
 
 

 

                                                                                                                   8413    

 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم  مؤتمرال

 رؤية مقترحة في تطوير الرياضة المدرسية في أطار منظومة 
0202رؤية 

 رضوان مصطغي رضوان أحمد د/*
 د/ محمد راصم محمد زازي**  

 مقدمة ومشكلة البحث:
 إكساب إلى تيدؼ التي األساسية، التربية فروع أحد الرياضَية التربية تعد  

 الرياضية بالتماريف القياـ مىع تدريبو ثـ ومف والمعرفة، واالتجاىات القيـ الفرد
 تحقيق إلى تسعى أنيا أي متكامل، بشكل شخصيتو تكويف في تسيـ التي

 (44:11).والجسدي العقمي المستوى  بيف التوازف 
 عمى الجميورية رئيس حرص ىو الرياضة أىمية مف أف إلى وأشارت

 أف إلى منوىة خاص، بشكل المدرسية والرياضة عاـ بشكل بالرياضة االىتماـ
 ممارسة عمي كبير بشكل تعتمد والتي المصري  اإلنساف بناء مرحمة بداية

 إكساب خالؿ مف المتوازنة الشخصية بناء في كبير بشكل تساىـ التي األنشطة
 جماعة، في والعمل والقيادة، وتقبمو، اآلخر وحب البدنية، الصحة الطالب
نكار والتعاوف، اآلخر، واحتراـ  تدعـ التي األخالقية قيـال مف والعديد الذات، وا 
 (11:42).المتزنة الشخصية بناء

 العديد بتنظيـ تقـو والتعميـ التربية وزارة أف عمى "،ايمان حسنوأكدت "
 العاـ مدار عمي الجماعية أو الفردية سواء بالفتيات الخاصة المسابقات مف

 واالرشادية الكشفية والمسابقات المختمفة لأللعاب التدريب مراكز وكذلؾ
 (41:4) .المدرسية العربية والدورات العربية والمؤتمرات الرياضية والعروض

 التعميـ بوزارة الرياضية التربية قطاع لجنة رئيس "درويش كمالوأكد "
قة المتكاممة العمميات مف مجموعة بأنيا اإلدارة مفيـو عف العالي،  والمنس 
 إدارة أف موضحا راقبة،الم وكذلؾ والتنظيـ، والتوجيو، التخطيط، عمى المبنية

                                                           

 .أستاذ مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة العريش *
 .في المناىج وطرؽ التدريس كمية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية دكتوراه **
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 أو التعميمية اإلدارة أيضا   وتسمى التربوية اإلدارة أو التربوية المؤسسات
 بما وذلؾ معيف، مجتمع في التعميـ بيا يوجو التي الطريقة ىي المدرسية،

 االتجاىات مع وكذلؾ فيو، الموجودة األيديولوجية ومع أوضاعو مع يتالءـ
 .ليا والمخطط الموضوعة األىداؼ لتحقيق وذلؾ بو، السائدة التربوية الفكرية

(41:1) 
 وطرؽ  المناىج بقسـ المدرسية الرياضة أستاذ "المجيد عبد علي" وضح

، الرياضية التربية كمية التدريس  في وفعاال   بارزا دورا تمعب الرياضة أف باليـر
 إلى باإلضافة الرياضية ومواىبو قدراتو تنمية خالؿ مف الفرد شخصية بناء
 في العمل تطوير في المجتمع واحتياجات يتناسب بما سموكو وتغيير عديلت

 لتكويف الفعالة الوسائل جممة مف تعد التي المدرسية الرياضية األنشطة مجاؿ
 الخبرات وتبادؿ واالندماج والتواصل لمقاء طيبة فرصة وكونيا الناشئة وتربية
 آفة لتجنيبيـ ووجداني نفسي توازف  لتحقيق وترسيخيا الصحية العادات وتعمـ

 والتحصيل الدراسة عمى تساعدىـ ألنيا عمييـ بالنفع يعود مما االنحراؼ
(41:8) .ولمجتمعيـ وألسرىـ ألنفسيـ صالحيف مواطنيف وتجعميـ

ا السيسي  رسالة الرئيسولذا كانت  كانت ذات شقيف، األوؿ كاف موجي 
ألولياء األمور لتنبيييـ إلى ضرورة اىتماـ أبنائيـ بالتربية الرياضية كما ييتموف 
بباقي المواد الدراسية، أما الشق الثاني كاف رسالة تمقتيا وزارة التربية والتعميـ، 

يحات الرئيس، وحتى اعتماد القرار وبدأت تحركاتيا الجادة لتنفيذىا، منذ تصر 
ونص القرار في مادتو السادسة عمى اعتبار "، 1243لسنة  434الوزاري رقـ 

ا دراسي ا، يمارسو جميع الطالب، ويعقد لو تقييـ عممي  التربية الرياضية منيج 
في نياية كل فصل دراسي، وال تضاؼ درجاتو إلى المجموع الكمي، ويعتبر 

 ".ؾ لممرة األولي في تاريخ التعميـ المصري مادة نجاح ورسوب وذل
رئيس الجميورية عمى  وأشارت إلى أف مف أىمية الرياضة ىو حرص

االىتماـ بالرياضة بشكل عاـ والرياضة المدرسية بشكل خاص، منوىة إلى أف 
بداية مرحمة بناء اإلنساف المصري والتي تعتمد بشكل كبير عمي ممارسة 

https://www.masrawy.com/news/Tag/5483/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#bodykeywords
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بير في بناء الشخصية المتوازنة مف خالؿ إكساب األنشطة التي تساىـ بشكل ك
الطالب الصحة البدنية، وحب اآلخر وتقبمو، والقيادة، والعمل في جماعة، 
نكار الذات، والعديد مف القيـ األخالقية التي تدعـ  واحتراـ اآلخر، والتعاوف، وا 

