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الشــمول ، ممــا �جعــل مــن تمارســها ذات تحكــم  تتمیــز التمر�نــات اإل�قاع�ــة �ــالتنوع و        
مســــتمر �صــــورة سلســــة  عصــــبي عضــــلي عــــالي األداء فــــي إطــــار جمــــالي فنــــي متوافــــق و 

اإلرادة  قــوة الشخصــ�ة و  المصــاح�ة ، �مــا تكســبها الثقــة �ــالنفس و  ىمتناســقة مــع الموســ�ق
 . والقدرة على التغلب على المصاعب

   

مــن  ال�احثــة ى لتدر�سي للتمر�نات اإل�قاع�ــة تــر امن واقع هذا االست�ضاح للمكون  و        
شـــــتها لواقـــــع تـــــدر�س مـــــادة التخصـــــص � معا و  الجم�ـــــاز و  خـــــالل عملهـــــا �قســـــم التمر�نـــــات

�ـــالرغم مـــن أهم�ـــة هـــذه المـــادة فـــي تحقیـــق العدیـــد مـــن أهـــداف ، أنـــه (التمر�نــات اإل�قاع�ـــة) 
والخصوصــ�ة  مــن اإلتقــان �بیــراً  تتطلب قــدراً  ةارت�اطها �متغیرات تدر�س�  و  التر��ة الر�اض�ة

ر�نــات اإل�قاع�ــة لــم �حــظ مفي مهارات األداء للقائمة �التدر�س ، نجد أن البنــاء المنهجــي للت 
لـــم �ســـتط�ع أن یتخطـــى المنطـــق التقلیـــدي فـــي وحداتـــه المصـــاغة  �االهتمـــام المطلـــوب ، و 

القائمــة بتــدر�س مــادة  تدر�ســ�ةال ةمــن قبــل الهیئــ  واضــحاً  نــه لــم یلــق اهتمامــاً أ، �مــا  منهج�ــاً 
 �كل�ات التر��ة الر�اض�ة للبنات .التمر�نات اإل�قاع�ة 

 

، من خالل اطالعها على لوائح �ل�ــات التر��ــة الر�اضــ�ة للبنــات  �احثةللقد تبین  و        
القائمـــة بتـــدر�س  تدر�ســـ�ةال ةراء الهیئـــ آالمقــابالت الشخصـــ�ة التـــي قامـــت بهـــا الســـتطالع  و 

نــــه ال یوجــــد أمنهــــاج التمر�نــــات اإل�قاع�ــــة حــــول واقــــع تــــدر�س هــــذه المــــادة بتلــــك الكل�ــــات 
مــا �جــب أن تكــون عل�ــه البن�ــة العلم�ــة للمــادة لات �ــ توص�ف محــدد للمنهــاج بلــوائح تلــك الكل

للوحــدات المقــررة  ي��ف�ــة التنــاول التدر�ســ  و  التنفیــذي و  التحضــیري  ى المســتو  ىالدراس�ة عل
 و  وجــود ت�ــاین ذلــك ىخــرى ،  ممــا ترتــب علــ ما یدرس �ختلــف مــن �ل�ــة  ألُ  ى أن محتو  ، و 

أصــ�ح تــدر�س  فــي تدر�ســهن لهــا ، و  تنوع في التناول المنهجي للمادة بین الهیئــة التدر�ســ�ة
الخبــرات الشخصــ�ة للقائمــات �التــدر�س ، ممــا قــد  و االجتهــادات و  الــرؤى المــادة فــي ضــوء 

تتا�عهــا  و  فــي تنظــ�م الخبــرات و ، عشــوائ�ة فــي التنــاول التدر�ســي  و  �عطــي أ�عــادًا ارتجال�ــة
 خالل المدة الدراس�ة المقررة .
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عــدم وجــود تنظــ�م واضــح �شــكل وحــدة الفكــر فــي  ىلــ إممــا أنــتج ذلــك �طب�عــة الحــال        
ــادة التخصـــص ، و  ــة  تنـــاول مـ فقـــدت بـــذلك عناصـــر االتصـــال المهنـــي المشـــترك بـــین الهیئـ

