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 شكــــر وتقديـــــر

 "الحمد والشكر هلل عز وجل صاحب النعمة والفضل عمينا 

 ىذا العمل المتواضع.( رواية حفص الذي وفقنا إلتمام 70اآلية رقم ) –سورة إبراىيم 

 الميم إن أعطيتنا نجاحا فال تأخذ منا تواضعا.

 الميم إن أعطيتنا فشال فال تأخذ منا عزيمتنا.

 أتوجو بالشكر الجزيل إلى األستاذ 'مقراني جمال'

 الذي أشرف عمى ىذا العمل والذي لم يبخل عمينا بمعموماتو القيمة

 ونصائحو وتوجيياتو إثراء ىذه الدراسة

 تقدم بالشكر إلى جميع أساتذة ودكاترة جامعة عبد الحميد ابن باديس 'مستغانم'كما ن

 معيد التربية البدنية والرياضية قسم التدريب الرياضي

 وما نحن إال بمبتدئين ... وما من مبتدئين بمغوا الكمال، فإن أصبنا فيذا من فضل اهلل وحده

ن أخطأنا فمنا محاولتنا، فألف حمد هلل عمى إتم  ام فضمو ونشكره عمى نعمو.وا 
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 إهــــــــداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى رسولو الكريم

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى أعز الناس

 تربية إلى قمبي إلى من سير الميالي من أجمي ورضائي وربوني أحسن

 الوالدين الكريمين أبي وأمي أطال اهلل في عمرىما

لى إخوتي وأخواتي  وا 

 كما أىدي ىذا العمل إلى زوجتي الغالية

 وكل األىل واألحباب صغيرا وكبيرا

 إلى كل من يعرف اسم "بن ىبولة محمد رضا"

 كما أىدييا إلى رفقاء الدرب في الدراسة

 قراني جمال"وأىدي ىذا العمل إلى الدكتور المشرف "م

 إلى كل من يحمميم قمبي ولم يكتبيم قممي

 

 بن ىبولة محمد رضا مرزوق
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 إهــــــــــــداء

 بسم اهلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 أما بعد:

 ليذا العمل المتواضع لخدمة العمم والرقيالحمد هلل الذي وفقني 

 إلى المراتب العميا التي كانت حمم العائمة الكريمة

 عمى رأسيم األم واألب أطال اهلل في عمرىما وحفظيما فتشكراتي ليما

 وكل إخوتي كبيرا وصغيرا

 دكما ال أنسى الدكتور المؤطر "مقراني جمال"

 

 إبقي عمي
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 :الدراسة ملخص

ماهية تعميم مادة التربية البدنية والرياضية وفق منظور  يهدف البحث إلى دراسة
فترض الطالبان اتجاهات لطمبة المقبمين عمى التخرج وقد إالمقاربة بالكفاءات لدى ا

 .التخرج نحو تعميم المادة وفق منظور المقاربة بالكفاءات سمبيةالطمبة المقبمين عمى 

طالب  اختيروا بالطريقة عمودية حيث تمثمت في  051وتمثمت عينة الدراسة في 
طمبة معهد التربية البدنية و الرياضية بمستغانم المقبمين عمى التخرج مقسمين حسب 

الب بالنسبة لمسنة ط 011التخصص ، قسموا إلى مجموعتين عمى حسب المستوى 
طالب بالنبة لمسنة التانيةماستروتم ضبط متغيرات الوزن والسن  51الثالتة ليسانس و 

والطول، واستندنا في بحثنا عمى الكتب والمجالت العممية، والمقابالت الشخصية، 
 والمالحظة.

استخدمنا المنهج المسحي، وأجرينا الدراسة بمعهد التربية البدنية والرياضية 
 ،5105/5102بمستغانم  في الموسم الدراسي 

 كانت النتائج كالتالي:

المحسوبة والتي  ²اختبار حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كا
و درجة  1.15المحددة لها عند مستوى الداللة 75.23كانت اكبر من القيمة الجدولة 

ذا ما يؤكد عمى صحة و هو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل صدفة ،وه 50الحرية 
 الفرضية.
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Synthèse de l`étude 

Le but de l'étude est d'étudier l'enseignement de l'éducation physique et du 

sport selon l'approche des compétences des étudiants en fin de cycle, qui 

ont assumé la direction des étudiants en voie d'obtenir leur diplôme, en vue 

de l'enseignement de la matière selon la perspective de l'approche à 

compétences négatives. 

L’échantillon de l’étude comprenait 150 étudiants choisis selon la 

méthode verticale, les étudiants de l’Institut d’éducation physiqu e 

et du sport de Mostaganem ayant obtenu leur diplôme par 

spécialisation ont été divisés en deux groupes selon le niveau de 

100 étudiants en troisième année de licence et de 50 étudiants en 

deuxième année. Et basé nos recherches sur des livres et des 

revues scientifiques, des interviews et des observations.  

Nous avons utilisé la méthode d'enquête et avons mené l 'étude à 

l 'Institut d 'éducation physique et du sport de Mostaganem au cours 

de l 'année universitaire 2015 -2016. 

Les résultats sont les suivants:  

 Le test de conformité était statistiquement significatif sur la base 

de la valeur calculée de Ka², supérieure à la valeur spécifiée de 

32,67 au niveau de signification de 0,05 et du degré de liberté 21, 

qui indique que les réponses ne sont pas une coïncidence, ce qui 

confirme la validité de l 'hypothèse.  
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The summary of the study 

The aim of the study is to study the teaching of physical education and 

sports according to the approach of competencies among the students who 

are coming to graduate. The students assumed the directions of the students 

who are coming to graduate towards teaching the material according to the 

perspective of the approach with negative competencies. 

The sample of the study was 150 students who were chosen by the vertical  

method. The students of the Institute of Physical Education and Sport in 

Mostaganem who graduated by specialization were divided into two groups 

according to the level of 100 students for the third year of bachelor's degree 

and 50 students for the second year. , And based our research on books and 

scientific journals, interviews and observation. 

We used the survey method, and we conducted the study at the Institute of 

Physical Education and Sport in Mostaganem in the 2015-2016 academic 

year, 

The results were as follows: 

 The test of conformance was statistically significant on the basis of the 

calculated value of Ka², which was greater than the specified value of 32.67 

at the significance level of 0.05 and the degree of freedom 21, which 

indicates that the answers are not coincidental, which confirms the validity 

of the hypothesis. 
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 قائمة الجداول
 

 الرقم عناوين الجداول الصفحة

 10 يوضح توزيع عينة البحث و حجمها 
 10 (01يوضح صدق االستبيان و ثباتو )ن= 

المدون اعاله و الذي يوضح تعداد عينة  03من خالل الجدول رقم  
 البحث

10 

 10 قسيم عينةالبحثيوضح 

 10 يوضح تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور االول 
 10 يوضحتكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور الثاني. 

 10 الثالث.رار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور يوضحتك 

 18 يوضحتكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور الرابع. 

ألسئلةالمحورالخبمس.يوضحتكرارونسباإلجبببت  09 
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 قائمـــة األشكـــال البيانية

 

 الصفحة عناويــــــــــــــن األشكـــــال الرقم
 يبين السن لعينة البحث 10

 
 

  فرق المستوى الدراسي في تقسيم عينة البحثيوضح  10

  .يوضح نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور االول 10

  اإلجابات ألسئمة المحور الثاني.يوضح نسب تكرار  10

  يوضح نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور الثالث. 10

  .يوضح نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور الرابع 10

  .يوضح نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور الخامس 10
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 :المقدمة

تعتبر األىداف التربوية من القضايا اليامة التي شغمت اىتمامات المربين  
ولعل القارئ لصفات األدب التربوي وضدت انتباه العمماء والمفكرين منذ أقدم العصور، 

عبر التاريخ، والمتتبع لمسيرات المجتمعات بمختمف ثقافاتيا وحضاراتيا، سيسجل 
المكانة الراقية واإلىتمام البالغ الذي حضت بو التربية بصفتيا األداة والسبيل األكيد 

 لتحقيق ما ىو أفضل وأسمى لمفرد والمجتمع.

ردا مع تطور العموم وزيادة تطمعات وطموحات وأخذت ىذه األىمية في تزايد ط 
المجتمعات وتغير المفاىيم والتصورات اإلجتماعية والفمسفات الفردية والعامة، فأصبح 

لحقيقة ارتباط اإلنبعاث الحضاري والتطور إدراك األمم أكثر من أي وقت مضى، 
لمناىج التعميمية االجتماعي والنمو االقتصادي بالنظم التعميمية وأىدافيا، وما تحققو ا

كسابيم الخبرات المتفوقة والقادرة عمى اإلبداع واالبتكار  من تنمية قدرات المتعممين وا 
لمواجية التغيرات الحضارية الكبرى، وأكثر من ذلك لممساىمة اإليجابية في البناء 
الحضاري المطموب وتحقيق آفاق المستقبل المرغوب ليس عمى المستوى المحمي 

 المستوى العالمي أيضا.فحسب، بل عمى 

ومع تطور الفكر التربوي متأثرا بتطور العموم الحيوية والتقنية والتطبيقية وحتى  
العسكرية وانفتاح الفمسفات التربوية عمى بعضيا تحاورا وجدال وتناقضا، أصبح 
االىتمام بتقنين مجال التربية، والتعميم ضرورة عالمية وأصبحت المناىج التعميمية 

الشغل الشاغل لممربين والمفكرين البيداغوجيين أكثر منيم لمسياسيين  وأىدافيا
 واالجتماعيين.

حتى الحرب العالمية الثانية بقيت األىداف التربوية والمناىج تدور حول  
األثر البالغ في  1121ورالف  1111صياغات عامة غير دقيقة، وكان لكتابات بوبيت 
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كيفيات بناء المناىج وأسس تحديد األىداف  توجيو الحركات التربوية إلى البحث في
التربوية ورسم األسس الفنية واألطر المرجعية إحداث اإلصالحات التعميمية وتحديد 

 طرق صناعتيا.

لكن سرعان ما تكاممت عموم التربية مع العموم األخرى واندمجت معيا وأخذت  
التربية بغرض تسخير منيا التقنيات والمبادئ العممية والقواعد العممية في صناعة 

التعميم لخدمة الفرد والمجتمع وخدمة النظم السياسية واالجتماعية متأثرة في ذلك 
بحركات فمسفية تربوية عديدة أىميا عمى اإلطالق الحركة البراغماتية بريادة "تشارلز 

 بيرس" وليام جيمس،جون ديوي، جورج ميد، ووليام كمباترك.

صف الثاني منو وبداية القرن الحادي والعشرين وشيد القرن العشرين وخاصة الن 
عادة صياغة أىدافيا التربوية  حركية ال متناىية في عممية إصالح النظم التعميمية وا 
وتطوير محتوياتيا المعرفية وابتكار الوسائل التعميمية والتكنولوجية من أجل تحقيق 

ممية، بأقل تكاليف وبأبسط المستويات التعميمية والتع أحسن النتائج المرغوب فييا وأرقى
الجيود، واجتيدت في تنويع سياسات وأساليب قياس مدى التقدم في تحقيق النتائج 
ومدى انسجاميا وتناسقيا مع ما ىو منتظر، وسارعت إلى إدخال التعديالت الضرورية 
والتصحيحات الالزمة عمى مختمف مركبات مناىجيا ونيجت الجزائر نفس المنيج، 

اعتيا بأن الرىان الذي تتضمنو مشاريع اإلصالحات التربوية يشير انطالقا من قن
بصورة ضمنية إلى كل أشكال التحوالت المضمرة ومن بينيا تمك التي تستدعي إدخال 
تغييرات ىامة عمى سموك ومواقف كل متعامل في الحقل التعميمي إزاء ميامو ووظائفو 

يتعمق بالقيم التربوية وبأىداف التكوين  ومنو بدأ نسق التصورات التقميدية فيماالمرتقبة، 
 يشيد شيئا فشيئا تحوالت نوعية.
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إن اإلصالحات التربوية الجزائرية التي انطمقت مع بداية السنة الدراسية  
، كعمل حسب المشرع النظري، عمى توفير الشروط والضوابط 2004 -2003

الضرورية لتمكين كل الفاعمين التربويين من اكتساب أقصى ما يمكن من الميارات 
ين المتواصل ألفواج البيداغوجية، كالتحكم في تخطيط دفعات المتمدرسين والتكو 

عادة الييكمة الشاممة لمطرائق  دخال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال الحديثة وا  المعممين وا 
البيداغوجية والبرامج التعميمية، وبغرض التحسين النوعي لمتعمم، والتعميم التدريجي 

كون لعممية تقويمية شاممة لعناصر المناىج ومستمزماتيا، وضمن ىذه النظرة الجديدة سي
التمميذ ىو الطرف الرئيسي في العقد التربوي، من حيث أنو سيحتل الفعل التربوي، في 
حين يمنح المعمم حرية واستقاللية أكبر في المبادرة التعميمية من حيث صياغة العقد 

في إطار تييئة التعميمي وتطبيق آليات تقويم المكتسبات، عمى أن يتم كل ذلك 
عادة تأسيس مقومات شخصيتو، الظروف المثمى لمصالحة الم جتمع مع تاريخو، وا 

وذلك بعرض إعادة األعتبار لمقيم العممية والسموكية المشتركة، وعميو فإن سياسة 
اإلصالح التربوي كما رأينا، تندرج في مسار طويل المدى ويتضمن تصحيحات 

، وفي وتعديالت مختمفة، يتم متابعتيا بواسطة جياز تقويم يفترض بو أن يكون فعاال
ىذا اإلطار يندرج البحث الذي بين أيدينا، حيث يتناول استعراضا لمختمف التعديالت 

 والتصحيحات التي تبنتيا المنظومة التربوية الجزائرية بمختمف مجاالتيا.

وفي ىذا السياق جاء اختيار التدريس وفق المقاربة بالكفاءات كتصور ومنيج  
ن خالل نظرة جديدة لمحتويات التعمم والكتاب لتنظيم العممية التعميمية التعممية م

 المدرسي وطرائق التدريس واألنشطة التعميمية والوسائل والتقويم والزمن البيداغوجي.
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كما أنيا مقاربة تجعل المتعمم عنصرا فاعال نشطا، يتعمم كيف يتعمم وكيف  
بيداغوجية يعمل وكيف يكون وليس مجرد مستقبل لممعرفة مثمما كان عميو الشأن في ال

 الكالسيكية.

 اإلشكالية وتحديد المشكلة:-1

كما هو معروف أنه فً السنوات األخٌرة أدخلت على المناهج التعلٌمٌة 

مواكبة التغٌٌرات والتطورات الحاصلة فً العالم وذلك فً  إصالحات جدٌدة بهدف

وهو مجالً التكنولوجٌا واالقتصاد، حٌث أدخل على عالم التربٌة مفهوم جدٌد أال 

التدرٌس بالمقاربة عن هذا األسلوب الجدٌد الذي جاءت به الوزارة الوطنٌة للتربٌة 

والذي هو فً الحقٌقة تغٌرا جذرٌا فً بناء المناهج وتغٌرا لدور كل من المعلم 

والمتعلم، وتمدٌدا لمقاربة األهداف، ومادة التربٌة عاشت الحالة نفسها تقرٌبا حٌن 

التسعٌنات بدال من نموذج منظومتنا التربوٌة فً بداٌة  أدخلت مقاربة األهداف على

 التدرٌس بالمضامٌن.

فانطالقا من كل ما تقدم أراد الباحثٌن من خالل هذه الدراسة الوصول إلى  

 اإلجابة على التساؤل الرئٌسً التالً:

  ما هو نوع اتجاهات الطلبة المقبلٌن على التخرج نحو تعلٌم مادة التربٌة البدنٌة

 والرٌاضٌة وفق منظور المقاربة بالكفاءات؟

 فرضيات البحث:-2

اتجاهات الطلبة المقبلٌن على التخرج نحو تعلٌم مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضة  

 وفق منظور المقاربة بالكفاءات سلبٌة.

 أهداف الدراسة:-3

الهدف من هذا البحث هو الكشف عن نوع اتجاهات الطلبة المقبلٌن على  

نحو التدرٌس بالمقاربة بالكفاءات، كون هذا الطالب ٌلعب دورا كبٌرا فً التخرج 

تحقٌق األهداف المسطرة، وكذا المكانة التً ٌتمتع بها مادة التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة 

 فً إطار المنظومة التربوٌة.
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 يار الموضوع:أسباب اخت-4

وجب علٌنا الخوض بما أننا طالب تخصص مادة التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة،  

فً دراسة الوسط التربوي الذي ننتمً إلٌه، وبما أننا نعٌش منذ بضعة سنٌن األخٌرة 

نوع من التغٌٌر والتجدٌد فً المناهج التعلٌمٌة لكل المواد بما  6002وبالضبط منذ 

فٌها التربٌة البدٌنة والرٌاضٌة، حٌث أدخلت مقاربة الكفاءات والتً جاءت كامتداد 

ألهداف، وقصدا منا معرفة ما مدى تفاعل طالب تخصص مادة التربٌة لمقاربة ا

البدٌنة والرٌاضٌة مع هذه المقاربة الجدٌدة وذلك من خالل محاولة معرفة نوع 

 االتجاهات السائدة لدٌهم.

