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إلى الوالدین الكریمین أطال هللا في 

 عمرھما .

 :إلى اخوتي و قرة عیني
 *عبد الرحمن*محمد*اشرفابراھیم

إلى كل أفراد عائلة زمالي كبیرا و 
 صغیرا

الدكاترة تقدیرا و كل األساتذة و إلى 
 احتراما و عرفانا

 كل االحباب في الجزائر العمیقةإلى 

إلى كل أساتذة التربیة  البدنیة و 
 الریاضة خاصة أساتذة الطور الثانوي

 إلى زمالء الدفعة خاصة

 إلى كل األصدقاء و األھل و األقارب

 إلى كل من یسعى في طلب العلم

 طروحةإلى ھؤالء جمیعا أھدي ھذه األ

 

 

 



 

 

 

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحمد ھلل و كفى ، و الصالة و السالم على المصطفى
 د،ــما بعأ

أتقدم بالشكر و التقدیر و االمتنان للصدیق و 
األستاذ  األخ العزیز المشرف على ھذه الرسالة 

یوسف لما أبداه من توجیھات  الدكتور حرشاوي
ومعلومات قیمة و متابعة إلخراج ھذه االطروحة 

 بشكلھا النھائي. 

أتقدم بالشكر الجزیل للدكتوربومسجد عبد 
القادر على مساعداتھ المستمرة، و األخ الدكتور 

 قوراري بن علي على نصائحھ الوجیھة .

 قرین سماعینأتقدم بالشكر الجزیل إلى االخ 
ھ الفضل الكبیر في كتابة وإخراج التي كان ل

 ھذه الرسالة في شكلھا النھائي. 

لى اساتذة مادة التربیة البدنیة و إو 
الریاضیة بثانویتي وادي تلیالت و قاصدي مرباح 

الحبیب كحلول فتحي                  أ.    :
 . اوشفون عليأ

بالشكر إلى كل من ساھم من قریب أو من  و أتقدم
 بعید في إتمام ھذه الدراسة.

و أخیرا أتقدم بالشكر و التقدیر إلى زمالء 
 .الدفعة 
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لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 البحث:مقدمة  -1

م من الكبار كیفیة التغلب عني في صورھا األولى التعلّ ھا تَ إذ أنّ  الزمت التربیة منذ نشأتھا الحیاة

وقد ظلت ھكذا لفترات طویلة إلى أن  والصراع معھا، ،ومواجھة الطبیعة ،على مصاعب الحیاة

و  ،أوالقلة حیث كان التعلیم ،أصبحت في المجتمعات الطبقیة امتیازا طبقیا حكرا على الصفوة

وتحدیدا في القرن  ،وتعقدھا ،ومع تطور الحیاة فقط على أبناء المیسورین والنبالء، ْینالتربیة قاصر

وبدأ مصطلح التدریس یظھر عند بعض المفكرین أمثال ، العلوم في التطورالعشرین بدأت 

لم یعطھا المدلول  ھالذي قام بتفسیر كلمة "الدیداكتیك" على أنھا علم التدریس لكنّ  1976"قالكسون"

 ،ةالدیداكتیك العامّ  :اثنین ز بین مصطلحینفقد میّ  1971أما "فولكي"  الحقیقي المرتبط بھا،

أعطى تعاریف ال تتماشى مع  إالّ أنّھ الدیداكتیك التجریبیة، إلیھما وأضاف لخاصة،والدیداكتیك ا

 فھو یعني بالدیداكتیك المواد التي یتمّ  1973أما في معجم "كولیدراي" الجانب التربوي للمصطلح،

التدریس  في قاموس علم التربیة أنّ  1979ویذھب "الیف" لیھا لغرض التدریس،إاللجوء 

 . )33، صفحة 2006(غریب،  ویأتي التثقیف بواسطة التعلیم، اطنعت(وصف) للنش

والمفكرین حول مصطلح التدریس إال أن ھناك عدة  ،بین المفسرین الموجود ورغم التضارب

لوك الظاھري و بالسّ  ،مفالمدرسة السلوكیة اھتمت بالمعلّ  ،مدارس حاولت إعطاء تفسیر لھذه العملیة

ھا في دمجُ  و المكتسبات التي تمَّ  ،التدریس ھو تلك المھارات ھذا االتجاه أنّ أصحاب بحیث یرى 

أما االتجاه الثاني فھو المدرسة االنسانیة التي اھتمت بالمعلم كانسان  شخصیة المعلم (كفاءة المعلم).

بیّنت مدى و ،مسؤولیاتھحدّدت لھ و ،حقوقھ حیث ضمنت لھ ولمن حولھ من أفراد، ،مفید لنفسھ

وركزت على التغذیة الراجعة من أجل تحسین سلوك  ،ره بالمجتمع الذي یعیش فیھو تأثّ  ،تأثیره

م في تعلیم زت على آثار ما ینتجھ المعلّ فھو المدرسة النفعیة التي ركّ  ،أما االتجاه الثالث المتعلم،

(فاتحي،  المخرجات دون عملیاتھا المرحلیةب ھذه المدرسة وتھتم ،و سلوكھ الدراسي ،المتعلم

 .)23-22، الصفحات 2009

و أھدافھ و  ،سارعة شملت مفھومھتالم التطوراتعرف التدریس في العصر الحدیث سلسلة من 

و السریعة في  ،وغیر ذلك. وكان ذلك كلھ نتیجة التطورات الھائلة ،جیاتھیواسترات ،وطرقھ ،أسالیبھ

وكان من الطبیعي أن یؤثر ذلك كلھ  في التدریس، أین برز تدریب  والتكنولوجي. ،العلمي ینالمیدان

وقد تركز في محاوالت  المعلمین القائم على األھداف في نھایة الستینات من القرن الماضي،

بصیاغتھ بصورة تمحورت أساسا حول تعریف الھدف البیداغوجي، وذلك  التيالتدریس باألھداف 
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وكذا  وصحیحة تبرز بوضوح السلوك المنتظر من التلمیذ  في صورة نشاط تعلیمي، ،دةمحدّ 

االفراط في استخدام  ،غیرأنّ  )48، صفحة 2004(عدس،  المواصفات التي تستخدم في التقویم

ن أصبحت ألى درجة إھداف البیداغوجیة أدى الى عدة انحرافات منھا: تجزئة الفعل التربوي ألا

بیئة المتعلمین، و نتیجة لھذه  عین االعتبارعدم األخذ بإلى جانب  المواد منفصلة فیما بینھا

وذلك في الوالیات المتحدة  ،أوالمقاربة بالكفاءات ،االنحرافات ظھرت بیداغوجیة الفروقات

 )34، صفحة 2004(عدس،  بعد ذلك في جمیع  دول العالم . توانتشر، 1968ریكیة سنة االم

ة من جذور عدة نظریات منھا التربیة القائمة على المقاربة بالكفاءات مستمدّ  نّ ألى إوتجدر االشارة 

و نلمس أسسھا النظریة في أعمال  ،ومتأثرة و بقوة من تطورھا ،والبنائیة  ،والمعرفیة ،السلوكیة

 "جون دیوي"و" بیاجیھ" .

وتوجد حالیا حركة واسعة للتفكیر حول مفھوم  الكفاءات، وقد تناولتھ كثیر من الدراسات بشكل 

، أین حلل بدقة كبیرة مفھوم الكفاءة. و ray"1996أبرزھا كتابات "راي  ولعلّ  ،وعمیق ،لمفصّ 

بیداغوجیة األھداف ھم اآلن أقرب بكین اب الذین ال یزالون متمسّ أغلب الكتّ  نّ أتجدر االشارة الى 

الذي  hameline "1979" ودراسة "delandsheereومنھم:"  ،إلى المعنى الحالي لمفھوم الكفاءة

أھداف التحكم في مقابل أھداف ولبیداغوجیة " والبحث في ا ،یستخدم  معظمھ حول التقویم

، وفي منتصف  )87، صفحة 2009(جوناییر، قرب الى مفھوم الكفاءة أالتحویل". وھو ما یجعلھ 

وفي كثیر من المراجع  ،ما اصطلح على تسمیتھ "بیداغوجیة االدماج" "dekatelالثمانینات یقترح"

المشكالت" التي كان تعریفھا قریبا من  التي نشرت في ھذه المرحلة استخدم مصطلح :"حلّ 

عطي الیوم لمفھوم الكفاءة. ویؤكد االتجاه الحالي للبرامج الدراسیة على مفھوم أالذي  التعریف

ھم على تصور مواقف ثّ لى عدم التدریس بطریقة التلقین، وحإالكفاءة، ویرمي الى دعوة المعلمین 

وانجاز المشاریع التي تستدعي اشراك المتعلم في العملیة  ،المشكالت تعلیمیة موجھة نحو حلّ 

في وضعیة "المشكلة"، وھي عبارة عن وضعیة مصطنعة یتركھا  ھوضعبالتعلیمیة، والتي تتجسد 

 ومعلوماتھم، ،معارفھملى إعادة النظر في إأوتناقض یقودھم  ،المعلم بحیث یضع تالمیذه أمام عقبة

وایجاد جواب یفسر ھذا التناقض أ ،الجتیاز ھذه العقبة وإلى البحث عن حلّ  ،لى التساؤلإویدفعھم 

أھم المدارس التي تناولت ھذه الوضعیة ھي المدرسة  ، ولعلّ )101، صفحة 2009(فاتحي، 

السلوكیة بحیث یرى أصحاب ھذا االتجاه أن التفكیر یقوم على االرتباط، و یرون أن السلوك 

والخطأ. و معنى ذلك أنھ عندما یصادف االنسان مشكلة ما یحاول حلھا  ،یتضمن عملیات المحاولة

وواضح أن ھذه االستجابات مرتبطة بموضوعات  ،وردود االفعال التي یمتلكھا ،باالستجابات
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و  ،و تتباین ھذه االستجابات على أساس قوة ارتباطھا بالموضوع ،أخرى غیر المشكلة التي یجابھھا

،وبالتالي  )87، صفحة 2009(جوناییر، على أساس موقعھا من التنظیم الھالمي للعادات المتعلمة 

واالستجابات (المخرجات) یتم  ،ن السلوكیون یرون أن االرتباط القائم بین المثیرات(المدخالت)فا

خالفا لذلك یرى االتجاه الجشطالتي أن التعلم ینطوي على نوع التنظیم  أو تفكیر ،بدون تأمل

حل المشكالت عملیة معرفیة داخلیة،  أنّ  على ھذا االتجاه یؤكد االدراكي المحیط بالفرد، لذلك فانّ 

،  )37، صفحة 2004(عدس، ذا لم یتم الشعور بھا إوحسب رأي "كوھلر" فان المشكلة ال یتم حلھا 

وبذلك یكون الشعور بالمشكلة ھو أول خطوة في التعلم، وقد ظھر اتجاه ثالث تناول المقاربة 

ف المقاربة بالكفاءات ب :"ذلك النشاط الذھني وھو االتجاه المعرفي الذي یعرّ  ،بالكفاءات باسھاب

ومكونات مواقف المشكلة معا، وذلك  ،المعرفي الذي یتم فیھ تنظیم التمثیل المعرفي للخبرات السابقة

مستویات الویختلف حل المشكالت حسب ، )88، صفحة 2009(جوناییر، من أجل تحقیق الھدف " 

مستوى الحسي وصوال الى الوھو  ،الفرد عملیة الحل، بدایة من المستوى األدنى فیھا التي یعالج

 دة .و األشكال في محاولة لصیاغة  فرضیات مجرّ  ،و الرموز ،معالجة الصورة

وذلك  ،لتدریسباع المقاربة بالكفاءات في اوعلى أساس ذلك دعت المدارس الثالث الى اتّ 

 ،والنفسیة للتالمیذ، ویتجلى ذلك جلیا في مادة التربیة البدنیة ،والمھارات الحركیة ،لتنمیة المعارف

ینقسم إلى  الذيوالمعرفي إلى الجانب النفسي  ،تعدى دورھا تطویر الجانب البدني حیث والریاضیة

 ،ولوم الذات ،والخوف ،قلقالتخلص من المشكالت النفسیة كالیتمثّل في  ین أولھمایشقین أساس

ودافعیة  ،والتصور الذھني ،تنمیة المھارات النفسیة كاالنتباهیتمثّل في الثاني  والكآبة ... والشقّ 

وتعتبر ھذه األخیرة من سمات الشخصیة في المجال التربوي نظرا لتأثیرھا  ،والثقة بالنفس ،االنجاز

والتربوي الثقة بالنفس في ثالثة  ،و مردود التالمیذ، ولھذا تناول علماء النفس الریاضي ،على أداء

والتي تعتمد على مفھوم كفاءة الذات كشرط أساسي  ،مداخل. أولھا: نظریة فعالیة الذات "باندورا"

لى " قدرة ألداء بكفاءة في المواقف التنافسیة التي یشترك فیھا الفرد الریاضي، حیث تشیر الكفاءة إل

وعلى ھذا فكلما نفع  ،الفرد على عمل ما یحتاجھ، أو القدرة على أداء المھارات بصفة خاصة "

مفھوم كفاءة الذات لدى نظریة  مستوى كفاءة الذات ارتفع انجاز األداء لدى الفرد. وعندما نالحظ أنّ 

ویستطیع انجاز  ء،نھ كفوھو اعتقاد الفرد أ ،"باندورا" یعبر عن جانب ھام من مفھوم الثقة بالنفس

د أو مستوى كفاءة الذات لدى الریاضي ھي التي تحدّ  ،درجة أنّ  لنا یتضح بنجاح وفعالیة یرید ما

 تدلّ كفاءة الذات  أنّ  واالبتعاد عنھا، وھذا یشیر إلى ،ودخولھ المواقف التنافسیة ،مدى إمكانیة إقبالھ

. أما االتجاه الثاني فھو نظریة )35، صفحة H.cox ،2005( لثقة بالنفس لدى الریاضيعلى ا
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) التي  تعتبر النظریة الوحیدة التي تھتم بوصف وشرح 1978، 1981واقعیة الكفایة ل: "ھارتر" (

 ،لكي یكونوا أكفاء في مجاالت االنجاز المعرفیة، والبدنیة عوندفیُ التنبؤ، ، حیث توضح أن األفراد 

وفشلھم،  ،محاوالت نجاحھم دمل المسؤولیة عنتوتك ،واالجتماعیة، من منطلق الشعور بالكفایة

تھم في المجال الریاضي یكونون أكثر إقباالً على االریاضیین الذین یدركون كفاء أوبمعنى آخر فإنّ 

تھم منخفضاً االمشاركة في المواقف التنافسیة الریاضیة، بینما الریاضیین الذین یكون إدراكھم لكفاء

-Perreaut( وال یقبلون على المشاركة في المواقف الریاضیة التنافسیة ،ونفإنھم ال یستمرّ 

pierre ،2000 من أھم النظریات التي تناولت الثقة بالنفس في المجال  ولعلّ  .)160، صفحة

تھتم بإیضاح العالقة بین إدراك ـ "نیكولز" التي نظریة إدراك القدرة لوالتربوي ھي  ،الریاضي

یتوجھ الریاضي إلیھ لتحقیقھ، بمعنى آخر  ذيومدى صعوبة الھدف (الواجب) ال ،الریاضي لقدرتھ

 ھذا األساس، وإدراكھ لقدرتھ، وعلى ،بمعرفتھ هتوضح األھداف التي یتجھ الریاضي إلنجازھا تأثر

ل سلوك الریاضي إلنجاز الھدف الذي اختاره سوف یختلف من حیث مستوى األداء، ومعدّ  فإنّ 

ھھم نحو ن في توجّ وختلف الریاضییولھذا  واإلصرار على تحقیقھ. ،الجھد المبذول، والمثابرة

ھما یعكسان حكما إلدراك نوعین من األھداف، ھما ھدف " المھمة " وھدف " الذات " نظراً ألنّ 

 .)19، صفحة 2004(نورالدین،  .فھوم النجاح والفشلالریاضي لم

 و تداخل في المدارس التي تناولت عناصر البحث بحیث أنّ  ،أنھ یوجد تكامل مما سبق و نالحظ   

من علم النفس السلوكي، و وربطھ بالثقة بالنفس استمد جذوره  ،التدریس وفق المقاربة بالكفاءات

ستند بصفة خاصة للنظریة البنائیة یمن جوانب أخرى من علم النفس المعرفي، كما أنھ 

(Constructivisme)  التي تعد نظریة نفسیة لتفسیر التعلم، وأساسا رئیسیا من األسس النفسیة

بل لدیھ خبرات سابقة لبناء المنھاج المدرسي، إذ ترى أن الطفل ال یأتي إلى المدرسة بعقل فارغ، 

یمكن البناء علیھا، حیث یتعلم من الخبرات التي یعیشھا، ویفسر ھذه الخبرات بناء على ما یعرفھ، و 

ثم أن بناء المعرفة عملیة تفاوضیة  ، وعلیھ فالمعرفة تبنى و ال تنقل ،األسباب المنطقیة حولھا یعطي

(فرید،  و تكوین المعنى ،في اإلدراكاجتماعیة، أي عن طریق الشراكة بین المتعلم و المعلم 

وكل ھذه العملیات تؤدي بالفرد الى تطویر الثقة بالنفس حسب نظریة فعالیة  .)05، صفحة 2005

  ألداء بكفاءة في المواقف التنافسیة التيل كفاءة الذات كشرط أساسيالذات لباندورا التي تعتمد على 

 )22، صفحة 2011(سھیلة، الفرد الریاضي. فیھا یشترك

   . 
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تتمحور ھذه الدراسة حول جانب مھم من الجوانب التي یعمل التدریس وفق المقاربة 

وھو الجانب النفسي الذي یتمثل في مھارة الثقة بالنفس، والتي أصبحت  ،بالكفاءات على تنمیتھا

و الرفع من قدرات الفرد. بحیث تھدف الى  ،واإلنجاز الریاضي ،في تطویر األداء ھاّما تلعب دورا

 حسب وھذا على ،معرفة دور التدریس وفق المقاربة بالكفاءات في تطویر مھارة الثقة بالنفس

  الجنسین.على حسب وكذا  ،اختالف المستویات

في المیدان حیث یقول نور  ووجد الباحث تطابق في األفكار مع بعض الباحثین، ومشكلة

میدان التدریس في میدان التربیة البدنیة،  شھدهیعلى الرغم من التطور العلمي الذي الدین صدقي :" 

عمل على تطویر الجوانب البدنیة، النفسیة، الحركیة، وكذا تحسین كفاءة األداء ی ھأثبت أن ذيوال

وٕامكانیة تأثیره  ،یكتنفھ بعض الغموض في مدى والرفع من قابلیات اإلنسان الوظیفیة إال أنھ ال یزال

ویقول أسامة كامل:"إن ،)20، صفحة 2004(نورالدین،  على المھارات النفسیة ومنھا الثقة بالنفس"

القائمة على االنتقال من المقاربة باألھداف القائمة على األھداف التعلیمیة، ثم إلى المقاربة بالكفاءات 

إدماج المكتسبات، یبین الحركیة الكبیرة التي أصبحت تمیز األبحاث في الحقل التربوي. فلم تعد 

المسألة مطروحة على التناقضات الموجودة بین التربیة التقلیدیة والتربیة الجدیدة في العملیة 

، 2010(أسامة كامل،  ة" .التربویة، وإنما أیھما أكثر خدمة للمتعلم خاصة في تطویر مھاراتھ النفسی

یقول في دراستھ :" ھل یمكن للتدریس بالمقاربة فإنّھ  2008أما زین الدین بوعامر،  )22صفحة 

(بوعامر،  بالكفاءات أن یطور المھارات النفسیة للتلمیذ المغربي و یخلصھ من مشاكلھ النفسیة ؟"

في دراستھ أن :"التدریس وفق المقاربة  2009 جاكوب موریسذكر و  )4، صفحة 2008

(عبد  لھ أثره على التحصیل الدراسي لكن لم یعرف أثره على الجوانب النفسیة للتالمیذ ".بالكفاءات 

 )36، صفحة 2010القادر، 

و بشكل عام تأسست فكرة الدراسة من مالحظة میدانیة من طرف المختصین في مجال    

 ،و الدراسیة رغم توفر التلمیذ على المھارة ،و الریاضیة من تدني النتائج الریاضیة ،التربیة البدنیة

بحیث حاولت  وذلك منذ اعتماد المدرسة الجزائریة للمقاربة بالكفاءات كنمط للتدریس. ،و المعرفة

الذي فیھا خصوصیات المنھج المسحي  ةتقدیم الموضوع وفق خطة علمیة منھجیة سلیمة مراعی

أجریت على تالمیذ قد و  ،و الثاني للدراسة التطبیقیة ،بابین أساسین األول للدراسة النظریةیتضّمن 

للدراسة المیدانیة التي واستخدم من خاللھا اختبار الثقة بالنفس كأداة  ،سنة) 18-15الطور الثانوي (

لتدریس وفق المقاربة بالكفاءات في تطویرمستوى الثقة بالنفس من خالل اأسفرت عن وجود دور

 حصص التربیة البدنیة و الریاضیة .

 

6 



لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 :مشكلة البحث - 2

وإكسابھ مجموعة من الخصائص  تسعى المنظومة التربویة إلى تطویر جوانب شخصیة التلمیذ ،

المعرفیة، واالجتماعیة، والحسیة الحركیة، و الوجدانیة، والنفسیة التي تجعلھ قادرا على مواجھة 

الحیاة، ولكي تصنع منھ مواطنا مزودا بمعالم، وقیم یستطیع من خاللھا تحقیق طموحاتھ في الحیاة 

تم المشرفون بالجوانب النفسیة وھذا من خالل المدرسیة و الیومیة، لكن ال یتأتّى لھ ذلك إال اذا اھ

حل مشاكلھ النفسیة كالقلق والخوف ولوم الذات و الكآبة...و تطویر مھاراتھ النفسیة كالثقة بالنفس 

 واالنتباه والتصور الذھني و دافعیة االنجاز. 

أداء و  في المجال التربوي نظرا لتأثیرھا علىالسویة من سمات الشخصیة وتعتبر الثقة بالنفس 

تدعم الشخصیة  إضافة الى أن لھذه المھارة آثارا نفسیة و اجتماعیة ،حیث انھا مردود التالمیذ

وتعززھا ولھا مظاھر معینة في النشاط االجتماعي واالنفعالي والسلوكي السوي والذي یبرز 

 الل العالقات االجتماعیة المتسمة بالمحبة والتعاون وحبخ بصورة ملحوظة على النفس من

الشعور بالكفایة والقدرة في عدة مظاھر كالمشاركة مع اآلخرین ونالحظ تأثیرھا على الشخصیة 

 و في مواقف تربویة أو تدریسیة اضافة الى في مواجھة مشاكل الحیاة الصائب على اتخاذ القرار

اضافة ، الشعور بالطمأنینة واالتزان االجتماعي،و آلخرین واحترامھملالشعور بتقبل الفرد لنفسھ و

لتحقیق النجاح ھ تدفعلنقاط الضعف والقوة  ھوتبین لالى انھا تجعلھ مدركا إلمكانیاتھ و قدراتھ 

على التعامل مع ھا وتساعده إلى الوصول إلی ھوتدفع ھفاھدأ لفردتوضح لكما انھا  والتمیز في الحیاة

تعتبر ھذه  و دوانیةتحمي الفرد من التصرفات العكما انھا  األزمات والمشكالت والمواقف الصعبة

 أو حركیةفال یستطیع اإلنسان أن یتعلم مھارة ، مھمةٌ جداً الكتساب خبرات في الحیاةالمھارة 

 . نفسھإن لم یكن واثقاً في  ...مھارة اإلدارة والقیادة واجتماعیة أو لغویة أ

ھ األفراد إن تمتع األفراد بصحة نفسیة سلیمة یعمل على تكوین المجتمع المتماسك الذي یحب فی

والصحة النفسیة طریقة للحیاة یشعر ومختلف االنحرافات، ویقل فیھ انتشار المشاكل  بعضھم بعضا

الفرد معھا بالسعادة من وجوده ویعیش حیاة ال تعترضھا الصراعات العنیفة التي تقع على كاھلھ 

د على تنمیة قیم ویكون لحیاتھ معنى وتعود بالفائدة على مجتمعھ وأمتھ وقومیتھ وھي تساعد الفر

والثقة بالنفس أحد عوامل مظاھر الصحة النفسیة  ء.األخالق والتعاون وتكوین القدرة على النقد البنا

منذ الصغر وغرس ثقتھ بنفسھ عبر تفاعل شیئین أساسیین ھما العوامل الوراثیة  فردللفرد فتربیة ال

تجعل من كما انھا  حرة االختیارومستقلة التفكیر ، والعوامل البیئیة تجعل منھ شخصیة قویة اإلرادة 
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مستقبال وعبر مراحل النمو إنسانا سویا یرفض التبعیة واالتكالیة واالعتماد على اآلخرین في  فردال

فھي  تلمیذالثقة بالنفس ضرورة من ضرورات بناء شخصیة الات الصائبة لذلك فان اتخاذ القرار

ما أن انعدامھا یؤدي بالفرد الى عدم اتخاذه لقرارات صائبة كتنعكس على المجتمع الذي یعیش فیھ. 

في المواقف التربویة و الیومیة مما یعرضھ لعدم تحدید مصیره و تحكم اآلخرین بقراراتھ و بالتالي 

ینتج عن ذلك جیل ال یملك قرارات نفسھ وإنما یتحكم اآلخرون بمصیره، إضافة الى أن نقص الثقة 

عدم االتزان النفسي مما یفتح لھ الباب لتسلل مختلف اآلفات االجتماعیة الیھ  بالنفس تؤدي بالفرد إلى

...وبالتالي یتشكل مجتمع مختل نفسیا و الیتمتع  االنتحار وإدمان الكحول والمخدرات واإلجرامك

باالتزان واألمان الذي تصبو الیھ كل األمم، ویؤدي فقدان ھذه المھارة الى االنعزال عن العالم 

ال یستطیع االندماج في المجتمع و ال  نقص الثقة بالنفسي و ذلك الن الفرد الذي یعاني من الخارج

یساھم في تطوره وال یتكیّف معھ والیؤثر فیھ و ھذا ما یتنافى مع غایة التربیة في الجزائر التي 

مازیغیة االسالم،العروبة،اال-أكدت على رسالة تربویة تتمثل في :"تكوین مواطن مزود بمعالم أكیدة 

ومتعلق بقیم الشعب الجزائري و أن یكون متفتحا على العالم من حولھ،وأن یتكیف معھ وأن یؤثر 

اضافة الى باقي السلبیات على الفرد كاألرق  )03، صفحة 2008(وزارة التربیةالوطنیة،  فیھ".

ء ألنھ یھاب االجتماع بالناس وفي نفس ىبالقلق وعدم القدرة على النوم الھاد فردشعر البحیث ی

 ثانویةالذي یحس بالنقص حینما یتذكر موعده الصباحي للذھاب إلى ال فردالوقت یخشى الوحدة، فال

ً عنھ یقاوم  واالجتماع بالناس یزداد توتره وإحساسھ بالخوف فیضطرب أكثر ولھذا تراه رغما

من األعراض العامة  تعتبر التي األنانیةإضافة الى  ألنھ فریسة للوساوس والمخاوف الشعور بالنوم

فرضھ على ل، فالشخص الذي یشعر بالنقص لھ منطق خاص بھ یسعى الثقة بالنفس للشعور بنقص

من یعیش حولھ ویشعر بالمرارة والتعاسة لما یعانیھ من نقص ولذلك یضفي ھذه المرارة على 

ل مصلحتھ حتى إذا ما تعارضت مع فضّ یثي لنفسھ ویجعل جّل تفكیره حولھا معاملتھ لغیره ویر

ویحارب من حولھ بطریقة شعوریة أو ال شعوریة ظناً منھ أنھم یھددون مركزاً  ،مصالح الجماعة

ھو و كتئاباإلكما لھا أعراض أخرى ك یعرض علیھ رغم اقتناعھ بأنھ لیس أفضل من یصلح لھ،

ألنھ في ھذه الحالة یجد نفسھ محاطاً بعالم خاص بھ ووحدة  فردعند الأحد مظاھر الشعور بالنقص 

ف مع اآلخرین ناھیك عن إحساسھ بأن اآلخرین یشكلون خطراً وانطواء، وعدم قدرة على التكیّ 

وھذا ما  علیھ ألنھم سیالحظون ھذا العیب أو النقص الذي یشعر بھ كما یصوره لھ خیالھ الواھم

ً ما یكون عصبیاً، ظاھرة العنف ألن  ینعكس على المجتمع بتفشي الطفل الذي یشعر بالنقص غالبا

لذلك متشنجاً في المواقف، یتوقع دائماً خطراً وھمیاً، ،،متقلب المزاج انفعالیاً غیر مستقر، حاد الطبع

فرغم كل ھذه المخاطر على الفرد والمجتمع إال أن انعدام الثقة بالنفس للتلمیذ یعتبر نافذة نحو 
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لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

مختلف اآلفات اإلجتماعیة و االنحرافات ویؤدي الى عدم االنفتاح على العالم الخارجي و  انتشار

 التطور الحاصل في العلوم بین االمم .

و للوصول الى الغایات السالفة الذكر شرعت الجزائر بمسایرة التطور الحاصل في میدان 

اد الدراسیة ومن بینھا مادة في تدریس مختلف المو تطبیق المقاربة بالكفاءاتالتدریس و ذلك ب

كالجانب البدني، ،والتي من شأنھا أن تھتم بجوانب شخصیة الفرد ، التربیة البدنیة و الریاضیة

والمعرفي ، و قد خطط لھذه المقاربة في أھدافھا الجانب المھاري، والجانب النفسي االجتماعي، و

تطویرھا للمھارات النفسیة التي تعتبر الثقة التربویة لالھتمام بالجوانب النفسیة للتلمیذ بما في ذلك 

البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالنفس واحدة منھا، إال أنھ و في ظل تدریس مادة التربیة 

بالكفاءات الحظ الباحث ظھور بعض المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي یعاني منھا كثیر من 

ن عددا لیس بالقلیل من تالمیذ المرحلة الثانویة التالمیذ ولعل أبرزھا ضعف الثقة بالنفس بحیث أ

سنة) التي تعرف بمرحلة العطاء  یمتنعون عن العطاء ال لسبب إال لعدم 18-15(المراھقة الثانیة

ثقتھم بما لدیھم من قدرات و طاقات ،ومع أن بعض من ھذه الفئة یكون لدیھ من المواھب الحركیة و 

یتحصل على أعلى العالمات ویكون من أوائل دفعتھ إالّ أّن المعرفیة و االبداعیة ما یؤھلھ ألن 

نظرتھ لنفسھ دونیة وعدم ثقتھ في نفسھ ھو الحائل بینھ و بین التألق و اظھار مواھبھ ،بل وزد على 

ذلك أن من التالمیذ من الیثق في نفسھ الى درجة أنّھ یمنع یده من االستئذان من األستاذ إلجابة 

أو مھارة ما ،مع أنھ قد ال یوجد غیره من یمتلك االجابة الصحیحة أو  سؤال ما أو تطبیق حركة

 میطبق المھارة الحركیة المراد تطبیقھا .كل ھذه المظاھر والمشكالت ظھرت بعد أن تم تطور نظا

التدریس من المقاربة باألھداف الى المقاربة بالكفاءات، فھل فعال كما ھو مخطط لھ في أھدافھ 

 ؟  يالتربویة سیتّم تطویر ھذا الجیل التربوي من جمیع النواحي و خاصة الجانب النفسي االنفعال

لباحثین ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات التي اھتمت بالمقاربة بالكفاءات لوحظ اھتمام ا

بدور ھذه المقاربة على الجوانب المعرفیة واالجتماعیة و الحسیة الحركیة إالّ أّن ھذه الدراسات 

افتقدت إلى االھتمام بالجانب النفسي االنفعالي كما أثبتت ھذه الدراسات فائدة الثقة بالنفس في تكوین 

لكن مالم تثبتھ الدراسات ھو  شخصیة الفرد المراھق ودورھا في اكسابھ للكفاءة المعرفیة والحركیة

دور المقاربة بالكفاءات في تطویر الثقة بالنفس لھذا كان التساؤل عن العالقة بین المتغیرین، ھل 

 ھي في اتجاه واحد أم ھي عالقة متعدیة ذات اتجاھین متعاكسین ؟ 
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لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

الي وھي من ھنا كان منبع احساس الباحث بمشكلة الدراسة ،مما أدى الى تبلور فكرة البحث الح
التربیة البدنیة و الریاضیة في تطویر مھارة اجراء دراسة بحثیة تساھم في معرفة دورتدریس مادة 

سنة)في ظل المقاربة  18-15الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطورالثانوي(مرحلة المراھقة الثانیة 

لتلمیذ المراھق و الدراسیة ل من دور في الحیاة العامة الثقة بالنفسلعبھ تلما بالكفاءات وھذا 

وخاصة في مجال ، المعرض لكل المشاكل النفسیة ومختلف االنحرافات واآلفات االجتماعیة

كما تجسدت عند تالمیذ الطور الثانوي وھذا باختالف المستویات و الجنسین . الممارسة الریاضیة

یاضیة من مشكلة البحث بعد مالحظة میدانیة من طرف المختصین في مجال التربیة البدنیة والر

تدني النتائج الریاضیة و الدراسیة رغم توفر التلمیذ على المھارة و المعرفة وذلك منذ اعتماد 

 المدرسة الجزائریة للمقاربة بالكفاءات كنمط للتدریس .وعلیھ كان التساؤل اآلتي :

لطور الثانوي االثقة بالنفس لدى تالمیذ  لھ دور في تطویرالمقاربة بالكفاءات وفق ھل التدریس  -

 الممارسین و غیر الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضیة؟ 

انطالقا من الواقع المعاش فان الطور الثانوي تختلف فیھ المتغیرات في كال المستویات و 

فالمستویات أو الجنسین یمكن لھما أن  ،الجنسین مما یمكن لھذین المتغیرین من تعدیل المعطیات

 ةنقص الثقة بالنفس في ظل تدریس التربیة البدنیة و البدنیة وفق المقاربیساھما في زیادة أو 

 بالكفاءات و علیھ الیمكن إغفال طرح التساؤالت اآلتیة : 

ثالثة) فیما بینھم في  -ثانیة -ھل ھناك فروق جوھریة بین تالمیذ الطور الثانوي (أولى ثانوي -1

 أبعاد الثقة بالنفس ؟ 

 ھناك فروق جوھریة بین الذكور و اإلناث الممارسین فیما بینھم في أبعاد الثقة بالنفس ؟  ھل -2 

 : أھــداف البحـــث -3

یھدف البحث إلى معرفة دور التدریس بالمقاربة بالكفاءات في تنمیة مھارة الثقة بالنفس 

 سنة)، و ذلك من خالل:  18-15لدى تالمیذ الطور الثانوي (

مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور  طویرالتدریس وفق المقاربة بالكفاءات في ت دورمعرفة  -1 

 سنة) الممارسین و غیر الممارسین. 18-15الثانوي (
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لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

في أبعاد مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة فیما الفروق  دراسة -2 

 بینھم.