، �مــا تشــیر  موجهــات مختلفــة فــي تنــاول المــادة إعــداد الطال�ــات �أســالیب و  التدر�س�ة ،  و 
ل�ـــات المت�عــة فــي تـــدر�س آلنــه تســتند اأدالالت الواقــع التنفیــذي لمــادة التمر�نـــات اإل�قاع�ــة 

لبنــائي الــذي اوالكتــب الجامع�ــة دون وجــود التنــاول  المؤلفــات ىبنیتهــا المرجع�ــة إلــ  و  المــادة
 ى محــددات البنــاء التــي تشــكلها األهــداف والمحتــو  و ،  �كون عل�ه المنهاج الدراســي و  یتخذه

ــاح�ة و  و  ــالیب و  الطـــــرق و األشـــــكال اإل�ضـــ ــائل و  األســـ  ارات و ـ�ــــ اإلمكانـــــات واالخت  الوســـ
 طب�عــةتتفــق مــع  فاحصــةالتوقیتات الزمن�ة الالزمة لتنفیــذ المكــون الدراســي مــن خــالل رؤ�ــة 

ــا ، مــــع ارت�ــــاط ذلــــك  و  وخصــــائص المتعلمــــین المرحلــــة الدراســــ�ة التــــي �عهــــد التــــدر�س لهــ
�الفلســـفة الموجهـــة لمـــدخالت اإلعـــداد التـــي تحقـــق مخرجـــات تتناســـب مـــع متطل�ـــات التر��ـــة 

 . المدرس�ةالر�اض�ة 
 

أنه من األهم�ــة تقــد�م معالجــات تكمیل�ــة للبنــاء المنهجــي لمــادة ال�احثة لذا وجدت و        
،  التمر�نـــات اإل�قاع�ـــة المقـــررة �كل�ـــات التر��ـــة الر�اضـــ�ة للبنـــات �جمهور�ـــة مصـــر العر��ـــة

متطل�ــات البنــاء المنهجــي  ابــل�ق إرشــاد�اً  وضــع دلــیالً  ىإلــ بنیتهــا تستند تكمیل�ة كرؤ�ة �حث�ة 
موجهــــة نحــــو تحقیــــق  و ، ، �حیــــث تكــــون عمل�ــــة التــــدر�س عمل�ــــة واع�ــــة  لمــــادة الدراســــ�ةل

مســتوى الطال�ــات الالتــي تدرســن  ىاألمــر علــ نعكس �طب�عــة تــ التــي  ، و  األهــداف المرجــوة
 مادة التمر�نات اإل�قاع�ة �كل�ات التر��ة الر�اض�ة للبنات �جمهور�ة مصر العر��ة .  

 

لمنهــاج التمر�نــات  إرشــاد�اً  �حث في أنه أول محاولة لبنــاء دلــیالً لتبرز أهم�ة هذا ا و        
اإل�قاع�ــة �كل�ــات التر��ــة الر�اضــ�ة للبنــات �جمهور�ــة مصــر العر��ــة ، �مــا أنــه یلبــي حاجــة 

تنفیــذ  و  دلیــل �سترشــدون �ــه فــي عمل�ــة تخطــ�ط ىالقائمــات بتــدر�س التمر�نــات اإل�قاع�ــة إلــ 
 .و المحتوى التدر�سي للمادة الدراس�ة  ، �غرض توحید الفكرتقو�م الدروس و 
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، فالهــدف العــام  فرع�ــة أهــدافاً  �ــهیــرت�ط  عامــاً  تحقیــق هــدفاً إلــى یهــدف هــذا ال�حــث        
ــاد�ًا لمنهــــاج التمر�نــــات اإل�قاع�ــــة المُ  ــیًال إرشــ و الالئحــــة  قــــرر �الخطــــةیتمثــــل فــــي بنــــاء دلــ

 لبنات �جمهور�ة مصر العر��ة .لالدراس�ة لكل�ات التر��ة الر�اض�ة 
 تتحدد األهداف الفرع�ة ف�ما یلي : و          

ــة  ىالتعــــرف علــــ  .١ ــات التر��ــ ــة �كل�ــ ــات اإل�قاع�ــ ــي للتمر�نــ ــاء المنهجــ ــالي للبنــ ــع الحــ الواقــ
 . الر�اض�ة المتناظرة وفقا لالئحتها الدراس�ة