 



  

 

 

 

 

 

 الباب األول
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 أساليب التدريس
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 تمهيد:

التدريس مينة إنسانية ممتعة وفي نفس الوقت صعبة ومعقدة ، تستمد صعوبتيا من    
طبيعة المادة وطبيعة المتعمم ، كما تشير العممية التدريسية إلى تنظيم وقيادة الخبرات 
نشاء مجموعة عالقات  التعميمية والغاية منيا ، وىي إحداث تغيير ونمو لدى التمميذ وا 

تاذ والتمميذ وتكوين عالقات تساعد التمميذ عمى اكتساب مستمرة تنشئ بين األس
الميارات التي يراد أن تتحقق لديو ، ولكي يتمكن معمم التربية البدنية والرياضية من 
تحقيق ىذه العالقات ينبغي عميو التعرف عمى العوامل التي تساىم في تحقيقيا، ومن 

ا بصورة ناجحة أثناء عممية أبرزىا التعرف عمى أساليب التدريس وكيفية استخدامي
التدريس، كما أن االستخدام الفعال ألساليب التدريس يكمن في معرفة مواطن القوة 

 والضعف .
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 مفهوم التدريس: -1-1
يطمق عمى التدريس بأنو عمم و فن وىو عمل شاق وجاد ، والفرد يحتاج لسنين لكي    

يتعمم كيف يجد السبيل الن يكون مؤىل لمتدريس ، يقول الدكتور عباس احمد السمرائي 
والدكتور عبد الكريم محمود السمرائي 5" يعد التدريس احد المحاور الميمة في العممية 

ية المحاور األخرى ارتباط وثيق ليذه العممية كالمناىج ، التعميمية حيث يرتبط ببق
واألىداف ، ماىية الدرس ، الساحة ، الوسائل التعميمية وطرق التدريس الجيد ألي مادة 

 تدريسية" . 
 ويشير إلى أن التدريس ىو غير التعميم الن5   

 التدريس يعني بصورة شاممة األخذ والعطاء والحوار والتفاعل بين المدرس 
والطالب ، بينما ال يعني التعميم سوى العطاء من جانب واحد وىو المدرس أو 

)عباس صالح السمرائي،عبد الكريم محمود السمرائي، المعمم في حالة التعميم 
 .  (72، صفحة 8433

عمميات تتمخص عمميات التدريس في نوعين رئيسيين ىما التدريس:عمميات -1-2
تحضيرية وعمميات تحضيرية ، ويمكن شرح أىم العمميات التحضيرية والتنفيذية 

 لمتدريس كما يمي5
ىي مجموعة السموك والميام التي يقوم بيا المعمم 5 العممية التحضيرية -1-2-1

لمتخطيط واالستعداد لمتنفيذ مع التالميذ وتحدث ىذه العممية خارج الفصل وتشمل 
 الميام التالية5 

 تحديد األىداف التربوية العامة والسموكية . •
 تقويم معارف التالميذ قبل التدريس . •
 تخطيط وتحضير أنشطة التعمم والتعميم . •
 تحضير األدوات واألجيزة المستخدمة في الدرس . •
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 تحضير البيئة التعميمية . •
5ىي مجموعة السموكيات والحوادث التنظيمية التربوية التنفيذية العمميات -1-2-2

االجتماعية التي تصنع معا التدريس ، ويقوم المعمم بيا عمى العمميات التحضيرية 
 السابقة من األمثمة عمى ذلك ما يمي5 

 تييئة التالميذ نفسيا لعممية التعميم . •
 تييئة التالميذ إدراكيا لعممية التعميم . •
 ميم والتعمم .استخدام أنشطة التع •
 استخدام الواجبات اإلضافية في الدرس . •
رشادىم وضبطيم . •  توجيو التالميذ وا 
 إدارة الفصل قبل التدريس وبعده . •
 توظيف العوامل المساعدة من زمن وجداول وأدوات وأجيزة . •
ح محمد، )مصطفى السايتقويم تعمم التالميذ أثناء التدريس وعند انتيائو  •

 . (81بدون سنة، صفحة 
 مبادئ التدريس: -1-3

يعتبر التدريس من أىم المحاور في العممية التدريسية وىو يرتبط ارتباطا وثيقا مع 
بقية المحاور مثل األىداف العامة والخاصة ومحتوى المناىج و طرق التدريس 
وغيرىا ، ويكون المعمم أساس ىذه المحاور إلتمام العممية التدريسية التي تنتج 

)مصطفى السايح محمد، بدون سنة، ريس في حالة ما توفرت المبادئ العامة لمتد
 . (81صفحة 

 
 
 



  

 

8 

 أهم مبادئ التدريس:  -1-3-1
 تحديد األهداف:-1-3-1-1
تعتبر األنشطة الرياضية وسيمة ىامة لتحقيق األىداف التربوية والتعميمية واإلدارية  

وذلك الن المادة الدراسية ليست ىدفا ذاتيا يطمب تحقيقو كما ىو الحال في المفيوم 
نما أصبحت تمك األنشطة والوسائل يستثمرىا المعمم لتحقيق األىداف  القديم لمتربية وا 

تربية الحديثة واألىداف تساعد المعمم عمى كيفية استخدام كل المحددة حسب مفيوم ال
 ما يساعد في تحقيقيا وعمى المعمم أن يختار األىداف التي تحقق الجوانب التالية5

 نمو التالميذ وتطور القدرات الحركية . •
 تعديل االتجاىات والميارات بما يتماشى وفمسفة الدولة . •
 والمناخ . توافر اإلمكانيات مع استغالل الوقت •
 األىداف يجب أن تكون واضحة وتتماشى مع قدرات التالميذ واستعدادىم . •

 إعداد وتحضير الدرس: -1-3-1-2

بعد تحديد األىداف التي يجب أن يقوم بيا المعمم بإعداد الدرس وتحضيره مع االلتزام 
األىداف بإعداد كافة التمرينات الوظيفية واألنشطة الحركية التي تعمل عمى تحقيق ىذه 

التي وضعيا المعمم لذلك الدرس ، وعميو يجب عمى المعمم أن ينظم بشكل دقيق عممية 
)مصطفى السايح محمد، بدون سنة،  اإلعداد وتحديد خطوات التنفيذ لكراسة التحضير

 . (81صفحة 
 5التدرج في خطوات التعميم -1-3-1-3
عطاء النموذج وتوصيل الميارة من السيل إلى الصعب ومن  قدرة المعمم عمى شرح  وا 

الجزء إلى الكل ومن البسيط إلى المركب مع مراعاة التسمسل الحركي لمميارة وىو الذي 
يؤدي بشكل فعال إلى إنجاح الدرس ، كما أنيا تمثل األسموب المنطقي لتصوير 

 مستوى التالميذ .
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 5مراعاة الفروق الفردية -1-3-1-4
في تدريس األنشطة الحركية تكون قدرات التالميذ متباينة ، حيث تبدو أكثر وضوحا  

في الجوانب الحركية والبدنية والعقمية واالستعدادات األمر الذي يجعل المعمم أن يراعي 
اختالف قدرات ىؤالء التالميذ أثناء قيامو باألمر من اجل تحقيق األىداف الموضوعة 

 لمدرس .
 5 رة ميول التالميذإثا  -1-3-1-5

كيف يمكن لممعمم أن يستثير ميول تالميذه نحو أداء األنشطة الحركية؟ التمميذ يمثل 
الركن األساسي لألركان العممية التدريسية وكمما كان التمميذ ايجابيا في األداء كمما 
كانت العممية التدريسية ناجحة لذلك يجب إثارة ميول التالميذ والعمل عمى بث أنواع 
مختمفة من التشويق أثناء الدرس من اجل ضمان األداء االيجابي ، ىذا ياتن من خالل 
إعطاء النموذج الحركي بأسموب شيق وسيل وعن طريق اإلثارة بواسطة العمل 
 والمشاركة فقي الدرس ، ويمكن لممعمم أن يثير انتباه التالميذ من خالل النقاط التالية5

اتي مع مراعاة التوجيو واإلرشاد من قبل المعمم حث التالميذ عمى األداء بشكل ذ •
 منعا لحدوث األخطاء.

)مصطفى السايح محمد، بدون سنة، صفحة النقد البناء مع اإلشارة لتنفيذ األداء  •
82) . 

 5التنويع في طرق وأساليب التدريس -1-3-1-6
قة وأسموب في التدريس حيث يقوم باستخدام ال بد لممعمم أن يكون لديو أكثر من طري 

الطريقة المناسبة لمنشاط الحركي المراد تعممو ، ومن ثم المناسبة الطبيعية وأداء 
التالميذ وظروف الجو المحيط والبيئة التعميمية عمى أن تساعد ىذه الطريقة في إبعاد 

 الممل والرتابة أثناء أداء التالميذ لألنشطة .
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 5 ترتكز عمى عممية التعميم والتعمم بطريقة متدرجة ونظامية5 التدريسقوانين -1-4
 االنتقال من المعروف إلى المجيول . •
 االنتقال من السيل إلى الصعب . •
 االنتقال من الممكن أداءه إلى غير الممكن . •
، 8433فرجي، )عنايات محمد احمد أي بمعنى أدق زيادة المتطمبات التدريجية  •

 . (73صفحة 
 5 األساليب التدريسية-1-5

 5مفهوم األسموب -1-5-1
أن مفيوم األسموب ىو العالقة بين المدرس وأداء التمميذ ومادة الدرس والوسائل  

التعميمية المرتبطة بالدرس ، كما يرى موسكى " أن كل أسموب لو بنية وىذه البنية 
دائما في أي فقرة لفظية تعميمية وىي قرارات تخص  تشمل القرارات التي يجب أن تتخذ

بنود األىداف وموضوع الدراسة وأنشطة معينة ، وسائل التنظيم ووسائل التغذية الراجعة 
لممتعمم وتنظيم بنود القرارات ىذه في ثالث مجموعات تمثل تعاقب القرارات في أي 

ا قبل مواجية التالميذ عممية تعميم ". وتتضمن المجموعة األولى قرارات تتخذ مسبق
وىي قرارات التخطيط ، وتتضمن المجموعة الثانية قرارات تتخذ أثناء أداء العمل ، أما 
المجموعة الثالثة تتضمن قرارات تتخذ بالنسبة لتقويم ىذا األداء، وتقديم التغذية الراجعة 

 المناسبة لممتعمم . 
، ويتخذ دائما في أي من  وىذه المجموعات الثالث تكون بنية أي أسموب تدريس   

 فقرات التعميم المفظية 
إن بنية كل أسموب من أساليب التدريس ومكانو عمى سمسمة األساليب تتحدد بمن    

 الذي يتخذ القرار.
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فكل من المدرس والمتعمم يمكن أن يتخذ قرارات من أدنى إلى أقصى حد عند البنود   
 .(31-38، الصفحات 8444)عفاف عبد الكريم ، في بنية األسموب 

 5أنواع األساليب -1-5-2
تنقسم سمسمة أساليب إلى مجموعتين ، ىاتان المجموعتان تختمفان أساسا عن  

بعضيما من حيث األىداف ، سموك المعمم وسموك المتعمم ، ويعتبر عنصر االكتشاف 
فاصل بين المجموعتين حيث تتميز األولى باسترجاع ما ىو معروف والثانية باكتشاف 

نتاج ما ىو غير معروف .  (31-38، الصفحات 8444)عفاف عبد الكريم ،  وا 
ونقتصر ىنا عمى ذكر أسموبين اثنين ليما صمة مباشرة بالموضوع وىما األسموب 

 االمري واألسموب التدريبي .
 األسموب األمري )أسموب التعميم بالعرض التوضيحي(:   -1-5-2-1

رس فيو انو ىو الذي يتخذ جميع القرارات ىو احد أساليب التدريس ، ودور المد    
التقويم " ودور المتعمم من الناحية  –التنفيذ  –بالنسبة لبنية ىذا األسموب " التخطيط 

األخرى أن يؤدي وان يتابع وان يطيع دون أن يعطى لو فرصة االكتشاف واتخاذ 
طرة عمى قرارات معينة . ويستعمل ىذا األسموب خاصة من طرف المعممين الجدد لمسي

)عفاف عبد الكريم ،  الفصل كما يستغل في تعميم الميارات الحركية عند المبتدئين
 .  (49، صفحة 8444

 تحميل األسموب: -أ
في أي عممية تعميمية يوجد طرفان ىما المعمم والتمميذ ، فأسموب األمر يتميز بان  

المعمم يتخذ جميع القرارات وىذا يعني أن المعمم يكون مسؤال في مرحمة ما قبل التدريس 
ومرحمة الدرس ومرحمة ما بعد الدرس ، ومن الناحية األخرى فان دور التمميذ ىو 

تباع األوامر وط اعتيا ، وجوىر األسموب ىو العالقة المباشرة واآلنية بين االنجاز وا 
الحافز الصادر من المعمم واالستجابة الصادرة من التمميذ ، فالحافز ىو اإلشارة االمرية 
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من قبل المعمم والتي تسبق أي انجاز حركي من قبل التمميذ وكل حركة يقوم بيا التمميذ 
مقدم من قبل المعمم ، وعميو فان جميع ىي استجابة وتأتي تبعا لمعرض والنموذج ال

القرارات أن كانت حول اتخاذ المكان والوضع أو وقت البداية واإليقاع والوزن أو وقت 
 التوقف أو مدة االستمرارية أو الفواصل بين التمارين وكميا تتخذ من قبل المعمم

 .  (77-78ات )مصطفى السايح محمد، بدون سنة، الصفح
 5  دور المدرس -ب 
 تحديد النشاط الحركي الذي يشكل موضوع التعمم . -
 يصف الميارة وطرق استخداميا . -
يبين الطريقة الصحيحة ألداء الميارة عن طريق الشرح المفظي ثم تقديم نموذج  -

 حركي يوضح تفاصيل األداء الحركي لمميارة .
 التي يرى أنيا مناسبة لممارسة النشاط . يقسم التالميذ وينظم الفصل بالطريقة -
 يصدر األوامر لمتالميذ ببدء ممارسة الميارة التي تم شرحيا وعرضيا . -
 يحدد الزمن الالزم لألداء وال يسمح بأي مناقشة لقراراتو . -
يقوم المدرس بتصحيح األخطاء التي يالحظيا في لداء التالميذ ويعطي تغذية  -

 التقويم .راجعة لمفصل ثم يقوم بعممية 
 5 دور التمميذ -ج

 االستجابة المباشرة لنداء المدرس . -
 يؤدي جميع التالميذ الميارة في وقت واحد . -
 التنفيذ بالنموذج الذي يقدمو أو يعرضو المدرس . -
 االلتزام بالوقت المحدد من قبل المدرس . -
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عدم الخروج عن تعميمات المدرس من حيث النظام الموضوعي والتشكيل  -
)نوال ابراىيم شاتوت  والذي حدده المدرس لتنفيذ النشاط في الدرس المستخدم

 . (38-39مرفت خفاجة، الصفحات 
 5 وصف الوحدة التدريسية -د

من خالل الوحدة التدريسية تستمر حالة االنسجام بين المعمم والتمميذ والتي تتجمى في 
 خالل الدرس ، بعد الدرس .مرحمة ما قبل التدريس ، 

 وبصورة منتظمة فان ىيكل عمل ىذا األسموب يظير كما يمي5   
 5 مرحمة ما قبل الدرس •
ىي مرحمة قرارات التخطيط أين يتم وضع خطة تفاعل بين المدرس والمتعمم حيث    

 يكون دور المدرس اتخاذ القرارات و دور التمميذ تنفيذ ىذه القرارات وفييا يتم5
 الموضوع الدراسي5 كرة السمة ، الجمباز.......تحديد  -
تحديد اليدف العام من الدرس بمعنى االنجازات المتوقعة في نياية الدرس  -

بمعنى ان التخطيط يشمل ما يجب انجازه خالل الحصة و ما بعد الحصة مع 
)عفاف عبد  مراعاة جميع الجوانب التي تخدم اليدف كالجانب التنظيمي مثال

 . (49-47، الصفحات 8444الكريم ، 
 5 مرحمة الدرس •

 تدريسيا المراد الميارات وتطبيق بتنفيذ المتعمقة القرارات كافة مرحمةال هىذ تضمنتو 
 وفييا تكون النقاط التالية5

دور المعمم ىو اتخاذ القرارات ويكون دور التالميذ ىو االلتزام بيذه القرارات  -
 وأدائيا.

يمكن توزيع ىذه القرارات بين كل من المعمم والتمميذ استنادا إلى عرض العالقة  -
 في وقت معين وفعالية معينة .
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أن تسييل عممية التوصل إلى اليدف يتم من خالل سمسمة العمميات مثل تكرار  -
حكام األداء .  أداء النموذج و دقة وا 

 الميارة، تطبيق لبدء المالئمة وفوالظر  الميارات تطبيق ترتيب الميارة، تنفيذ -
 اإليقاع وكذا الميارة تطبيق وانتياء بدء وقت وأخرى، ميارة بين الفاصل الوقت

  (848-849، الصفحات 8438)أحمد جميل عايش،  لألداء المناسب الحركي
والمصطمحات الخاصة بيا و يقوم المعمم بعرض الميارة كاممة أو أجزاء منيا  -

 يتم تحديد النموذج أو الشكل الحركي باألداء .
 شرح اإلجراءات التنظيمية . -
 مرحمة ما بعد الدرس5  •

إن مجموعة القرارات التي يتم اتخاذىا في مرحمة ما بعد الدرس تعطي تغذية    
)احمد  راجعة لممتعمم عن أداء العمل وعن دوره في متابعة قرارات المدرس

 . (98، صفحة 8438بسطويسي، عباس احمد السمرائي، 
5 يتميز ىذا األسموب بمجموعة من األسموب هذامميزات -1-5-2-1-1

 الخصائص السمبية وااليجابية ىي 5
 . الميارة لممارسة المبتدئين وكذا لمطالب مناسب -
 مسار عمى السيطرة ألجل والمعقدة الصعبة الميارات في الستخدامو مناسب -

 . العمل
 .الصف داخل واالنضباط النظاميساعد عمى  -
)عطاء اهلل  منيم كبيرة أعداد ىناك يكون عندما تالميذلم المعمومة إيصال سرعة -

 (31-31، الصفحات 7991أحمد، 
 تطبيق نحو المدرسين ميل يفسر ما وىذا التكرار ،ب بسب األداء تحسين عمى يساعد
 خاصة في بعض األنشطة الرياضية كالعاب القوى . وبصفة األسموب ىذا
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كما يعد استخدام ىذا األسموب ضروري في بعض األنشطة التي قد ينجم عنيا خطر 
 كرمي الرمح والجمة .