الفروق في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات فیما  دراسة -3 

 بینھم.

 : فرضیــات البحــث  -4

مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور طویر في تلھ دور التدریس وفق المقاربة بالكفاءات  -1  

 الریاضیة.الثانوي الممارسین و غیر الممارسین للتربیة البدنیة و 

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة  -2  

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -(األولى

ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات  -3 

 یة بنمط المقاربة بالكفاءات .للتربیة البدنیة و الریاض

 :  المصطلحــات األساسیــة للبحــث -5

 التدریس: -1
 معرفة.توصیل شيء ما مثل مھارة أو  وھو:من الفعل "درس"  اللغوي:المفھوم  -أ

إلى تعلم ونمو الفرد  يعمال مخطط لھ یقصد بھ أن یؤدنظام من األھو  المفھوم اإلصطالحي: –ب 

فى جوانبھ المختلفة ,وھذا النظام یشتمل على مجموعة من األنشطھ الھادفة یقوم بھا كل من المتعلم 

 )22، صفحة 2005(فرید،  والمعلم.

التي ،والمتعلمھو ایصال المعرفة من المعلم إلى المتعلم بدراسة خصائص المفھوم اإلجرائي : –ج 

 . بین المتعلمین یراعى فیھا الفروق الفردیة

 :التربیة البدنیة و الریاضیة -2
ینقسم ھذا المفھوم إلى نسقین: فالنسق األول ھو التربیة وتعني نقل التراث  المفھوم اللغوي : -أ

العملیة مقننة أي مفتوحة. أما النسق  الثقافي من جیل إلى جیل آخر بعد تعدیلھ وتنقیتھ. وقد تكون ھذه
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لتعریف بالبحثا   
المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

الثاني یشتمل على طبیعة ھذه التربیة فھي بدنیة من خالل الریاضة. أي ظاھرة حركة اإلنسان 

 م .المتنوعة بشكل عا

العملیة التربویة التي تھدف إلى تحسین األداء اإلنساني من خالل وسیط  :المفھوم اإلصطالحي –ب 

 . )46، صفحة 1998(خولي،  .لتحقیق ذلك ھو األنشطة البدنیة الممتازة

تھدف إلى إكساب الفرد  التربویة طرقلمجموعة من األسالیب واھي  اإلجرائي:المفھوم  –ج 

 .و النفسیة القدرات البدنیة والمھارات الحركیة

 المقاربة بالكفاءات: -3
  المفھوم اللغوي : -أ

معناه، ھو االقتراب من الحقیقة المطلقة و"  Approche" الذي یقابلھ المصطلح الالتینيالمقاربة: 

ولیس الوصول إلیھا، ألن المطلق أو النھائي یكون غیر محدد في المكان والزمان.كما أنھا من جھة 

  أخرى خطة عمل أو استراتیجیة لتحقیق ھدف ما.

، فالمقصود بھ ھو مجموع المعارف، " La Compétence" الذي یقابلھ في اللغة األجنبیة :الكفاءة

والقدرات والمھارات المدمجة، ذات وضعیة دالة، والتي تسمح بإنجاز مھمة أو مجموعة مھام 

 .معقدة

ھي االنتقال من منطق التعلیم والتلقین إلى منطق التعلم عن طریق  المفھوم اإلصطالحي : –ب 

(عبد  ومدى أھمیتھا ولزومیتھا في الحیاة الیومیة للفرد  الممارسة  والوقوف على مدلول المعارف

 )33، صفحة 2010القادر، 

إجراءات تدریسیة یتم من خاللھا اختیار وضعیات   تعرف على أنھاالمفھوم اإلجرائي :  –ج 

مھمات ینجزھا التالمیذ من خالل استخدام تعلمیة مستقاة من واقع التلمیذ ، وتصمیمھا على شكل 

  .القدرات و المھارات و المعارف ،و یتم تقویم أداء التلمیذ قبل تعلمھ و خاللھ و في نھایتھ

 المھارة :-4

 یدویَّة  مھارة قدرة على أداء عمل بحذق وبراعةال ھي:و" َمَھرَ " فعلمن ال اللغوي:المفھوم  -أ
معقد یتطلب فترة من التدریب المقصود و الممارسة المنظمة و نشاط ھي :اإلصطالحيالمفھوم -ب

الخبرة المضبوطة، بحیث یؤدي ھذا التدریب بطریقة مالئمة، و عادة ما یكون لھذا النشاط وظیفة 

 )22، صفحة 2010(أسامة كامل،  مغیرة.
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المقاربة بالكفاءات  تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 عن قدرة یمكن تعلمھا و إتقانھا عن طریق التعلم والتدریبعبارة  ھي اإلجرائي:المفھوم  –ج 

 من إنجاز مھمة معینة بكیفیة محددة،و بدقة متناھیة و سرعة في التنفیذ .الفرد تمكن  بحیث

 :الثقة بالنفس -5

 اللغوي:المفھوم  -أ
: من الفعل "وثق" و تعني اإلحكام و العقل و ھي القدرة و التحكم و "المیثاق" ھو العھد و الثقة 

 الحكم.
 النفس: مشتقة من كلمة "نفس" و ھي عبارة عن جزء من الروح و العقل .

ھي خاصیة ثابتة نسبیا و مكونة من درجة مرتفعة من التفكیر اإلیجابي، :المفھوم اإلصطالحي -ب

االعتقاد بأنك في تحكم و سیطرة، و تحكم مدرك مع امتالك المھارات والقدرات و التفاؤل، و 

  )201، صفحة 2009(الحلیم،  .للنجاح
درجة التأكد أو االعتقاد التي یمتلكھا الالعب عن مدى قدرتھ على « عرفت "روبین فیالي "       

   )31، صفحة 2004(الدین،  »تحقیق النجاح  في الریاضة 

ھي قدرة الفرد على اتخاذ قرارات بناءة دون تردد في موقف تربوي أو المفھوم اإلجرائي :  –ج 

 .تدریسي معین  

 : سنة)18-15( الثانیة المراھقةمرحلة  -6

"راھق" الذي یعني االقتراب من الشيء، فراھق الغالم فھو  مشتقة من الفعل : المفھوم اللغوي -أ

والمعنى ھنا یشیر إلى االقتراب  .مراھق، أي: قارب االحتالم، ورھقت الشيء رھقاً، أي: قربت منھ

 .من النضج والرشد

االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ولكنھ ھي :اإلصطالحيالمفھوم -ب

نفسھ؛ ألن الفرد في ھذه المرحلة یبدأ بالنضج العقلي والجسمي والنفسي واالجتماعي، لیس النضج 

، 2005(فاید،  سنوات 10ولكنھ ال یصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عدیدة قد تصل إلى 

 )33صفحة 

ثاني فھي ، والعقلي والنفسي واالجتماعيالتدرج نحو النضج الجسمي ھي المفھوم اإلجرائي :  –ج 

االنتقال التدریجي من مرحلة الطفولة الى مرحلة النضج و من مراحل المراھقة ویتم فیھا  مرحلة

 و تحدث فیھا عدة مشاكل نفسیة منھا نقص الثقة بالنفس . التغیرات البیولوجیة فیھا تكتمل
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 الدراسات السابقة والبحوث المشابھة
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 :تمھید -

تعد الدراسات السابقة و البحوث المشابھة من أھم الوسائل التي یستعین بھا الباحث في  كل 

خطوة من خطوات الدراسة، لذا فقد حاول الباحث قدر اإلمكان وضع یده على الدراسات التـي 

 باستعراضھاترتبط بشكل مباشر بموضوع  دراستھ، و نظرا  لصعوبة الحصول علیھا قام الباحث 

 بعد تصنیفھا إلى مجموعتین:

 .   أجنبیةثانیا: دراسات                                       عربیةأوال: دراسات     

 1-1- دراسات عربیة:

 :دراسات تناولت التدریس وفق المقاربة بالكفاءات -1-1-1

: (2008) " "زین الدین بوعامر   1-1-1-1- دراسة 

  بالكفاءات كإستراتیجیة لتطویر جوانب شخصیة التلمیذ المغربيبعنوان "التدریس بالمقاربة 

 " )2008(بوعامر، 

تحدید مدى تطور جوانب شخصیة التلمیذ من خالل الدراسة بنمط المقاربة یھدف البحث إلى      

التدریس بالمقاربة بالكفاءات یعمل على تنمیة جوانب شخصیة  ، وافترض الباحث أن بالكفاءات

نظرا إستخدم الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي وقد  في مختلف االطوار التعلیمیة. التلمیذ

،  أنثى) 140ذكر و  160وتلمیذة () تلمیذ 300لطبیعة البحث، وطبقت الدراسة على عینة قوامھا(

ن المستویات الثالث ،وتم جمع البیانات من خالل االختبار المطبق وذلك وقد تم اختیارھم عشوائیا م

إستبیان تكامل الشخصیة، قام لدى التالمیذ قید الدراسة و استخدام  تكامل الشخصیةلغرض تقویم 

، وتمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط )Nicholls ) "1992بتعمیمھ " نیكولز

 عرفة العالقة االرتباطیة.لم (Pearson)البسیط 

الى وجوب التركیز على تطویر ھدا النمط من التدریس وھدا لما لھ من اھمیة وأسفرت النتائج  

ضرورة دراسة اھمیة ، ویوصي الباحث في األخیر على بالغة في تكوین التلمیذ وإعداده للحیاة 

 الوجدانیة و الحسیة الحركیة.التدریس بالمقاربة بالكفاءات في مختلف النواحي النفسیة و 
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:(2010)" "عبد القادر بن یونس  1-1-1-2- دراسة 

 بعنوان " دور التدریس بالمقاربة بالكفاءات في تنمیة الصفات النفسیة والحد من المشكالت النفسیة

     " (عبد القادر، 2010)

تطور المھارات النفسیة لدى تالمیذ الطور المتوسط من خالل  تحدید مدىیھدف البحث إلى    

الدراسة بالمقاربة بالكفاءات و تحدید المشكالت النفسیة التي یعاني منھا تالمیذ الطور المتوسط 

 ودور المقاربة بالكفاءات في التخلص منھا.

النفسیة التي تمیز دور للتدریس بالمقاربة بالكفاءات في تنمیة المھارات وافترض الباحث وجود  

،استخدم الباحث المنھج الوصفي (الدراسة المسحیة) و ذلك لمالئمتھ ألھداف  تالمیذ الطور المتوسط

تلمیذ وتلمیذة یتمدرسون في الطور  280قوامھا ، وطبقت الدراسة على عینة  البحث و فروضھ

تم اختیارھم عشوائیا من ، وقد  سنة 15-12المتوسط من والیة  الجلفة وقد تراوحت اعمارھم مابین 

المھارات المستویات الثالث ،وتم جمع البیانات من خالل االختبار المطبق وذلك لغرض تقویم 

استخبار المھارات العقلیة (النفسیة) الذي قید الدراسة و استخدام  التالمیذلدى العقلیة (النفسیة) 

كریستوفر شامبروك " و Albinson"، بون ألبنسون "Bullصممھ كل من ستیفان بل "

"Shambrook و الذي قام محمد حسن عالوي بإعداده و تعریبھ وقد تم تعدیلھ وتكییفھ حسب  "

، وتمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط العینة و البیئة التي طبق فیھا االختبار.

 لمعرفة العالقة االرتباطیة. (Pearson)البسیط 

للمقاربة بالكفاءات دور في تنمیة مختلف الصفات النفسیة و التخلص من بحیث اسفرت الدراسة ان 

بعض المشكالت النفسیة و ھدا من خالل جوانب الشخصیة الثالث التي ترتكز علیھا و ھي الجانب 

المعرفي و الجانب الوجداني والجانب الحسي الحركي كما استنتج ان ھده التطورات التي تحدث 

االھتمام بدراسة ، ویوصي الباحث في األخیر على ءة الختامیة لكل مستوى.للمراھق تظھر بعد الكفا

 دور التدریس بالمقاربة بالكفاءات في تنمیة الصفات النفسیة كال على حدى .

:(2010)" "فاتح الدین شنین و شنة محمد رضا  1-1-1-3- دراسة 

 )2010(عبد القادر،   المعلمین" نظر وجھة من اتءبالكفا بالمقاربة التدریس واقع " بعنوان

 سنوات مضي بعد االبتدائي التعلیم في بالكفاءات التدریس واقع استكشاف إلى الدراسة ھذه تھدف  

 معلمي لفئة المقدمة االستمارة على اإلجابة خالل من وھذا تقریبا، الزمان من العقد إلى تقترب
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 الدراسة واستخدمت  بالكفاءات، التدریس لواقع نظرھم وجھة بطرح وذلك االبتدائیة، المدرسة

 بلغت االبتدائیة المدرسة معلمي من عینة مجتمعھا وكان ، مسحیة الدراسة وكانت الوصفي المنھج

 وتضمنت للدراسة كأداة استبانة فیھا استخدمت كما م،2010/2011 الدراسي للعام أستاذا) 43 (

 الوسائل ات،ءبالكفا التدریس ممارسة ات،ءبالكفا التدریس على المعلمین وینتك التالیة: المحاور

 التدریس بعد الراجعة التغذیة المدرسي)، (الكتاب اتءبالكفا بالتدریس الخاصة البیداغوجیة

 . التالمیذ) لدى (الدافعیة اتءبالكفا

 توصلت ، الحسابي وسطالمت و المئویة النسبة باستخدام إحصائیًا وتحلیلھا البیانات جمع وبعد

 أن: إلى الدراسة

 من الكبیرة النسبة أن إذ ، محاوره جمیع في األساتذة یرضي ال اتءبالكفا التدریس واقع ـ 1

 لم تكوینا أخذوا الذین حتى منھم، الجدد سیما ال ، اتءبالكفا التدریس وفق تكوینا تتلقى لم المعلمین

 كافیا. یكن

 ضعف   بسبب  ، ضعیف  اتءبالكفا  التدریس لبیداغوجیا ینالمعلم إدراك مستوى أن كما ـ 2

 بأنفسھم. علیھ اطلعوا ما سوى انعدامھ، أو ذلك في التكوین

 .الذكور لدى خاصة التالمیذ من الكثیر عند للدراسة الدافعیة نقص ـ 3
وذات تنظیم أیام دراسیة وندوات تكوینیة وتربصات میدانیة كافیة ویوصي الباحث في األخیر على 

مستوى راق خاصة لألساتذة (المتوسط والثانوي) والمعلمین وخاصة الذین وظفوا توظیفا مباشرا 

ات في ھذا المجال، والعمل على تنفیذ ءات یشرف علیھا ذوي الكفاءتتناول بیداغوجیا التدریس بالكفا

 .وجھ برامج تدریبیة في مجال مھارات التدریس، والسھر على تنفیذھا ومتابعتھا على أحسن

 الثقة بالنفس:دراسات تناولت  -1-1-2

:(2000) " "حسن حسن عبده  1-1-2-1- دراسة 

 )2000(حسن،   ».تقنین المھارات النفسیة للریاضیین وعالقتھ بتوجھ الثقة بالنفس « بعنوان 

بالنفس لدى الریاضیین كما بتوجھ الثقة یھدف البحث إلى معرفة عالقة المھارات النفسیة    

یبحث عن العالقة بین أبعاد قائمة المھارات النفسیة الریاضیة و إستبیان  توجھ اإلنجاز ببعدیھ توجھ 

عالقة إرتباطیة موجبة و قویة بین أبعاد قائمة ، وافترض الباحث وجود المھمة و توجھ الثقة بالنفس

بصورة أكبر من المقیاس لتوجھ الثقة بالنفس  المھارات النفسیة و المقیاس الفرعي لتوجھ المھمة

نظرا لطبیعة  المنھج الوصفي باألسلوب المسحيوقد استخدم الباحث  لدى عینة البحث مجتمعة.
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طالب من أنثى). 75ذكر و  117العب و العبة (  192البحث، وطبقت الدراسة على عینة قوامھا 

، وقد تم اختیارھم عشوائیا  1996/1997جامعیین ریاضیین مشتركین في بطولة الجامعات للعام 

من بین المشاركین في البطولة، وتم جمع البیانات من خالل االختبار المطبق وذلك لغرض تقویم 

المھارات النفسیة لدى الریاضیین قید الدراسة ، و استخدام اختبار المھارات النفسیة للریاضیین 

، فرنك سمول Shutz، و ربرت شتز Smithللریاضیین قام بتعمیمھ كل من "رونالد سمیث 

Smoll  و بتاسكPtacekk )1995 كما استخدم الباحث إستبیان توجھ المھمة و الثقة بالنفس في "(

، وتمت المعالجة )Nicholls ) "1992" و " نیكولزDudaالریاضة: قام بتعمیمھ كل من " دودا 

 فة العالقة االرتباطیة.لمعر (Pearson)اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط البسیط 

الحصول على أعلى معامالت إرتباط موجبة لجمیع أبعاد قائمة مھارات وأسفرت النتائج على  

، ویوصي المواكبة و القائمة ككل مع توجھ المھمة بصورة أكبر من إرتباطھا بتوجھ الثقة بالنفس

قتھ بتوجھ الثقة بالنفس تقنین المھارات النفسیة للریاضیین وعالعلى دراسة   الباحث في األخیر

 .بالنسبة لمراحل المراھقة األولى والثانیة

" صالح بن أحمد  -1-1-2-2  :)2010(ألسقاءدراسة 

المحددة للتفوق الریاضي من وجھة نظر  -الثقة بالنفس -دراسة المھارة النفسیة« بعنوان     

 )2010(السقاء،  » ریاضي المستوى العالي في المملكة العربیة السعودیة

تحدید درجة أھمیة المھارات النفسیة المحددة للتفوق الریاضي و تحدید مدى یھدف البحث إلى    

إداریین) و إمكانیة  -مدرسین -تعرض الالعبین السعودیین للمشاكل في مھارة الثقة بالنفس (العبین

 تطویرھا.

ریاضي لدى  التفوق الریاضيعلى  الثقة بالنفس -النفسیةللمھارة وافترض الباحث وجود تأثیر  

المنھج الوصفي باألسلوب . وقد استخدم الباحث المستوى العالي في المملكة العربیة السعودیة

فردا موزعة على  241قوامھا  نظرا لمالئمتھ لطبیعة البحث، وطبقت الدراسة على عینة المسحي 

 45ألولى في الدوري الممتاز لأللعاب الجماعیة و الفردیة، و العبا من الدرجة ا 156النحو التالي: 

، وقد تم اختیارھم عشوائیا من المستویات إداریا من األلعاب الجماعیة و الفردیة. 40مدربا و 

لدى  التفوق الریاضيوذلك لغرض تقویم  إستخدم الباحث اإلستبیان كأداة لجمع البیانات الثالث ،

، وتمت المعالجة  التفوق الریاضيالدراسة و استخدام اختبار  قید ریاضي المستوى العالي

 لمعرفة العالقة االرتباطیة. (Pearson)اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط البسیط 
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لقد أسفرت نتائج الدراسة على وضع الریاضیین السعودیین للثقة بالنفس، و تركیز اإلنتباه و الدافع  -

قبل المنافسة، و التحكم اإلنفعالي كأھم خمس مھارات نفسیة محددة الشخصي ، و اإلعداد النفسي 

مدرسین و  -وجود فروق دالة إحصائیا بین أفراد العینة (العبین، وللنجاح و التفوق الریاضي.

إداریین) في أھمیة الخصائص أو المھارات النفسیة لصالح المدرسین و اإلداریین مقارنة بالالعبین 

ر الذھني، وجود فروق دالة إحصائیا لصالح المدرسین مقارنة بالالعبین من التدریب على التصو

 -الثقة بالنفس–دراسة كیفیة مساھمة المھارة النفسیة ویوصي الباحث في األخیر على  في القیادة،

 في تفوق التلمیذ السعودي في المیدان الدراسي و الریاضي.

 :أجنبیة دراسات -1-2

 :دراسات تناولت التدریس وفق المقاربة بالكفاءات -1-2-1

1-2-1-1-  "  :)maurice ejacop )"2009" "جاكوب موریسدراسة 

(عبد القادر،  " و أثره على التحصیل الدراسي بعنوان " التدریس بالمقاربة بالكفاءات

  )36، صفحة 2010
وافترض  .على التحصیل الدراسيبالمقاربة بالكفاءات  التدریس أثرتحدید یھدف البحث إلى    

، استخدم الباحث على التحصیل الدراسيایجابي دور للتدریس بالمقاربة بالكفاءات الباحث وجود 

، وطبقت الدراسة  المنھج الوصفي (الدراسة المسحیة) و ذلك لمالئمتھ ألھداف البحث و فروضھ

وقد تراوحت اعمارھم مابین الثانوي تلمیذ وتلمیذة یتمدرسون في الطور  220قوامھا على عینة 

، وقد تم اختیارھم عشوائیا من المستویات الثالث ،وتم جمع البیانات من خالل  سنة 15-18

و استخدام  قید الدراسة التالمیذلدى  التحصیل الدراسياالختبار المطبق وذلك لغرض تقویم 

وقد تم تعدیلھ وتكییفھ حسب العینة و البیئة التي  " "البانسون جوكاستخبار الذي صممھ كل من 

، وتمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط طرف "جاك شارل" نم االختبارطبق فیھا 

 لمعرفة العالقة االرتباطیة. (Pearson)البسیط 

ما تستھدفھ و ھدا من خالل  التحصیل الدراسيبحیث اسفرت الدراسة ان للمقاربة بالكفاءات دور في 

كما استنتج ان ھده التطورات ،و ھي الجانب المعرفي الشخصیة  جانب من جوانب ھذه المقاربة في

االھتمام ، ویوصي الباحث في األخیر على تظھر بعد الكفاءة الختامیة لكل مستوى. للتلمیذالتي تحدث 

 .الحركي الجانب الوجداني والجانب الحسيدور التدریس بالمقاربة بالكفاءات في بدراسة 
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 الثقة بالنفس:دراسات تناولت  -1-2-2

"شابمان و آخرون  -1-2-2-1  )utreA et nChapma )"1997" "دراسة 
 : 

 )2008(إبراھیم،   ».في التایكوندوالقلق، الثقة بالنفس، و األداء « بعنوان 

الممارسین لریاضة  لدى الریاضیینألداء با الثقة بالنفس و القلقیھدف البحث إلى معرفة عالقة 

عالقة ، وافترض الباحث وجود و معرفة  تأثیر الثقة بالنفس في األداء التایكوندو التایكوندو

 ةتأثیر للثقو وجود  الثقة بالنفس لدى عینة البحث مجتمعة و بین القلق إرتباطیة موجبة و قویة

 المنھج الوصفي باألسلوب المسحيوقد استخدم الباحث . -عالقة طردیة-بالنفس في األداء التایكوندو

 80ذكر و  120العب و العبة ( 200قوامھا نظرا لطبیعة البحث، وطبقت الدراسة على عینة 

، وقد تم  1996/1997طالب جامعیین ریاضیین مشتركین في بطولة الجامعات للعام من أنثى).

اختیارھم عشوائیا من بین المشاركین في البطولة، وتم جمع البیانات من خالل االختبار المطبق 

لدى الریاضیین قید الدراسة ، و استخدام اختبار المھارات النفسیة للریاضیین وذلك لغرض تقویم 

)" 1996(و اندرسون  تروبر، و شامبان النفسیة للریاضیین: قام بتعمیمھا كل من "المھارات 

 بعدین لقیاس الفروق الفردیة في أبعاد قائمة المھارات النفسیة للریاضیین و تشمل القائمة على 

 (Pearson)، وتمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط البسیط  )بالنفسالثقة  -القلق(

 لمعرفة العالقة االرتباطیة.

موجبة لجمیع أبعاد  ارتباطالحصول على أعلى معامالت الحصول على وأسفرت النتائج على  

الثقة بتوجھ  ارتباطھاقائمة مھارات المواكبة و القائمة ككل مع توجھ المھمة بصورة أكبر من 

، ویوصي  لدى عینة البحث مجتمعة الثقة بالنفسإحصائیا بین أبعاد  ةدال غیر وجود فروق و بالنفس

 .و خاصة الثقة بالنفسللریاضیین  النفسیة تالمھاراالعمل على دراسة  على  الباحث في األخیر

  :)2004("  " مورجان كوبردراسة  -1-2-2-2

 )2009(یمینة،  ".باألداء المھاريالممیزة لالعبات كرة السلة و عالقتھا  الثقة بالنفسبعنوان "

و و األداء المھاري لدى العبات كرة السلة  الثقة بالنفس بین تحدید العالقةیھدف البحث إلى 

، وافترض الباحث   السلة كرة العبات لدى المھاري األداء في بالنفس الثقة تاثیر مدى على التعرف

عالقة و وجود  البحث مجتمعة لدى عینةو األداء المھاري  الثقة بالنفس طردیة بین  عالقةوجود 
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وقد استخدم الباحث . لدى العبات كرة السلة األداء المھاريو  الثقة بالنفسدالة إحصائیا بین غیر 

 45قوامھا نظرا لطبیعة البحث، وطبقت الدراسة على عینة  المنھج الوصفي باألسلوب المسحي

، وتم جمع البیانات من  سنة 18و  11العبة من العبات كرة السلة  و قد بلغ متوسط العمر عندھن: 

الذي  الثقة بالنفساستخبار استخدام  تم ، و الثقة بالنفس خالل االختبار المطبق وذلك لغرض تقویم

، وتمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام معادلة االرتباط البسیط "بول دي ستیفانو" صممھ كل من 

(Pearson) .لمعرفة العالقة االرتباطیة 

غیر عالقة بالثقة بالنفس و وجود تمیز العبات كرة السلة " قید الدراسة " وأسفرت النتائج على  

، ویوصي الباحث في .لدى العبات كرة السلة األداء المھاريو  الثقة بالنفسدالة إحصائیا بین 

رة و خاصة الثقة بالنفس و  ضروللریاضیین  النفسیة تالمھاراالعمل على دراسة  على  األخیر

اإلھتمام بدراسة الثقة بالنفس لدى مختلف الفئات إضافة الى ضرورة اإلھتمام بتطویر الثقة بالنفس 

 .في األندیة و المدارس وھذا ألھمیتھا البالغة في تطویر اداء الفرد 

  :التعلیق على الدراسات السابقة -1-3

 :یتضح من خالل عملیة المسح للدراسات المشابھة لموضوع البحث ما یلي       

و " و "حسن حسن عبده" زین الدین بوعامر" و"  عبد القادر بن یونس ":ل الدراسات كاتفقت 

"جاكوب و"فاتح الدین شنین و شنة محمد رضا"و  "صالح بن احمد السقاء"و "شابمان و آخرون "

  ." في استعمالھا للمنھج الوصفي باألسلوب المسحي كمنھج لدراساتھم مورجان كوبرو"  "موریس

كما أن جلھا استخدم أدوات لقیاس مستوى مھارة الثقة بالنفس و كانت معظم الدراسات قد ركزت 

زین الدین "  وعلى فئة عمریة متقاربة و ھي فئة المراھقة بحیث ان دراسة "عبد القادر بن یونس" 

سنة بینما  18-12كانت فیھا العینة تتراوح بین " مورجان كوبر" و  عبده" "حسن حسنو " بوعامر

كانت العینة تحوي على العبي النخبة و  و "شابمان و آخرون " دراستي  "صالح بن احمد السقاء"

          قد اشتركت النتائج بینھا في عدة نقاط أھمھا :

میة مختلف ربة بالكفاءات دور في تناسفرت نتائج دراسة "عبد القادر بن یونس" ان للمقا*   

یة الثالث الصفات النفسیة و التخلص من بعض المشكالت النفسیة و ھدا من خالل جوانب الشخص

ما استنتج التي ترتكز علیھا و ھي الجانب المعرفي و الجانب الوجداني و الجانب الحسي الحركي ك

الختامیة لكل مستوى.ان ھده التطورات التي تحدث للمراھق تظھر بعد الكفاءة   
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* كما أظھرت نتائج دراسة "زین الدین بوعامر" الى وجوب التركیز على تطویر نمط التدریس 

ى الباحث للحیاة كما اوص وإعدادهبالمقاربة بالكفاءات وھدا لما لھ من اھمیة بالغة في تكوین التلمیذ 

وجدانیة و النواحي النفسیة و البضرورة دراسة اھمیة التدریس بالمقاربة بالكفاءات في مختلف 

 الحسیة الحركیة.

لقد أسفرت نتاج الدراسة على وضع  " صالح بن أحمد السقاء* و كانت من أھم نتائج دراسة " 

، و تركیز اإلنتباه و الدافع الشخصي، و اإلعداد النفسي قبل ثقة بالنفسالریاضیین السعودیین لل

 مھارات نفسیة محددة للنجاح و التفوق الریاضي.المنافسة، و التحكم اإلنفعالي كأھم خمس 

و قدر الریاضیون السعودیون التحكم اإلنفعالي و القلق و التحكم في ضغوط المنافسة، و تركیز  -

 اإلنتباه كأكثر المھارات التي یتكرر تعرض الالعبین لھا للمشاكل.

رتباط اإلمعامالت  الحصول على أعلى" ان  "حسن حسن عبده* و كانت من أھم نتائج دراسة 

موجبة لجمیع أبعاد قائمة مھارات المواكبة و القائمة ككل مع توجھ المھمة بصورة أكبر من ال

 .الثقة بالنفسإرتباطھا بتوجھ 

و مواجھة  بالثقة بالنفس" أن ریاضیات المستوى المتقدم یتمیزن شابمان* كذلك أوضحت دراسة "

 القلق.

بمھارة تمیز العبات كرة السلة " قید الدراسة " ب " مورجان كوبر" * و جاءت أھم نتائج دراسة 

  .الثقة بالنفس

 نقد الدراسات السابقة : -1-4

إن جل الدراسات السابقة تناولت متغیرات البحث ( التدریس وفق المقاربة بالكفاءات و الثقة 

الربط بین المتغیرین  كال على حدى و لم تحاول الربط بینھما, بینما تحاول ھذه الدراسة بالنفس)

رغم اختالف میادین انتماء كال منھما فالمقاربة بالكفاءات یندرج ضمن علم التدریس و الثقة بالنفس 

 تندرج ضمن علم النفس الریاضي .

 دراسة:كما أن مختلف الدراسات التي تناولت التدریس بالمقاربة بالكفاءات و من ضمنھا  

لم تتخصص في المرحلة الثانویة  وإنما كانت  " الدین بوعامرزین " و"  عبد القادر بن یونس"

 و الثانیة اتخذت مرحلة " زین الدین بوعامر" الدراسات تشمل األطوار الثالثة بشكل عام كدراسة 
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لكن الدراسة التي   " عبد القادر بن یونس "لھا و تتمثل في دراسة :كعینة رئیسیة  المتوسط التعلیم

ت تالمیذ المرحلة الثانویة كعینة رئیسیة ھذا لمعرفة ما تتمیز بھ ھذه الفئة نحن بصدد سردھا اتخذ

 الحساسة من حیاة اإلنسان  .

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت الثقة بالنفس فقد اتخذتھا كمتغیر ثابت و معرفة مامدى 

األداء في  تأثیرھا عل متغیرات تابعة كالتفوق الریاضي في دراسة  "صالح بن احمد السقاء"و

اما في ھذه  "مورجان كوبر" األداء المھاري في كرة السلة  و التایكوندو  "شابمان و آخرون "

-وفق المقاربة بالكفاءات سالتدری –الدراسة فقد اتخذتھا كمتغیر تابع و معرفة اثر المتغیر المستقل 

 علیھا .

 

 :خالصة  -

من خالل الدراسات السابقة و البحوث المشابھة توصل الباحث إلى معرفة جوانب أخرى من 

التدریس بالمقاربة المواضیع المأخوذة في ھذه الدراسات، و نظرا لقلة الدراسات التي تناولت 

انماط التدریس االخرى  في المجال الریاضي مقارنة بالدراسات التي تناولت البعض من  بالكفاءات

، قام الباحث تم االستفادة من الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس بشكل مباشر او غیر مباشر كما

 بتصنیف ھذه الدراسات إلى قسمین: 

    .أجنبیةثانیا: دراسات                        . عربیةأوال: دراسات 

، المعالجة اإلحصائیة بناء األدواتو لقد إستفاد الباحث من ھذه الدراسات في عدة جوانب منھا 

المستعملة، المنھج المستعمل و أھم النتائج التي أسفرت عنھا ھذه الدراسات .... كانت الدراسات 

عند تالمیذ الطور الثانوي شبھ  التدریس بالمقاربة بالكفاءات و مھارة الثقة بالنفسالتي تناولت 

في بناء و تكوین شخصیة التلمیذ  منعدمة، مع العلم أن مرحلة التعلیم الثانوي مرحلة جد حساسة

عند التالمیذ  عالقة التدریس بالمقاربة بالكفاءات بالثقة بالنفسالمراھق، إرتئى الباحث أولیة دراسة 

 ثالثة ثانوي). -ثانیة -المتمدرسین في الطور الثانوي بمستویاتھ الثالثة (أولى
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 تمھید: -  

إن التناول الحالي لتدریس مادة التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة الثانویة منطلق أساسا من     

 األنشطة البدنیة والریاضیة 

وكثیرا ما یجد األستاذ نفسھ أمام مفارقة مركبات النشاط البدني والریاضي بقوانینھ وقواعده  

ومنطقھ الفني والتكتیكي  من جھة . ومستوى قدرات التالمیذ ومدى استعدادھم لممارسة النشاط من 

 جھة أخرى .

للموھوبین ، حیث مما یضطر األستاذ إلى الرضوخ إلى منطق التدریب الریاضي الموجھ عموما    

أن الجو التنافسي الذي یستھدفھ التدریب ، غالبا ما یكون بمنطق االنتقاء والرغبة المعبر عنھا 

 لممارسة ریاضة ما في المستوى المطلوب .

