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 تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية في          

 محافظة الدقهلية

 

 ا.م. د/  حمدي محمد عبد الفتاح الجوهري 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية 

 الرياضية  

 جامعة المنصورة-التربية الرياضية كلية 

 د/ أحمد طلعت أحمد محمد 
 ة الرياضية  مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربي

 جامعة المنصورة-ضية كلية التربية الريا

 أحمد أحمد صالح الدين محمد خليل الباحث/ 
 باحث بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  

 جامعة المنصورة-التربية الرياضية كلية 

 

 

 الملخص

  هدف البحث:

 ة في محافظة الدقهلية"يهدف البحث الحالي إلي"تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادي

 منهج البحث

 استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة وإجراءات البحث.

 عينة البحث:

 .إدارات تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية   6موجها ومعلم تربية رياضية يمثلون  151

 أهم النتائج:

أنواع المهارات األساسية)الدفاعية والهجومية  الخاصة بهذه أن منهاج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية يتم فيه توضيح 

وتنمية مكونات اللياقة البدنية العامةةة والخاصةةة المرتبطةةة بهةةذه األنيةةطة بمةةا يحقةة  م ةةتو  اإلنجةةا  ،األلعاب وأهميتها 

تميةة ه بالتيةةوي  ،وإقامةةة عالقةةة وطيةةدة بةةين التلميةةذ والمعلةةم وبةةين التلميةةذ والتالميةةذ ا خرين،والمطلةةوب لهةةذه المرحلة

 .واإلثارة والمتعة،وأن وسائل وطرق التدريس ت اهم في خل  جو من األلفة بين المعلم والتالميذ
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

تلعب التربية البدنية والرياضة دورا هاما فةةي تقةةدم 

ورقي الدول في العصر الحديث، خاصة التةةي تنةةال ق ةةطا 

 مةةةن قناعةةةة العلمةةةاء والم ةةةالين عةةةن الرياضةةةة فةةةي

الماس ةةةات الرياضةةةية عامةةةة والماس ةةةات التعليمةةةة 

ط تنمةةوي لسن ةةان مةةن التربوية خاصة، حيةةث تعةةد كنيةةا

 المهارية،الوجدانيةةة، )البدنية،العقليةةة، جميةةا الجوانةةب

التربوية( ولجميا المراحل العمريةةة، ومةةن المعةةروف أن 

المناهج الدراسية تعد من أقةةوي المةةاثرات فةةي  خصةةية 

 التالميذ .

ن األهمية الكبيرة لمنهج كةةرة اليةةد داخةةل وبالرغم م

التربيةةةة الرياضةةةية كمةةةدخل طبيعةةةي للتنميةةةة اليةةةاملة 

والمتكاملة للتلميذ خاصة في مراحةةل النمةةو ال ةةريعة فةةي 

المرحلةةة اإلعداديةةة كهنيةةطه جماعيةةة  بنائةةه ،حيةةث تعةةد 

المرحلةةة اإلعداديةةة مةةن أهةةم المراحةةل ال ةةنية المناسةةبة 

اضةةية عامةةة ث حيةةث إنهةةا لبدايةةة ممارسةةة األنيةةطة الري

القاعدة العريضة التي تدعم مراك  اليةةباب واألنديةةة مةةن 

التالميةةذ الموهةةوبيند بهةةدف التعةةرف علةةو نقةةاط القةةوة 

والعمل علو تع ي ها والتعرف علو نقاط الضعف والعمل 

علو تعديلها وتطويرهةةاد حيةةث تعةةد هةةذه المرحلةةة كنقطةةة 

لمهارات تحول في خصائص النمو ونقطة تحول في تعلم ا

في مرحلة التعليم مةةا قبةةل الجةةامعيد واأللعةةاب الجماعيةةة 

كنيةةاط جمةةاعي ينمةةي روح الجماعةةة واإلنتمةةاء لةةد  

 التالميذ. 

 وييةةةةير كةةةةل مةةةةن أمةةةةين الخةةةةولو، وجمةةةةال 

م(، أن طبيعة هةةذه المرحلةةة تحمةةل 2000الدين اليافعي) 

الكثير من التغيةةرات الف ةةيولوجية والنف ةةية، كمةةا تيةةهد 

   فروقًا فردية كبيةةرة واختالفةةات فةةو النضةةج.هذه المرحلة 

(3 :217) 

حيةةث يةةري كةةل مةةن مكةةارم أبةةو هرجه،محمةةد سةةعد 

م(،أن التقةةويم يعتبةةر مقومةةا أساسةةيا مةةن 1999 غلةةول)

مقومات العمليةةة التربويةةة،فمن خاللةةه ن ةةتطيا أن نحكةةم 

علي مدي النجةةاح فةةي تحقيةة  األهةةداف وتنميتها،وكةةذل  

يله،وتيةةخيص نتةةائج قيةةاق قةةدرة المةةتعلم ومةةدي تحص

عمليةةةةة الةةةةتعلم ومةةةةدي مةةةةا تحققةةةةه المنةةةةاهج مةةةةن 

أهداف،وباإلضافة إلي ما سب  فان تقويم منةةاهج التربيةةة 

الرياضةةةية ي ةةةتهدف التعةةةرف علةةةي النةةةواحي ال ةةةلبية 

وااليجابية في مختلف وحداته، ولذا فان التقويم يجةةب ان 

يكةةةةون عمليةةةةة م ةةةةتمرة باسةةةةتمرار تنفيةةةةذ المةةةةنهج.              

( 8 :131) 

م( مةةا ليلةةو عبةةد 2006يتف  أبةةو النجةةاع  الةةدين )

م( فةةي تعريةةف المنهجعلةةو أنةةه 1991الع يةة   هةةران )

"جميةةةا الخبةةةرات واألنيةةةطة التةةةي تتيحهةةةا الماس ةةةة 

التعليمية ليندمج فيهةةا المتعلمةةون تحةةت ا ةةرف وتوجيةةه 

تلةة  الماس ةةة بقصةةد م ةةاعدة المتعلمةةين علةةو النمةةو 

اف تربويةةة مرسةةومة".       وتعةةديل ال ةةلوق تحقيقةةا ألهةةد

(7 :15(، )2 :64  ) 

وتيةةير أغلةةب الدراسةةات و األبحةةاه التةةي اهتمةةت 

بمجال التقويم عامة أن التقويم هو الوسيلة الوحيدة التي 

يمكةةن للمعلةةم أو التلميةةذ وكةةل مةةن لةةه صةةلة بالعمليةةة 

التعليميةةة أن يتعةةرف عةةن طريقهةةا علةةو الم ةةتو  الةةذي 

 (6(،)4(،)5)وصل إليه التلميذ في تعلمه.

وال    أن التقويم والمتابعةةة مةةن الوسةةائل الهامةةة 

والفعالة لضمان تح ين عملية التعليم والتعلم خاصة فةةي 

ضوء االتجاه الحديث لتطبيةة  معةةايير االعتمةةاد القياسةةية 

فةةي المجةةال التعليمةةي، فالمةةدرق يحتةةاج دائمةةا لمعرفةةة 

الجهةةد المبةةذول فةةي التةةدريس وحالةةة التلميةةذ العقليةةة 

لبدنية والنف ية وم تواه المهاري والمناهج كعمةةل لةةه وا

أهداف معينة البد وأن يصةةاحبها تقةةويم لهةةا كجةة ء منهةةا 

وذل  إلظهار التغيرات التي حدثت نتيجة لها ولبيان مةةد  

تحقيقها لألهداف التي ت عو إلةةو تحقيقهةةا ، وإلةةو جانةةب 

أنها وسةةيلة تيخيصةةية عالجيةةة فهةةي أيضةةا تر ةةدنا إلةةو 
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ف لكي نعمل علو إصالحها ومةةواطن القةةوة مواطن الضع

 (5(،)9بقصد تح ين عملية التعليم والتعلم.)

وفةةو ضةةوء التطةةور التكنولةةوجي و سةةرعة نقةةل 

المعلومةةات وسةةهولة الوصةةول إليهةةا كمةةا وكيفةةا أصةةبح 

المجال التربوي بحاجه ماسه إلةةي تقةةويم منةةاهج التربيةةة 

الرياضية في المدارق ثمما أثةةار لةةد  الباحةةث موضةةوع 

تقةةويم منةةاهج األلعةةاب الجماعيةةة ،وفةةي ضةةوء دراسةةة 

الباحةةث  وتحليلةةه للمنةةاهج القائمةةة بالفعةةل والتةةي يةةتم 

تدري ها مةةن قبةةل و ارة التربيةةة والتعلةةيم والمعمةةول بةةه 

حاليا والمطبقة في المدارق وجةةد الباحةةث أنةةه ال بةةد مةةن 

تنقةةيح وتعةةديل لتلةة  المنةةاهج مةةا مةةا يتما ةةو ويناسةةب 

األلعاب الجماعية و الوسةةائل التعليمةةة التطور الحاده في 

الحديثةةة والتطةةور التكنولةةوجي و يةةادة درجةةة الثقافةةة 

التكنولوجية والوعي لد  تالميذ تل  المرحلة  ومتطلبات 

 وميول التالميذ مما ي تل م تقويم المنهاج.