 
 عيوب هذا األسموب:-1-5-2-1-2

 من أىم عيوب ىذا األسموب ما يمي 5 
 ألدائو وتذكره المدرس من األوامر استقبال عمى تمميذال دور اقتصار -

 . المياري
 تالميذ .ال بين االجتماعية العالقات وتضييق تحديد -
 تالميذ.ال بين مياتابالق في الفردية الفروق االعتبار بعين يأخذال  -
 كل شخصية في واالنفعالي النفسي الجانب وتطوير تنمية عمى يعمل ال -

 (848، صفحة 8438)أحمد جميل عايش،  طالب
 5درجةاالستقالليةفياألسموباألمريتبعالعمميةاتخاذالقراراتمنقباللطالب -1-5-2-1-3

 ىو دوره دام ما البدني تطويره حول القرار يتخذ ال الطالب5 من الناحية البدنية •
 .والتنفيذ اإلتباع

 يترك ال فالمدرس االجتماعية، لمناحية بالنسبة الشيء نفس: االجتماعية الناحية •
 .الطالب بين والتعاون لمتداخل الفرصة

 5حالتين بين التميز يمكن وىنا ة:السموكي الناحية •
 كبير، بفرح ويشعرون األوامر طريق عن التطبيق يحبون الطالب من نوع فيناك

 فالعكس الثاني الصنف أما األعمى، لمحد يتجو القناة ىذه في فموقعيم وبالتالي
 . السمبي االتجاه في موقعيم كون في تماما
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 فإن وليذا التذكر، ىو األسموب ىذا في الوحيد الفكري العمل ة:الذهني الناحية •
 االتجاه في الطالب موقع كون في األسموب ىذا يوفرىا ال كثيرة أمور ىناك
 .(49، صفحة 7991)عطاء اهلل أحمد،  األدنى

 األسموب التدريبي) الممارسة( :  -1-5-2-2
 عند أي مباشرة، التوضيحي بالعرض التدريس أسموب بعد األسموب ىذا يستخدم
 األداء تحسين محاولة عند بمعنى المحددة، لمميارة المياري التعمم عممية من االنتياء
تقانيا، لمميارة الفني فيو يعمل عمى تحويل بعض القرارات من المدرس إلى المتعمم  وا 

خاصة في المرحمة الرئيسية من الدرس ،كما انو يعطي الفرصة لممتعمم الكتساب 
الميارات واالعتماد عمى نفسو والتعاون مع الزمالء وىذا بإعطاء تغذية راجعة لكل 

 متعمم بطريقة منظمة ومخططة .
مة ما قبل الدرس وما بعده تبقى لممعمم ،  بينما أثناء أما القرارات الخاصة بمرح  

 الدرس يتاح لممتعمم العمل والقيام باتخاذ القرارات التالية 5 
 المكان والوضع الذي يتخذه التمميذ . -
 وقت بداية العمل . -
 السرعة واإليقاع الحركي . -
 فترات الراحة . -
 (43، صفحة 8444)عفاف عبد الكريم ،  إلقاء أسئمة لمتوضيح -

 تحميل األسموب التدريبي:  -أ
من خالل ما تقدم ذكره عن ىذا األسموب ظير جميا أن المعمم في ىذا األسموب يقوم 
باتخاذ جميع قرارات مرحمتي ما قبل الدرس وما بعده ، في حين انو يترك قرارات مرحة 

دور التمميذ ىنا ىو القيام بالعمل كما عرض عميو الدرس إلى التمميذ ليتخذىا بنفسو ، و 
من قبل المدرس ، وىذا النقل في اتخاذ القرارات يظير لنا بداية عمل التمميذ 
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واستقالليتو في ممارسة حقو التعميمي كما يبين لنا سموكيات مختمفة من قبل المعمم 
العتماد عمى النفس عند والتمميذ خالل العممية التدريسية وىذا ما يدعم الدور القيادي وا

 التالميذ وتحمميم مسؤولية تطبيق حقوق ممنوحة ليم بصدق وأمانة .
وفي ضوء ىذا يجب عمى المعمم إال يعطي ألي حركة أو عمل فعالية الن لمتالميذ    

 )مصطفى الحق في اتخاذ القرارات ضمن مقاييس وضوابط يضعيا المعمم أو المدرس
 .(72السايح محمد، بدون سنة، صفحة 

 دور المدرس:  - ب
 يبصر التالميذ بأىداف ىذا األسموب . -
 يعطى وقت لممتعمم أو التمميذ لمعمل بمفرده . -
يوضح دور المتعمم في اتخاذ القرارات أثناء التنفيذ ) اختيار المكان ،  -

مسل توقيت بدء ونياية العمل ، اإليقاع والعد ، فترات االنتظار وتس
 األعمال( .

يقدم العمل ، فيو يختار المحتوى ويستخدم الوسائل السمعية او البصرية  -
لتوصيل العمل طبقا لما تتطمبو الميارة المراد تعمميا ، وطبقا لطبيعة العمل 

 والموقف القائم .
 يقوم بالتغذية الراجعة وتصحيح األخطاء . -
 م ألخر .يقوم باإلجابة عمى تساؤالت المتعمم وينقل من متعم -

 دور التمميذ:  - ج
 اتخاذ القرارات الخاصة بعممية التنفيذ .   -
 تحديد نوع القرار الذي يالئمو لتعمم العمل . -
 يمارس مسؤوليتو عمى توالي القرارات الخاصة بالتنفيذ . -
 الدخول في أول عمل يمارس من خالل االستقاللية وتحمل المسؤولية . -
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)نوال ابراىيم شاتوت مرفت خفاجة، الصفحات  التعود عمى احترام اآلخرين -
37-39) . 
 

 وصف الوحدة التدريسية:  -د
 من خالل الوحدة التدريسية يتجسد ىذا األسموب في المراحل المختمفة لمدرس وىي 5   

 مرحمة ما قبل الدرس5  •
 لألسموب بالنسبة الحال ىو كما التخطيط قرارات جميع في ىذه المرحمة المدرس يتخذ
 الدرس، فترة خالل تتم التي القرارات انتقال بعممية اإللمام في كمن واالختالفي مرياأل

 . األسموب ىذا استخدام إلى تفضي التيالميارات  اختيار وكذا
 مرحمة الدرس:  •

في ىذه المرحمة يعتمد األسموب التدريبي عمى إسناد ادوار جديدة لكل من المعمم 
والتمميذ ، ىذه األدوار تعمل عمى زيادة الفعالية في الممارسة العممية لمميارات الحركية 

 وفيما يمي نوضح تتابع األحداث بالنسبة ليذه المرحمة 5
 إعطاء المعمم صورة واضحة لمتمميذ عن مدى المسؤوليات المكمف بيا . -
الصحيح لمنشاط تقديم المدرس لمعمل عن طريق عرضو لمحتوى العمل والتقديم  -

بإعطاء نموذج يوضح المطموب ، مع استعمال جميع الوسائل التعميمية لتوصيل 
 العمل .

إعداد المدرس لإلجراءات التنظيمية التي تتضمن قرارات عن األدوات واألجيزة  -
 والمواد المختمفة .

يالحظ المدرس أداء التالميذ في المحظات األولى من االنجاز ثم يتحرك بين  -
 مين ليساعد كل متعمم .المتعم

 إعطاء التغذية الراجعة التصحيحية لمتمميذ بشكل فردي . -
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 المكوث مع التمميذ لمتأكد من األداء الصحيح ثم االنتقال الى الذي يميو . -
 إعطاء تغذية راجعة إلى الذين يقومون باألداء الصحيح . -

 
 مرحمة ما بعد الدرس:  •

ابراز القدرات  خالل من مشاركتو إظيار في الطالب يبدأ األسموب ىذا في
 اختصاص من المرحمة ىذه تبقىالذاتية لو في عممية تطبيق الميارات .و 

)أحمد جميل الطالب  لجميع الراجعة التغذية إعطاء عموما وتشمل المدرس
 (841-841، الصفحات 8438عايش، 

 5 مميزات هذا األسموب  -1-5-2-2-1
 5منيا محاسن بعدة األسموب ىذا يتميز

 . الطالب من كبيرة مجموعة مع استخدامو يمكن -
 . واإلبداع الفردية الميارات إظيار عمى يساعد -
 . والممارسة لمتكرار الكافي الوقت يعطي -
 . الحصة أثناء األداء في الفردية بالفروق لعنايةا -
 . األداء لتصحيح راجعة تغذية توفير -
 عيوب هذا األسموب:  -1-5-2-2-2

 من أىم عيوب ىذا األسموب ما يمي5
 . كثيرة ووسائل أجيزة إلى يحتاج -
 تالميذ .لم الدقيقة الحركات عمى السيطرة من يمكن ال -
 الميارة تمك حول جيدة خمفية إلى يحتاج كما الدرس من طويال وقتا يأخذ -

 .(899، صفحة 7991)عطاء اهلل أحمد، 
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أن توفر الشروط المناسبة في حصة التربية البدنية والرياضية نتمكن المدرس من 
تطبيق ىذا األسموب بصفة جيدة خاصة إذا كان اليدف تنمية صفة بدنية أو إتقان 

 ميارة خاصة بنشاط رياضي معين .
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 :خاتمة
تعد أىم المطالب األساسية  سبق نستخمص أن أساليب التدريس الحديثة عمى ضوء ما
حيث أنيا أعطت تصورا جديدا لمعالقة بين المعمم و التمميذ باعتباره  ،لعممية التدريس

 محور العممية التدريسية و األىداف التربوية المسطرة و المرجو تحقيقيا .
الذي سيقوم بو مع تالمذتو و الذي فاألسموب ىو الذي يحدد لممعمم السموك أو الدور 

بدوره يؤثر عمى شخصيتيم و يساىم في بنائيا بشكل كبير مما يمكنيم من اكتساب 
مواجية صعوبات العصر و التفاعل الناجح في عمى ميارات وخبرات حياتية تساعدىم 

الحياة.و إلحداث التعمم الفعال و تنويع الخبرات التدريسية البد من تنويع أساليب 
تدريس التي تتماشى ومتطمبات العصر و التغيرات التي تحدث في المجتمع من حين ال

وبذلك تتوسع معارف الطالب و التالميذ و تكثر خبراتيم من جراء التجارب ، ألخر
المتعددة لألساليب فتكون النتيجة زيادة خبرة و ثقة الطالب في النفس و اكتساب 

 سموكيات جديدة لشخصيتيم.
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 مقدمة:

تعد عممية التجديد والتطوير مف المسائؿ اليادفة والضرورية لممجتمعات، فيي 

 إلى أفضؿ المستويات في مختمؼ مجالت الحياة.تسعى إلى تحقيؽ الفعالية والوصوؿ 

فوضع قطاع التعميـ مف أولويات ىذه  العممية، كونو محؿ انشغاالت األمـ، ألنو مجاؿ 

يتعمؽ ببناء الفرد الذي يعتبر الركيزة األساسية في تأسيس المجتمعات المعرفية 

 المتحضرة.

التربوية، حيث تـ فمع اإلصالحات الحادثة في بالدنا، جاء إصالح المنظومة 

إعداد مناىج جديدة، فكانت المقاربة بالكفاءات محورا أساسيا ليا، وىو التصور الجديد 

لمعممية التعميمية/ التعممية، الذي ييدؼ إلى تفعيؿ العمؿ التربوي، وذلؾ بإدماج 

بتحقيؽ حاجاتو مف جية  -مواطف الغد-المعارؼ واكتساب الكفاءات، لتمكيف المتعمـ

 مع  مجتمعو مف جية أخرى.والتفاعؿ 

فنظرا ألىمية ىذه اإلستراتجية الجديدة، وتعمقيا بمستقبؿ الفرد والمجتمع، 

 سنحاوؿ تسميط الضوء عمييا وتوضيحيا في ىذا الفصؿ بقدر المستطاع.
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 مفهوم الكفاءة : -1

الكفاءة ىي نشاط مياري يمارس عمى وضعيات، ويستدعي مصطمح الكفاءة    

مجموعة الموارد التي يقـو الفرد بتعبئتيا في وضعية ما بيدؼ النجاح في انجاز فعؿ، 

كما أف الكفاءة تعني توظيؼ الشخص لمعارؼ، معارؼ كينونة، معارؼ استشراؼ، في 

ة مف سياؽ وضعية ما، وىي دائما وضعية معينة، بمعنى ال يمكف أف تخرج الكفاء

تابعة لمتصور الذي يحممو الشخص عف الوضعية، مف جية أخرى يستدعي التوظيؼ 

مف الشخص تعبئة ناجحة لجممة مف الموارد الوجيية في عالقتيا بالوضعية، ويمكف أف 

تكوف ىذه الموارد معرفية )معارؼ( أو وجدانية)انتماء الوضعية لموضوع شخصي( أو 

ة)اإلعانة المطموبة مف المدرس أو الزميؿ( أو التي يستوجبيا السياؽ، إلى اجتماعي

جانب تعبئة الموارد، عمى الشخص أف ينتقي أنجعيا بالنسبة لموضعية، وعميو أيضا أف 

يحسف الربط بيف مختمؼ الموارد المتخيرة...أنشطة االنتقاء والربط ال تعني تكديس 

رد منتقاة.) طيب نايت سمماف، زعتوت عبد الموارد إنما نسج شبكة عممياتو لموا

 (20ص  فاطمةالرحماف، قواؿ 

الكفاءة ىي مجموعة القدرات والمعارؼ المنظمة والمجندة بشكؿ يسمح بالتعرؼ 

عمىإشكالية وحميا مف خالؿ نشاط تظير فيو أداءات أو ميارات المتعمـ في بناء 

 ( 15،2006المجمة الجزائرية لمتربية ص.)معرفتو
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 لمميزات التي يمكن أن تعتمد كمعالم لمتعرف عمى الكفاءة :ا -1-2

 تتجمى ىذه المميزات مف خالؿ نتائج يمكف مالحظتيا فيما يمي:   

 تتطمب عدة ميارات.-

 إنيا مفيدة مف حيث ليا قيمة عمى المستوى الشخصي واالجتماعي أو الميني.-

 ىي مرتبطة بانجاز نشاط يمارس في حاالت واقعية.-

باالستفادة مف الميارات. ) وزارة التربية الوطنية، الكفاءات موعدؾ التربوي، تسمح -

2005) 

 خصائص الكفاءة : -1-3

 تتمثؿ خصائص الكفاءة فيما يمي:

إنيا ختامية: بالنسبة لمسنة، لمطور، لممرحمة، لممجاؿ المعرفي.  )سمماف،  -1-3-1

 (32نفس المرجع ص

أي أنيا مجندة لمعارؼ وميارات ومواقؼ وفؽ الطمب  :إنها كمية مدمجة -1-3-2

 االجتماعي.
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مف خالؿ معاينة االداءات أو الميارات، تبعا لمعايير تقويـ : إنها قابمة لمتقويم -1-3-3

 تخص الجانب المعرفي والمياري والوجداني.  

 صياغة الكفاءة: -1-4

 التالية:إف صياغة الكفاءة تستوجب وضعية إشكالية وفؽ الخطوات 

، بمعنى تشخيص الميمة بفعؿ أو أفعاؿ سموكية قابمة لممالحظة تحديد نوع المهمة -أ

 والقياس.

 تحديد نوع السند وشروط تنفيذ المهمة. -ب

 تحديد ما ىو منتظر مف المتعمـ. -ج

وتستدعي كؿ عممية تعميمية أو تكوينية التفكير في وضعية تعكس المشكؿ 

 أنيا أف تمكف مف اكتساب الكفاءة.التعميمي أو التكويني مف ش

 مؤشرات الكفاءات: -1-5

ىي سموكات قابمة لممالحظة تصاغ بواسطة فعؿ سموكي يدمج بيف القدرة 

 المنماة المعرفية المستيدفة.

يمكف تحميؿ الكفاءة مف تنظيـ التدرج وبناء جياز التقويـ التكويني والتقويـ  -

 ألتحصيمي.
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از تقويـ الكفاءة وذلؾ بصياغة معايير التقويـ التي تعتمد المؤشرات في بناء جي -

تساعد المتعمـ في مراقبة نشاطو، وتمكف المدرس في معرفة السيرورة واكتشاؼ 

 النقائص التي تعالج في الحيف مف خالؿ )أىداؼ إجرائية(. 

إف معالجة أية وضعية تعميمية وفؽ المقاربة بالكفاءات ىو قبؿ كؿ شيء تقاطع 

 ميف:محوريف متكام

 محور الكفاءات: -1-5-1

ويستجيب لوضعيات إشكالية تعالج مضاميف ومستويات معرفية بشكؿ بنائي )نشاطات 

 الكتساب الكفاءة في إطار المعرفة(.

 محور القدرات : -1-5-2

ىي استعدادات فطرية ومكتسبات خاصة في محيط معيف قابمة لمنمو ضمف سيرورة 

 الكفاءة.

ينتج عف تقاطع المحوريف مخطط يشمؿ جممة مف السموكات قابمة لممالحظة، تسمى  -

وآخروف )مؤشرات الكفاءة وىي النشاطات التي يتـ التدرج فييا الكتساب الكفاءة. 

 (31،75ص
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 أنواع الكفاءات: -1-6

 تتعدد أنواع الكفاءات، وتقتصر في ىذا المجاؿ عمى ذكر ما يمي:

 :كفاءات معرفية -1-6-1

وىي ال تقتصر عمى المعمومات والحقائؽ، بؿ تمتد إلى امتالؾ التعمـ المستمر 

 واستخداـ أدوات المعرفة، ومعرفة طرائؽ استخداـ ىذه المعرفة في المياديف العممية.

 كفاءات األداء: --1-6-2

وتشمؿ قدرة المتعمـ عمى إظيار سموؾ لمواجية وضعيات/ مشاكؿ، عمى أساس 

تتعمؽ بأداء الفرد ال بمعرفتو، ومعيار تحققيا ىنا ىو القدرة عمى القياـ أف الكفاءات 

 بالسموؾ المطموب.

 كفاءات االنجاز أو النتائج: -1-6-3

إف امتالؾ الكفاءات المعرفية يعني امتالؾ المعرفة الالزمة لممارسة العمؿ دوف 

الكفاءات األدائية أف يكوف ىناؾ مؤشر عمى أنو امتمؾ القدرة عمى األداء، أما امتالؾ 

فيعني القدرة عمى إظيار قدراتو في الممارسة دوف وجود مؤشر يدؿ عمى القدرة عمى 

 إحداث نتيجة مرغوبة في أداء المتعمميف.
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ومف ىنا، فالكفاءات التعميمية كسموؾ قابؿ لمقياس ىي التمكف مف المعمومات 

ضوء معايير متفؽ  والميارات وحسف األداء، ودرجة القدرة عمى عمؿ شيء معيف في

 عمييا، وكذا نوعية الفرد وخصائصو الشخصية التي يمكف قياسيا.