بینما المنطق  التعلیمي /التعلمي لمادة التربیة البدنیة والریاضیة ،  كما نریده الیوم مبني على    

 .)14، صفحة  2002(رضوان،  طبیعیةالقدرات الذاتیة ال

والتناول بھذا المنطق یؤدي بالضرورة إلى وضع استراتیجیة قاعدتھا أھداف في صیغة كفاءات   

تجد امتدادھا في األنشطة البدنیة والریاضیة ، التي تعتبر دعامة ثقافیة لھا ، بوصفھا مبنیة على 

 علموضعیات إشكالیة یفرضھا الموقف ، موجھة لجمیع التالمیذ ، بحیث تتباین فیھا مسالك الت

، 2004(عدس،  وتراعى فیھا استعداداتھم ورغباتھم ، انطالقا من منھجیة یملیھا المنطق نفسھ

 .)10صفحة 

وما اعتماد المقاربة بالكفاءات في المناھج التعلیمیة إال لما یتطلبھ الوضع الحالي ، وما ترمي إلیھ    

 تحوالت ومستجدات . كان وال بد من مسایرتھا ومواكبتھا للحاق بالركبالرھانات العالمیة ، من 

 الحضاري العالمي .
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 : جذور المقاربة بالكفاءات -2-1

إذا كانت المقاربة باألھداف ذات خلفیة سلوكیة واضحة، فإن المقاربة بالكفاءات استندت في 

والمعرفي. وإذا كان تأثرھا باالتجاه السلوكي واضحا خلفیتھا النظریة على االتجاه السلوكي والبنائي 

من خالل المحافظة على األسالیب التقویمیة القائمة على أجرأة األھداف والتقدیر الكمي الواضح 

لألداء، فإن الجدید في ھذه المقاربة ھو استنادھا لالتجاه البنائي والمعرفي القائم على االنطالق من 

علیھ من قدرات معرفیة ذاتیة، وكذلك على تأثیر العوامل االجتماعیة في ذاتیة المتعلم وما یتوفر 

 : )42، صفحة 2006(غریب،  التعلم، ونشیر في ھذا المجال إلى أربع نماذج بارزة ھي

 :)Modèle constructiviste(النموذج البنائي:  -2-1-1

) حیث ركز على تفاعل الطفل مع J.Piaget( بیاجیھیعود ھذا النموذج في أصولھ إلى أبحاث 

بیئتھ واعتبر البیئة شرطا أساسیا لكي یتمكن الطفل من االستمرار في نموه، وذلك من خالل إدماج 

المثیرات الجدیدة مع ما ھو موجود عنده من مخططات معرفیة سابقة، لتتحول ھي األخرى إلى 

ولكن البنائیة ال تعني  )56، صفحة 1998(فرج،   ات جدیدة في المخططات المعرفیة وھكذا.مكون

إمكانیة تدخل العوامل البیئیة في تسریع النمو العقلي إال في إطار محدود، بحیث یرى بیاجیھ بأن 

النمو العقلي ھو الذي یتحكم في التعلیم ولیس العكس، ومن ھنا فإن التعلیم ال ینبغي أن یكون قائما 

بواسطة األدوات  ت لكل طفل بمفرده وھذاعلى تبلیغ المعلومات، وإنما على تسھیل بناء المعلوما

التعلیمیة واالحتكاك مع المحیط. وبھذا یصبح التعلیم قائما على االختیار بین األدوات ووضع المتعلم 

 )32، صفحة 2007(روجي،  في بیئة تعلیمیة تناسب مستوى نموھم العقلي.

من المتعلم وما یحملھ من مستوى النمو العقلي العنصر الرئیسي في إن النظرة البنائیة، جعلت 

العملیة التعلمیة التعلیمیة، وھذا ما یتقاطع مع المقاربة بالكفاءات في اثنین من أھم ممیزاتھا أال وھما 

 )155، صفحة 2008(فیلیب،  بناء المعرفة وتفرید التعلیم.
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 :)Modèle néo constructiviste( البنائیة الجدیدة:  -2-1-2 

) وھما تلمیذان لبیاجیھ. Doise et mugny(دواز ومونیي من أقطاب ھذا االتجاه نجد كال من 

وفي ھذا النموذج نجد محاولة تجاوز النظرة القائم على المتعلم عند بیاجیھ إلى الصراع المعرفي 

والفكرة األساسیة لھذا الطرح تقوم على أن الصراع المعرفي یكون االجتماعي كأساس لنمو التعلم. 

أكبر إذا صاحبھ صراع اجتماعي، ویأخذ الصراع ھنا معنى التحدیات التي یواجھھا المعلم، وھي 

تحدیات خارجیة تثیر قدراتھ التعلمیة، فیكون بالتالي أكثر قدرة على اكتساب معارف جدیدة وعلى 

فھذه التحدیات تمنح فرصا أكثر لمسار مواءمة البنى المعرفیة الموجودة  تدعیم قدرتھ على التعلم.

 سلفا وھو ما یحقق التوافق الذي یفرضھ االحتكاك مع البیئة خاصة منھا ما تعلق بالجانب التعلیمي.

 )45، صفحة 2005(بیرینو، 

وبعد إجراء الكثیر من التجارب إلى نتائج جد ھامة نجد وقد توصل الباحثون في ھذا النموذج،    

 )36، صفحة 2010(عبد القادر،  من أبرزھا:

یؤدي التفاعل االجتماعي بالمتعلم في الظروف المناسبة إلى حل مشكالت ال یمكنھ حلھا إذا كان  -

 وحده.

 مجددا أمام ھذه المشكالت، فإنھ سیتمكن من حلھا بمفرده.إذا تم وضع المتعلم  -

المخططات المعرفیة الجدیدة الناتجة عن حل ھذه المشكالت، تكون ثابتة وقابلة للتحریك نحو -

 التعامل مع مشكالت جدیدة.

 كنتیجة لھذه التفاعالت، فإن الصراع االجتماعي المعرفي یصبح المحرك لعملیة التعلم. -

من خالل ھذا النموذج أھمیة االحتكاك بالبیئة بما یجعل الطفل في موقع الصراع وبھذا یظھر 

والتحدي المعرفي، وھو ما یجعلھ یقوم بعملیة تجنید أكبر لكل مكتسباتھ واستراتجیاتھ التعلمیة، وھو 

العنصر الذي تؤكد علیھ المقاربة بالكفاءات خاصة في أدواتھا التقویمیة التي ترتكز على الوضعیة 

 )44، صفحة 2009(جوناییر،  المشكلة واإلدماج وتجنید الموارد.
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 )Modèle socioconstructiviste interactifالنموذج السوسیوبنائي التفاعلي: ( -2-1-3

قبلیة یقوم ھذا النموذج على التفاعل الموجود بین الفرد وما یوجد لدیھ من قدرات ومعارف 

وبیئتھ المدرسیة واالجتماعیة وما تفرضھ من تكیفات مستمرة معھا. إن بناء المعرفة في المنظور 

البنائي یتضمن أربعة محاور أساسیة وھي: النشاط الذھني، نشاط الفرد، رابط بین العملیات المنجزة 

عملیات المنجزة ) بین معارفھ السابقة والDialectique réflexiveونتائجھا وأخیرا جدل فكري (

في وضعیة ما. وضمن ھذا السیاق فإن نشاط الفرد ال یرتكز على األشیاء المحسوسة وإنما على 

معارفھ المتفاعلة مع الواقع الطبیعي واالجتماعي، حیث یواجھ موضوع التعلم في وضعیة تحدي. 

ضعیة ما، ومن خالل إن النشاط المعرفي للفرد في ھذه الحالة یھدف على تحلیل النتائج المتعلقة بو

تحلیل العالقة بین نشاط الفرد ونتائج ھذا النشاط والعناصر المؤثرة یستطیع الفرد الوصول إلى بناء 

 )33، صفحة 2009(محمد ف.،  عالقات سببیة بین ھذه المكونات للموقف.

بیداغوجیا وإنما نموذجا ابستملوجیا للمعرفة، فھي تمثل إطارا إن البنائیة االجتماعیة ال تشكل اتجاھا 

مرجعیا عاما، یحدد المفاھیم والتصنیفات الموجھة للتفكیر. ومن خالل ھذا اإلطار المرجعي 

تستخرج األسالیب والمقاربات البیداغوجیة التي تترجمھ إلى ممارسات تعلمیة تعلیمیة. وتظھر في 

المعارف السابق في تفاعل مع عناصر جدیدة في وضعیة محددة، ھذا النموذج على قاعدة جعلت 

وھو ما یمكن المتعلم من تعدیل معارفھ السابقة وبناء معارف جدیدة. وھنا یلتقي ھذا النموذج مع 

المقاربة بالكفاءات التي نجد من بین أھم متطلباتھا جعل المتعلم یواجھ وضعیة ما یكتشف من خاللھا 

عن التعامل معھا، وھو ما یجعلھ یجند تلك المعارف لیضیف إلیھا مكتسبات قصور معارفھ السابقة 

للوضعیة الجدیدة. إن الوضعیات تشكل لب المقاربة  أخرى توصل إلیھا من خالل مواجھتھ

بالكفاءات وھي عنصر التقاء رئیسي مع النموذج السوسیوبنائي الذي یرى بأن الكفاءات ال یمكن 

الوضعیات والتي تعني مواجھة مشكلة جدیدة بتجنید المعارف القبلیة، وفي ھذا بناؤھا إال من خالل 

السیاق فإن مفھوم الكفاءة یتالءم تماما مع ھذا النموذج، فھي تدل على التجنید والتفاعل مع المحیط 

 )122حة ، صف1989(صالح م.،   وبناء معارف جدیدة في حلقة تعلمیة مستمرة.
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 :)Modèle cognitiviste( النموذج المعرفي: -2-1-4

)، Piaget et Vygotsky( یعود ھذا النموذج في أصولھ إلى جھود كل من بیاجیھ وفیغوتسكي 

) الذي یرى بأن ھذا النموذج تأسس في J.Tardifرغم وجود منیرى بحداثة نشأتھ مثل تاردیف (

المشترك لعدة علوم ذات صلة بالنشاط المعرفي لإلنسان مثل الفلسفة ، بفعل االھتمام 1979سنة 

واللسانیات والذكاء االصطناعي وعلم النفس المعرفي... وینطلق ھذا النموذج من العملیات الذھنیة 

التي یقوم بھا الدماغ وتأتي في مقدمة تلك العملیات الذاكرة بنوعیھا قصیر المدى أو ما یعرف 

 فالعملیة )32، صفحة 2004(عدس،  وطویلة المدى التي تقوم بوظیفة التخزین.بالذاكرة العملیة 

المعرفیة تعني عملیة الذاكرة بالدرجة األولى فھي تخزن المعلومات بعد ترمیزھا وتسترجعھا عند 

تعلم، باعتباره المیدان الحاجة إلیھا. وتواصلت األبحاث بعد ذلك بشكل سریع لتقتحم میدان ال

الرئیسي التي تبرز فیھ العملیات المعرفیة من معالجة المعلومة والتذكر والتفكیر واإلدراك... 

وتتضمن معالجة المعلومات باعتبارھا العنصر الذي تتداخل فیھ بقیة العملیات الذھنیة الكثیر من 

رار وحل المشكالت، أو الماوراء األنشطة الذھنیة المعرفیة مثل التفسیر واالستدالل وأخذ الق

) مثل الوعي بخطوات التفكیر والمراقبة والتنظیم. وفي مجال التعلم، فإن Métacognitifمعرفیة (

 Connaissancesھذا النموذج یمیز بین نوعین من المعارف، المعارف الصریحة (

déclaratives ...والمعارف اإلجرائیة )، المتعلقة بحدث ما مثل خصائص ظاھرة معینة وقوانینھا

)Connaissances procédurales وھي ترتبط بإجراء ما أو استعمال قواعد معینة من أجل ،(

حل مشكلة ما. وھنا نجد نقطة االلتقاء بین ھذا النموذج والمقاربة بالكفاءات التي تقوم على تجنید 

 )48، صفحة  1993(حلمي،   الموارد في التعامل مع وضعیة مشكلة .

تعتبر جدیدة بالنسبة للمتعلم، وتستلزم عملیة التجنید االنتقاء الصحیح والسریع والمالئم، وبھذا 

 )22، صفحة 2008(عبدهللا،   تتجاوز التناول السلوكي القائم على االستجابة المباشرة لمثیر ما.

من خالل كل ما سبق یتبین أن المقاربة بالكفاءات تعتبر نتیجة بیداغوجیة لجملة من النظریات 

والنماذج واالتجاھات، تلتقي كلھا في إعطاء األھمیة الكبرى للمتعلم، واالنطالق بما یوجد عنده من 

على حصر قدرات ومكتسبات ومھارات في بناء المعرفة، لیتم بذلك تجاوز التعلیم النمطي القائم 
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النتائج في زاویة قدرة المتعلم على استرجاع المكتسبات، وھو ما یجعلھ عاجزا على إدماج 

 )231، صفحة  1987(النیل،   معلوماتھ للتعامل مع وضعیات معقدة.

 : مفاھیم أساسیة مرتبطة بالكفاءات -2-2

 . تعریف الكفاءة:2-2-1

التعریف االصطالحي للكفاءة نشیر إلى ذلك االختالف اللغوي الموجود بین استعمال  قبل تقدیم

مصطلح الكفاءة أو الكفایة، ولیس من مجال بحثنا الدخول في ھذا النقاش اللغوي، واستعمالنا 

لمصطلح الكفاءة ال یعني أنھ أكثر داللة من الكفایة، بل إن السبب في استعمالنا لھذا المصطلح یعود 

لدرجة األولى إلى استعمالھ في المناھج الرسمیة الجزائریة، وفي كل الحاالت فإن العبرة في ھذا با

المجال تكون بالداللة االصطالحیة للمصطلح، وھو ما سنقف علیھ من خالل التعاریف التالیة: 

 )167،  163ص  1: ج 2006(غریب، 

بأنھا: "اإلدماج الوظیفي للدرایات، واإلتقان، وحسن التواجد مع  Romainvilleیعرفھا رومانفیل  

الغیر، وحسن التخطیط للمستقبل، بحیث أن الفرد عند مواجھتھ لمجموعة من الوضعیات، فإن 

الكفایة تمكنھ من التكیف، ومن حل المشاكل، كما تمكنھ من إنجاز المشاریع التي ینوي تحقیقھا في 

 )44م ، صفحة 2000(الدریج،  المستقبل".

: "مجموعة من السلوكات الممكنة  Françoise. R  et Alain. Rوھي عند فرانسواز وآالن 

 ركیة)، التي تسمح لفرد ما بالممارسة الناجعة لنشاط معین".ح (الوجدانیة، المعرفیة، والحس

 )39، صفحة 1979(السید، 

ویعرفھا محمد الدریج بأنھا: "نظام من المعارف المفاھیمیة الذھنیة والمھاراتیة العملیة، التي تنظم 

في خطاطات إجرائیة تمكن، في إطار فئة من الوضعیات، من التعرف على المھمة اإلشكالیة وحلھا 

 )44م ، صفحة 2000 (الدریج،  بنشاط وفعالیة".

وتعرف أیضا بأنھا: "مجموع السلوكات السوسیووجدانیة، كما تفید كذلك المھارات المعرفیة أو 

المھارات السیكوحسیة حركیة: فالكفایة بھذا المعنى تحیل على أنماط من التعلم المرتبطة، في الوقت 

 )168ص  1: ج 2006(غریب، نفسھ، بالمجاالت المعرفیة والسیكوحركیة والسوسیووجدانیة".
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بإدراك  –بكیفیة تلقائیة  –ونجدھا معرفة بكونھا: "مجموعة من القدرات المدمجة التي تسمح 

: ص 2005وضعیة معینة وفھمھا، واالستجابة لھا بشكل أقل أو أكثر مالءمة". (بوسمان وآخرون، 

9 - 10( 

المجاالت الموجودة في تصنیف  وفي تعریف آخر للیندا عالل، نجد مفھوم الكفاءة یرتبط بنفس

األھداف البیداغوجیة، بحیث تعرفھا بأنھا: "شبكة المكونات المعرفیة والوجدانیة واالجتماعیة 

حركیة وتطبیقھا داخل فئة من الوضعیات وتوجھھا نحو غایة محددة" (جواكیم دولز –والحس 

 ).12-11: ص 2005وآخرون، 

تعبر   من التعاریف التي وجد أنھا من الممكن أن) مجموعة Scallon.G, 2007وذكر سكالون (

 عن مفھوم الكفاءة وھذه التعاریف ھي :

 الصفات العامة للشخص، -

 إدماج المعارف بكل مستویاتھا (المعارف بمفھومھا العام، معرفة الفعل، معرفة التواجد)، -

 نظام من المعلومات المتعلقة بالمفاھیم والتطبیقات، -

 القدرة على الفعل. -مجموعة مدمجة من المھارات،     -القدرة على التحویل،    -حالة الشخص   -

 )22، صفحة 2008(وزارة التربیةالوطنیة، 

وبعد عرض ھذه التعاریف ومناقشتھا وصل إلى أن التعریف األكثر تعبیرا عن مدلول الكفاءة ھو 

وھو كما یلي: "الكفاءة ھي إمكانیة الشخص في تجنید  X.Rogers روجیرسالتعریف الذي قدمھ 

بطریقة متداخلة لمجموعة من الموارد المدمجة من أجل حل عائلة من الوضعیات مشكالت". ونرى 

بأن ھذا التعریف ھو أكثر التعاریف إجرائیة وتمكینا للقیام بعملیة التقویم في سیاقھا الصحیح حسب 

 )78، صفحة 2007(زینب،  متطلبات المقاربة.

ونكتفي بھذا القدر من التعاریف، وما یمكن استخالصھ منھا أنھا تؤكد على ما جلبتھ ھذه المقاربة 

من إضافات لم تكن موجودة في المقاربة السابقة، من ذلك نجد تأكیدھا على اإلدماج واإلنجاز 

على والتوظیف والممارسة الناجعة ومواجھة الوضعیات من خالل إدراكھا وفھمھا...الخ. ونالحظ 

مختلف التعاریف المقدمة للكفاءة أنھا ذات طابع معرفي سلوكي، أي أنھا ال تخرج عن مجال 
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توظیف المعارف وتجنیدھا من أجل مواجھة وضعیات مختلفة بحیث ال تكون ھذه الوضعیات ذات 

طابع نمطي، بل ھي مستجدة، ودور المدرسة ھو تزوید التلمیذ بأدوات مواجھة ھذه الوضعیات 

فیھ. وقد عبر األستاذ محمد فاتحي عن ھذا   ن نوعھا ودرجتھا والمكان الذي یواجھھامھما كا

المعنى المعرفي السلوكي للكفاءة حینما حدد مقاربتین لفھمھا؛ أوالھما المقاربة الذھنیة، التي تعتبر 

، ترتبط الكفاءة فیھا كتلة من المعارف مرتبطة فیما بینھا، وثانیتھما المقاربة التصرفیة السلوكیة

 ).35 -34: ص 2004الكفاءة فیھا بالقدرة على اإلنجاز (فاتحي،

  :ضمن المقاربة بالكفاءات وضعیة مشكلة.2-2-2

یتطلب قیاس األداء نمطا تقویمیا ال یقوم على قاعدة استرجاع المعارف، وإنما على قاعدة 

یة، فإن خیر وسیلة توظیف المعارف. وما دام التوظیف یرتبط بإسقاطات معرفیة أو أداءات عمل

للتحقق من ذلك ھو جعل التلمیذ یواجھ موقفا یستدعي توظیف مكتسباتھ في وضعیات مختلفة، ھذا 

الموقف ھو ما یطلق علیھ مصطلح وضعیة مشكلة. فإذا أردت مثال أن أتحقق من أن التلمیذ قد 

واقف سواء في القسم استوعب معنى المحافظة على البیئة بالمستوى الذي یناسبھ، فإني أضعھ أمام م

أو في الطبیعة تستدعي حل مشكلة ما لم یسبق لھ مواجھتھا، وعن طریق االمتحان أو المالحظة 

ومن معھ على ھذا المعنى حین أكدوا على  كریستیان بوسمانأعرف المستوى الذي بلغھ. وقد عبر 

ما یدل علیھ قولھم: ضرورة القدرة على مواجھة الوضعیات الجدیدة بتجنید المعارف السابقة وھو 

"في جمیع الحاالت، لیست الكفایة مكونة من مجموع المعارف والمھارات التي تتطلب االستثمار 

أو فئة من  –والتحریك في وضعیة معینة. إنھا قدرة على مواجھة الوضعیات المختلفة 

 الشيء الذي یقتضي بشكل شبھ دائم، القدرة على التكیف واتخاذ –الوضعیات/المشكالت 

 ).130: 2005المبادرات" (بوسمان وآخرون، 

 : ضمن المقاربة بالكفاءاتإلدماج .ا2-2-3

أكثر تعبیرا عن  Legendre للجندرمن بین التعاریف الكثیرة لإلدماج، نجد التعریف التالي 

معنى اإلدماج في ظل المقاربة بالكفاءات: "یستند اإلدماج التعلمي إلى مسلمة؛ ترى أن المعارف 

وتعتبر التعلم عملیة حل المشكالت بواسطة المعارف والمھارات   تشكل كال منطقیا منظما،

 ).518: ص 2006المكتسبة" (غریب،ع. 
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المجلس األعلى للتربیة في كیبك (كندا): "یشیر إدماج  ومن التعاریف المقدمة لإلدماج نجد تعریف

المعارف إلى السیرورة التي یربط بھا التلمیذ معارفھ السابقة بمعارف جدیدة، فیعید بالتالي بنینة 

، 2009(فرید ع.،  عالمھ الداخلي، ویطبق المعارف التي اكتسبھا في وضعیات جدیدة ملموسة"

بأنھ: "عملیة نربط بواسطتھا بین العناصر  X.Rogers كزافیي روجیرس. وعرفھ )20صفحة 

التي كانت منفصلة في البدایة، من أجل تشغیلھا وفق ھدف معطى". وھو في رأیھ یتشكل من ثالث 

مكونات أساسیة ھي؛ الترابط، ویقصد بھ نسج التلمیذ لشبكة بین العناصر المطلوب إدماجھا، 

كتسبات، وأخیرا االستقطاب، ویقصد بھ أن ومفصلة العناصر وتحریكھا، وذلك من أجل استثمار الم

 – 50: 2005التحریك إنما یكون لتحقیق ھدف حتى یصبح لھ معنى (روجیرس، ك. وآخرون، 

51.( 

 )518: 2006وقد حدد األستاذ عبد الكریم غریب ثالث مراحل لإلدماج كما یلي: (غریب،ع. 

 والتي ینبغي ترسیخھا في ذھنھ.تمكین التلمیذ من معرفة جدیدة تضاف إلى معرفتھ السابقة،  -

 إعادة بناء العالم الداخلي، ألن إدماج معارف جدیدة یتطلب إعادة التنظیم الداخلي للمعارف. -

 توظیف المكتسبات السابقة واستعمالھا في وضعیات متشابھة أو في وضعیات جدیدة. -

أھم ما استحدثتھ المقاربة إن ما ینبغي التأكید علیھ في ھذا العنصر ھو أن اإلدماج یعتبر من 

بالكفاءات، فمن بین النقائص المسجلة في المقاربة باألھداف، نجد قیام المنھاج على شكل مجزأ 

منفصل یرتبط بالمستوى المراد قیاسھ. وقد تم التخلص من ھذا المشكل في المقاربة بالكفاءات 

بعضھا البعض لیتم تمثلھا من باستحداث اإلدماج الذي یدل على بناء المعرفة وربط المكتسبات ب

طرف التلمیذ بصفة شاملة یعبر عنھا بالكفاءة. فالكفاءة في نھایة المطاف تنزع إلى تحقیق مستوى 

من األداء ھو خالصة لعملیة إدماج مستمر بین المكتسبات، بحیث یكون ھذا اإلدماج بین وحدات 

 )33، صفحة 2006(روجیرس،  المادة الواحدة وبین مختلف المواد.

 :ضمن المقاربة بالكفاءات . األداء2-2-4

جاء في تعریف األداء بأنھ:" ما یتمكن الفرد من تحقیقھ آنیا من سلوك محدد، وما یستطیع  

). وذكر 737: 2006المالحظ الخارجي أن یسجلھ بأعلى درجة من الوضوح والدقة" (غریب،ع. 
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خاصیتین أساسیتین للحكم على األداء وھما وضع المشكالت المطروحة في سیاق معین  سكالون

وتقدیم أجوبة وتبریرھا من طرف التالمیذ. ورغم أھمیة األداء في الحكم على إنجازات التالمیذ، 

فإنھ مع ذلك یبقى یشكل عنصرا من عناصر بناء الكفاءة وال یرقى إلى أن یؤشر بمفرده على تحقق 

 ,)Scallon.G.p133 -134ة، ذلك ألن تقویم التالمیذ یركز على المھارات أكثر من الكفاءة (الكفاء

، وھذا یعني أن ال یتطلب بالضرورة وجود وضعیات مركبة، ولكنھ یبقى مع ذلك عنصرا مھما في 

قیاس الكفاءات، إذ ال یمكن التأكد من تحقق الكفاءة دون وجود األداءات الدالة علیھا، فتفكیك 

لوضعیات المركبة یؤدي إلى معرفة العناصر التي تتكون منھا، والتي نجد من ضمنھا مجموعة من ا

 )20، صفحة 2008(رمضان،  األداءات التي نجح المتعلم في القیام بھا.

 . مستوى الكفاءة:2-2-5

مستوى الكفاءة الذي نحن بصدد قیاسھ. حتى تتم عملیة التقویم بصفة سلیمة، ال بد أن نعرف  

ویتدرج تقویم مستوى الكفاءة من الكفاءة القاعدیة إلى الكفاءة المرحلیة وأخیرا الكفاءة الختامیة. 

وھي كفاءات تتحقق بصفة مستمرة غیر منقطعة، في الوحدة التعلیمیة والفصل الدراسي والسنة 

اءة المرحلیة من مجموع الكفاءات القاعدیة الدراسیة والمرحلة الدراسیة... بحیث تتشكل الكف

 )15، صفحة 2006(الطاھر،  وتتشكل الكفاءة الختامیة من مجموع الكفاءات المرحلیة.

و تجدر اإلشارة إلى مستوى آخر من الكفاءة أال وھو الكفاءة المستعرضة، وھي تلك الكفاءات 

تشترك في تكوینھا بعض المواد أو مواد كثیرة، والتي یمكن تحقیقھا بواسطة إدماج المتقاطعة والتي 

 )88م، صفحة 1999(بوعالق،  نواتج تعلمات معینة لبعض المواد أو لبعض المجاالت.

 :مبررات االنتقال إلى المقاربة بالكفاءات  -2-3

أخرى لیس ولید رغبة في التغییر من أجل التغییر، وإنما نتیجة نظریة  إن االنتقال من مقاربة إلى

وتطبیقیة لجملة المشكالت والصعوبات التي تم تسجیلھا في تطبیق المقاربة السابقة، وفي ھذا 

المجال یمكننا تسجیل مبررات ترتبط بالتغیرات الحاصلة على المستوى العالمي وأخرى ترتبط 

ھ لنظام تربوي فعال بإمكانھ تحقیق األھداف التي تجعلھ في مستوى بالمجتمع الجزائري وحاجت

ویمكننا  )177، صفحة 2007(زینب،  تطلعات المجتمع ومواكبة التغیرات الحاصلة في العالم،

 تقدیم ھذه المبررات من خالل العناصر الرئیسیة التالیة:
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 . انتشار استعمال المقاربة بالكفاءات في األنظمة التربویة عبر العالم : 2-3-1

لقد شھدت فترة التسعینیات ومطلع القرن الحالي انتشارا كبیرا العتماد المقاربة بالكفاءات في 

كثیر من األنظمة التربوي عبر العالم، واشتركت في ذلك الدول المتطورة والدول المتخلفة. ومن 

المتطورة التي اعتمدت ھذه المقاربة نجد؛ فرنسا حیث تم نشر القاعدة المشتركة أبرز الدول 

خاصة بكل مادة دراسیة  للكفاءات التي ینبغي أن یتمكن منھا كل التالمیذ، كما تم تحدید كفاءات

 Ministère de l’éducationإضافة إلى اعتماد المقاربة بالكفاءات في عملیة التقویم (

nationale,2006.(  

ونجد أیضا بلجیكا التي استند فیھا التعلیم األساسي والمستوى األول من الثانویة إلى أساس    

الكفاءات، ونجد كذلك مقاطعة الكیبك في كندا، حیث اعتمدت نفس المقاربة في إعادة صیاغة برامج 

ة بالكفاءات إعدادیات التعلیم العام والمھني. وقبل ھذه الدول والمقاطعات الفرانكفونیة، نجد المقارب

في الدول األنجلوساكسونیة وعلى رأسھا الوالیات المتحدة األمریكیة، التي تبنت ھذه المقاربة في 

، وقد تطور مفھوم Hamiltonمفھومھا السلوكي منذ الستینیات من القرن الماضي حسب ھاملتون 

ر الفرد لسلوكات الكفاءة في ھذا البلد لیصبح دقیقا وواضحا، حیث أصبح معناھا متمثال في إظھا

 ).148ص ، 2005في إطار برنامج دراسي (جوناییر، متوقعة من كفاءة ما

وفي العالم العربي نجد اعتماد ھذه المقاربة في البلدان المغربیة الثالث؛ تونس والمغرب والجزائر. 

التقلیدیة، فتم اعتمادھا في النظام التربوي التونسي نظرا للخصائص التي تمیزھا عن المقاربات 

بحیث تقدم ھذه المقاربة مفھوما مختلفا للتعلم والتقویم والعالقة بین المعلم والتلمیذ، كما أنھا تقدم 

). وفي المغرب تم 2005تصورا جدیدا إلدارة وتنظیم القسم والمدرسة (بوسمان.ك. وآخرون، 

لدراسیة، بحیث صنف اعتماد ھذه المقاربة بصدور الكتاب األبیض الذي حدد جملة من الكفاءات ا

في خمس كفاءات رئیسیة ھي؛ الكفاءات اإلستراتیجیة والكفاءات التواصلیة، والكفاءات المنھجیة 

). وفي الجزائر تم اعتماد المقاربة 2004والكفاءات الثقافیة والكفاءات التكنولوجیة (فاتحي، 

في مختلف المناھج  ، ونجد2003/2004بالكفاءات وشرع في تطبیقھا بدایة من العام الدراسي 

الصادرة لحد اآلن تقریبا نفس المدخل، بحیث تضمن ھذا المدخل شرح ھذه المقاربة ومبررات 

اعتمادھا والكفاءات الرئیسیة المنتظر تحقیقھا، وقد تم تصنیف ھذه األخیرة إلى أربع كفاءات 

ابع فكري أساسیة ھي؛ كفاءات ذات طابع اتصالي، كفاءات ذات طابع منھجي، كفاءات ذات ط

 ).2003وأخیرا كفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي (وزارة التربیة الوطنیة، دیسمبر 
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إن ھذا االعتماد لھذه المقاربة في كثیر من األنظمة التربویة في العالم سواء في البلدان المتطورة    

الحجم ما ھو إال أو البلدان المتخلفة یدل على الطابع العالمي لھذه المقاربة، وإن انتشارھا بھذا 

مظھر من مظاھر العولمة، التي انتقلت من المجال االقتصادي المحض إلى المجال الثقافي 

والتربوي. وما ینبغي التنبیھ إلیھ بالنسبة للعالم العربي، عدم التسرع في اعتماد ھذه المقاربة دون 

وھذا حتى تكون أي تكییف وفق الخصوصیات الحضاریة واالجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة، 

االستفادة مقتصرة على الطابع التقني والبیداغوجي، مع االعتراف بصعوبة تحقیق ھذا المطلب أمام 

نقص الدراسات المتعلقة بتصمیم المناھج، خاصة منھا الدراسات األصیلة التي تتجاوز السعي نحو 

نا العربي بكل التكییف الصوري إلى السعي للوصول لمقاربات جدیدة ناتجة أساسا من واقع

 )15، صفحة 1998(أحمد،  خصوصیاتھ.

 المبررات البیداغوجیة الدیدیكتیكیة : -2-3-2

لنجاح اعتماد المقاربة بالكفاءات،  Ph.Perrenoudمن خالل الشروط التي حددھا فیلیب بیرینو 

یمكننا استنتاج المبررات التالیة، التي فرضت االنتقال من المقاربة باألھداف إلى ھذه المقاربة 

 )168ص ،2004(بیرنو،

: یقصد بالنقل الدیداكتیكي مجموعة التحویالت التي تتم من  إعادة صیاغة النقل الدیداكتیكي  ·  

أھداف وبرامج تربویة. وترتبط إعادة الصیاغة بالتغیرات التكنولوجیة ثقافة وقیم المجتمع إلى 

واالجتماعیة السریعة التي تعیشھا مختلف المجتمعات، فاألدوات والمعارف التي یتم تبلیغھا للتلمیذ 

في المدرسة ستتطور وتتغیر قبل أن تھضمھا البرامج الدراسیة. ومن ھنا فإن المقاربة بالكفاءات 

عن إعداد التالمیذ استنادا إلى تصورات دقیقة لما یمكن أن ینتظرھم في المستقبل، تفرض التخلي 

كما تفرض التخلي عن حصر التكوین في عدد قلیل من الكفاءات المستعرضة والعامة. إن 

المستجدات الحاصلة تفرض التزود بسالح المعرفة والتدرب على حل المشكالت والتفاوض 

  را رئیسیا لالنتقال إلى مقاربة جدیدة في تصمیم المناھج الدراسیة.والتخطیط، وكل ھذا یشكل مبر

 )97، صفحة  2003(زھـران، 

: نالحظ في المقاربة باألھداف ذلك الفصل الموجود بین المواد، تخفیف الحواجز بین المواد   ·  

بحیث كل مادة تسعى لتحقیق أھداف خاصة بھا، وعلى العكس من ذلك فإن المقاربة بالكفاءات تقوم 

على استغالل كل نقاط التقاطع بین المواد لتشكیل الكفاءة المستھدفة. ویقدم لنا بیرنو مثاال لتوضیح 
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درسا العلوم واللغة الفرنسیة یشرفان على نشاط واحد إذا تعلق األمر بالكتابة ھذا المعنى؛ إن م

العلمیة (تقاریر التجارب والمعاینات)، وھو نشاط في نھایة األمر ال ینتمي حصرا إلى العلوم وال 

  إلى اآلداب، وعلى غرار ھذا االلتقاء، یمكن الذھاب بعیدا في إقامة عالقات بین المواد المتقاربة.

 )44، صفحة 1998(مذكور، 

: إن ما یالحظ على المقاربات التقلیدیة، أنھا قائمة على إعداد المتعلمین  تكسیر الحلقة المفرغة  ·  

في كل مرحلة للمرحلة التي تلیھا، وھكذا فإن المرحلة االبتدائیة تعد المتعلم للنجاح في االنتقال إلى 

ى المتوسطة وفي ھذه األخیرة یعد للنجاح في االلتحاق بالثانویة... وبھذا تكون المدرسة منغلقة عل

نفسھا وال یھمھا إال المسار الدراسي للمتعلمین، مع أن الكثیر من ھؤالء المتعلمین ال یستمرون في 

الدراسة إلى نھایتھا. ومن ھنا فإنھ جدیر بالمصممین للمناھج إعادة النظر في الدور الذي تلعبھ ھذه 

ى المراحل المقبلة من المناھج في الحیاة الیومیة للتالمیذ، بحیث یتحول االھتمام من اإلحالة عل

 )209، صفحة 1986(الصفار،   التمدرس إلى اإلحالة على الحیاة.