 .بناء الشخصية المتزنة

 أهمية الدراسة :
رة مناىج وضع -   لتكنولوجيا النيج عمي مطوَّ
 المنيجية لمتنظيمات طبقا التدريس االستراتيجيات استخداـ -
 (أساسية مادة)  الرياضية التربية لمادة لمتقويـ منياجية وضع -
 الرياضية المنظومة لمواكبة المعمـ الطالب تأىيل -
  رياضيا   الموىوبيف وتنمية ورعاية واكتشاؼ الرياضي االستثمار دعـ -
  وتقوية القويـ، والسموؾ التربوية القيـ منظومة وتنمية لميا ،عا مصر لتمثيل   
 الطالب نفوس فى الرياضية الروح   

 أهداف الدراسة : 
"رؤية مقترحة في تطوير الرياضة تيدؼ الدراسة الي التواصل الي 

 ومنيا الي :  "1282المدرسية في أطار منظومة رؤية 
 التنظيمات المنيجيةمنيج لمادة التربية الرياضية في اطار  -4
 تأىيل المعمميف في أطار متطمبات وميارات القرف الحادي والعشروف  -1
 استخداـ منظومة التقويـ  التربوي   -8

 تساؤالت  الدراسة :
 الرياضية التربية مناىج تطوير -4
 تأىيل المعمميف  -1
 الطالب )المتعمميف( -8
 حصة التربية الرياضية  -1
 التقويـ  -1
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 ل األول: تطوير مناهج التربية الرياضية التساؤ
 ندرة أىميا مف الجوانب مف عدد في قصور تعاني المناىج بعض إف

 عدـ أو توفرىا وندرة المنيج، وتدريس لمتعمـ المقترحة التعميـ تكنولوجيا وسائل
 مراعاة عدـ إلى بإضافة األحواؿ معظـ في الستخداميا المعينة الجيات أىمية

 ضل في المتخمفة نموىـ مراحل عبر المتعمميف لحاجات ةالحالي المناىج
 الربط إلى تحتاج أنيا كما، الجديدة والتقنية واالقتصادية االجتماعية التغيرات

 الميارات تنمية إلى افتقارىا إلى إضافة   المعاصرة، العممية والحياة العمـ بيف
 حل وميارات عياإلبدا  التفكير وميارات الناقد التفكير ميارات مثل العقمية

 (1:11.)المشكالت
لقد فرضت التكنولوجيا نفسيا عمى النظـ التعميمية لما أحدثتو مف 
تغيرات جوىرية في العالقات والمفاىيـ وأنماط الحياة المختمفة، ويعتبر المنيج 
مف األركاف األساسية في العممية التعميمية التي البد مف أف تستجيب ليذا 

نيج صمب العممية التعميمية والذي مف خاللو يتـ رسـ المتغير، حيث يعتبر الم
خارطة الطريق لموصوؿ إلى أىداؼ العممية التعميمية، وقد أعاد التطور 
التكنولوجي تشكيل آليات التعاطي مع مستويات األىداؼ المختمفة وطرؽ 
التعامل معيا فكاف البد لمتكنولوجيا مف أف تسيـ أيضا  في تسييل الوصوؿ إلى 

 (4:41)..ىداؼتمؾ األ
تطوير المنيج طبيعة   أف مف عوامل (7122) "اللطيف عبد" أشار

المتعمميف حيث أف ال تقـو عمى جوانب معرفية فقط بل تقوـ عمى جوانب 
متعددة معرفية، وميارة، وانفعالية ومادية واجتماعية وفردية...وغيرىا، وكذلؾ 

اعيا  واقتصاديا  طبيعة المجتمع فمجتمع األمس ليس كمجتمع األمس اجتم
وثقافيا  وسياسيا  فكل شيء يتغير ولكي يستطيع المجتمع مواجية تمؾ التغيرات 
بنجاح يجب أف يكوف ىناؾ إعداد جيد ألفراده يتناسب مع تمؾ التغيرات 
والتحديات وذلؾ مف خالؿ إعادة النظر في المنيج ووضع التصورات التي 
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اؼ إلى أف مف العوامل تمؾ تتناسب مع المجتمع وطبيعتو وتحدياتو، وأض
التغيرات في طبيعة العصر في شتى المجاالت كالتطور في وسائل االتصاالت 

  (1:81)..والعولمة والثورة المعموماتية والتكنولوجية
الى تطوير  ةمف العوامل الداعي (1247) "الدين نصر هيام" وتشير
والتركيز عمى  ةميميالتع ةاعتبار الطالب محور العممي ةالرياضي ةمناىج التربي

االىتماـ باستخداـ التقنيات والوسائل  ةوالخبر  ةنشاط الطالب في اكتساب المعرف
وصاالت التدريب الحديثة مثل الحاسب االلي والمختبرات  ةالحديث ةالتعميمي

او  بيئتيـوغيرىا مف وسائل مصادر التعمـ ربط المناىج في حياه الطالب و 
كد مف أوالكيف عند معالجو المحتوى الدراسي التمجتمعاتيـ التوازف بيف الكـ 

 (48:1) .تنوع استراتيجيات وطرؽ التدريس مف موقف الى اخر
 تطور أف (1247) "عاصم دمحم حمص، دمحم محسن" مف كل يؤكد

 التعميـ تكنولوجيا أنشطة جميع في شاممة نيضة خالؿ مف يتـ التعميمية العممية
   (3:11) التعميـ مراحل جميع في المتعددة ووسائميا

 التكنولوجي التطور خالؿ مف أف (1244) "البغدادي رضا دمحم" ويرى 
 التعميـ تكنولوجيا جعل مف البد خاص بوجو والتعمـ التعميـ وتكنولوجيا عاـ بوجو

 مراحل جميع في كافة التعميمية العممية عمى والقائميف لممتعمميف واجبة ضرورة
 (3:11) التعميمية العممية ءةكفا مستوى  لرفع الجامعي التعميـ

