي.أهم النتائج :

 عدم مراعا  محتو  املنمج لل روب ال راية. -

 عدم وجوا استمرار وتتابب وتكامل في محتو  املنمج. -

 ي  التدريس.ال يوجد تنو  في  رب واسال -

 موضويي.عدم توافر الوسائل التعليمية والتقويم غير   -

 ثانيا: الدراسات االجنبية :

 Stoochnoffp . g  (1979(.)16.). دراسة :  5

 : تقويم منمج الترويح في املدارت الثانوية في كولومبيا.بعنوا   

 تقديم املقترهات والتوصيات لتطوير املنمج.  تقويم منمج الترويح بمدارت كولومبيايمهدف الدراسة :  

 املنمج الوص   .منهج الدراسة :  

 (  ال .100 عينة الدراسة :  

 االستبياا.  الدراسة:أداة  

لممارسععة العمليععة هنععاى بععع  اوجعع  القصععور فععي مععنمج التععرويح والوقعع  اللصععص لدراسععة املععنمج غيععر كععافي لأهوم النتوائج: 

 ملنمج الترويح.  

 السابقة:دة من الدراسات  مدى االستفا -

 من خالي إ ال  الباهثوا ع ا العديد من الدراسات الاابقة والتي أمكن االست اا  من ا في هذا البحث بماي ي : 

 بالتقويم. ارتبا  اللدراسات الاابقة من هيث    امتداا لعت ر البحث الحالي   -1

 البحث.ساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في بلور  مشكلة  -2

 البحث.هدي وتااؤي   صناعةساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في   -3
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 في البحث.  وتحديد املنمج املاتخدم  اختيارساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في كي ية   -4

 االستبياا. استمار ساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في كي ية إعداا   -5

 االهصائية. أنا  الوسائل  اختيارساعدت الدراسات الاابقة الباهثوا في   -6

  الاابقة.الباهثوا في تحليل النتائ  ع ا بع  الدراسات    اعتمد -7

 إجراءات البحث :

 الباهثوا:  اتبع االتي   يتيمن اللطوات

 البحث:منهج   -

 أهداف .هذا البحث ولتحقيم    أقرب املنا ج لطبيعة  باعتبارهاملاحي  باألسلوبالباهثوا املنمج الوص      استخدم

 البحث:مجتمع  -

 للعععام التععام ي بجامعععة الزاويععة يتكععوا مجتمععب البحععث مععن أعيععات هي ععة التععدريس بكليععة التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة

2019-  2020  . 

  البحث:عينة  -

التربيععة البدنيععة وعلععوم الرياضععة بجامعععة الزاويععة  التععدريس بكليععةبالطريقععة العشععوائية مععن أعيععات هي ععة    العينععة  اختيععارتم   

 أجري  علي م الدراسة االستطالعية.  (10 و   االساسية للدراسة  (26 من م    (36 وكاا عداهم  

 البحث:أداة   -

ات التععي يمكععن مععن خالل ععا التعععري ع ععا تقععويم املقععررات الدراسععية ك اا  لتمب البيان  استبياا  استمار الباهثوا    استخدم 

 الزاوية.وعلوم الرياضة بجامعة  بكلية التربية البدنية

 :  االستبيا   استمارةخطوات بناء  -

معععن خععععالي إ عععال  البععععاهثوا ع ععععا العديعععد مععععن املراجعععب العلميععععة الحديثععععة والدراسعععات الاععععابقة والبحعععوث العلميععععة وبععععإجرات 

 اسععععععتمار العديععععععد مععععععن املقععععععابالت ال لصععععععية مععععععب بععععععع  الل ععععععرات والحكمععععععيا مععععععن أعيععععععات هي ععععععة التععععععدريس قععععععام البععععععاهثوا بإعععععععداا  

وتعععععم عرضععععع ا ع عععععا الل عععععرات  تقعععععويم املقعععععررات الدراسعععععية بكليعععععة التربيعععععة البدنيعععععة وعلعععععوم الرياضعععععة بجامععععععة الزاويعععععة  هعععععوي االسعععععتبياا

وفقععا  االسععتمار سععوات بالحععذي أو ااضععافة أو التعععديل وقععام البععاهثوا بتعععديل  السععتمار اوالحكميا وقام كل خبير ب بععدات الععرا  فععي 

  يععم عرضعع ا علععي م مععر  أخععر  بعععد التعععديل اتمععام املوافقععة الن ائيععةإ وتمعع  املوافقععة الن ائيععة 1الل ععرات والحكمععيا مرفععم رقععم   ال رات