لذا فان الباحث يقوم بهذا البحث لتقةةويم مةةنهج كةةرة 

ظةةة الدقهليةةة لتحديةةد اليد في المرحلة اإلعدادية فةةي محاف 

نقاط القوة و الضعف لتطةةوير وتح ةةين هةةذا المةةنهج فةةي 

 المرحلة اإلعدادية .

 هدف البحث:

يهةةدف البحةةث إلةةو تقةةويم مةةنهج كةةرة اليةةد بالمرحلةةة  -

اإلعداديةةة فةةي محافظةةة الدقهليةةة ، وذلةة  مةةن خةةالل 

 التعرف علو :  

مةةد  تحقةة  أهةةداف مةةنهج كةةرة اليةةد فةةي محافظةةة  -

 الدقهلية.  

سةةةبة محتةةةو  مةةةنهج كةةةرة اليةةةد للتنفيةةةذ مةةةد  منا -

 بالمدارق اإلعدادية بمحافظة الدقهلية.

مد  مناسبة وسائل التقويم لمنهج كرة اليد بمحافظة  -

 الدقهلية.  

 تساؤالت البحث:

 في ضوء هدف البحث يضا الباحث الت اؤالت التالية:

هةةةل تتحقةةة  أهةةةداف مةةةنهج كةةةرة اليةةةد بالمرحلةةةة -  -

 ؟ يةاإلعدادية في محافظة الدقهل

هةةةل يتناسةةةب محتةةةو  مةةةنهج كةةةرة اليةةةد بالمرحلةةةة  -

 اإلعدادية في محافظة الدقهلية ما التالميذ؟ 

هل تتناسب وسةةائل تقةةويم مةةنهج كةةرة اليةةد بالمرحلةةة  -

 اإلعدادية في محافظة الدقهلية؟

 مصطلحات البحث:

 التقويم: 

م( : بهنه "عملية 2003يعرفه أبو النجا ع  الدين )

والةةتعلم وال تنفصةةل عنهةةا بمعنةةو مصاحبة لعملية التعليم 

أنها م تمرة طوال العام الدراسي والتقويم عملية بها كل 

من له صةةلة بالعمليةةة التعليميةةة ، والتقةةويم أيضةةا عمليةةة 

 املة تقيس الفرد من جميا النةةواحي العقليةةة والنف ةةية 

 (134: 2والبدنية االجتماعية".      )

 المنهاج: 

م( بهنةةه" جميةةا 2003يعرفه أبو النجا عةة  الةةدين )

المظةةاهر والخبةةرات واألنيةةطة التةةي تتيحهةةا الماس ةةة 

التعليمية ليندمج فيها المتعلمةةون تحةةت إ ةةراف وتوجيةةه 

المدرسة ، بقصد م اعدة المتعلمين علةةو النمةةو وتعةةديل 

 ( 64: 2ال لوق تحقيقا ألهداف تربوية مرسومة". )

م(، وفتحةةي 1987ويعرفه إبراهيم ب يوني عميره )

 (6: 1) بهنه "عملية تيخيصية وقائية عالجية".الديب 

 الدراسات السابقة : 
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 

باستعراض الدراسات ال ابقة التةةي تمكةةن الباحةةث 

من التوصل إليها أتضح أنها تلقو الضوء علو كثيةةر مةةن 

النقاط الهامة التي تفيةةد البحةةث الحةةالي وقةةد أمةةدت نتةةائج 

ال ةةابقة العةةون للباحةةث فةةي تحليةةل وتحديةةد الدراسةةات 

مكونات أهداف البحث وفي ضوئها تم صياغة الت اؤالت 

والتعرف علي أفضل اإلجراءات المناسةةبة لهةةذا الدراسةةة 

والتةةي يمكةةن أن تةةادي إلةةي تحقيةة  أهةةداف البحةةث فةةي 

 خطوات علمية منهجية .

 توجيه الباحث ألهم المراجا المرتبطة بالبحث.   -1

 المناسب والمالئم لطبيعة البحث.تحديد المنهج  -2

تحديةةد المجتمةةا والعينةةة التةةي تتناسةةب مةةا طبيعةةة  -3

 البحث.

تحديةةةد أدوات جمةةةا البيانةةةات المناسةةةبة المقابلةةةة  -4

 اليخصية، االستبيان وتحليل المحتوي والمراجا.

تحديةةد المعالجةةات اإلحصةةائية المناسةةبة المناسةةب  -5

 لطبيعة البحث.

ابقة فةةي دعةةم وتف ةةير االستفادة من نتائج الدراسات ال ةة 

 .ومناقية نتائج البحث الحالي

 البحث منهج

استخدم الباحث المنهج الوصةةفي لمناسةةبته لطبيعةةة 

 وإجراءات البحث.

 

 

 مجتمع وعينة البحث:

ا تمل مجتما البحث علةةو المةةوجهين و المعلمةةين 

بمدارق وإدارات مديرية التربية والتعلةةيم بالدقهليةةة وتةةم 

ريقةةة العيةةوائية وبلةةم عةةددهم اختيةةار عينةةة البحةةث بالط

إدارات  6(  موجها ومعلةةم تربيةةة رياضةةية يمثلةةون 151)

تعليمية بمديرية التربيةةة والتعلةةيم بالدقهليةةة  وتةةم اختيةةار 

 ( موجها ومعلماً للدراسة االستطالعية .30)

 أدوات جمع البيانات

اسةةتخدم الباحةةث االسةةتبيان لجمةةا البيانةةات وقةةد 

يم منهةةاج بعةةل األلعةةاب اسةةتخدم الباحةةث اسةةتمارة تقةةو

الجماعيةةة )كةةرة اليةةد ( بالمرحلةةة اإلعداديةةة فةةو ضةةوء 

 معايير الجودة القياسية .

 خطوات تصميم المقياس   -أ

 تحديد المحاور األساسية لالستبيان -1

أجر  الباحث م ح مرجعةةي للدراسةةات و األبحةةاه 

والمراجا التو استطاع الحصول عليهةةا لتحديةةد المحةةاور 

تقةةويم منهةةاج كةةرة اليةةد بالمرحلةةة السةةتبيان األساسةةية 

 ( محاور .8، وبلغت فو الصورة المبدئية )اإلعدادية 

ثم قام الباحةةث بعةةرض هةةذه المحةةاور علةةو ال ةةادة 

( 1الخبراء فةةو مجةةال المنةةاهج وطةةرق التةةدريس )مرفةة 

للتهكةةد مةةن مناسةةبتها واختيةةار أهةةم المحةةاور التةةو يمكةةن 

كمةةا هةةو  للباحةةث بنةةاء االسةةتبيان عليهةةا وكانةةت النتةةائج

 ( 2موضح بجدول )
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 (2جدول )

 تقويم منهج كرة اليدنتائج استطالع رأى الخبراء فى محاور استبيان 

 12في محافظة الدقهليةن/بالمرحلة اإلعدادية 

 محاور االستمارة
 تعديل صياغة غير موافق موافق

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

 %0.0 0 %16.7 2 %83.3 10 األهداف التعليمية لمنهج كرة اليد

 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 12 محتو  منهج كرة اليد

 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 12 طرق ووسائل واساليب تدريس كرة اليد

 %33.3 4 %0.0 0 %66.7 8 تكنولوجيا التعليم المتاحة لتنفيذ المحتو 

 %33.3 4 %0.0 0 %66.7 8 االمكانات المتاحة لتدريس منهج كرة اليد

 %33.3 4 %0.0 0 %66.7 8 مون بتدريس منهج  كرة اليدالقائ

المعوقات والميكالت الخاصة باإلدارة المدرسية التو تواجه 

 تطبي  منهج كرة اليد
5 41.7% 6 50.0% 1 8.3% 

 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 12 اساليب القياق و التقويم لمنهج كرة اليد

فةةو ( لنتائج استطالع رأ  الخبراء 2ييير جدول ) 

مجال المناهج وطةةرق التةةدريس و الةةذين أوصةةوا بتعةةديل 

بعل المحاور و دمج بعضةةها ليتوصةةل الباحةةث للصةةورة 

النهائية لمحاور االسةةتبيان بعةةد إعةةادة الصةةياغة والةةدمج 

 فو ضوء آراء الخبراء ومالحظاتهم .