  الثاني : تأهيل المعلمين التساؤل -

 وتطوير تحسيف إلى حتما   سيؤدي وثقافيا   وعمميا   مينيا   المعمميف نمو أف
 والتركيز المعمـ بنوع االىتماـ الضروري  مف كاف ليذا ونتيجة، التعميمية العممية
 تنظيـ مف البد كذلؾ عمل،ال أثناء والتدريب التأىيل برامج وتطوير تجديد عمى
 في القصور جوانب تالفي عمى تساعد بطريقة والتدريب التأىيل برامج

 وىذا أفضل بصورة التعميمية العممية أغراض وتحقيق القبمي اإلعداد مؤسسات
. مستمرة عممية المعمميف وتدريب تأىيل مسألة اعتبار بالضرورة يتطمب

(1:11) 
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 لمين(الثالث : الطالب )المتع التساؤل
اليدؼ الرئيسى مف عمميا ىو اكتشاؼ ورعاية »المجنة أف  أكدت

، مف خالؿ إنشاء مركز متخصص لرعاية )المتعمميف( الموىوبيف رياضيا  
واكتشاؼ وتوجيو ىؤالء الموىوبيف لكل مجموعة مف المدارس، ليصعد مف 
خالؿ المركز أصحاب المواىب إلى مركز مجمع عمى مستوى المحافظة، تحت 

 (44:1).ؼ فرع االتحاد المصرى لمرياضة المدرسيةإشرا
ب ويكوف ذلؾ مف  لتحسيف وتطوير التعميـ ال بد  مف االىتماـ بالطال 

مساعدة الطالب عمى بناء مشاريع  :خالؿ التركيز عمى العديد مف النقاط
ب القائـ عمى دمج التخصصات ذات العالقة ، البحث العممي دريس الطال 

 (1243)غازي ـ.،  ببعضيا
ـ( أف التربية الرياضية تعمل 1224" )دمحم سعد زغلول وآخرون ويذكر "

عمى تحقيق غايتيا عف طريق األىداؼ المعرفية والحركية  واالنفعالية 
مستخدمة فى ذلؾ تكنولوجيا التعميـ التى تحتاج إلى معمـ ناجح يتقف المادة 

مات االبتكارية العممية وأساليب التدريس الحديثة وأف يكوف ممما  باالستخدا
لموسائط وكيفية بناء المواقف التعميمية وتصميميا بطريقة تتمشى مع حاجات 

 (421، 428: 41) المتعمميف وخصائصيـ العقمية والنفسية والحركية.
الرابع :حصة التربية الرياضية  التساؤل

 المتكامل البناء لتحقيق الرئيسي الييكل والرياضية التربية حصة تعتبر
 صغيرة وحدات إلى الدراسي العاـ خالؿ الموزع والرياضية البدنية التربية لمنياج
 والرياضية البدنية التربية حصص وتنفيذ ككل، المنياج أىداؼ بتحقيق تنتيي
 (4:11) المعمـ. واجبات أحد يعتبر

 العمميات مف والرياضية البدنية التربية لدرس التخطيط عممية تعتبر
 أضرار مف التالميذ تحمي حيث سوى  حد التمميذ عمىو  لممعمـ اليامة التربوية
 والمعمومات مف المعارؼ وبكثير حركية وخبرات بميارات وتزويدىـ االرتجاؿ
 وتسيل وعرضو الدرس تسير عف عاـ الحصة تسير عف تصور لألستاذ وتمنح
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 والرياضية البدنية التربية مدرس عمى يجب لذالؾ المستمرة المراقبة عميو عممية
 تصور اكتساب مف يتمكف حتى والالزميف الكافييف والجيد الوقت طييايع أف

 عمميتي لتنظيـ األدوات المستخدمة مجموعة وعف التعميمية لممواقف مسبق
 (41:11) والتعمـ التعميـ

 أىـ عمى التعرؼ بيدؼ دراسة( 1241) "وفرحان ضايع" مف كل أجرى 
 وجية مف ديالي محافظة في البنيف لثانويات الرياضية التربية معوقات درس

 الدراسة عينة وتكونت الوصفي، المنيج مستخدميف ومشرؼ المادة مدرسي نظر
 المالعب توفر عدـ الدراسة نتائج أىـ ومف ( مشرفيف،42و) مدرس 422 مف

  .األلعاب نوع مع يتناسب بما باألدوات والوسائل والمجيزة بالمدارس الخاصة
الخامس: التقويم  التساؤل -

 المجاؿ في السموؾ في مرغوبة تغيرات استحداث تستيدؼ عممية بيةالتر 
 التعمـ بأف االفتراض يمكف ال أنو يعنى وىذا، حركي والنفس واالنفعالي المعرفي

 واستخداـ المستجدة التغييرات لبعض التقويـ مف نوع يجر لـ ما فعال   حدث قد
 (7:41) .نتائجو وتفسير التقويـ في المتبعة المالئمة األساليب
دأت عمميػػة التقػػويـ تتبمػػور فػػي شػػكل نمػػاذج عديػػدة لتقػػويـ المػػنيج يركػػز بػػ

كػػل منيػػا عمػػى جانػػب معػػيف فػػي التقػػويـ أسػػيـ إسػػياما كبيػػرا فػػي بمػػورة مفاىيمػػو 
جراءاتػػو، كمػػا أسػػيـ فػػي توسػػيع عمميػػة التقػػويـ وا غنائيػػا، وفػػى  وتحسػػيف طرائػػق وا 

مػػف عػػدة نمػػاذج تقويميػػة  الوقػػت الحاضػػر تميػػل الدراسػػات المعاصػػرة إلػػى اإلفػػادة
 (8:11) في آف واحد وسوؼ نعرض إلى بعض النماذج

:ويػػرتبط ىػػذا  السػػياؽ والمػػدخالت والعمميػػات والمخرجػػات –  نمػػوذج §
 النموذج بالعالـ "ستافيل بيـ " وينقسـ إلى أربعة أوجو :
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يعتبػػػػػر تقػػػػػويـ الظػػػػػروؼ المحيطػػػػػة بالتصػػػػػميـ  تقػػػػػويـ الظػػػػػروؼ المحيطػػػػػة: (4
 يمي )المنيج( ىو المكاف األوؿ لعممية التقويـ.التعم

تقػويـ المصػادر واإلمكانيػات المسػتخدمة لتحقيػق األىػداؼ  تقويـ المخػالت: (1
 وىو المكوف الثاني لعممية التقويـ.

