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 اايت املهنية وعالقهتا ببعض سامت خشصية أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائرالكف

 أأوشن بوزيد                         جامعة املس يةل -د

 مشلكة البحث :  -1

دارة وضع القيادات  تعد اجلامعة اجلزائرية مؤسسة علمية فنية ، اجامتعية ، رايضية ، ثقافية ، تؤثر وتتأأثر ابلبيئة احمليطة هبا يف ا 

 الس ياس ية واملهنية والرايضية ومن هنا اكنت للك جامعة رساةل تتوىل حتقيقها ومتزيها عن غريها. 

نشاء خمتلف معاهد وأأقسام الرتبية البد نية والرايضية يف اجلزائر ونظام ادلراسة هبا يسري عىل النظام العام واذلي هيدف ومنذ ا 

عداد مدريس الرتبية البدنية والرايضية للتدريس ابملراحل التعلميية يف املدارس اجلزائرية ، وحاليا بدأأت بعض املعاهد والأ  ىل ا  قسام أأساسا ا 

ىل جانب عداد هؤالء اخلرجيني لشغل  يف تكوين طلبة يف جماالت التدريب واال دارة ا  جمال التدريس ملا يعترب خطوة حنو التخصص ادلقيق يف ا 

عدادمه الأاكدميي.   الوظائف املالمئة لتأأهيلهم وا 

عداد املدرسني حىت وقت قريب عىل متكيهنم من تنفيذ املناجه املدرس ية بفعالية ، وقد صاحب هذا  ولقد انصب الاهامتم يف جمال ا 

ال أأن اهامتم الاجتاه الرتكزي ع ىل أأهداف الربامج ومضاميهنا ، وجعلها تدور حول املتعمل ، وابلرمغ من أأمهية هذا الاجتاه يف العملية الرتبوية ، ا 

ىل املردودية ، وما يرتبط هبا من مفاهمي  القياس والتقومي يف همنة التعلمي ، واىل التحليل وحتديد املهام الوظيفي ة ، وكذكل اليوم ابت موهجا ا 

عداد املدرس للقياس هبذه املهام ، وهكذا أأظهرت حركة جتديدية واسعة متشعبة اجلوانب ، تنادي ابلرتكزي عىل الكفاايت والأداءات ا  

 التعلميية. 

ذا اكن بعض املامرسني الرتبويني قد اس تخدموا تعبريي الكفاية والأداء مكرتادفني ، فا ن هناك اجتاها مزتايدا منذ أأوائل  وا 

عداد املعلمني القامئة عىل الكفاايت، بني الكفاايت املعرفية والكفاايالس بعينيات  ىل المتيزي بيهنام ، حيث ميزي املفهوم املتطور حلركة ا  ت يدعوا ا 

عداد املدرسني القامئ عىل الكفاايت يف مفهوهما الواسع ، ومن مث هتمت ادلول املتقدمة بصفة خاصة برضو وفري رة تالأدائية والنتيجة وهكذا ميثل ا 

 مجموعة من الكفاايت دلى من يقومون ابلتدريس ، حيث أأنه بدون هذه الكفاايت ال يمتكن املدرس من حتقيق الأهداف امللقاة عىل عاتقه. 

فادلراسة احلالية عبارة عن حماوةل ملعرفة طبيعة ، ومس توى الكفاايت املهنية دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحلتني 

 والثانوايت وامه العوامل اليت تؤثر فهيا ، وعالقهتا ببعض سامت الشخصية.  املتوسطات

ىل املشالك الفرعية التالية :   وقد قسمت ادلراسة ا 

 اختيار الوسائل املناس بة لتحديد وقياس لك من العنارص الآتية :  -1

 الكفاايت املهنية.  -أأ 

 سامت الشخصية.  -ب

الرتبية البدنية والرايضية لوالية اجلزائر العامصة ، لقياس مس توى  تطبيق هذه الوسائل عىل عينة خمتارة من مدريس -2

 الكفاايت املهنية دلهيم ، والتعرف عىل سامت خشصيهتم. 
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ىل معرفة العالقة بني  -3 املعاجلة اال حصائية للبياانت الناجتة من تطبيق املقاييس اخملتلفة ، وأأدوات مجع البياانت للوصول ا 

 الظواهر موضوع البحث.

ش متلت العينة الأساس ية للبحث عىل مدريس الرتبية البدنية والرايضية يعملن ابملرحةل املتوسطة والثانوية من اجلزائر وقد ا

 العامصة. 

ىل بطاقة موضوعية مقننة لقياس الكفاايت املهنية دلى مدريس  وتمكن أأمهية هذا البحث يف عدة نقاط رئيس ية أأولها التوصل ا 

ذ ابلرمغ من وجود بعض الرتبية البدنية والرايضية  ، ميكن الاعامتد علهيا يف هذه ادلراسة ويف دراسات أأخرى تش هبها من حيث العينة ، ا 

ال أأهنا مل تتجاوز حدود ادلراسة اليت مصمت من أأجلها ، كام أأن التعرف عىل الكفاايت املهنية ملدريس ال رتبية البطاقات لقياس هذه الكفاايت ا 

ذ من املطلوب من لك البدنية والرايضية يعترب من  صالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر ، ا  احلاجات امللحة يف هذه الفرتة وكذكل من أأجل ا 

مدرس أأن يكون قائدا يف لك املواقف املهنية اليت خيوضها ، فالقائد يتصف ابال بداع وامحلاس وحتمل املسؤولية الآخرين واحلسم واال رادة 

 يقاس يف ضوء فاعلية براجمه.  وادلافعية لالجناز ، كام أأن جناحه

وعىل ذكل فا ن دراسة العالقة بني الكفاايت املهنية وسامت الشخصية دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية يلقى املزيد من 

سهام سامت  الضوء ويوفر قدرا اكرب من الفهم لس يكولوجية الكفاايت املهنية دلى هذه الفئة من املدرسني ، كام أأن التعرف عىل مدى ا 

الشخصية يف حتقيق الكفاايت املهنية جيعل من هذه السامت مبثابة منبئات عن احامتالت حتقيق هذه الكفاايت ، وميكن الاس تفادة مهنا يف 

 انتقاء الطلبة اجلدد يف خمتلف الأقسام واملعاهد ، اذلين تتوفر دلهيم السامت الشخصية واملؤهةل يف حتقيق هذه الكفاايت بعد خترهجم من

شاكلية التالية :   اجلامعة واتصاهلم ابحمليط املهين ، وبعبارة أأخرى ميكننا بلورة مشلكة هذا البحث يف ا 

 ما هو املس توى احلقيقي للكفاايت املهنية دلى مدريس الرتبية البدنية  والرايضية؟  -

 بية البدنية والرايضية يف اجلزائر ؟وما يه العالقة املوجودة بني الكفاايت املهنية وبعض سامت الشخصية دلى مدريس الرت  -

 أأمهية البحث :  -2

سهامات نظرية وتطبيقية ، من خالل دراسة العالقة بني مجموعتني من املتغريات التابعة  تمكن أأمهية البحث مبا ميكن أأن يقدمه من ا 

 مس تقةل.  واملس تقةل ، هام الكفاايت املهنية ابعتبارها متغريات اتبعة وبعض سامت الشخصية مكتغريات

وتتجىل اخللفية النظرية يف التحقيق من مدى ما تسهم به بعض املتغريات املس تقةل اليت يفرتضها الباحث املدخل النظري يف 

رث التدريس يف الرتبية البدنية والرايضية ورفع مس توى كفاية املدرس وفعالية التدريس ، وحماوةل التعرف عىل أأي من املتغريات املس تقةل أأك

 يف تفسري نس بة التباين يف الكفاايت املهنية دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية. أأمهية 

وتأأيت أأمهية حتديد هذه املتغريات املس تقةل يف خشصية املدرس ابعتبارها من مؤرشات ميكن الاس تعانة هبا يف اختيار مدريس 

عدادمه للمهنة ابعتبارها عوامل منبئة ابلكفاايت املهنية دلى املدرسني ، وتزيد من فرص جناهحم يف املهن ذ أأن الرتبية البدنية والرايضية وا  ة ، ا 

عداد وتدريب أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف خمتلف الأقسام تؤكد دامئا عىل الاهامتم بلك  الاجتاهات الرتبوية احلديثة يف برامج ا 

املدخالت السلوكية واملعرفية وذكل هبدف احلصول عىل خمرجات ذات مواصفات عالية ، أأي خترجي أأساتذة تتوافر فهيم رشوط واملواصفات 

 املطلوبة. 
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 ص الأمهية التطبيقية لهذا البحث فتمكن فامي ييل : وفامي خي

تقدمي أأدوات مقننة للقياس بعض سامت الشخصية ، وكذكل بناء بطاقات املالحظة خملتلف الكفاايت املهنية للمدريس الرتبية 

نشاء هللا ، واليت ميكن الاس تفادة مهنا يف  معاهد وأأقسام الرتبية البدنية البدنية والرايضية يف اجلزائر اليت تصمم من طرف الباحث ا 

 والرايضية يف اجلزائر ، ال عداد خرجيي تؤهلهم كقيادات لتويل هذه الواجبات املهنية بقدر كبري من النجاح. 

 

 أأهداف البحث :  -3

ىل حتقيق غايتنا املرجوة ، جيب أأن حندد قبل لك يشء ما نريد أأن جننيه ، وما أأهدافنا وراء هذه ادلراسة.   ليك نصل ا 

  ىل معرفة مدى تأأثري بعض سامت الشخصية عىل الكفاايت املهنية ملدرس الرتبية البدنية والرايضية هذه ادلراسة هتدف ا 

، وذكل من خالل الكشف عن العالقة املرجوة بني الكفاايت املهنية وبعض السامت الشخصية دلى مدريس الرتبية 

 البدنية والرايضية. 

 املهنية املوجودة حاليا دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ، وتفسري ظاهرة  معرفة املس توى احلقيقي للكفاايت

 الفروق أأو عدهما بني اجملموعات يف اجلزائر. 

 .ىل تصور ملا ينبغي أأن يكون عليه مدرس الرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائر  كام هتدف أأيضا ا 

 فروض البحث :  -4

 

حصائيا بني -1 الكفاايت املهنية وبعض سامت الشخصية دلى مدريس الرتبية البدنية  توجد عالقة ارتباط داةل ا 

 والرايضية بوجه عام. 

مس توى الأداء ) الكفاايت املهنية ( دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية  بوجه عام غري اكف من عدة  -2

 نوايح. 

حصائيا يف الكفاايت املهنية بني مدريس الرتبية البدني -3 ة والرايضية ابملرحةل املتوسطة ال توجد فروق داةل ا 

 ومدريس ابملرحةل الثانوية. 