( محاور أساسةةية بنةةاء علةةو اتفةةاق 5توصل الباحث إلو )

  -الخبراء وهو :

يمية لمنهج  كرة اليةةد فةةو المرحلةةة األهداف التعل -1

 اإلعدادية. 

تقةةويم محتةةو  مةةنهج  كةةرة اليةةد فةةو المرحلةةة  -2

 اإلعدادية.

تقويم طةةرق وأسةةاليب التةةدريس الم ةةتخدمة فةةو  -3

 تدريس كرة اليد فو المرحلة اإلعدادية 

تقويم البيئة التعليميةةة الداعمةةة لمةةنهج كةةرة اليةةد  -4

 فو المرحلة اإلعدادية 

ت وأسةةةةاليب التقةةةةويم تقةةةةويم أدوا الخةةةةامس : -5

الم ةةتخدمة فةةو مةةنهج كةةرة اليةةد فةةو المرحلةةة 

 اإلعدادية 

تحديد العبارات التييي تعبيير عيين المحيياور األساسييية  -2

 لالستبيان

مةةةن خةةةالل الم ةةةح المرجعةةةي واسةةةتطالع رأ  

الخبةةراء تةةم وضةةا مجموعةةة مةةن العبةةارات الخاصةةة 

بالمحاور وتم التوصل للصورة النهائيةةة لالسةةتبيان كمةةا 

 ( 3بجدول )هو موضح 



 

 

 

 

  

 

 

70 

تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 (3جدول )

 الصورة النهائية الستبيان تقويم منهاج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 النسبة العبارات المحور

 أهداف منهج  كرة اليد التعليمية فو المرحلة اإلعدادية -: األول

 األهداف المعرفية -أ

 األهداف النفس حركية -ب

 األهداف الوجدانية -ت

 

13 

15 

13 

 

11.93% 

13.76% 

11.93% 

 %16.5 18 تقويم محتو  منهج  كرة اليد فو المرحلة اإلعدادية : الثانو

تقويم طرق وأساليب التدريس الم ةةتخدمة فةةو تةةدريس كةةرة اليةةد  : الثالث

 فو المرحلة اإلعدادية 
20 18.35% 

تقةةويم البيئةةة التعليميةةة الداعمةةة لمةةنهج كةةرة اليةةد فةةو المرحلةةة  : الرابةةا

 اإلعدادية.
16 14.68% 

تقويم أدوات وأساليب التقويم الم ةةتخدمة فةةو مةةنهج كةةرة اليةةد  : الخامس

 فو المرحلة اإلعدادية 
14 12.84% 

  109 االستبيان

 الدراسة االستطالعية 

أجر  الباحث الدراسة االستطالعية بهةةدف التهكةةد 

 من المعامالت العلمية لالستبيان.

 الصدق

د مةةن استخدم الباحث صدق االت اق الداخلي للتهكةة 

مةةن خةةالل تطبيةة  االسةةتبيان علةةو عينةةة االستبيان صدق 

( مدرسةةا 30الدراسة االسةةتطالعية و الةةذي بلةةم عةةددهم )

للتربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومن 

نفس مجتما البحث ، ثم  تم ح اب معامةةل االرتبةةاط بةةين 

المحاور والعبارات التابعةةة لهةةا للتهكةةد مةةن صةةدق ات ةةاق 

الستبيان وكانت النتائج وفقا لعينة الدراسة االستطالعية ا

 كما يلي :  
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 (3جدول )

 30صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبيان                      ن=

 االرتباط العبارة المحور االرتباط العبارة المحور االرتباط العبارة المحور

 األهداف
 المعرفية

 

1 0.892 
 األهداف:
 الوجدانية

 

10 0.873 

 وأساليب تقويم طرق
 التدريس

 

16 0.794 

2 0.795 11 0.927 17 0.899 

3 0.886 12 0.845 18 0.87 

4 0.846 13 0.865 19 0.851 

5 0.914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقويم المحتو 
 

1 0.924 20 0.887 

6 0.927 2 0.872 

 
 
 
 
 التعليمية تقويم البيئة

 الداعمة
 

1 0.831 

7 0.935 3 0.927 2 0.842 

8 0.942 4 0.987 3 0.779 

9 0.834 5 0.962 4 0.834 

10 0.822 6 0.881 5 0.894 

11 0.867 7 0.827 6 0.869 

12 0.869 8 0.815 7 0.849 

13 0.915 9 0.861 8 0.788 

 األهداف
 النفس حركية

 

1 0.902 10 0.876 9 0.783 

2 0.82 11 0.862 10 0.834 

3 0.847 12 0.843 11 0.805 

4 0.962 13 0.862 12 0.822 

5 0.917 14 0.927 13 0.833 

6 0.79 15 0.898 14 0.839 

7 0.809 16 0.879 15 0.841 

8 0.851 17 0.934 

 تقويم أدوات وأساليب التقويم 
 الم تخدمة فو منهج كرة اليد

 

1  

9 0.818 18 0.834 2 0.876 

10 0.837 

 
 

 تقويم طرق
 وأساليب
 التدريس
 

1 0.896 3 0.942 

11 0.902 2 0.899 4 0.847 

12 0.842 3 0.907 5 0.854 

13 0.854 4 0.817 6 0.802 

14 0.844 5 0.837 7 0.837 

15 0.89 6 0.844 8 0.842 

 االهداف:
 الوجدانية

 

1 0.91 7 0.899 9 0.834 

2 0.84 8 0.959 10 0.834 

3 0.902 9 0.914 11 0.845 

4 0.937 10 0.853 12 0.872 

5 0.856 11 0.799 13 0.815 

6 0.802 12 0.787 14 0.843 

7 0.836 13 0.806 

 8 0.837 14 0.848 

9 0.797 15 0.815 

                  0.306=  0.05قيمة ر الجد ولية عند م تو  معنوية 

( وجود عالقة ارتباطيه طرديةةة دالةةة إحصةةائيا بةةين  درجةةات عبةةارات المحةةاور  وبةةين الدرجةةة 3يتضح من جدول )

 (مما يدل علو صدق االت اق االداخلو لالستبيان. 0.05الكلية للمحاور عند م تو  معنوية )
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 (4جدول )

 30ن=   صدق االتساق الداخلى لالستبيان           

 معامل االرتباط المحاور

 *0.863 األهداف  األول

 *0.873 تقويم المحتو  الثاني

 *0.859 تقويم طرق وأساليب التدريس الثالث

 *0.835 تقويم البيئة التعليمية الرابا

 *0.872 تقويم أدوات وأساليب التقويم الم تخدمة فو منهج االلعاب الجماعية الخامس

 دال*              0.306=  0.05باط الجد ولية عند م تو  معنوية قيمة معامل االرت

 ( وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة 4يتضةةح مةةن جةةدول )

 دالةةة إحصةةائيا بةةين  درجةةات محةةاور االسةةتبيان وبةةين 

 الدرجةةةةة الكليةةةةة  لالسةةةةتبيان عنةةةةد م ةةةةتو  معنويةةةةة 

 (ممةةةةا يةةةةدل علةةةةو صةةةةدق االت ةةةةاق الةةةةداخلي  0.05)

 لالستبيان  .

 

 

 الثبات

دم الباحث ثبات التج ئة النصةةفية ل ةةبيرمان استخ

براون وطريقة جتمان  و طريةة  الفةةا كرنبةةاك للتهكةةد مةةن 

ثبةةات االسةةتبيان مةةن خةةالل تطبيةة  المقيةةاق علةةو عينةةة 

 الدراسة االستطالعية والذ  بلم عددهم 

(مدرسا للتربية الرياضية بمحافظةةة الدقهليةةة  ومةةن  30)

 ا يلو : نفس مجتما البحث ، وكانت النتائج كم

 (6جدول )

 30ثبات التجزئة لالستبيان                        ن=

 المحاور
معامل 
 االرتباط

 معامل الثبات

سبيرمان 
 براون

 الفاكرنباخ جتمان

 0.812 0.901 0.934 *0.876 األهداف  األول

 0.872 0.892 0.920 *0.852 تقويم المحتو  الثانو

 0.886 0.895 0.925 *0.861 تدريس  تقويم طرق وأساليب ال الثالث

 0.834 0.904 0.938 *0.884 تقويم البيئة التعليمية الرابا

 الخامس
تقةةويم أدوات وأسةةاليب التقةةويم الم ةةتخدمة 

 منهج كرة اليدفو 
0.857* 0.921 0.893 0.875 

 دال*                   0.306=  0.05قيمة معامل االرتباط الجدولية عند م تو  معنوية    
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( وجود عالقة ارتباطية دالةةة 6يتضح من جدول )

احصةةائيا بةةين  العبةةارات الفرديةةة والعبةةارات ال وجيةةة 

( مما يةةدل 0.05لمحاور االستبيان عند م تو  معنوية )

 علو ثبات االستبيان .