یتمیز التقویم في المقاربات السابقة أنھ یرتبط بالتأكد من اكتساب  ابتكار طرق تقویم جدیدة : ·  

التلمیذ لما تم تعلیمھ إیاه، سواء عن طریق االسترجاع البحت، أو عن طریق قیاس األھداف 

اإلجرائیة. وھذه األسالیب تُبقي التقویم في دائرة االھتمام بمعدل الفرد ورتبتھ بین أقرانھ، فھو إذن 

جمع الدرجات إلصدار الحكم بمدى أھلیة المتعلم لالنتقال إلى مستوى أعلى. كل  تقویم یركز على

ھذا یتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ المقاربة بالكفاءات أال وھو مبدأ تفرید التعلیم، أي أن 

المقارنة ال تكون بین التلمیذ وزمالئھ، وإنما بین المھمة المطلوبة وما أنجزه التلمیذ فعال. ومن ھنا 

استحدثت طریقة التقویم تحت وضعیات محددة، بحیث ینبغي إتاحة الفرصة لكل متعلم إلظھار ما 

م عند الضرورة بطریقة شاملة من أجل غایات  یعرف فعلھ. وبناء على ذلك فإن كفاءات المتعلم تُقوَّ

میعي، بل إنھ تكوینیة وجزائیة. كما أن التقویم في المقاربة بالكفاءات ال یركز فقط على التقویم التج

یعطي أھمیة كبرى للتقویم التكویني، باعتبار أن األداء ینبغي أن یراقب أثناء العملیة التعلیمیة ولیس 

 )99، صفحة  2002(المحسن،   فقط بعد انتھائھا.

: من المشكالت المطروحة في التعلیم المتمحور حول المدرس والقائم على استعمال  تفرید التعلیم

األسلوب اإللقائي، أنھ یتیح الفرصة للمتفوقین بالتعلم بشكل أفضل وأسرع من اآلخرین، وھو ما 

یؤدي في نھایة األمر إلى تحول الفروق األصلیة الموجودة بین التالمیذ إلى عدم المساواة في النجاح 

لمدرسي وبالتالي صنع الفشل المدرسي لعدد كبیر من التالمیذ الذین ال یستطیعون مسایرة ا
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المتفوقین. ومن ھنا یأتي تفرید التعلیم لیركز على أداء كل تلمیذ عوض االھتمام بنسبة النجاح وعدد 

التقلیدیة التالمیذ الذین تحصلوا على المعدل. فتفرید التعلیم یحارب اآللیة التي تسیر بھا الطرق 

لیجعل محلھا التفرقة اإلیجابیة التي تبقي للمتفوقین مستواھم، وتضمن لباقي التالمیذ أفضل أداء 

 )122، صفحة 1998(أحمد،   یمكن أن یصلوا إلیھ.

بالكفاءات، تتمثل في مشروع طویل األمد بحیث یكلف كل متعلم   وأفضل طریقة مناسبة للمقاربة   

بمھمة معینة، لیثبت ما یستطیع القیام بھ فعال. وإن التحدي الذي تفرضھ ھذه المقاربة ھو جمع 

عا تالمیذ من مستویات متفاوتة في نفس الوضعیة التعلمیة، مع الحرص على أن ال یكون ذلك تشجی

للمتفوقین على حساب العادیین وبطیئي التعلم. وھكذا تعتبر مشكلة عدم تمكن المقاربات السابقة من 

التوفیق بین االھتمام بالتالمیذ النجباء والتالمیذ متوسطي وبطیئي التعلم، مبررا ھاما لالنتقال إلى 

 )109، صفحة 2002(فاخر،  مقاربة جدیدة.

 المبررات الخاصة بالنظام التربوي الجزائري : -2-3-3

یشكل اإلصالح التربوي الجدید إصالحا شامال للنظام التربوي الجزائري، ولم یضاھیھ في 

شمولیتھ منذ االستقالل إال اإلصالح السابق لھ المتمثل في المدرسة األساسیة. ذلك ألن ھذا اإلصالح 

التربویة من أھداف وسیاسة تعلیمیة عامة إلى المجاالت البیداغوجیة مس كل مكونات المنظومة 

والتنظیمیة التي شھدت ھي األخرى تحوالت كبیرة. وفي تصورنا فإنھ یمكننا جمع أبرز مبررات 

 اإلصالح التربوي الجدید في العناصر التالیة:

 بمقاربات بناء المناھج.مواكبة التغیرات الحاصلة في الجانب البیداغوجي خاصة ما یتعلق منھا  -

الحاجة إلى تصمیم مناھج جدیدة تحقق الحاجات الجدیدة للمجتمع خاصة مع التغیرات التي  -

 حصلت على كافة المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ضرورة االنفتاح على العالم بحكم التغیرات الحاصلة في العالقات مع اآلخر خاصة مع بروز  -

 سائل االتصال الجدیدة من انترنت وفضائیات وغیرھا.العولمة وو

وقد حدد السید فرید عادل بصفتھ مدیر التعلیم األساسي بوزارة التربیة الوطنیة، مبررات اإلصالح 

 )2002التربوي الجدید، خاصة ما تعلق منھ بالمناھج الدراسیة في العناصر التالیة: (فرید عادل، 
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 ي أحادي إلى التعددیة الحزبیة وإلى نظام دیمقراطي،"انتقال البالد من نظام سیاس -

 انتقال البالد من نظام اقتصادي ممركز إلى نظام االقتصاد الحر، -

 التطور المذھل للعلوم والتكنولوجیا بما في ذلك علوم التربیة، -

 التدھور المستمر لمستوى التالمیذ ونتائجھم، -

 )169، صفحة 1996(راشد،   اجھھا المدرسة".التحدیات الجدیدة التي من المنتظر أن تو -

 :صعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري -2-4

تعترض تطبیق المقاربة بالكفاءات صعوبات كثیرة، نجد منھا عدم التحضیر الكافي للشروع في 

المقاربة نفسھا، وسنتناول من بین ھذه الصعوبات صعوبتین تطبیق ھذه المقاربة، وصعوبة فھم 

كبیرتین، نجد أن تجاوزھما یساعد كثیرا في إنجاح تطبیق ھذه المقاربة، وتتجلى ھاتان الصعوبتان 

 في مستویین بارزین ھما:

: إذا أردنا أن نقوم المعلم على مستوى أدائھ المھني، فإن ھذا على مستوى تكوین المعلمین. 1

 یم یأخذ في االعتبار ثالث كفاءات أساسیة:التقو

: وھي تتعلق بكل ما لھ صلة بالتكوین التخصصي أي التكوین في المادة العلمیة لكفاءة المعرفیةا

التي یدرسھا. وفي ھذا المحور ال مجال لوجود أعذار تحول بین المعلم وتقدیم المادة العلمیة بالشرح 

ویوجد ارتباط  )05، صفحة 2001(محجوب،   المنھاج. الكافي واإلحاطة الشاملة حسب متطلبات

وثیق بین كفاءة المعلم المعرفیة ونتائج التالمیذ الدراسیة، ویزداد ھذا االرتباط قوة كلما تقدم التلمیذ 

في المراحل الدراسیة، حیث یصبح المعلم عاجزا عن التدریس بالمستوى الالزم إذا لم یكن تكوینھ 

تطیع المعلم تغطیة ضعف تكوینھ التخصصي متینا، وھذا على خالف المرحلة االبتدائیة التي یس

 )44، صفحة 2005(العزة،   بجھد بسیط یمكنھ من التحكم في الجانب المعرفي للمنھاج.

ویقصد بھا كل ما یتعلق بكیفیة إیصال المعارف على أحسن صورة ممكنة، الكفاءة البیداغوجیة:  -

وتستند ھذه الكفاءة على دعامتین أساسیتین ھما فھم المتعلم والتحكم البیداغوجي. أي أن برامج 

التكوین ال بد أن تكون متضمنة لشتى المعارف التي یزودنا بھا علم النفس حول خصائص المتعلم 
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االنفعالیة... في المرحلة التي یدرس فیھا، كما یجب أن تتضمن كل الدعائم الذھنیة والعضویة و

البیداغوجیة التي تمكن المتعلم من المتابعة السلیمة وما تستلزمھ من عناصر التشویق وحسن 

توظیف الوسائل التعلیمیة وتطبیق الطرق واإلستراتیجیات المناسبة في التدریس وتحقیق التفاعل 

 )34، صفحة 2004(بیني،  األسالیب التقویمیة. الصفي والتحكم في

إن المعلم في المدرسة المعاصرة لم یعد بإمكانھ االكتفاء بتكوینھ القاعدي أو  القدرة على البحث: -

التكوین أثناء الخدمة إلنجاز مھمتھ على أحسن وجھ، بل ال بد لھ من قدرة ذاتیة تمكنھ من المواكبة 

المستمرة للمستجدات في میدان التربیة خاصة على المستوى البیداغوجي، حیث أصبحت المعارف 

قیدا وتطبیقاتھا أكثر صعوبة مما یتطلب جھدا ذاتیا مستمرا لتحسین األداء البیداغوجي. أكثر تع

وتعكس ھذه الكفاءة جملة من العوامل المحیطة بمھنتھ كمدرس،  )107، صفحة 2000(الصادق، 

المستوى النفسي تبرز الدافعیة ومستواھا سواء على المستوى النفسي أو المھني أو العالئقي، فعلى 

فكلما ارتفع ھذا المستوى تحرر المعلم من النمطیة وأصبح باحثا عن الجدید سواء في مجال 

یجلبھ من  التخصص أو المجال البیداغوجي. وعلى المستوى المھني یظھر الرضا المھني وما

في مھمتھ، وعلى المستوى العالئقي  استعداد لبذل جھد أكبر في مھنة یحبھا ویجتھد من أجل النجاح

تظھر شبكة العالقات التي یبنیھا مع زمالئھ والطاقم اإلداري ومراكز البحث... فتوفر ھذا المستوى 

من الجاھزیة یجعل المعلم أكثر بذال للجھد ومواكبة للمعرفة وبالتالي تحقیقا لنتائج إیجابیة على 

 )77، صفحة 1999(حمص،   مستوى تحصیل التالمیذ.

ومن بین ھذه الكفاءات الثالث، نجد الكفاءة البیداغوجیة األكثر تأثیرا على أداء المعلم، باعتبار أن 

الجانب المعرفي یمثل مطلبا تظھر نتائجھ بمجرد االحتكاك بالتالمیذ، ویسھل الحكم على مستوى 

البحث ما زالت مطلبا بعید المنال عند المعلم الجزائري. ومن المعلم فیھ، وباعتبار أن القدرة على 

خالل تجربة الباحث وبحكم مشاركتھ في تأطیر تكوین المعلمین والمفتشین للتدریس وفق المقاربة 

  بالكفاءات، فإنھ وقف على الصعوبات المیدانیة التي تواجھ المعلمین في تطبیق المقاربة بالكفاءات

 ، وتمثلت ھذه الصعوبات بصفة أساسیة في العناصر التالیة: )74، صفحة 2003(فرحات، 

 عدم فھم الخلفیة النظریة للمقاربة الجدیدة؛ -

عدم تمییز ھذه المقاربة عن المقاربة باألھداف، وھو ما جعل الكثیرین یقدمون الدروس دون أي  -

 التكیف مع متطلبات المقاربة الجدیدة؛تغییر في كیفیة التقدیم، أو 
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الصعوبات الكبیرة في تطبیق األسالیب التقویمیة المناسبة خاصة ما تعلق منھا بالوضعیة مشكلة  -

 والوضعیة اإلدماجیة؛

 عدم التحكم في تطبیق توجیھات الوثائق المرافقة للمناھج؛ -

یة االنطالق إلى مرحلة بناء عدم التحكم في تطبیق مراحل الحصة التعلیمیة بدءا من وضع -

 المعرفة؛

عدم القدرة على التخلص من األنماط التقلیدیة القائمة على المذكرات والمواضیع الجاھزة، إلى  -

  .أسالیب أكثر مرونة قائمة على مراعاة متطلبات الموقف التعلیمي بكل مكوناتھ

، 2002(الشاطي،  قاربة الجدیدة.عدم التحكم في الوسائل التعلیمیة وتنویعھا حسب متطلبات الم -

 )118صفحة 

: إن الحكم على مستوى التعلم وجودة التعلیم ال یتحقق دون تقویم سلیم قائم على مستوى التقویم. 2

، صفحة 2005(خیر،   على مراعاة متطلبات المقاربة التي صممت على أساسھا المناھج الدراسیة.

55( 

ویعتبر التقویم مربط الفرس في المقاربة الجدیدة، فأغلب الصعوبات التي یواجھھا المعلمون    

ترتبط بھذا العنصر، وذلك نظرا للتعقیدات الموجودة في التقویم وفق ھذه المقاربة، وھذه الصعوبات 

، صفحة 2004(نورالدین،  المعلمون في ھذا المجال، ناتجة أساسا عن الضعف التكوین الذین یتلقاه

فضال عن صعوبة وجود مفتشین یتحكمون في ھذا الموضوع، خاصة إذا علمنا أن جل  )78

المعلمین شرعوا في تطبیق المقاربة الجدیدة بعد تخرجھم من مؤسسات التكوین وممارسة التدریس 

بالمقاربة القدیمة لردح طویل من الزمن، ومن أبرز الصعوبات التي یواجھھا المعلمون في تطبیق 

 المقاربة بالكفاءات نجد: التقویم وفق

عدم فھم المصطلحات األساسیة في التقویم وفق المقاربة بالكفاءات ونخص بالذكر، الوضعیة  -

 )45، صفحة 2008(المجید،   مشكلة، اإلدماج، مستوى الكفاءة، تجنید الموارد؛

باألھداف، فأصبح التغییر في اسم المقاربة فقط، بینما التطبیق تطبیق التقویم على خلفیة المقاربة  -

 بقي دون تغییر؛
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 صعوبة بناء االمتحان وتقنینھ وفق متطلبات المقاربة؛  -

 صعوبة بناء سلم التصحیح؛  -

 )112صفحة ، 2008(غازي،   صعوبة استخراج المعاییر والمؤشرات والتفریق بینھا.  -

 :آفاق تطبیق المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري-2-5

إن اعتماد الكفاءات كمقاربة في صیاغة المناھج بتطلب إعدادا دقیقا وتحضیرا مكثفا، لذا فإنھ 

لتطبیق ھذه المقاربة ال بد من توفر مجموعة من الشروط كفیلة بإنجاح العملیة، ومن بین أھم ھذه 

 )22، صفحة 2008(زاھر،  الشروط یمكننا ذكر ما یلي :

 مراعاة الخصائص واإلمكانات والموارد المالیة والبشریة التي یتوفر علیھا النظام التربوي.*

االھتمام بتكوین العنصر البشري على كافة المستویات، وبصفة خاصة المعلمین الذین تقع *

 )121، صفحة 2006(لخضر،  عاتقھم مھمة تنفیذ المنھاج الجدید.على 

 تحریر المعلم من القیود النمطیة وجعلھ أكثر حركیة وفتح مجال المبادرة أمامھ.*

إعداد المعلمین على كافة األنماط التقویمیة وذلك من خالل تكوین نوعي یتم التأكد من خاللھ  *

 على استیعاب ھذه األنماط وتطبیقھا بما یتناسب مع المقاربة الجدیدة.

توسیع الوسائل التقویمیة بصفة واضحة وبیداغوجیة إلى الوسائل األقل استعماال في التقویم  *

صة تلك الوسائل المرتبطة بتقویم أداءات التلمیذ الصفیة والالصفیة، مثل التقلیدي، وبصفة خا

 المالحظة وسجل الكفاءات المحققة.

التفتح أكثر على الحیاة غیر المدرسیة للتلمیذ حتى نفھم ما یحتاج إلیھ من كفاءات یوظفھا في  *

 )45، صفحة 2006(روجیرس،   حیاتھ الیومیة.

المتابعة المستمرة ألداءات المعلمین ومراقبة المشاكل التي تعترضھم في تطبیق المقاربة  *

 الجدیدة وبالتالي إدخال التعدیالت الالزمة كلما تطلب األمر ذلك.

 العمل على تحقیق إشراف تربوي كفؤ، یكون دعما للمعلم في تحقیق المستوى المطلوب. *
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 تھدف تھدف تھدف

 تھدف تھدف تھدف تسمح على اكتساب  

فإننا ال نتوقع نجاحا لتطبیق ھذه المقاربة، فتلقى حینئذ قرارا ارتجالیا، وبدون توفر ھذه الشروط، 

 )44، صفحة 2009(دبور،  ستكون نتائجھ وخیمة على مستقبل النظام التربوي الجزائري.

 

 )11، صفحة 2008التربیةالوطنیة، (وزارة  ةالكفاءة المادي) یوضح 1جدول رقم (

 
 
 

 الجانب المعرفي الجانب الوجداني الحركي-الجانب النفسي

 القدرة الفكریة والحسیة

قدرة اإلدراك، التوازن،  -

التنفیذ، التنسیق وإنجاز 

والقدرة –حركات مختلفة 

 على الفعل 

نفسي عاطفي: تعبر على الثقة في  -

والتحكم في النفس في التسییر 

 إمكانیتھ

تعبر على القدرة في التعایش   في  -

الجماعة وقبول القواعد المسیرة 

واحترامھا وكذا احترام أفراد ھذه 

الجماعة واالندماج فیھا مع تبني 

 المسؤولیات واألدوار المفیدة

معرفة النشاط البدني  -

 والریاضي المقترح

توظیف المعارف العلمیة  -

 بھذه النشاطاتالمرتبطة 

معرفة طرق تنظیم العمل  -

واأللعاب وتبني مھارات 

 المخاطب.

 

 

إلى تنمیة المھارات 

 الحركیة المختلفة 

 

 

إلى المشاركة الطواعیة في الحیاة 

 االجتماعیة

 

 

إلى ضمان الصحة، الوقایة 

 واألمن

 

 

 خبرات حركیة تؤھل 

التلمیذ لالستجابة لكل 

 الحاالت .

 

 

خبرات عقالنیة تؤھل التلمیذ 

 لالندماج وممارسة حقھ في العضویة

 

 

المعرفة وتوظیفھا عند مواجھة 

 المواقف

 بواسطة النشاط البدني والریاضي   ممارسة سلوكات اجتماعیة یتأتى ذلك عن طریق 
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 )14، صفحة 2008(وزارة التربیةالوطنیة،  الكفاءة العرضیةیوضح  )2جدول رقم (

 الھدف منھا العناصر التنمویة األبعاد

 البعد الوطني - بعد المواطنة
 البعد العلمي (في إطار العولمة) -
 البعد اآللي والمستقبلي -

المواطن الصالح والتربیة 

 والمحب لوطنھ

 البعد
 االجتماعي

 التربیة البیئیة -
 التربیة الخاصة بالثقافة العلمیة -
 التربیة السكانیة  -
 التربیة الصحیة، األمنیة، الوقائیة االستھالكیة  -
 التربیة التنمویة -

التعبیر عن سلوكات  -

ملموسة تنتظرھا في نھایة 

مراحل التعلم بإدراك أھمیة 

 العلوم و التكنولوجیا.

 التمرن والعمل عن طریق الفكر والحركة. - الوظیفيالبعد 
االعتماد على الحركات القاعدیة وتطویرھا في  -

 مختلف الحاالت وأشكال العمل
 توظیف الحركیة في إطار النشاطات المختلفة 
تنمیة للجسم وخلق التوازن بین الوظائف الحیویة  -

 الكبرى 

االعتماد على األفعال  -

والمكتسبة الحركیة الفطریة 

 مع مختلف الحاالت

اكتساب الثقافة الریاضیة ومعرفة تاریخ  - البعد النفعي
 المجتمعات

 استثمار اإلمكانیات الذاتیة وإفادة الغیر لھا -
 اقتصاد في الجھد وترتیبھ في الزمان والمكان  -
 الرشاقة، االنسجام والتنسیق الحركي العام -

 تالئم العقل والجسم -

 المعارف الذاتیةاستثمار  -

 ضمن التعامل مع المحیط واألفراد - البعد الخلقي
 التحكم في االنفعاالت -
 حسن التصرف في المواقف الصعبة -
 دعم األدوار اإلیجابیة لفائدة الجماعة   - -

تنمیة قدرات التواصل و  -

 االندماج

 

 

 

 

 

 

 

45 



المقاربة بالكفاءاتبوفق  التدریس  
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي 

 )15، صفحة 2008(وزارة التربیةالوطنیة،  معالم البناء والتسییر ) یوضح3جدول رقم (

 الخصائص   الممیـــزة              المعــالم        
حسب: الھدف ، المستوى ، الظرف ، موقع الحصة من الوحدة  التخطیــط        

 التعلمیة ، الوسائل و اإلمكانیات ....... 
 

 العمل بأفواجـ العمل بورشات ،  تنظیــم القســم    
 ـ توزیع التالمیذ حسب المستوى ( البدني ،الفني ، القابلیة ..

 
 تھیئـة فضـاء  العمـل

 ـ مسافات العمل ، المسافات الفاصلة بین التالمیذ ،
ـ عالقة فضاء العمل بالوسیلة ، التناسب بین أداة العمل والحالة 

 المقترحة .
 
 
 

 التعلـم واألنشطـة

 اعتمادا على األنشطة البدنیة والریاضیةـ برمجة التعلمات 
 ـ یعتمد خالل المرحلة الثانویة كلھا التدرج التالي :

السنة األولى الثانویة : برمجة مجموعة من األنشطة * 
 تمس غالبیة العائالت

السنة الثانیة الثانویة : برمجة مجموعة األنشطة جري ، رمي *
 وثب.

األنشطة المتداولة في االمتحان السنة الثالثة الثانویة :برمجة *
 النھائي( البكالوریا).

 
 المنھجیــــة

 العمل على التالمیذ استقاللیة :
 بتحمل المسؤولیة* 

 ببناء مشاریع خاصة.*
 بتسییر تعلماتھم.*

 
 

 ظـروف التعلمـات

 معالم تعلمیة وأدوات تعلم * أن تضمن كل وضعیة إشكالیة :
 شاط.أن یكون للوضعیة مكانة من الن*
 أن یكون وقت كاف للتنفیذ وآخر للمالحظة .*

ـ األخذ بعین االعتبار النتائج المحققة في بدایة وفي نھایة  مستـوى التعلمات
 التعلمات

 ـ أن یحدد  مدى التطور.
تحقیق نتیجة أو اكتساب تعلم یجب أن یثبت عن طریق المداومة  تثـبیـت التعلمــات

 التأكید).على القیام بھ ( مرحلة 
 

 التقــویــم
 * تشخیصي : معاینة وتحدید المستوى.

 * تكویني: مسایر لعملیات التعلم قصد الضبط والتعدیل 
 * تحصیلي:  تحدید مدى اكتساب التعلمات المبرمجة .
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المقاربة بالكفاءاتبوفق  التدریس  
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي 

 خالصة : - 

لقد أحدثت المقاربة بالكفاءات ثورة في مجال تصمیم المناھج الدراسیة، وأصبحت من أكثر 

المجاالت جلبا لالھتمام والبحث في المیدان التربوي، وذلك نظرا لما ارتكزت علیھا من نظریات 

متعددة في علم النفس وعلوم التربیة، ولما أحدثتھ من تغییرات جوھریة في الحكم على مخرجات 

وذلك في -وإن الحكم على نجاح أو فشل تطبیق ھذه المقاربة  )96، صفحة 1994(سھیلة،  علیم. الت

ال یزال سابقا ألوانھ، خاصة في األنظمة التربویة التي تبنت  -حالة توفیر كل متطلبات ھذا التطبیق

لواقع بكل مكوناتھ. ولكن في كل الحاالت فإن االنتقال ھذه المقاربة دون أن تكیفھا تكییفا تاما حسب ا

إلى مقاربة جدیدة بات أمرا مفروضا بحكم التطورات الحاصلة على كافة المیادین، خاصة مع 

االنفجار المعرفي وما تضمنتھ األبحاث في میدان علم النفس وعلوم التربیة من نتائج تؤكد أن 

تمكن المتعلم من التكیف مع واقع عنوانھ الكبیر وسمتھ المقاربات القدیمة لم تعد تفي بالغرض ل

 .الرئیسیة التغیر السریع في شتى المجاالت
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بالنفسالثقة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 : تمھید -

ورة استخدام قدراتھ البدنیة إن حصول الفرد على أحسن النتائج الریاضیة یتطلب منھ ضر

والمھاریة والنفسیة ألقصى درجة.ولقد أصبح اإلعداد النفسي یلعب الدور الكبیر في  تطویر 

 األداء.وأصبح من المتغیرات النفسیة التي یجب العنایة بھا.

نھ من الضروري التركیز أكثر على صقل الجوانب النفسیة التي توجھ سلوك الفرد. و أ

النفسیة جانب من ھذه الجوانب التي یجب العمل على تنمیتھا لدى الریاضیین وذلك  تعتبر المھارات

، صفحة  1997(ستیفن،  من اجل ضبط سلوكا تھم وإعطائھم ثقة اكبر في قدراتھم البدنیة والمھاریة

33(. 

 المھــــارة: -3-1

 & Borger –مصطلح المھارة لھ عدة معان مرتبطة، حیث یعرفھا " بورجر و سیبورن 

Seaborn  نشاط معقد یتطلب فترة من التدریب المقصود و الممارسة المنظمة و « " على أنھا

الخبرة المضبوطة، بحیث یؤدي ھذا التدریب بطریقة مالئمة، و عادة ما یكون لھذا النشاط و وظیفة 

الكفایة  في إنجاز أو أداء واجبات و «" المھارة على أنھا  Whlting-عرف "وایلتنج، و ی »مغیرة

القدرة على «" أن مصطلح المھارة یشیر إلى Barrow -، و یبین " بارو » أعمال خاصة محددة

إنجاز عمل ما، و یرى أن المھارة ترتبط دائما بعمل ما، ھذا العمل یتطلب توافر قدرات مھاریة 

ه، أي أن المھارة بھذا المفھوم تتطلب تحدیدا مسبقا للحركات الخاصة المطلوبة من خاصة إلنجاز

 »الفرد إلنجاز العمل، تلك الحركات غالبا ما تتضمن أنماطا مختلفة من التوافقات العضلیة العصبیة

 . )96، صفحة  1969(مراد، 

 :  المھارة النفسیة -

عبارة عن قدرة یمكن تعلمھا و إتقانھا عن طریق التعلم و المران و التدریب، فالالعب ھي 

الریاضي لن یستطیع اكتساب و تعلم و إتقان المھارات الحركیة كالتصویب أو التمریر أو اإلرسال 

ا أو غیر ذلك من المھارات الحركیة إال إذا تعلمھا و تدرب علیھا لدرجة اإلتقان، و ینطبق ذلك أیض

(عاقل،  على المھارات النفسیة، فلن یستطیع الالعب الریاضي إتقانھا إال إذا تعلمھا و تدرب علیھا

 . )36، صفحة  1982
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بالنفسالثقة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

فكأن المھارة النفسیة ألي عمل من األعمال أو السلوك ترتبط ارتباطا وثیقا بالنجاح في أداء 

ا یمكن تعلم و إتقان المھارة النفسیة عن طریق عملیات التعلم و المران و ھذا العمل أو السلوك، كم

 .)13، صفحة 1987(مھنا،   التدریب

 مھارة الثقة بالنفس: -3-1-1
لو تحدثت مع المدرسین والریاضیین فإنھم یؤكون لك الدور الفعال والھام للثقة بالنفس في  

أو فشلھم، أي أن الثقة بالنفس ھي عامل ممیز بین النجاح الفائق والنجاح الضعیف نجاحھم 

للریاضیین إذ تساعدھم على تطور آرائھم وتمیز حركاتھم بالقوة والسرعة والتركیز وبدل الكثیر 

 من الجھد والمثابرة والعطاء.

 تعریف الثقة بالنفس: -3-1-2
ین والمدربین عن الثقة بالنفس إال إنھ لیس بالرغم من تحدث كل من الریاضیین والمدرس 

ھناك تعریف دقیق لھذا المصطلح إذ یعرفھا علماء النفس الریاضي على أنھا " االعتقاد بإمكانیة 

  )277، صفحة 2004(محمد،  النجاح بأداء سلوك مرغوب

الریاضیات أو االستمرار في نظام تدریبي محدود ھذا " والسلوك المرغوب قد یكون ریاضة من 

" للثقة على أنھا " االعتقاد الثابت فینتمي لشيء ما "  Chambreقاموس " فالتعریف یماثل تعری

 " بأنھا " درجة االعتقاد التي تمكنك من تأدیة سلوك مرغوب بنجاح " Rosrtsویعرفھا " رولسرت

)Tut ،1981 126، صفحة( 

" فیعرفھا بأنھا " درجة الیقین التي یمتلكھا الفرد فیما یتصل بقدرتھ  Theimasأما " ثیلمس 

 .)159، صفحة Scanff ،2003( على النجاح في الراضیة "

 تمتلكھ أو ال تمتلكھ "" إلى أن الثقة بالنفس " شعور داخلي أما  Kauss–ویشیر " كوس  

)H.cox ،2005 111، صفحة(. 

) الثقة الریاضیة بأنھا" خاصیة ثابتة نفسیاً ومكونة من MANZO.L.G) "1994ویعرف" 

درجة مرتفعة من تفكیر إیجابي، وتفاؤل، االعتقاد بأنك في حكم وسیطرة، وتحكم مدرك مع امتالك 

التوجیھ و  -(الدین، علم نفس الریاضة المفاھیم النظریة القدرات للنجاح وكفاءة مدركة "مھارات 

 .)31، صفحة 2004المقیاس،  -اإلرشاد

" اھتماماً كبیراً بالثقة بالنفس وعرفتھا على أنھا "  Robins Vealy–واھتمت روبن فیالي  

 درجة التأكد أو االعتقاد التي یمتلكھا الالعب عن مدى قدرتھ على تحقیق النجاح في الریاضة "

 .)31صفحة ، 2004المقیاس،  -التوجیھ و اإلرشاد -(الدین، علم نفس الریاضة المفاھیم النظریة

 

50 



بالنفسالثقة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

أما محمد حسن عالوي فیعرفھا بأنھا " درجة التأكد والیقین بأن الالعب یمتلك القدرة على  

 .)51، صفحة 2007(عالوي،  النجاح في الریاضة "

یمثل ویوضح ھذا التعریف أن تحقیق النشء للنجاح خالل ممارساتھم في النشاط الریاضي  

 أھمیة كبیرة تشغل فكرھم، وتؤثر على مستوى تركیزھم.

وعلى العموم فإن الثقة في النفس أو الثقة الریاضیة " تختلف من ریاضي آلخر، فالریاضي  

ً من نفسھ، وأن لھ القدرة على اكتساب المھارات  الذي یمتلك الثقة الریاضیة البد أن یكون واثقا

ى تحقیق النجاح المطلوب منھ، بینما نجد أن الریاضي األقل ثقة البد األساسیة (البدنیة والعقلیة) وعل

(محسن،  أن تكون لدیھ شكوك وظنون في قدراتھ على اكتساب المھارات وعلى تحقیق النجاح

 .)49، صفحة 1990

 :أھمیة الثقة بالنفس -3-1-3

الشخصیة الھامة في المجال الریاضي، نظراً لتأثیرھا على تعتبر الثقة بالنفس من سمات  

أداء الالعبین، ولھذا كان لدى علماء علم النفس الریاضة بصفة تقلیدیة مبنى لثالثة مداخل في 

) والتي 1977دراسة الثقة بالنفس في المجال الریاضي، وھي نظریة فعالیة الذات " لباندورا " (

قعات الفعالیة، التركیز على النجاح المتكرر لفرد خالل مشاركاتھ، اتخذت للتنبؤ بالسلوك بقیاس تو

) التي حاولت أن تكفیھا إلدراك الكفایة في المجال 1978ونظریة واقعیة الكفایة لـ " ھارتر " (

) والذي میز بین توجھ 1980الریاضي للتنبؤ بسلوك االنجاز ونظریة إدراك القدرة لـ " نیكولز " (

(الدین، علم نفس الریاضة المفاھیم  الذات وتوجھ نحو المھمة وإدراكھ لقدراتھ الفرد الریاضي نحو

 .)36، صفحة 2004المقیاس،  -التوجیھ و اإلرشاد -النظریة

 نظریات الثقة بالنفس: -3-1-4
 :نظریة فعالیة الذات لـ " باندورا " -3-1-4-1

باندورا على مفھوم كفاءة الذات كشرط أساسي ألداء بكفاءة في المواقف  تعتمد نظریة 

التنافسیة التي یشترك فیھا الفرد الریاضي، حیث تشیر الكفاءة إلى " قدرة الفرد على عمل ما 

یحتاجھ، أو القدرة على أداء المھارات بصفة خاصة " وعلى ھذا فكلما ینفع مستوى كفاءة الذات 

 لدى الفرد. ارتفع انجاز األداء

وعندما نالحظ أن مفھوم كفاءة الذات لدى نظریة باندورا یعبر عن جانب ھام مفھوم من  

مفھوم الثقة بالنفس وھو اعتقاد الفرد أنھ كفئ ویستطیع انجاز ما بنجاح وفعالیة، وعلى ھذا یتضح 

أن درجة أو مستوى كفاءة الذات لدى الریاضي ھي التي تحدد مدى إمكانیة إقبالھ ودخولھ المواقف 
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بالنفسالثقة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، H.cox( التنافسیة واالبتعاد عنھا، وھذا یشیر إلى كفاءة الذات ھي دالة للثقة بالنفس لدى الریاضي

 .)35، صفحة 2005

 نظریة واقعیة الكفایة لـ " ھارتر ": -3-1-4-2

التي تھتم بوصف ) النظریة الوحیدة 1978، 1981تعتبر نظریة واقعیة الكفایة لھارتر ( 

وشرح التنبؤ، بماذا یكون مدفوعین لالشتراك في مجاالت االنجاز بشكل خاص، حیث توضح أن 

األفراد یكونوا مدفوعین لكي یكونوا أكفاء في مجاالت االنجاز المعرفیة، والبدنیة واالجتماعیة، من 

بمعنى آخر فإن منطلق الشعور بالكفایة وتكمل المسؤولیة عن محاوالت نجاحھم وفشلھم، أو 

الریاضیین اللذین یدركون كفاءتھم في المجال الریاضي یكونون أكثر إقباالً على المشاركة في 

ً فإنھم ال  المواقف التنافسیة الریاضیة، بینما الریاضیین اللذین یكون إدراكھم لكفاءتھم منخفضا

، Perreaut-pierre ،2000( یستمرون وال یقبلون على المشاركة في المواقف الریاضیة التنافسیة

  .)160صفحة 

 نظریة إدراك القدرة لـ " نیكولز ": -3-1-4-3

تھتم ھذه النظریة بإیضاح العالقة بین إدراك الریاضي لقدرتھ ومدى صعوبة الھدف  

التي یتجھ الریاضي (الواجبات) التي یتوجھ الریاضي إلیھ لتحقیقھ، بمعنى آخر توضح األھداف 

إلنجازھا تتأثر بمعرفتھ وإدراكھ لقدرتھ، وعلى ذلك فإن سلوك الریاضي إلنجاز الھدف الذي اختاره 

 سوف یختلف من حیث مستوى األداء، ومعدل الجھد المبذول، والمثابرة واإلصرار على تحقیقھ.