 .   االستبياا  استمار ع ا  

   االستطالعية:الدراسة   -

أعيعععات هي عععة تعععدريس معععن التتمعععب االصععع ي ومعععن خعععار   (10 ع عععا عينعععة قوام عععا  اسعععتطالعيةقعععام البعععاهثوا بعععإجرات اراسعععة  

 ا دي:أفراا العينة االساسية وذلك  

 التي قد تواج  الباهثوا في تن يذ الدراسة االساسية .  التعري ع ا الصعوبات -

 البحث.في متا    التعري ع ا كي ية ملت االستمار  املاتخدمة -

 البحث.ع ا عينة    االستمار   معرفة الوعات الزمني في كي ية توزيب وجمب -

 العمل.تحديد أسلوب  -
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 املااعدين.تدري  بع    -

 الدراسة االساسية :

عيععو هي ععة تععدريس بكليععة التربيععة  (26 ع ععا عععدا  2020 – 2019 بإجرات الدراسة االساسية للعام التععام ي قام الباهثوا 

 م الرياضة بجامعة الزاوية .البدنية وعلو 

   الوسائل االحصائية :

 الوسائل ااهصائية التالية:   باستخدامقام الباهثوا  

 التكرار .  -

 ال ابة امل وية. -

 ال ابية.واالهمية   -

 النتائج:عرض ومناقشة  

 ( 1الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة األولى بشكل عام  

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة جيد   است اا   البيانات

 % 3.7 % 20.3 % 76.1 املقررات الدراسية الانة األولا 

بشععكل  الطالعع  مععن املقععررات الدراسععية بالاععنة األولععا( واللععاي بال اععبة امل ويععة ملععد  اسععت اا  1يتضح من التدوي رقم  

%  76.1هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

فععععروب بععععيا وهعععذا ممععععا يعععدي ع ععععا وجعععوا  %إ 3.7% وأمعععا االسععععت اا  اليععععي ة كانعععع  قيمت ععععا  20.3وكانععع  قيمععععة االسعععت اا  املتوسععععطة 

 عام.االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة األولا بشكل  

 (  2الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة األولى بشكل عام 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %6.4 %29.5 %64.1 املقررات الدراسية النظرية الانة األولا

 %0.9 %11.1 %88 املقررات الدراسية العملية الانة األولا

( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة والعمليعععة 2يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هناى وجوا فروب بيا االستجابات ملد  االست اا  هيععث تراوهعع  قيمععة االسععت اا  التيععد  هيث تبيا أا  بشكل عام  بالانة األولا

% إ وهعععذا ممعععا  6.4% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  29.5% وكانععع  قيمعععة االسعععت اا  املتوسعععطة  64.1 للمقعععررات النظريعععة

ة النظريععة للاععنة األولععا إ وكععذلك تبععيا أا هنععاى وجععوا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا االسععتجابات الثاليععة ملععد  االسععت اا  مععن الناهيعع 

% وكانععع  قيمعععة االسعععت اا   88فععروب بعععيا االسعععتجابات ملععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمععة االسعععت اا  التيعععد  للمقعععررات العمليععة 

ابات الثاليععة ملععد  % إ وهععذا ممععا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا االسععتج 0.9% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  11.1املتوسععطة 

 االست اا  من الناهية العملية للانة األولا.

 

 (  3الجدول رقم )

 األولى. يوضح التكرار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة 
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 املقررات الدراسية النظرية بالسنة األولى 

  املاا (املقرر الدراس ي  ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 80.77 3.8 1 30.8 8 65.4 17 ( 1الل ة العربية   1

 80.77 0.0 0 38.5 10 61.5 16 علم االجتما  الريا  ي 2

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 علم الن س الريا  ي 3

 63.46 19.2 5 34.6 9 46.2 12 البدنيةفلا ة التربية  4

 67.31 11.5 3 42.3 11 46.2 12 تاريخ ليبيا  5

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 علم الاشريح 6

 املقررات الدراسية العملية بالسنة األولى 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 98.08 0.0 0.0 3.8 1.0 96.2 25 العاب القو   7