حصائيا يف سامت الشخصية بني مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل املتوسطة  -4 ال توجد فروق داةل ا 

 ومدريس املرحةل الثانوية. 

 

 مصطلحات البحث  -5

 كفاايت املدرس  -5-1

 التعريف املعجمي للكفاية :  -5-1-1
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"، كام  (1)( لتعريف الكفاية " كفاية الوسائل الالزمة للنوايح الأساس ية ، واملالمئة للحياة  Websterورد يف قاموس وبسرتا ) 

كفاية : مصدر :  –كام ورد يف املعجم العريب الأسايس  (2)( كفاية املعارف املعمقة dictionnaire de françaisوردت يف قاموس ) 

 . (3)كفاية ( مجع كفاايت : مقدرة " فالن ذو كفاية يف معهل "كفى ) ما عنده دون ال

 التعريف الاصطاليح للكفاية :  -5-1-2

 " الكفاية بأأهنا :  Houstonويعرف هوسنت " 

 . (4)" مجموعة املعارف واملهارات والاجتاهات اليت ميكن اش تقاقها من ادوار املعمل املتعددة "

 .(5)أأهداف سلوكية حمددة بدقة تصف املهارات واملعارف الرضورية للمعمل " ويرى توفيق مرعي أأن الكفاية يه :"

 الكفاايت املهنية للمدرس :  -5-2 

مة تعريف هامم زيدان " الكفاية يف ضوء همام همنة التعلمي ، بأأهنا امتالك املعمل مجليع املعارف والاجتاهات واملهارات الالزمة لأداء هم

 . (1)قل وقت وهجد ممكن "ما عىل حنو ميكن اجنازها بأأ 

سامعيل فيعرفها :" مدى توافر مجموعة من اخلصائص املهنية والشخصية دلى املعمل متكنه من أأداء دوره يف العملية  أأما محمد املرى ا 

 . (1)التعلميية "

اليت ميتلكها يف املواقف ويعرفها الباحث " مقدرة مدرس الرتبية البدنية والرايضية عىل تطبيق مجموعة من املعارف واملهارات 

 (*) العلمية ، مبس توى معني من الأداء خالل حصة الرتبية البدنية والرايضية ".

  

 مدرس الرتبية البدنية والرايضية :  -5-3

 :  مدرس-5-3-1

 " Larousseورد يف قاموس " 

                                                            
)8( – Webster's third new international dictionary of the English language ,unabridged ,Merrium , Webster in 

publishers, usa,1981,p463  

 )9( -Sous  la direction de Josette Rey debove, dictionnaire du français , imprimerie commerciale presse kalyoub 

_egypte_2001_p 135  
ظمة العربية للتربية والثقافة  والعلوم , توزيع , الروس العرب بتكليف من المن نالمعجم العربي األساسي ,تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويي-  (0)

 8611, ص  8212,

  )1( - Houston , w, robety , et , al translating competencies in to performance measures for the évaluation of teaching 

Arlingtion Virginia ,document , reproduction service, eric document, 1978, p 69 
يات التعليمية األدائية األساسية عند معلم المدرسة االبتدائية في األردن في ضوء تحليل النظم واقتراح برامج اتوفيق احمد يوسف مرعي : الكف – (4)

 89, ص   8218لتطويرها ,رسالة دكتورة غير منشورة ,مقدمة إلى كلية التربية جامعة عين شمس , 
 18لوم , العدد همام  بدراوي زيدان  لكفايات المعلم في ضوء مهنة التعليم , في مجلة التربية تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والع  - (0)

  62, ص  8211,قطر 
سية  بدولة الكويت , وعالقتها ببعض المتغيرات , محمد المري محمد إسماعيل : دراسة لمكونات الكفاية المهنية الميزة للمعلم في كلية التربية االسا (8)

 100, 109, ص 8226, مصر  80مجلة كلية التربية بالزقازيق , العدد 
  تعريف الباحث – (*) 
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 . (2)هما يف امليدان حسب لك ختصص "أأس تاذ : اذلي يعطي التعلمي ، فهل مجموعة من املعارف والتقنيات والطرق اليت يس تخد

 مدرس الرتبية البدنية والرايضية : -5-3-2

دارة الأنشطة الرايضية اخملتلفة للتالميذ ابملدارس  هو اذلي يقوم عىل تدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية ، وتنظمي ا 

حدى واملتوسطات أأو املدارس الثانوية وس بق هل احلصول عىل دبلوم عال يف الرتبي ة البدنية ، أأو ليسانس يف الرتبية البدنية والرايضية من ا 

 ) **(معاهد أأو أأقسام الرتبية البدنية والرايضية.

  

 

 الشخصية :  -5-4

  (3)( الشخصية : يه مجيع السلواكت اليت تطرأأ من لك فرد يف اجملمتع. Petit Larousse ورد يف قاموس ) 

 ( تنظمي دينامييك للجوانب املعرفية ، العاطفية ، الفزييولوجية ، املرفولوجية للفرد. Sheldonعرفها ) 

 سامت الشخصية :  -5-5

  (1)السمة يف اللغة يه العالمة املمزية ، ويه يف عمل النفس الصفة الثابتة نسبيا اليت متزي الفرد عن غريه.

خيتص ابلفرد ( يعمل عىل جعل املثريات املتعددة متساوية وظيفيا ، كام ويعرفها أألبورت بأأهنا : نظام نفيس وعصيب مركزي عام ) 

صدار وتوجيه أأشاكل متساوية من السلوك التكيفي والتعبريي.   (2)يعمل عىل ا 

 ادلراسة امليدانية

 مهنج البحث :  -1

ذ قد ميكن دراسة مشلكة  يتوقف اس تخدام أأي مهنج من مناجه البحث العلمي عىل طريقة اليت يمت هبا حتديد مشلكة البحث ، ا 

معينة ابس تخدام مناجه متعددة للبحث ، ويف بعض الأحيان تتطلب مشلكة البحث اس تخدام أأكرث من مهنج عىل حنو متوازن أأو متتابع مثل 

جراء دراسات وصفية أأولية أأو دراسات ارتباطيه يعقهبا دراسات س ببية...)  ( 1البدء ، اب 

حدى ادلراسات اليت  تتفق وهذا املفهوم ، فقد اعمتد عىل أأكرث من مهنج حب ي يف مراحهل اخملتلفة ، فاس تخدام ويعد هذا البحث ا 

املهنج الوصفي اذلي هيمت بوصف الأداء ، وذكل مبحاوةل التعرف عىل مس توى الكفاايت املهنية دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ، 

ملرحةل الثانوية يف درجة ومس توى هذه الكفاايت ، وحملاوةل حتديد العالقة بني ودراسة الفروق بني مدريس املرحةل املتوسطة ومدريس ا

                                                            
 )9( petit Larousse illustre, ed , librairie Larousse , canada , 1986 , p 366 

 تعريف الباحث  - ) **(

 )0( op.cit , p750 
 104, ص  8280القاهرة ,   ،, المكتب المصري الحديث 86عزت راجح : اصول علم النفس , الطبعة  احمد (8)
 920, ص  8210, دار المعارف , القاهرة ,  4محمد حسن عالوي : علم النفس الرياضي ط  (9)
 .889،880، ص 8218القاهرة،  محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب: البحث العلمي في المجال الرياضي، دار الفكر العربي،  - 1
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ىل حماوةل  الكفاايت املهنية وبعض سامت الشخصية مدرس الرتبية البدنية ) ب ر ( اس تخدم الباحث يف املهنج الارتباطي اذلي يسعى ا 

سهام هذه املتغريات يف حتقيق الكفاايت املهنية ، حتديد العالقة بني متغريين أأو أأكرث قابلني للقياس ودرجة هذه العالق ة ، وملعرفة مدى ا 

 اعمتد الباحث عىل املهنج السبيب.

 عينة البحث:  -2 

ىل الأهداف املقررة للبحث، كام يعمتد عىل وصف دقيق للمجمتع موضع  جراء املعاينة ال بد وأأن يستند ا  ن أأي قرار يتصل اب  ا 

 ( 1نتقي منه مفردات العينة..)البحث، وعىل حتديد اجملمتع اذلي ت 

وقد اختار الباحث أأن تكون عينة دراس ته هو مدريس الرتبية البدنية والرايضية اذلين يعملون بلك من املرحةل املتوسطة واملرحةل 

 ( 2الثانوية ابجلزائر العامصة...)

 

 ( ميثل توزيع عدد املتوسطات والثانوايت يف اجلزائر العامصة.  1جدول رمق ) 

 عدد مدريس ت ب ر  عدد الثانوايت  عدد مدريس ت ب ر  عدد املتوسطات  دميية اجلزائر العامصة أأاك

 17 19 41 21احلراش  الرشقية 

 19 19 18  24برايق 

 31 19 53 37دار البيضاء 

 12 17 25 15الرويبة 

 74 44 131 112 اجملموع 

 

 عدد مدريس ت ب ر  عدد الثانوايت  عدد مدريس ت ب ر  عدد املتوسطات  الوسطى

 23 19 41 21 ابب الوادي 

 24 11 42  17 بوزريعة 

 41 11 47 25 حسني داي

                                                            
 .90جابر عبد الحميد جابر وأحمد خيري كاظم: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص  - 1
اصمة ) الشرقية، الوسطى، ، تم الحصول عليها بوضع مقابلة بين الباحث ومدراء أكاديمية الجزائر الع9668/9661إحصائيات للسنة الدراسية  - 2

 الغربية (. 
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 29 11 49 27 س يدي امحمد 

 111 41 184 95 اجملموع 

 

عدد مدريس ت ب  عدد املتوسطات  الغربية 

 ر 

عدد مدريس ت ب  عدد الثانوايت 

 ر 

 25 11 14 21 برئ مراد رايس

 24 15 34 13 زرادلة 

 23 18 54 21 رشاقة 

 11 12 21 17 برئ توتة

 14 15 43 17 درارية 

 82 31 215 84 اجملموع 

  (ميثل توزيع املتوسطات وعدد الثانوايت وكذكل عدد الأساتذة ) ت ب ر (12جدول رمق )

 عدد مدريس ت ب ر  عدد الثانوايت  عدد مدريس ت ب ر  عدد املتوسطات  أأاكدميية اجلزائر العامصة 

الرشقية والوسطى 

 والغربية 

281 535 121 272 

 

  ( ميثل توزيع املتوسطات وعدد الثانوايت وكذكل عدد الأساتذة ) ت ب ر (12الشلك رمق )

 

 

 

 

 

281

535

120

272

ر في الجزائر العاصمة,ب,عدد المتوسطات والثانويات وكذلك عدد أساتذة ت

1

2

3

4
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 ( نالحظ 12من خالل اجلدول رمق )

اثنوية ، أأما فامي خيص أأساتذة ) ت ب ر ( فاملتوسطات هناك ) (  121( متوسطة و )  281أأن أأاكدميية اجلزائر العامصة لها ) 

 ( أأس تاذ. 272( أأس تاذ أأما الثانوايت )  535

 طريقة اختيار العينة:  -2-1

ىل الطريقة العشوائية  اعمتد الباحث عىل أأكرث من طريقة الختيار العينة يف املراحل اخملتلفة اليت مر هبا البحث ، فقد جلأأ ا 

 ن ادلراسات الاس تطالعية. البس يطة يف لك م

أأما العينة الأساس ية للبحث فاعمتد عىل الطريقة العمدية فاجملمتع الأصيل للبحث هو أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف خمتلف 

( متوسطة  281( يتضح أأن أأاكدميية اجلزائر العامصة حتتوي عىل )  2املتوسطات والثانوايت ابجلزائر العامصة ، ومن خالل اجلدول رمق ) 

( أأس تاذ يف الرتبية  272( اثنوية وحتتوي عىل )  121( أأس تاذ ، وعدد الثانوايت هو )  535وعدد أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية هو ) 

ولك فرع أأو أأقسام ، ) الرشقية ، الوسطى ، الغربية (  3البدنية والرايضية وأأاكدميية اجلزائر العامصة لها ثالث فروع رئيس ية ، أأو تنقسم 

 قسم هل مدير خاص. 