السةةتبيان تقةةويم مةةنهج كةةرة اليةةد الصورة النهائيةةة  -جة 

 محافظة الدقهليةبالمرحلة االعدادية فو 

 -تكون المقياق من أربا محاور وهو :ي

( 41األول : اهداف منهج كةةرة اليةةد  وهةةو مكةةون مةةن )

 .عبارة

الثانو : تقويم محتو  منهج كرة اليد  وهو مكةةون مةةن 

 .( عبارة18)

الثالث : تقويم طرق وأساليب التدريس الم تخدمة فةةو 

( 20تدريس منهج كرة اليد وهو مكةةون مةةن )

 .عبارة

بيئة التعليمية الداعمة لمنهج كةةرة اليةةد  الرابا : تقويم ال

 .عبارة 16وهو مكون من 

الخةةامس : تقةةويم أدوات وأسةةاليب التقةةويم الم ةةتخدمة 

فو منهج كرة اليد فو المرحلة اإلعدادية وهو 

 .( عبارة14مكون من) 

 

 خامساً : الدراسة األساسية 

تم تطبي  الدراسةةة األساسةةية علةةو عينةةة البحةةث 

ومعلمةةةو التربيةةةة الرياضةةةية  األساسةةةية مةةةن مةةةوجهو

( موجهةةا ومدرسةةاً  151بمحافظة الدقهلية وبلم عددهم )

يمثلةةون سةةتة إدارات تعليميةةة ، ثةةم تةةم جمةةا النتةةائج 

 وتحليلها إحصائيا .

 سادسا : المعالجات اإلحصائية 

تةةم اسةةتخدام الح مةةة اإلحصةةائية للعلةةوم ال ةةلوكية 

ية إلجةةراء المعالجةةات اإلحصةةائ SPSS 20واالجتماعية 

 التالية  

معامةةل ثبةةات  -معامل االرتباط الب ةةيل لبيرسةةون  

معامل ثبات جتمةةان  -التج ئة النصفية ل بيرمان براون 

الن ةةبة  -معامةةل ثبةةات الفةةا كرنبةةاك   -بالطريقةةة العامةةة 

 الن بة الترجيحية   -( 2اختبار مربا كا  )كا -المئوية  

 عرض ومناقشة النتائج 

 األول : عرض ومناقشة نتائج التساؤل

أوال : مييدى تحقييق أهييداف ميينهج كييرة اليييد فييى المرحليية 

 اإلعدادية .

مد  تحق  األهداف المعرفيةةة لمةةنهج  كةةرة اليةةد فةةو  -1

 المرحلة اإلعدادية .
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 (2جدول )

 آلراء عينة البحث فى مدى تحقق األهداف المعرفية 2النسبة الترجيحية وكا

 عدادية لأللعاب الجماعية ) كرة اليد( بالمرحلة اإل

 المفيييييييييييييييييييردات  م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الترجيحية 

 2كا
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 
توضيح مدي ارتبةاط أهةداف هةذه المنةاهج 

 باألهداف العامة للتربية الرياضية.
53 35 % 74 49 % 24 16 % 73.07 % 25.0 

2 
ه األنيةطة  توضيح الغرض من ممارسة هذ
 ل يادة دافعية التالميذ نحو التعلم.

57 38 % 78 52 % 16 11 % 75.72 % 39.5 

3 
توضيح مدي ارتبةاط أهةداف هةذه المنةاهج 

 بطبيعة وخصائص المرحلة ال نية.
34 23 % 39 26 % 78 52 % 56.95 % 23.1 

4 
توضيح مد  ارتباط هذه المناهج باألنيطة 

 الرياضية األخر .
34 23 % 75 50 % 42 28 % 64.90 % 18.8 

5 

توفير المعرفة الال مة التي ت اعد التالميذ 
علةةةو كيفيةةةة أداء المهةةةارات األساسةةةةية 
بطريقة صحيحة ما مراعاة عوامةل األمةن 

 وال المة.

66 44 % 56 37 % 29 19 % 74.83 % 14.6 

6 
معرفة التلميذ علو أهم المكونات األساسية 

 للياقة البدنية المرتبطة بهذه األلعاب. 
54 36 % 88 58 % 9 6% 76.60 % 62.4 

7 
إك ةةاب التالميةةذ المفةةاهيم والمصةةطلحات 

 اليائعة االستخدام  في هذه األنيطة. 
54 36 % 32 21 % 65 43 % 64.24 % 11.2 

8 
توضةةةةةةةةةةيح أنةةةةةةةةةةواع المهةةةةةةةةةةارات 
األساسةةية)الدفاعية والهجوميةةة  الخاصةةة 

 بهذه األلعاب وأهميتها.
115 76 % 25 17 % 11 7% 89.62 % 126.6 

9 
عرفةةة التلميةةذ علةةو مراحةةل األداء الفنةةي م

 للمهارات األساسية  الخاصة بهذه األلعاب.
73 48 % 69 46 % 9 6% 80.79 % 51.1 

10 
معرفة التالميذ للخطوات التعليمية الخاصة 

 بالمهارات األساسية  لهذه األلعاب.
100 66 % 51 34 % 0 0% 88.74 % 99.4 

11 
تالميذ توفير المعرفة الال مة التي ت اعد ال

علو كيفية أداء الحركات بطريقةة صةحيحة 
 ما مراعاة عوامل األمن وال المة.

112 74 % 30 20 % 9 6% 89.40 % 117.7 

12 
معرفة التالميةذ للنةواحي الخططيةة وطةرق 

 اللعب الخاصة بهذه األنيطة.
48 32 % 85 56 % 18 12 % 73.29 % 44.8 

13 
معرفة التالميذ للقواعد والقوانين الخاصةة 

 األلعاب. بهذه
107 71 % 30 20 % 14 9% 87.20 % 98.2 

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( تحقةة  األهةةداف المعرفيةةة 2يتضةةح مةةن جةةدول )

لمنهاج كرة اليةةد فةةو المرحلةةة اإلعداديةةة بن ةةب متفاوتةةة 

توضةةيح أنةةواع حيةةث كانةةت أعلةةو األهةةداف تحققةةا هةةو 

وميةةة  الخاصةةة بهةةذه المهارات األساسية)الدفاعية والهج

% ثةةم تةةوفير المعرفةةة 89.62األلعةةاب وأهميتهةةا بن ةةبة 

الال مة التةةي ت ةةاعد التالميةةذ علةةو كيفيةةة أداء الحركةةات 

بطريقةةة صةةحيحة مةةا مراعةةاة عوامةةل األمةةن وال ةةالمة 

% ثم  معرفة التالميةةذ للقواعةةد والقةةوانين 89.40بن بة 

 % .87.20األلعاب بن بة  الخاصة بهذه
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   األهداف النفس حركية لمنهج  كرة اليد فو المرحلة اإلعدادية مد  تحق -2

 (4جدول )

 آلراء عينة البحث فى مدى تحقق األهداف النفس حركية 2النسبة الترجيحية وكا

 فى منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 المفيييييييييييييييييييردات  م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الترجيحية 

 2كا
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 80.5 % 71.08 %10 15 %67 101 %23 35 تحقي  األهداف التربوية الخاصة بهذه األنيطة. 1

تحقي  األهةداف التعليميةة الخاصةة بهةذه األنيةطة  2
 في ضوء اإلمكانات المادية والبيرية المتاحة.

35 23% 74 49% 42 28% 65.12 % 17.2 

يةةذ للمعةةارف والمعلومةةات والمفةةاهيم تطبيةة  التالم 3
 والمصطلحات الخاصة بهذه األنيطة.

34 23% 88 58% 29 19% 67.77 % 42.5 

تنميةةة مكونةةات اللياقةةة البدنيةةة العامةةة والخاصةةة  4
المرتبطة بهذه األنيطة بما يحق  م تو  اإلنجةا  

 المطلوب لهذه المرحلة.
95 63% 44 29% 12 8% 84.99 % 69.6 

التالميةذ علةو أداء المهةارات الخاصةة  تنمية قةدرة 5
 بكل نياط في مواقف تناف ية مختلفة.

22 15% 102 68% 27 18% 65.56 % 79.8 

أداء المهارات األساسةية الهجوميةة الخاصةة بهةذه  6
 األنيطة بيكل جيد.