 90.38 3.8 1.0 11.5 3.0 84.6 22 التمباز 8

 90.38 0.0 0.0 19.2 5.0 80.8 21 الرياضات املائية  9

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 26 التمرينات 10

 98.08 0.0 0.0 3.8 1.0 96.2 25 كر  القدم 11

 92.31 0.0 0.0 15.4 4.0 84.6 22 كر  الالة 12

 94.23 0.0 0.0 11.5 3.0 88.5 23 كر  الطائر   13

 94.23 0.0 0.0 11.5 3.0 88.5 23 كر  اليد 14

 84.62 3.8 1.0 23.1 6.0 73.1 19 الدفا  عن الن س 15

 

( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويععععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات الدراسععععية: 3يتضععععح مععععن جععععدوي رقععععم  

وامععا  %(92.31% الععا 63.46النظريععة والعمليععة بالاععنة األولععا وهيععث بل عع  االهميععة ال اععبية لععرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة مععابيا  

( وأا البععاهثوا إرتيععوت بععاملقررات الدراسععية % 100 الععا%84.62مععا بععيا    ال اععبية لععرا  الل ععرات  هيث بل تاالهميععةاملقررات العملية  

لععععم تحصععععل ع ععععا االهميععععة  وذلععععك الر ععععا(5و 4فعععع كلر ولععععذلك فقععععد تععععم هععععدي املقععععررات أرقععععام   % 70التععععي هصععععل  ع ععععا ناععععبة موافقععععة 

 ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.

واللعععععاي بعععععالتكرار وال اعععععبة امل ويعععععة واالهميعععععة ال اعععععبية ألرات الل عععععرات ععععععن ( 3معععععن خعععععالي الععععععر  الاعععععابم للتعععععدوي رقعععععم  

لععععم الععععن س و فقععععد جععععاتت أع ععععا ناععععبة للمقععععرر الدراسعععع ي النظععععر  هععععي مععععاا  ع املقععععررات الدراسععععية : النظريععععة والعمليععععة بالاععععنة األولععععا

( أمععا %80.77(وعلععم االجتمععا  الريا عع ي  1(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هيمععاا  الل ععة العربيععة  %92.31الريا عع ي  

(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسععيالعملي يماا  الععدفا  % 100املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت أع ععا ناععبة هيمععاا  التمرينععات 

 (%  70ظة هذه ال ا  بعد هدي املقررات التي هصل  ع ا أقل من  ( ماله%84.62عن الن س  
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 اا عملية بنات املقررات الدراسية تعتمد ع ا عدا من االسس من ا:    (2005 نواي  لتوت   كما يت م الباهثوا مب

 يقافة التتمب . -3  رسم الاياسات . -2  تحديد االهداي . -1

 ذ .التن ي –  6  التخطيط .  -5  متطلبات املتعلميا. - 4

 (274:15 ملعرفة مد  فاعلية كل ذلك لعت ر إجرات متصل وهو جوهر تطوير املقررات الدراسية . 

النظريععة والعمليععة( للاععنة االولععا اليكععوا ارتجاليععا بععل يكععوا مععن  ومن هنا لشير الباهثوا الا أا إختيار املقععررات الدراسععية 

 (.7( . 2018ايت م مب اراسة عبدالعزيز ال يتور   خالي تخطيط منظم ومدروت ومتكامل من جميب االبعاا وهذا م

 ( 4الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الثانية بشكل عام .  

 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  جيد  است اا  البيانات

 % 5.25 %18.05 % 76.7 املقررات الدراسية الانة الثانية

( واللاي بال ابة امل وية ملد  است اا  الطال  من املقررات الدراسية بالاععنة الثانيععة بشععكل 4يتضح من التدوي رقم  

%  76.7هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

% إ وهععذا ممععا يععدي ع ععا وجععوا فععروب بععيا  5.25ا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا % وأمعع  18.05وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة 

 االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الثانية بشكل عام .

 (  5الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثانية بشكل عام . 

 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %7.7 %18.6 %73.7 املقررات الدراسية النظرية الانة الثانية

 %2.8 %17.5 %79.7 الثانيةاملقررات الدراسية العملية الانة 

 

( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة والعمليعععة 5يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيععععث تبععععيا أا هنععععاى وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا   بالاععععنة الثانيععععة بشععععكل عععععام

% إ وهععذا 7.7% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  18.6% وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة   73.7  نظريةالتيد  للمقررات ال

ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات الثاليعععة ملعععد  االسعععت اا  معععن الناهيعععة النظريعععة للاعععنة الثانيعععة إ وكعععذلك تبعععيا أا هنعععاى 

% وكانعععع  قيمععععة 79.7راوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث ت

% إ وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات  2.8% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  17.5االسعععت اا  املتوسعععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الثانية.