 % 33.81متوسطة وتقدر النس بة  95فعينة البحث الأساس ية فاكنت تقترص عىل أأاكدميية اجلزائر العامصة ) الوسطى ( أأي 

أأس تاذ،  535ابلنس بة للمجمتع الأصيل  % 34.39( وتقدر النس بة  184متوسطة ، وعدد أأساتذة ت ب ر )  281ابلنس بة للمجمتع الأصيل 

اثنوية، أأما أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية املتواجدين فهيا هو  121ابلنس بة للمجمتع الأصيل  % 38.33( اثنوية وهذا بنس بة  41كل ) وكذ

 أأس تاذ.  272مقارنة ابجملمتع الأصيل  % 42.15( أأس تاذ ، وهذا ابلنس بة  111) 

 يل.( ميثل العينة الأساس ية ابلنس بة للمجمتع الأص13الشلك رمق )

 

 

 

 

 

 

281

95

535184

120
46

272

116

العينة األساسية للبحث بالنسبة للمجتمع األصلي 

1

2
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 . متغريات البحث:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسائل مجع البياانت:  -4

 بطاقة املالحظة ) الكفاايت املهنية ملدرس الرتبية البدنية والرايضية (:  4-1

اس تقر الباحث عىل رضورة بناء بطاقة مالحظة ) الكفاايت املهنية للمدرس ت ب ر ( ابملرحلتني املتوسطة والثانوية ، نظرا لعدم 

مالمئة بطاقات مالحظة الكفاايت املهنية للمدرس يشلك عام اخلاصة ابدلراسات العربية ، فضال عن أأن البطاقات املالحظة الأجنبية قد 

ات مغايرة للبيئة اجلزائرية ويصعب تطويعها لقياس الكفاايت املهنية ملدريس الرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائر ، ونظرا مصمت أأصال عىل بيئ

ىل اجملمتع اذلي مصم من اجهل.   ملا تتسم به هذه الكفاايت املهنية من خصوصية وانتساب ا 

 ية ملدرس الرتبية البدنية و الرايضية ويه:مصادر الش تقاق الكفاايت التعلميية الأساس   3استند الباحث عىل 

 البحوث واملراجع:  -أأ 

ىل مصادر متعددة متثلت يف كتب الرتبية اليت تناولت موضوع الكفاايت املهنية بشلك عام ، واملقاالت اليت  قام الباحث ابلرجوع ا 

ىل ) نرشت يف ادلورايت الرتبوية ، خاصة مما تناول مهنا موضوع الكفاايت الالزمة   ( كفاية. 39للقامئني ، ابلتدريس وتوصل ا 

  أأراء اخلرباء :  -ب

 قام الباحث بوضع اس تبيان مفتوح خاص مبجموعة من اخلرباء وكذكل املفتشني وطرح علهيم سؤال واحد هو: 

 يقوم بعمهل عىل أأمكل وجه ؟ ما الكفاايت املهنية اليت ترى س يادتمك أأهنا الزمة ملدريس الرتبية البدنية والرايضية يف اجلزائر ، ليك 

وقام اخلرباء واملفتشني ابال جابة عىل السؤال يف اس امترة مجع بياانت قدهما الباحث للخرباء واملفتشني، وخلص الباحث من ذكل 

ىل   كفاية.  42ا 

 متغريات البحث

 المتغيرات المستقلة: 

Variables Indépendants 

 هي اليت يرجي معرفة تأثريها وهي:

 بعض مسات شخصية مدرسي ت ب ر. 

 المتغيرات التابعة: 

Variables Dépendants 

هي اليت يرجي معرفة مقدار تأثريها باملتغري 
 املستقل: 

 الكفايات املهنية لدى مدرسي ت ب ر.

 في حصة التربية البدنية والرياضية 
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 وصف العمل : -ت

ميثلون املتوسطات  21لبدنية والرايضية ، ومت ذكل ابملالحظة العلمية من قبل الباحث للمواقف التعلميية لأربعون أأس تاذا للرتبية ا 

ميثلون الثانوايت ، وذكل من خالل زايرة ميدانية اس هتدفت للتعرف عىل املهام واملسؤوليات اليت يقوم هبا مدرس الرتبية البدنية و  21و

 املؤسسة.  الرايضية مع احتاككه ابلتلميذ يف املؤسسة ، وهذا من أأجل اش تقاق الكفاايت اليت ينبغي أأن تتوفر يف

ىل   كفاية من خالل مالحظته العملية لهؤالء املدرسني. 24وقد متكن الباحث من الوصول ا 

 عرض بطاقة املالحظة عىل احملمكني : -4-1-1

يف ضوء قراءات الباحث لدلراسات السابقة يف الكفاايت املهنية بوجه عام ، ويف جمال الرتبية البدنية والرايضية بوجه خاص ، 

الع عىل العديد من املقاييس العربية والأجنبية للكفاايت املهنية ، قام الباحث بتصنيف هذه الكفاايت وفقا لنوعياهتا حتت أأبعاد وبعد الاط

أأبعاد ، مث قام الباحث بصياغة هذه الكفاايت يف شلك عبارات حبيث تش متل لك عبارة عىل معىن واحد ال يتكرر ،  17مؤقتة بلغ عددها 

( أأمام العبارة اليت يراها مناس بة ذلكل البعد، وهذه البطاقة  Xعبارة وعىل اذلي يقوم ابال جابة أأن يضع عالمة )  83بارات وبلغ عدد هذه الع 

 متدرجة من مخسة نقاط ويه : عال جدا ، عال ، متوسط ، منخفض ، منخفض جدا ، ولك العبارات يف شلك اجيايب. 

صورهتا الأولية متدرجة حتت تكل الأبعاد املؤقتة عىل مخسة عرش مفتشا  قام الباحث بعد ذكل بعرض عبارات البطاقة ، يف

للرتبية والتكوين ، فطبق الباحث مبا يسمى بصدق احملمكني اذلي تعرفه هو عىل الباحث أأن يعرض أأداة مجع البياانت عىل مجموعة من 

 ( 1احملمكني العلميني املتخصصني يف موضوع البحث بصفة خاصة....)

 واس تعمل الباحث رشطني للمحمكني العلميني هام: 

 أأن يكون مفتشا للرتبية والتكوين.  -1

 أأن يكون قد س بق هل اال رشاف عىل أأساتذة ت ب ر مبدة ال تقل عن مخس س نوات، وقد طلب مهنم ما ييل :  -2

بداء الرأأي يف لك عبارة من العبارات البطاقة من حيث مدى مناسبهتا للمجال اذلي تندرج حتته ( أأمام Xوذكل بوضع عالمة )  ا 

 لك عبارة مناس بة. 

بداء الرأأي عىل التنقيط: عال جدا، عال، متوسط، منخفض، منخفض جدا.   وكذكل ا 

ذا  % 81وقد وضع الباحث رشط موافقة  من اخلرباء عىل مناس بة العبارة للمجال اذلي تندرج حتته ليك تقبل هذه العبارة أأي ) ا 

 خبريا (  12وافق علهيا 

أأسفرت هذه اخلطوة عن التوزيع التايل للعبارات حتت العنارص أأو اجملاالت اليت ميكن أأن حتدد الكفاايت املهنية للمدرس  وقد

 الرتبية البدنية والرايضية: 

 جمال التخطيط لدلرس : 

                                                            
 .810، ص9661، مجموعة النيل العربية، مدينة نصر، القاهرة، 68مدحت أبو النصر: قواعد ومراحل البحث العلمي، ط - 1
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هو لك معل يقوم به املدرس من ختطيط للحصة بصفة عامة ) من حتضري للحصة وكذكل تقس مي الربامج ، وحتديد الأهداف ، 

 والربجمة الس نوية (. 

 عبارة.  11وقد بلغ عدد عبارات هذا اجملال 

 جمال تنفيذ ادلرس :  -1

هو لك ما يتعلق بعمل يقوم به املدرس أأثناء احلصة مثل ) قدرة التكيف حسب املعطيات امليدانية ، تنويع أأساليب التدريس ) 

لقاء احلوار ، املناقشة ( وقد بلغ عدد عبارات هذا اجملال   عبارة.  12اال 

 جمال حتقيق الأهداف :  -2

 الل احلصة. هو قدرة املدرس عىل حتقيق الأهداف اليت قام بتسطريها خ

 عبارة. 12وبلغ عدد عبارات هذا اجملال 

 جمال التقومي :  -3

 عبارة.  12هو لك ما يتعلق ابلتقومي املدرس للتالميذ وقد بلغ عدد عبارات هذا اجملال 

دارة احلصة والأفواج:  -4  جمال ا 

 عبارة.  12د عبارات هذا اجملال هو لك همارات اخلاصة ابملدرس ال دارة احلصة وكذكل حفظ النظام داخل الأفواج. وقد بلغ عد

 جمال االتصال والتفاعل الصفي:  -5

ضافة  هو لك اتصال وتفاعل يمت بني املدرس وتالميذه، وعىل املدرس أأن يس تعمل عدة لغات لالتصال، ليس فقط لغة الالكم ا 

شارة اليد والرأأس تعبريات الوجه.   للغة اجلسم، ولغة اللمس، والنظر، والصمت، وا 

 عبارة. 12عبارات هذا اجملال  وقد بلغ عدد

 جمال العالقات البيئة مع جممتع املدرسة:  -1

دارة املدرسة واملفتشني والتعامل مع الزمالء وأأولياء الأمور وأأيضا  هو قدرة املدرس عىل حسن التعامل مع املسؤولني واملمتثةل يف ا 

 التعامل مع التالميذ. 