تقػػػويـ العمميػػػات وتكنولوجيػػػا التعمػػػيـ واألنشػػػطة  تقػػػويـ العمميػػػات أو الطػػػرؽ: (8
 لعممية التقويـ.المكوف الثالث  التدريسية وىووالمداخل 

 تعتبر المخرجات والنواتج المقـو الرابع لعممية التقويـ. تقويـ المخرجات: (1
 :التعليق 

فػػي التسػػاؤؿ األوؿ: تطػػوير المنػػاىج ركػػزت الدراسػػات عمػػي نػػدوره عنصػػر  -4
التكنولوجيػػػػا فػػػػي عمميػػػػة التطػػػػوير شػػػػموؿ عمميػػػػة التطػػػػوير عمػػػػي الجوانػػػػب 

يػػػة والتنظيمػػػات المنيجيػػػة مػػػف خػػػالؿ المتعػػػددة مػػػف الناحيػػػة المعرفيػػػة والثقاف
 القػػػػيـ -المسػػػػاندة المصػػػػادر -التقػػػػويـ -التعميميػػػػة المػػػػواد والوسػػػػائل تكامػػػػل
 الشير عمي مدي مخرجات الوحدة -التربوية

تأىيػػػل المعممػػػيف ركػػػزت الدراسػػػات عمػػػي جوانػػػب التأىيػػػل   التسػػػاؤؿ الثػػػاني:  -1
 وتطػػوير تحسػيف إلػى حتمػػا   سػيؤدي وثقافيػا   وعمميػا   مينيػػا   المعممػيف فػي نمػو
التعميمية العممية

التسػػاؤؿ الثالػػث: الطػػالب )المتعممػػيف( وضػػع محػػاور لتطػػوير الطػػالب فػػي  -8
 اطار مؤشرات الرؤية 

 درس معوقػػػات أىػػػـ عمػػػى درس التربيػػػة الرياضػػػية التعػػػرؼ التسػػػاؤؿ الرابػػػع: -4
 الرياضية والعمل عمي تطويرىا التربية

مػػػة لمتقػػػويـ فػػػي مػػػادة التسػػػاؤؿ الخػػػامس: التقػػػويـ التركيػػػز عمػػػي عمػػػل منظو  -1
 التربية الرياضية 

جميع الدراسات السابقة استخدمت المػنيج الوصػفي واسػتخداـ عينػة البحػث 
شرفيف وىػـ عناصػر التطػوير والتأىيػل ممف معمميف ومتعمميف ومدراء المدارس و 

 لمنظومة الرؤية المقترحة 
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  التطوير عممية في التكنولوجية المستحدثات استخداـ -4

  المعمميف احتياجات مع المتطورة ىجالمنا مالئمة -1

  التطوير عممية في والتقويـ النظـ منيجية استخداـ -8

 جراء الدراسة  إ
 الدراسةمنهج

  .سةار  الد لطبيعة لمالءمتو وذلؾ  الوصفى المسحى المنيج الباحثيف استخدـ

 :الدراسةعينة

مف معممي التربية  ثمةمم العشوائية بالطريقة  البحث عينة الباحثيف باختيار قاـ     
( 12الشػيخ حيػث بمػد عػددىـ ) ة كفػرظػبمحاف دارة الحاموؿ التعميميةإلالرياضية 
، إدارة (1) مػػوجييف التربيػػة الرياضػػية( معممػػة مػػف التربيػػة الرياضػػية 41معمػػـ و)

( 41( معمػـ و)12العريش التعميميػة بمحافظػة شػماؿ سػيناء وحيػث بمػد عػددىـ )
 العممػػي التربيػػة مشػػرفي) الجامعػػة أسػػاتذة (1) اضػػيةمػػوجييف التربيػػة الريمعممػػة 
 (41:1)( 1) عددىـ (الرياضي التربية لمادة
 :  وىى مراحل لثالث وفقا   الدراسة إجراء تـ

 ":  األعداد"  األولى المرحلة
 المػػػراد األساسػػػية والمتغيػػػرات وأىدافػػػو مجاالتػػػو لمبحػػػث العػػػاـ اإلطػػػار تحديػػػد -

 جمػػػع ووسػػػائل المالئمػػػة واألدوات حػػػثالب خطػػػوات تحديػػػد وكػػػذلؾ تحميميػػػا
 السػابقة والدراسػات واألجنبيػة العربيػة المصػادر إلػى بػالرجوع وذلػؾ البيانات
 . العالمية المعمومات شبكة وكذلؾ

و)أدارة  (أدارة الحػػػػاموؿ التعميميػػػػة)بالدراسػػػػة  المعنيػػػػة الجيػػػػات مػػػػع االتفػػػػاؽ -
المعممات لمتربيػة عمي عدد المعمميف و  اإلطالع أجل مف العريش التعميمية(

 إلجػػػػػراءو)أدارة العػػػػػريش التعميميػػػػػة(  )أدارة الحػػػػػاموؿ التعميميػػػػػة(الرياضػػػػػية 
مثػل توزيػع االسػػتبيانات والتواصػل مػع أسػاتذة الجامعػػة  والتنظيمػات الدراسػة

  .والموجييف مف قبل إدارة التعميـ
 . ودقتيا صالحيتيا مف والتأكد المطموبة واألجيزة األدوات إعداد -

 " : االستطالعية الدراسات" الثانية المرحلة
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 :  األولى االستطالعية الدراسة
مف معممي التربيػة  معمميف( 42) قواميا عينة عمى بإجرائيا الباحثيف قاـ

 :  منيا اليدؼ وكاف 4/44/1243 يوـ الرياضية فى
  الدراسة والموافقات مف الجية االدارية بأجراء الدراسة. صالحية مف التأكد -4

 " : األساسية الدراسة" الثالثة المرحلة
قػػاـ البػػاحثيف بػػإجراء القياسػػات عمػػي عينػػة البحػػث مػػف و العمػػر و عمػػر 

 السجالت الوظيفية  الممارسة الفعمية لمينة التدريس مف خالؿ

 جمع البيانات  وسائل أدوات: ثالثا  
 وىي الدراسة اىداؼ لتحقيق الالزمة واالدوات الوسائل الباحثيف استخدـ

المراجػػػع العمميػػػة والدراسػػػات السػػػابقة ذات العالقػػػة بتطػػػوير المنػػػاىج، تأىيػػػل  -4
 المعمميف، وحصة التربية الرياضية، والتقويـ.