 (  6الجدول رقم )

 الثانية. ار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة يوضح التكر 
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 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الثانية 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 71.15 11.5 3 34.6 9 53.8 14 (2الل ة العربية   1

 88.46 0.0 0 23.1 6 76.9 20 التنظيم وااار  2

 73.08 15.4 4 23.1 6 61.5 16 الل ة االنجليزية 3

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (1 رب التدريس   4

 84.62 11.5 3 7.7 2 80.8 21 علم وظائر األعيات 5

 86.54 7.7 2 11.5 3 80.8 21 والت ذيةالتربية الصحية   6

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الثانية 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 100.00 0.0 0 0.0 0 100.0 26 (2العاب القو    7

 82.69 7.7 2 19.2 5 73.1 19 (2الرياضات املائية   8

 86.54 0.0 0 26.9 7 73.1 19 (2التمباز   9

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (2التمرينات   10

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 (2الدفا  عن الن س   11

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 العاب امليرب 12

 71.15 15.4 4 26.9 7 57.7 15 التعبير الحرك  13

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (2كر  الالة  14

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (2كر  الطائر   15

 98.08 0.0 0 3.8 1 96.2 25 (2كر  القدم  16

 90.38 0.0 0 19.2 5 80.8 21 (2كر  اليد   17

 

 ( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات الدراسععععية:6يتضعععح مععععن جععععدوي رقععععم   

وامععا  %(94.23% الععا  71.15 النظرية والعملية بالانة الثانية هيث بل   االهمية ال ابعععية لرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة مععابيا 

( وأا البععععععاهثوا إرتيععععععوت بععععععاملقررات % 100 الععععععا%71.15مععععععا بععععععيا   الل ععععععراتاالهميععععععة ال اععععععبية لععععععرا   هيععععععث بل عععععع املقععععععررات العمليععععععة 

وذلععك  % 70املقررات التي هصل  ع ععا ناععبة اقععل مععن  هديف كلر ولذلك فقد تم  %  70الدراسية التي هصل  ع ا نابة موافقة  

 لم تحصل ع ا االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.  ألر ا

الل عععععرات ععععععن  ال راتواللعععععاي بعععععالتكرار وال اعععععبة امل ويععععة واالهميعععععة ال اعععععبية ( 6قعععععم  مععععن خعععععالي الععععععر  الاعععععابم للتععععدوي ر 

( 1فقد جععاتت أع ععا ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هععي مععاا   ععرب التععدريس    و  النظرية والعملية بالانة الثانية  الدراسية:املقررات  
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( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت %71.15( 2الل ععة العربيععة    هي مععاا (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي النظر   94.23% 

 ( .%71.15التعبير الحرك     ماا  هي  العم ي  (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي%  100( 2العاب القو     هي ماا أع ا نابة  

 (النظععععر  و التطبيقعععع  املقععععرر الدراسعععع ي وتن يععععذه هععععو الحتععععو  العلمععععي  اختيععععارومعععن خععععالي ذلععععك نجععععد أا مععععن أهععععم عناصععععر 

النظععر  والتطبيقعع (  أ  لعععد الحتععو   واملتكامععلإوهععو ي ععي االهععداي مبا ععر  وذلععك ا ععدي تحقيععم النمععو الشععامل  الدراسعع يإللمقععرر 

 (37:7 ا املقرر الدراس ي  هو ميمو 

خ ععرات املقععرر  اختيععارأهميتعع  عععن  ال تقععلالدراسعع ي  ( ب ا تنظيم محتو  املقععرر 2003 وتيير فا مة عو  ومراا محمد  

 (139:9 الدراس ي  

( اا سياسعععة تطعععوير املقعععررات الدراسعععية تععععد الت ييعععر الحقيقععع  العععذ  1999ويشعععير كعععل معععن مكعععارم هلمعععي و ومحمعععد سععععد  

خاللعع  تجديععد عمليععة التطععوير والت ييععر فععي التتمععب و ممععا لاععتلزم ت ييععر املقععررات الدراسععية او بععع  عناصععرها ف ععي مععن يمكععن مععن 

ج ة تاععاعد املعلمععيا ع ععا تنظععيم عمليععة التعلععيم وتععوفير الشععروا املناسععبة لنجاه ععا ومععن ج ععة اخععر  تاععاعد املتعلمععيا ع ععا الععتعلم 

 (.15-11:  14اا تحقيق ا  املتمثل في بلوغ االهداي التربوية املر 

 (  7الجدول رقم )

 يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الثالثة بشكل عام . 