المھمة " ولھذا تختلف الریاضیین في توجھھم نحو نوعین من األھداف، ھما ھدف "  

(الدین، علم  وھدف " الذات " نظراً ألنھما یعكسان حكما إلدراك الریاضي لمفھوم النجاح والفشل

 .)19، صفحة 2004المقیاس،  -التوجیھ و اإلرشاد -نفس الریاضة المفاھیم النظریة

 :الثقة بالنفس في المجال الریاضي مصادر -3-1-5
" على تحدید مصادر الثقة بالنفس لدى الریاضیین،  R.Vealy–لقد حرصت " فیالي  

ً لقیاس  وعالقتھا بنموذج الثقة الریاضیة، والذي تحققت من صدقھ، وفي سبیل ذلك طورت مقیاسا

مصادر للثقة  -9 –) وقد اشتمل على نسخة S.S.C.Q–ان مصادر الثقة یھذه المصادر ھو (استب

 الریاضیة وھي:

 السیطرة المھاریة: -3-1-5-1

وھو مصدر للثقة یستمد من السیطرة أو تحسین أداء المھارات الریاضیة، انجاز األھداف  

 .)88، صفحة 2011(الخیكاني،  الشخصیة المرتبطة بھذه السیطرة أو ذلك التحسن
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 إظھار القدرة:  -3-1-5-2

ویستمد إظھار الریاضیین لمھاراتھم بالنسبة لآلخرین، أو إظھار مزید من القلق أكثر من  

منافسیھم، حیث نشیر القدرة إلى وجود سمة عامة من الفرد غیر ظاھرة، ولكنھا تؤثر في أداء عدد 

 .)33، صفحة 2001(منسي،  من المھارات الخاصة

 اإلعداد البدني العقلي: -3-1-5-3

ویستمد من اإلعداد البدني والعقلي مع التركیز على األداء التالي، وقد دعم ھذا المصدر  

العدید من الباحثین اللذین وجدوا إن حالة اللیاقة البدنیة كانت واحدة من أعلى األسالیب التي سجلت 

المصدر یشیر إلى أھمیة التزام االعبین بالدریب البدني، درجات من قیل المدرسین لفائدتھا، وھذا 

، 2005(محمود ع.،  والحاجة إلى انتاج التركیز العقلي لتحصیل الثقة الالزمة للتنافس بنجاح

 .)93صفحة 

 تقدیم الذات البدنیة: -3-1-5-4

م البدنیة، وھو مصدر ھام للثقة بالنفس وھو مصدر یستمد من إدراكات الریاضیین لذاتھ 

بصفة عامة، واإلناث بصفة خاصة، ویؤكد ھذا االرتباط تصدر الجسم لدین بالقبول االجتماعي من 

 .)112، صفحة  1988(الجبار،  اآلخرین عندما یشتركون في الریاضة

 التأیید االجتماعي: -3-1-5-5

ویستمد من إدراك التأیید االجتماعي من اآلخرین دوي األھمیة بالنسبة للریاضي: قبل  

المدرب، العائلة الزمالء في الفریق، وقد عرف ھذا المصدر على أنھ " حصول الفرد على تغذیة 

 Harterرجعیة إیجابیة وتشجیع من المدرب، وأعضاء الفریق، والوالدین ... " ویرى ھارتر

 عزیز الفعال من قبل اآلخرین ھو أحد أسالیب التسییر الھامة إلدراك الكفایة.) إن الت1981(

من الجدیر بالذكر أن ھذا المصدر یبرز أھمیة توفیر بینة واقعة حول الریاضي، تساھم في  

لة إلى الشیخوخة، (السید، األسس النفسیة للنمو من الطفو اإلعداد الثقافي لھ للتنافس الریاضي

 .)96، صفحة  1985

 قیادة المدرب: -3-1-5-6

ویستمد في االعتقاد في مھارات المجرب في اتخاذ القرار، والقیادة، ویؤكد ھذا المصدر أن  

 سلوك المدرب لھ تأثیره على الریاضیین، وأن ما یقدمھ من تغذیة رجعیة لھم لھ دور ھام في إدراط

 .)187، صفحة 2007(نعیم،  ھؤالء الریاضیین لكفاءتھم
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 :الخبرة عن طریق اآلخرین -3-1-1-7

ویستمد من مشاھدة اآلخرین مثل أعضاء الفریق أو األصدقاء اللذین یؤدون بنجاح، حیث  

للریاضي، وتنمي لدیھ أیضا التصور  أن رؤیة النماذج الناجحة یعمل على تنشیط العملیة العقلیة

العقلي عند االسترجاع، ولذا فھذا المصدر للثقة یضع الریاضي في مواقف تعلیمیة ذاتیة نشطة، 

 .)112، صفحة 1999(دحدوح،  حیث یوظف قدراتھ في المشاھدة والمتابعة واألداء

 المریحة (المالئمة): البیئة -3-1-5-8

ویستمد ھذا المصدر للثقة من مشاعر الراحة واالستمتاع والرضا المتوفرة في البیئة  

التنافسیة مثل: صالة التدریب الخاصة المزودة باإلمكانات الالزمة للتدریب أو التنافس، ال شك أن 

واالحترام بالتدریب والتعلم توافر مثل ھذه األماكن الجیدة سوف یحفز على األداء الجید وبذل الجھد 

 .)33، صفحة 2004(شریت،  فیتحسن المستوى المھاري وھذا یكور ثقة الریاضي بقدراتھ المختلفة

 :درجة التأیید الموقفي -3-1-5-9

وھو مصدر للثقة یشمل تحصي الثقة إن نقس الحالة الضاغطة والتي تحدث اآلن في ھذا  

 .)115، صفحة  2001(عثمان،  الموقف یكون لصالح تحست حالة الریاضي النفسیة

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا المصدر للثقة یشیر إلى أھمیة التركیز على الجوانب التي تخفف  

ھداف المرجوة منھ الضغط السلبي على الریاضي ومالحظة األمور الضاغطة وتوجیھھا لخدمة األ

عن طریق توفیر فرص احتفاظ الریاضي بحالة بدنیة جیدة كثل كتابعة الریاضي، وحل مشكالتھ، 

 ومكافئتھ ... إلخ.

 فوائد الثقة بالنفس: -3-1-6
یتمتع الریاضي بالثقة بالنفس فإن ذلك یساعده على تطویر أداءه الریاضي من خالل  عندما 

 )342، صفحة 2004(راتب،  طرق مختلفة تناقش أھما على النحو التالي

 الثقة كثیر اإلنفعاالت اإلیجابیة: -1

لدى الریاضي، فھي تبعث فیھ الشعور  تؤثر الثقة في العدید من االنفعاالت اإلیجابیة 

بالحیویة والحماس والبھجة واالنتعاش، والمتعة والرضا، ویؤدي ذلك إلى أن حركات الریاضي 

تتمیز باإلنسانیة والمزید من القوة والسرعة، إضافة إلى ما سبق فإن الثقة تساعد الریاضي على 

 الضاغطة. االحتفاظ بالھدوء واالسترخاء وخاصة في مواقف المنافسة
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 الثقة تساعد على تركیز االنتباه: -2

وذلك في المباراة، ویرجع ذلك إلى أن الریاضي ال یحاول تجنب (نتیجة ضعف الثقة)،  

ویصبح موجھا االھتمام نحو األداء، فالریاضي الذي یتسم بصعف الثقة یتملكھ الشعور بالقلق، 

 .)133، صفحة 2011(محمود غ.،  ویستحوذ علیھ التفكیر السلبي

 الثقة تؤثر على بناء األھداف: -3

یستطیع الریاضي الذي یتمتع بالثقة أن یضع أھدافاً ذات صعوبة مالئمة وتستشیر التحدي،  

ثم یبذل الجھد إلنجازھا، فالثقة تستشیر القدرات الكامنة لذى الریاضي، بینما الریاضي الذي یفتقد 

(راتب،  الثقة یمیل إلى وضع أھداف سھلة، ولذلك یبذل أقصى جھده، وال یستشیر أقصى طاقاتھ إلى

 .)32، صفحة  1997االحتراف الریاضي ،  –ضغوط التدریب  –قلق المنافسة 

 الثقة تزید المثابرة وبذل الجھد: -4

عامالً ھاماً من حیث التأثیر على نتائج األداء، بمعنى إن توقع الریاضي نتائج أدائھ یعتبر  

آخر یمكن اعتبار الثقة بمثابة الزیادة في درجة التوقع لنتائج األداء أو بمعنى آخر فإن الثقة تعني 

 تأكد الالعب من مقدرتھ على تحقیق انجاز معین.

 الثقة ال تعتبر للكفایة البدنیة والمھاریة: -5

الثقة بالنفس الدور الھام الذي تساھم بھ في األداء الریاضي، یتضح من دراسة خصائص  

ولكن تجدر اإلشارة إلیھ ھنا أن الثقة وحدھا ال تختلف بطال، فما قیمة أن یتمتع الریاضي بدرجة 

 عالیة من الثقة بالنفس، وال یكن ال یتقن المھارات الریاضیة تفقد إلى اللیاقة البدنیة.

)  المصارع األمریكي أن مصدر ثقتھ بنفسھ Steve Combs–لقد أوضح (ستیف كومبز 

ً لیس التفكر واالقتناع بأنھ یتمتع بالثقة ولكناإلعداد الجید ... والتدرب األفضل  عندما كان العبا

 )323، صفحة 2004(راتب، تدریب المھارات النفسیة في المجال الریاضي، 

 :)Le manque de la confiance en soiالثقة بالنفس (نقص  -3-1-7
غالبیة الناس لدیھم مھارات بدنیة لیكونوا ناجحین، ولكن نقص الثقة بالنفس في قدراتھم  

على األداء لھذه المھارات یجعلھم تحت ضغوط، وحینما تكون المباراة على خط المنتصف بین 

العبي الفریقین یوجھون ضربات قویة ودقیقة، وكل  فریقي الكرة الطائرة على سبیل المثال فإن كال

یستغل ما لدیھ من ثقة في النفس وفي قدراتھ على االداء في محاولة حسم المنافسة والفوز بھا ویفوز 

من لدیھ الثقة المثلى بینما یتردد اآلخر في األداء ویصاب بالحیرة والشك، ومن یعاني من ھذا یوجد 

بب في التردد، ویركز األفراد اللذین لدیھم نقص في الثقة بالنفس على لدیھ قلق وتوقف التركیز وتس

 )284، صفحة 2005(محمد ع.،  مواطن الضعف أكثر من قوتھم
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 الثقة بالنفس الزائدة (أو الزائفة):-3-1-8
من انحدار األداء بمن  تكون الثقة بالنفس زائفة عندما تكون أكبر من القدرات، لذا نحذر 

لدیھم ثقة بالنفس زائدة، ألنھم ال یقدرون إعداد أنفسھم، وال یبذلون الجھد الالزم إلتمام األداء رغم 

ي ال یتحقق، ومن یقدر مھاراتھ وقدراتھ الفعلیة ال تكون لدیھ ثقة ذأنھم یكادون یثقون في الفوز ال

بر مشكلة أكثر تعقیدا من نقس الثقة بالنفس الزائفة بالنفس مبالغ فیھا وإن الثقة بالنفس الزائدة تعت

أحیانا حینما یحاول الریاضي تغطیة الشكوك الذاتیة ولذا یحاول الریاضیون من خالل الثقة الزائدة  

إخفاء مشاعرھم بالشك في أنفسھم التي تكون أكثر استدالال للتعبیر عن مشاعرھم، ویكون لدى 

، Pierrou ،1988( لص من الشكوك ویبعدون الثقة بأنفسھمالمدرب برنامج لمساعدتھم في التخ

 .)166صفحة 

إن الریاضیین الذین یتمتعون بالنفس المثلى یضعون ألنفسھم :الثقة بالنفس المثلى-3-1-9

بالنجاح عندما أھدافا واقعیة تتمشى مع قدراتھ، أنھم یفھمون قدراتھم بشكل جید یجعلھم یشعرون 

 یصلون إلى حدودھم العلیا لقدراتھم، وال یحاولون إنجاز أھداف غیر واقعیة بالنسبة لھم.
ھذا یعتبر امتالك الریاضیین الثقة في النفس المثلى صفة شخصیة ضروریة ھامة، ولكن  

اضیون امتالك الریاضیین لھذه الصفة ال یضمن وحده تفوقھم في األداء، وإنما یجب أن یمتلك الری

المھارات البدنیة لتحقیق األداء الجید، أنھ من االھمیة تطویر كل من الثقة بالنفس والكفایة البدنیة 

والمھاریة حیث أن كال منھما یدعم اآلخر، فالریاضي الذي یمتلك الثقة في النفس دون الكفایة البدنیة 

 والمھاریة یعني أن لدیھ الثقة الزائفة.

الریاضیین  ضفي النفس المثلى فإن ھناك اعتقادا شائعا لدى بعوعندما نتحدث عن الثقة  

، ولكن الثقة في كذلكمفاده أن الثقة في النفس تكسبھم مناعة ضد حدوث األخطاء، والحقیقة لیست 

النفس تمنح الریاضي كفاءة في التعامل مع األخطاء، فعندما یمتلك الریاضي الثقة في النفس ویشعر 

(راتب، تدریب المھارات النفسیة في المجال  فعالیة في تصحیح أخطائھبقیمة ذاتھ یكون أكثر 

 .)338، صفحة 2004الریاضي، 

تم إیضاح العالقة بین الثقة بالنفس واألداء من خالل افتراضیة المنحنى المعكوس عمد أعلى  وقد

بالنفس الزائدة، وعلى الیسار تكون الثقة بالنفس المعتدلة  نقطة في االلتواء إلى الیمین بعد تكون الثقة

تم تكون نقص الثقة بالنفس، وكل منھما یرتبط سلبیا بمستوى األداء حیث ینخفض األداء بزیادة أو 

عالقة الثقة بالنفس .نقص الثقة بالنفس عن نقطة الثقة بالنفس المثلى والشكل التالي یوضح ذلك

 )340، صفحة 2004(راتب، تدریب المھارات النفسیة في المجال الریاضي،  باألداء
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 * عالقة الثقة بالنفس باألداء(حسب ع .المجید محمد)              

 عالي                                                                                                         

        

  معتدلة                                                                         

  األداء                                                                                                            

            

  

 منخفض                                   

 الثقة            النقطة الصحیحة      الثقة الزائدة

 المنخفضة   الثقة المثلى              

 

 :بناء الثقة بالنفس -3-1-10
یعتقد الكثیر من المدرسین والریاضیین على السواء أن الثقة بالنفس صفة نفسیة ھامة یتمیز  

اآلخر، وأنھ من الصعوبة تطویر أو تنمیة ھذه الصفة النفسیة خالل بھا الریاضیین دون البعض 

عملیة التدریب الریاضي والواقع أنھ یمكن تطویر أو تحسین الثقة في النفس لدى الریاضیین من 

 خالل العمل والممارسة والتخطیط.

ونستعرض فیما یلي بعض االقتراحات التي تساعد على تطویر الثقة في النفس لدى  

 :)245، صفحة  1972(صالح،  ضیینالریا

 :زیادة الوعي بالثقة في النفس -3-1-10-1

الخطوة األولى لبناء الثقة في النفس أن یصبح الریاضي مدركا وأكثر وعیا حول مشاعره بالثقة  إن  

بما في ذلك معرفة جوانب التحسن، وإحدى الطرق التي تساعد على تحقیق ذلك توجیھ االھتمام نحو 

 كیفیة االستجابة للمواقف المختلفة.

 :انجازات األداء-3-1-10-2

أن أھم عامل یساھم في بناء الثقة ھو االنجازات التي یحققھا  لقد أظھرت نتائج البحوث 

الشخص، ویعني ذلك أن الشخص الذي یتمیز أداؤه بالنجاح في الماضي سوف یزید من ثقتھ في 

 نجاح األداء مرة أخرى في المستقبل.
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"  Gohfried B–لقد عبر عن المعنى السابق الالعب العالمي للتنس " برین جوتفیرد 

 ل:عندما قا

" أنني أكسب المباراة ألنني أثق في نفسي، ولكن السبب الحقیقي لثقتي في نفسي ھو تحقیق  

 المكسب ".

إن السؤال المطروح الذي یطرح نفسھ اآلن: ماذا یمكن أن یفعل الریاضي لزیادة ثقتھ خالل  

من انجازات األداء؟ إن اإلجابة الصحیحة على ھذا التساؤل ھي أن یخصص الریاضي المزید 

، 2009(الصمد،  الوقت والممارسة إلتقان المھارات المعینة التي یرید أن یؤدیھا بالمزید من الثقة

 .)44صفحة 

 التصور الذھني لألداء الناجح:-3-1-10-3

خالل أن واحدا من فوائد استخدام التصور الذھني مساعدة الریاضي على بناء الثقة، ویمكن  

عملیة التصور أن یستحضر الصورة الذھنیة لبعض المواقف التي یصعب ممارستھا فعلیا أثناء 

التدریب، ومن ذلك أن الریاضي یستطیع تصور نفسھ وھو یھزم المنافس، الذي لم یسبق ھزیمتھ 

ن من قبل فعندما یعتاد الریاضي الھزیمة من متنافس معین فإن ذلك بالتأكید یضعف من ثقتھ، ویمك

 من خالل التصور الناتج لألداء، وتنفیذ الخطة بدقة أن یلحق الریاضي الھزیمة بھذه المنافس

 .)211، صفحة 2009(الحلیم، 

 األداء بثقة:-3-1-10-4

إحدى الطرق األقل واألسھل لبناء الثقة أن الحرص الریاضي على تمیز أداءه بالثقة، حیث  

األفكار والمشاعر والسلوك یتأثر كل أحد باآلخر، فإنھ كلما تمیز األداء بالمزید من الثقة زاد  ان

 الشعر والتفكیر بثقة.

إن من األھمیة بما كن أن یحص الالعب دائماً على أن یظھر بشكل الواثق من نفسھ وأدائھ  

الحركات المعنیة أثناء في اللعب ولكن سوء الحظ، فإن بعض الالعبین من خالل التصرفات أو 

 .)246، صفحة  1972(صالح،  المسابقة یظھرون بالشكل الذي یعكس فقدان الثقة لدیھم

 ومن خالل تحلیل مئات لقد أظھرت نتائج دراسة حدیثة أجریت على العبي التنس، 

باراةالمباریات أنھ یمكن تحدید الالعبین الفائزین والخاسرین من حركاتھم وأدائھم أثناء الم (راتب،  

)284، صفحة 2004تدریب المھارات النفسیة في المجال الریاضي،  : 
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 الثانوي

 الثقة بالنفس): التفكیر بثقة (الحدیث الذاتي من أجل-3-1-10-5

تتضمن الثقة التفكیر في أنك تستطیع وسوف تحقق أھدافك، حیث أن االتجاھات اإلیجابیة  

ار السلبیة مثل أنا لم أھزم ھذا فكضروریة لتواجد القوى لدى الریاضي الذي یحتاج الستبعاد اال

وھذا یحتفظ  الشخص، لیكون بدال منھا األفكار اإلیجابیة مثل سوف أؤدي أفضل إذا فعلت كذا،

 )302، صفحة 1992(عكاشة،  للریاضي بالھدوء والتركیز

عندما تفكر إیجابیا فإن جسمك یستجیب على نحو أفضل بسلوك یتمیز بالثقة، وھذا ما عبر  

" عندما قال: إذا فكرت أنني  Bill Rodgers–عنھ الالعب العالمي للمارتون " بل رودجرز

 استطیع المكسب فإن ذلك حتما سیحدث.

وعندما یراود الالعب بعض األفكار السلبیة التي تؤثر في ثقتھ، وتضعف من دافعیتھ،  

وتخفض من مستوى أدائھ، فمن األھمیة أن یتعرف الالعب على مثل ھذه األفكار السلبیة التي تثیر 

 عن االسلوب اإلیجابي للتغلب على ھذه األفكار.لدیھ الشك في مقدرتھ ثم یبحث 

) واحداً من أھم جوانب الثقة، وھذا ما Dialogue intérieurویعتبر الحدیث الداخلي ( 

) Williams ) "200" و " ویلیامس Bunket" و " بنكار  Zinsserذھب إلیھ كل من " زنسار

 .Gill, 1988, p) ورھا على األداءحیث یؤكدون على تأثیر االفكار على المشاعر والتي تؤثر بد

 ('األفكار، مشاعر، أداء). (225

 الحالة البدنیة الجیدة:-3-1-10-6

یعتبر اإلعداد البدني والمھاریوالخططي من أھم الجوانب التي تساعد على بناء الثقة،  

یمكنھ توزیع طاقاتھ البدنیة بانتظام خالل المسابقة ولقد والریاضي الذي لدیھ الثقة في كفاءتھ البدنیة، 

" بقدر ما أتمتع باإلعداد  Nieklaus Jackعبر عن المعنى السابق الالعب العالمي " جاك نكلوس

 الجید للمنافسة بقدر ما تكون ثقتي في تحقیق المكسب.

ً أنك ال "  Runner Brendanوفي ھذا السیاق یشیر الالعب العالمي " رنر برندان   حقا

 )246، صفحة 2000(كامل،  تستطیع أن تكسب الثقة دون التدریب الجید

 قیمة الذات:-3-1-10-7

یعتبر مفھوم قیمة الذات من المفاھیم النفسیة الھامة لكل شخص، ویبذل كل شخص الكثیر  

ً فإن المدربین  األكفاء یسعون إلى تدعیم قیمة الذات لدى الریاضیین من أجل حمایة ذاتھ، وغالبا

ً أن قیمة الریاضي لذاتھ ھو مفتاح الدافعیة، أن الریاضیین الذین لدیھم خبرات نجاح مبكرة  اقتناعا

یكونون أكثر ثقة في أنفسھم ویشعرون بالمزید من قیمتھم بینما الریاضیین الذین لدیھم خبرات فشل 

 نفسھم ویشعرون بقیمة أقل ألنفسھم.مبكرة یصبحون أقل ثقة في أ
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 الثانوي

إنھ من غیر الممكن تطویر الثقة في النفس لدى الریاضیین عندما یكون إدراكھم لقیمة  

ً ولذلك یجب أن یضطلع المدرب على دوره االساسي في مساعدة الریاضیین لتطویر  أنفسھم سلبیا

،  M.Jossen ،.1981( فس المثلىإدراكاتھم اإلیجابیة نحو أنفسھم مما یساھم في تطویر الثقة بالن

 .)88صفحة 

 :تنمیة الثقة الریاضیة طرق -3-1-11
ھناك العدید من الوسائل واألسالیب التي یمكن استخدامھا بتنمیة الثقة الریاضة لدى  

 الالعبین.

) إلى النصائح التالیة كأساسیات المساعدة على تنمیة الثقة Bell )1996ولقد أشار ستیفان بل 

 :)179، صفحة 2001(خلیل،  الریاضیة لدى الالعبین

 حاول تنمیة قدراتك على استخدام الكالم الذاتي الریاضي االیجابي. -

التفكیر " في النقاط السلبیة واستبدالھ فوراً بالتفكیر في النقاط  استخدم طرق " إیقاف -

  اإلیجابي.

حاول أن تركز على األداء بأفضل ما یمكن أال تركز على قدرة وصولك إلى أقصى  -

،  F.legrand ،2004( درجات االتقان في مدة تقوم فیھا باألداء أو االشتراك في المنافسة

 .)102صفحة 

حاول مراجعة نقاط قوتك ونقاط ضعفك وحاول أن تتعلم من نقاط ضعفك ثم قم بنسیانھا  -

 وتذكر فقط نقاط قوتك.

حاول أن تتصور بنفسك في مواقف النجاح في األداء أو تتثور بعض الالعبین الریاضیین  -

 لیة من الثقة بالنفس.في المواقف التي یقومون فیھا باألداء بأفضل ما عندھم وبدوریة عا

حاول أن تثیر لدیك الدافع والرغبة في االستمتاع باالشتراك في المنافسة التي تتطلب  -

 .)133م، صفحة 1999(الفتاح،  التحدي

 :التوجیھات التطبیقیة لتطویر الثقة بالنفس لدى الریاضیین-3-1-12
بثقة وتوقع النتائج، حیث ینظر إلى توقع النتائج على أنھ مدى یجب أن نفرق بین العمل  -

احتمال المكسب او الخسارة في المسابقة، بینما الثقة ھي شعور الالعب أن أداءه سوف 

 یكون جیداً بصرف النظر عن النتائج.

یوحد ثالثة أنماط شائعة من الثقة لدى الریاضیین االفتقاد إلى الثقة أو ضعف الثقة، الثقة  -

 لزائدة أو الزائفة، والثقة المثلى أو المقدار االمثل من الثقة.ا
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 الثانوي

یتمیز الریاضیون الذین یتمتعون بالمستوى األمثل من الثقة بالنفس بالفھم الجید لقدراتھم  -

ً واقعیة، ویشعرون بالنجاح عندما یصلون إلى حدودھم العلیا لقدراتھ  ویضعون أھدافا

 .)233، صفحة 2008براھیم، (إ

ً ھاما للتفوق الریاضي، ولكن الثقة وحدھا ال تضمن  - بالرغم من اعتبار الثقة بالنفس شیئا

التفوق في األداء، وإنما یجب تطویر كل من الكفایة البدنیة والمھاریة، والریاضي الذي 

(راتب، قلق  بالثقة الزائفة یمتلك الثقة بالنفس دون الكفاءة البدنیة والمھاریة یعني أنھ یتمیز

 .)289، صفحة  1997االحتراف الریاضي ،  –ضغوط التدریب  –المنافسة 

إن الریاضیین الذین تعوزھم الثقة بالنفس كافون من الفشل بدرجة كبیرة وممكن الخطورة  -

 أن ھذا الحق من الفشل یقودھم إلى المزید من الفشل.

تعتبر انجازات الشخص وخبرات النجاح السابقة من أھم العوامل التي تساھم فقي بناء الثقة  -

 .)44، صفحة  Missoum ،1987( لدى الریاضیین

یمكن االستفادة من مھارة التصور والتمرین الذھني في تدعمي الثقة لدى الریاضیین،  -

ة من خالل مراجعة الصورة الذھنیة لخبرات النجاح األداء ویتحقق ذلك بصفة خاص

السابق، أو األداء المتوقع مع مراعاة أن یتم ذلك في ضوء مبدأ واقعیة األھداف، ویمكن أن 

 یكون للحدیث الداخلي تأثیراً كبیراً.

تعمل وذلك بمواجھة األفكار السلبیة باستعمال األفكار اإلیجابیة، فالحدیث الداخلي یمكن أن یس

 pierre-Perreaut ،la gestion( كتقنیة لتقویة الثقة بالنفس وبتالي السلوك الریاضي

mentale du stress pour la performance Sportive ،2000 30، صفحة(. 

سبق نستنتج أن الثقة بالنفس تتمیز بتوقع عالي للنجاح وھذا ما یساعد على استثارة  ومما 

االنفعاالت اإلیجابیة وبتالي یسھل التركیز، ووضع األھداف ویزید من الجھد واإلصرار على 

 تحقیق النتائج.

اطئ ویجب اإلشارة إلى أن االعتقاد أن الثقة بالنفس ھي تحقیق المكسب والفوز ھو اعتقاد خ 

ویؤثر سلباً على ثقة الریاضي ویجب أن یمتلك الریاضیون المھارات البدنیة والخططیة لتحقیق 

األداء الجید، فالریاضیین الذین یمتلكون الثقة دون الكفایة البدنیة والمھاریة یعني أن لدیھم الثقة 

 .)166، صفحة 2003(اللطیف،  الزائفة
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 الثانوي

 

 : خالصة -

تطرقنا في ھذا الفصل إلى مھارة الثقة بالنفس و التي نعتبرھا األساس الذي نستند علیھ من اجل      

 تأسیس و بناء ھذه الدراسة.

من المعروف أن التالمیذ في المرحلة الثانویة یتقاربون لدرجة كبیرة من حیث قدراتھم و     

مھاراتھم البدنیة و الحركیة و الخططیة ، إال أن ھناك عامال أخرا ھاما یحدد نتیجة الفروق بینھم و 

أسس علیھ خاصة أثناء اداءھم للنشاط الریاضي في حصص التربیة البدنیة و الریاضیة ، و الذي یت

نجاحھم و تفوقھم و ھو عامل قدراتھم و مھاراتھم النفسیة . و لكي یستطیع الالعب الریاضي تحقیق 

األداء بنجاح ینبغي أن یكون لدیھ تكامل و توازن بین الوظائف البدنیة و المھارات النفسیة خاصة 

 مھارة الثقة بالنفس.

عض المعارف و المعلومات انھ من الضروري جدا إكساب الالعبین و الریاضیین لب

األساسیة حول أھمیة الثقة بالنفس و فائدتھا بالنسبة لھم و بالنسبة لمدى تطور مستویاتھم الریاضیة. 

و قد دلت الخبرات في مجال علم النفس الریاضي أن للثقة بالنفس فائدة كبرى للتالمیذ و الریاضیین 

قاد في الدول المتقدمة أن تطویر الثقة بالنفس ، وأسھمت في االرتقاء بمستویاتھم ، حیث أصبح االعت

 لدى التالمیذ  من الضروریات في برامج تدریسھم للتربیة البدنیة و الریاضیة .
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)سنة 18-15خصائص المرحلة العمریة(  
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

الثانوي   

 

 : تمھید -

تعتبـر مرحلـة المراھقـة من أبـرز و أھـم مراحـل النمـو التـي یمـر بھـا الفرد في حیاتھ، و 

الثانـوي، و التـي یمـر التلمیـذ فیھـا بجملـة مـن التغیـرات النفسیــة و التـي تصـادف مرحلـة التـعلیـم 

الفسیـولـوجیـة و االجتمـاعیـة التـي تـؤثـر بـدورھــا علـى السلـوك العـام للتلمیـذ داخـل المـؤسسـة 

 و خارجھا.

لذا لزم و مرحلـة المراھقـة مرحلـة یقترب فیھـا الفـرد من اكتمال النمو بمختلف أنواعھ،  

علینـا مراعـاة الخصائـص البنیویـة و النفسیـة و االجتماعیـة للفـرد عن طریق التطرق لھذه 

 سنـة ). 18-15المرحلة الـعـمـریـة ( 

 المراھقة:معنى  -4-1

المراھقة أمرا جدیدا على اإلنسانیة، إنما ھي قدیمة قدم اإلنسان نفسھن، و لكن التنبھ  لیست

لھـذه الفتـرة من حیـاة اإلنسـان، محاولـة دراستھـا دراسـة علمیـة موضوعیة و التنبھ ألخطارھا، 

 من األمـور الحدیثـة فـي تـاریـخ العـلـم.

قتراب و الدنو من الحلم، یقال ( رھق إذا غشى  تعنـي كلمة المراھقة فـي اللغة العربیة، اال

و لحق و دنا ). و راھق كقارب و المراھق ھـو الفتى الذي یدنو من الحلم و اكتمال الرشد، و الكلمة 

المشتقة من الفعل الالتیني    Abolescenceالمقابلـة فـي اللغتیـن الفرنسیـة و االنجلیزیـة ھـي كلمة

Abolescere درج نحـو النضـج الجسمـي و العقلـي االنفعالـي.الذي یعنـي الت 

و المـراھقـة ھـي المـرحلـة التـي یكتمـل فیـھـا النضـج الجسـمـي و االنفعـالـي و العقـلـي و 

) و تمتد حتى حوالي الواحد و العشرین، إال 12االجتماعـي، و تبدأ بوجـھ عـام فـي الثانیـة عشـر (

  .)25، صفحة 1986(رزیق،  )18یعتبـرون نھایتھـا فـي سن ( أن بعض العلمـاء و البـاحثیـن

                    4-1-1- مفھوم المراھقة:

ھق ترجع كلمة "المراھقة" إلى الفعل العربي "راھق" الذي یعني االقتراب من الشيء، فرا     

ورھقت الشيء رھقاً، أي: قربت منھالغالم فھو مراھق، أي: قارب االحتالم،  والمعنى ھنا یشیر  .

 .إلى االقتراب من النضج والرشد

االجتماعي"، أما المراھقة في علم النفس فتعني: "االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي و
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النفسي ولكنھ لیس النضج نفسھ؛ ألن الفرد في ھذه المرحلة یبدأ بالنضج العقلي والجسمي و

 سنوات 10ماعي، ولكنھ ال یصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عدیدة قد تصل إلى واالجت

.)33، صفحة 2005(فاید،    

ذلك بنمو و وھناك فرق بین المراھقة والبلوغ، فالبلوغ یعني " اكتمال الوظائف الجنسیة عنده،    

ج الجسمي الغدد الجنسیة، وقدرتھا على أداء وظیفتھا"، أما المراھقة فتشیر إلى "التدرج نحو النض

ة، كما والعقلي والنفسي واالجتماعي". وعلى ذلك فالبلوغ ما ھو إال جانب واحد من جوانب المراھق

، 1986(رزیق،  اھقةأنھ من الناحیة الزمنیة یسبقھا، فھو أول دالئل دخول الطفل مرحلة المر

.)33صفحة    

دریجي ویشیر ذلك إلى حقیقة مھمة، وھي أن النمو ال ینتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة، ولكنھ ت    

كنھ ینتقل ومستمر ومتصل، فالمراھق ال یترك عالم الطفولة ویصبح مراھقاً بین عشیة وضحاھا، ول

.تدریجیاً، ویتخذ ھذا االنتقال شكل نمو وتغیر في جسمھ وعقلھ ووجدانھانتقاالً   

ى النضج وجدیر بالذكر أن وصول الفرد إلى النضج الجنسي ال یعني بالضرورة أنھ قد وصل إل   

 ً .)34، صفحة 1986(رزیق،  العقلي، وإنما علیھ أن یتعلم الكثیر والكثیر لیصبح راشداً ناضجا  

أن  و للمراھقة والمراھق نموه المتفجر في عقلھ وفكره وجسمھ وإدراكھ وانفعاالتھ، مما یمكن    

كیماویاً نلخصھ بأنھ نوع من النمو البركاني، حیث ینمو الجسم من الداخل فسیولوجیاً وھرمونیاً و

 ً .)88، صفحة 2008(فوزي،  وذھنیاً وانفعالیاً، ومن الخارج والداخل معاً عضویا  

 4-2- مراحل المراھقة :

تكون  والمدة الزمنیة التي تسمى "مراھقة" تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات    

  قصیرة، وفي بعضھا اآلخر تكون طویلة، ولذلك فقد قسمھا العلماء إلى ثالث مراحل، ھي

عاما)، وتتمیز بتغیرات بیولوجیة سریعة 51-11األولى (مرحلة المراھقة  . . 1-   

عاما)، وھي مرحلة اكتمال التغیرات البیولوجیة 18-51مرحلة المراھقة الوسطي ( . . 2-  

)، حیث یصبح الشاب أو الفتاة إنساناً راشداً بالمظھر 21-18مرحلة المراھقة المتأخرة ( -3 

.والتصرفات   

 دحلة المراھقة تمتد لتشمل أكثر من عشرة أعوام من عمر الفرویتضح من ھذا التقسیم أن مر

.)22، صفحة  1987(فھمي،   
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 أھمیة دراسة خصائص نمو المتعلمین: -4-3

سنة)، في عملیة تخطیط و بناء  18-15و أھمیـة دراسـة خصائـص النمـو للمرحلـة السنیة (

التربیة البدنیة و الریاضیة، تكمن فـي حسن اختیار األھداف التي تتطابق مع المستوى و تنفیذ منھاج 

الذھني و الجسمي و االنفعالي، و كذلك، فـي حسن اختیار طرائق التدریس المالئمة لتحقیق 

سنة) تقابـل التعلیـم الثـانـوي، و یسمیھـا  18-15األھداف المسـطـرة. إن المـرحلـة السنیـة (

إن ھـذه المرحلـة تشمل « مـانیـل) المراھقـة الثانیـة، و یحدد فتـرة عمرھـا بقولـھ:  (كـورت

 18/19إلــى  14/15سنـة، أمــا البنیـن مــن  17/18إلــى  13/14األعمار التالیة: البنات من 

 .)61، صفحة 2001(زیتوني،  »سنـة

 ):18-15خصائـص النمـو لمرحلـة (ممیزات و  -4-4

تجمـع ھـذه المرحلـة بین خصائـص مرحلتـي النضـج و الرشـد حیث تختلف الخصائص 

البدنیة و الحركیة و االنفعالیة فـي بدایة المرحلة عن نھایتھـا، إذ یتعرض الفرد فـي بدء ھذه المرحلة 

ل بالتدرج إلى مرحلة من النضج و لعملیة النمـو السریـع و غیـر المستقـر بدنیا و عقلیا، یص

الواقعیة و یزداد معھـا اھتمامـھ باالستقاللیـة و تزداد اھتماماتـھ األساسیـة فـي الحیاة صحیـا، 

 اجتماعیـا.