العبػارات التػى تػدور حوليػا  عينة البحػث عػف الخبراء أراء لمعرفة االستبياف - 1
   محاور الدراسة.

 (1جدول رقم )
 جدول يبين التجانس بين افراد العينة

يرات المتع
 األحصائيظ

الودط 
 الحدابي

األنحراف  الوديط
 المطياري

 التغلطح األلتواء

 2.744 2.323- 4.41 88.2 88.1 العمر
 2.148- 2.111 1.44 42.22 42.1 مدة الممارسة

 1.1=  1 حرية ودرجة 2.21 معنوية مستوى  عند الجدولية ت قيمة
، 2.111صػػر بػػيف )( أف قػػيـ معامػػل االلتػػواء تنح4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )       
وىػػو مػػا يشػػير الػػى تماثػػل البيانػػات حػػوؿ  4( وأف جميعيػػا تقػػع بػػيف  -2.117

محػػور المنحنػػى تقريبػػا ، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف جميػػع قػػيـ معامػػل الػػتفمطح 
( وأف ىػذه القػيـ إنحصػرت بػيف 2.148-:2.744 -لعينة البحث تراوحت بيف )

المنحنػػػى االعتػػػدالى فػػػى ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف جميػػػع أفػػػراد العينػػػة تقػػػع تحػػػت  8 
متغيػػرات العمػػر ومػػدة الممارسػػة  ممػػا يشػػير الػػى تجػػانس أفػػراد عينػػة البحػػث فػػى 

 المتغيرات المختارة.
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 (0جدول رقم )
 جدول يبين التجانس بين افراد العينة من حيث العدد

المتعيرات  االدرات 
 األحصائيظ

الودط 
 الحدابي

األنحراف  الوديط
 المطياري

 التغلطح األلتواء

أدارة الحػػػػػػاموؿ 
التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
محافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كفرالشيخ 

 2.144 2.33 47.122 71.22 71 عدد المدارس
 2.814- -2.18 2.14 12.22 12 عدد المعمميف
 2.22 2.24 2.41 41.22 41 عدد المعممات
 2.22 2.22 2.224 1.22 1 عدد الموجييف

العػػػػػػػػػريش أدارة 
 التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
بمحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 شماؿ سيناء 

 -2.81 2.14 1.81 81.22 81 عدد المدارس
 2.211 -2.18 0.21 12.22 12 عدد المعمميف
 2.22 2.24 0.14 41.22 41 عدد المعممات
 2.22 2.22 0.001 1.22 1 عدد الموجييف

، -2.18( أف قػػيـ معامػػل االلتػػواء تنحصػػر بػػيف )8يتضػػح مػػف جػػدوؿ )       
ل البيانات حوؿ محور وىو ما يشير الى تماث 4( وأف جميعيا تقع بيف  -222

المنحنػػػى تقريبػػػا ، كمػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أف جميػػػع قػػػيـ معامػػػل الػػػتفمطح لعينػػػة 
 8( وأف ىػػذه القػػيـ إنحصػػرت بػػيف   2.814.--2.144البحػػث تراوحػػت بػػيف )

مما يدؿ عمػى أف جميػع أفػراد العينػة تقػع تحػت المنحنػى االعتػدالى فػى متغيػرات 
انس أفػػراد عينػة البحػػث فػى المتغيػػرات العمػر ومػػدة الممارسػة  ممػػا يشػير الػػى تجػ

 مف حيث العدد المختارة
شروط اختيار عنية الدراسة 

  .الجغرافية متشابو ةف تكوف البيئيأ -
 ف يكوف مف حاصمي عمي بكالوريوس التربية الرياضية أ -

 ( سنوات تدريس42ف ال يقل عمرىـ التدريسي عف )أ -

 تصميم االستبيان :
جػػػع العمميػػػة والدراسػػػات ذات الصػػػمة تػػػـ تحديػػػد بعػػػد االطػػػالع عمػػػى المرا

 محاور االستبياف حيث اشتمل عمى ثالث محاور  
0كا ،نسبة االختالف ،المعالجات اإلحصائية : نسبة االتفاق

 (4ممحق رقـ ) الرياضية التربية مناىج التساؤؿ االوؿ: تطوير
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  التساؤؿ الثانى: تأىيل المعمميف 
 (ف)المتعمميالتساؤؿ الثالث:تطوير الطالب 

 (1ممحق رقـ )الرياضية  التربية لتطوير حصة  مقترح التساؤؿ الرابع: تصور
 ( 8ممحق رقـ )ساؤؿ الخامس: التقويـ الت
 االستبيان للعرض علي خبراء في المناهج وطرق التدريس  -
تػػـ عػػرض االسػػتبياف عمػػى الخبػػراء المتخصصػػيف فػػى المنػػاىج وطػػرؽ  

( وكانػػػػت 42اب صػػػػدؽ المحكمػػػػيف  وعػػػػددىـ )التػػػػدريس والقيػػػػاس والتقػػػػويـ لحسػػػػ
 (4%( مرفق رقـ )34.11%: 11.11بيف ) النتيجة بموافق بنسبة ما