 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  جيد  است اا  البيانات

 % 6.15 % 21.8 % 72.1 املقررات الدراسية الانة الثالثة

بشععكل  واللاي بال ابة امل وية ملد  است اا  الطال  من املقررات الدراسية بالاععنة الثالثععة(  7يتضح من التدوي رقم  

% 72.1هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   ععععام

وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا  %إ6.15قيمت عععا % وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع   21.8وكانععع  قيمعععة االسعععت اا  املتوسعععطة 

 عام.االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الثالثة بشكل 

 (  8الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثالثة بشكل  

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة اا  جيد است  البيانات

 %3.8 %17.8 %78.4 املقررات الدراسية النظرية الانة الثالثة

 %8.5 %25.8 %65.8 املقررات الدراسية العملية الانة الثالثة

والعمليعععة ( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية النظريعععة 8يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيععععث تبععععيا أا هنععععاى وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا   بشععععكل عععععام بالاععععنة الثالثععععة

% إ وهععذا 3.8% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا 17.8% وكانعع  قيمععة االسععت اا  املتوسععطة 78.4 التيععد  للمقععررات النظريععة

للاعععنة الثالثعععة إ وكعععذلك تبعععيا أا هنعععاى  السعععتجابات الثاليعععة ملعععد  االسعععت اا  معععن الناهيعععة النظريعععةممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب بعععيا ا

% وكانعععع  قيمععععة  65.8وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة 

% إ وهععععذا ممععععا يععععدي ع ععععا وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات 8.5% وأمععععا االسععععت اا  اليعععععي ة كانعععع  قيمت ععععا  25.8االسععععت اا  املتوسععععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الثالثة .
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 املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الثالثة . التكرار والنسبة( يوضح 9الجدول رقم )

 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الثالثة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
األهمية  است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 % ت % ت % ت ال ابية

 78.85 11.5 3 19.2 5 69.2 18 واليام اعلم الحركة  1

 92.31 3.8 1 7.7 2 88.5 23 البحث العلمي 2

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 االهصات والحاس  االلي 3

 92.31 3.8 1 7.7 2 88.5 23 االختبارات والقيات 4

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 (2 رب التدريس   5

 80.77 7.7 2 23.1 6 69.2 18 القوام 6

 76.92 0.0 0 46.2 12 53.8 14 الترويح 7

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 التدري  امليدان  8

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الثالثة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
األهمية  است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 % ت % ت % ت ال ابية

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (3القو   العاب  9

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (3التمباز   10

 67.31 15.4 4 34.6 9 50.0 13 (3الرياضات املائية   11

 90.38 7.7 2 3.8 1 88.5 23 (3التمرينات   12

 73.08 3.8 1 46.2 12 50.0 13 العاب هركية 13

 86.54 3.8 1 19.2 5 76.9 20 (3كر  الطائر    14

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 (3كر  القدم   15

 71.15 7.7 2 42.3 11 50.0 13 (3العاب امليرب   16

 84.62 7.7 2 15.4 4 76.9 20 التخصص 17

 57.69 26.9 7 30.8 8 42.3 11 التعبير الحرك  18

 

 الدراسععععية:( واللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اععععبية ألرات الل ععععرات عععععن املقععععررات 9يتضعععح مععععن جععععدوي رقععععم   

وامععا  %(94.23% الععا 76.92  مععا بععياهيث بل   االهمية ال ابعععية لرا  الل رات للمقععررات النظريععة   النظرية والعملية بالانة الثالثة

( وأا البععععاهثوا إرتيععععوت بععععاملقررات %92.31اي  %57.69مععععا بععععيا   االهميععععة ال اععععبية لععععرا  الل ععععرات هيععععث بل عععع املقععععررات العمليععععة 

لعععم تحصععععل ع ععععا  ألر ععععاوذلعععك  (18و  11 رقععععم فععع كلر ولععععذلك فقععععد تعععم هععععدي املقعععرر  %70الدراسعععية التععععي هصعععل  ع ععععا ناعععبة موافقععععة 

 االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.