هـــاج التمر�نـــات ن التوضـــ�ح�ة البنائ�ـــة للـــدلیل المقتـــرح لم و  تحدیـــد المتطل�ـــات اإلرشـــاد�ة .٢
 و  ة�رؤ�ــ ع�ارات دلیل المنهــاج  و  تصور لص�اغات محاوروضع اإل�قاع�ة في ضوء 

 . معالجة تكمیل�ة في تناول المادة الدراس�ة
 

 
 

للبنـــاء المنهجـــي للتمر�نـــات اإل�قاع�ـــة �كل�ـــات التر��ـــة الر�اضـــ�ة مـــا هـــو الواقـــع الحـــالي  .١
 ؟ المتناظرة وفقا لالئحتها الدراس�ة

التوضــ�ح�ة البنائ�ــة للــدلیل المقتــرح لمنهــاج التمر�نــات  و  المتطل�ــات اإلرشــاد�ةمــا هــي  .٢
       ؟ اإل�قاع�ة

 



 

 

 

 . المنهج الوصفي مت�عة األسلوب المسحيال�احثة استخدمت        
 



 

مد�ة العشوائ�ة ألعضاء هیئة التــدر�س عتم اخت�ار عینة ال�حث األساس�ة �الطر�قة ال       
�جمهور�ــة للبنــات لتر��ة الر�اض�ة ل�ل�ات ) ٦ـ (القائمات بتدر�س مادة التمر�نات اإل�قاع�ة ب 

و ذلــك �جامعــات : (حلــوان ، اإلســكندر�ة ، الزقــاز�ق ، المنوف�ــة ، المن�ــا ،  ، مصــر العر��ــة
تــم تقســ�مهم  ، عضــو هیئــة تــدر�س )٥٥لعینــة (ألفــراد احیث بلغ العدد اإلجمــالي ،  أسیوط)
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ــةكــاآلتي : �النســ�ة لالســتمارة األولــى ، فقــد قامــت  ) عضــو ١٦(بتقســ�م العینــة إلــى  ال�احث
ــتطالع�ة  ــة اسـ ــدر�س �عینـ ــة تـ ــ�ة٣٩(و هیئـ ــة أساسـ ــدر�س �عینـ ــة تـ ــو هیئـ ــق  ) عضـ ــم تطبیـ تـ

أســتاذًا  ) أســتاذًا و ٢٨بینمــا قامــت بتطبیــق االســتمارة الثان�ــة علــى عــدد (، االســتمارة علــیهم 
) ٢٥مســاعدًا مــن إجمــالي عینــة ال�حــث األساســ�ة ، و ط�قــت االســتمارة الثالثــة علــى عــدد (

 أستاذًا و أستاذًا مساعدًا من إجمالي عینة ال�حث األساس�ة .
 



              

 وسائل و أدوات جمع الب�انات التال�ة : ال�احثةاستخدمت        
 تحلیل الوثائق .  -  أ 
 المسح المرجعي للمراجع العلم�ة و الدراسات المرت�طة . -  ب 

 الُمقابالت الشخص�ة . - جـ
 االستب�ان .  -  د 
 



     



         

ال�ـــالغ  و ،  األساســـ�ة علـــى عینـــة الدراســـة االســـتب�ان ةبتطبیـــق اســـتمار  ةال�احثـــ  تقامـــ       
عضــو هیئــة تــدر�س مــن القائمــات بتــدر�س مــادة التمر�نــات اإل�قاع�ــة �كل�ــات ) ٣٩عــددهم (

حـــــد مـــــن األذلـــــك خـــــالل الفتـــــرة التر��ـــــة الر�اضـــــ�ة للبنـــــات �جمهور�ـــــة مصـــــر العر��ـــــة ، و 
 .م ١٩/٧/٢٠٠٣م إلى السبت ٢٠/٤/٢٠٠٣

 

  





ــتب�ان فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن األحـــــــد         ــتمارة االســـــ م إلـــــــى األحـــــــد ٧/٣/٢٠٠٤ُط�قـــــــت اســـــ
) أســتاذًا و أســتاذًا مســاعدًا مــن القائمــات بتــدر�س ٢٨لــى عینــة قوامهــا (م ، ع٣٠/٥/٢٠٠٤