 نتائج الدراسة : 
 الرياضية التربية مناهج تطوير: االول التساؤل 

 (4جدول رقم )
 محاور تطوير المناهج

ندبظ  المحاور م
 االتغاق

ندبظ 
 االختالف

 3كا

 %1 %34 :اتووحاج المتعمـ خصائص مراعاة  

ؽ 
التفا

ة ا
نسب

ؼ  31%
تال
الخ

ة ا
نسب

4% 

 %1 %33 المجتمع حاجات مراعاة  
 %4 %33 الحديثة االتجاىات مواكبة  
 %41 %33 الثقافية واليوية القيـ عمى المحافظة  
 %42 %32 المستقبل استشراؼ  
 %1 %34 والتوزاف والتكامل الشموؿ  

 (4جدول رقم )تابع 
 ر المناهجمحاور تطوي

ندبظ  المحاور م
 االتغاق

ندبظ 
 االختالف

 3كا

   %7 %38 التقني والتطور العممية الثورة مواكبة  
 %1 %31 االىتماـ بمحور العممية التعميمية المتعمـ   
 %42 %32 االىتماـ بصياغة األىداؼ السموكية اثناء عممية التطوير   
ميػة المػراد االىتماـ بالمحتوي الخاص بالمادة العم  

 تطورييا 
34% 1% 

( يوضح التالي اف نسبة االتفاؽ عمػي المحػاور 1في الجدوؿ التالي رقـ )
المػػراد بيػػـ الجامعػػات المصػػرية و  التػػي طرحػػت عمػػي خبػػراء المنػػاىج مػػف أسػػاتذة
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( محػاور جمعيػا لمعظػـ 42والمنوط بيػـ عمميػة التطػوير وكانػت عػدد المحػاور )
%( 31و التالي  نسػبة االتفػاؽ عمػي المحػاور )مراحل التطوير جاءت عمي النح

 %(  4ونسبة االختالؼ جاءت نسبة االختالؼ بنسبة )
 
 
 
 
 

 التساؤل الثانى : تأهيل المعلمين                       
 (5جدول رقم )

 محاور التطوير لتأهيل المعلمين
 3كا ندبظ االختالف ندبظ االتغاق المحاور تابع 

 مليظمذكالت التربيظ الط
 %12 %32 ضعف كثير مف الطمبة في صوغ األىداؼ السموكية 4

سبة
ن

 
فاؽ

االت
 

71% 

سبة
ن

 
الؼ

الخت
ا

 
84

% 

 والتييئػةعدـ تمكف بعض الطمبة مف تحقيق اإلثػارة  8
 لمدرس

71% 11% 

فشػػػػل بعػػػػض الطمبػػػػة المعممػػػػيف فػػػػي قيػػػػادة الصػػػػف  8
 حيث تعـ الفوضى

42% 12% 

المدرسػػػي والتػػػأخر عػػػف دـ التقيػػػد بتوقيػػػت الػػػدواـ عػػػ 1
 بعض الحصص

41% 81% 

 

 (5جدول رقم )تابع 
 محاور التطوير لتأهيل المعلمين

 3كا ندبظ االختالف ندبظ االتغاق المحاور م
 مذكالت التربيظ الطمليظ

   المشكالت المرتبطة بالمشرؼ عمى التربية العممية
 %82 %72 الدواـ بتوقيت المشرفيف بعض التزاـ ضعف 1
 بػيف والتطبيقيػة التربوية والتوجييات اآلراء تناقض 4

 العممية التربية عمى المشرؼ
72% 82% 

 أو المعممػػػيف الطمبػػػة تقػػػويـ فػػػي المشػػػرؼ تسػػػاىل 7
 تشدده

44% 81% 

 %12 %32 المجموعات بيف الممنوحة الدرجات تفاوت 3
 %41 %33 المعممػػػيف الطمبػػػة بػػػيف اإلنسػػػانية العالقػػػات غيػػػاب 3
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم  مؤتمرال

 ممػػػػػػا المجموعػػػػػػات بعػػػػػػض فػػػػػػي ؼالمشػػػػػػر  وبػػػػػػيف
 .المعمـ الطالب أداء عمى ينعكس

 التطبيق بمدارس المرتبطة المشكالت
 يحتاجيػػػػا التػػػػي التعميميػػػػة والوسػػػػائل التقنيػػػػات قمػػػػة 42

 دروسيـ لتنفيذ المعمميف الطمبة
33% 41% 

 بيػـ ترحيبيػا وعػدـ المعممػيف الطمبػة عدـ ترحيب  44
 التربويػػػػة العالقػػػػات فػػػػي التػػػػوتر إلػػػػى يػػػػؤدي ممػػػػا

 واإلنسانية

12% 12% 

 المعممػػػػػيف مػػػػػف الجيػػػػػدة المسػػػػػتويات تػػػػػوافر عػػػػػدـ 48
 المتعاونيف

44% 81% 

 اإلداريػػػػػػػػػػة باألعبػػػػػػػػػػاء اإلدارات بعػػػػػػػػػػض انشػػػػػػػػػػغاؿ 48
 اإلشراؼ عف الموجييف  وانصراؼ

32% 12% 

 غيػػػػر العمميػػػػة التربيػػػػة فيػػػػو تجػػػػري  الػػػػذي المكػػػػاف 41
 .لمتدريب ةمخصص مدارس مف فميس مناسب

32% 42% 

 المعممػيف بعػض قبػل مػف المعممػيف الطمبػة تكميف 41
 مػػف تدريسػػيا تػػـ موضػػوعات بتػػدريس المتعػػاونيف

 بأىميػػػػة يشػػػػعروف  ال المتعممػػػػيف يجعػػػػل ممػػػػا قبػػػػل
 يتابعونو وال المعمـ الطالب

33% 44% 

 المحػاور عمػي االتفاؽ نسبة اف التالي يوضح( 1) رقـ التالي الجدوؿ في
 بيػػـ والمػػراد المصػػرية الجامعػػات أسػػاتذة مػػف المنػػاىج خبػػراء عمػػي رحػػتط التػػي