الل ععععرات عععععن  ال راتواللععععاي بععععالتكرار وال اععععبة امل ويععععة واالهميععععة ال اععععبية ( 9ي رقععععم  مععععن خععععالي العععععر  الاععععابم للتععععدو  

و فقعععد جعععاتت أع ععا ناعععبة للمقعععرر الدراسععع ي النظعععر  هعععي معععاا   عععرب التعععدريس  املقععررات الدراسعععية : النظريعععة والعمليعععة بالاعععنة الثالثعععة

( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي %76.92 مععاا  التععرويح  هععي(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  %94.23(التععدري  امليععدان  2 
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امليععععرب  مععععاا  لعععععاب العمليععععة (وجععععاتت أقععععل ناععععبة للمقععععرر الدراسعععع ي%92.31( 3مععععاا  العععععاب القععععو    فقععععد جععععاتت أع ععععا ناععععبة هععععي

 (.%  70املقررات التي هصل  ع ا أقل من    ( مالهظة هذه ال ا  بعد هدي71.15%( 3 

( اا التقعععويم لععععد مقومعععا اساسعععيا معععن مقومعععات 1999ولي عععا زهعععراا   (إ1999ومحمعععد سععععد   هلمعععيإويت عععم كعععل معععن مكعععارم 

املقععرر  مععا يحققعع العمليععة التربويععة فمععن خاللعع  ناععتطيب قيععات قععدر  املععتعلم ومععد  تحصععيل  وت ععليص نتععائ  عمليععة الععتعلم ومععد  

فالتقويعم هو وسيعلة التع  يمكن للمعلم او املتعلم وكل من ل  صععلة بالعملية التعليمية اا يتعري عععن  ريقعع    اهدايإمن    الدراس ي

 (.68:11 (  51:14 وهو عملية ماتمر  باستمرار املقرر الدراس ي   تعلم إع ا املاتو  الذ  وصل الي  املتعلم في  

( ع عععا انععع  2( 2001( و البشعععير ابولتيلععع  القنطعععر   6( 2011تحعععي  وييعععير فعععي هعععذا الصعععدا كعععل معععن عبدالحميعععد محمعععد ف

البععععد مععععن اسععععتمرار عمليععععة التقععععويم مععععن بدايععععة اختيععععار املقععععررات الدراسععععية لكععععل سععععنة اراسععععية الععععا ر ايتعععع  للوقععععوي ع ععععا مععععد  مالئمععععة 

كانععع  النظريعععة او التطبيقيعععة و هتعععى تاعععاعد ع عععا تحقيعععم اهعععداف ا بصعععور  سعععليمة و ع عععا اا يكعععوا  سعععو ومناسعععبة املقعععررات الدراسعععية 

 .(النظر  والتطبيق  هناى تنو  في اسالي  التقويم للتانبيا  

 (10الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية بالسنة الرابعة بشكل 

 است اا  ضعي ة است اا  متوسطة جيد  است اا  البيانات

 %5.95 %23.45 %70.6 املقررات الدراسية الانة الرابعة

 الطالععع  معععن املقعععررات الدراسعععية بالاعععنة الرابععععة( واللعععاي بال اعععبة امل ويعععة ملعععد  اسعععت اا  10يتضعععح معععن التعععدوي رقعععم  

هيعععث تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب معنويعععة بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  التيعععد   بشعععكل ععععام

فععروب وهذا مما يععدي ع ععا وجععوا  %إ5.95% وأما االست اا  اليعي ة كان  قيمت ا 23.45% وكان  قيمة االست اا  املتوسطة  70.6

 عام.بيا االستجابات الثالية ملد  االست اا  من املقررات الدراسية للانة الرابعة بشكل  

 (  11الجدول رقم )

 عام. يوضح النسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من املقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة الرابعة بشكل  

  ةاست اا  ضعي است اا  متوسطة است اا  جيد  البيانات

 %4.7 %21.4 %73.9 املقررات الدراسية النظرية الانة الرابعة

 %7.2 %25.5 %67.3 املقررات الدراسية العملية الانة الرابعة

( واللععاي بال اععبة امل ويععة ملععد  اسععت اا  الطالعع  مععن املقععررات الدراسععية النظريععة والعمليععة 11يتضععح مععن التععدوي رقععم  

تبعععيا أا هنعععاى وجعععوا فعععروب بعععيا االسعععتجابات ملعععد  االسعععت اا  هيعععث تراوهععع  قيمعععة االسعععت اا  هيعععث  بشعععكل ععععام بالاعععنة الرابععععة