 عبارة.  12وقد بلغ عدد عبارات هذا اجملال 

لنس بة دلرجات اال جابة للمقياس فقد أأمجعت أأراء احملمكني عىل جعل درجات اال جابة ثالثة بدال من مخسة حىت يسهل التعامل واب

-2-1مع البياانت املراد احلصول علهيا، وبذكل أأصبحت درجات اال جابة يه) عال، متوسط، منخفض ( وتكون درجاهتا عىل النحو التايل: ) 

3 .) 

جاميل عدد  عبارة. 12العبارات بعد الاس تطالع رأأي اخلرباء عىل  وقد بلغ ا 

 ادلراسة الاس تطالعية الثانية :  -4-1-2
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ىل اختبار مدى صدق واثبات بطاقة املالحظة يف صورته الثانية ) بعد عرضه عىل اخلرباء  هدفت ادلراسة الاس تطالعية الثانية ا 

ىل حساب معامالت الثبات وصدق اختباري سامت الشخصية ) قامئة فرايبورج ، قامئة تقيمي اذلات الصور ب لقياس  ( كام هدفت أأيضا ا 

 ىل النحو التايل : القلق كسمة ( وقد مت ذكل ع

 ثبات وصدق بطاقة املالحظة:  -4-1-2-1

أأس تاذ ت ب ر من املتوسطات  15اعمتد الباحث عىل ثبات بطاقة املالحظة حبساب معامل ثبات عىل مجموعة من الأساتذة ) 

 test-resetأأس تاذ ت ب ر من الثانوايت ( ومت اختيار هذه العينة بطريقة مقصودة ، ومت تطبيق هذه البطاقة علهيم بطريقة اختيار )  15و

يوما واكنت النتاجئ عىل  15( واكنت املدة بني املالحظة الأوىل والثانية حوايل  2117ديسمرب  15 – 2117رب نومف 11( وهذا يف الفرتة ) 

 النحو التايل :

 ( 31( قمي معامالت الارتباط)الثبات( بني لك جمال للبطاقة ) ن =   13جدول رمق )

 معامل الارتباط للك جمال اجملاالت  الرمق 

 1.847 جمال التخطيط لدلرس  1

 1.715 جمال التنفيذ لدلرس 2

 1.115 جمال التقومي  3

 1.711 جمال حتقيق الأهداف  4

دارة احلصة والأفواج  5  1.711 جمال ا 

 1.755 جمال االتصال والتفاعل الصفي 1

 1.811 جمال العالقات البيئية مع اجملمتع املدريس 7

 

 ( قمي معامالت   14شلك رمق )

 بني لك م الارتباط)الثبات(

 ( 31جال للبطاقة ) ن = 
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 1.115( السابقني أأن معامالت ثبات بطاقة املالحظة مبجاالهتا الس بع قد تراوحت بني ) 14( و شلك رمق )13يوحض اجلدول )

 كفاية (.  12( ويه معامالت ثبات مقبوةل وتوحض اس تقرار عبارات بطاقة املالحظة يف صورته الثانية )  1.847 –

 صدق بطاقة املالحظة :  -4-1-2-2

 اعمتد الباحث يف حساب الصدق عىل الصدق اذلايت اذلي هو عبارة عن صدق= الثبات، واكنت النتاجئ عىل النحو التايل:

 

 ( 31( قمي معامالت الارتباط)الصدق( بني لك جمال للبطاقة ) ن =   14جدول رمق )

 معامل الارتباط للك جمال اجملاالت  الرمق 

 1.921 جمال التخطيط لدلرس  1

 1.875 جمال التنفيذ لدلرس 2

 1.784 جمال حتقيق الأهداف 3

 1.837 جمال التقومي 4

دارة احلصة والأفواج  5  1.872 جمال ا 

 1.819 جمال االتصال والتفاعل الصفي 1

 1.913 جمال العالقات البيئية مع اجملمتع املدريس 7
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 ( 31معامالت الارتباط )الصدق( بني لك جمال للبطاقة ) ن = ( قمي   15شلك رمق )

 

 

 

 

 

 

  1.921 – 1.784( السابقني أأن معامالت الصدق اذلايت لبطاقة املالحظة تراوحت بني ) 15( والشلك رمق )14يوحض اجلدول )

 

 

 

 

 ( ويه معامالت صدق مقبوةل وتوحض مدى صدق البطاقة. 

 

  اختبارات سامت الشخصية :  -4-2

اعمتد الباحث عىل اختبارين لقياس سامت الشخصية دلى الأساتذة ت ب ر من العينة الأساس ية للبحث : وهام قامئة فرايبورج 

 للشخصية ، وقامئة تقيمي اذلات الصورة ) ب ( لقياس القلق  كسمة ، وفامي ييل وصفا لهذين الاختبارين. 

 

 قامئة فرايبورج للشخصية :  -4-2-1

ج للشخصية ، وضعها يف الأصل "جوكن فارنربج"                            و"هربرت س يلج"  و"رايرن هامبل" من قامئة فرايبور

 ( 1أأساتذة عمل النفس جبامعة فرايبورج بأأملانيا الغربية وأأعد صورهتا العربية محمد حسن عالوي...)

                                                            
 .81، ص8221، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 68محمد حسن عالوي: موسوعة االختبارات النفسية للرياضين، ط - 1
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ىل قياس  ىل  9وهتدف القامئة ا  عبارة كام أأنه لها صورتني أأ ،  212أأبعاد فرعية ، وتتضمن القامئة  3أأبعاد عامة للشخصية ابال ضافة ا 

عبارة وقد قام "ديل" أأس تاذ عمل النفس جبامعة جيسن بأأملانيا العربية بتصممي صورة مصغرة للقامئة تتضمن  114ب تش متل لك مهنا عىل 

 عبارة والأبعاد اليت تقيسها الصورة املصغرة يه :  51الأوىل من القامئة وتتضمن  الامثنية أأبعاد

  : العصبية 

ادلرجة العالية عىل هذا البعد متزي الأفراد اذلين يعانون من اضطراابت جسمية ) مثل الاضطراابت ادلورة ادلموية والتنفس 

جسمية( عامة اكضطراب النوم واال رهاق والتوتر -والهضم وغريها ( واضطراابت حركية واال حساس ابلأمل واضطراابت )نفس

ات اجلوية وفقدان الراحة ، ووضوح املظاهر العصبية واجلسمية املصاحبة ورسعة اال حساس ابلتعب واحلساس ية للتغري 

 لالستشارة الانفعالية. 

جسمية( -وادلرجة املنخفضة عىل هذا البعد تمتزي الأفراد اذلي يتسمون بقةل الاضطراابت اجلسمية والاضطراابت العامة )النفس

 ة الانفعالية. وبعدم وضوح املظاهر العصبية واجلسمية املصاحبة لالستشار 

  : العدوانية 

ىل الأفراد اذلين يقومون تلقائيا ابلأعامل العدوانية البدنية أأو اللفظية أأو التخيلية ويس تجيبو ن ادلرجة العالية عىل هذا البعد تشري ا 

عىل أأنفسهم وعدم الهدوء بصورة انفعالية ويتصدون للآخرين ابلهجوم واملشاحنات والعراك ويمتزيون ابالندفاع وعدم القدرة عىل الس يطرة 

 وعدم النضج الانفعايل. 

ىل قةل امليل التلقايئ للعدوان ، والتحمك يف اذلات والسلوك املعتدل اذلي قد يمتزي ابلهدوء الزائد والنضج  وادلرجة املنخفضة تشري ا 

 الانفعايل. 

  : الاكتئابية 

تئاب والتذبذب املزايج والتشاؤم والشعور ابلتعاسة وعدم الرضا ادلرجة العالية عىل هذا البعد متزي الأفراد اذلين يتسمون ابالك 

واخلوف والقلق واال حساس مبخاوف غري حمدودة والوحدة وعدم فهم الآخرين هلم وعدم القدرة عىل الرتكزي وامليل للعدوان عىل اذلات 

 واال حساس ابذلنب. 

زاج املعتدل والقدرة عىل الرتكزي والاطمئنان والأمن والثقة وادلرجة املنخفضة عىل هذا البعد متزي الأفراد اذلين يتسمون ابمل

 ابلنفس والقناعة. 

  : القابلية لالستشارة 

ادلرجة العالية عىل هذا البعد متزي الأفراد اذلي يتسمون ابالستشارة العالية وشدة التوتر وضعف القدرة عىل مواهجة اال حباطات 

 غضب والاس تجاابت العدوانية عند اال حباط ورسعة التأأثر واحلساس ية.اليومية العادية والانزعاج وعدم الصرب وال

ىل الأفراد اذلي يمتزيون بقدر ضئيل من الاندفاعية والتلقائية كام يمتزيون ابلهدوء واملزاج  ادلرجة املنخفضة عىل هذا البعد تشري ا 

ح   باط مرتفع (. املعتدل والقدرة عىل ضبط النفس والصرب والقدرة عىل حتمل اال حباط ) وحيد ا 
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  :الاجامتعية 

أأحصاب ادلرجة العالية يمتزيون ابلقدرة عىل التفاعل مع الآخرين وحماوةل التقرب للناس ورسعة عقد الصداقات ودلهيم دائرة كبرية 

خفضة يمتزيون بقةل من املعارف ، كام يمتزيون ابملرح واحليوية والنشاط ويتسمون ابجملامةل وكرثة التحدث ، وحضور البدهية ، وأأحصاب املن

 احلاجة للتعامل مع الآخرين والاكتفاء ابذلات وجتنب اللقاءات مع الآخرين وتفضيل الوحدة ، كام أأن دلهيم قةل حمدودة من املعارف ، كام

 يمتزيون ابلربود وعدم احليوية وقةل التحدث. 

  :الهدوء 

شتت الفكر والهدوء وصعوبة الاستشارة واعتدال املزاج أأحصاب ادلرجة العالية يصفون أأنفسهم ابلثقة وعدم الارتباك أأو ت  

 والتفاؤل والبعد عن السلوك العدواين وادلأأب عىل العمل. 

وأأحصاب ادلرجة املنخفضة يصغون أأنفسهم ابالستشارة وسهوةل الغضب والضيق والارتباك ورسعة الشعور ابليأأس وعدم القدرة 

 عىل رسعة اختاذ القرارات والتشاؤم. 