 جمعيػا محػاور( 41) المحػاور عػدد وكانػت المعممػيف ىيػلأت عمميػة بيػـ والمنوط
 النحػو عمػي مراحل التأىيل وبناء عمي االسػتبياف الخػاص بػالحور جػاءت لمعظـ
 سػػػػبةن جػػػػاءت االخػػػػتالؼ ونسػػػػبة( 71)% المحػػػػاور عمػػػػي االتفػػػػاؽ نسػػػػبة التػػػػالي

 (  84)% بنسبة االختالؼ
 
 
 
 
 
 

 الطالب )المتعلمين(تصور مقترح لتطوير  التساؤل الثالث:
 (6جدول رقم )
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أديوط  الرياضظ قوة وطن وردالظ دلالم  مؤتمرال

 تطوير الطالب )المتعلمين(محاور 
 3كا ندبظ االختالف ندبظ االتغاق المحاور م
يػػػة لممنػػػاطق  4 تػػػوفير خدمػػػة تعميميػػػة متمي ػػػزة موج 

 لممتعمميف  المحرومة واألكثر احتياجا .
34% 1% 

سبة
ن

 
فاؽ

االت
 

34
.1

% 

سبة
ن

 
الؼ

الخت
ا

 
8.
1

% 

 %1 %34  توفير البيئية التعميمية المتطورة لممتعمميف  8
 %8.1 %37.1 التكامل بيف المناىج و لخدمة المتعمميف  8
بالتقنيػػػة التعميميػػة الخاصػػػة بػػػالمتعمميف االىتمػػاـ  1

   في أطار الرؤية 
32% 42% 

 %3 %34  لتطوير المتعمميف ساندة  االىتماـ بالمصادر الم 1
التػػػػرابط مػػػػػع الخطػػػػػة الزمنيػػػػة لممػػػػػنيج والحصػػػػػة  4

 والمتعمميف 
31% 1% 

أثنػػػػػػػاء تطػػػػػػػوير تعمـ مػػػػػػالتػػػػػػرابط بػػػػػػػيف المعمػػػػػػػـ وال 7
 المناىج 

32% 12% 

االىتمػػػػػػاـ بػػػػػػالنواحي المعرفيػػػػػػة والػػػػػػنفس حركيػػػػػػة  3
 لممتعمميف واالنفعالية 

33% 41% 

 %42 %32  متعمميف المعرفية بخبرة الاالىتماـ  3
الخاصػة بػالمتعمميف قبػل االىتماـ بعممية التقويـ  42

 وبعد التعميـ 
32% 42% 

( يوضػػػػح التػػػػالي اف نسػػػػبة االتفػػػػاؽ عمػػػػي 4فػػػػي الجػػػػدوؿ التػػػػالي رقػػػػـ ) 
المحاور التي طرحت عمي خبراء المناىج مف أساتذة الجامعات المصرية والمراد 

( محػػاور 42عممػػيف وكانػػت عػػدد المحػػاور )تالم طػػويرتبيػػـ والمنػػوط بيػػـ عمميػػة 
وبنػػاء عمػػي االسػػتبياف الخػػاص بالتسػػاؤؿ جػػاءت  لتطػػويرجمعيػػا لمعظػػـ مراحػػل ا

( ونسػػػبة االخػػػتالؼ %34.1عمػػػي النحػػػو التػػػالي نسػػػبة االتفػػػاؽ عمػػػي المحػػػاور )
 (  8.1جاءت نسبة االختالؼ بنسبة )%

 
 
 
 
 

 الرياضية التربية لتطوير حصة  مقترح تصور
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 (7دول رقم ج
 الرياضية التربية محاور تطوير حصة

ندبظ  المحاور م
 االتغاق

ندبظ 
 االختالف

 3كا

التخطػػػػػػيط اإلداري الجيػػػػػػد لبػػػػػػدء لحصػػػػػػة التربيػػػػػػة  4
 الرياضية 

32% 42% 

سبة
ن

 
فاؽ

االت
 

34
.1

% 

سبة
ن

 
الؼ

الخت
ا

 
3.
1

% 

 %1 %34 التوزيع الجيد  لألىداؼ السموكية  لمحصة  1
 %8.1 %37.1 لمتكامل لحصة التربية الرياضية التوزيع الزمني ا 8
 %42 %32 االىتماـ باألخراج الجيد لمحصة  1
 %44 %33 االىتماـ بالمصادر المساندة  أثناء األداء لمحصة  1
 %1 %31 الترابط مع الخطة الزمنية لممنيج و الحصة. 4
 %12 %32 الترابط بيف المعمـ و التعمـ اثناء الحصة  7
االىتمػػػػاـ بػػػػالنواحي المعرفيػػػػة و الػػػػنفس حركيػػػػة و  3

 االنفعالية اثناء الحصة 
33% 41% 

 %42 %32 االىتماـ بالتغذية الراجعة اثناء الحصة  3
االىتمػػاـ بعمميػػة التقػػويـ سػػواء المبػػدىءأو التكػػوني  42

 او النيائي أثناء الحصة 
32% 42% 

 المحػاور عمػي االتفاؽ نسبة فا التالي يوضح( 7) رقـ التالي الجدوؿ في
 بيػػـ والمػػراد المصػػرية الجامعػػات أسػػاتذة مػػف المنػػاىج خبػػراء عمػػي طرحػػت التػػي

( 42) المحاور عدد وكانت الرياضية التربية  حصة تطوير  عممية بيـ والمنوط
 حورمبػػال الخػػاص االسػػتبياف عمػػي وبنػػاء التأىيػػل مراحػػل لمعظػػـ جمعيػػا محػػاور
 ونسػػػػػبة( 34.1)% المحػػػػػاور عمػػػػػي االتفػػػػػاؽ نسػػػػػبة التػػػػػالي النحػػػػػو عمػػػػػي جػػػػػاءت