و تعتبـر ھـذه المرحلـة ھامـة لغـرس القیـم لـدى األفـراد و تطویـر اتجـاھـاتھـم الصحیـة و 

 .)222، صفحة 1989(المندالوي،  االجتماعیة و المھاریة

 : النمو الجسمي -4-4-1

تتمیـز ھـذه المرحلـة بالبطء فـي النمـو الجسمانـي، و یالحـظ استعادة الفتى و الفتاة لتناسق 

شكـل الجسـم. كمـا تظھـر الفروق الممیـزة في تركیب جسم الفتى و الفتاة بصورة جلیة، و یزداد 

نمو عضالت الجذع و الصدر و الرجلین بدرجة أكبر من نمو العظام حتى یستعید الفرد اتزانھ 

، صفحة 2007(عالوي،  الجسمي، و یصل الفتیـان و الفتیات إلـى نضجھم البدنـي الكامـل تقریبـا

132( . 

الكتسـاب اللیاقـة البدنیة و الحركیة، و كذا االھتمام و تزداد احتیاجـات األفراد إلـى النشطـة 

، صفحة 1983(زھران،  باألنشطة التـي تھتـم بصحـة و سالمـة القـوام و اكتسـاب المظھـر الجیـد

127(. 
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 النمو الحركي:  -4-4-2

فـي ھـذه المرحلـة االتزان التدریجـي فـي نواحـي االرتبـاك و االضطراب الحركي،  یظھـر

و تأخذ مختلف النواحـي النوعیة للمھارات الحركیة فـي تحسن و الرقـي لتصل إلـى درجة عالیة 

 من الجودة كمـا یالحـظ ارتقـاء بمستـوى التوافـق العضلـي العصبـي.

مختلف الحركات و إتقانھا و تثبیتھا إلـى ذلك فان عامل زیادة و فیھـا یكتسب الفـرد و یتعلم 

قوة العضالت الـذي یتمیـز بھ الفتـى یساعـد الكثیر علـى إمكانیـة ممارسة أنواع متعددة من األنشطة 

الریاضیة التـي تحتاج إلـى القوة العضلیة. كمـا أن زیادة مرونة عضالت الفتاة تسھم في قدرتھا 

، 1991(الفتاح ف.،  األنشطـة الریاضیـة كالجمبـاز، و التمرینـات الفنیـةعلى ممارسة بعض 

 .)46صفحة 

 النمو العقلي و االجتماعي و االنفعالي: -4-4-3

تشیـربعـض الدراسـات إال النمـو العقلـي و االجتمـاعـي و االنفعـالـي فـي ھـذه المرحلـة  یتمیـز  

 بالخصائص التالیة:  

ازدیـاد الخبرات المكتسبـة من مراحـل النمـو السابقـة، و اإلفـادة منھـا فـي الحكـم على األشیاء  -1

 میولـھ.و رسـم الخطـة الشخصیـة لتحقیـق حاجاتـھ و 

 تزداد الرغبة فـي المناقشة و المحاجات لذاتھـا، و خاصـة مع الكبار تأكیدا للنزعة االستقاللیة. -2

تنضج القدرات العقلیـة المختلفـة و تظھر الفروق الفردیة في القدرات، و تنكشف استعداداتھم   -3

 ھـا و اتضـاح المھـارات الیدویـة. الفنیـة و الثقافیـة و الریاضیـة و االھتمـام بالتفـوق الریاضـي فی

 ازدیـاد النزعـة فـي االستقـالل فـي الرأي و التصـرف حتـى یشعـر بالمسـاواة مـع الكبـار -4

 .)33، صفحة 1991(فاروق، 

 المیـل إلـى االشتراك فـي أعمـال اإلصالح االجتماعـي و تغییـر األوضـاع. -5

االھتمام ببحث الشؤون المتعلقة بالدین و الفلسفة و الرغبة في الكشف عن األسباب و المسببات،  -6

 ممـا قد یصل إلـى مستـوى الشك ممـا قد یعـوق االتزان النفسـي.

زیـادة میـل كـل جنس إلـى الجنس اآلخـر (مرحلـة الحب الرومانتیكـي) و یصـاحب ذلك زیادة  -7

 و التأنـق فـي الملبس و اختیـار األلـوان الملفتـة لالنتبـاه. االھتمـام بالمظھـر
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زیادة الرغبة فـي االشتراك مـع أفراد شلتـھ و تبـادل األحادیث معھـم فـي موضوعات مختلفة  -8

وخاصـة مـا یتصـل بھا من أخبـار الریاضـة و الجنـس و المالبـس، و تمیل الفتیات بصفة عامة 

 .)47م ، صفحة 1996(الروبي،  ـات مشكـالت الزواج و إنشـاء األسـرةإلـى التحدث عـن موضوع

 زیادة حساسیة الشباب بالنسبة لمعاملة الكبار لھم، مما یؤثر في عالقاتھم بھا. -9 

االھتـمــام بالتخصــص فــي الدراســات أو المھنـة و ازدیـاد التفكیـر فـي أمـر العمـل  بـدء – 10

 للمستقبـل، أو تكویـن أسـرة خاصـة بالنسبـة لفتیــات.

 تتمیـز بطابـع خیالـي و اتجـاه نحـو الفنون الجمیلة و القراءة التي تساعد على تزوید الخیال. -11

 اف البنیـة و المخـاطـرة و المغامـرة و التجـوال و الترحـال.ازدیـاد المیـل و اكتشـ -12

المیـل لكسـب المـال مما یدفعھ إلـى القیـام بأوجھ النشاطـات المختلفة و تعلـم مھارات تساعد  -13

 علـى الكسب للحصـول علـى مزیـد من االستقـالل فـي حیاتـھ.

ا بطریقة ایجابیة منتجة. و ذلك البتعاده عن القدرة علـى االنتظام في جماعات و التعاون معھ -14

 األنانیـة الذاتیـة.

 المیـل للحفـالت الجماعیـة و األلعـاب المشتـركـة و خاصـة التـي یشتـرك فیھـا الجنسـان. -15

حساسیة زائدة إما بالھروب من الواقع و كبت االنفعاالت، أو باالنطالق المؤدي إلى التدھور  -16

 خـاذل و لـوم النفـس بسبب الحاجـة إلـى تھدئـة التوتـر العصبـي.الـذي یعقبـھ الت

، صفحة  1997(اسماعیل،  الحاجـة إلـى اللعب و الراحـة و االسترخـاء و التغذیـة الكافیـة -17

74(. 

إلـى رعایـة كافیـة تضمـن عـدم تعرضھ لألمراض و اإلصابات حتـى تستمـر عملیة  الحاجـة -18

 .)34، صفحة 1991(فاروق،  نموه

الحاجـة إلـى تحمـل المسؤولیـة و ممارسة الحیاة الدیمقراطیة عن طریق االنتماء إلى جماعة  -19

م، صفحة 1999(الفتاح ع.،  تمیـز الكیـان الفـردي و استقاللـھ و طمأنینتـھتوفـر لـھ حاجتـھ، التـي 

33(. 

الحاجـة إلـى قدر كـاف من الثقافة العامة و المھارات العملیة إلـى جانب الخبرات االجتماعیة  -20

 الـالزمـة لحیـاتــھ.
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إلـى ممارسـة نشـاط تعاونـي مع من ھـم فـي سنـھ، و یدرك بذلك مظـاھـر المنافسـة  الحاجـة -21

  )54، صفحة 1979(السید،  المشروعـة فیلـزم حدوده السویـة

علــى المخـاوف كالقلـق و الخجـل و االرتبـاك الناتـج  الحاجـة إلــى فھـم االنفـعـال و التغلـب -22

 عــن الفشــل.

 الحـاجـة إلــى احتـرام التمییـز و الفردیـة و تقبلھــا. -23

 الحاجـة إلـى قـراءة سیـر األبطـال و الزعمـاء و القصـص العاطفیـة و األحـداث الجاریـة. -24

 )35، صفحة 1991ف.، (الفتاح 

 النمـو الفسیـولـوجـي: -4-4-4

یتابـع النمـو الفسیـولـوجـي فـي ھـذه المرحلة تقدمـھ نحـو النضـج بالنسبة لكل من النبض و 

ضغط الدم، فنالحظ ھبوطا نسبیا ملحوظا في النبض الطبیعي، مع زیادتھ بعد مجھود فكري و ھذا 

الدوى التنفسي، مع ارتفاع قلیل جدا في ضغط الدم، و مما یؤكد دلیل على تحسن ملحوظ في التحمل 

نحسـن التحمـل فـي تلك المرحلـة ھـو انخفـاض نسبـة األكسجیـن عند الجنسین مع وجود فارق كبیر 

لصالـح األوالد ھـذا باإلضافـة إلـى تـوازن غددي ممیـز و الـذي یلعـب دورا كبیـرا فـي التكامل بین 

ولوجیـة الحركیـة، الحسیـة و االنفعالیـة للفـرد، و التـي تعمل علـى اكتمال في تكوین الوظـائف الفسی

 . )33، صفحة 2005(الدین ح.،  شخصیـة الفـرد المتعـددة الجـوانـب

 4-5-  ابرز المشكالت والتحدیات السلوكیة في حیاة المراھق  : 

 4-5-1- الصراع الداخلي:

ة حیث یعاني المراھق من جود عدة صراعات داخلیة، ومنھا: صراع بین االستقالل عن األسر   

ن واالعتماد علیھا، وصراع بین مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة واألنوثة، وصراع بی

ن لیة وبیطموحات المراھق الزائدة وبین تقصیره الواضح في التزاماتھ، وصراع بین غرائزه الداخ

یر وبین التقالید االجتماعیة، والصراع الدیني بین ما تعلمھ من شعائر ومبادئ ومسلمات وھو صغ

عیش فیھ بما لھ من تفكیره الناقد الجدید وفلسفتھ الخاصة للحیاة، وصراعھ الثقافي بین جیلھ الذي ی

.)102صفحة ،  1984(الزراد،  آراء وأفكار والجیل السابق  
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 4-5-2- االغتراب والتمرد :

فالمراھق یشكو من أن والدیھ ال یفھمانھ، ولذلك یحاول االنسالخ عن مواقف وثوابت ورغبات     

 الوالدین كوسیلة لتأكید وإثبات تفرده وتمایزه، وھذا یستلزم معارضة سلطة األھل؛ ألنھ یعد أي 

استخفاف ال یطاق بقدراتھ العقلیة التي أصبحت موازیة جوھریاً سلطة فوقیة أو أي توجیھ إنما ھو 

لقدرات الراشد، واستھانة بالروح النقدیة المتیقظة لدیھ، والتي تدفعھ إلى تمحیص األمور كافة، وفقا 

 لمقاییس المنطق، وبالتالي تظھر لدیھ سلوكیات التمرد والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانیة

  .)34، صفحة 2004(شعالن، 

 : الخجل واالنطواء -4-5-3

 فالتدلیل الزائد والقسوة الزائدة یؤدیان إلى شعور المراھق باالعتماد على اآلخرین في حل 
تزداد حدة مشكالتھ، لكن طبیعة المرحلة تتطلب منھ أن یستقل عن األسرة ویعتمد على نفسھ، ف

، 2001(محمد، . واالنطواء و الخجل إلى االنسحاب من العالم االجتماعيالصراع لدیھ، ویلجأ 

)96صفحة     

 4-5-4- السلوك المزعج :

بالتالي یسببھ رغبة المراھق في تحقیق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة، و والذي    

دل في أمور قد یصرخ، یشتم، یسرق، یركل الصغار ویتصارع مع الكبار، یتلف الممتلكات، یجا

، 1992(الحریري،  تافھة، یتورط في المشاكل، یخرق حق االستئذان، وال یھتم بمشاعر غیره

.)55صفحة  . 

 4-5-5- العصبیة وحدة الطباع :

فالمراھق یتصرف من خالل عصبیتھ وعناده، یرید أن یحقق مطالبھ بالقوة والعنف الزائد،     

  .ویكون متوتراً بشكل یسبب إزعاجاً كبیراً للمحیطین بھ

وجود عالقة قویة بین وظیفة وتجدر اإلشارة إلى أن كثیراً من الدراسات العلمیة تشیر إلى 

الھرمونات الجنسیة والتفاعل العاطفي عند المراھقین، بمعنى أن المستویات الھرمونیة المرتفعة 

خالل ھذه المرحلة تؤدي إلى تفاعالت مزاجیة كبیرة على شكل غضب وإثارة وحدة طبع عند 

 ..)55، صفحة 1986(رزیق،  الذكور، وغضب واكتئاب عند اإلناث

ویوضح الدكتور أحمد المجدوب مظاھر وخصائص مرحلة المراھقة، فیقول ھي:" الغرق في     
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)سنة 18-15خصائص المرحلة العمریة(  
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

الثانوي   

الخیاالت، وقراءة القصص الجنسیة والروایات البولیسیة وقصص العنف واإلجرام، كما یمیل إلى 

 رات، وارتكاب األخطار، أحالم الیقظة، والحب من أول نظرة، كذلك یمتاز المراھق بحب المغام

والمیل إلى التقلید، كما یكون عرضة لإلصابة بأمراض النمو، مثل: فقر الدم، وتقوس الظھر، 

  .".)44، صفحة 2013(المجدوب،  وقصر النظر

و من مظاھر وسلوكیات الفتاة المراھقة: " االندفاع، ومحاولة إثبات الذات، والخجل من التغیرات    

التي حدثت في شكلھا، و جنوحھا لتقلید أمھا في سلوكیاتھا، وتذبذب وتردد عواطفھا، فھي تغضب 

عند بسرعة وتصفو بسرعة، وتمیل لتكوین صداقات مع الجنس اآلخر، وشعورھا بالقلق والرھبة 

حدوث أول دورة من دورات الطمث، فھي ال تستطیع أن تناقش ما تحس بھ من مشكالت مع أفراد 

  .)174، صفحة 1973(حداد،  األسرة، كما أنھا ال تفھم طبیعة ھذه العملیة

الجنسیة، والمیل  و ھناك بعض المشاكل التي تظھر في مرحلة المراھقة، مثل: " االنحرافات

الجنسي ألفراد من نفس الجنس، والجنوح، وعدم التوافق مع البیئة، وكذا انحرافات األحداث من 

اعتداء، وسرقة، وھروب"، موضحاً "أن ھذه االنحرافات تحدث نتیجة حرمان المراھق في المنزل 

 ً لضعف التوجیھ  والمدرسة من العطف والحنان والرعایة واإلشراف، وعدم إشباع رغباتھ، وأیضا

  .".)45، صفحة 2013(المجدوب،  الدیني

ن مرحلة المراھقة بخصائصھا ومعطیاتھا ھي أخطر منعطف یمر بھ الشباب، وأكبر منزلق ا    

یمكن أن تزل فیھ قدمھ؛ إذا عدم التوجیھ والعنایة، مشیراً إلى أن أبرز المخاطر التي یعیشھا 

المراھقون في تلك المرحلة:" فقدان الھویة واالنتماء، وافتقاد الھدف الذي یسعون إلیھ، وتناقض 

  .)50، صفحة 1986(رزیق،  القیم التي یعیشونھا، فضالً عن مشكلة الفراغ"

أظھرت أن دور األب كان وضح الدراسات التي أجریت في أمریكا على الشواذ جنسیاً ت كما    

معدوماً في األسرة، وأن األم كانت تقوم بالدورین معاً، وأنھم عند بلوغھم كانوا یمیلون إلى مخالطة 

ً -أخواتھم  –النساء ( أمھاتھم   ..... ) أكثر من الرجال، و ھو ما كان لھ أبلغ األثر في شذوذه جنسیا

  .)33فحة ، ص2001(أحمد، 
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)سنة 18-15خصائص المرحلة العمریة(  
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

الثانوي   

 :خالصة  -

سنة ) مرحلـة حساسـة، فھـي مرحلـة انتقالیـة ما بین  18-15تعتبـر مرحلـة المراھقـة ( 

الطفولة و الرشد، ألجل ھـذا أولـى العلماء فـي مجال التربیة و علـم النفس أھمیـة كبیرة للفرد فـي 

 فسیولوجیـة، و عوامـل نفسیـة و عقلیـة جسمیـة.ھـذه المرحلـة، بحیث یتأثـر الفـرد بعوامـل 

و من أجـل تكیـف التـربیـة البدنـیـة و الریـاضیـة و بـرامجھـا مـع ھـذه المـرحلـة و 

متطلباتھا، سعت السیاسات التربویة إلى توظیف التربیة البدنیة في سبیل تحقیق غایات متعددة مثل 

لتفكیر و سرعة اتخاذ القرارات و نمو المیول و االتجاھات النمـو المتكامل و المتزن، و النضج بین ا

 و ذلـك لخدمـة مصلحـة المراھـق و المـراھقـة.
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  
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الثانوي   
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 

 : تمھید -

سوف نتطرق في ھذا الفصل إلى المنھج المتبع في ھذا البحث، حیث یعتبر ھذا الفصل من 

أھم الفصول التي یحتویھا البحث لما یبرزه من خطوات و طرق اتبعھا الباحث في الجانب 

التطبیقي ، وسیتناول الباحث خالل ھذا الفصل المنھج المتبع إلجراء الدراسة و كذا عینة و 

                                                                                   مجاالت البحث،  

باإلضافة إلى ذلك ھناك عرض لإلجراءات المیدانیة لالختبار و طرق تنفیذه و حساب 

 درجاتھ ، وطرق ووسائل المعالجة اإلحصائیة .

 ستطالعیة :اال الدراسة -1 -1

قام الباحث بإجراء تجربة استطالعیة كدراسة أولیة على لغرض تثمین المشكل المطروح، 

تلمیذ من ثانویة  مغایرة لمكان اجراء الدراسة الرئیسیة كمرحلة أولى(ثانویة حي  20عینة مقدارھا 

و  الصباح الجدیدة) ، وبعد أسبوعین اعاد تطبیق اختبار الثقة بالنفس على نفس أفراد العینة األولى ،

االختبار األول على عینة من مجتمع البحث من ثانویة حي الصباح الجدیدة  قد قام الباحث بإجراء

، وكان  28/11/2010و أعید نفس االختبار و تحت نفس الظروف یوم  14/11/2010بتاریخ 

 ھدف الدراسة االستطالعیة ما یلي:

 معرفة مدى تناسب اختبار الثقة بالنفس لعینة البحث.      -

 س و التسجیل و التصحیح و تفریع البیانات.التدریب على طرق القیا -

 معرفة الصعوبات التي یمكن مواجھتھا میدانیا لتفادیھا و تجنبھا.  -

 إبراز األسس العلمیة لالختبار ومدى صالحیتھ (الصدق،الثبات،الموضوعیة) -

 : الدراسة الرئیسیة -1-2

مع فریق البحث المتكون بالتعاون  02/01/2011شرع في تطبیق الدراسة الرئیسیة  بتاریخ: 

افراد وكلھم اطارات مختصة في المجال التربوي و الریاضي بحیث طبقوا االختبار على  5من 

 :بالكفاءات وبتاریخ المختبرین ثم شرعوا في سیر الدروس باعتمادھم على التدریس وفق المقاربة
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

ھا و معالجتھا احصائیا أعادو نفس االختبار على التالمیذ لمعرفة النتائج و تحلیل 05/06/2011

 ومدى تحقق الفرضیات واستخالص النتائج .

 :منھج البحث -1-2-1

تختلف المناھج المستعملة في البحث العلمي باختالف األھداف التي یود الباحث التوصل 

المقاربة بالكفاءات على مھارة الثقة اسھامات التدریس بإلیھا ، و لما كان موضوع الدراسة یتعلق 

و كانت الدراسة فلقد انتھج الباحث في دراستھ المنھج الوصفي  الثانويرلدى تالمیذ الطوبالنفس 

 .، وھذا لمالئمتھ لنوع الدراسة و نوع المشكل المطروح  ةمسحی

 مجتمع البحث :  -1-2-2

تلمیذ و تلمیذة الذین یشكلون تعداد ثانویة وادي تلیالت  1992یشمل مجتمع البحث األصلي 

قاصدي مرباح على والیة وھران بحیث تحتوي ثانویة  إقلیموثانویة قاصدي مرباح و كالھما ضمن 

تلمیذ و تلمیذة و  998و تحتوي ثانویة وادي تلیالت على  %49.89تلمیذ و تلمیذة أي مانسبتھ  994

 مع البحث األصلي .من مجت % 50.10تمثل ما نسبتھ 

 مجاالت البحث : -1-2-3

 :المجال البشري -1

من غیر  50من الممارسین و  270تلمیذ و تلمیذة،  320اشتمل مجتمع عینة البحث على 

و تمثلت في تالمیذ الطور الثانوي للمستویات الثالثة ( سنة أولى، سنة  الممارسین ( المعفیین )

 الثانویتین التالیتین: یمثلون ثانیة، سنة ثالثة ) 

  قاصدي مرباح وھرانثانویة:                                                                 

          تلمیذ 75 -                 

 من المعفیین یمثلون الجنسین 25 -                      تلمیذة 60 -       

   وادي تلیالت وھرانثانویة:                                                                                     

        تلمیذ 75 -     

 من المعفیین یمثلون الجنسین 25 -                             تلمیذة 60 -          
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

وقد تم اختیار الثانویتین أعاله بطریقة منتظمة لسھولة اجراء االختبارات و االجراءات 

 في كال الثانویتینتلمیذ و تلمیذة  1992.ویشمل مجتمع البحث األصلي  البحثالمیدانیة التي تخص 

عینة بینما اختیار عینة البحث فكانت بالطریقة العشوائیة الطبقیة و ھذا لوجود ثالثة مستویات في 

بحیث تم ترقیم قوائم العینة كل  %16.06 من اصل المجتمع األصلي: البحث وكانت نسبة العینة

مستوى على حدى ووضعھا في صندوق ثم السحب عن طریق القرعة حتى تم الوصول الى العدد 

 .تلمیذ و تلمیذة 320المناسب للعینة القدر ب: 

 ممارسین و غیر ممارسین ) یوضح عینة البحث و مواصفاتھا4جدول رقم (

 المجمــــوع إنــــــاث ذكـــــور المستوى المؤسســــــة

 

 

قاصدي مرباح ثانویة 

 وھران

 45 20 25 سنة أولى ممارسین

 45 20 25 سنة ثانیة ممارسین

 45 20 25 سنة ثالثة ممارسین

 25 25 غیر ممارسین

 160 الــــــــمجمـــــوع

 

تلیالت وادي ثانویة  

 وھران

 45 20 25 سنة أولى ممارسین

 45 20 25 سنة ثانیة ممارسین

 45 20 25 سنة ثالثة ممارسین

 25 25 غیر ممارسین

 160 الــــمـجـمــــــــوع

 320 المجمــــــــــوع الكـــــلـــــــي
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

، وادي تلیالتو  قاصدي مرباحاجري االختبار في قاعات الثانویتین ، : المجال المكاني -2

 و ترجع أسباب اختیارنا لوالیة وھران إلجراء الدراسة المیدانیة إلى العوامل التالیة :

                                                       .  قرب مكان المؤسستان من مسكن الباحث  -

                                                                                                                                                  .إمكانیة تطبیق االختبار تحت إشرافنا  -

 .مشكلة )  إمكانیة التحكم في متغیرات البحث ( التاریخ، التدخل في أي وقت عند حصول -

 : المجال الزمني -3        

وھو تاریخ إجراء  28/10/2011:حتى یوم 14/10/2011:استمرت فترة العمل من یوم

 15/03/2012:إلى 02/11/2011التجربة االستطالعیة، وتلتھا االختبارات الرئیسیة بتاریخ:

ثم شرع الباحث في جدولة النتائج و جمعھا و تبویبھا و تحلیلھا و استخالص النتائج النھائیة 

 .حتى تم وضع المذكرة في شكلھا النھائي

 متغیرات البحث : -1-2-4

       . المقاربة بالكفاءاتوفق التدریس  المستقل: المتغیر -أ

  .لثقة بالنفس. االتابع:المتغیر  -ب

 1-2-5- أداة البحث :

مھارة الثقة في تنمیة  اسھامھو التدریس وفق المقاربة بالكفاءاتلغرض دراسة موضوع 

ھذا االختبار صممتھ "كاریسیا . بالنفس مھارة الثقة استخدم الباحث مقیاس أو اختبار بالنفس

، 1987(رضوان م.،  )1996متى نثق بأنفسنا" ("في كتابھا  (karicia lo vinich)لوفینیش"

 و ھي : بالنفس و یقیس عدة ابعاد الثقةلقیاس  )112صفحة 

 . عامةالثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة  -1

 . اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس -2

  .الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة -3

 .عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس -4

    .الجنس في الثقة بالنفس تأثیر -5
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 .اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفس -6

) 4) تمثلھ أربع (6عبارة و كل عبارة و كل بعد من األبعاد الستة ( 24ویتضمن االختبار 

باإلجابة على عبارات االختبار على مقیاس سداسي الدرجات  (تنطبق علي  التلمیذعبارات و یقدم 

بدرجة قلیلة   -بدرجة قلیلة    –درجة متوسطة   –تنطبق علي بدرجة كبیرة   –بدرجة كبیرا جدا 

 ال تنطبق علي تماما )  –جدا 

 

 ) یوضح توزیع العبارات االیجابیة و السلبیة حسب أبعاد المقیاس5دول رقم (ج

 األبعاد
أرقام العبارات 

 االیجابیة
 المجموع أرقام العبارات السلبیة

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة 

 و الدراسیة بصفة عامة
1 -7 - 19 13 4 

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في 

 مھارة الثقة بالنفس
2 – 14 - 20 8 4 

الثقة بالنفس في میدان التربیة 

 البدنیة و الریاضیة
3-9 -15   21 4 

عالقة المستوى الدراسي بالثقة 

 بالنفس
 4 ــــــــــــــــــ 22 - 16 – 10 – 4

 4 23 - 11 17-5 مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس

 4  24-6  18 – 12 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفس
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 

 ) یوضح درجات العبارات الموجھة و السالبة6جدول رقم (

 العبارات السالبة العبارات الموجھة األداء

 1 6 تنطبق علي بدرجة كبیرة جدا

 2 5 تنطبق علي بدرجة كبیرة

 3 4 تنطبق علي بدرجة متوسطة

 4 3 تنطبق علي بدرجة قلیلة

 5 2 تنطبق علي بدرجة قلیلة جدا

 6 1 ال تنطبق علي تماما

الالعب من الدرجة العظمى و ویتم  جمع درجات كل بعد على حدا ، وكلما اقتربت درجة 

درجة في كل بعد ، كلما دل ذلك على تمیزه بالخاصیة التي یقیسھا ھذا البعد ، و كلما  24قدرھا 

قلت درجات الالعب كلما دل ذلك على حاجتھ الكتساب المزید من التدریب على البعد التي یقیسھا 

 ھذا االستخبار .

    : األسس العلمیة لألداة -1-2-6

قد قام الباحث باستخدام معامل االرتباط  " لسبیرمان" (الرتب) وقد دلت النتائج أن :   باتألث -1

 االختبار یتمتع بدرجات ثبات عالیة من األبعاد التي یحتویھا االختبار.

 ).7(انظر الجدول رقم 

:  لغرض التأكد من صدق اختبار المھارات النفسیة استخدام الباحث طریقتین: صدق الصدقـ 2

  الصدق الذاتي. –المحتوى 
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

و ذلك بعرضھ على عدة أساتذة و دكاترة متخصصین في التدریس،   والبحث   صدق المحتوى: -ا

 .1∗العلمي و في علم النفس

بعد النتائج المتحصل علیھا یمتاز بصدق ذاتي  الثقة بالنفستبین أن اختبار  الصدق الذاتي :  -ب

  ) .7) كما ھو موضح  في الجدول رقم (6عالي ألبعاده الستة (

یتمتع اختبار الثقة بالنفس بالسھولة و الوضوح، كما انھ غیر قابل للتخمین أو : ـ الموضوعیة3

ى عینات متعددة من التقویم الذاتي، كما استخدم ھذا االختبار في العدید من الدول العربیة عل

 و في أنشطة ریاضیة متعددة. 18 -15الریاضیین في سن یتراوح مابین 

 بالنفس اختبار الثقة) یوضح صدق و ثبات 7دول رقم (ج

 معامل الثبات معامل الصدق حجم العینة األبعاد

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و  -1

 الدراسیة بصفة عامة
20 0.86 0.74 

المقاربة بالكفاءات  اسھام تدریس-2

 في مھارة الثقة بالنفس
20 0.90 0.81 

الثقة بالنفس في میدان التربیة  -3

 البدنیة و الریاضیة 
20 0.94 0.89 

عالقة المستوى الدراسي بالثقة  -4

 بالنفس
20 0.96 0.94 

مدى تاثیر الجنس في الثقة  -5

 بالنفس
20 0.88 0.86 

اسھام البیئة في بناء الثقة  -6

 بالنفس
20 

0.94 

 
0.90 

بالعربي منور أ.د. –تلوین الحبیب أ.د. –احمد  معروف  أ.د. –احمد بن قالوز تواتي  د. –حرشاوي یوسف  .دأ. –بن صافي الحبیب  د.أ. ∗ 
 قماري محمد . د. –
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وإجراءاتھ المیدانیةمنھج البحث   
تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات إ  

 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور
الثانوي   

 

  :المستعملةالمعالجات اإلحصائیة  -1-2-7

   تضمنت خطة المعالجات اإلحصائیة مایلي :

         .اإلنحراف المعیاري -2                     .المتوسط الحسابي - 1

 . ) t(  تحلیل ستیودنت -4            .) Fاختبار تحلیل التباین ( -3      

 

 

 

 :خالصة -

ھذا الفصل حاول فیھ الباحث وضع خطة محددة  للمنھج المالئم لطبیعة البحث و یخدم  مشكلة      

البحث الرئیسیة ، كما قد تم في  ھذا الفصل  تحدید  المجال الزمني  الذي  تمت فیھ الدراسة و 

البیانات  المجال البشري الذي یمثل المجتمع األصلي للبحث و  تحدید أدوات البحث الالزمة  لجمع

و كیفیة استخدامھا مع تحدید  الوسائل و المعالجة اإلحصائیة المالئمة و التي تساعد في عرض و 

 تحلیل النتائج .
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 : تمھید -

في ھذا الفصل و الذي یعتبر الفصل الثاني من الجانب التطبیقي من بحثنا ، و حسب ما 

النتائج المتحصل علیھا بناءا على االختبار  تتطلبھ منھجیة البحث، تعرضنا إلى عرض و تحلیل

النفسي الذي طبقناه، فقد قمنا بعرض ھذه النتائج في جداول و قمنا بتمثیلھا بیانیا ، باإلضافة إلى 

 تحلیل ھذه الجداول ، وھذا الفرض إثبات أو نفي الفرضیات و اإلجابة على تساؤالت البحث.

 عرض و تحلیل ابعاد الثقة بالنفس :  -2-1-1

 :  لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین ـ2-1-1-1

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3اإلنحراف المعیاري.  -2المتوسط الحسابي.  -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

بعد الثقة ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین  في 8الجدول رقم (

 بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 16.76 17.84 س

 421 2677 مج س

 25 150 ن

 3.07 3.20 ع

 1.56 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 8یتضح من الجدول رقم (

بالنفس في الثقة االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ما یلي :  الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

و انحراف معیاري مقدر بـ  17.84أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین : 

و انحراف معیاري  16.76، فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین  :  3.20: 

ستیودنت"  -بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت ، و لمعرفة داللة الفرق 3.07مقدر بـ : 

و ھذا عند  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أصغر من ت 1.56، حیث بلغت قیمة ت = 

 . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 173درجة حریة (

الثقة ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و الذكور غیر الممارسین في بعد  :اإلستنتاج 

و ھذا یعزیھ الباحث إلى الحضور الیومي لغیر . بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

الممارسین في درس التربیة البدنیة و مالحظاتھم للحصة أو الدرس أثر إیجابا على جانبھم النفسي 

الثقة ن من المجھود البدني و لیس من درس التربیة البدنیة و منھ كانت قدراتھم على فھم معفیو

 متساویة مع التالمیذ الممارسین. بالنفس

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین1الشكل البیاني رقم ( 

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي 
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الذكور الممارسین الذكور غیر الممارسین
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر المقاربة بالكفاءات في توفق التدریس  یساھم :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین9رقم ( الجدول

 اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسفي بعد 

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 13.56 16.48 س

 339 2472 مج س

 25 150 ن

 2.92 3.45 ع

 4.20 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 الداللةمستوى 

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 9یتضح من الجدول رقم (

اسھام تدریس االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ما یلي :  المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

و انحراف معیاري مقدر بـ  16.48أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین : 

بانحراف معیاري  13.56، فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین  : 3.45: 

ستیودنت"  -، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت 2.92مقدر بـ : 

الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من ت 4.20توصلنا إلى حساب ت و التي قدرت بـ :  ، حیث
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 173و ھذا عند درجة حریة ( 1.96

5 % . 

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات فرق دال إحصائیا بین العینتین في بعد  یوجد االستنتاج :

لصالح العینة األولى و المتمثلة في التالمیذ الممارسین للتربیة البدنیة و  ارة الثقة بالنفسفي مھ

الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات ، و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن الممارسة الریاضیة تعمل على 

لي و الذي تنمیة الثقة بالنفس و ذلك عن طریق النشاط الریاضي و المجھود البدني و العمل العض

یؤثر بدوره على مھارة الثقة بالنفس  من خالل اداء حركات كان یعجز عن اداءھا قبل حصة 

 التربیة البدنیة و الریاضیة. 