أخيرا فإف عممية أجرأة الكفاءة أو اليدؼ، ىي التي تحدد ما إذا كاف السموؾ 

يعبر عف مؤشر الكفاءة، أو معيار التقويـ، أو ىدؼ إجرائي. وىذا األخير يؤدي في 

مرحمية، انتقالية. ويصاغ بكيفية سموكية، وىو بيداغوجيا الكفاءات وظيفة وسيطية، 

يستخدـ لتعريؼ ومعالجة العناصر الفرعية وتفاصيؿ موضوع التعمـ. ويدخؿ ضمف 

 آفاؽ تنمية قدرة أو بناء كفاءة ما، أو تدقيؽ مؤشر كفاءة معينة.

ولإلشارة، فإذا كاف اليدؼ اإلجرائي ينصب عمى السموكات القابمة لممالحظة، 

ترتكز عمى المعرفة الفعمية والسموكية، بمعنى آخر ففي منصوص الكفاءة فإف الكفاءة 

ال نطمب مف المتعمـ أف يكوف قادرا عمى إنجاز نشاط، بؿ نطمب منو إنجاز نشاط، 

 (07ص 2005القياـ بفعؿ. )حاجي، 
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 عناصر اكتساب الكفاءات خالل عممية االنجاز: -1-7

 التعميمي(:مؤشرات الكفاءة )الهدف  -1-7-1

وىي أفعاؿ سموكية مناسبة لميدؼ التعميمي المستيدؼ، بحيث تمكف التمميذ مف 

 القدرة عمى إنجازىا في نياية مرحمة التعمـ )الوحدة التعميمية(.

تكتسي المؤشرات طابع اإلدماج المرتب في سموكات مجسدة، يمكف مالحظتيا 

)اليدؼ التعميمي( نفسيا، والتي وتقييميا مف خالؿ ىذه األفعاؿ المشتقة مف الكفاءة 

 تمكننا مف اختيار أىداؼ إجرائية بعد عممية التقويـ التشخيصي.

يمكف العمؿ بمؤشر واحد أو أكثر، وىذا حسب احتياجات التمميذ وحقيقة 

الميداف، شريطة أف تعكس المستوى المرغوب فيو وتكوف منسجمة مع الكفاءة )اليدؼ 

 التعميمي( المشتقة منيا.

 األهداف الجزئية: -1-7-2

تأتي نتيجة التقويـ التشخيصي المنبثؽ مف مؤشرات اليدؼ التعميمي، وتأتي 

امتدادا ليذه المؤشرات بحيث تجسد ميدانيا خالؿ الوحدة التعممية )تحتوي عمى أىداؼ 

تعميمية( يتـ تطبيقيا في الحصص التعميمية )الحصة(. ويصاغ اليدؼ اإلجرائي طبقا 

 لمشروط التالية:
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 وجود فعال سموكيا قابال لممالحظة والتقييـ. -

 إبراز عنصر أو أكثر مف شروط النجاح التي تؤكد عمى صحة ىذا السموؾ. -

 تحديد كيفية إنجاز ىذا السموؾ وترتيبو في الزماف والمكاف )شروط اإلنجاز(.  -

 الوحدة التعممية )الدور(: -1-7-3

 األولويات المعمف عنيا.وىو مخطط ترتيب األىداؼ اإلجرائية حسب 

تشتمؿ الوحدة عدد مف األىداؼ التي تمثؿ حصص تعميمية بساعة واحدة لكؿ  

ساعة( وتتوج بتحقيؽ ىدؼ تعممي)في نشاط فردي أو جماعي(، ىذا إذا بقينا 1منيا)

في تصور التخطيط الدوري المبني عمى نشاط رياضي واحد بالمنظور الحالي، 

عف منطؽ العمؿ بالتدرج التقني المبني عمى التدريب االختالؼ يكمف في االبتعاد 

الرياضي المحض، والعمؿ بمسعى منظور المقاربة بالكفاءات النجاز تخطيط مفاده 

 السموؾ والتي تقتضي:

*المعرفة الخاصة وكذا العامة التي تخص الحركية العامة، يتـ ترتيب التصرفات 

ة،المجنة الوطنية لممناىج، الوثيقة المرافقة )وزارة التربية الوطنيالالزمة والموالية ليا. 

 (93ص 2004لمناىج التربية البدنية والرياضية، 
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*الميارات الفكرية والحركية التي تأتي نتيجة المشاركة الفعمية في نشاطات مفادىا 

 األلعاب الرياضية.

*قدرة االتصاؿ والتواصؿ وتوظيؼ المكتسبات والمعارؼ لحؿ المشاكؿ المطروحة في 

 الحاالت التعممية اليادفة والمرتبة عمى السموؾ المنتظر.

ويبقى اعتبار وتصور مخطط مفتوح أيف نقترح فيو عدة نشاطات مختمفة،  

تخدـ ىدؼ تعممي واحد بعد تفيمنا ليذا المنتيج وتطوير فكرة تنمية الكفاءة وليس 

 الميارة الرياضية التي تصبح حتما دعامة ووسيمة عمؿ.     

 لحصة التعميمية:ا -1-7-4

وىي بمثابة الحصة أيف يتـ تطبيؽ اليدؼ اإلجرائي فييا، وتستدعي معايير 

التنفيذ المرتبطة بالسموؾ المنتظر الذي يتـ تفعيمو في وضعيات تعمـ مناسبة )الحاالت 

التعممية( لميدؼ نفسو، بواسطة نشاط فردي أو جماعي، يستدعي ميارات حركية 

 نشاط كونو دعامة عمؿ.وتصرفات مكيفة ومناسبة لم
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 معايير التنفيذ )معايير االنجاز(: -1-7-5

 وىي شروط تحقيؽ الحصة التعميمية والمتمثمة في:

 ظروف االنجاز: -أ

تقتضي ترتيب حاالت تعمميو خالؿ مرحمة االنجاز، تعبر عف وضعيات إشكاؿ 

لموصوؿ إلى تدفع بالتمميذ إلى الكشؼ عمى إمكانياتو بغية إيجاد الحؿ المناسب 

 اليدؼ.

طريقة العمؿ تكوف باشتراؾ جميع التالميذ في ورشات )كؿ ورشة تعبر عف 

 حالة تعمميو( بحيث تستجيب كؿ ورشة عمؿ لعوامؿ أىميا:

 التيوية واالرتياح. -النظافة -مساحة توفر األمف -

 وسائؿ عمؿ مختمفة ومتنوعة ال تشكؿ خطرا عمى التالميذ وتكوف مناسبة لمنشاط. -

توزيع وترتيب الزمف المحدد لمعمؿ الخاص بكؿ مرحمة مف مراحؿ الحصة، وكذا  -

 الخاص بكؿ حالة تعمميو، وكؿ ميمة أو دور يقـو بو التمميذ خالؿ الوضعية التعممية.  

السرعة وحجـ العمؿ المراد إنجازه مف طرؼ  -وتيرة العمؿ والمتمثمة في الشدة -

 التالميذ.
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المختمفة خاصة منيا بطاقات المالحظات الخاصة بالتمميذ واألستاذ. وسائؿ التقييـ  -

)وزارة التربية الوطنية، المجنة الوطنية لممناىج، الوثيقة المرافقة لمناىج التربية البدنية 

 (93ص 2004والرياضية، 

 شروط النجاح: -ب

لية وىي السموكات الواجب تحقيقيا خالؿ كؿ حالة تعمميو والمناسبة لوضعية إشكا

 )الموقؼ التعممي(.

وىي مقاييس تسمح بتأكيد صحة العمؿ ونجاح الميمة المطالب بيا التمميذ. 

 (2004. 93)وزارة التربية الوطنية، .ص

 مفهوم المقاربة: -2

المقاربة ىي أسموب تصور ودراسة موضوع أو تناوؿ مشروع أو حؿ مشكؿ أو 

تحقيؽ غاية. وتعتبر مف الناحية التعميمية قاعدة نظرية، تتضمف مجموعة مف المبادئ، 

يستند إلييا تصور وبناء منياج تعميمي. وىي منطمؽ لتحديد االستراتيجيات والطرؽ 

ة تصور ذىني، أما اإلستراتيجية فتتمثؿ في والتقنيات واألساليب الضرورية، والمقارب

مجريات نشاط البحث والتقصي والدراسة والتدخؿ المقاربة ىي تصّور وبناء مشروع 

عمؿ قابؿ لالنجاز في ضوء خّطة أو إستراتيجية تأخذ في الحسباف كؿ العوامؿ 
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وزماف المتداخمة في تحقيؽ األداء الفّعاؿ والمردود المناسب مف طريقة ووسائؿ ومكاف 

 وخصائص المتعمـ والوسط والنظريات البيداغوجية.

 معنى المقاربة بالكفاءات: -2-1

ىي مقاربة أساسيا أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات يتـ اكتسابيا باعتماد 

محتويات منطقيا األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات المراحؿ 

التوصؿ والعمؿ( الذي يركز عمى التمميذ كمحور التعممية السابقة، والمنيج)طرؽ 

 أساسي في عممية التعمـ.

تتحوؿ ىذه المكتسبات إلى قدرات ومعارؼ وميارات تؤىؿ التمميذ لالستعداد      

لمواجية تعممات جديدة ضمف سياؽ يخدـ ما ىو منتظر منو في نياية مرحمة تعمـ 

 وية=تكويف خاص(.معينة، أيف يكوف ىذا النشاط دعامة ليا)كفاءة ماد

كما يتضمف التعمـ عممية شاممة تقتضي إدماج معمومات عممية وأخرى عممية 

تساعد في التعرؼ أكثر عمى كيفيات حؿ المشاكؿ المواجية )كفاءة عرضية=تكويف 

 شامؿ(. 

يعتبر ىذا المنيج التربوي حديثا، إذا ما قورف بالتعميـ التقميدي الذي يعتمد عمى 

تمقيف والحفظ، فمسعى ىذه المقاربة إذف ىو توحيد رؤية تعميـ/التعمـ محتويات مفادىا ال

مف حيث تحقيؽ أىداؼ مصاغة عمى شكؿ كفاءات قواميا المحتويات، وتستمـز تحديد 



 

 

22 

الموارد المعرفية والميارية والسموكية لتحقيؽ المممح المنتظر)الكفاءة( في نياية مرحمة 

 ( 93ص.2003تعمـ ما. ) وزارة التربية الوطنية، 

 لماذا المقاربة بالكفاءات؟ -2-1

كغيره مف األنظمة  -مف اإلشكاليات التي واجيت النظاـ التربوي في بالدنا

مشكمة تجزئة المعارؼ التي ميزت المناىج السابقة، إذ تضـ في  -التربوية في العالـ

اكتسابيا ثناياىا قائمة مف المفاىيـ يجب عمى المتعمـ تعمميا، وبعض الميارات عميو 

في كؿ مادة مف المواد الدراسية، والنتيجة ىي تراكـ المعارؼ لدى المتعمـ دوف إقامة 

روابط بينيا، مما يحوؿ دوف امتالكو لمنطؽ االنجاز واالكتشاؼ، بعبارة أخرى، بجد 

نفسو يتعمـ مف أجؿ أف يتعمـ ، وليس لفعؿ شيء ما أو تحميؿ واقع والتكيؼ معو 

 .استنادا عمى ما تعممو

وكحؿ ليذه اإلشكالية، تـ اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختبار بيداغوجي يرمي 

إلى االرتقاء بالمتعمـ، مف منطؽ أف ىذه المقاربة تستند إلى نظاـ متكامؿ ومندمج مع 

المعارؼ، الخبرات، والميارات المنظمة واألداءات، التي تتيح لممتعمـ ضمف وضعية 

 التي تتطمبيا تمؾ الوضعية بشكؿ مالئـ. تعميمية/ تعمميو انجاز الميمة

ومف ثـ، تغدو ىذه المقاربة بيداغوجيا وظيفة تعمؿ عمى التحكـ في مجريات 

الحياة بكؿ ما تحممو مف تشابؾ في العالقات وتعقيد في الظواىر االجتماعية، 
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وبالتالي، فيي اختيار منيجي يمكف المتعمـ مف النجاح في الحياة، مف خالؿ تثميف 

 ارؼ المدرسية وجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ مواقؼ الحياة .المع

إف ىذه المقاربة كتصور ومنيج منظـ لمعممية التعميمية/ التعممية، تستند إلى ما 

أقرتو النظريات التربوية المعاصرة وبخاصة النظرية البنائية التي تعد نظرية نفسية 

ة لبناء المنيج المدرسي، الذي ينطمؽ لتفسير التعمـ وأساسا رئيسيا مف األسس النفسي

 مف كوف المعرفة:   

 تبنى وال تنقؿ. 

 تنتج عف نشاط. 

، مرجع سابؽ، 05تحدث في سياؽ.  ) المجمة الجزائرية لمتربية، المربي، العدد  

 (2003.، 06ص

 ليا معنى في عقؿ المتعمـ. 

 عممية تفاوضية اجتماعية. 

 تتطمب نوعا مف التحكـ.   

تستيدؼ تنمية قدرات  -مف خالؿ مختمؼ المواد الدراسية -مف ىنا، فالمناىج

المتعمـ العقمية والوجدانية والميارية ليصبح مع األياـ وبمرور المراحؿ الدراسية مكتمؿ 
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الشخصية، قادرا عمى الفعؿ والتفاعؿ االيجابييف في محيطو الصغير والكبير، وعموما 

، ولكي تكوف المناىج في خدمة ىذا التوجو، كاف مف في حياتو الحاضرة والمستقبمية

الضروري التركيز عمى الكيؼ المنيجي بدال مف الكـ المعرفي مف خالؿ نظاـ الوحدات 

الذي يمكف المتعمـ مف التركيز عمى مضاميف بعينيا تتوفر فييا شروط التماسؾ 

حداث تغيرات والتكامؿ تمكف المتعمـ مف كيفية االعتماد عمى نفسو، وتفجير طاقات و، وا 

ضرورية في ذاتو لمتكيؼ مع حاجات طارئة، إنو مسعى يمكف المتعمـ مف اكتساب 

كفاءات ذات طبيعة ميارية وسموكية تتكيؼ مع الواقع المعاصر سواء في عالـ الشغؿ 

 أو المواطنة أو الحياة اليومية.

ر مركب ىذا النوع مف المناىج، يركز عمى بيداغوجيا اإلدماج، باعتبارىا مسا

يمكف مف تعبئتو المكتسبات أو عناصر مرتبطة بمنظومة معينة في وضعية دالة، قصد 

إعادة ىيكمة تعممات سابقة وتكييفيا مع متطمبات وضعية ما الكتساب تعمـ جديد. ومف 

ثـ، فالمنياج المبني عمى ىذه البيداغوجيا يقود المتعمـ نحو تأسيس روابط بيف مختمؼ 

بط ىذه األخيرة بخبراتو وقيمو وكفاءاتو وواقع مجتمعو مف جية المواد مف ناحية، ور 

 أخرى. وعموما فإف المناىج ذات الطبيعة اإلدماجية تعمؿ عمى جعؿ المتعمـ:

يعطي معنى لمتعممات التي ينبغي أف تكوف في سياؽ ذي داللة، وفائدة بالنسبة 

 لو، وذات عالقة بوضعيات ممموسة قد يصادفيا فعال.
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تمييز بيف الشيء الثانوي واألساسي والتركيز عمى ىذا األخير كونو ذو يتمكف مف ال

 فائدة في حياتو اليومية أو ألنو يشكؿ أسسا لمتعممات التي سيقدـ عمييا.

 يتدرب عمى توظيؼ معارفو في الوضعيات المختمفة التي يواجييا.

ايات يركز عمى بناء روابط بيف معارفو والقيـ المجتمعية والعالمية، وبيف غ

 التعممات، كأف يكوف مثال مواطنا مسؤوال، عامال كفؤا، شخصا مستقال.

يقيـ روابط بيف مختمؼ األفكار المكتسبة واستغالليا في البحث عف التصدي 

 لمتحديات الكبرى لمجتمعو، وما يضمف لو التجنيد الفعمي لمعارفو وكفاءاتو. 

 ات الخصائص اآلتية:ولتمكف المتعمـ مما سبؽ ذكره، يستمـز أنشطة تعمـ ذ

 اعتبار المتعمـ محور العممية التعميمية/ التعممية. 

 التركيز عمى إدماج الكفاءات المستعرضة في األنشطة التعميمية/ التعممية 

 االىتماـ بتنمية األنشطة الفكرية والتحكـ في توظيؼ المعارؼ 

 جعؿ المتعمـ يوظؼ مجموع اإلمكانات المتنوعة )معارؼ، قدرات، معارؼ، سموكية( 

إدماج التعممات يقاس كما بعدد األنشطة التي تتدخؿ في تحقيقو، ويقاس نوعيا  

 بكيفيات تنظيـ التعممات.           
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ولكي يتـ انجاز النشاط بالشكؿ المأموؿ والعمؿ عمى تحقيؽ اليدؼ منو، عمى المدرس 

 أف يتيح لممتعمـ:

االنيماؾ الفعاؿ، وذلؾ بتوفير الوقت الكافي لممتعمـ لتأميف انخراطو في عمؿ يفضمو  

ويرغب فيو، ويشعر بأنو يستجيب لحاجاتو، أي وضعية يمارس فييا تعممو بكيفية 

 نشيطة، وموظفا طاقاتو المختمفة.

بالنشاط التعميمي االنغماس، مف خالؿ توفير محيط مثؿ الوسائؿ المستيمة لمقياـ  

 المستيدؼ.

التممؾ، بمعنى جعؿ المتعمـ يشعر بأنو صاحب النشاط التعممي أو ما ينتج عنو،  

 وذلؾ بحكـ اختياره لمنشاط في شكمو ومحتواه.

النمذجة، بمعنى تمكيف المتعمـ مف أف يرى توضيحا عمميا مف المدرس لمكفاءات 

 المستيدفة.            