25 17% 101 67% 25 17% 66.67 % 76.5 

أداء المهةةارات األساسةةية الدفاعيةةة الخاصةةة بهةةذه  7
 بيكل جيد. األنيطة

15 10% 124 82% 12 8% 67.33 % 161.8 

تنميةةةة الجوانةةةب المهاريةةةة والمعرفيةةةة والبدنيةةةة  8
المطلوبة لهةذه المرحلةة بمةا يتناسةب مةا األهميةة 

 الن بية لكل منهم.
55 36% 44 29% 52 34% 67.33 % 1.3 

اسةةتخدام المفةةاهيم والمصةةطلحات الخاصةةة بهةةذه  9
 األنيطة بيكل جيد أثناء الدرق.

70 46% 41 27% 40 26% 73.29 % 11.5 

رفا ن ب التحصيل الحركةي فةي هةذه األلعةاب بمةا  10
 يتناسب وطبيعة وخصائص المرحلة ال نية.

5 3% 86 57% 60 40% 54.53 % 68.0 

تنميةةة أجةة اء الج ةةم المتعلقةةة بالحركةةة والقةةوام  11
 لممارسة هذه األنيطة بيكل الجيد.

45 30% 36 24% 70 46% 61.15 % 12.3 

توفير فرص المياركة االيجابية للتالميةذ فةي هةذه  12
 األنيطة بالدرق.

40 26% 17 11% 94 62% 54.75 % 62.1 

مراعةةةاة الفةةةروق الفرديةةةة بةةةين التالميةةةذ أثنةةةاء  13
 المياركة الفعلية.

65 43% 32 21% 54 36% 69.09 % 11.2 

أداء التالميةةةذ للنةةةواحي الخططيةةةة وطةةةرق اللعةةةب  14
 ألنيطة.الخاصة بهذه ا

49 32% 45 30% 57 38% 64.90 % 1.5 

 64.1 % 84.11 %10 15 %28 42 %62 94 تطبي  القواعد والقوانين الخاصة بهذه األنيطة. 15

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( تحقةة  االهةةداف الةةنفس 4يتضةةح مةةن جةةدول )

حركيةةة لمنهةةاج كةةرة اليةةد فةةو المرحلةةة االعداديةةة بن ةةب 

تنميةةة تفاوتةةة حيةةث كانةةت أعلةةو االهةةداف تحققةةا هةةو م

مكونات اللياقة البدنيةةة العامةةة والخاصةةة المرتبطةةة بهةةذه 

األنيةةطة بمةةا يحقةة  م ةةتو  اإلنجةةا  المطلةةوب لهةةذه 

تطبي  القواعد والقةةوانين % ، ثم 84.99بن بة  المرحلة

اسةةتخدام % ، ثةةم 84.11بن ةةبة  الخاصة بهةةذه األنيةةطة

الخاصة بهذه األنيطة بيكل جيةةد المفاهيم والمصطلحات 

% وجميعهةةا دالةةة احصةةائيا 73.29بن ةةبة  أثناء الةةدرق

 لصالح االختيار دائماً .
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 مد  تحق  األهداف الوجدانية لمنهج  كرة اليد فو المرحلة االعدادية  -3

 (6جدول )

 آلراء عينة البحث فى مدى تحقق األهداف الوجدانية  2النسبة الترجيحية وكا

 اليد بالمرحلة االعداديةلمنهج كرة 

 المفيييييييييييييييييييردات م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الترجيحية

 2كا
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 
تنمية الخصائص الوجدانية لد  التالميذ مثةل)الروح 

 ....الخ؟ -الصفات القيادية -روح التعاون -الرياضية
50 33% 81 54% 20 13% 73.29 % 37.0 

2 
تنميةةة االتجاهةةات اإليجابيةةة نحةةو الممارسةةة الفعليةةة 
 لهذه األنيطة واستغالل أوقات فراغهم بيكل مثمر.

86 57% 28 19% 37 25% 77.48 % 38.7 

3 
إك ةةةاب التالميةةةذ العةةةادات واالتجاهةةةات الصةةةحية 

 ال ليمة؟
110 73% 16 11% 25 17% 85.43 % 106.9 

4 
ين التلميذ والمعلم وبين التلميةذ إقامة عالقة وطيدة ب
 والتالميذ ا خرين.

113 75% 28 19% 10 7% 89.40 % 120.3 

5 
إتاحةةة العديةةد مةةن المواقةةف التعليميةةة التةةي تنمةةي 

 ال مات اإلرادية عند التالميذ.
61 40% 24 16% 66 44% 65.56 % 20.9 

6 
وعةةي التالميةةذ لةةبعل المفةةاهيم التةةي لهةةا اثةةر علةةي 

بالقةةدر الةةذي يتناسةةب مةةا طبيعةةة  حيةةاتهم العمليةةة
 المرحلة ال نية.

26 17% 73 48% 52 34% 60.93 % 22.0 

7 
تحفيةةة  التالميةةةذ علةةةي ا ةةةتراكهم فةةةي المناف ةةةات 
الخاصةةة بهةةذه األنيةةطة مةةن خةةالل األنيةةطة الةةال 

 صفية)الداخلية والخارجية( بالمدرسة.  
86 57% 24 16% 41 27% 76.60 % 40.8 

8 
والمتعةة باللعةب أثنةاء وبعةد   عور التالميذ بالفرحةة

 تعلم مهارات هذه األنيطة.
106 70% 33 22% 12 8% 87.42 % 96.7 

9 
اهتمةةةام التالميةةةذ بةةةتعلم مهةةةارات هةةةذه األنيةةةطة  
وممارستها من خالل األنيطة ألةال صةفية )مباريةات 

 الفصول(.
100 66% 39 26% 12 8% 86.09 % 80.8 

10 
ي أثنةةاء حةرص التالميةةذ علةةي ارتةةداء الةة   الرياضةة 

 درق التربية الرياضية.
30 20% 111 74% 10 7% 71.08 % 113.7 

11 
الت ام التالميذ بقواعد ال لوق الرياضةي العةام أثنةاء 

 تعلم هذه األنيطة.
70 46% 42 28% 39 26% 73.51 % 11.6 

12 
احتةةرام التالميةةذ لقةةيم وميةةاعر واتجاهةةات ا خةةرين 

 أثناء تعلم هذه األنيطة.
92 61% 39 26% 20 13% 82.56 % 55.3 

13 
إقبةةةال التالميةةةذ علةةةو معرفةةةة النصةةةائح الخاصةةةة 

 بممارسة هذه األنيطة.
99 66% 24 16% 28 19% 82.34 % 70.7 

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( تحقةة  األهةةداف الوجدانيةةة 6يتضح مةةن جةةدول )

لمنهاج كرة اليةةد فةةو المرحلةةة االعداديةةة بن ةةب متفاوتةةة 

حيث كانت أعلو األهداف تحققا هو إقامةةة عالقةةة وطيةةدة 

بةةين التلميةةذ والمعلةةم وبةةين التلميةةذ والتالميةةذ ا خةةرين 

% ثةةم  ةةعور التالميةةذ بالفرحةةة والمتعةةة 89.40بن ةةبة 

باللعةةب أثنةةاء وبعةةد تعلةةم مهةةارات هةةذه األنيةةطة بن ةةبة 

% ثم اهتمام التالميذ بتعلم مهارات هذه األنيةةطة  87.42

مةةن خةةالل األنيةةطة الالصةةفية )مباريةةةات وممارسةةتها 

% وجميعهةةا دالةةة احصةةائيا 86.09الفصةةول(. بن ةةبة 

 لصالح االختيار دائماً .