(قید ال�حث) مادة التمر�نات اإل�قاع�ة �كل�ات التر��ة الر�اض�ة �جمهور�ة مصر العر��ة
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م ، ١٧/٥/٢٠٠٥م إلــى الثالثــاء ٥/٢/٢٠٠٥ُطبق االســتب�ان فــي الفتــرة مــن الســبت        
) أســـتاذًا و أســـتاذًا مســـاعدًا مـــن القائمـــات بتـــدر�س مـــادة التمر�نـــات ٢٥علـــى عینـــة قوامهـــا (

و ذلــك إلبــداء ،  (قیــد ال�حــث) جمهور�ــة مصــر العر��ــةاإل�قاع�ــة �كل�ــات التر��ــة الر�اضــ�ة � 
الـــرأي حـــول موقـــع تـــدر�س المحتـــوى العملـــي لمنهـــاج التمر�نـــات اإل�قاع�ـــة �الفرقـــة الدراســـ�ة 

 المناس�ة له .       
 

ــوائح         ــالي لمنهــــاج التمر�نــــات اإل�قاع�ــــة مــــن خــــالل تحلیــــل اللــ و بتحلیــــل الواقــــع الحــ
اض�ة للبنات (قید ال�حث) ، و تطبیق اســتب�انات ال�حــث الثالثــة الدراس�ة �كل�ات التر��ة الر� 

ــوى  ــ�ة المحتـ ــدى مناسـ ــة ، و مـ ــات اإل�قاع�ـ ــاج التمر�نـ ــالي لمنهـ ــع الحـ ــى (الواقـ : التعـــرف علـ
ــة ، و  ــات اإل�قاع�ــ ــاج التمر�نــ ــي لمنهــ ــ�ة  العملــ ــالفرق الدراســ ــوى �ــ ــذا المحتــ ــدر�س هــ ــع تــ موقــ

ــة) ، تمكنـــت  ــةاألر�عـ ــیًال إرشـــ  ال�احثـ ــاء دلـ ــن بنـ ــات مـ ــة �كل�ـ ــات اإل�قاع�ـ ــاج التمر�نـ اد�ًا لمنهـ
 التر��ة الر�اض�ة للبنات �جمهور�ة مصر العر��ة .        

 



 

 ، ) لُمعالجـــة الب�انـــات إحصـــائ�اً  SPSS(  اإلحصـــائيالبرنـــامج  ةال�احثـــ  تاســـتخدم       
 �األسالیب اإلحصائ�ة التال�ة : تواستعان 

 .Mean   Arithmeticالحسابيالمتوسط  -
 .Standard Deviation المع�اري االنحراف  -
 .( % ) Present test اخت�ار النس�ة المئو�ة  -
 .coefficient (person)  Simple correlation عامل االرت�اط ال�س�ط لبیرسون مُ  -
 . Coefficient Multi Correlationعامل االرت�اط المتعدد  مُ  -
 .  Test  ²X  ٢اخت�ار �ا -

        

 . )٠.٠٥(مستوى معنو�ة مستوى الداللة اإلحصائ�ة عند  ةال�احث توقد ارتض       
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في ضوء أهداف ال�حث و فــي حــدود العینــة و األدوات المســتخدمة و نتــائج التحلیــل        
 التوصل لالستنتاجات اآلت�ة : لل�احثةاإلحصائي أمكن 

 

        

 
 

 

 

اتفقــت عینــة ال�حــث علــى أن نــواحي القصــور �المنهــاج الحــالي ، و المرت�طــة بهــذا        
 ح ف�ما یلي :المحور تتض

 

المنهــاج الحــالي للتمر�نــات اإل�قاع�ــة ال �شــتمل علــى قائمــة �األهــداف الخاصــة بوحداتــه  -
 المدرجة .

 .لوحدات التعل�م�ة للمنهاج الحاليلم یتم توض�ح الشروط االنجاز�ة المرت�طة بتنفیذ ا  -
المیزان�ــة و  مدرسي مــن الممارســة و التطبیــق ،أن �ل من احت�اجات المجتمع التعل�مي ال  -

ــة و  ــائل التعل�م�ـــ ــاج ، و الوســـ ــطة المنهـــ ــدر�س أنشـــ ــى تـــ ــرف علـــ ــه الصـــ ــة ألوجـــ المخصصـــ
ــالي  ــي الحــ ــاج  الدراســ ــ�ط المنهــ ــد تخطــ ــار عنــ ــي االعت�ــ ــع فــ ــم توضــ ــة لــ ــة الحدیثــ التكنولوج�ــ

 للتمر�نات اإل�قاع�ة .
 