 (3.1) بنسبة االختالؼ نسبة جاءت االختالؼ

 التساؤل الرابع: التقويم 
 (8جدول رقم )
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 محاور التطوير للتقويم
ندبظ  المحاور م

 االتغاق
ندبظ 
 االختالف

 3كا
  معيار ميارات حركية وأنشطة بدنية المعيار األوؿ:

 %42 %32 الدراسي فالص الميارات البدنية حسب 4

سبة
ن

 
فاؽ

االت
 

38% 
سبة

ن
 

الؼ
الخت

ا
 3

% 

 %42 %32 الميارات األساسية حسب الصف الدراسي  8
  معيار المفاىيـ المعرفية واستراتيجياتيـ في األداء البدني المعيار الثاني:

الجوانب المعرفية لمميارات الحركية واألساسية  8
 حسب الصف الدراسي 

33% 1% 

جوانػػػػب المعرفيػػػػة لمميػػػػارات  حسػػػػب الصػػػػف ال 1
 الدراسي  

34% 3% 

 معيار المياقة البدنية والثقافة البدنية  المعيار الثالث:
 %1 %34 تنمية مستويات المياقة البدنية  1
 %42 %32 معرفة مفاىيـ المياقة البدنية والنواحي الثقافية  4

 ة و االجتماعية و االنفعالية المعيار الرابع: استعماؿ المفاىيـ النفسي
 %1 %31 القدرة عمي المشاركة اثناء الحصة  7
 %42 %32 القدرة عمي العمل الجماعي. 3

 المحاور عمي االتفاؽ نسبة اف التالي يوضح( 3) رقـ التالي الجدوؿ في
 بيـ والمراد المصرية الجامعات أساتذة مف المناىج خبراء عمي طرحت التي

 جمعيا محاور( 3) المحاور عدد وكانت لمتقويـ التطوير محاور بيـ والمنوط
 النحو عمي جاءت بالحور الخاص االستبياف عمي وبناء التأىيل مراحل لمعظـ
 نسبة جاءت االختالؼ ونسبة( 38)% المحاور عمي االتفاؽ نسبة التالي

 (3) بنسبة االختالؼ
 موشرات التطوير للمحاور األربعة

 (9جدول رقم )



 
 

 

                                                                                                                   8441    
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 سب  مؤشرات التطوير للمحاور األربعةن
ندبظ  المحاور م

 االتغاق
ندبظ 
 االختالف

 %4 %31  الرياضية التربية مناىج تطوير: االوؿ التساؤؿ 4
 %14 %71   المعمميف تأىيل:  الثانى التساؤؿ 8
 %3.1 %34.1 تطوير الطالب )المتعمميف( : الثالث التساؤؿ  8
  حصػػػػػة لتطػػػػػوير حمقتػػػػػر  التسػػػػػاؤؿ الرابػػػػػع :تصػػػػػور 

 الرياضية التربية
34.1% 8.1 

 %7 %38  التقويـ:  الخامس التساؤؿ 1

نسػػب االتفػػاؽ عمػػي رؤيػػة ( والشػػكل التػػالي يوضػػحاف 3) ـفػػي الجػػدوؿ رقػػ
( وجاءت عمي 8:4قة مف جدوؿ رقـ )بالتطوير المقترحة مف خالؿ الجدوؿ السا
 %(،71المعممػيف )%(، محػور تأىيػل 31النحو التػالي محػور تطػوير المنػاىج )

%(، محػػػور تطػػػوير حصػػػة التربيػػػة الرياضػػػية 34.1يف )مػػػمحػػػور تطػػػوير المتعم
)البغػػػدادي، %( وىػػػذا يتػػػق مػػػع دراسػػػة كػػػل مػػػف 38%(، محػػػور التقػػػويـ )34.1)

( )زغمػػػػػػوؿ، 1242( )بوشػػػػػػامب، 1248( )الشػػػػػػرماف، 1247( )الػػػػػػديف، 1244
 -وءضػ -فػي-المدرسػية-الرياضة-مؤتمر-( )تفاصيل4331( )آخروف، 4333
 (1243بالتعميـ،  -1282 -رؤية

 
 
 
 

 التوصيات 
 استخداـ المنيج التكنولوجي في عممية التطوير والتأىيل  -4
 حصر معوقات التطوير والتأىيل قبل بدء في الرؤية المقترحة  -1
 متابعة عممية التطوير والتأىيل مف خالؿ التغذية الراجعة  -8
 (                                                                                   1حق رقـ )ممإقرار استمارة التقويـ المقترحة  -1

(( ع ــــــــالمراج)) 
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صوؿ التربية البدنية والرياضية. دار الفكر أ :(0221أمين انور الخولي. ) -1
 القاىرة. الطبعة الثالثة، العربي،

)ترجمــة ممــدوح دمحم ســليمان  ن م(.1987)بتوسســان كونســتيل  جــورج -0
وبهـــاء الـــدين الســـيد النجـــار ومنصـــور أحمـــد عبـــدالمنعم( 

الػػدار العربيػػة  نظريػػة المػػنيج. االردف:، :(0212بوشــامب )
 لمنشر.

التقػػػويـ فػػػي التربيػػػة الحديثػػػة،  (:1984جـــورج وايـــن رايتســـتون وآخـــرون ) -0
القػػػػػػاىرة: مكتبػػػػػػة اال نجمػػػػػػو ، ترجمػػػػػػة ر عاشػػػػػػور وأخػػػػػػروف 

 المصرية.
صػػناعة المنػػاىج وتطويرىػػا فػػي ضػػوء  :(0227حســين فــرج عبــداللطيف ) -4

 النماذج.. االردف: عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
إعداد المعمـ وتدريبو، دمشق: منشورات جامعة  :(0224خالد طه االحمد ) -5

 دمشق.
تكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ المعاصػػػػرة وتطػػػػوير  :(0210الشــــرمان )دمحم  عــــاطف  -6

 درف: دار وائل لمنشر والتوزيع.ألعماف: عماف. االمنيج 
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