 
   –لخامس والعشرون العدد ا

 م 2015سبتمبر 
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 ثانيا: تقويم محتوى منهج  كرة اليد فى المرحلة االعدادية 

 (8جدول )

 آلراء عينة البحث فى تقويم محتوى 2النسبة الترجيحية وكا

 منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 المفيييييييييييييييييييردات م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 

 الترجيحية
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 18.5 % 75.50 %23 35 %27 41 %50 75 مناسبته لألهداف المحددة بوثيقة المنهج.   1

2 
مناسةةةبته مةةةا طبيعةةةة واحتياجةةةات وخصةةةائص هةةةذه 

 المرحلة ال نية.
49 32% 66 44% 36 24% 69.54 % 9.0 

 85.9 % 84.77 %15 22 %17 25 %69 104 تمي ه بالتيوي  واإلثارة والمتعة.  3

4 
احتوائةه علةو المعلومةات النظريةة المرتبطةة بالجانةب 

 المعرفي والمهار .
86 57% 48 32% 17 11% 81.90 % 47.5 

 45.2 % 77.26 %26 40 %15 23 %58 88 تمي ه باليمولية للمهارات الهجومية والدفاعية. 5

6 
عرضه للمهةارات المتعلمةة بيةكل موضةوعي متةدرج 
بحيث تت ايد بتدرج المهارة وصةعوبتها لتيةمل جميةا 

 جوانب النياط التعليمي لهذه األنيطة.
104 69% 22 15% 25 17% 84.11 % 85.9 

7 
مراعاته لمبةاد  تنظةيم المحتةو  المعرفةي )الت ل ةل 

 با .. الخ(واالستمرار والتكامل والتتا
84 56% 22 15% 45 30% 75.28 % 39.0 

8 
مراعاتةةةه عةةةدم التكةةةرار فةةةي المهةةةارات والخبةةةرات 

 المختارة.
84 56% 62 41% 5 3% 84.11 % 66.1 

 45.8 % 71.96 %13 20 %58 87 %29 44 تنظم فيه الخبرات بحيث ت تثير دافعية األفراد للتعلم. 9

 27.5 % 76.38 %13 20 %44 67 %42 64 تنفيذه.مراعاته الخطة ال منية الموضوعة عند  10

11 
احتوائه علي تطبيقات ت اعد علةو االرتقةاء بم ةتو  

 أداء المهارات األساسية لهذه الرياضات.
64 42% 71 47% 16 11% 77.26 % 35.6 

12 
يقدم التغذية الراجعة المناسبة لتعديل األخطاء وخاصة 

 في مرحلة التواف  األولو  
44 29% 64 42% 43 28% 66.89 % 5.6 

 103.4 % 54.97 %68 102 %0 0 %32 49 يراعو الفروق الفردية بين التالميذ. 13

 3.3 % 68.21 %28 42 %40 60 %32 49 يتيح الفرصة أمام التالميذ الكتياف قدراتهم الفعلية. 14

15 
يحتةةوي علةةي تةةدريبات  لتنميةةة القةةدرة علةةو االنتبةةاه 

 والتواف  والر اقة للتالميذ.
53 35% 83 55% 15 10% 75.06 % 46.1 

16 
ينمو قدرة التالميةذ علةو أداء المهةارات الخاصةة بكةل 

 نياط في مواقف تناف ية مختلفة.  
46 30% 68 45% 37 25% 68.65 % 10.1 

17 
يتوفر كوثيقة لد  المعلمين والمعلمات في  كل كتيةب 

 مطبوع لهذه المرحلة ال نية.
84 56% 27 18% 40 26% 76.38 % 35.5 

18 
يوضةةح مةةدي ارتبةةاط هةةذه األنيةةطة بةةالعلوم األخةةر  

 الف يولوجي.... الخ( -الميكانيكا  -)التيريح 
64 42% 0 0% 87 58% 61.59 % 80.8 

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( أن اهم عناصر تقويم محتو  8يتضح من جدول )

تميةة ه منهةةاج كةةرة اليةةد فةةو المرحلةةة االعداديةةة هةةو 

% ، ثةةةم 84.77بالتيةةةوي  واإلثةةةارة والمتعةةةة بن ةةةبة 

مراعاته عدم التكرار فةةي المهةةارات والخبةةرات المختةةارة 

% ، ثم احتوائه علةةو المعلومةةات النظريةةة 84.11بن بة 

% 81.90المرتبطة بالجانب المعرفي والمهةةار  بن ةةبة 

 وجميعها دالة احصائيا لصالح االختيار دائماً .
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 ق وأساليب التدريس المستخدمة فى تدريس  كرة اليد فى المرحلة االعدادية.ثالثا: تقويم طر

 (10جدول )

 آلراء عينة البحث فى تقويم طرق واساليب التدريس المستخدمة 2النسبة الترجيحية وكا

 فى تدريس منهاج كرة اليد  بالمرحلة االعدادية 

  المفيييييييييييييييييييردات م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الترجيحية

 2كا
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 
اسةةتخدام احةةده الطةةرق واألسةةاليب فةةي مجةةال تةةدريس 

 18.3 % 67.55 %24 36 %50 75 %26 40 مهارات األلعاب الجماعية )كرة اليد (

2 
تنوعهةةا  تبعةةاً للموقةةف التعليمةةي ومهةةارات المةةنهج 

 28.2 % 64.68 %46 70 %13 20 %40 61 المتعلمة.

3 
مراعاتها للقواعد التي تبنو عليها طةرق التةدريس مةن 

 29.3 % 78.59 %17 25 %31 47 %52 79 حيث مبدأ التدرج.

4 
تتميةة  بالواقعيةةة والمرونةةة والتكامةةل مةةا غيرهةةا مةةن 

 35.8 % 73.07 %34 51 %13 20 %53 80 الطرق األخر .

 10.4 % 72.63 %28 42 %26 40 %46 69 تراعو الهدف المراد تحقيقه وتعمل علو انجا ه. 5

6 
مناسةةةبتها وطبيعةةةة الموقةةةف التعليمةةةي والمهةةةارات 

 19.5 % 74.39 %17 25 %44 66 %40 60 المقررة.

7 
استنادها إلةو نظريةات الةتعلم الحركةي وأسةس التربيةة 

 23.9 % 71.52 %34 52 %17 25 %49 74 الرياضية وعلومها.

8 
ية المرتبطة بالطبيعة استنادها علو نتائج البحوه العلم

 11.0 % 68.43 %25 37 %46 69 %30 45 الحركية لهذه المرحلة.

9 
مناسةةةبتها مةةةا طبيعةةةة وخصةةةائص المرحلةةةة ال ةةةنية 

 73.5 % 83.22 %17 25 %17 26 %66 100 للتالميذ واحتياجاتهم البدنية والعقلية واالجتماعية.

 52.5 % 51.88 %61 92 %23 34 %17 25 تراعو الفروق الفردية بين التالميذ. 10

11 
مناسبتها مةا عةدد التالميةذ فةي الفصةل الواحةد وكةذل  

 161.4 % 39.74 %81 122 %19 29 %0 0 م احة الملعب واألدوات المتوفرة.

12 
تنمية االتجاهات االيجابيةة نحةو الممارسةة لتجعةل أداء 

 74.1 % 47.68 %60 91 %36 55 %3 5 التالميذ ايجابي طوال أج اء الدرق.

13 
غةةةرق القةةةيم الخلقيةةةة واالجتماعيةةةة لةةةد  التالميةةةذ 

 152.8 % 71.08 %3 5 %80 121 %17 25 كالتعاون والثقة بالنفس وغيرها.

14 
تراعةةو االحتياجةةات التربويةةة للتالميةةذ بةةدنياً وعقليةةاً 

 31.2 % 75.50 %13 19 %48 73 %39 59 وانفعالياً واجتماعياً.

15 
ء عملية تعليم وتعلةم مياركة التالميذ بيكل ايجابي أثنا

 202.3 % 70.86 %0 0 %87 132 %13 19 المهارات المختلفة.

 120.1 % 90.73 %0 0 %28 42 %72 109 ت اهم في خل  جو من األلفة بين المعلم والتالميذ. 16

 10.4 % 72.63 %28 42 %26 40 %46 69 ت يد من فترة الممارسة الفعلية للنياط الرياضي. 17

18 
تيجيات متنوعةةة ليةةرح مفةةاهيم المةةادة ت ةةتخدم اسةةترا

 35.9 % 67.11 %21 32 %56 85 %23 34 الدراسية ومهارتها لجميا التالميذ ب هولة وي ر.

19 
ت ةةاهم فةةي تصةةحيح األخطةةاء التةةي يقةةا فيهةةا التالميةةذ 
أثناء تعلم مهةارات هةذه األنيةطة فةي الوقةت المناسةب 

 جماعية(. -)فردية
69 46% 62 41% 20 13% 77.48 % 27.9 

20 
ت تخدم أكثر من وسيلة تعليمية أثنةاء الةدرق وصةوال 

 66.8 % 52.76 %64 97 %13 20 %23 34 إلو أفضل م تو  أداء ممكن للمهارات المتعلمة.

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( أن اهةةم طةةرق ووسةةائل 10يتضةةح مةةن جةةدول )

ة هو ت ةةاهم تدريس منهاج كرة اليد فو المرحلة االعدادي

فةةي خلةة  جةةو مةةن األلفةةة بةةين المعلةةم والتالميةةذ بن ةةبة 

% ، ثم مناسبتها ما طبيعة وخصةةائص المرحلةةة 90.73

ال ةةةةةنية للتالميةةةةةذ واحتياجةةةةةاتهم البدنيةةةةةة والعقليةةةةةة 

% ، ثةةم مراعاتهةةا للقواعةةد 83.22واالجتماعيةةة بن ةةبة 

التي تبنو عليها طةةرق التةةدريس مةةن حيةةث مبةةدأ التةةدرج 

جميعها دالة احصائيا لصالح االختيةةار % و78.59بن بة 

 دائماً .