 

عینــة ال�حــث علــى أن نــواحي القصــور �المنهــاج الحــالي ، و المرت�طــة  و قــد اتفقــت        
 بهذا المحور تتضح ف�ما یلي :  

 

التصم�م البنائي للمنهاج ال یراعي التنظــ�م الســ�كولوجي فــي اخت�ــار محتــوى وحداتــه فــي   -
   ضوء مدى مناسبته لمیول و قدرات و قابل�ة الطال�ات و دافعتهن للتعلم .

صــ�ف الصــ�اغي لمحتــوى المنهــاج متطل�ــات تنفیــذ وحداتــه المدونــة مــن ال یتضــمن التو   -
 . ةأدوات ، و تحدید ��في للمساحات المخصصة للممارس أجهزة و 
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ال �شمل المنهاج الحالي قدرًا مناس�ًا مــن اإلرشــادات التــي تعــین علــى التنــاول التدر�ســي   -
ر�نــات اإل�قاع�ــة ، و �عوامــل للمحتوى ف�ما یتعلق �الجوانب الصح�ة المرت�طــة �ممارســة التم

 األمان و السالمة لبیئة الممارسة .
 



  
و اتفقت عینة ال�حث علــى أن نــواحي القصــور �المنهــاج الحــالي ، و المرت�طــة بهــذا        

 المحور تتضح ف�ما یلي :
و�م المت�عة في المنهــاج ل�ســت أنســب الوســائل لق�ــاس مســتوى الطال�ــات فــي أسالیب التق  -

 مادة التمر�نات اإل�قاع�ة .
 ال �ستخدم في التقو�م المت�ع �المنهاج اخت�ارات موضوع�ة .  -

 



   

ل�حـــث علـــى أن نـــواحي القصـــور �المنهـــاج الحـــالي ، و المرت�طـــة وقـــد اتفقـــت عینـــة ا       
 بهذا المحور تتضح ف�ما یلي :

 

ال یتناسب �م مادة التمر�نات اإل�قاع�ة المدون �المنهاج �مقرر دراســي طالبــي لمرحلــة   -
 ال�كالور�وس مع المدة الزمن�ة إلعداد الطال�ات عبر الفصول و المستو�ات الدراس�ة .

زمن�ــة المخصصــة لمحاضــرة التمر�نــات اإل�قاع�ــة و عــدد المحاضــرات المتاحــة الفتــرة ال  -
 أسبوع�ًا ال تمكن القائمة �التدر�س من متا�عة و توج�ه الطال�ات .

 





                    

اتفقــت معظــم �ل�ــات التر��ــة الر�اضــ�ة للبنــات علــى تــدر�س ُمقــرر التمر�نــات اإل�قاع�ــة   -
 للفرق الدراس�ة األر�عة .

 اختلفت في موقع تدر�سها �الفصول الدراس�ة األول أو الثاني .  -
ي �ما اختلفت في المدة الزمن�ة لتدر�س المقرر في فصل دراسي واحد أو في عام دراس  -

 كامل .
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 توصي �اآلتي : ال�احثةفي ضوء النتائج التي توصلت إلیها        
 

تطبیق الدلیل اإلرشادي الُمقترح لمنهاج التمر�نات اإل�قاع�ة على طال�ات الفرق  .١
 الدراس�ة األر�عة �كل�ات التر��ة الر�اض�ة للبنات �جمهور�ة مصر العر��ة .

 اإلرشادي لمنهاج التمر�نات اإل�قاع�ة .ضرورة عمل تقو�م دوري للدلیل  .٢
على تطو�ر الدلیل اإلرشادي �ما یتناسب مع االتجاهات المعاصرة لبن�ة العمل  .٣

 التمر�نات اإل�قاع�ة �مادة دراس�ة .

داخل الخاصة بتنظ�م و تنفیذ مادة التمر�نات اإل�قاع�ة توحید اللوائح الدراس�ة ضرورة  .٤
لتجنب إعداد خر�جات مت�اینة المستوى �ما �حقق  ، كل�ات التر��ة الر�اض�ة للبنات

 احت�اجات المجتمع من التخصص .�ات الواقع التعل�مي المدرسي ، و متطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