% إ وهععذا  4.7% وأمععا االسععت اا  اليعععي ة كانعع  قيمت ععا  21.4% وكان  قيمة االست اا  املتوسطة   73.9  التيد  للمقررات النظرية

ن الناهيععة النظريعععة للاععنة الرابعععة إ وكعععذلك تبععيا أا هنعععاى ممععا يععدي ع عععا وجععوا فععروب بعععيا االسععتجابات الثاليعععة ملععد  االسععت اا  مععع 

% وكانعععع  قيمععععة  67.3وجععععوا فععععروب بععععيا االسععععتجابات ملععععد  االسععععت اا  هيععععث تراوهعععع  قيمععععة االسععععت اا  التيععععد  للمقععععررات العمليععععة 

بعععيا االسعععتجابات  % إ وهعععذا ممعععا يعععدي ع عععا وجعععوا فعععروب 7.2% وأمعععا االسعععت اا  اليععععي ة كانععع  قيمت عععا  25.5االسعععت اا  املتوسعععطة 

 الثالية ملد  االست اا  من الناهية العملية للانة الرابعة.
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 (  12الجدول رقم )

 الرابعة. يوضح التكرار والنسبة املئوية ملدى استفادة الطالب من كل مقرر من مقررات الدراسية النظرية والعملية بالسنة 

 املقررات الدراسية النظرية بالسنة الرابعة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 80.77 0.0 0 38.5 10 61.5 16 الثقافة االسالمية 1

 94.23 0.0 0 11.5 3 88.5 23 قاعة البحث 2

 96.15 0.0 0 7.7 2 92.3 24 التدري  الريا  ي 3

 82.69 3.8 1 26.9 7 69.2 18 املنا ج وال رام  4

 80.77 11.5 3 15.4 4 73.1 19 العال  الطبي ي 5

 69.23 11.5 3 38.5 10 50.0 13 رياضة املعاقيا 6

 88.46 3.8 1 15.4 4 80.8 21 االصابات الرياضية 7

 90.38 3.8 1 11.5 3 84.6 22 (2التدري  امليدان    8

 78.85 7.7 2 26.9 7 65.4 17 مشرو  التخر  9

 املقررات الدراسية العملية بالسنة الرابعة 

 املقرر الدراس ي  املاا ( ر ت
 است اا  ضعي ة  است اا  متوسطة  است اا  جيد 

 األهمية ال ابية 
 % ت % ت % ت

 92.31 0.0 0 15.4 4 84.6 22 (4العاب القو    10

 90.38 3.8 1 11.5 3 84.6 22 (4التمرينات   11

 67.31 15.4 4 34.6 9 50.0 13 (4الرياضات املائية   12

 69.23 15.4 4 30.8 8 53.8 14 (4التمباز   13

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (4كر  الالة   14

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 (4كر  اليد   15

 75.00 7.7 2 34.6 9 57.7 15 التخييم واملعاكرات 16

 96.15 0.0 0 7.7 2 92.3 24 التخصص 17

 

 الدراسعععية:الل ععرات عععن املقععررات  ال رات( واللععاي بععالتكرار وال اععبة امل ويععة واالهميععة ال اععبية 12يتضععح مععن جععدوي رقععم  

 %(94.23% الععا 69.23  مععا بععيابل عع  االهميععة ال ابعععععية لععرا  الل ععرات للمقععررات النظريععة  الرابعععةإ هيععثالنظريععة والعمليععة بالاععنة 

( وأا البععاهثوا إرتيععوت بععاملقررات %96.15 الععا% .67.31مععا بععيا   االهميععة ال اععبية لععرا  الل ععرات بل عع هيععث وامععا املقععررات العمليععة 

لععم تحصععل  ألر ععا( وذلععك 13و 12و  6 املقععررات أرقععام  هععذيفعع كلر ولععذلك فقععد تععم  % 70الدراسععية التععي هصععل  ع ععا ناععبة موافقععة 

 ع ا االهمية ال ابية التي ارتي ا الباهثوا.
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الل ععععرات عععععن  ال راتواللععععاي بعععالتكرار وال اععععبة امل ويعععة واالهميععععة ال اعععبية ( 12ر  الاععععابم للتعععدوي رقععععم  معععن خععععالي العععع  

و فقد جاتت أع ا ناععبة للمقععرر الدراسعع ي النظععر  هععي مععاا  التععدري  الريا عع ي  املقررات الدراسية : النظرية والعملية بالانة الرابعة