 :الس يطرة  

أأحصاب ادلرجة العالية يمتزيون ابالس تجابة بردود أأفعال عدوانية سواء أأاكنت لفظية أأو جسمية أأو ختيلية والارتياب يف الآخرين 

وعدم الثقة هبم وامليل للسلطة واس تخدام العنف واحملاوةل فرض اجتاهاهتم عىل الآخرين وأأحصاب ادلرجة املنخفضة يمتزيون ابالعتدالية 

ن والاجتاه لرفض اس تخدام أأسلوب العنف والعدوانية و امليل للثقة ابلآخرين وال يعشقون السلطة وال حياولون السعي لفرض واحرتام الآخري

 اجتاهاهتم عىل الآخرين. 

  : ) الكف ) الضبط 

جل والارتباك أأو أأحصاب ادلرجة العالية يمتزيون بعدم القدرة عىل التفاعل والتعامل مع الآخرين وخاصة يف املواقف امجلاعية ، اخل

ظهور بعض املتعب اجلسمية عند مواهجة بعض الأحداث املعينة أأو عند الاضطراب ) مثل عدم الاس تقرار أأو الارتعاش أأو امحرار الوجه 

وةل أأو اصطاكك الركبتني أأو ارتعاش الأطراف واحلاجة املاسة للتبول ( وعدم القدرة عىل احلسم الفوري أأو رسعة اختاذ القرار اخلوف وسه

 الارتباك عند قيام الآخرين مبراقبهتم. 

أأحصاب ادلرجة املنخفضة يمتزيون ابلقدرة عىل التفاعل والتعامل مع الآخرين وعدم رسعة الارتباك واثقون من أأنفسهم، تظهر علهيم 

 الأعراض اجلسمية عند الاضطراب بصورة غري واحضة وقادرون عىل التحدث واخملاطبة. 

 س نة فأأكرث.  11وتصلح القامئة عىل اجلنسني ) اذلكور، اال انث ( ابتداء من 

 * تصحيح املقياس: 

 عبارة ويقوم الفرد ابال جابة عىل لك عبارة بنعم أأو طبعا دلرجة انطباقها عىل حالته:  51تتضمن الصورة املصغرة للقامئة 

 قاهما كام ييل : عبارات لكها اجيابية وأأر  7ويتضمن البعد الأول ) العصبية ( 

3  ،4  ،15  ،18   ،23  ،38  ،54. 
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 عبارات لكها اجيابية وأأرقاهما كام ييل : 7يتضمن البعد الثاين ) العدوانية ( 

7  ،11  ،21  ،27  ،41  ،44  ،49. 

 عبارات لكها اجيابية :  7يش متل البعد الثالث ) الاكتئابية ( عىل 

21  ،25  ،34  ،37  ،41  ،52   ،55. 

 عبارات لكها اجيابية :  7ش متل البعد الرابع ) القابلية لالستشارة ( عىل ي 

5  ،31  ،33  ،31  ،39  ،41  ،53. 

 28،  12عبارات اجيابية وأأربعة سلبية وأأرقام العبارات الاجيابية :  3عبارات مهنا  7يش متل البعد اخلامس ) الاجامتعية ( يتضمن 

 .51،  47،  14،  2، وأأرقام العبارات السلبية :  48، 

 عبارات لكها اجيابية :  7يش متل البعد السادس ) الهدوء ورابطة اجلأأش ( عىل 

1  ،21  ،29  ،42  ،43  ،45  ،51 

 عبارات لكها اجيابية :  7يش متل البعد السابع ) الس يطرة ( عىل 

9  ،11  ،11   ،22  ،24  ،31  ،51. 

 عبارات لكها اجيابية : 7البعد الثامن ) الضبط أأو الكف ( عىل 

1  ،8  ،13  ،17  ،19  ،32  ،35. 

 العبارات الاجيابية ) اليت يف اجتاه البعد ( يمت تصمميها كام ييل : 

 درجة  2عند اال جابة بنعم : 

 درجة.  1عند اال جابة بال : 

 العبارات السلبية ) اليت يف عكس اجتاه البعد ( يمت تصمميها كام ييل : 

 درجة  1عم : عند اال جابة بن

 درجة.  2عند اال جابة بال : 

 ودرجات أأبعاد القامئة يه مجموع درجات لك بعد عىل حدة. 

 ثبات وصدق قامئة فرايبورج للشخصية :  -4-2-1-1
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 ثبات قامئة فرايبورج للشخصية : -4-2-1-1-1

 15أأس تاذ ت ب ر من الثانوايت  15اعمتد الباحث يف حساب ثبات القامئة ، حبساب معامل ثبات عىل مجموعة من الأساتذة ) 

عادة اختيار ) (  وهذا  15أأس تاذ ت ب ر من املتوسطات( ومت اختيار العينة بطريقة مقصودة ومت توزيع هذه القامئة علهيم بطريقة اختيار وا 

 يوما ، واكنت النتاجئ عىل النحو التايل :  15( واكنت املدة بني توزيع الأول للقامئة والثاين  15/12/2117 – 11/11/17يف الفرتة ) 

 (:  15جدول رمق )

 (31معامالت الارتباط بني نتاجئ التطبيق الأول ونتاجئ التطبيق الثاين لقامئة فرايبورج )ن=

 معامل الارتباط ) الثبات (  أأبعاد قامئة فرايبورج 

 1.832 العصبية 

 1.773 العدوانية 

 1.815 الاكتئابية

 1.711 القابلية لالستشارة 

 1.724 الاجامتعية 

 1.712 الهدوء 

 1.192 الس يطرة 

 1.751 الكف ) الضبط ( 

 

 (:  11شلك رمق )
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 (31)ن=معامالت الارتباط بني نتاجئ التطبيق الأول ونتاجئ التطبيق الثاين لقامئة فرايبورج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( السابقني أأن معامالت ثبات أأبعاد قامئة فرايبورج للشخصية قد تراوحت بني     ) 11( والشلك رمق )15يوحض اجلدول رمق )

 ( ويه معامالت ثبات مقبوةل مما يعين أأبعاد القامئة تمتزي ابالس تقرار. 1.832 – 1.192

 

 صدق قامئة فرايبورج للشخصية :  -4-2-1-1-2

 اعمتد الباحث يف حساب الصدق عىل الصدق اذلايت اذلي هو عبارة عن صدق= الثبات، واكنت النتاجئ عىل النحو التايل: 
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  (  11جدول رمق )

 (31قمي معامالت الارتباط بني لك بعد للقامئة )ن= 

 معامل الارتباط ) الثبات (  أأبعاد قامئة فرايبورج 

 1.912 العصبية 

 1.879 العدوانية 

 1.913 الاكتئابية

 1.872 القابلية لالستشارة 

 1.851 الاجامتعية 

 1.837 الهدوء 

 1.832 الس يطرة 

 1.819 الكف ) الضبط ( 

 (  17شلك رمق )

 (31قمي معامالت الارتباط بني لك بعد للقامئة )ن=
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( السابقني أأن معامالت الصدق اذلايت لأبعاد قامئة فرايبورج للشخصية قد تراوحت 13( والشلك رمق )11يوحض اجلدول رمق )

 ( ويه معامالت صدق ذايت مقبوةل ، وتبني مدى صدق القامئة. 1.912 – 1.832بني ) 

  

 قامئة تقيمي اذلات " الصورة ب " لقياس القلق كسمة :  -4-2-2

 ختبار "تشارلز سبيلربجر" و"ريتشارد جورسوش" و"روبرت لوشني" بعنوان : وضع هذا الا

trait anxiety inventory ( STAI ) - state 

عداد صورته العربية محمد حسن عالوي ، وتقتبس الصورة ) أأ ( من هذا الاختبار القلق كحاةل ، أأما الصورة ) ب (  وقد قام اب 

يي تقيس القلق كسمة ، وتنفصل عبارات لك من صوريت الاختبار ) أأ ( و ) ب ( عن الأخرى ، واملس تخدمة يف هذا البحث احلايل ، فه 

عبارة ، وقد مصم هذا الاختبار أأصال كأداة حبث للكشف عن ظاهرة القلق دلى الكبار العاديني )  21ويبلغ عدد عبارات الصورة ) ب ( 

 (.1د اذلي خيتلفون يف اس تعداداهتم لالس تجابة للعناء النفيس..)غري املضطربني نفس يا ( كام يس تخدم أأيضا للتعرف عىل الأفرا

 تطبيق الاختبار :  -4-2-2-1

ميكن تطبيق الاختبار بصورة فردية أأو جامعية ، والتعلاميت الاكمةل لالختبار مطبوعة يف أأعىل املقياس ، وليس لالختبار وقت 

جابة ، ولكنه يس تغرق عادة حوايل من  ىل  1حمدد لال  ىل  11ق ، والأفراد الأقل تعلامي أأو املضطربون انفعاليا قد حيتاجون من دقائ 8ا   12ا 

ليه عىل انه اس تبيان لتقي جابة ، وينبغي عىل القامئ بتطبيق الاختبار أأال يس تخدم مصطلح القلق عند تطبيق الاختبار بل يشري ا  ني دقيقة لال 

ص للك عبارة من عبارات الاختبار بوضع عالمة عىل الرمق املناسب عىل اذلات وأأن يكتب ذكل كعنوان بأأعىل املقياس ، ويس تجيب املفحو 

ال انه جيب  ىل استشارة حامسة ا  ىل مجيع عبارات الاختبار دون احلاجة ا  يسار لك عبارة يف حصيفة الاختبار ، ومعظم الأفراد يس تجيبون ا 

 ( 2توجيه الانتباه بعد ترك أأي عبارة دون اال جابة علهيا...)

 ثبات الاختبار:  -2

عادة  ابلنس بة لهذه ادلراسة فقد قام الباحث حبساب ثبات قامئة تقيمي اذلات ) ب ( لقياس القلق كسمة من خالل اختبار ا 

 ( وهذا عىل عينة اختريت بطريقة مقصودة.  test-retsetالاختبار ) 

تاذ ت ب ر من الثانوايت ( واكنت املدة بيت أأس   15أأس تاذ ت ب ر من املتوسطات و 15وهذه العينة تتكون من الأساتذة ) 

مما يوحض أأن عبارات القامئة تمتزي  1.783يوما ، وقد بلغت قمية معامل الارتباط ) ثبات القامئة ( ر =  15تطبيق الاختبار الأول والثاين 

 ابالس تقرار.