أي أف أداء المتعمـ يجب أف يتبعو رد مف المدرس ليشعر بأنو االستجابة المشجعة،  

 محؿ رعاية واىتماـ، وأف يكوف الرد بناءا ومشجعا.
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وىذا التعميـ/ التعمـ، يحتاج إلى طرائؽ تدريس نشيطة مف بينيا التدريس بالمشكمة، إذ 

يوضع المتعمـ أماـ وضعيات تعمـ باعتبارىا نشاطات معقدة تطور لديو روح 

 ظة، اإلبداع، الفعؿ، المالح

وبمعنى آخر انجاز ميمات مثؿ )كتابة رسالة شفيية أو كتابية، حؿ مشكؿ في 

 الرياضيات...(. وتعتبر الوضعيات بمنظور بيداغوجيا اإلدماج:

: فييا يقترح عمى المتعمـ انجاز ىدؼ خاص لدرس أثناء تعممات وضعيات لمتعمم 

نباط، تعريؼ، عرض قاعدة...الخ، وىذه منيجية تقوده إلى صياغة موضوع، فكرة، است

 الوضعيات تنمى مف خالؿ نشاطات ممموسة تستجيب لحاجات المتعمـ.

: بحيث تختبر أثناء ميمة توقؼ لممتعمـ خالؿ التعممات المنتظمة، وضعيات لإلدماج 

ىذه الميمة ىي ما يطمؽ عميو "لحظة اإلدماج" حيث أثناءىا المتعمـ بتجنيد مختمؼ 

ب األداء، وعمى أساس لحظة اإلدماج ىذه وبناءا عمييا يتـ تطوير المعارؼ، حس

 المعرفة السموكية

: ذلؾ أف وضعيات التقويـ تماثؿ وضعيات اإلدماج، إذ كمما حقؽ وضعيات لمتقويم 

المتعمـ نجاحا في عممية اإلدماج، ناؿ ما يعبر عف ىذا النجاح، وأخيرا فأساليب التعميـ 

أصبح دور المدرس يرتكز عمى مساعدة المتعمـ باعتباره في والتعمـ تغيرت، وبتغيرىا 

قمب منظومة التعمـ، إذ يقوـ بتعمماتو بنفسو اعتمادا عمى طرائؽ تدريس نشيطة تمكنو 
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مف تجاوز اكتساب الكفاءات، واكتساب قيـ واتجاىات، والقدرة عمى التفكير المنطقي، 

ستقاللية، وذلؾ ىو اليدؼ الجوىري وحؿ المشكالت وتقييـ المفاىيـ، والثقة بالنفس، واال

الذي تسعى إلى تحقيقو مختمؼ األنظمة التربوية في العالـ ومنيا منظومتنا.)المربي 

 .(06ص

 دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات: -2-2

عندما نطمبالمتعمـ القياـ بمقارنة، فإف العممية أعقد مف التعبير عف وجود الشبو 

مفيوميف بؿ ىي تفاعؿ لعمميات معقدة تستخدـ الذاكرة واالختالؼ بيف عنصريف أو 

والتخيؿ جميعا في إدراؾ العالقات تشابيا واختالفا ثـ إف المقارنة التي تجري في 

الصؼ بيف حدثيف تاريخييف عمى سمـ زمني مثال،  ليست ىي المستيدفة بؿ 

دعي المستيدؼ ىو مواجية وضعيات حياتية واجتماعية مماثمو خارج المدرسة تست

امتالؾ آلية المقارنة التي يصبح بيا التعمـ إذا أثر طيب. )طيب نايت سميماف 

 .(27،26ص

إف ما قدمو التاريخ لنموذج المقارنة تقدمو بقية المواد بخصوصياتيا المختمفة 

وعمى ذلؾ تتواطأ كؿ مواد المنياج لصناعة ىذا الجانب وتعزيزه عند اإلنساف ليتحوؿ 

ماىر ودقيؽ وفعاؿ ومتكيؼ مع كؿ الوضعيات، فالوضعية األداء عنده إلى أداء 
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التعميمية التعممية في القسـ محاكاة لمواقع بصورة مصغرة تتكرر لمتغمب عمى مشكالت 

 حياتية منتظرة بعد حياة التمدرس.

إف اإلنساف يولد مزودا بقدرات واستعدادات وعمى المدرسة أف تعمؿ عمى 

يتيا، والقدرة التي ال توظؼ يمكف أف تضمحؿ مع تنميتيا وتطويرىا لتصؿ بيا إلى غا

الزمف، لذا توجب عمى المدرسة أف ترقي بالقدرات النظرية إلى مراقي الكفاءة واألداء 

الماىر والدقيؽ. وعميو ينبغي أف تركز المناىج الدراسية عمى الفرد وأف تعتبر المعرفة 

غيرىا مف المؤسسات وأال وسيمة ال غاية وأف تستجيب لمتطمعات المجتمع وأف تنافس 

 تعتبر االنساف مجرد آلة إنتاج.

وينبغي عمى المدرسة أف تعمـ التالميذ كيؼ يتعمموف بدال مف تقديـ المعرفة 

عمييا بتقديـ آليات اكتساب المعرفة وبدال مف تراكـ المعرفة مع الزمف يفضؿ بناؤىا 

 كالت الحياة.والتحكـ في كفاءات تصمح لمرحمة ما بعد المدرسة لمواجية مش

 وتتمخص دواعي استعماؿ المقاربة بالكفاءات في جممة مف التحديات ىي:

 ضرورة االستجابة لتزايد حجـ المعمومات في مختمؼ المواد العممية. -

ضرورة تقديـ تعممات ذات داللة بالنسبة لكؿ ما يتعممو التمميذ ويؤدي بو إلى  -

 حددة؟التساؤؿ: لماذا يتعمـ مادة معينة وبطريقة م
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 ضرورة إيجاد فعالية داخمية مف أجؿ تعميـ ناجح وتكافؤ الفرص لمجميع. -

ضرورة االستجابة لطمب ممح يتمثؿ في النوعية وحسف األداء مف خالؿ اختيار -

 مسعى بيداغوجي يضع المتعمـ في محور االىتماـ.

سمح لو بأف اعتماد بيداغوجية يكوف شغميا الشاغؿ تزويد المتعمـ بوسائؿ التعمـ وما ي-

 (27 26)طيب نايت سمماف وآخروف صيتعمـ كيؼ يفعؿ وكيؼ يكوف. 

 مبادئ المقاربة بالكفاءات: -2-3

 تعتبر التربية عممية تسيؿ النمو، وتسمح بالتواصؿ والتكيؼ واالىتماـ بالعمؿ.

 تعتبر المدرسة امتداد لممجتمع، وال يميؽ الفصؿ بينيما. -1

 في اكتساب المعرفة. تعتبر التربية عنصرا فعاال -2

 تعتبر التربية عممية  توافؽ بيف انشغاالت التمميذ وتطمعاتو لبناء مجتمعو. -3

 يعتبر التعمـ عنصرا يتضمف حصيمة المعارؼ والسموكات والميارات التي تؤىمو لػ: -4

 القدرة عمى التعرؼ )المجاؿ المعرفي(. -أ

 القدرة عمى التصرؼ )المجاؿ النفسي حركي(. -ب

 القدرة عمى التكيؼ )المجاؿ الوجداني(. -ج
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 يعتبر التمميذ المحرؾ األساسي لعممية التعمـ وىذا ما يستدعي: -5

 المعارؼ... فطرية...فطرية موىوبة أو مكتسبة، تأتي عف طريؽ التعمـ. -أ

 الميارات........قدرات ناضجة، مقاسيا: الدقة، الفعالية والتوازف. -ب

 ...عقمية، حركية أو نفسية.القدرات العقمية...... -ج

تعتبر الكفاءة قدرة انجازيو تتسـ بالتعقيد عبر صيرورة عممية التعمـ، قابمة لمقياس  -6

 والمالحظة عبر مؤشراتيا.

يعتبر مبدأ التكامؿ والشمولية كوسيمة لتحقيؽ المممح العاـ لممتعمـ. )وزارة التربية  -7

 (84ص 2003الوطنية الو، 

كما أف ىناؾ مف يرى، إمكانية تحميؿ نماذج التكويف المتعمقة بالمقاربة 

 بالكفاءات مف تحديد المبادئ اآلتية: 

 تنظيـ برامج التكويف انطالقا مف الكفاءات الواجب اكتسابيا. -

 تغير الكفاءات وفؽ السياؽ الذي يطبؽ فيو. -

 وصؼ الكفاءات بالنتائج والمعايير. -

 ساط المعنية لبرامج التكويف في مسار إعداد ىذه البرامج.وصؼ مشاركة األو  -
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 تقسيـ الكفاءات انطالقا مف النتائج والمعاير المكونة ليا. -

 (19اعتماد التكويف عمى الجانب التطبيقي خاصة.  )الكفاءات موعدؾ التربوي ص -

 خصائص المقاربة بالكفاءات: -2-4

رسة التقميدية، يقـو عمى نظريات يعد التعمـ المستند إلى مشكمة بديال لممما

سموكية تعتبر التعمـ عممية تفاعمية تنطمؽ مف واقع التمميذ ويمكف تمخيص أبرز 

 خصائصيا فيما يمي:

توفر سؤاؿ أو مشكمة توجو التعمـ، بمعنى أنو عوض أف تنظـ الدروس حوؿ  

أسئمة  مبادئ أكاديمية بحتة وميارات معينة، فالتعميـ بالمشكمة ينظـ التعمـ حوؿ

ومشكالت ىامة اجتماعيا وذات مغزى شخصي لممتعمميف، كما يتناوؿ موقؼ حياتية 

حقيقية أصمية ال ترقى اإلجابات البسيطة إلى مستواىا وال تناسبيا، وتتوفر ليا حموؿ 

 وبدائؿ عدة.

العمؿ التفاعمي، إذ يمارس التعمـ بالمشكالت في جو تفاعمي ىادؼ، يختمؼ عف  -

األجواء التقميدية التي تستيمؾ فييا معظـ األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقؼ 

 السمبية التي تحوؿ دوف التعمـ الفاعؿ المجدي.
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اقبتو والتأكد توفير الظروؼ الكفيمة بضماف استمرارية العمؿ المنتظـ، والسماح بمر  -

 مف مدى تقدمو.

اعتماد أسموب العمؿ بأفواج صغيرة، بحيث يجد المتعمـ في عمؿ الفوج  

)المنجز بالضرورة بصفة فردية( دافعية تضمف اندماجو في المياـ المركبة، ويحسف 

 فرص مشاركتو في البحث واالستقصاء والحوار لتنمية تفكيره ومياراتو االجتماعية.

ألف المتعمميف مطالبوف فيو بصناعة أشياء وعرضيا، كثر الحموؿ إنتاج المنتجات 

المتوصؿ إلييا وتصويرىا، أو تقديـ عرض تاريخي. وقد يكوف الناتج متنوعا كأف يكوف 

حوارا، تقريرا، نص أدبيا، شريطا مصورا، نموذج مجسما، برنامجا إعالميا، أو دراسة 

 أكاديمية لظاىرة ما مف الظواىر... 

 لمقاربة بالكفاءات:أسس ا -2-5

 تتمثؿ أسس المقاربة بالكفاءات فيما يمي:

يقع الدخؿ إلى التعميـ عف طريؽ الكفاءات في سياؽ االنتقاؿ مف منطؽ التعميـ الذي  

يركز عمى المادة المعرفية إلى منطؽ التعمـ، الذي يركز عمى المتعمـ ويجعؿ دوره 

 محوريا في الفعؿ التربوي.
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المقاربة دور الوسيمة التي تضمف تحقيؽ األىداؼ المتوخات  تحتؿ المعرفة في ىذه 

مف التربية، وىي بذلؾ تندرج ضمف وسائؿ متعددة تعالج في إطار شامؿ، تتكفؿ 

 األنشطة، وتبرز التكامؿ بينيا.

تسمح المقاربة عف طريؽ الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فيو عمى الحفظ  

 الدراسية المنفصمة.والسماع، وعمى منيج المواد 

يتفادى ىذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع عمى الفعؿ التعميمي/ التعممي الميتـ  

أساسا بنواتج التعمـ، لتيتـ بمتابعة العمميات العقمية المعقدة التي ترافؽ الفعؿ باعتباره 

 كما ال متناىيا مف السيرورات المتداخمة والمترابطة والمنسجمة فييا بينيا. 

يمكف اعتماد المقاربة بالكفاءات في التدريس مف االىتماـ بالخبرة التربوية الكتساب  

عادات جديدة سميمة، وتنمية الميارات المختمفة والميوؿ مع ربط البيئة بمواضيع دراسة 

 التمميذ وحاجاتو الضرورية.

يؤدي بناء المناىج بيذه الكيفية إلى إعطاء مرونة أكثر، وقابمية أكبر في االنفتاح  

 عمى كؿ جديد في المعرفة، وكؿ ما لو عالقة بنمو شخصية المتعمـ.
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تستجيب مقاربة الكفاءات لمتغيرات الكبرى الحاصمة في المحيط االقتصادي والثقافي،  

كما تتوخى الوصوؿ إلى مواطف ماىر يترؾ التعمـ فيو أثر إيجابيا، يمكنو مف مجابية 

 (27،26)طيب نايت سمماف وآخروف، مرجع سابؽ صومعالجة مشكالت حياتية. 

 أهداف المقاربة بالكفاءات: -2-6

 تعمـ بالمشكمة لـ يصمـ لمساعدة المدرس عمى نقؿ كـ ىائؿ مف المعمومات إلىإف ال

 أذىاف المتعمميف بقدر ما صمـ لتقديـ المساعدة لممتعمميف عمى:

 تنمية تفكيرىـ ومياراتيـ الفكرية وقدراتيـ عمى حؿ مشكمة. -

 تعمميـ أدوار الكبار مف خالؿ مواجية المواقؼ الحقيقية والمحاكاة. -

 ليـ إلى متعمميف مستقميف استقالال ذاتيا.تحو  -

ما أدى يبعضيـ عمى القوؿ عف أىداؼ التعميـ بالمشكالت "أنيا تكاد تتمخص في 

ىدؼ واحد ىو التعمـ". وىو طبعا ىدؼ يمكف تحميمو إلى سمسمة مف األىداؼ الفرعية 

 (08المتضمنة، أىميا: )مصطفى حبيمس المرجع السابؽ ص

 المتعمميف وتطوير خبراتيـ ومياراتيـ بفعؿ الممارسة.اكتساب نتائج  -

تغيير عالقة المتعمميف بالمعرفة بعد تحويؿ موقفيـ السمبي منيا إلى موقؼ إيجابي  -

 يحفز طمب المعرفة واكتسابيا.
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 استيعاب المواد الدراسية والتحكـ في سيرورة التعمـ. -

دماجو في تشجيع عمؿ الفرد مع الجماعة، مف ثمة إعداده لمحي - اة المينية وا 

 المجتمع.

وىذا، فضال عف أف لكؿ مشكمة أىدافيا الخاصة التي ينبغي شرحيا وتوضيحيا لكافة 

المتعمميف في كؿ موقؼ تعممي، بما في ذلؾ المياـ التي يفترض نمكنيـ مف القياـ بيا 

 (08بعد حصوؿ التعمـ. )بف حبميس مرجع سابؽ ص

 كفاءات:االنتقال من األهداف إلى ال -2-7

 األهداف التربوية من الجيل األول: -2-7-1

 أ/ الهدف التربوي:

ىو تعبير عف النتائج المنتظرة مف جراء فعؿ تربوي، أو أنو تعبير عما يستطيع المتعمـ 

أف ينجزه إلظيار ما تعممو، وبمعنى آخر يمكف اليدؼ التربوي مف تنظيـ وضعية 

 ـ. التعمـ، انطالقا مما يجب أف يفعمو المتعم

 ب/ األهداف العامة:

 تتميز األىداؼ العامة بثالث خصائص ىي:

 إنيا توجييية عمى المدى المتوسط. -
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 تعنى بعدد مف المواد التعميمية. -

 ال تنصب عمى نماذج لمتقويـ. -

 أمثمة ذلك:

 توسيع محصوؿ المتعمميف مف األلفاظ المغوية. -

 التحكـ في المفاىيـ األساسية لممواد العممية. -

 ج/ األهداف الخاصة:

 ىي األىداؼ تعنى بالمادة أو الموضوع مثؿ:

 أف يعتمد مسعى عقالني لحؿ مشكؿ حسابي. -

 أف يقرأ خريطة طبوغرافية. -

 أف يستخمص نتائج نشاط اإلنساف في محيطو. -

 د/ األهداف اإلجرائية:

ات ىي أىداؼ ترتبط بالسموؾ الذي يؤديو المتعمـ في نشاط معيف، وتصاغ بعبار 
دقيقة واضحة مبينة التغيرات السموكية المقصودة، وبمعنى آخر، فيي عبارات تحمؿ 

 أفعاال سموكية، ويشترط في األىداؼ اإلجرائية ما يمي:

: الذي يتضمف فعال غير قابؿ لمتأويؿ، بؿ يكوف قابؿ لممالحظة سموك المتعمم 
 والقياس.
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 غيرىا.: الذي يتعمؽ بمادة أو مجاؿ أو مبدأ التطبيق 

: اإلنجاز وفؽ شروط محدد )الوقت، األدوات المستعممة ومعايير شروط اإلنجاز 
 التقويـ أو القياس(.

إف بيداغوجية األىداؼ، تقوـ عمى مسعى تعميمي يتمثؿ في سموؾ يظير في تعمـ آلي 
 في شكؿ أىداؼ ووحدات قصيرة تتصؼ بما يمي:

 يرة مجزأة وعمى المدى القريب.ىي أىداؼ تقـو عمى تعمـ أكاديمي في وحدات قص -

صعوبة الربط بيف الغايات واألىداؼ التربوية بسبب التفرع الكبير عند اشتقاقيا )مف  -
 غايات ومرامي وأىداؼ عامة إلى أىداؼ خاصة وأىداؼ إجرائية(.