( أمععا املقععرر الدراسعع ي العم ععي فقععد جععاتت %78.85التخععر   مععاا  مشععرو  النظععر  هععي(وجععاتت أقععل ناععبة للمقععرر الدراسعع ي 96.15% 

(والتخيععيم 4(وكععر  اليععد  4الالة   ماا  كر  هي العم ي (وجاتت أقل نابة للمقرر الدراس ي%96.15ماا  التخصص   أع ا نابة هي

 (.%  70   املقررات التي هصل  ع ا أقل من  هذي( مالهظة هذه ال ا  بعد  %75.00واملعاكرات 

( اا املقعععععرر الدراسععععع ي عبعععععار  ععععععن موضعععععوعات العععععتعلم املععععع خوذ  معععععن املعععععاا  2003ومعععععراا نجلعععععة   وتيعععععير فا معععععة ععععععو  و

تتطلبعع  مععن م ععارات لععذلك هععو إ ععماي املعرفععة  مععن هقععائم وم ععاهيم ومععا مععا تحتويعع التعليمية سو  كان  املاا  نظرية او عملية وهي 

 ( .137:9 ية أم ان عالية ا دي تحقيم النمو الشامل للمتعلم املقرر الدراس ي من خ رات معرفية أم م ار   ما يتيمن املنمتية لكل  

( أنعع  عنععد اختيععار املقععرر الدراسعع ي يجعع  اا يكععوا مصععمم املقععرر 2003وع ععي التمععل   اللقععا، إويت ععم البععاهثوا مععب أهمععد 

علمعععيا واكاعععاا م امل عععارات ملمعععا املامعععا تامعععا بالتانععع  النظعععر  والتطبيقععع  الا اختيعععار املقعععرر يجععع  اا لعمعععل ع عععا النمعععو املتعععوازا للمت

 (.105:1 الحياتية التي تك ل ل م الحيا  الكريمة 

 والتوصيات:االستنتاجات  -

 االستنتاجات : -

 في ضوت املنمج املاتخدم وعر  ومناقشة النتائ  التي تحصل علي ا الباهثوا تم التوصل الا االست تاجات التالية :

   ماتمر .قررات الدراسية بص ة . هناى بع  أوج  القصور في تقويم بع  امل1

 .للممارسة العملية  التطبيقية   وغير كافي  . الوق  اللصص لدراسة بع  املقررات الدراسية غير مناس 2

 ومثالية.. عدم مراعا  ال روب ال راية واستعدااات وقدرات الطلبة في بع  املقررات الدراسية بصور  صحيحة  3

 . عدم وجوا استمرار وتتابب وتكامل وربط في محتو  بع  املقررات الدراسية.4

 كافية .. عدم مراعا  التنو  وت عيل األاوات والوسائل التعليمية املااعد  في  رب التدريس بصور   5

 . عدم التنو  بصور  كافية في  رب وأسالي  التدريس املاتخدمة .6

. عععععدم مشععععاركة بععععع  أعيععععات هي ععععة التععععدريس والل ععععرات واملتخصصععععيا فععععي املنععععا ج و ععععرب التععععدريس فععععي وضععععب بععععع  املقععععررات 7

 الدراسية.

 التوصيات : -

  يلي:في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوص ى الباحثو  بما 

   ماتمر .وضرور  التقويم بص ة    الدراسيةإوج  القصور في تقويم بع  املقررات  سد أ. 1

 تخصيص الوق  املناس  لدراسة بع  املقررات الدراسية للممارسة العملية   التطبيقية  . .2

 ومثالية.ضرور  مراعا  ال روب ال راية واستعدااات وقدرات الطلبة في بع  املقررات الدراسية بصور  صحيحة   .3

 ضرور  ت عيل وتدعيم استمرار وتتابب وتكامل وربط في محتو  بع  املقررات الدراسية . .4

 ضرور  مراعا  التنو  وت عيل األاوات والوسائل التعليمية املااعد  في  رب التدريس بصور  كافية . .5

 املاتخدمة.. ضرور  التنو  بصور  كافية في  رب وأسالي  التدريس  6

ت . ضعععععرور  مشعععععاركة بعععععع  أعيعععععات هي عععععة التعععععدريس والل عععععرات واملتخصصعععععيا فعععععي املنعععععا ج و عععععرب التعععععدريس فعععععي وضعععععب بعععععع  املقعععععررا7

 الدراسية.
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