 
   –لخامس والعشرون العدد ا

 م 2015سبتمبر 
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 رابعا: تقويم البيئة التعليمية الداعمة لمنهج كرة اليد فى المرحلة اإلعدادية 

 (12جدول )

 آلراء عينة البحث فى تقويم البيئة التعليمية 2النسبة الترجيحية وكا

 الداعمة لمنهج  كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 يييييييرداتالمفيييييييييييي م

 كرة القدم

النسبة  أحياناً  غالباً  دائماً 
 الترجيحية

 2كا
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 
اإلمكانةةةات المتاحةةةة بالمدرسةةةة والمناسةةةبة لتنفيةةةذ 

 محتويات المناهج المقررة.
5 3% 45 30% 101 67% 45.47 % 92.4 

2 
األدوات واألجه ة الخاصةة بهةذه األنيةطة والمناسةبة 

 عداد التالميذ بالمدرسة.وأ
5 3% 49 32% 97 64% 46.36 % 84.1 

3 
المي انية الخاصة بالتربية الرياضةية لةدعم اإلمكانةات 
واألدوات واألجهةة ة المطلوبةةة لتنفيةةذ درق التربيةةة 

 الرياضية وتحقي  أهدافه.
5 3% 9 6% 137 91% 37.53 % 224.0 

4 
ه المناك تعليمي الجيةد والميةجا لممارسةة وتعلةم هةذ

 األنيطة بالمدرسة.
5 3% 87 58% 59 39% 54.75 % 69.0 

5 
عةةةدد مةةةن معلمةةةي التربيةةةة الرياضةةةية بمةةةا يتناسةةةب 

 وحصص التربية الرياضية بالمدرسة.
5 3% 51 34% 95 63% 46.80 % 80.5 

6 
التع يةة  بصةةفة م ةةتمرة لحةةث التالميةةذ علةةي األداء 

 االيجابي.
5 3% 89 59% 57 38% 55.19 % 71.4 

7 
الجيدة لتدريس مهارات هذه األنيطة بكفاءة  المالعب

 عالية وفقا لمعايير الجودة.
0 0% 34 23% 117 77% 40.84 % 143.9 

8 
 روط األمن وال المة بالمالعب واألدوات واألجهة ة 

 المتوفرة بالمدرسة.
40 26% 5 3% 106 70% 52.10 % 104.5 

9 
المالعةةةب الخاصةةةة بهةةةذه األنيةةةطة ذات اإلضةةةاءة 

 ما يحق  معايير الجودة.والنظافة ب
34 23% 20 13% 97 64% 52.76 % 66.8 

10 
المالعةةةب ذات األدوات والتجهيةةة ات الخاصةةةة بهةةةذه 

 األنيطة والمعدة قبل الدرق بوقت كاف.
0 0% 60 40% 91 60% 46.58 % 85.0 

11 
اإلدارة المدرسةةة الواعيةةة والمتعاونةةة مةةا مدرسةةي 

جهةةة ة التربيةةةة الرياضةةةية فةةةي تةةةوفير األدوات واأل
 المطلوبة.

0 0% 54 36% 97 64% 45.25 % 93.9 

12 
الوسةةائل التعليميةةة التةةي تةةتالءم وطبيعةةة المحتةةو  

 والفروق الفردية بين التالميذ.
5 3% 69 46% 77 51% 50.77 % 61.9 

13 
أالمةةةاكن الجيةةةدة لحفةةةو األجهةةة ة واألدوات المتاحةةةة 
بالمدرسةةة وصةةيانتها بصةةفة دوريةةة ومنتظمةةة طةةوال 

 العام.
15 10% 42 28% 94 62% 49.23 % 64.1 

14 
مكتبة مدرسية ذاخرة بكتةب التربيةة الرياضةية بيةكل 

 عام وفو هذه األنيطة بيكل خاص.
34 23% 20 13% 97 64% 52.76 % 66.8 

15 
حجةةرة خاصةةة باإلسةةعافات األوليةةة عنةةد حةةدوه أي 

 إصابة وم ودة بوسائل إر ادية صحية مناسبة.
40 26% 54 36% 57 38% 62.91 % 3.3 

 273.0 % 34.44 %97 146 %3 5 %0 0 أماكن مناسبة مخصصة لتغيير المالبس. 16

 5.99=  0.05الجدولية عند م تو  معنوية  2قيمة كا

( أن أهةةم عناصةةر تقةةويم 12يتضةةح مةةن جةةدول )

محتةةو  منهةةاج كةةرة القةةدم فةةو المرحلةةة اإلعداديةةة هةةو 

حجرة خاصة باإلسعافات األوليةةة عنةةد حةةدوه أي إصةةابة 

مةةة ودة بوسةةةائل إر ةةةادية صةةةحية مناسةةةبة بن ةةةبة و

%، ثم التع ي  بصفة م تمرة لحث التالميذ علةةي 62.91

% ، ثةةم مكتبةةة مدرسةةية 55.19األداء االيجةةابي بن ةةبة 

ذاخةةرة بكتةةب التربيةةة الرياضةةية بيةةكل عةةام وفةةو هةةذه 

% وجميعهةةا دالةةة 52.76األنيطة بيةةكل خةةاص بن ةةبة 

 إحصائيا لصالح االختيار دائماً .
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تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

 امسا: تقويم أدوات وأساليب التقويم المستخدمة فى منهج كرة اليد فى المرحلة اإلعدادية خ

 (12جدول )

 آلراء عينة البحث فى أدوات وأساليب التقويم 2النسبة الترجيحية وكا

 المستخدمة فى منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 المفيييييييييييييييييييردات  م

 كرة اليد

النسبة  أحياناً  اً غالب دائماً 
 2كا الترجيحية

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

1 
ارتبةةةةاط عمليةةةةة التقةةةةويم بههةةةةداف المنةةةةاهج المحةةةةددة 

 والموضوعة سلفاً.
44 29% 67 44% 40 26% 67.55% 8.4 

2 
التنوع واالختالف في اسةتخدام أسةاليب القيةاق والتقةويم 

 الم تخدمة لقياق مخرجات التعلم الم تهدفة.
44 29% 82 54% 25 17% 70.86% 33.5 

3 
 مولية أدوات القياق والتقويم الم تخدمة لتيمل جميةا 

 الجوانب المعرفية والنفس حركية والوجدانية.
55 36% 22 15% 74 49% 62.47% 27.5 

4 
م ةةاهمة عمليةةة التقةةويم فةةي تطةةوير المنةةاهج فةةي ضةةوء 

 الم تجدات الحديثة.
60 40% 20 13% 71 47% 64.24% 28.6 

5 
م ةةاهمة عمليةةة التقةةويم فةةي تيةةخيص نةةواحي القةةوة 

 والضعف في عملية التدريس.
55 36% 74 49% 22 15% 73.95% 27.5 

6 
اسةةتخدام االختبةةارات المختلفةةة ذات الجةةودة العاليةةة مةةن 

 حيث البناء والنوعية.
15 10% 40 26% 96 64% 48.79% 68.4 

7 
ت تميةةةةة  االختبةةةةةارات الم ةةةةةتخدمة بالصةةةةةدق والثبةةةةةا

 والموضوعية.
20 13% 60 40% 71 47% 55.41% 28.6 

 194.9 %41.06 %87 131 %3 5 %10 15 توافر بطاقة تقويم النياط الرياضي لكل تلميذ بالمدرسة. 8

9 
إجراء عملية التقويم بيكل م تمر لتحديد منحنيات التعلم 

 طوال العام.
0 0% 75 50% 76 50% 49.89% 75.5 

10 
عمليةةة التقةةويم لمعرفةةة م ةةتواه  ميةةاركة التلميةةذ فةةي

 الحقيقي.
0 0% 65 43% 86 57% 47.68% 79.9 

11 
استخدم نتائج التقويم في تقد يم البرامج العالجية لنةواحي 

 القصور في أداء التالميذ.
60 40% 20 13% 71 47% 64.24% 28.6 

12 
استخدم نتائج التقويم فةي مواجهةة الفةروق الفرديةة بةين 

 التالميذ.
60 40% 29 19% 62 41% 66.23% 13.6 

13 
إتاحةةةة الفرصةةةة للتالميةةةذ للتقةةةويم الةةةذاتي والميةةةترق 

 وتيجيعهم عليه.
70 46% 29 19% 52 34% 70.64% 16.8 

14 
استخدم نتائج التقويم فةي مواجهةة نقةاط القةوة والضةعف 

 في عملية التدريس والتغلب عليها.
40 26% 29 19% 82 54% 57.40% 31.1 

 5.99=  0.05دولية عند م تو  معنوية الج 2قيمة كا

( أن أهةةم م ةةاهمة عمليةةة 12يتضةةح مةةن جةةدول )