 عدـ تحديد محتويات التعمـ بشكؿ واضح أحيانا. -

عطاء تعمـ غير متصؿ.صعوبة التحوؿ واالندماج بسبب تجزئة العممية  -  التعميمية وا 

 االىتماـ بالجانب المعرفي والحسي عمى حساب الجانب الوجداني. -

 غياب الدافعية لدى المتعمميف مما يؤدي بيـ إلى الممؿ. -

الخمط بيف منطؽ التعمـ ومنطؽ التقويـ. )طيب نايت سمماف وآخروف، مرجع سابؽ  -
 .(22ص

ة ال بأس بيا مف التالميذ يتمكنوف مف أىداؼ والمشكؿ المطروح، يكمف في أف نسب

التكويف الواردة في البرامج التعميمية أو المقررات دوف صعوبة، إال أف ىؤالء التالميذ 

يجدوف أنفسيـ في أغمب األحياف عاجزيف عف تسخير ىذه المكتسبات، لحؿ مشكؿ 
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جزئة ألىداؼ ما، مرد ذلؾ أف المقاربة المعتمدة )مقاربة األىداؼ( مقاربة خطية م

إجرائية يكتفي المدرس بتحقيقيا لذاتيا، في حيف يجب تجاوزىا إلى ما يمكف مف 

 توظيؼ المكتسبات، في وضعيات مشابية أو وضعيات جديدة خارج الوسط المدرسي.

 أهداف الجيل الثاني وتسمى بالكفاءات: -2-7-2

وحسف حركية تسمى أىداؼ الجيؿ الثاني بالكفاءات، وىي مجموعة قدرات معرفية 
ووجدانية منظمة، يسمح تجنيدىا بالتعرؼ عمى إشكالية أو مشكمة، وحميا مف خالؿ 

 نشاط يظير ميارات المتعمـ.

وقد تـ تصور منيجية لضبط ودعـ المسار التعممي وفؽ المقاربة بالكفاءات، انطالقا 
مف مف سمبيات المدرسة السموكية وما كاف في الجيؿ األوؿ مف األىداؼ السموكية 

 ثغرات، ويتضح ذلؾ التصور في العناصر التالية:

 تصور مسار تعميمي طموح واضح المعالـ واألغراض عمى المدى البعيد. -

دماج  - إيجاد عالقة وطيدة بيف ما ىو عاـ وما ىو خاص في المسار التعميمي وا 
 األىداؼ اإلجرائية في مشروع تعميمي ذي داللة.

 لقيـ مف خالؿ معالـ ممموسة.ضماف االنسجاـ بيف الغايات وا -

 ضماف العالقة التواصمية بيف المكونيف حوؿ مشروع التكويف كأىداؼ ورىانات. -

عقمنة المسار التعممي بتأكيد التعاوف بيف المكونيف والمتدخميف لدى الفئات المستيدفة  -
 أي المتعمميف.

 ني.توضيح الرؤية بالنسبة لجانب التقويـ خاصة منو التقويـ التكوي -
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وبذلؾ تقترح المقاربة بالكفاءات، تعمما اندماجيا غير مجزأ، يساعد عمى إعطاء معنى 

لممعارؼ المدرسية المكتسبة بشكؿ بنائي، واكتساب كفاءات متديمة تضمف لمتمميذ 

 التعامؿ مع الوضعيات المعيشة تعامال سميما وسديدا.

 مقارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحالي: -3

 المنهاج الحالي القديمالبرنامج 

 .مبني عمى المحتويات -

أي ما ىي المضاميف الالزمة لمستوى معيف، 
 في نشاط معيف؟

 المحتوى ىو المعيار.

مبني عمى أىداؼ معمف عنيا في صيغة  -
أي ما ىي الكفاءات المراد تحقيقيا  .كفاءات

 لدى التمميذ في مستوى معيف؟

 الكفاءة ىي المعيار.

 .التعميـ والتمقيفمنطقة  -

أي ما ىي كمية المعمومات في المعارؼ التي  
 يقدميا األستاذ؟ 

 

 

 .منطقة التعمـ -

أي ما مدى التعممات التي يكتسبيا المتعمـ 
 مف خالؿ اإلشكاليات التي يطرحيا األستاذ؟

وما مدى تطبيقيا في المواقؼ التي يواجييا 
 المتعمـ في حياتو الدراسية واليومية؟

 األستاذ: يمقف، يأمر وينيي. -

 التمميذ: يستقبؿ المعمومات. -

األستاذ: يقترح فيو مرشد، موجو ومساعد  -
 لتجاوز العقبات.

المتعمـ: محور العممية، يمارس يجرب،  -
 يفشؿ، ينجح   يكسب ويحقؽ.
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 الطريقة البيداغوجية المعتمدة ىي: -

طريقة التعميـ: النمطية أي كؿ التالميذ 
 وفي قالب واحد.سواسية، 

 اعتبار درجة النضج لدى التالميذ واحدة. -

 اعتماد مسمؾ تعميمي واحد. -

 الطريقة المعتمدة ىي: -

بيداغوجية الفروقات أي مراعاة الفروقات 
 الفردية واالعتماد عمييا أثناء عممية التعمـ.

 درجة النضج متباينة لدى المتعمميف. -

 تحديد عدة مسالؾ تعمميو. -

 اعتماد التقويـ المعياري المرحمي. -

 فيو تقويـ تحصيمي.

 عموما درجة تذكر المعارؼ. -

 ال مكاف لتوظيؼ المعارؼ. -

  

اعتبار التقويـ عنصرا مواكبا لعممية  -
التعمـ. فيو تقويـ تكويني قصد الضبط 

 والتعديؿ.

 درجة اكتساب الكفاءة. -

 توظيؼ الكفاءات المكتسبة في مواقؼ. -

 

 يوضح المقارنة بين البرنامج القديم والمناهج الحالية – 01 -رقم الجدول 
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 تقويم الكفاءات: -3-1

 ماذا نقوم في الكفاءة؟ -3-1-1

إذا رجعنا إلى تعريؼ الكفاءة عمى أنيا "القدرة عمى تجنيد مجموعة مف الموارد الداخمية 
الوضعيات" سوؼ يتبيف والخارجية قصد حؿ وضعية معقدة تنتمي إلى عائمة معينة مف 

 لنا أف الجوانب التي ينبغي أف تنصب عمييا عممية تقويـ الكفاءة ىي:

 المواد الالزم تجنبها: -

 تنقسـ المواد التي تقـو في الكفاءة إلى موارد داخمية وموارد خارجية:

 (:Ressources Internesأ/ الموارد الداخمية )

 وتتمثؿ في:

لو صمة بالمفاىيـ والتعاريؼ والقواعد والقوانيف  ( أي كؿ ماSavoirsالمعارؼ ) -
 واإلجراءات في مادة واحدة أو عدة مواد.

( أي مجموع الحركات واإلجراءات والطرائؽ Savoirs Faireالمعارؼ الفعمية ) -
 الضرورية إلنجاز ميمة معينة.

( وترتبط باالتجاىات والميوؿ إزاء شخص أو Savoirs êtreالمعارؼ السموكية ) -
 موضوع أو فكرة أو نشاط.
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 (:Ressources Externesب/ الموارد الخارجية )

ترتبط بكؿ أشكاؿ الوثائؽ والسندات واألدوات التي يكوف المتعمـ بحاجة إلييا وتمثؿ 

 جزء مف الكفاءة )وثائؽ، سندات، مخططات، قواميس، آلة حاسبة...(.

 (:Situation Complexeج/ الوضعية المعقدة )

نعني بالوضعية المعقدة ىنا أحد نشاطات اإلدماج التي يوضع المتعمـ في إطارىا 
لتقويـ إنتاج معيف يبرىف مف خاللو عمى مدى تحويؿ مكتسباتو أي قدرتو عمى توظيؼ 
ىذه المكتسبات في وضعيات جديدة، يتعمؽ األمر في المغة العربية مثال: بمواضيع 

نجازىا... )طاىر، التقويـ في التعبير بنوعيو الكتابي والشفيي وبإ عداد المشاريع وا 
 .( 05ص ص2006المقاربة بالكفاءات، 

ينبغي التأكد مف تحكـ المتعمـ في ىذه الموارد قبؿ تجنيده ليا في الوضعيات المعقدة 
( Connaissances déclarativesمثؿ قدرتو عمى استرجاع المعارؼ التصريحية )

و المعارؼ الشرطية connaissances procédurales)والمعارؼ المنيجية )
(Conditionnelles وقدرتو عمى استخداـ السندات والوثائؽ المختمفة ومدى تكيفو )

مع زمالئو في األعماؿ الفوجية ومف ثمة تنتقؿ إلى تقويـ الكفاءة ذاتيا وذلؾ بالوقوؼ 
 عمى نوعية اإلنتاج المطموب ومستوى النجاح في تجنيد ىذه الموارد.

 متى تتم عممية التقويم؟ -3-1-2

يمكف التميز بيف ثالثة أشكاؿ مف التقويـ وذلؾ وفؽ الوقت الذي يجري فيو والغرض 
 مف ورائو وعميو نجد مف يجرى منو: 

 قبل الفعل التعممي:-ا
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وتيدؼ مف ورائو تحديد موقع المتعمـ في بداية الحصة أو المحور أو الفصؿ أو السنة 
موارده القبمية وعمى كفاءاتو القاعدية قصد تدارؾ  والغرض مف ذلؾ ىو الوقوؼ عمى

الناقص منيا قبؿ االنطالؽ مف التعمـ الالحؽ وكذا إيقاظ الدافعية لمتعمـ عنده بتحسيسو 
 بأىمية ما ىو بصدد تناولو الحقا مف نشاطات. 

 أثناء الفعل التعممي:-ب

عمى تنمية  يساير الفعؿ التعممي واليدؼ منو مساعدة التالميذ عمى التعمـ أي
الكفاءة)أو الكفاءات(المدرجة في المنياج وذلؾ بالتحقؽ المستمر مف مكتسباتيـ أثناء 

 الحصة والغرض منو ىو تسييؿ عممية التعمـ عندىـ.

يتعيف عمى المعمـ ىنا أف يميز بيف ىذا التقويـ والمراقبة التي تختـ بجزاء في شكؿ 
ويتدرج في تعممو إذا كانت انتاجاتو نقطة عددية، ال يمكف لتمميذ أف يتعمـ ويخطئ 

 ستخضع إلى التنقيط.

يعتمد التقويـ التكويني إذا عمى إمكانية تحقيؽ التالميذ انتاجات مؤقتة تكوف بمثابة 
 حجج تسمح بتحديد األخطاء وتجريب الطرؽ....

ينبغي أف ال تكوف ىذه األعماؿ محؿ تصحيح دوري أو أف تخضع إلى التنقيط، وبذلؾ 
سوؼ يتعمـ التالميذ خالؿ عدة حصص دوف خوؼ مف الجزاء أو التفكير في أي حكـ 

 (08)محمد عمي الطاىر المرجع السابؽ صيصدر عمييـ.  

 إف التقويـ الذي ال مكانة فيو لمنقطة، يساعد المتعمميف عمى:
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خيص المشكؿ المطروح أثناء حصص انجاز الميمات، إنيـ يحتكوف بالمشكؿ تش -
ويحاولوف البحث عف الحموؿ المناسبة وتقديـ الفرضيات والقياـ بمحاوالت كوف السعي 

 إلى التكيف بالجواب الصحيح المنتظر مف المعمـ.

ير التي إدراؾ مستوى نجاحاتيـ والوعي بحاجاتيـ إلى التعمـ عند بناء شبكات المعا -
عداد أدوات التقويـ الذاتي، كما يكتشفوف باف  تسمح ليـ بتصور الميمة الناجحة وا 

 األخطاء ما ىي إال وسائؿ لمتعمـ.

أخذ الوقت الكافي أثناء الدرس، لموقوؼ عمى المكتسبات و النجاحات التي تحققت  -
 وقياس ما تبقى لمتعمـ قصد تحسيف ىذه النجاحات.

دية )النقطية( بكفاءات أكثر تعقيدا، فالتقويـ التكويني ال يجري ربط المكتسبات القاع -
 إال عمى ىذه الكفاءات.                   

 بعد الفعل التعممي: -ج

والغرض منو ىو الوقوؼ عمى حصيمة مكتسبات المتعمـ بالتأكد مف مدى تحكمو في 
 معالجة الوضعية المقترحة.الموارد الضرورية لتنمية الكفاءة دائما بالتحقؽ مف فعالية 

ويركز في الكفاءة عمى التقويـ التكويني الذي يتماشى واكتسابيا وعمى التقويـ التجميعي 
 الذي ينصب عمى الموارد وعمى قدرة المتعمـ عمى توظيفيا في وضعيات جديدة. 

 تقويم الكفاءات: -4-3

محددة، بدال مف  تقويـ الكفاءة ىو قبؿ كؿ شيء معاينة القدرة عمى انجاز نشاطات
استعراض المعارؼ الشخصية، االداءات أو الميارات التي تثري الكتساب الكفاءة ىي 
أجرأة ليذه األخيرة، لذا يتـ تقويـ الكفاءة في وضعية يحقؽ فييا المتعمـ ميمة يظير مف 
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خالليا سموكات ذات داللة، وبمعنى آخر، فاف تقويـ الكفاءة يتـ مف خالؿ االداءات أو 
 ارات التي ستمزميا الكفاءة.المي

يتـ تقويـ الكفاءة مف خالؿ معالجة وضعيات إشكالية حقيقية أو شبو حقيقية، تتضمف 
 مطالب الجوانب التالية تأخذ بعيف االعتبار:

 مجموع األبعاد والمعارؼ المدمجة في الكفاءة. -

 المسعى التحميمي والبنائي لموضعية المطموبة. -

 (08، 05ألسموب المعتمد. )طاىر المرجع السابؽ،صتبرير االختبار أو ا -

وتتطمب المقاربة بالكفاءات المجوء إلى طرؽ تقويـ فعالة، والمبدأ األساسي في ذلؾ ىو 
 أف يجري ىذا التقويـ في سياؽ معيف بمعنى:

أف تمثؿ وضعية التقويـ التي يقترحيا المقـو بميمة تنفذ مف طرؼ التالميذ في نياية  -
 التعمـ.

ف يكوف التقويـ شامال قدر اإلمكاف وأف يستدعي عددا معتبرا مف مجاالت المعرفة أ -
 المقررة عمى التالميذ.

أف يستعمؿ فيو مختمؼ الوسائؿ التي تسمح بالوقوؼ عمى جوانب التعمـ)المالحظة،  -
 المقابمة....(.

 أف يشارؾ التالميذ فيو بشكؿ نشط. -

 أف يساىـ في تنمية الكفاءة. -
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نى عمى حكـ المعمـ القائـ عمى معايير متعددة ومحددة مسبقا ويطمع عمييا أف يب -
 التالميذ.

وبما أف حكـ المعمـ ىو الطابع الغالب عمى كؿ ممارسة تقويمية في المقاربة 
بالكفاءات، يتعيف عميو أف يجعؿ مف التقويـ جزءا ال يتجزأ مف التعمـ وأف يخطط مسار 

ذلؾ بتحديد الوسائؿ التي تدمج التقويـ ضمف عممية التقويـ والتعمـ بشكؿ متزامف و 
 التعمـ.

يتحمؿ التالميذ مسؤولية كبيرة في تقويـ تعمميـ وذلؾ مف منظور طريقة اكتسابيـ 
( باستخداـ التقويـ الذاتي والتقويـ التعاوني والتقويـ Metacongnitionلممعرفة)

يواجو أفكاره بأفكار غيره وأف التبادلي، أف المتعمـ مدعو أف يعي مسار تعممو ويحممو و 
 يتبادؿ الرأي مع معممو لكي يعدؿ الطرؽ التي يستعمميا.

وعموما نقوؿ أف مف أىـ أغراض ممارسة التقويـ في القسـ ىو توجيو تدرج كؿ تمميذ 
 (15وزارة التربية الوطنية.ص)في تعممانو وتسييميا لو. 
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 خالصـــة :

الفصؿ، اتضحت لنا األىمية الكبرى التي أسندت إلى مف خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا 
المتعمـ، وىذا باعتباره محورا أساسيا ومسؤوؿ تعميـ ذاتو بذاتو، كما أننا التمسنا مف ىذا 
المنياج الجديد الصيغة الحديثة لمياـ األستاذ والتي تتجمي في كونو مرشدا أو مسير 

 ما يناسبو مف استراتيجيات وطرؽ.يساعد المتعمـ عمى ممارسة التعمـ، ويتولى إعداد 

مف ىنا يتضح الفارؽ بيف البيداغوجيا التقميدية مف جية والبيداغوجيا الحديثة 
والمعاصرة مف جية أخرى، حيث أف األولى ترمي إلى إكساب التمميذ المعرفة، بينما 

 الثانية تعممو حسف التصرؼ بيذه المعرفة.

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 الدراسة الميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
واإلجراءات  منهجية البحث  
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 مقدمة:
تطرقنا إلى الجانب النظري في بحثنا البد من التطرق إلى الجانب التطبيقي  بعد

والذي نحاول من خاللو إيجاد حل لإلشكالية المطروحة مسبقا و ذلك إلثبات صحة 
فرضيات الدراسة أو نفييا وىذا من خالل القيام بتوزيع االستبيان عمى العينة التي تم 

مى ترتيبيا وتصنيفيا وتحميميا من اجل اختيارىا ثم جمع المعمومات والعمل ع
استخالص النتائج والوقوف عمى ثوابت الموضوع المدروس و في طيات الفصل 
الميداني سوف نتعرض إلى تحديد مجاالت الدراسة و المتمثمة في المجال و المكان و 

ت الزمان و كذا المنيج المستخدم مع تحديد األدوات المناسبة لجمع البيانات والمعموما
 .الميدانية التي تيم موضوع البحث والتي سنتطرق إلييا بالتفصيل
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 الدراسة االستطالعية: -1-1

مما الشك فيو أن ضمان السير الحسن ألي دراسة تجريبية ميدانية البد عمى الباحث 
القيام بالدراسة االستطالعية لمعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث 
الميدانية و التأكد من صالحية االداة المستخدمة ،والصعوبات التي قد تعترضنا قبل 

لذلك قمنا في بادئ االمر باإللمام بالجانب المعرفي ،ثم الشروع في الدراسة الميدانية و 
القيام بزيارات ميدانية من اجل مراقبة و االطالع عن بعد بمجتمع البحث، ومن تم 

طمبة تخرج السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية تمت الدراسة االستطالعية  المتمثمة في 
أساتذة وكذلك التحدث مع  بمستغانم  ماستر التابعين لمعيد التبية البدنية والرياضية

 .التربية البدنية

 منهج البحث: -1-2

منيج البحث ىو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاف " 
 .(99ص  5991)دينان، الحقيقة ".