 صدق الاختبار :  -4-2-2-3

 ( عىل الصدق اذلايت اذلي هو عبارة عن الصدق اذلايت = الثبات.اعمتد الباحث يف حساب الصدق للقامئة ) الاختبار 

                                                            
 .084عالوي: نفس المرجع السابق، صمحمد حسن  - 1
 .088-080نفس المرجع السابق،ص - 2
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 ، وهو معامل ارتباط مقبول بوضوح مدى صدق الاختبار.  1.885=  1.783الصدق اذلايت = 

 * تصحيح الاختبار : 

ىل  21يرتاوح مدى درجات احملمتةل للمقياس ما بني )  رة بتقس مي أأنفسهم كحد أأقىص ( ويس تجيب املفحوصون للك عبا 81أأدىن ا 

 تدرجيات يه :  4عىل مقياس مدرج من 

 (  دامئا تقريبا. 4(  غالبا   ، )3( أأحياان  ، )2( أأبدأأ تقريبا ، )1)

ذ توجد به   13،  11،  7،  1،  1عبارة تقيمي بصورة مبارشة، والعبارات املعكوسة يف الاختبار يه :  13عبارات معكوسة و 7ا 

 ،11  ،19. 

 

 حث:جماالت الب -5

ىل أأواخر شهر ماي  - جراء ادلراسة امليدانية يف الفرتة الزمنية من بداية شهر جانفي ا   .2118اجملال الزمين: مت ا 

 اجملال املاكين: بعض املتوسطات والثانوايت اجلزائر العامصة. -

 اجملال البرشي: مدريس الرتبية البدنية والرايضية. -

 

 الأدوات اال حصائية املس تعمةل :  -1

 : SPSSحزمة الربامج اال حصائية  1-1

حيث متت  SPSS 14.1متت ملعاجلة البياانت عن طريقة عرض النتاجئ ابلأسلوب المكي عن طريق حزمة الربامج اال حصائية 

 معاجلة ما ييل : 

حساب ثبات وصدق لك من بطاقة املالحظة ) الكفاايت املهنية (. وقامئة فريايبورج للشخصية ، وقامئة )ب(  -

 للشخصية. 

حساب الفروق لك من أأساتذة املتوسطات والثانوايت ابلنس بة للبطاقة املالحظة ) الكفاايت املهنية ( ) ت  -

 للشخصية. س تويدنت ( وكذكل قامئة فرايبورج للشخصية وكذكل قامئة )ب(

 حساب معامل ارتباط ) بريسون ( بني الكفاايت املهنية وقامئة )ب(. -

 حساب معامل ارتباط ) بريسون ( بني الكفاايت وقامئة فريايبورج للشخصية. -

 النس بة املئوية :  -1-2
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ىل نسب مئوية، ومت حساب هذه الأخرية ابلطريقة التالية:  اس تخدم الباحث النس بة املئوية لتحويل أأرقام يف العينة البحث ا 

 / مجموع العينة.  111× النس بة املئوية = جحم العينة 

 الاس تنتاجات: -1

  

 لثانوية غري اكف من عدة نوايح بوجه عام.مس توى الأداء )الكفاايت املهنية( دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل ا -

 مس توى الأداء ) الكفاايت املهنية( دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل املتوسطة  غري اكف من عدة نوايح بوجه عام. -

حصائيا يف الكفاايت املهنية بني أأساتذة   الرتبية البدنية ابملرحةل الثانوية واملرح - دارة احلصة.التوجد فروق داةل ا  ال يف جمال ا   ةل املتوسطة ا 

حصائيا يف سامت الشخصية بني مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل الثانوية ومدريس ابملرحةل املتوسطة. -  التوجد فروق داةل ا 

حصائيا دلى ملدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل الثانوية كام -   ييل:وجود عالقات ارتباطيه موجبة وداةل ا 

 (.         1.11( وهو دال عند مس توى ) 1.211التقومي ولك من  الاكتئابيـة ، حيث معامل ارتباط قوى )  -أأ 

 ( .1.15( وهو دال عند املس توى  )1.184االتصال والتفاعل الصفي ولك من العصبيـة ، مبعامل ارتباط ) -ب

حصائيا مدريس الرتب  -  ية البدنية والرايضية ابملرحةل املتوسطة كام ييل.وجود عالقات ارتباطيه سالبة وداةل ا 

 ( .1.15( ، دال عند مس توى ) -1.218العالقات البيئية مع جممتع املدرسة ولك من مسة الكف، وهذا مبعامل ارتباط )  -أأ 

 .( 1.15(، دال عند مس توى  ) -1,211مجموع الكفاايت املهنية مع مسة الاجامتعية، وهذا مبعامل ارتباط )   -ب

حصائيا دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل املتوسطة  كام ييل: -  وجود عالقات موجبة وداةل ا 

(، وكذكل مع مسة الكف، 1,11( ، وهو دال عند مس توى ) 1,211التنفيذ لدلرس ولك من الس يطرة، حيث معامل ارتباط قوي )  -أأ 

 ( .1,15( وهو دال عند مس توى ) 1,184مبعامل ارتباط ) 

( ، وكذكل مسة ) القلق ( مبعامل ارتباط ) 1,15( عند مس توى ) 1,111حتقيق الأهداف ولك من الاكتئابية، مبعامل ارتباط )  -ب

 ( .1,15( عند مس توى ) 1,151

( عند 1.195(، وكذكل مسة القلق  ، مبعامل ارتباط ) 1,15( عند مس توى  ) 1,141التقومي ولك من العدوان مبعامل ارتباط )  -ج

 ( .1,11مس توى ) 

 ( .1,15( عند مس توى ) 1,141االتصال والتفاعل الصفي ولك من مسة القلق مبعامل ارتباط )  -د

حصائيا دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحةل املتوسطة  كام ييل : -  وجود عالقات ارتباطية وداةل ا 

 (.1,11( عند مس توى ) 1,223عامل ارتباط ) التخطيط لدلرس ولك من مسة الاجامتعية مب -أأ 

 ( . 1,15(، عند مس توى )  1,118العالقات البيئية مع جممتع املدرسة مع مسة الهدوء ، مبعامل ارتباط )  -ب
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حصائيا بني الكفاايت املهنية وسامت الشخصية دلى مدريس الرتبية البدنية والرايضية بوجعه عام. -  ال توجد عالقة ارتباط داةل ا 

 

 خامتة: -2

 

هنم ليسوا حسرة، لكهنم حمرتفون همرة، ويظهر تأأثريمه يف طريقة تطبيقهم احلريص ةيعد املدرسون املؤثرون العمود الفقري للعملية التعلميي ، ا 

حداث تغريات مرغوبة دلى امل  اواملاهر خلطط التعلمي يف مواقف أأكرث ما ميزيه تعلمني عن رسعة التغريات وكرثة التعقيدات، هدفهم  يف ذكل ا 

ال أأن معظم ما كتب عن التدريس اكن  طريق رفع فعالية أأداهئم، وعىل الرمغ من أأن معظم ما كتب عن التعلمي يف السابق اكن وصفيًا، ا 

بيئات غاية يف  مبا جيب عىل املدرسني املهرة القيام به، غري أأن هذه الطريقة تغفل تباين الأفراد فامي بيهنم ال س امي ومه يعملون يف اً حتليليًا حمدد

ىل التعرف، وبشلك واحض، عىل أأنواع املهارات الواجب توافرها دلى املدرسني حىت يكونوا  الاختالف.  وعىل أأية حال فا ن هناك حاجة ا 

ىل قامئ ذ أأن الأحباث يف جمال التدريس حاولت حتديد املهام اليت يقوم هبا املدرسون املهرة داخل قاعة ادلراسة وصواًل ا  ة ابملهارات فاعلني.  ا 

ن التدريس الفعال يتسم ابسرتاتيجيات معينة ميكن تطبيقها، بغض النظر عن أأي  والصفات الالزمة لفهم كيف يعمل املدرسون الأكفاء.   ا 

ن املدرس غري الفعال هو اذلي ال  ن املدرس الفعال هو اذلي يس تخدم هذه الاسرتاتيجيات وا  من طرائق التدريس املس تخدمة، وعليه فا 

سرتاتيجية يس تخ دم تكل الاسرتاتيجيات،  وتتأألف اال سرتاتيجية عادة من مجموعة همارات تدريس ية منفصةل، فعىل سبيل املثال تتأألف ا 

اال رشاف الفاعل من حركة املدرس بمنط غري متوقع للتالميذ يف غرفة الصف، وحفص التالميذ بشلك متكرر وليس يف وقت واحد، والعمل 

ق بتنفيذ املهمة، والتخلص من السلوك غري املالمئ برسعة وبشلك حازم، وأأخريًا تزويد التالميذ ابلتغذية الراجعة عىل زايدة السلوك املتعل

ىل حد كبري للمهارات الرايضية، فالفرد يس تطيع أأن يتقن أأساس يات رايضة التنس عىل سبيل  املناس بة،  ويبدو أأن همارات التدريس مشاهبة ا 

ال رسال، وكذكل رضب الكرة بوجه املرضب الأمايم، وأأيضًا اخللفي، مث القدرة عىل القيام ابلرضابت الساحقة، املثال، فيتعمل كيفية أأداء ا

نه جيب عليه، حىت يكون العب تنس جيد، أأن يس تخدم هذه املهارات يف املاكن املناسب وابلوضع الصحيح ويف  وعالوة عىل ذكل فا 

الفعال، فالتدريس الفعال يتأألف من عدة همارات تدريس ية منفصةل، ومن املهم أأن يمت التدريب  الوقت املالمئ.  وهذا ينطبق متامًا عىل املدرس

 علهيا. 

ن الكفاية ككي   ن التدريس اذلي يتأأسس عىل مدخل الكفاايت ، ال بد أأن يبلغ مقاصده ، لأنه ال يتناول خشصية التلميذ تناوال جتزيئيا . ا  ان ا 

ن الكفاية تيرس معلية تكييف مركب تفرتض الاهامتم بلك مكوانت خش  صية املتعمل ، سواء عىل املس توى العقيل أأو احلريك أأو الوجداين . ا 

الفرد مع خمتلف الصعوابت و املشالكت اليت يفرضها حميطه، و اليت ال ميكن أأن يواهجها من خالل جزء واحد من خشصيته ، بل ابلعكس 

ن تضافر مكوانت الشخصية ، أأي املعرفة و العمل و الكينونة هو الكفيل مبنح الفرد القدرة عىل مواهجة املس تجدات و التغلب  من ذكل ، فا 

 عىل التحدايت .
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 :الاقرتاحات -3

  

 الباحث ماييل: أأسفر عنه هذا البحث من نتاجئ يقرتحيف ضوء ما   

والنشاط الراييض املدريس عىل وجه اخلصوص ، نرش الوعي الراييض بني أأفراد اجملمتع من خالل التعريف بأأمهية الرايضة بوجه عام،  -

 توضيح أأمهية ادلور اذلي يقوم به مدرس الرتبية البدنية والرايضية يف تربية التالميذ.