التقويم في تيخيص نةةواحي القةةوة والضةةعف فةةي عمليةةة 

%، ثةةم التع يةة  بصةةفة م ةةتمرة 73.95التدريس بن ةةبة 

% ، ثةةم 70.86لحث التالميذ علي األداء االيجابي بن بة 

والتقةةويم  التنوع واالختالف في استخدام أسةةاليب القيةةاق

الم ةةتخدمة لقيةةاق مخرجةةات الةةتعلم الم تهدفة.بن ةةبة 

 % وجميعها دالة احصائيا لصالح االختيار دائماً .70.64

 االستنتاجات و التوصيات 

 االستنتاجات :
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فو ضوء منهج وعينةةة البحةةث تةةم التوصةةل لالسةةتنتاجات 

 -التالية :

o  توضةةيح أنةةواع أعلةةو األهةةداف المعرفيةةة تحققةةا هةةو

ألساسةةية)الدفاعية والهجوميةةة  الخاصةةة المهةةارات ا

% ثةةم تةةوفير 89.62بهةةذه األلعةةاب وأهميتهةةا بن ةةبة 

المعرفة الال مة التي ت اعد التالميذ علةةو كيفيةةة أداء 

الحركات بطريقة صحيحة مةةا مراعةةاة عوامةةل األمةةن 

 %89.40وال المة بن بة 

o  تنمية مكونةةات أعلو األهداف النفس حركية تحققا هو

ة العامةةةة والخاصةةةة المرتبطةةةة بهةةةذه اللياقةةةة البدنيةةة 

األنيطة بمةةا يحقةة  م ةةتو  اإلنجةةا  المطلةةوب لهةةذه 

تطبيةةة  القواعةةةد % ، ثةةةم 84.99بن ةةةبة  المرحلةةةة

 % 84.11بن بة  والقوانين الخاصة بهذه األنيطة

o  أعلةةو األهةةداف الوجدانيةةة تحققةةا هةةو إقامةةة عالقةةة

وطيةةدة بةةين التلميةةذ والمعلةةم وبةةين التلميةةذ والتالميةةذ 

% ثم  عور التالميذ بالفرحةةة 89.40رين بن بة ا خ

والمتعة باللعب أثناء وبعد تعلم مهارات هذه األنيةةطة 

 %87.42بن بة 

o  أهةةم عناصةةر تقةةويم محتةةو  منهةةاج كةةرة اليةةد فةةو

المرحلةةة اإلعداديةةة هةةو تميةة ه بالتيةةوي  واإلثةةارة 

% ، ثم مراعاته عةةدم التكةةرار 84.77والمتعة بن بة 

 %.84.11المختارة بن بة  في المهارات والخبرات

o  أهةةم طةةرق ووسةةائل تةةدريس منهةةاج كةةرة اليةةد فةةو

المرحلة اإلعدادية هو ت اهم في خل  جو مةةن األلفةةة 

% ، ثةةم مناسةةبتها 90.73بين المعلم والتالميذ بن بة 

مةةةا طبيعةةةة وخصةةةائص المرحلةةةة ال ةةةنية للتالميةةةذ 

واحتياجةةاتهم البدنيةةة والعقليةةة واالجتماعيةةة بن ةةبة 

83.22. % 

o  م عناصةةر تقةةويم محتةةو  منهةةاج كةةرة القةةدم فةةو أهةة

المرحلةةة اإلعداديةةة هةةو حجةةرة خاصةةة باإلسةةعافات 

األوليةةةة عنةةةد حةةةدوه أي إصةةةابة ومةةة ودة بوسةةةائل 

%، ثم التع ي  62.91إر ادية صحية مناسبة بن بة 

بصةةفة م ةةتمرة لحةةث التالميةةذ علةةي األداء االيجةةابي 

 % 55.19بن بة 

o  في تيخيص نواحي أهم م اهمة لعملية التقويم كانت

القةةةةوة والضةةةةعف فةةةةي عمليةةةةة التةةةةدريس بن ةةةةبة 

%، ثم التع ي  بصفة م ةةتمرة لحةةث التالميةةذ 62.91

 %55.19علي األداء االيجابي بن بة 

 التوصيات :

o  إجراء بحوه لتقييم مناهج األلعاب فو مرحلةةة التعلةةيم

 االساسو .

o  التركيةة  علةةي االهتمةةةام بالبيئةةة التعليميةةة الداعمةةةة

 للمنهج.

o ركيةة  علةةي اسةةتخدام أسةةاليب وأدوات التقةةويم فةةي الت

تيةةخيص نةةوانحي القةةوة والضةةعف لمةةنهج كةةرة اليةةد 

 لتالميذ المرحلة االعدادية.

 المراجع

إبراهيم ب يوني عميرة: المنهج وعناصرهد الطبعة  -1

 م1987الثانية ندار المعارف 

أبةةو النجةةا احمةةد عةة  الةةدين: المنةةاهج فةةي التربيةةة  -2

لخةةواص( دار االصةةدقاءد ا –الرياضةةية )االسةةوياء 

 م.2006المنصورةد 

أمين أنور الخولو، وجمةةال عبةةد العةةاطو اليةةافعو:  -3

ةةة البدنيةةة المعاصةةرة، القةةاهرة، دار  ةةاهج التربية منة

 م.2000الفكر العربو، 

أيمةةن عبةةد د عبةةد الحميةةد علةةو: تقةةويم مةةنهج  -4

العةةروض الرياضةةية بكليةةات التربيةةة الرياضةةية فةةي 

 م.2012جمهورية مصر العربية 



 

 

 

 

  

 

 

82 

تقويم منهج كرة اليد بالمرحلة اإلعدادية 

 ..................  محافظة الدقهلية فى

تامر محمود ال عيد محمةةد: خطةةة مقترحةةة لتطةةوير  -5

منهةةاج كةةرة اليةةد بكليةةات التربيةةة الرياضةةية فةةي 

جمهورية مصر العربية فةةي ضةةوء معةةايير الجةةودة 

 م المنصورة.2011الياملة،رسالة دكتوراه، 

ع ة حلمةةو محمةةد جنيةةد : تقةةويم منهةةاج الجمبةةا   -6

 م.2013للمرحلة اإلبتدائية بمحافظة الدقهلية 

و عبد الع ي   هران: األسةةس العلميةةة والعمليةةة ليل -7

للتمرينةةات والتمرينةةات الفنيةةةد دار الفكةةر العربةةيد 

 م.1997

مكارم حلمو أبو هرجهد محمد سعد  غلول: منةةاهج  -8

التربيةةة الرياضةةيةد الطبعةةة األولةةود مركةة  الكتةةاب 

 م.1999للنيرد القاهرةد 

هبةةةة د سةةةمير  ةةةوقو كامةةةل : تقةةةويم منهةةةاج  -9

الفنية اإليقاعية بالمرحلةةة اإلعداديةةة فةةو التمرينات 

 م.2014ضوء معايير الجودة ماج تير

10- Albert drpt: Physical Education 

Crand 7-12 junior serious high 

school, 1988. 

11- Olivell A. B. Pra: ctitionner 

Seualuation of physical Education at 

Puerto Rowo School, diss artation 

Abst. Nact in tennational 42 (6) p 

2561, 1981 

  ِ  ِ  ِ  ِ  



 
   –لخامس والعشرون العدد ا

 م 2015سبتمبر 

 

 

83 

Abstract 

"Evaluation of handball preparatory stag  curriculum in the governoteof Dakahlia" 

 

Aim of the research: The current research aims to "Evaluation of handball preparatory 

stage curriculum in the province of Dakahlia" 

Research Methodology 

The researcher used the method  approach to the appropriateness of the nature and 

research procedures. 

The research sample: 

151 teachers  of  Physical Education, representing 6 educational departments 

Department of Education Dakahlia. 

The most important results: 

The basic skells  for handball preparatory stage  is the clarification of the types of 

basic skills (defensive and offensive for these games and their importance, and the 

development of public fitness and special  components associated with these activities in 

order to achieve the required level of achievement for this stage, and the establishment 

of a close relationship between the student and the teacher and between student and 

other students, and distinctiveness of suspense The excitement and fun, and that the 

means and methods of teaching contribute to creating an atmosphere of enjoy ment 

between the teacher and students 

 