إلى مما ال شك فيو أن أي عمل عممي منجز في مجال البحث العممي يطمح 
االتصاف بالصفة العممية حيث يجد الباحث نفسو مطالبا بوضع خطة أو طريقة أو 
منيج يحدد من خاللو الخطوات التي يتبعيا لموصول إلى النتائج التي سيحققيا ،لذلك 
نجد أن الضرورة العممية تقتضي منا استخدام المنيج الوصفي ألنو األنسب لدراستنا 

ائدة المرتبطة بظاىرة أو موقف معين أو مجموعة من باعتباره " دراسة الوقائع الس
 األفراد أو مجموعة من األحداث أو مجموعة معينة من األوضاع.

في بحثيما ىذا المنيج الوصفي باألسموب المسحي الدي يضم :  انو قد استخدم الطالب
" مجموعة من الخصائص المؤىمة لحل أي مشكمة مطروحة إلعداد حمول تعتمد عمى 
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الموضوعية " .كما أنو المنيج المناسب إلعطاء معمومات دقيقة و صادقة و سريعة 
 .(98، صفحة 5999)العالوي، لدراسة الحالة موضوع البحث 

 
 مجتمع و عينة البحث:1-3

تعتبر عينة البحث العممي أحد ركائز البحث ،كما أنيا أساس عمل البحث في 
المسحية ويعرفيا  الفيم أنيا :" المعمومات من عدد الوحدات التي تحسب من  البحوث

المجتمع اإلحصائي " موضوع الدراسة "، بحيث تكون ممثمة تمثيال صادقا لصفات ىدا 
 .(99، صفحة 5991)فيمي، المجتمع ".

، تتوقف عميياا أماور كثيارة  إن اختيار عينة البحث عمى جانب كبير من األىمية
لقياسااات و النتااائج التااي يخاارج بياا الباحااث ماان بحثااو و فااي الكثياار .أوال تتوقاف عمااى كال

من األحيان يضطر الباحث إلى إجراء بحثو عمى عيناة صاغيرة مان المجتماع ألن إجاراء 
 البحث عمى المجتمع كمو يكمف جيدا و ماال كثيرين ،فالبحث 

حقيقااة اختصااار لموقاات و الجيااد و المااال و ىااذا ماان شااأنو عاان طريااق العينااة ىااو فااي ال
تخفيض تكاليف البحث إضافة إلى استخدام أسموب العينة يسيل مان عممياة السارعة فاي 

)مصاااطفى، جمااع و تحميااال و تمخاايص البياناااات لمحصاااول عمااى النتاااائج بساارعة ممكناااة .
صاافحة  ،9009-9009الضااغط النفسااي و تااأثيره عمااى أداء الرياضااي خااالل المنافسااة، 

19). 
اختيرت عينة البحث بالطريقة العمودية حيث تمثمت في طمبة معيد التربية البدنية و 
الرياضية بمستغانم المقبمين عمى التخرج مقسمين حسب التخصص وىي ممثمة في 

 الجدول التالي:
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 سنة ثانية ماستر سنة ثالثة ليسانس 
 10 500 العدد

 ص ر ن ح م ت ت ب ت ب ر ص ر ن ح م ت ر ت ب ر التخصص
 10 13 15 12 10 30 40 20 العدد

 510 المجموع

 
 ( يوضح توزيع عينة البحث و حجمها11جدول رقم )

 ضبط متغيرات البحث: -1-4
إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة لمدراسة يتوفر عمى متغيرين أوليما متغير  

 مستقل و اآلخر متغير تابع.
)محمد إن المتغير المستقل ىو عبارة عن السبب في الدراسة   المتغير المستقل: -

و في دراستنا  (990-959، الصفحات 5999حسن عالوي، أسامة كامل راتب، 
 المتغير المستقل ىو المقاربة بالكفاءات

: ىو نتيجة المتغير المستقل و في ىذه الدراسة ىناك متغير واحد المتغير التابع -
 بدنية و الرياضيةتابع ىو درس التربية ال

 : مجاالت البحث -1-5

طمبة معيد التربية البدنية والرياضاية بجامعاة عباد الحمياد بان المجال البشري : 1-5-1
 مستغانم . –باديس 

 طالب موزع كالتالي: 510و يتمثل في 
 500 .طالب سنة ثالثة ليسانس تربية بدنية و رياضية 
 10 . طالب سنة ثانية ماستر 
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معيااد التربياااة البدنيااة والرياضاااية بجامعاااة عبااد الحمياااد بااان المكاااان  :المجاااال -1-5-2
مساااتغانم. حياااث تااام التعامااال ماااع أفاااراد العيناااة الخاصاااة ببحثناااا بمعياااد التربياااة  –بااااديس 

 البدنية و الرياضية.

لقد تم إنجاز ىدا البحاث فاي مجاال ينحصار فاي فتارة معيناة المجال الزمان  :-1-5-3
 بحيث:

و تام توزيعاو عماى العيناة المختاارة  2016/03/04 االساتبيان فاي بادأت الفتارة فاي إعاداد
، ماع العمام أناو تام اساتردادىا فاي 2016/05/03لغاياة  2016/03/15 لمبحاث ابتاداء 

 نفس يوم التوزيع .
 :أدوات البحث -1-5

ىاااي عممياااة سااارد وتحميااال المعطياااات النظرياااة التاااي تااارتبط :جماااع وتحميااال الماااادة ال برياااة *
بموضاااوع البحاااث وتتناساااب ماااع أىدافاااو ،بحياااث تااام اإلعتمااااد عماااى عماااى ارتباطاااا مباشااارا 

مجموعاااة مااان المصاااادر والمراجاااع والماااذكرات والمجاااالت ودليااال الطالاااب إلعاااداد الماااذكرة 
 ،إضافة إلى الدراسات السابقة والمرتبطة بالبحث .

 :االستبيان* 

ي تاؤدي إلااى إلجاراء أي بحاث البااد مان االساتعانة بمجموعااة مان الوساائل و األدوات التاا 
انجاز ىذا البحث فقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى استبيان ىو عباارة عان مجموعاة أسائمة 

 مقسمة إلى محاور ثالث وزعت عمى العينة قيد البحث .
يعد االساتبيانمن األدوات المساحية الياماة لتجمياع البياناات المرتبطاة بموضاوع معاين مان 

)حسان، خالل إعداد مجموعة من األسئمة المكتوبة يقوم المبحوث باإلجاباة عميياا بنفساو 
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بحاااث و مااان أىااام التعريفاااات و التفسااايرات الماااذكورة فاااي مجاااال ال(990، صااافحة 9009
 لمصطمح االستبيان ما يمي :

  إن االستبيان في ابسط سورة عبارة عان عادد مان األسائمة المحاددة تعارض عماى عيناة
مان األفاراد و يطماب إلاييم اإلجاباة عنياا كتاباة فاال يتطماب األمار شارحا شافييا مباشارا أو 

 .تفسيرا من الباحث و تكتب األسئمة و تطبع عمى ما يسمى استمارة االستبيان
  رف الادكتور جماال زكاي و السايد ياساين االساتبيان بأناو وسايمة مان وساائل جماع و ع

البيانااات و تعتمااد أساسااا عمااى اسااتمارة تتكااون ماان مجموعااة ماان األساائمة ترساال بواسااطة 
البرياااد أو تسااامم إلاااى األشااااخاص الاااذين تااام اختياااارىم لموضااااوع الدراساااة ليقوماااوا بتسااااجيل 

و مااارة ثانياااة و ياااتم كااال ذلاااك بااادون مسااااعدة اإلجاباااات عماااى األسااائمة الاااواردة باااو و إعادتااا
)زكي،طاارق و مناااىج الباحااث لرفااراد سااواء فااي فياام األساائمة أو تسااجيل اإلجابااات عمييااا 

 (541البحث العممي، صفحة 
يعتباار االسااتبيان أقاال وسااائل جمااع البيانااات تكمفااة سااواء فااي الجيااد المبااذول و المااال وال 

لماادربين نظاارا ألن اإلجابااة عمااى األساائمة و يحتاااج تنفيااذه إلااى جياااز كبياار ماان الباااحثين ا
 تسجيميا متروك لمفرد ذاتو .

ومااان خاااالل مصاااادر محاااددة اساااتطاع الطالباااان اساااتخالص طريقاااة مجسااادة فاااي محااااور 
تكون في مجموعياا اتجاىاات نحاو ادالل لفرضايات البحاث و حاددت ىاذه المحااور عماى 

 النحو التالي :

 بالكفاءات.ماىية المقاربة المحور األول :

 المعمم وفق المقاربة.المحور الثان  :

 المتعمم وفق المقاربة بالكفاءات. المحور الثالث :
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 اساليب التدريس.المحور الرابع :

 المحتوى.المحور ال امس :

تكااون طريقااة تصااحيح االسااتبيان ماان خااالل العبااارات اعتمااادا عمااى :طريقااة التيااحيح  -د
 التكرارات في االجابة .

وهي محادثة موجهة بهدف استثثاة  نوتوام منةوتة متم اومنتومتاغ لستثفيوها لتي مجتاأ اوبحت  نو :ة الشخصية المقابل* 

السثناوة  بها لي اونمتةة اوموجبة واوثشخةص ، لقموا بمقابتة اوطتبة بفةض اوثقصي واوثوضةح ،  حة  اسثنمتوا اومقابتتة ومتأ 

 موضوم اودةاسة .وها مم دوة كبةة ولناأ لي ثوضةح اوةؤةة حوأ 

 األسس العممية لالستبيان : -1-6

 ثبات ويدق االستبيان : -1-6-1

 المعالجات اإلحصائية
 القياس

 معامل الصدق معامل الثبات

 0.99 0.90 المحور االول
 0.90 0.93 المحور الثاني
 0.09 0.88 المحور الثالث
 0.95 0,90 المحور الرابع 
 0.09 0.88 المحور الخامس

 10441(=1015مستوى الداللة عند )

 (11(يوضح يدق االستبيان و ثباته )ن=12جدول رقم )
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( أن معااامالت االرتباااط بااين درجااات القياااس 09يتضااح ماان خااالل الجاادول رقاام )
األول و درجات القياس الثاني لكل مجال دالة معنويا مما يؤكاد عماى أن االساتبيان عماى 

 .درجة عالية من الثبات 

تعطينا الدراسة اإلحصائية دقاة أكثار فاي النتاائج الميدانياة الدراسات االحيائية : -1-7
.و تااااااتم ترجمااااااة ىااااااذه النتااااااائج إلااااااى أرقااااااام تعتمااااااد السااااااتخراج المتوسااااااطات الحسااااااابية و 
االنحرافااات المعياريااة ،كااذا اسااتخراج قاايم ت المحسااوبة و مقارنتيااا بقاايم ت الجدوليااة ، و 

 لقوانين ىي مذكورة كالتالي :قد تم خدمة البحث بمجموعة من ا

 

ا تباااااااااااااااااااااااااار حسااااااااااااااااااااااااان المطابقاااااااااااااااااااااااااة   النسااااااااااااااااااااااااابةالمئوية0   -
 )الحفيظ اإلحياءوالقياسالنفسيالتربوي(0

 

  500× النسبة المئوية   = عدد أفراد العينة لنوع السؤال 
 مجموع أفراد العينة  
 

 التكرار المتوقع ( –مج )التكرار المشاىد                                 
  = إختبارحسن  المطابقة 

 التكرار المتوقع 
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 عرض نتائج المعمومات الش يية:

 السن: -1-1

 النسبة المئوية العينة مستوى التغيرات
 42% 63 سنة 90-99
 24% 36 سنة 98-91

 34% 51 سنة 91اكثر من 
 %111 150 مجموع

 ( يوضح السن لعينة البحث 030الجدول رقم)

المدون اعاله و الذي يوضح تعداد عينة البحث و  03من خالل الجدول رقم 
سنة بنسبة  99الى  90طالب سنيم من 63فارق العمر البيولوجي بينيم و المحدد با

طالب سنيم اكثر 51،و %24سنة بنسبة  91الى  98طالب سنيم بين 36،و 42%
في  و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب المذكورة اعاله%34سنة بنسبة  91من 

 العمر البيولوجي و الذي اختمف بين عينة البحث .

 
 0( يبين السن لعينة البحث11الشكل البيان  رقم)
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 توزيع عينة البحث باعتماد المستوى الدراس :  -1-2

 النسبة المئوية العدد مستوى التغيرات
 66066 100 ليسانس 8سنة 
 33033 50 ماستر 9سنة 

 %111 150 مجموع
 ( يوضحقسيم عينةالبحث 140الجدولرقم)

الموضح لفارق المستوى الدراسي لعينة البحث و  04من خالل الجدول رقم 
الموزع عمى طمبة المعيد بين السنة الثالثة ليسانس و السنة الثانية ماستر حيث جاء 

في حين بمغ  11.11طالب  و بنسبة 100عدد الطمبة لمسنة الثالثة ليسانس محدد باا 
و الرسم البياني الموالي  88.88طالب و بنسبة  50الطمبة لمسنة الثانية ماستر  عدد

يبين فارق النسب في المستوى الدراسي لعينة البحث و الموزع بين طمبة الميسانس و 
 الماستر المقبمين عمى التخرج كما ذكرنا سابقا 
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 عينة البحث0( يبين فرق المستوى الدراس  ف  تقسيم 12الشكل البيان  رقم)

 ال الية:

يمكن إعتبار ىذا الفصل الذي تناولنا فيو منيجية البحث ، من بين أىم الفصول التي 
ضمتيا دراستنا ىذه ألنو يحتوي عمى أىم العناصر األساسية التي قادتنا إلى إحتواء 

 أىم المتغيرات والعوامل التي كان باإلمكان أن تعيق السير الحسن ليذه الدراسة .

ذا الفصل يعتبر بمثابة الدليل أو المرشد الذي ساعدنا عمى تخطي كل إن ى 
 الصعوبات ، وبالتالي الوصول إلى تحقيق أىداف البحث بسيولة كبيرة .

كما تناولنا فيو أىم العناصر التي تيم دراستنا بشكل كبير ، منيا متغيرات البحث ،  
التي يعتمد عمييا أي باحث   المنيج المتبع ، األدوات البيانات ...الخ من العناصر

 في الجانب التطبيقي لدراستو .

 

 



 

 ثانيالفصل ال
 عرض وتحليل ومناقشة  

 نتائج البحث

 االستنتاجات الخالصة

 التوصيات
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 و مناقشة نتائج القياس: عرض و تحميل-1

 :بالكفاءاتالمحور االول :ماهية المقاربة  -1-1

النسبة  االكثر تكرارا االسئمة
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 41011 79085 27 1015 80,00 كثيرا 121 1
 82,00 كثيرا 123 2
 83,33 كثيرا 125 3
 82,00 كثيرا 123 4
 78,67 كثيرا 118 5
 83,33 كثيرا 125 6
 65,33 كثيرا 98 7
 72,67 كثيرا 119 8
 63,33 كثيرا 95 9
 74,00 كثيرا 111 11

 ( يوضح تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور االول.55رقم ) الجدول

متربصين اعاله الموضح لنتائج االجابات لمطمبة ال 15من خالل الجدول رقم 
ماستر حول التساؤالت المطروحة بخصوص ماىية  السنة الثانيةالسنة الثالثة ليسانس  و 

المقاربة بالكفاءات التابعة لممحور األول حيث أتت اإلجابات محددة بأكثر تكرارات 
 عمى التوالي :
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 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تيدف الى اكساب التمميذ معارف عممجية و  1س
 0 81مثل بنسبة و الم 121مناىج و ميارات  بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

 و المتعمق بـ المقاربة تعتمد عمى التعميم التحاوري و التعاوني بتكرار اإلجابة  2س
 0 82و الممثل بنسبة  123عمى كثيرا 

 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تسعى عن طريق القدرات والمعارف المنظمة  3س
و الممثل  125عمى التعرف عمى االشكالية وحميا بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

 0 83033بنسبة 
 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تنمي الميرات الفكرية و الحركية ضمن  4س

و الممثل  123المشاركة الفعمية لاللعاب و األنشطة بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 
 0 82بنسبة 

 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تحدد كيفية انجاز سموك او موقف وترتيبو  5س
و الممثل  118الزمان و المكان )شروط االنجاز(بتكرار اإلجابة عمى كثيرا  في

 0 78067بنسبة 
 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تعتبر اختبار بيدغوجي يرمي إلى االرتقاء 6س

 830330و الممثل بنسبة  125بالمتعمم بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 
 عنى في عقل المتعمم بتكرار اإلجابة و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات ليا م 7س

 0 65033و الممثل بنسبة  98عمى كثيرا 
 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تقيم روابط بين األفكار المكتسبة واستغالليا  8س

 0 72067و الممثل بنسبة  119بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 
 واستخدامو بشك  و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تمتس السموك العدواني  9س

 0 63033و الممثل بنسبة  95إيجابي بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 
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 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تعمم التمميذ دمج موارده ومكتسباتو القبمية  11س
 0 74و الممثل بنسبة  111لحل مشكمة مابتكرار اإلجابة عمى كثيرا

المحسوبة  ²تنادا عمى قيمة كاليأتي ناتج اختبار حسن المطابقة دال احصائيا اس
المحددة ليا عند  41011و التي كانت اكبر من القيمة الجدولية  79085المقدرة بـ و 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل  27و درجة الحرية  1015مستوى الداللة 
 و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب في اإلجابات 0صدفة 

 
 نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور االول. يوضح( 53رقم ) شكل بياني

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 15س  9س  8س  7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س 



 

 

77 

 المحور الثاني  :المعمم وفق المقاربة بالكفاءات -2-2

النسبة  االكثر تكرارا االسئمة
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 43077 77035 31 1015 87,33 كثيرا 131 1
 60,00 كثيرا 91 2
 62,00 كثيرا 93 3
 69,33 كثيرا 114 4
 87,33 كثيرا 131 5
 90,00 كثيرا 135 6
 93,33 كثيرا 141 7
 94,00 كثيرا 141 8
 91,33 كثيرا 137 9
 88,67 كثيرا 133 11
 84,67 كثيرا 127 11

 المحور الثاني.تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة  ( يوضح56رقم ) الجدول