دعوة وسائل اال عالم اخملتلفة حلضور املهرجاانت الرايضية اليت تقام عىل مس توى املتوسطات والثانوايت وتوضيح ادلور اذلي تقوم به  -

 البدنية والرايضية يف التنظمي.مدرس الرتبية 

عداد الطلبة يف خمتلف معاهد وأأقسام الرتبية البدنية والرايضية يف -  اال فادة من قامئة الكفاايت املهنية املس تخلصة من هذه ادلراسة يف ا 

 اجلزائر.

 ضية.وضع معايري واحضة وحمددة لفعالية التدريس يُقَّوم عىل ضوهئا أأداء مدرس الرتبية البدنية والراي  -

كساب املرشفني واملدرسني، عىل حد السواء، همارات واسرتاتيجيا - قامة دورات تدريبية تركز عىل ا   التدريس الفعال. تا 

 الاهامتم ببعد حتصيل التالميذ كعنرص همم، ومؤرش قوي عىل فعالية التدريس والتعمل. -

التقترص عىل اجملال املهاري والليايق، ولكن تتضمن، أأيضًا، اجملال التنويع يف أأساليب التقومي املس تخدمة، وبلورة مشول التحصيل؛ حبيث  -

 املعريف والوجداين.

 

 ويف الأخري يقرتح الباحث بعض ادلراسات املس تقبلية:

جراء دراسات حول الكفاايت املهنية دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف ضوء املتغريات  البيئية واملرحةل التعلميية واملس توى -  ا 

 الاقتصادي والاجامتعي ، والريف واحلرض....

جراء دراسات مقارنة حول الكفاايت املهنية دلى أأساتذة  الرتبية البدنية والرايضية وأأساتذة املواد الأخرى. -  ا 

درااكت املدرسني الرتبية البدنية وا  - جراء دراسات مشاهبة حول مفاهمي التدريس الفعال ملعرفة أأثر متغري اخلربة عىل ا  لرايضية واملرشفني ا 

 لعنارص التدريس الفعال.

جراء دراسات مقارنة حول طبيعة سامت الشخصية دلى أأساتذة الرتبية والرايضية يف اجلزائر وغريها من ادلول الأوربية والعربية ،  - ا 

 هبدف التعرف عىل مالمح خشصية أأساتذة الرتبية لبدنية والرايضية الكفء يف اجلزائر.
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 واملراجع قامئة املصادر

 

 قامئة املصادر واملراجع ابللغة العربية. -1

 قامئة املراجع ابللغات الأجنبية. -2

 

 ابللغة العربية قامئة املصادر واملراجع -1

 

 -أأ -

آن الكرمي   -1  .القرأ

سامعيل فراج: تقومي همارات التدريس دلى طالب الرتبية ابملدينة املنورة، جمةل لكية الرتبية العدد  -2 براهمي ا  الثاين عرش ، الس نة اخلامسة ا 

 .1991، جامعة الزقازيق ، مرص 

براهمي أأمحد غنمي وعبادة أأمحد عبادة: الكفاايت املهنية والتخصصية دلى طالب شعبة التعلمي الصناعي بلكيات الرتبية ولكيات التعلمي   -3 ا 

 1997ة أأس يوط، مرص  ، اجلزء الثاين ، جامع – 13الصناعي دراس ته تقوميية، جمةل لكية الرتبية العدد 

سامعيل جحي: نظام التعلمي يف مرص ) دراسة مقارنة (، جامعة حلوان،   - 4  .1987أأمحد ا 

 . 1971, املكتب املرصي احلديث القاهرة ,   11امحد عزت راحج : أأصول عمل النفس , الطبعة  - 5

 .1991دار الفكر العريب، القاهرة،  -النظام الأاكدميي -اال عداد املهين –أأمني أأنور اخلويل : أأصول الرتبية البدنية والرايضية، املهنة  -1

الفلسفة ( ، الطبعة الأوىل ،دار الفكر العريب ، القاهرة  –التارخي  –أأمني أأنور اخلويل : أأصول الرتبية البدنية والرايضة )املدخل  -  7

،1991 

 .1992وير همارات تدريس الرتبية الرايضية جبامعة بغداد ، لكية الرتبية الرايضية ،السمرايئ العباس ، عبد الكرمي محمود السمرايئ : تط   -8 

 .1991، مكتبة الأجنلو املرصية ، القاهرة ، 3أأمال صادق ،فؤاد أأبو حطب : عمل النفس الرتبوي ،ط   -9

لهيا املعمل الثانوي يف املدارس احلك -11 ومية يف الأردن، رساةل دكتوراه من جامعة اململكة أأمحد اخلطيب: الكفاايت التعلميية اليت حيتاج ا 

 .1977الهامشية الأردنية،

 .1993دار الهنضة العربية، القاهرة،  –أأمحد رش يد: نظرية اال دارة العامة الس ياس ية العامة   -11

سط للطباعة والنرش، للطبعة الثالثة أأمحد خمتار عضاضة: الرتبية العلمية التطبيقية يف املدارس العراقية والتمكيلية،مؤسس الرشق الأو   -12

1988. 

بية أأوشن بوزيد: الكفاايت املهنية وعالقهتا بدافعية الاجناز دلى أأساتذة الرتبية البدنية والرايضية، لكية العلوم الاجامتعية ) قسم الرت  -13

 .2111/2112البدنية والرايضية(، اجلزائر العامصة، 

 ، دار الهنضة العربية، القاهرة، بدون اترخي.2دارة الصناعية، الطبعةأأمحد زيك صاحل: عمل النفس يف اال    -14

 .2111أأبو ملوح محمد ، اجلودة الشامةل يف التعمل الصفي ، مركز القطان للبحث والتطوير ، غزة ،  -15
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املادية واملعنوية عىل  املعمل يف أأداء دوره التعلميي مبدينة طرابلس، حبث منشور يف أأعامل املؤمتر  لاجلياليل بشري جربيل: أأثر العوام -11

 .1989مارس (، 15-12املهين الرتبوي الثاين املنعقد يف مدينة بنغازي خالل الفرتة ) 

عداد جامعة من كبار اللغويني -17 نظمة العربية للرتبية والثقافة  والعلوم , توزيع , العرب بتلكيف من امل  املعجم العريب الأسايس ,تأأليف وا 

 . 1989الروس ,

 . 1985القاموس احمليط , اجلزء الرابع ,مطبعة السعادة عىل نفقة املكتبة التجارية , القاهرة,  -18

 .2111العقييل معر وصفي : املهنجية املتاكمةل ال دارة اجلودة الشامةل ، دار وائل، عامن ،  -19

 .1995محمد ،اجلودة الشامةل يف التعلمي ، املعمل ، جمةل تربوية ثقافية جامعية ، جامعة املكل سعود ، الرش يد  -21

براهمي عباس الزهريي ، اال دارة التعلميية يف الوطن العريب يف عرص املعلومات ، املؤمتر الس نوي التاسع  ، دار  -21 الس يد خليل أأمحد ، وا 

 .2111الفكر العريب ، القاهرة ، 

يزو  -22 دارة اجلودة الشامةل ومتطلبات التأأهيل لال   .1995، دار غريب ، القاهرة ، 9111السلمي عيل : ا 

دراك العاملني مبناطق جامعة القدس املفتوحة مبحافظات غـزة ال دارة اجلودة الشامةل " ،  -23 اجلرجاوي ، زايد وحامد أأرشف: "مس توى ا 

 .2114ة ،العدد السابع أأكتوبر، جمةل البحوث وادلراسات الرتبوية الفلسطيني

دارة اجلامعات ابجلودة الشامةل ن أأمريال للنرش والتوزيع ، القاهرة ،  -24  النجار فريد راغب : ا 

  1999. 

 .2112ادلراكة مأأمون  وطارق الش بيل ، اجلودة يف املنظامت احلديثة ، معلن : دار صفاء للنرش والتوزيع ،  -25

 -ب-

 . 2114بدوي عبد العايل بدوي : طرق تدريس الرتبية الرايضية) اجلزء الأول( ,دار الهندسة , لكية الرتبية الرايضية للبنني القاهرة ,  – 21

جبامعة والية أأريزوان  هبول ودارست: مدخل مبىن عىل الكفاية لتدريس الرتبية الرايضية لطالب املدرسة الثانوية، رساةل دكتورا -27

   .1981املتحدة ودوج ستيفي، جبامعة راندون يف كندا عام  ابلوالايت

 -ج-

 . 1978جريان مسعود : قاموس الرائد ,دار العمل للماليني , بريوت ,   -28

 . 1991جابر امحليد جابر : نظرايت الشخصية ، دار الهنضة العربية، القاهرة، -  29

يلينوي ابلوالايت املتحدة جون كيس ، ومايلك سوليدي: أأمهية الأداء يف  - 31 التدريس، حبث منشور يف جمةل الرتبية، من جامعة ا 

 .1978الأمريكية، 

جوهر صالح  ، أأساليب تقنيات الغدارة الرتبوية يف ضوء ثورة االتصال واملعلومات، املؤمتر الس نوي التاسع،  دار الفكر العريب ،  -31

 .2111القاهرة ،

 د خريي اكظم: مناجه البحث يف الرتبية وعمل النفس، دار الهنضة العربية، القاهرة، بدون اترخي.جابر عبد امحليد جابر وأأمح - 32

بداع العاملية للنرش واال عالم ،  -33 آفاق لال  جريوم فاجنا ووارين مشيث: مدير اجلودة الشامةل ، ترمجة محمود عبد امحليد مريس ، دار أ

 .1997الرايض  ، 
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 -د-

عداد املعمل، جامعة تكساس املس يحيدان ساواثرد: أأمهية -34  .1983، ةكفاايت خمتارة وعالقهتا مبقررات دراس ية مامتثةل يف برامج ا 

 

 -هـ-

لوم , هامم  بدراوي زيدان ك كفاايت املعمل يف ضوء همنة التعلمي , يف جمةل الرتبية تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والع  -35

 . 1988,قطر  87العدد 

 

 -ز-

سامعيل : دراسة لبعض احلاجات النفس ية الأخصائية الطفوةل وعالقهتا ابجتاهات حنوالاطفال , رساةل ماجس تري   –31 زينب محمد محمود ا 

 . 1989غري منشورة لكية البنات , جامعة عني مشس , 

 

 -ي- 

 .1989والتوزيع، عامن،  يوسف قطايم : س يكولوجية  التعمل و التعلمي  الصفي، دار الرشوق للنرش -37

 