اعاله الموضح لنتائج االجابات لمطمبة المتربصين  16من خالل الجدول رقم 
السنة الثالثة ليسانس  و السنة الثانية ماستر حول التساؤالت المطروحة بخصوص 
المعمم وفق المقاربة بالكفاءاتو التابعة لممحور الثانيحيث أتت اإلجابات محددة بأكثر 

 : تكرارات عمى التوالي
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 و المتعمق بـ يقوم المعمم بالتعدية الراجعة و تصحيح االخطاء بتكرار اإلجابة  1س
 0 87033و الممثل بنسبة  131عمى كثيرا 

 و المتعمق بـ يعطي  المعمم في األسموب وقت لممتعمم لمعمل بمفرده بتكرار  2س
 0 61و الممثل بنسبة  91اإلجابة عمى كثيرا 

 وقت لمتكرار و المنافسة بتكرار اإلجابة عمى كثيرا  و المتعمق بـ يعطي المعمم 3س
 0 62و الممثل بنسبة  93

 و المتعمق بـ يسعى المعمم استخدام االساليب مع مجموعة كبيرة من الطالب  4س
 69033و الممثل بنسبة  114بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

 لوسائل و المتعمق بـ يقدم المعمم العمل بمعنى يختار المحتوى ويستخدم ا 5س
و الممثل  131السمعية البصرية طبقا لما تتطمبو الميارة بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

 0 87033بنسبة 
 و المتعمق بـ يحدد المعمم النشاط الحركي الذي يشكل موضوع التعمم بتكرار  6س

 0 91و الممثل بنسبة  135اإلجابة عمى كثيرا 
 و  141تكرار اإلجابة عمى كثيرا و المتعمق بـ يتواصل ايجابيا مع المتعمم ب 7س

 0 93033الممثل بنسبة 
 و المتعمق بـ يعتبر المتعمم محور العممية التعمميةبتكرار اإلجابة عمى كثيرا  8س

 0 94و الممثل بنسبة  141
 و المتعمق بـ التركيز عمى الكفاءات المستعرضة في االنشطة التعميمية بتكرار  9س

 0 91033بنسبة  و الممثل 137اإلجابة عمى كثيرا 
 و المتعمق بـ جعل المتعمم يوضفمدموعة من اإلمكانيات بتكرار اإلجابة عمى  11س

 0 88067و الممثل بنسبة  133كثيرا 
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 و المتعمق بـ االىتمام بتنمية االنشطة الفكرية ةالتحكم في توظيف  11س
 0 84067و الممثل بنسبة  127المعارفبتكرار اإلجابة عمى كثيرا

المحسوبة  ²اختبار حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كاليأتي ناتج 
المحددة ليا عند 43077و التي كانت اكبر من القيمة الجدولية  77035المقدرة بـ و 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل  31و درجة الحرية  1015مستوى الداللة 
 اإلجابات 0و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب في صدفة 

 
 ( يوضح نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور الثاني.54رقم ) شكل بياني
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 المحور الثالث  :المتعمم وفق المقاربة بالكفاءات -1-3

النسبة  االكثر تكرارا االسئمة
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 32067 72013 21 1015 94,00 كثيرا 141 1
 93,33 كثيرا 141 2
 91,33 كثيرا 137 3
 88,00 كثيرا 132 4
 91,33 كثيرا 137 5
 90,67 كثيرا 136 6
 94,67 كثيرا 142 7
 48,00 احيانا 72 8

 تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور الثالث. ( يوضح57رقم ) الجدول

اعاله الموضح لنتائج االجابات لمطمبة المتربصين  17من خالل الجدول رقم 
السنة الثالثة ليسانس  و السنة الثانية ماستر حول التساؤالت المطروحة بخصوص 
المتعمم وفق المقاربة بالكفاءات التابعة لممحور الثالث حيث أتت اإلجابات محددة بأكثر 

 تكرارات عمى التوالي :

 بتكرار اإلجابة  ت تبرز وتنمي ميارات التمميذو المتعمق بـ المقاربة بالكفاءا 1س
 0 94و الممثل بنسبة  141عمى كثيرا 

 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تتطمب من المتعمم انجاز نشاط والقيام بو 2س 
 0 93033و الممثل بنسبة  141بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 
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 لمتعمم بتكرار اإلجابة الرصيد لدى ا و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات  تزيد 3س
 0 91033و الممثل بنسبة  137عمى كثيرا 

 و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تكسب التمميذ قدرة التعمم لنفسو و إسقاطيا  4س
 0 88و الممثل بنسبة  132في حياتو اليومية بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

 يف معارفو في و المتعمق بـ المقاربة بالكفاءات تدرب المتعمم عمى توظ 5س
و الممثل بنسبة  137الوضعيات المختمفة التي يواجييا بتكرار اإلجابة عمى كثيرا 

91033 0 
 بتكرار اإلجابة  و المتعمق بـ يمارس المتعمم مسؤوليتو عمى التوالي بالتنفيذ 6س

 0 91067و الممثل بنسبة  136عمى كثيرا 
 بتكرار اإلجابة عمى كثيرا  و المتعمق بـ يتعود التمميذ عمى احترام اآلخرين 7س

 0 94067و الممثل بنسبة  142
 بتكرار اإلجابة عمى  التمميذ القرارات الخاصة بعممية التنفيذ و المتعمق بـ يتخذ 8س

 0 48و الممثل بنسبة  72احيانا

المحسوبة  ²ليأتي ناتج اختبار حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كا
المحددة ليا عند 32067و التي كانت اكبر من القيمة الجدولة  72013المقدرة بـ و 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل  21و درجة الحرية  1015مستوى الداللة 
 و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب في اإلجابات 0صدفة 
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 محور الثالث.نسب تكرار اإلجابات ألسئمة ال ( يوضح55رقم ) شكل بياني

 التدريس أساليبالمحور الرابع  : -1-4

النسبة  االكثر تكرارا االسئمة
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 43077 64087 31 1015 52,67 احيانا 79 1
 91,33 كثيرا 137 2
 80,00 كثيرا 121 3
 47,33 احيانا 71 4
 50,67 كثيرا 76 5
 37,33 احيانا 56 6
 66,00 كثيرا 99 7
 47,33 احيانا 71 8
 92,67 كثيرا 139 9
 96,67 كثيرا 145 11
 95,33 كثيرا 143 11

 تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور الرابع. ( يوضح58رقم ) الجدول
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لنتائج اإلجابات لمطمبة المتربصين أعاله الموضح  18من خالل الجدول رقم 
السنة الثالثة ليسانس  و السنة الثانية ماستر حول التساؤالت المطروحة بخصوص 
أساليب التدريس التابعة لممحور الرابعحيث أتت اإلجابات محددة بأكثر تكرارات عمى 

 التوالي :

 يس وفق و المتعمق بـ يعتبر األسموب أألمري أفضل األساليب مالئمة لمتدر  1س
 0 52067و الممثل بنسبة  79المقاربة بالكفاءاتبتكرار اإلجابة عمى احيانا

 و المتعمق بـ يتم اختيار األسموب الذي  يستجيب فيو التمميذ مباشرة لنداء  2س
 0 91033و الممثل بنسبة  137المدرس بتكرار اإلجابة عمى كثيرا

 يعطي وقت لممتعمم لمعمل و المتعمق بـ يتم اختيار األسموب التدريسي الذي  3س
 0 81و الممثل بنسبة  121بمفرده بتكرار اإلجابة عمى كثيرا

 و المتعمق بـ في األسموب التدريسي تكون التغذية راجعة تصحيحية بشكل  4س
 0 47033و الممثل بنسبة  71فرديبتكرار اإلجابة عمى احيانا

 يب مالئمة لمتدريس و المتعمق بـ تعتبر األساليب الغير مباشرة أكثر األسال 5س
 0 51067و الممثل بنسبة  76وفق ا لمقاربة بالكفاءاتبتكرار اإلجابة عمى كثيرا

 و المتعمق بـ األسموب التبادلي أكثر األساليب نجاعة لمتدريس وفق المقاربة  6س
 0 51067و الممثل بنسبة  56بالكفاءات بتكرار اإلجابة عمى احيانا

 الطرائق إلى بناء المتعمم لمعارفو بنفسو من و المتعمق بـ تيدف أساليب و  7س
 0 66و الممثل بنسبة  99خالل النشاط بتكرار اإلجابة عمى كثيرا

 و المتعمق بـ  طريقة االستكشاف والتقصي أكثر طرق التدريس فعالية في  8س
 0 47033و الممثل بنسبة  71تنمية التفكير العممي بتكرار اإلجابة عمى احيانا
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 يتم اختيار األساليب التي تركز عمى الممارسة والتجريب بتكرار  و المتعمق بـ 9س
 0 92067و الممثل بنسبة  139اإلجابة عمى كثيرا

 و المتعمق بـ اختيار األساليب التي تنمية الميارات الفكرية والعمميات العقمية  11س
 0 96067و الممثل بنسبة  145لدى المتعممبتكرار اإلجابة عمى كثيرا

  عمق بـ زيادة قدرة المتعمم عمى تخزين واسترجاع المعموماتبتكرار و المت 11س
 0 95033و الممثل بنسبة  143اإلجابة عمى كثيرا

المحسوبة  ²ليأتي ناتج اختبار حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كا
المحددة ليا عند 43077و التي كانت اكبر من القيمة الجدولية  64087المقدرة بـ و 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل  31و درجة الحرية  1015مستوى الداللة 
 و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب في اإلجابات 0صدفة 

 
 لمحور الرابع.نسب تكرار اإلجابات ألسئمة ا ( يوضح56رقم ) شكل بياني
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 المحور الخامس  :المحتوى -1-5

النسبة  االكثر تكرارا االسئمة
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 41011 55077 27 1015 72,67 كثيرا 119 1
 58,67 أحيانا 88 2
 37,33 نادرا 56 3
 46,67 أحيانا 71 4
 59,33 كثيرا 89 5
 70,00 كثيرا 115 6
 66,00 كثيرا 99 7
 86,67 كثيرا 131 8
 64,67 كثيرا 97 9
 71,33 كثيرا 117 11
 79,33 كثيرا 119 11
 92,00 كثيرا 138 12

 تكرار ونسب اإلجابات ألسئمة المحور الخامس. ( يوضح59رقم ) الجدول

أعاله الموضح لنتائج اإلجابات لمطمبة المتربصين  19من خالل الجدول رقم 
السنة الثالثة ليسانس و السنة الثانية ماستر حول التساؤالت المطروحة بخصوص 
المحتوى  و التابعة لممحور الخامس حيث أتت اإلجابات محددة بأكثر تكرارات عمى 

 التوالي :
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 بتكرار اإلجابة ت تدريجيا  تقديم المحتوى وفق المقاربة بالكفاءاو المتعمق بـ  1س
 0 72067و الممثل بنسبة  119عمى كثيرا

 بتكرار اإلجابة  يتم احترام الفروق الفردية في اختيار المحتوىو المتعمق بـ  2س
 0 58067و الممثل بنسبة  88عمى احيانا

 يستعان أثناء اختيار المحتوى التعميمي  باختبار كشف المستوى و المتعمق بـ  3س
 0 37033و الممثل بنسبة  56جابة عمى نادرابتكرار اإل

 يسمح المحتوى التعميمي بتقويم الكفاءة من خالل معايير تحدد و المتعمق بـ  4س
 460670و الممثل بنسبة  71بتكرار اإلجابة عمى احياناسابقا

 يتم اختيار المحتوى التعميمي الذي ينمي ميارات التفكير العميا و المتعمق بـ  5س
و الممثل بنسبة  89بتكرار اإلجابة عمى كثيرا التحميل و الربط لمتمميذ مثل

590330 
 المحتوى التعميمي إذا تحكم فيو المتعّمم فإنو يستطيع أن يبرىن و المتعمق بـ  6س

 710و الممثل بنسبة  115بتكرار اإلجابة عمى كثيراعمى كفاءتي
 بتكرار  الكفاءةيتم اختيار المحتوى التعميمي حسب ما تفرضو و المتعمق بـ  7س

 0 66و الممثل بنسبة  99اإلجابة عمى كثيرا
 يعبر المحتوى التعميمي عن األىداف النفسو حركية المراد و المتعمق بـ  8س

 860670و الممثل بنسبة  131بتكرار اإلجابة عمى كثيراتحقيقيا من الكفاءة
 يمكن المحتوى من تحديد المستوى والقدرات الذىنية و المتعمق بـ  9س

 0 64067و الممثل بنسبة  97بتكرار اإلجابة عمى كثيرااالستعدادات والميول و 
 يييئ المحتوى التعميمي المعمم لعممية التدريس بجميع مكونا و المتعمق بـ  11س

 0 71033و الممثل بنسبة  117بتكرار اإلجابة عمى كثيراومواقفيا
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 ة لمطالب لتحقيق المحتوى التعميمي يمثل المعارف الضروريو المتعمق بـ  11س
و الممثل بنسبة  119بتكرار اإلجابة عمى كثيراكفاءات معرفية و حركية معينة 

79033 0 
 ينمي المحتوى التعميمي قدرة التالميذ عمى معرفة الخطأ و المتعمق بـ  12س

 0 92و الممثل بنسبة  138بتكرار اإلجابة عمى كثيراوالصواب من الناحية العممية

المحسوبة  ²حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كاليأتي ناتج اختبار 
المحددة ليا عند 41011و التي كانت اكبر من القيمة الجدولية  55077و المقدرة بـ 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل  27و درجة الحرية  1015مستوى الداللة 
 اإلجابات 0و الرسم البياني الموالي يبين فارق النسب في صدفة 

 
 نسب تكرار اإلجابات ألسئمة المحور الخامس ( يوضح57رقم ) شكل بياني

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

س  9س  8س  7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س 
15 

س 
11 

س 
12 



 

 

88 

 مقارنة الفرضيات بالنتائج : -2

 من خالل الدراسة التي أجراىا الطالبان:

 اإلستنتاجات:           -2-1

  من خالل الدراسة النظرية واالستبيانات المقدمة والنتائج المدونة في الجداول والتي
 تم معالجتيا إحصائيا توصل الطالبان الباحثان إلى االستنتاجات التالية: 

 نحو الطمبة المقبمين عمى التخرج اتجاىات تحقيقا لمفرض األول الذي يدلي 
حيث من  سمبية منظور المقاربة بالكفاءات تعميم مادة التربية البدنية و الرياضة وفق

نسبيا توالي الموضحة لنتائج اإلجابات و عمى ال 15/16/17/18خالل الجداول رقم 
 0سمبيالمئوية فإن الفرض 

 مناقشة الفرضيات: -2-2

والميدانية وذلك من حل العمل من حيث الجوانب العممية من خالل اإلنجاز المنظم لمرا
ث التي تم صياغتيا بشكل دقيق و واضح ،قام الطالبان أجل معالجة مشكمة البح

 الباحثان بمناقشة الفرضية 0

 مناقشة الفرضية االولى: -2-3

حو تعميم مادة التربية اتجاىات الطمبة المقبمين عمى التخرج ن تمثمت فرضيتنا في
الخام ، فبعد معالجة النتائج الرياضية وفق منظور المقاربة بالكفاءات سمبيةالبدنية و 

 ²إحصائيا ليأتي نتاتج اختبار حسن المطابقة دال احصائيا استنادا عمى قيمة كا
المحددة ليا عند مستوى الداللة 32067المحسوبة والتي كانت اكبر من القيمة الجدولة 

و ىو ما يعبر ان اإلجابات ليست محل صدفة ،وىذا ما  21و درجة الحرية  1015
 يؤكد عمى صحة الفرضية0
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 اإلقتراحات والتوصيات: -2-4

 ضرورة العمل عمى تطوير المناىج الجديدة وفق منظور المقاربة بالكفاءات 0 -

ضرورة اإللمام بجميع المعارف العممية و التطبيقية من أجل بناء برامج مبنية عمى -
 أسس صحيحة ومقننة0 

عن طريق  ضرورة الرفع من القدرات المعرفية لذى الطمبة في مجال التربية البدنية-
 دورات تكوينية ممتقيات وعممية0

 ضرورة إجراء بحوث ودراسات مشابية ومماثمة0 -
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 الخالصة عــامة:

لقد أكد الكثير من العمماء والباحثين في مجال التربية البدنية والرياضية عمى 
ضرورة العمل عمى أسس عممية صحيحة تحت اشراف اطارات مؤىمة عمميا وعمميا 

 لمرفع من مستوى  االنجاز التربوي الرياضي 0وذلك 

ومن ثم جاء موضوع بحثنا الذي ييدف إلى التعرف عمى ماىية تعميم التربية 
 البدنية وفق منظور المقاربة بالكفاءات لدى الطمبة المقبمين عمى التخرج0

قمنا  بتقسيم البحث إلى بابين ،باب الجانب  إليوولتحقيق اليدف المراد الوصول 
ظري وباب الجانب التطبيقي ،يشمل الجانب النظري عمى فصمين : "أساليب الن

التدريس الحديثة ، المقاربة بالكفاءات أما الجانب التطبيقي إشتمل عمى فصمين :حيث 
الميدانية )المنيج ،عينة تناولنا في الفصل األول منيجية البحث وجراءتو 

إختبار حسن  انات متمثمة في )وفي الفصل الثاني تم إجراء استبي 0الخ(،0البحث0
 المطابقة(  وبعد عرض النتائج وتحميمييا تبين لنا تحقيق الفرض األول الذي يدلي

تعميم مادة التربية البدنية و الرياضة وفق  نحو الطمبة المقبمين عمى التخرج اتجاىات
عمى  15/16/17/18حيث من خالل الجداول رقم  سمبية منظور المقاربة بالكفاءات

وفي األخير  سمبيتوالي الموضحة لنتائج اإلجابات و نسبيا المئوية فإن الفرض ال
قتراحات وتوصيات، حيث حاولنا  تطرقنا إلى مناقشة الفرضية ،ثم خرجنا باستنتاجات وا 
تزويد واثراء المكتبة الجزائرية ،و المتطمع لبحثنا بمعمومات خاصة عمى التربية البدنية 

 وفق منظور المقاربة بالكفاءات عمى أسس عممية وميدانية في مجال التعميم الحديث0

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمالحق
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