 -ك- 

عداد معمل الاقتصاد للكية الرتبية ابململكة العربية السعودية -كوثر حسني كوجك  -38  .1984مجهورية مرص العربية،  -مسيحة محمود: خطة ا 

آخرين، الطبعة -39  .1978كتاب، القاهرة، لل  ة، الهيئة املرصية العام2اكلفن هول وجارديزليندزي: نظرايت الشخصية، ترمجة أأمحد فرج وأ

  1918لكيات الرتبية وتطوير التدريس يف التعلمي العام ,حصيفة الرتبية ,العدد الثالث القاهرة ,   –41

                                                     

 -م-

 .1974دمشق، محمد أأمحد غايل ورجاء محمود أأبو عالم: القلق وأأمراض اجلسم ، مطبعة احللبوين،   - 41

 .2114، مجموعة النيل العربية، مدينة نرص، القاهرة، 11مدحت أأبو النرص: قواعد ومراحل البحث العلمي، ط -  42

 .1979حمي ادلين الأزهري: اال دارة من وهجة نظر املنظمة، دار الفكر العريب، القاهرة،  -43

 .1989، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة ، 3الرتبية البدنية،املقارنة والرايضة ،طمحمد امحلا محى،  عفة خمتار عبد السالم : مدخل يف  -44

سامعيل : المنو اجلسمي واملهين دلى الطالبات املعلامت واملعلامت براييض الأطفال, جمةل لكية الرتبية , جامعة , جا  -45 معة محمد املري محمد ا 

 .1991, الس نة السادسة , يناير  14,الزقازيق , العدد 
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سامعيل : دراسة ملكوانت الكفاية املهنية املزية للمعمل يف لكية الرتبية الأساس ية  بدوةل الكويت , وعالقهتا ببعض   -41 محمد املري محمد ا 

 .1991, مرص  13املتغريات , جمةل لكية الرتبية ابلزقازيق , العدد 

 . 1973, القاهرة , مجمع اللغة العربية : املعجم الوس يط , مطابع دار املعارف  -47

 .1983محمد الصابوين: صفوة التفاسري, مطبعة بريوت, بريوت,  -48

 .1983، دار املعرف، القاهرة، 5محمد حسن عالوي: عمل النفس الراييض، الطبعة  -49

 .1998، مركز الكتاب للنرش، القاهرة، 11، طمحمد حسن عالوي: موسوعة الاختبارات النفس ية للرايضيني -51

 .1987محمد حسن عالوي وأأسامة اكمل راتب: البحث العلمي يف اجملال الراييض، دار الفكر العريب، القاهرة،   - 51

 .          1993القاهرة ،  –دار الفكر العريب  –محمد عطية الأبريش: روح الرتبية والتعلمي  –  52

لبدنية والرايضية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، محمود عوض بس يوين ، فيصل ايسني الشاطي: نظرايت وطرق الرتبية ا - 53

1992 . 

 .                            1974محمد مصطفى زيدان: يف عمل النفس الرتبوي، عامل الكتب، القاهرة،  -  54

عداد وتأأهيل مدرس الرتبية البدنية والرايضي -55 ة , دار الوفاء  دلنيا الطباعة والنرش محمد سعد زغلول , مصطفى الساحي محمد : تكنولوجيا ا 

 . 2114, 2:ط 

محمد محود محمد املوىس:  بناء برانمج لتطوير الكفاءات التدريس ية ملعلمي اللغة العربية يف املرحةل املتوسطة يف اململكة السعودية،  -  51

 .1987رساةل دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ، لكية الرتبية، جامعة عني مشس، مرص،

دراسة  –محمد فؤاد عىل أأمحد: دراسة لبعض سامت الشخصية وعالقاهتا ابلتحصيل ادلرايس دلى الطالب املعوقني يف املرحةل اجلامعية  -57

 .1981جامعة الزقازيق مرص ،  –مقارنة بني اجلامعات اال قلميية واملركزية، رساةل ماجس تري لكية الآداب 

دارة اجلودة الشامةل وتطبيقاهتا يف اجملال الرتبوي ، قطر ، املركز العريب للتدريب الرتبوي مصطفي أأمحد  ، محمد الأنصاري ، برانم -58 ج ا 

 .2112دلول اخلليج ، 

 

 

 -ن-

براهمي : تأأثري مترينات التوافق عىل تمنية القدرات اال دراكية احلركية واال دراك احلريك ابلتوازن ملر  -59 حةل رايض نبيةل محمد خليفة , جالل محمد ا 

 .1984القاهرة , ’ الأطفال , دار الفكر العريب 

 .1991نبيل محمد زايد: المنو الشخيص واملهين للمعمل ،دار املعارف ، القاهرة ،  -11

 1971مبادئ عمل النفس الراييض. مطبعة الشعب.بغداد. : نزار جميد طالب  -11

  1973انزيل صاح أأمحد سعد بس : املدخل يف الرتبية ,القاهرة ,مكتبة الاجنلو املرصية ,  -12
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 -س-

سكندر :  -13 أأسلوب مقرتح املالحظة وتسجيل أأغاط السلوك غري اللفظي ، كشائعة الاس تخدام دلى  "مسرية أأمحد الس يد، كام يوسف ا 

، مركز  التمنية  البرشية القاهرة،  11حبث منشور يف جمةل : الرتبية املعارصة ، العدد  "، معلمي ومعلامت املرحةل الابتدائية بدوةل البحرين 

1988. 

عداد برانمج لتمنية الكفاايت الرتبوية لأعضاء هيئات التدريس يف لكيات اجملمتع ، واللكيات املتوسطة ال عداد  -  14 سهيةل أأبو الس يد: ا 

 .1985لرتبية من لكية الرتبية ، جامعة عني مشس عام املعلمني يف الأردن، رساةل دكتوراه يف ا

 س يد محمد غنمي: س يكولوجية الشخصية حمدداهتا، قياسها، نظرايهتا، دار الهنضة العربية، القاهرة، بدون اترخي.  -15

 .1972س يد محمد غنمي : س يكولوجية الشخصية ، دار الهنضة العربية ، القاهرة،  -11

يزنك " لطلبة وطالبات املرحةل الثانوية، رساةل سلمي محمد سلمي الشا - 17 طار " ا  يب: العالقة بني التحصيل ادلرايس وسامت الشخصية يف ا 

 .1988جامعة عني مشس ، مرص  –ماجس تري لكية الرتبية 

ملدريس للصف السابق سعاد س يد محمد: تقومي كفاايت معمل ادلراسات الاجامتعية يف اس تخدام الوسائل التعلميية املرتبطة ابلكتاب ا - 18

 .1991من التعلمي الأسايس، رساةل ماجس تري، غري منشورة لكية الرتبية، جامعة عني مشس مرص، 

 .1998، دار املعارف، القاهرة،7سعد جالل ومحمد حسن عالوي، عمل النفس الرتبوي الراييض، الطبعة، - 19

 

 -ع-

آاثرها يف التحصيل الأاكدميي دلى طلبة ادلرجة اجلامعية الأوىل يف جامع عبد اجمليد نشوايت:  بنية الشخصية وأأمناطها يف  -71 نظرية ايزنك وأ

 .1998الريموك ابلأردن، اجملةل الرتبوية ، العدد السابع عرش ، اجملدل اخلامس ، جامعة الكويت، 

 . 2111ا، عبد الرمحن صاحل الأزرق : عمل النفس الرتبوي للمعلمني، مكتبة طرابلس العلمية، ليبي -  71

 . 1971عبد الفتاح لطفي : املرجع يف طرق تدريس الرتبية الرايضية احلديثة ,  دار الكتب اجلامعية ,القاهرة,  -  72

  .1982عبد الرمحن عيسوي : تطوير التعلمي اجلامعي العريب، دار الهنضة العربية، جامعة اال سكندرية ، -  73

 

 1971النفس الصناعي واملهين ، الهيئة املرصية العامة للكتاب فرع اال سكندرية، عباس محمود عوض : دراسات يف عمل   -74

 . 1998عناايت محمد أأمحد فرج : مناجه وطرق تدريس الرتبية البدنية ،دار الفكر العريب ، القاهرة ،   -75

لأطفال  , رساةل ماجس تري غري منشورة عزة محمد جاد النادي : الكفاايت الأدائية الأساس ية ومدى توافرها يف معلامت رايض ا –  71

 . 1987’كحلية الرتبية ابلزماكل ,جامعة حلوان 
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عادل سعد خليل حرب: الرضا عن العمل دلى معلمي الرتبية اخلاصة وعالقته ببعض سامت الشخصية، رساةل دكتوراه غرب منشورة،   -77

 .1985لكية الرتبية، جامعة الأزهر، 

ناء برانمج ال عداد معمل املرحةل الابتدائية ابلبحرين قامئ عىل الكفاايت الأدائية، رساةل دكتوراه يف الرتبية، عيد عيل محمد حسن: ب   -  78

 1981لكية الرتبية، جامعة الأزهر، مرص، .

 .1991عزيز حنا داود : الشخصية بني السواء واملرض ،مكتبة الأجنلو املرصية، القاهرة،  –  79

 

 -ف-

ة: تقومي أأداء الطالب املعلمني للكفاايت التدريس ية الالزمة لتدريس الرايضيات ومدى اس تخداهمم لبعض نظرايت فايزة اسكندر سدر  -81

 .1999التعمل، جمةل لكية الرتبية ، اجملدل السادس عرش ، العدد الأول ، جامعة أأس يوط،

 .1971عام فريق من جامعة س تانفورد: دليل تقومي كفاية املعمل يف جامعة " س تانفورد،   -81

 .1995فيليب الكنسون ، التغيري الثقايف يف الأساس الصحيح ال دارة اجلودة الشامةل ، ترمجة عبد الفتاح الس يد النعامن ،  -82

 

 -ص-

 . 1984صاحل عبد العزيز, عبد العزيز عبد امحليد : الرتبية وطرق التدريس , دار املعارف , الطبعة الأوىل ,مرص  -83

. 

 -ر-

 .1999، دار الفكر العريب، القاهرة، 11أأمحد طعمية: املعمل ) كفايته، اعداده، تدريبية (، الطبعة رشدي  -84

 .1982، بريوت ، 5رونيه أأوبري: الرتبية العامة )تر.عبد هللا عبد ادلامي ( دار العمل للماليني ،ط –85

 

 -ت-

ة عند معمل املدرسة الابتدائية يف الأردن يف ضوء حتليل النظم واقرتاح توفيق امحد يوسف مرعي : الاكفيات التعلميية الأدائية الأساس ي  -81

ىل لكية الرتبية جامعة عني مشس ,   .  1981برامج لتطويرها ,رساةل دكتورة غري منشورة ,مقدمة ا 
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