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین2الشكل البیاني رقم (

 اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسفي بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 10الجدول رقم(

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 13.88 14.06 س

 350 2110 مج س

 25 150 ن

 5.11 4.37 ع

 0.18 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 10یتضح من الجدول رقم (

الثقة بالنفس في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ما یلي:  میدان التربیة البدنیة و الریاضیة

و بانحراف معیاري مقدر بـ :  14.06المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین:  أن

بانحراف معیاري مقدر بـ 13.88، فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین: 4.37

ستیودنت" ، حیث  -، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت 5.11: 

 1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي اصغرمن ت 0.18نا إلى حساب ت والتي قدرت بـ : توصل

  .% 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) وبمستوى الداللة 173و ھذا عند درجة حریة (
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

الثقة بالنفس في ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد  االستنتاج :

، و ھذا یعزیھ الباحث إلى أن الحضور الیومي لغیر الممارسین  التربیة البدنیة و الریاضیةمیدان 

خاصة الثقة بالنفس في درس التربیة البدنیة و مالحظاتھم المستمرة، أثر إیجابا على قدرتھم على 

الثقة ة و أن ھده المھارة تعتبر نفسیة ، لذا تمیز التالمیذ الممارسین و غیر الممارسین بنفس درج

 .بالنفس

یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین في  )3الشكل البیاني رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةبعد 

  

12

12,5

13

13,5

14

14,5

الذكور الممارسین الذكور غیر الممارسین
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة الثانوي الممارسین و غیر الممارسینتالمیذ الطور 

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین  11الجدول رقم (

 بالثقة بالنفسعالقة المستوى الدراسي في بعد 

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 11.8 13.65 س

 321 2048 مج س

 25 150 ن

 4.28 4.30 ع

 1.98 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و  ) أعاله ،11یتضح من الجدول رقم (

عالقة المستوى االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ما یلي :  الدراسي بالثقة بالنفس

بانحراف معیاري مقدر بـ :  13.65أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین : 

و بانحراف معیاري مقدر  11.8لمتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین  : ، فیما بلغ ا4.30

ستیودنت" ،  -، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت4.28بـ : 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

و ھذا عند درجة  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من ت 1.98حیث بلغت قیمة ت = 

  . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05وى الداللة ) و بمست173حریة (

عالقة المستوى الدراسي بالثقة فرق دال إحصائیا بین العینتین في بعد  یوجد االستنتاج:

لصالح العینة األولى و المتمثلة في التالمیذ الممارسین و ھذه النتیجة یعزیھا الباحث إلى أن  بالنفس

ممارسة التربیة البدنیة خاصة في المنافسات الریاضیة تعمل على تنمیة مھارة الثقة بالنفس ، و أن 

على الثقة  المواقف الحرجة التي یتعرض لھا التالمیذ (الالعبین) خالل الممارسة أكسبتھم قدرة

 بانفسھم و ھدا من خالل اداء الحركات الریاضیة دات بعد جمالي تبھر االستاد و الزمالء.    

 

 في بعد ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین4الشكل البیاني رقم (

   عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

  الوسیلة اإلحصائیة: -

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي

الذكور الممارسین و غیر الممارسین ) یبین داللة الفروق لدى12الجدول رقم (  

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي بعد 

 

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 15.16 17.46 س

 375 2612 مج س

 25 150 ن

 4.18 3.98 ع

 2.64 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 12یتضح من الجدول رقم (

تاثیر الجنس في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ، ما یلي :  الثقة بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مقدر بـ  و بانحراف معیاري 17.46أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین : 

و بانحراف معیاري  15.16، فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین  :  3.98: 

ستیودنت"  -، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت 4.18مقدر بـ : 

ھذا عند درجة و  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من ت 2.64، حیث بلغت قیمة ت = 

 . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 173حریة (

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسھناك فرق دال إحصائیا بین العینتین في بعد  االستنتاج:

لصالح العینة األولى المتمثلة في التالمیذ الممارسین، و ھذه النتیجة یعزیھا الباحث إلى  أن 

ممارسة التربیة البدنیة بنمط المقاربة بالكفاءات تساعد على تطور األداء و تمیز حركات التالمیذ 

بالتالي تزداد مھارة باالنسیابیة و القوة و السرعة ، و بدل الكثیر من الجھد و المثابرة و العطاء، و 

 الثقة بالنفس عند ھؤالء التالمیذ.   

) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین5الشكل البیاني رقم (  

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

لدى مھارة الثقة بالنفس طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین13الجدول رقم (

 البیئة في بناء الثقة بالنفساسھام في بعد 

 ذكور غیر ممارسین ذكور ممارسین 

 16.92 20.04 س

 423 3006 مج س

 25 150 ن

 5.79 3.10 ع

 3.97 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 13یتضح من الجدول رقم (

اسھام البیئة في بناء االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و غیر الممارسین في بعد 

 ، ما یلي :  الثقة بالنفس

معیاري مقدر بـ و بانحراف  20.04أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین : 

و بانحراف معیاري  16.92، فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور غیر الممارسین  :  3.10: 

ستیودنت"  -، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت 5.79مقدر بـ : 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

و ھذا عند درجة  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من ت 3.97، حیث بلغت قیمة ت = 

 . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 173حریة (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسھناك فرق دال إحصائیا بین العینتین في بعد  االستنتاج:

موعة لصالح العینة األولى المتمثلة في التالمیذ الممارسین، و ھذا یرجعھ الباحث إلى أن ھناك مج

من الظروف التي تغیر من اكتساب الثقة بالنفس و التي تتمثل في نوع البیئة التي یتواجد فیھا 

التلمید او المتعلم  و بالتالي تتكرر المواقف التنافسیة و التدریبیة مما أدى إلى تنمیة الثقة بالنفس و 

اضیة و التطبیقیة. بحیث تحقیق تنمیة ھده المھارة لفئة على حساب االخرى من خالل األنشطة الری

 تعتبر الثقة بالنفس من أقوى االسباب التي تكمن خلف كل نجاح أو تفوق في األداء الریاضي.  

 ) یبین داللة الفروق لدى الذكور الممارسین و غیر الممارسین6الشكل البیاني رقم (

   اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفي  بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 :   الممارسات و غیر الممارساتلدى اإلناث ـ 2ـ1ـ1ـ2

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات  14الجدول رقم (

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي  بعد 

 

 إناث غیر ممارسات  إناث ممارسات  

 16.28 17.26 س

 421 2072 مج س

 25 120 ن

 3.14 3.63 ع

 1.25 المحسوبةت. 

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 14یتضح من الجدول رقم (

الثقة االنحراف المعیاري للمھارات النفسیة لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  عامةبالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، فیما  3.63بانحراف معیاري مقدر بـ :  17.26بلغ المتوسط الحسابي عند الممارسات : 

، و  3.14بانحراف معیاري مقدر بـ :  16.28بلغ المتوسط الحسابي عند غیر الممارسات : 

ت قیمة ستیودنت" ، حیث بلغ -لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت

و ھذا عند درجة حریة  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي اصغر من قیمة ت1.25ت = 

 . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 143(

الثقة بالنفس ال یوجد فرق بین اإلناث الممارسات و غیر الممارسات في بعد  االستنتاج:

و ھذا یعزیھ الباحث إلى الحضور الیومي لغیر  صفة عامةفي الحیاة الیومیة و الدراسیة ب

الممارسات في درس التربیة البدنیة  بنمط المقاربة بالكفاءات و مالحظاتھن للحصة أو الدرس أثر 

إیجابا على جانبھن النفسي فھن معفیات من المجھود البدني و لیس من درس التربیة البدنیة و منھ 

 س متساویة مع التلمیذات الممارسات.كانت قدراتھن في الثقة بالنف

)  یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات7الشكل البیاني رقم (  

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي  بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

بالنفس لدى مھارة الثقة طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات15لجدول رقم (ا

 اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسفي  بعد 

 

 إناث غیر ممارسات  إناث ممارسات  

 13.56 15.61 س

 339 1874 مج س

 25 120 ن

 2.92 3.26 ع

 2.89 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 15یتضح من الجدول رقم (

اسھام تدریس المقاربة االنحراف المعیاري لدى التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

 3.26راف معیاري مقدر بـ : بانح 15.61أن المتوسط الحسابي عند الممارسات قد بلغ : 

،  2.92بانحراف معیاري مقدر بـ :  13.56، فیما بلغ المتوسط الحسابي عند غیر الممارسات : 

ستیودنت" ، حیث بلغت  -و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

و ھذا عند درجة حریة  1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من قیمة ت2.89قیمة ت = 

 . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 143(

فرق دال إحصائیا بین العینتین لصالح العینة األولى و المتمثلة في اإلناث  یوجد االستنتاج:

نمط الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة ، و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن الممارسة الریاضیة ب

التدریس بالمقاربة بالكفاءات تعمل على تنمیة الثقة بالنفس و ذلك عن طریق النشاط الریاضي و 

المجھود البدني و العمل العضلي و الذي یؤثر بدوره على مھارة الثقة بالنفس  و اكتساب القدرة 

 على مواجھة االخرین و التعلم رغم انھا التتقن الحركة المراد تعلمھا.

 )  یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات8ني رقم (لشكل البیا 

 اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسفي بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة الممارسینتالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر 

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات16الجدول رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفي بعد 

  

 إناث غیر ممارسات  إناث ممارسات  

 14 13.8 س

 350 1656 مج س

 25 120 ن

 4.98 4.37 ع

 0.2 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 16یتضح من الجدول رقم (

الثقة بالنفس في میدان االنحراف المعیاري لدى التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  التربیة البدنیة و الریاضیة

،  4.37عیاري مقدر بـ : بانحراف م 13.8أن المتوسط الحسابي عند الممارسات قد بلغ : 

، و  4.98بانحراف معیاري مقدر بـ :  14فیما بلغ المتوسط الحسابي عند غیر الممارسات : 

ستیودنت" ، حیث بلغت قیمة  -لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

) 143ند درجة حریة (و ھذا ع 1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أصغر من قیمة ت0.2ت = 

 .% 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05و بمستوى الداللة 

الثقة بالنفس في میدان ال یوجد فرق بین الممارسات و غیر الممارسات في بعد  االستنتاج:

و ھذا یعزیھ الباحث إلى أن الحضور الیومي لغیر الممارسات في درس  التربیة البدنیة و الریاضیة

التربیة البدنیة و مالحظاتھن المستمرة ، أثر إیجابا على قدرتھن على الثقة بالنفس ، لذا تمیزت 

 .التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات بنفس درجة الثقة بالنفس

 

داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات )  یبین9شكل البیاني رقم (  

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفي بعد 

 

  

11

11,5

12

12,5

13

13,5
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اإلناث الممارسات  اإلناث غیر الممارسات 

13,8

14
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات17الجدول رقم (

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفي بعد 

 

 غیر ممارسات  إناث إناث ممارسات  

 11.24 14.25 س

 321 1711 مج س

 25 120 ن

 3.86 4.61 ع

 3.04 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و  ) أعاله ،17یتضح من الجدول رقم (

عالقة المستوى االنحراف المعیاري لدى التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  الدراسي بالثقة بالنفس

، 4.61بانحراف معیاري مقدر بـ :  14.21أن المتوسط الحسابي عند الممارسات قد بلغ : 

، و  3.86بانحراف معیاري مقدر بـ :  11.24ابي عند غیر الممارسات : فیما بلغ المتوسط الحس

ستیودنت" ، حیث بلغت قیمة  -لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

) 143و ھذا عند درجة حریة ( 1.96الجدولیة المقدرة بـ :  -، و ھي أكبر من قیمة ت3.04ت = 

  .% 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05و بمستوى الداللة 

فرق دال إحصائیا بین العینتین لصالح العینة األولى و المتمثلة في اإلناث  یوجد االستنتاج:

الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات و ھذه النتیجة یعزیھا الباحث إلى 

أن المواقف الحرجة التي یتعرض لھا التالمیذ (الالعبین) خالل الممارسة من خالل المستویات 

ر بھا أكسبتھم قدرة على الثقة بانفسھم أكثر في المواقف الصعبة و بالتالي فإن الممارسة التي تم

 الریاضیة بنمط التدریس بالمقاربة بالكفاءات تعمل على تنمیة مھارة الثقة بالنفس. 

) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات10الشكل البیاني رقم (  

 المستوى الدراسي بالثقة بالنفسعالقة في بعد 
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اإلناث الممارسات  اإلناث غیر الممارسات 

14,25

11,24
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات18الجدول رقم (

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي بعد 

 

 إناث غیر ممارسات  إناث ممارسات  

 15.16 16.95 س

 367 2035 مج س

 25 120 ن

 4.18 3.75 ع

 2.12 ت. المحسوبة

 1.96 ت. الجدولیة

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 18یتضح من الجدول رقم (

تاثیر الجنس في الثقة االنحراف المعیاري لدى التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  بالنفس

 3.75انحراف معیاري مقدر بـ : ب 16.95أن المتوسط الحسابي عند الممارسات قد بلغ : 

،  4.18بانحراف معیاري مقدر بـ :  15.16، فیما بلغ المتوسط الحسابي عند غیر الممارسات : 

ستیودنت" ، حیث بلغت  -و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

و ھذا عند درجة حریة  1.96 الجدولیة المقدرة بـ : -، و ھي أكبر من قیمة ت 2.12قیمة ت = 

  . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05) و بمستوى الداللة 143(

فرق دال إحصائیا بین العینتین لصالح العینة األولى و المتمثلة في اإلناث  یوجد االستنتاج:

الباحث إلى   الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات  و ھذه النتیجة یعزیھا

أن ممارسة التربیة البدنیة تساعد على تطور األداء و تمیز حركات التلمیذات باالنسیابیة و القوة و 

السرعة ، و بدل الكثیر من الجھد و المثابرة و العطاء، و بالتالي تزداد مھارة الثقة بالنفس عند 

بة بالكفاءات في تنمیة الثقة بالنفس التلمیذات و ھنا یظھر أثر ممارسة التربیة البدنیة بنمط المقار

عند الممارسات مقارنة بالمعفیات بحیث ان التلمیدات الممارسات الیؤثر فیھن الجنس و الترین 

 الفرق كبیر بین الدكور و االناث اال في القدرات البدنیة . 

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات11الشكل البیاني رقم (

تاثیر الجنس في الثقة بالنفسبعد في   
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اإلناث الممارسات  اإلناث غیر الممارسات 

16,95

15,16
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

مھارة الثقة بالنفس لدى طویر في تلھ دور المقاربة بالكفاءات وفق التدریس  :الفرضیة األولى-

 .للتربیة البدنیة و الریاضیة تالمیذ الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. المعیارياإلنحراف  -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات19الجدول رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفي بعد 

 

 إناث غیر ممارسات  إناث ممارسات  

 16.92 19.14 س

 423 2298 مج س

 25 120 ن

 5.12 3.23 ع

 2.77 ت. المحسوبة

 1.96 الجدولیة ت.

 0.05 مستوى الداللة

) أعاله ، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 19یتضح من الجدول رقم (

اسھام البیئة في بناء االنحراف المعیاري لدى التلمیذات الممارسات و غیر الممارسات في بعد 

 ، ما یلي :  الثقة بالنفس

، 3.23بانحراف معیاري مقدر بـ : 19.14بلغ :  أن المتوسط الحسابي عند الممارسات قد

، و  5.12بانحراف معیاري مقدر بـ :  16.92فیما بلغ المتوسط الحسابي عند غیر الممارسات : 

ستیودنت" ، حیث بلغت قیمة  -لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار " ت
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

) 143و ھذا عند درجة حریة ( 1.96المقدرة بـ : الجدولیة  -، و ھي أكبر من قیمة ت 2.77ت = 

  . % 5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0.05و بمستوى الداللة 

فرق دال إحصائیا بین العینتین لصالح العینة األولى و المتمثلة في اإلناث  یوجد االستنتاج:

الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات و ھذا یرجعھ الباحث إلى أن البیئة 

ھن التي تنحدر منھا التلمیدة تجعلھا تمارس التربیة البدنیة و الریاضیة  و بالتالي البیئة تنمي لدی

 دوافع الممارسة و اإلنجاز و ذلك عن طریق درس التربیة البدنیة و النشاطات الریاضیة. 

 ) یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات12الشكل البیاني رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفي بعد  
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اإلناث الممارسات  اإلناث غیر الممارسات 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 

                                                                                                :و على ضوء ما تقدم نستنتج ما یلي 

أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الممارسین و غیر الممارسین من الجنسین في 

 لصالح التالمیذ الممارسین. وھذا یتضح من خالل تفوق التالمیذ المتمدرسین الثقة بالنفسأبعاد 

(من الجنسین) على التالمیذ غیر  بنمط المقاربة بالكفاءات الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضة

و  مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفسو في بعد  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسالممارسین في بعد 

عالقة المستوى الدراسي و في بعد  اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسفي بعد 

و ھذه النتائج یعزیھا الباحث إلى أن ممارسة التربیة البدنیة و الریاضة  على التوالي بالثقة بالنفس

بة كبیرة و خاصة أثناء بنمط المقاربة بالكفاءات المستمرة أكسبت التالمیذ الممارسین خبرة و تجر

المنافسات الریاضیة و ھذا ما جعل التالمیذ الممارسین یتمیزون بالتحكم أكثر في  مھارة الثقة 

 .  بالنفس

نھ ال یوجد فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الممارسین و التالمیذ غیر الممارسین من أ

الثقة بالنفس و بعد القدرة ة بصفة خاصة الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیالجنسین في بعد 

في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة ، و ھذه النتیجة یعزیھا الباحث إلى الحضور المستمر للتالمیذ 

 المعفیین في درس التربیة البدنیة و انتباھھم المستمر إلى زمالئھم.

لى المتمثلة في التالمیذ و منھ نستنتج أن الفروق موجودة بین العینتین لصالح العینة األو

  الثقة بالنفس.  الممارسین في أربع أبعاد من بین ستة أبعاد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 : ذكور  لمستویات الثالثةلدى ا -2-1-1-3

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

اختبار تحلیل التباین  -3 .اإلنحراف المعیاري -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 20الجدول رقم (

بصفة الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة ثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى
 عامة

 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 881 901 895

 س' 17¸62 18¸02 17¸9

 2مج س 16091 16715 16591

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 4¸21

 التباین داخل المجموعات 11¸00

 ف.المحسوبة 5¸22

 ف. الجد ولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

     

لدى تالمیذ  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة الثالث) ذكور في بعد  -الثاني -الطور الثانوي (األول

 ما یلي:  بصفة عامة

المیذ السنة الثانیة: ، و بلغ عند ت17¸62بلغ المتوسط الحسابي لتالمیذ السنة األولى:  

 ، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین المتوسطات17¸9، بینما بلغ عند تالمیذ السنة الثالثة: 18¸02

، و نتائجھا اإلحصائیة التي 150و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، و 11¸00وعات مقدر بــ: ، و بتباین داخل المجم4¸21أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

، و ھي 5¸22والتي قدرت بـ:  Fعمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا نتوصل إلى حساب 

الثقة ، و ھذه النتائج تؤكد أن الفرق بین التالمیذ في بعد 3¸06الجدولیة المقدرة بـ:  Fأكبر من 

و دال إحصائیا و ھذا عند درجة فرق معنوي  بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

 ، %5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى  الداللة 147-2حریة (

 

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و فروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  توجد االستنتاج:

ل على أن لدى التالمیذ و ھذا لصالح تالمیذ السنة الثانیة ذكور، ما ید الدراسیة بصفة عامة

المجموعة الثانیة المتمثلة في تالمیذ السنة الثانیة ثانوي تتمیز بدرجة عالیة و أكبر من المجموعتین 

الثقة بالنفس و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن التالمیذ السنة الثانیة یتمیزون األولى و الثالثة في بعد 

ة المنشغلین بامتحان البكالوریا و السنة بتركیز أكبر في حصة التربیة البدنیة مقارنة بالسنة الثالث

 .  األولى الذین ال یملكون الخبرة الالزمة
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 

 

 یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة ) 13الشكل البیاني رقم (

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

اختبار تحلیل التباین  -3 .اإلنحراف المعیاري -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة  21الجدول رقم (

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة ثالثة) ذ كور في بعد   -ثانیة -(أولى  
 بالنفس

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة 

 ن 50 50 50

 مج س 825 812 835

 س' 16¸5 16¸24 16¸7

 2مج س 14221 13836 14423

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 2¸66

 التباین داخل المجموعات 11¸81

 ف.المحسوبة 4¸44

 ف. الجد ولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05

لدى تالمیذ  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي ذكور (األول

، و بلغ عند تالمیذ السنة 16¸5بلغ المتوسط الحسابي لتالمیذ السنة األولى:  ما یلي: الثقة بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

راسة داللة ھذه الفروق بین ، و لد16¸7، بینما بلغ عند تالمیذ السنة الثالثة: 16¸24الثانیة: 

، و نتائجھا اإلحصائیة 150المتوسطات، و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، 11¸81، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 2¸66التي أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

، و 4¸44والتي قدرت بـ:  Fلى حساب و عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا نتوصل إ

، و ھذه النتائج تؤكد أن الفرق بین التالمیذ في بعد 3¸06الجدولیة المقدرة بـ:  Fھي أكبر من 

فرق معنوي و دال إحصائیا و ھذا عند  اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

  .%5و درجة شك  % 95ثقة أي بدرجة  0¸05) و بمستوى  داللة 147-2درجة حریة (

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات فروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  یوجد االستنتاج:

لدى التالمیذ و ھذا لصالح تالمیذ السنة الثالثة، مما یدل على أن المجموعة  في مھارة الثقة بالنفس

و ھذا ما یعزیھ الباحث  ة الثانیةالثالثة تتمیز بدرجة عالیة و أكبر من المجموعة األولى والمجموع

إلى أن الممارسة الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات و لسنوات متواصلة تعمل على تنمیة مھارة 

 .  الثقة بالنفس

 یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة )14الشكل البیاني رقم (

تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة اسھام ثالثة) ذ كور في بعد   -ثانیة -(أولى
 بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

اختبار تحلیل التباین  -3 .المعیارياإلنحراف  -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة            22الجدول رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

لدى تالمیذ  بالنفسللثقة یتضح من خالل الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي ذكور(األول

، و بلغ لدى تالمیذ السنة 14¸44ما یلي: قد بلغ المتوسط الحسابي لتالمیذ السنة األولى:  الریاضیة

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین 14¸04، بینما بلغ لدى تالمیذ السنة الثالثة: 13¸72الثانیة: 

، و نتائجھا اإلحصائیة 150المتوسطات، و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، 19¸30، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 6¸50التي أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

، و 2¸96والتي قدرت بـ:  Fوصلنا إلى حساب و عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا ت

) و بمستوى  147-2، و ھذا عند درجة حریة (3¸06الجدولیة المقدرة بـ:  Fھذه القیمة أصغر من 

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05الداللة 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 722 686 702

 س' 14¸44 13¸72 14¸04

 2مج س 11256 10610 10666

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 6¸50

 التباین داخل المجموعات 19¸30

 ف.المحسوبة 2¸96

 ف. الجدولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

میدان  الثقة بالنفس فيالفروق بین المتوسطات فروق عشوائیة، و بالتالي ال یتأثر بعد  االستنتاج :

ثالثة) مما یعطینا تصور بأن تالمیذ  -ثانیة -حسب المستویات (أولى  التربیة البدنیة و الریاضیة

و   الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة الطور الثانوي لھم نفس القدرة في مستوى

ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن تالمیذ السنة األولى یتمیزون بقدرة على الثقة بالنفس أكبر و ھذا 

النتقالھم من مرحلة المتوسط إلى مرحلة جدیدة بالنسبة لھم حیث أنھم مجبرین على التركیز أكثر 

 .في ھذه المرحلة العمریة التي تتمیز بالحركة و النشاط الدائم

یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة             ) 15( الشكل البیاني رقم

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -الثالثة (األولى للسنوات

اختبار تحلیل التباین  -3 .اإلنحراف المعیاري -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 23الجدول رقم (

 المستوى الدراسي بالثقة بالنفسعالقة ثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى   

لدى تالمیذ  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

ما  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسالثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي ذكور (األول

، بینما بلغ 17¸34، و قد بلغ عند السنة الثانیة: 17¸28یلي: متوسط الحسابي للسنة األولى قد بلغ: 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 864 867 881

 س' 17¸28 17¸34 17¸76

 2مج س 15852 15565 16542

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 3¸42

 التباین داخل المجموعات 15¸13

 ف.المحسوبة 4¸42

 ف. الجدولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین المتوسطات و عمال بتحلیل 17¸76عند تالمیذ السنة الثالثة: 

ا بتباین بین ، و نتائجھا اإلحصائیة التي أمدتن150التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بـ: 

 .15¸13، و تباین داخل المجموعات مقدر بـ: 3¸42المجموعات مقدر بـ: 

والتي قدرت بـ:  Fو عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

، وھذه النتائج تؤكد لنا أن الفروق بین 3¸06الجدولیة المقدرة بـ:  F، و ھي أكبر من 4¸42

فروق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسبعد  التالمیذ الذكور في

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 147-2عند درجة حریة (

لدى  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  یوجداالستنتاج:

لح تالمیذ المستوى النھائي (السنة الثالثة)، مما یدل على أن تالمیذ السنة الثالثة التالمیذ، و ھذا لصا

و ھذا ما  متفوقین على تالمیذ السنة األولى و على تالمیذ السنة الثانیة و ذلك في بعد الثقة بالنفس

من  یعزیھ الباحث إلى أن سنوات الممارسة المستمرة تعمل على تطویر مھارة الثقة بالنفس و ذلك

خالل تعرض تالمیذ المستوى النھائي إلى المواقف الحرجة و المقلقة في المنافسات الریاضیة و 

 .التدریبات و ھذا ما جعلھم أكثر ثقة في أنفسھم مقارنة باآلخرین

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 16الشكل البیاني رقم (

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى   
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

اختبار تحلیل التباین  -3 .اإلنحراف المعیاري -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة  24الجدول رقم (

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى

لدى تالمیذ  للثقة بالنفسیتضح لنا من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

 ما یلي:  تاثیر الجنس في الثقة بالنفسالثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي ذكور (األول

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 674 672 702

 س' 13¸48 13¸44 14¸04

 2مج س 9964 10028 10750

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 5¸62

 التباین داخل المجموعات 18¸83

 ف.المحسوبة 3¸34

 ف. الجدولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و بلغ عند تالمیذ السنة 13¸48أن المتوسط الحسابي بلغ عند تالمیذ السنة األولى:      

ھذه الفروق بین ، و لدراسة داللة 14¸04، بینما بلغ عند تالمیذ السنة الثالثة: 13¸44الثانیة: 

، و نتائجھا اإلحصائیة 150المتوسطات و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بـ: 

،   و عمال 18¸83، و تباین داخل المجموعات قدر بـ: 5¸62أمدتنا بتباین بین المجموعات قدر بـ: 

، و ھي أكبر 3¸34بـ:  والتي قدرت Fبتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

 -، وھذه النتائج تؤكد أن الفروق بین التالمیذ الذكور (األولى3¸06الجدولیة المقدرة بـ:  Fمن 

فروق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا عند  تاثیر الجنس في الثقة بالنفسالثالثة) في بعد  -الثانیة

 .%5و درجةشك % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 147-2درجة حریة (

لدى   تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  توجد االستنتاج:

التالمیذ، و ھذا لصالح تالمیذ السنة الثالثة، مما یدل على أن تالمیذ السنة الثالثة ذكور متفوقین 

و ھذا راجع لسنوات  بالنفستاثیر الجنس في الثقة على تالمیذ السنة األولى و السنة الثانیة في بعد 

بنمط المقاربة بالكفاءات و ھذا ما یعزیھ  الخبرة في الطور الثانوي في ممارسة التربیة البدنیة

الباحث إلى الممارسة المستمرة و التعود على المنافسات الریاضیة و المواقف الحرجة بحیث أدت 

تالمید المستوى االول و الثاني مازال الممارسة الریاضیة لدیھم إلى تنمیة مھارة الثقة بالنفس و 

تاثیر الجنس على ثقتھم في انفسھم و ھدا ما تتمیزه  بھ مرحلة المراھقة التي یمرون بھا بحیث 

ممارسة النشاط البدني مع الجنس االخر یجعلھم یریدون الوصول القصى مستویات االداء الحركي 

قص ثقتھم في انفسھم عكس تالمید النھائي فیصتدمون بالعجز في اداء بعض الحركات و بالتالي تن

 .الدین لھم خبرة في االداء الحركي مقارنة بباقي المستویات 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 17الشكل البیاني رقم (

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى   
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الثانیة: الفرضیة -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

اختبار تحلیل التباین  -3 .اإلنحراف المعیاري -2.المتوسط الحسابي -1الوسیلة اإلحصائیة: -
)f(. 

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 25الجدول رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 993 1013 1000

 س' 19¸86 20¸26 20

 2مج س 20237 20929 20450

 مج ن 150

 التباین بین المجموعات 2¸06

 التباین داخل المجموعات 9¸33

 ف.المحسوبة 4¸52

 ف. الجدولیة 3¸06

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

لدى تالمیذ الطور  للثقة بالنفسیتضح لنا من الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

 ما یلي:  بناء الثقة بالنفساسھام البیئة في الثالث) في بعد  -الثاني -الثانوي ذكور (األول

، و بلغ عند تالمیذ السنة الثانیة: 19¸86أن المتوسط الحسابي لتالمیذ السنة األولى بلغ: 

،  و لدراسة داللة ھذه الفروق بین المتوسطات و 20، بینما بلغ عند تالمیذ السنة الثالثة: 20¸26

و نتائجھا اإلحصائیة التي أمدتنا بتباین ، 150عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بـ: 

.و عمال بتباین 9¸33، و بتباین داخل المجموعات قدر بـ: 2¸06بین المجموعات قدر بـ: 

 F، و ھي أكبر من 4¸52والتي قدرت بـ:  Fالمجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

اسھام البیئة بین التالمیذ الذكور في بعد  ، وھذه النتائج تؤكد أن الفروق3¸06الجدولیة المقدرة بـ: 

) و بمستوى 147-2فروق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا عند درجة حریة ( في بناء الثقة بالنفس

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05داللة 

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  توجد االستنتاج:

لتالمیذ، و ھذا لصالح تالمیذ السنة الثانیة، مما یدل على أن تالمیذ السنة الثانیة متفوقین على لدى ا

و ھذا  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفستالمیذ السنة األولى و على تالمیذ السنة الثالثة في بعد 

في ثقتھم بانفسھم و للنشاط الریاضي یؤثر  التالمیذیرجعھ الباحث إلى أن المحیط الدي یمارس فیھ 

بالتالي تنمي لدیھم مھارات نفسیة اخرى و ذلك عن طریق درس التربیة البدنیة و النشاطات 

الریاضیة  و أن تالمیذ السنة الثانیة أكثر نشاطا و حریة و اكثر ثقة بانفسھم مقارنة بالسنوات 

 األخرى.

 المستویات الثالثة) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى 18الشكل البیاني رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسثالثة) ذكور في بعد  -ثانیة -(أولى

 

 

 

 

 

 

16

17

18

19

20

21

19,86
20,26

20
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 و على ضوء ما تقدم نستنتج ما یلي:   

بین التالمیذ الذكور الممارسین  الثقة بالنفسأن ھناك فروق دالة إحصائیا في أبعاد  - 

ثالثة ثانوي) و ھذا یتضح من خالل تفوق تالمیذ المستوى الثالث  -ثانیة -للمستویات الثالثة (أولى

اسھام ،مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي أبعاد  على تالمیذ المستوى الثاني و المستوى األول

على  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس، و س تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنف

 التوالي، أي أن ھناك تباین في األبعاد السالفة الذكر لصالح السنة الثالثة ثانوي.

و أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الذكور الممارسین للمستویات الثالثة و ھذا  -

اسھام ذ السنوات الثالثة و األولى في بعدي: یتضح من خالل تفوق تالمیذ السنة الثانیة على تالمی

 على التوالي.الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة و  البیئة في بناء الثقة بالنفس

و أنھ ال یوجد فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الذكور الممارسین (المستویات الثالثة)  -

 یة البدنیة و الریاضیة.الثقة بالنفس في میدان التربفي بعد واحد و ھو: 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 :إناث المستویات الثالثة لدى  - 2-1-1-4

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2الحسابي. المتوسط -1الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 26الجدول رقم (

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة ثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى
 عامة

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 مج س 685 706 681

 س' 17¸12 17¸65 17¸02

 2مج س 12155 13064 12069

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 3¸06

 التباین داخل المجموعات 12¸84

 ف.المحسوبة 4¸18

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05

لدى تالمیذ الطور  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة      

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة الثالث) إناث في بعد  -الثاني -الثانوي (األول

د تلمیذات السنة ، و بلغ عن17¸12ما یلي: بلغ المتوسط الحسابي عند تلمیذات السنة األولى:  عامة
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین 17¸02، بینما بلغ عند تلمیذات السنة الثالثة: 17¸65الثانیة: 

، و نتائجھا اإلحصائیة 120المتوسطات، و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، 12¸84ل المجموعات مقدر بــ: ، و بتباین داخ3¸06التي أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

، و 4¸18والتي قدرت بـ:  Fو عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

، و ھذه النتائج تؤكد أن الفروق بین التالمیذ في بعد 3¸09الجدولیة المقدرة بـ:  Fھي أكبر من 

روق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا عند ف الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

 .%5و درجة شك    % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى  الداللة 117-2درجة حریة (

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و فروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  یوجد االستنتاج:

الثالثة) و ھذا لصالح  -الثانیة -بین تلمیذات المستویات الثالثة (األولى الدراسیة بصفة عامة

تلمیذات السنة الثانیة، مما یدل على أن تلمیذات السنة الثانیة متفوقات على تلمیذات السنة األولى و 

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة ھذا ماعلى تلمیذات السنة الثالثة في بعد 

یعزیھ الباحث إلى أن تلمیذات السنة الثانیة یتمیزن بتركیز أكبر في حصة التربیة البدنیة مقارنة 

 .  بالسنة الثالثة المنشغالت بامتحان البكالوریا و السنة األولى اللواتي ال یملكن الخبرة الالزمة

 ثالثة) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات ال19الشكل البیاني رقم (

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي بعد  إناثثالثة) -ثانیة -(أولى

  

12

13

14

15

16

17

18

السنة األولى  السنة الثانیة  السنة الثالثة 

17,12

17,65

17,02
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2المتوسط الحسابي. -1اإلحصائیة:الوسیلة  -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 27الجدول رقم ( 

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة ثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى
 بالنفس

لدى تلمیذات  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله ، و الذي یمثل الدراسة المقارنة   

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة الثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي (األول

یذات ، و بلغ لدى تلم14¸82ما یلي: بلغ المتوسط الحسابي لدى تلمیذات السنة األولى:  بالنفس

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین 15¸82، بینما بلغ لدى تلمیذات السنة الثالثة: 16¸2السنة الثانیة: 

  السنة األولى الثانیة السنة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 مج س 593 648 633

 س' 14¸82 16¸2 15¸82

 2مج س 9057 10962 10201

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 28¸88

 التباین داخل المجموعات 7¸81

 ف.المحسوبة 3¸69

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و نتائجھا اإلحصائیة 120المتوسطات، و عمال بتحلیل التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، 7¸81جموعات مقدر بــ: ، و بتباین داخل الم28¸88التي أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

، و 3¸69والتي قدرت بـ:  Fو عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

، و ھذه النتائج تؤكد لنا أن الفروق بین التلمیذات في 3¸09الجدولیة المقدرة بـ:  Fھي أكبر من 

روق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا ف اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفسبعد 

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى  الداللة 117-2عند درجة حریة (

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات فروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  توجد االستنتاج:

ذات السنة الثانیة، مما یدل بین تلمیذات المستویات الثالثة و ھذا لصالح تلمی في مھارة الثقة بالنفس

على أن تلمیذات السنة الثانیة متفوقات على زمیالتھن تلمیذات السنة األولى و السنة الثالثة في بعد 

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس ، و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن تلمیذات 

مة و غیر منشغالت بامتحانات البكالوریا، و ھن أكثر السنة الثانیة یتمیزن بالنشاط و الحركة الدائ

 .حریة من زمیالتھن في السنة الثالثة و األولى

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة20الشكل البیاني رقم (

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة في بعد  إناثثالثة)  -ثانیة -(أولى
 بالنفس

  

10

11

12

13

14

15

16

17

السنة األولى  السنة الثانیة  السنة الثالثة 

14,82

16,2

15,82
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2المتوسط الحسابي. -1الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة28الجدول رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى

لدى تلمیذات  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله و الذي یمثل الدراسة المقارنة 

ما  بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةالثقة الثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي (األول

، و بلغ عند  تلمیذات السنة الثانیة: 13¸5یلي: بلغ المتوسط الحسابي عند تلمیذات السنة األولى: 

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین 13¸45، بینما بلغ لدى تلمیذات السنة الثالثة: 14¸45

 ، و نتائجھا اإلحصائیة 120مجموع العینة المقدرة بــ: المتوسطات، و عمال بتحلیل التباین، فإن 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 مج س 540 578 538

 س' 13¸5 14¸45 13¸45

 2مج س 7774 9218 7884

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 5¸30

 التباین داخل المجموعات 17¸07

 ف.المحسوبة 3¸21

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 5¸30التي أمدتنا بتباین بین المجموعات مقدر بــ: 

والتي قدرت بـ:  F، و عمال بتباین المجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 17¸07

، و ھذه النتائج تؤكد لنا أن الفروق بین 3¸09بـ:  الجدولیة المقدرة F، و ھي أكبر من 3¸21

فروق معنویة  الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة والریاضیةتلمیذات المستویات الثالثة في بعد 

 % 95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى  الداللة 117-2و دالة إحصائیا و ھذا عند درجة حریة (

 %5و درجة شك 

الثقة بالنفس في میدان التربیة وق جوھریة دالة إحصائیا في بعد فرتوجد  االستنتاج:

بین التلمیذات و ھذا لصالح تلمیذات السنة الثانیة، مما یدل على أن تلمیذات  البدنیة و الریاضیة

الثقة بالنفس في السنة الثانیة متفوقات على زمیالتھن تلمیذات السنة األولى و السنة الثالثة في بعد 

بیة البدنیة و الریاضیة و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى االنتباه المستمر لتلمیذات السنة الثانیة میدان التر

 .في درس التربیة البدنیة بنمط المقاربة بالكفاءات و حضورھن الدائم و مواظبتھن على الممارسة

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة21الشكل البیاني رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفي بعد  إناثثالثة) -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2المتوسط الحسابي. -1الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة  29الجدول رقم (

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى

لدى تلمیذات  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله ، و الذي یمثل الدراسة المقارنة   

 ما یلي:  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسالثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي (األول

، بینما 16¸22، و بلغ عند السنة الثانیة: 15¸77إن المتوسط الحسابي للسنة األولى قد بلغ: 

بین المتوسطات، و عمال بتحلیل ، و لدراسة داللة ھذه الفروق 18¸87بلغ عند السنة الثالثة: 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 مج س 631 649 755

 س' 15¸77 16¸22 18¸87

 2مج س 11393 11201 15895

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 10¸16

 التباین داخل المجموعات 32¸08

 ف.المحسوبة 3¸15

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و نتائجھا اإلحصائیة التي أمدتنا بتباین بین 120التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، و عمال بتباین 32¸08، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 10¸16المجموعات مقدر بــ: 

 F، و ھي أكبر من 3¸15بـ:  والتي قدرت Fالمجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

عالقة المستوى ، و ھذه النتائج تؤكد أن الفروق بین التلمیذات في بعد 3¸09الجدولیة المقدرة بـ: 

) و بمستوى  117-2فروق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا عند درجة حریة ( الدراسي بالثقة بالنفس

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05الداللة 

عالقة المستوى الدراسي بالثقة فروق جوھریة دالة إحصائیا في بعد  توجداج:االستنت

بین التلمیذات و ھذا لصالح تلمیذات المستوى النھائي، مما یدل على أن تلمیذات السنة  بالنفس

عالقة الثالثة أكثر ثقة و متفوقات على زمیالتھن تلمیذات السنة األولى و السنة الثانیة في بعد 

دراسي بالثقة بالنفس و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن سنوات الممارسة المستمرة تعمل المستوى ال

على تطویر مھارة الثقة بالنفس و ذلك من خالل تعرض تلمیذات المستوى النھائي إلى المواقف 

الحرجة و المقلقة في المنافسات الریاضیة و التدریبات و ھذا ما جعلھن أكثر ثقة في أنفسھن 

 . آلخریاتمقارنة با

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة22الشكل البیاني رقم (

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفي بعد  إناثثالثة)  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

  .الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -الثالثة (األولىللسنوات 

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2المتوسط الحسابي. -1الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 30الجدول رقم ( 

 في الثقة بالنفستاثیر الجنس ثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى

لدى  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة  

 ما یلي:  تاثیر الجنس في الثقة بالنفسالثالث) في بعد  -الثاني -تلمیذات الطور الثانوي (األول

، 14¸67، و بلغ عند السنة الثانیة: 13¸95أن المتوسط الحسابي قد بلغ عند السنة األولى: 

، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین المتوسطات، و عمال بتحلیل 14¸15عند السنة الثالثة:  بینما بلغ

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 مج س 558 587 566

 س' 13¸95 14¸67 14¸15

 2مج س 8574 9565 8890

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 5¸47

 التباین داخل المجموعات 22¸40

 ف.المحسوبة 4¸09

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و نتائجھا اإلحصائیة و التي أمدتنا بتباین بین 120التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، و عمال بتباین 22¸40، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 5¸47المجموعات مقدر بــ: 

 F، و ھي أكبر من 4¸09والتي قدرت بـ:  Fموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب المج

، و ھذه النتائج تؤكد أن ھناك فروق معنویة و دالة إحصائیا بین 3¸09الجدولیة المقدرة بـ: 

) و بمستوى  117-2، و ھذا عند درجة حریة ( تاثیر الجنس في الثقة بالنفسالتلمیذات في بعد 

 .%5و درجة شك  % 95أي بدرجة ثقة  0¸05ة الدالل

فروق جوھریة و دالة إحصائیا بین التلمیذات، و ھذا لصالح السنة  توجد االستنتاج:

الثانیة، مما یدل على أن تلمیذات السنة الثانیة متفوقات على  تلمیذات السنة األولى و تلمیذات 

و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن تلمیذات السنة تاثیر الجنس في الثقة بالنفس ، السنة الثالثة في بعد 

الثالثة في حالة قلق و و خوف من امتحان البكالوریا، خالف السنة الثانیة لعدم اھتمامھن و 

   تركیزھن على حصة التربیة البدنیة.

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة23الشكل البیاني رقم (

 تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي بعد  إناثثالثة)  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین تالمیذ الطور الثانوي  الفرضیة الثانیة: -

 الثالثة) فیما بینھم. -الثانیة -للسنوات الثالثة (األولى

 .)fاختبار تحلیل التباین ( -3 اإلنحراف المعیاري. -2المتوسط الحسابي. -1الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة 31الجدول رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسثالثة) إناث في بعد  -ثانیة -(أولى 

لدى تلمیذات  للثقة بالنفسیتضح من خالل الجدول أعاله، و الذي یمثل الدراسة المقارنة    

 ما یلي:  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسالثالث) في بعد  -الثاني -الطور الثانوي (األول

، بینما 19¸7، و عند السنة الثانیة بلغ: 17¸97أن المتوسط الحسابي عند السنة األولى بلغ: 

و عمال بتحلیل  ، و لدراسة داللة ھذه الفروق بین المتوسطات،19¸77عند السنة الثالثة بلغ: 

  السنة األولى السنة الثانیة السنة الثالثة

 ن 40 40 40

 سمج  719 788 791

 س' 17¸97 19¸7 19¸77

 2مج س 13373 15940 15949

 مج ن 120

 التباین بین المجموعات 41¸58

 التباین داخل المجموعات 10¸02

 ف.المحسوبة 4¸15

 ف. الجدولیة 3¸09

 مستوى الداللة 0¸05
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

، و نتائجھا اإلحصائیة و التي أمدتنا بتباین بین 120التباین، فإن مجموع العینة المقدرة بــ: 

، و عمال بتباین 10¸02، و بتباین داخل المجموعات مقدر بــ: 41¸58المجموعات مقدر بــ: 

 Fھي أكبر من  ، و4¸15والتي قدرت بـ:  Fالمجموعات داخلیا و فیما بینھا توصلنا إلى حساب 

، و ھذه النتائج تؤكد أن ھناك الفروق بین تلمیذات المستویات الثالثة 3¸09الجدولیة المقدرة بـ: 

أي  0¸05) و بمستوى  الداللة 117-2فروق معنویة و دالة إحصائیا و ھذا عند درجة حریة (

 .%5و درجة شك  % 95بدرجة ثقة 

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسا في بعد فروق جوھریة و دالة إحصائی یوجد االستنتاج:

، و ھذا لصالح تلمیذات المستوى النھائي، مما یدل على أن تلمیذات السنة الثالثة متفوقات على  

و ھذا  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفستلمیذات السنة األولى و تلمیذات السنة الثانیة في بعد 

في تحقیق  الذكوربدني و مھاري یسمح لھن بمنافسة بعض  یرجعھ الباحث إلى اكتسابھن لمستوى

نتائج من خالل المنافسة و بالتالي تنمي لدیھن الثقة بالنفس و ذلك عن طریق درس التربیة البدنیة 

 و النشاطات الریاضیة.

 ) یبین داللة الفروق في المتوسطات لدى المستویات الثالثة24الشكل البیاني رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفي بعد  إناثثالثة)  -ثانیة -(أولى
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 و على ضوء ما تقدم نستنتج ما یلي:

بین تلمیذات المستویات  الثقة بالنفسأن ھناك فروق دالة إحصائیا في أبعاد  -          

ات المستوى الثاني على تلمیذات ثالثة) و ھذا یتضح من خالل تفوق تلمیذ -ثانیة -الثالثة (سنة أولى

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةالمستوى الثالث و المستوى األول في أبعاد: 

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس،  اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس، 

الثقة على التوالي، أي أن ھناك تباین في أبعاد  و الریاضیةالثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و 

 السالفة الذكر لصالح المستوى الثاني المتمثل في تلمیذات السنة الثانیة ثانوي. بالنفس

أن ھناك فروق دالة إحصائیا بین تلمیذات المستویات الثالثة لصالح المستوى الثالث  -

مدى تاثیر الجنس في الثقة و  البیئة في بناء الثقة بالنفساسھام (السنة الثالثة) و ذلك في بعدي: 

 على التوالي. بالنفس

قد تحققت في  الثقة بالنفسو منھ نستنتج أن الفرضیة الثانیة القائلة بوجود تباین في أبعاد 

 .الثقة بالنفسكل أبعاد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 : الدراسة المقارنةعرض وتحلیل نتائج  –2-1-2

 عدم وجود فروق معنویة بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات: -1

ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و : الفرضیة الثالثة -

 اإلناث الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. الحسابي المتوسط -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات32لجدول رقم (ا

 .الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي بعد          

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 2617, 8417 , س

 3,63 3,20 ع

 1,38 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 32یتضح من الجدول رقم (     

الثقة بالنفس في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 ما یلي: الدراسیة بصفة عامةالحیاة الیومیة و 

، بانحراف معیاري مقدر  17¸84أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین     

، بانحراف معیاري مقدر  17¸26فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات:  3¸20ب:

 

138 



.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

"ت. ستودنت"، حیث ، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار 3¸63ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أصغر من ت الجدولیة المقدرة ب:  1¸38بلغت قیمة ت: 

 .%5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 268(

الثقة بالنفس ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد  االستنتاج:

الیومیة و الدراسیة بصفة عامة و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن القدرات الذھنیة أو العقلیة في الحیاة 

و النفسیة تتساوى عند الذكور و اإلناث الممارسین و أحیانا یتفوق اإلناث على الذكور في القدرات 

 .العقلیة عكس القدرات البدنیة

 

 ر الممارسین واإلناث الممارساتیبین داللة الفروق بین الذكو) 25الشكل البیاني رقم (

 .الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي بعد      
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و : الفرضیة الثالثة -

  . اإلناث الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

في بعد   ) یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات33الجدول رقم( 

 .اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 6115, 4816, س

 3,26 3,45 ع

 2,10 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 33یتضح من الجدول رقم (     

تدریس اسھام االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 ما یلي: المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

، بانحراف معیاري مقدر 16¸48أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین    

، بانحراف معیاري مقدر  15¸61فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات:  3¸45ب:

لعینتین تم استخدام اختبار "ت. ستودنت"، حیث ، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي ا3¸26ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أكبر من ت الجدولیة المقدرة ب:  2¸10بلغت قیمة ت: 

 .%5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 268(
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

المقاربة بالكفاءات اسھام تدریس فرق دال إحصائیا  بین العینتین في بعد  یوجد االستنتاج:

، و ھذا ما لصالح العینة األولى و المتمثلة في التالمیذ الذكور الممارسین في مھارة الثقة بالنفس

یعزیھ الباحث إلى القدرات البدنیة و العضلیة التي یتمیز بھا الذكور الممارسین مقارنة باإلناث، 

ومیة للتربیة البدنیة و میلھم  إلى ألنھم أكثر  تحكم في العضالت و ذلك عن طریق الممارسة الی

 الحركة و النشاط أكثر.

 

 

في بعد  یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات ) 26الشكل البیاني رقم (

 .اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھار: الفرضیة الثالثة -

  اإلناث الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات .

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات 34الجدول رقم (

 .الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفي بعد 

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 8013, 0614, س

 4,37 4,37 ع

 0,48 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

 

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و  34یتضح من الجدول رقم (  

الثقة بالنفس في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 االنتباه ما یلي: میدان التربیة البدنیة و الریاضیة

، بانحراف معیاري مقدر  14¸06أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین     

، بانحراف معیاري مقدر  13¸80فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات:  4¸37ب:

، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار "ت. ستودنت"، حیث 4¸37ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أصغر من ت الجدولیة المقدرة ب:  0¸48ت: بلغت قیمة 

 .%5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 268(
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

الثقة بالنفس ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد  االستنتاج:

ا یرجعھ االباحث إلى تساوي الذكور و اإلناث في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة ، و ھذ

بالقدرات و المھارات النفسیة و العقلیة و الذھنیة خاصة الثقة بالنفس بل ألنھا ال تتطلب مجھود 

بدني و ھذا ما یدل على أن الممارسة الریاضیة تعمل على تنمیة مھارة الثقة بالنفس في میدان 

 .و اإلناثالتربیة البدنیة و الریاضیة عند الذكور 

 

 

 

 یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات )27الشكل البیاني رقم (

 الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفي بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و : الفرضیة الثالثة -

  الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات .اإلناث 

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 ) یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات35الجدول رقم (

 .بالثقة بالنفسعالقة المستوى الدراسي في بعد 

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 2514, 6513, س

 4,61 4,30 ع

 1,09 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

 

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و 35یتضح من الجدول رقم (     

عالقة المستوى االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 القلق ما یلي: الدراسي بالثقة بالنفس

، بانحراف معیاري مقدر  13¸65أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین     

، بانحراف معیاري مقدر  14¸25فیما بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات:  4¸30ب:

، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار "ت. ستودنت"، حیث 4¸61ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أصغر من ت الجدولیة المقدرة ب:  1¸09ت: بلغت قیمة 

 .%5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 268(
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

عالقة ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد  االستنتاج:

باحث إلى أن الممارسة الریاضیة أثناء المستوى الدراسي بالثقة بالنفس ، و ھذا ما یرجعھ ال

ممارسة التربیة البدنیة بنمط القاربة بالكفاءات لیس لھ عالقة بالجنس بل مبدأه عامل الممارسة 

المستمرة و بالتالي فممارسة التربیة البدنیة بنمط القاربة بالكفاءات تعمل على تنمیة مھارة الثقة 

 بالنفس عند التالمیذ من الجنسین.

 

 

 

 یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات ) 28كل البیاني رقم (الش

 عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفي بعد 
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ال توجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و : الفرضیة الثالثة -

  الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات .اإلناث الممارسات للتربیة البدنیة و 

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 

 ) یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات 36الجدول رقم (

 .بالنفستاثیر الجنس في الثقة في بعد                           

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 9516, 4617, س

 3,75 3,98 ع

 1,06 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و  36یتضح من الجدول رقم (

تاثیر الجنس في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 ما یلي: الثقة بالنفس

، بانحراف معیاري مقدر  17¸46أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین 

، بانحراف معیاري مقدر  16¸95توسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات: فیما بلغ الم 3¸98ب:

، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار "ت. ستودنت"، حیث 3¸75ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أصغر من ت الجدولیة المقدرة ب:  1¸06بلغت قیمة ت: 

 .%5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05) و بمستوى الداللة 268(

 

146 



.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

تاثیر الجنس ال یوجد فرق بین الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد  االستنتاج:

في الثقة بالنفس ، و ھذا ما یعزیھ الباحث إلى أن بعد الثقة بالنفس یتأثر أكثر بعامل الممارسة و 

یؤثر في ذلك و إال لكان كل اإلناث التجربة و سنوات النجاح و التدریب ، أما الجنس فال 

 الممارسین للتربیة البدنیة ال یملكون الثقة الالزمة.

 

 

 

 یبین داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات )29الشكل البیاني رقم (

 .تاثیر الجنس في الثقة بالنفسفي بعد                           
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

وجد فروق معنویة في أبعاد مھارة الثقة بالنفس بین الذكور الممارسین و ال ت: الفرضیة الثالثة -

  اإلناث الممارسات للتربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة بالكفاءات .

 . ) t( تحلیل ستیودنت - 3. اإلنحراف المعیاري -2. المتوسط الحسابي -1 الوسیلة اإلحصائیة: -

 

 الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات) یبین داللة 37الجدول رقم (

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفي بعد 

 

 إناث ممارسات ذكور ممارسین 

 120 150 ن

 1419, 0420, س

 3,23 3,10 ع

 2,31 ت. المحسوبة

 1,96 ت. الجدولیة

 0,05 مستوى الداللة

) أعاله، و الذي یبین المقارنة في المتوسط الحسابي و  37یتضح من الجدول رقم (

اسھام البیئة في االنحراف المعیاري لدى التالمیذ الذكور الممارسین و اإلناث الممارسات في بعد 

 ما یلي: بناء الثقة بالنفس

، بانحراف معیاري مقدر  20¸04أن المتوسط الحسابي قد بلغ لدى الذكور الممارسین 

، بانحراف معیاري مقدر  19¸14بلغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث الممارسات: فیما   3¸10ب:

، و لمعرفة داللة الفرق بین متوسطي العینتین تم استخدام اختبار "ت. ستودنت"، حیث 3¸23ب: 

، و ھذا عند درجة حریة  1¸96، و ھي أكبر من ت الجدولیة المقدرة ب:  2¸31بلغت قیمة ت: 

 %5و درجة شك  %95أي بدرجة ثقة  0¸05لة ) و بمستوى الدال268(

 

148 



.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسفرق دال إحصائیا  بین العینتین في بعد یوجد  :االستنتاج

، و ھذا یعزیھ الباحث إلى أن و ذلك لصالح العینة األولى و المتمثلة في التالمیذ الذكور الممارسین

الذكور مقارنة باإلناث ألن الذكور یتمیزون بالنشاط دوافع األداء و اإلنجاز تكون أكبر عند 

الحركي المستمر و المجھود العضلي الدائم و أن برنامج التربیة البدنیة یعمل على تلبیة المیول و 

الرغبات عند التالمیذ خاصة الذكور و ھذا ما یعمل بدوره على تنمیة الثقة بالنفس كما ان عدم 

ارسون فیھا النشاط البدني و الریاضي بنمط المقاربة بالكفاءات یعمل اھتمام الدكور بالبیئة التي یم

 .  على تنمیة الثقة بالنفس لدیھم ادا ما قورنوا باالناث

 

في بعد  داللة الفروق بین الذكور الممارسین واإلناث الممارسات ) یبین30البیاني رقم (الشكل 
 اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفس
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 ما تقدم نستنتج ما یلي:و على ضوء 

 أنھ ال یوجد فروق دالة إحصائیا بین تالمیذ الطور الثانوي الذكور الممارسین و اإلناث -

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةالتالیة: بعد  الثقة بالنفسالممارسات في أبعاد 

،  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس،  ةالثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضی، بعد 

األبعاد تتمتع بنفس مستوى  ، و ھذا ما یدل على أن ھذه  مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفسو 

 االعتدال عند تالمیذ الطور الثانوي الذكور و اإلناث الممارسین

 ).     36) و(35) و(34) و(32نظرا لعدم وجود فروق دالة فیما بینھم أنظر الجداول: رقم:(

اسھام تدریس وأنھ یوجد فروق دالة إحصائیا بین الذكور و اإلناث الممارسین في بعد  -

لصالح الذكور،  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسو بعد  المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

اسھام تدریس المقاربة بالكفاءات و بعد  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسو ھذا ما یدل على أن بعد 

الثانوي الذكور مقارنة باإلناث،  قد حضیا بأھمیة كبیرة لدى تالمیذ الطور في مھارة الثقة بالنفس

 ).         37) و رقم:(33أنظر الجدول رقم:(
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.استنتاجات النتائجعرض و تحلیل و مناقشة   
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 :اإلستنتاجات - 2-2

 حدود ما أمكن التوصل إلیھ من نتائج أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالیة: في     

ھناك فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الممارسین و غیر الممارسین من الجنسین في أبعاد الثقة  -1

بالنفس لصالح التالمیذ الممارسین. وھذا یتض�ح م�ن خ�الل تف�وق التالمی�ذ المتمدرس�ین الممارس�ین 

البدنیة و الریاضة (من الجنسین ) عل�ى التالمی�ذ غی�ر الممارس�ین ف�ي بع�د عالق�ة المس�توى  للتربیة

مدى تاثیر الج�نس ف�ي و في بعد  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسالدراسي بالثقة بالنفس و في بعد 

 .الثقة بالنفس

الممارس�ین للمس�تویات ب�ین التالمی�ذ ال�ذكور  الثق�ة ب�النفسھناك فروق دال�ة إحص�ائیا ف�ي أبع�اد  -2

ثالثة ثانوي) و ھذا یتضح من خالل تفوق تالمیذ المستوى الثالث على تالمی�ذ  -ثانیة -الثالثة (أولى

اسھام ت�دریس ،  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفي أبعاد  المستوى الثاني و المستوى األول

، أي أن ھناك تباین  لجنس في الثقة بالنفسمدى تاثیر ا ، المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

 في األبعاد السالفة الذكر لصالح السنة الثالثة ثانوي.

للمستویات الثالثة و ھ�ذا یتض�ح م�ن  نھناك فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الذكور الممارسی - 3

اس�ھام البیئ�ة ف�ي خالل تفوق تالمیذ السنة الثانیة على تالمیذ الس�نوات الثالث�ة و األول�ى ف�ي بع�دي: 

 .الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةو  بناء الثقة بالنفس

ن (المستویات الثالثة) في بعد واحد ال یوجد فروق دالة إحصائیا بین التالمیذ الذكور الممارسی - 4

 .الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةو ھو: 

 -ب�ین تلمی�ذات المس�تویات الثالث�ة (س�نة أول�ىالثقة ب�النفس ھناك فروق دالة إحصائیا في أبعاد  - 5

 ستوى الثالث و ثالثة) و ھذا یتضح من خالل تفوق تلمیذات المستوى الثاني على تلمیذات الم -ثانیة

 

اس�ھام ت�دریس ، الثقة بالنفس في الحی�اة الیومی�ة و الدراس�یة بص�فة عام�ةالمستوى األول في أبعاد: 

 الثقة بالنفس في و  مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس،  المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس
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 الثانوي

 

الس�الفة ال�ذكر لص�الح الثق�ة ب�النفس ، أي أن ھناك تباین في أبعاد  میدان التربیة البدنیة و الریاضیة

 المستوى الثاني المتمثل في تلمیذات السنة الثانیة ثانوي.

ھناك فروق دالة إحصائیا بین تلمیذات المستویات الثالثة لصالح المستوى الثالث (السنة الثالثة)  -6

 .عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسو  فساسھام البیئة في بناء الثقة بالنو ذلك في بعدي: 

ال یوج���د ف���روق دال���ة إحص���ائیا ب���ین تالمی���ذ الط���ور الث���انوي ال���ذكور الممارس���ین و اإلن���اث  - 7

 الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةالتالیة: بعد  الثقة بالنفسالممارسات في أبعاد 

، و  م�دى ت�اثیر الج�نس ف�ي الثق�ة ب�النفس،  البدنیة و الریاضیةالثقة بالنفس في میدان التربیة ، بعد 

، و ھ�ذا م�ا ی�دل عل�ى أن ھ�ذه األبع�اد تتمت�ع ب�نفس مس�توى  عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس

االعتدال عند تالمیذ الطور الثانوي الذكور و اإلناث الممارسین  نظرا لعدم وجود فروق دالة فیم�ا 

 بینھم .

اسھام تدریس المقارب�ة وأنھ یوجد فروق دالة إحصائیا بین الذكور و اإلناث الممارسین في بعد  -8

لصالح الذكور، و ھذا م�ا  اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفسو بعد  بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

ب�ة بالكف�اءات ف�ي اس�ھام ت�دریس المقارو بع�د  اس�ھام البیئ�ة ف�ي بن�اء الثق�ة ب�النفسیدل على أن بع�د 

 قد حضیا بأھمیة كبیرة لدى تالمیذ الطور الثانوي الذكور مقارنة باإلناث. مھارة الثقة بالنفس
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 مناقشة الفرضیات
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 الفرضیات: مناقشة -3-1

المقارب��ة وف��ق الت��دریس أن  فیم��ا یتعل��ق بالفرض��یة األول��ى والت��ي توق��ع الباح��ث م��ن خاللھ��ا :أوال 

مھ�ارة الثق�ة ب�النفس ل�دى تالمی�ذ الط�ور الث�انوي الممارس�ین و غی�ر ط�ویر ف�ي تل�ھ دور بالكفاءات 

وم�ن خ�الل نت�ائج البح�ث الت�ي توص�لنا إلیھ�ا ف�ي دراس��تنا  .للتربی�ة البدنی�ة و الریاض�یة الممارس�ین

المیدانی��ة والت��ي تؤك��د عل��ى وج��ود ف��روق دال��ة إحص��ائیا ب��ین التالمی��ذ الممارس��ین والتالمی��ذ غی��ر 

. نس�تنتج  لص�الح التالمی�ذ الممارس�ین م�ن الجنس�ینمھارة الثقة بالنفس  الممارسین من الجنسین في

وھ�ذا  الثق�ة ب�النفسبأن التالمیذ الممارسین للتربیة البدنی�ة والریاض�ة ف�ي الط�ور الث�انوي یتمی�زون 

 .)17)و(13)و(12ماتثبتھ الجداول (

ت الدراس��ة أن بحی��ث أس��فر 2010دراس��ة عب��د الق��ادر ب��ن ی��ونسوتتف��ق ھ��ذه النت��ائج م��ع نت��ائج    

للمقاربة بالكفاءات دور في تنمیة مختلف الصفات النفسیة و التخلص من بعض المش�كالت النفس�یة 

و بذلك تعزیز لدور ممارسة التربة البدنیة و الریاضیة بالمقاربة بالكفاءات و دورھا في تنمیة الثقة 

ن�ب المعرف�ي و الجان��ب ب�النفس و ھ�دا م�ن خ��الل المس�تویات ال�ثالث الت��ي ترك�ز علیھ�ا و ھ��ي الجا

الوجداني و الجانب الحسي الحركي كما استنتج أن ھده التطورات التي تحدث للمراھق تظھ�ر بع�د 

 .)2010(یونس، الكفاءة الختامیة لكل مستوى 

والت��ي تش��یر إل��ى أھمی��ة  2008دراس��ة زی��ن ال��دین بوع��امر كم��ا تتف��ق ھ��ذه النت��ائج م��ع م��ا ذكرت��ھ  

المقاربة بالكفاءات في عدة جوانب نفس�یة وحركی�ة و معرفی�ة عن�د مختل�ف األط�وار وفق التدریس 

 .  )2008(بوعامر، التعلیمیة و منھا الثقة بالنفس في الشق النفسي 

ض��ح لن��ا تفس��یر الفرض��یة األول��ى للبح��ث و الت��ي ت��نص عل��ى أن و م��ن خ��الل المناقش��ة الس��ابقة یت 

ل�دى تالمی�ذ الط�ور  مھ�ارة الثق�ة ب�النفسؤثر في تنمیة یالمجسم عملیا التدریس بالمقاربة بالكفاءات 

  .الثانوي 

یب�ین دالل�ة الف�روق ل�دى ال�ذكور  ) ال�ذي8األول�ى الت�ي یثبتھ�ا الج�دول ( ةوبالتالي تحقق الفرضی   

 .الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامةفي  الممارسین و غیر الممارسین
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 الثانوي

اسھام تدریس في  یبین داللة الفروق لدى اإلناث الممارسات و غیر الممارسات) الذي 9والجدول (

 .  المقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس

لمناقشة السابقة یتضح لنا تفسیر الفرضیة األولى للبحث و التي تنص على أن و من خالل ا

لدى التالمیذ المتمدرسین في مھارة الثقة بالنفس  طویرفي ت ساھمالمقاربة بالكفاءات یوفق التدریس 

 الطور الثانوي الممارسین و غیر الممارسین.

ف�روق معنوی�ة ف�ي أبع�اد م�ن خاللھ�ا وج�ود  فیما یتعلق بالفرضیة الثانیة و التي توقع الباح�ث ثانیا:

الثالث��ة) فیم��ا  -الثانی��ة -مھ��ارة الثق��ة ب��النفس ب��ین تالمی��ذ الط��ور الث��انوي للس��نوات الثالث��ة (األول��ى

   الذكور فیما بینھم و اإلناث فیما بینھن.بینھم.

ف�روق ج�ود والت�ي تش�یر إل�ى و المیدانیة.ومن خالل نتائج البحث التي توصلنا إلیھا في دراستنا    

 الثالثة.بین تالمیذ المستویات  الثقة بالنفسفي أبعاد  معنویة

 لدى التالمیذ الذكور -1

 الثالث�ة) -الثانی�ة -(األول�ىفي أبعاد الثقة بالنفس ب�ین تالمی�ذ المس�تویات الثالث�ة  فروق معنویةھناك 

اسھام تدریس المقارب�ة بالكف�اءات ف�ي مھ�ارة الثق�ة  و عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفسفي بعد

على التوالي لصالح تالمیذ الس�نة الثالث�ة ذك�ور. و  مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفسو بعد  بالنفس

ورق�م ) 16() و األش�كال البیانی�ة رق�م 24) و رق�م (21) و رقم (23ھذا ما توضحھ الجداول رقم (

 ).17( رقم و )14(

حیث تشیر إل�ى وج�ود ف�روق دال�ة إحص�ائیا ب�ین  "مورجان كوبر" النتائج مع دراسةو تتوافق ھذه 

 .)1993(محمود، المستویات الثالثة لتالمیذ المرحلة الثانویة في أبعاد الثقة بالنفس 

الثالث�ة إل�ى نتیج�ة مش�تركة أال و ھ�ي:  وج�ود ف�روق دال�ة إحص�ائیا ب�ین المس�تویات بحیث توصل 

 للتالمیذ في أبعاد الثقة بالنفس.

 

و یرجع تفسیر ھ�ذه النت�ائج إل�ى عام�ل الخب�رة الس�ابقة فتالمی�ذ الس�نة الثالث�ة أكث�ر ممارس�ة للتربی�ة 

البدنیة بمنھج المقاربة بالكفاءات وأكثر خبرة من غیرھم مما اكسبھم ثقة بأنفسھم و كذلك من خالل 
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 الثانوي

لمواق��ف الحرج��ة و المقلق��ة ف��ي المنافس��ات الریاض��یة و تع��رض تالمی��ذ المس��توى النھ��ائي إل��ى ا

 التدریبات و ھذا ما جعلھم أكثر ثقة في أنفسھم مقارنة باآلخرین.

م) في دراستھما التي تشیر 2000وھذا ما ذھب إلیھ كل من احمد محمد العقاد و ممدوح محمد بیھ(

مارس�ة المھ�ارة أي أن ممارس�ة إلى أن الخبرة السابقة تساعد على خفض الفترة الزمنیة الالزم�ة لم

المھارات المألوفة لدى الفرد مع وجود درجة معینة من المعرفة في الموقف التعلیم�ي یس�اعد عل�ى 

كان�ت المثی�رات المقدم�ة و االس�تجابات المطلوب�ة جدی�دة  الوصول إلى الھدف بدرجة أسرع مما ل�و

 .)2000(ممدوح،  على المتعلم

ب�ین  أبع�اد الثق�ة ب�النفسف�ي  ف�روق معنوی�ة ھن�اك إلیھ�ا.و من خالل نت�ائج البح�ث الت�ي توص�لنا    

بع�د الثق�ة ب�النفس ف�ي و اسھام البیئة في بناء الثقة ب�النفسالتالمیذ الذكور للمستویات الثالثة في بعد 

) 20)ورقم (25رقم ( لصالح تالمیذ السنة الثانیة و الجدولین الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

یوضحون ذلك . ویمكن تفسیر ذلك إل�ى أن تالمی�ذ الس�نة ) 13(ورقم )18( و الشكلین البیانیین رقم

الثانی��ة أكث��ر تركی��زا و حماس��ا و یتمی��زون بالنش��اط  وبدافعی��ة انج��از عالی��ة ألنھ��م متف��وقین عل��ى 

منش��غلین بامتحان��ات  زمالئھ��م م��ن الس��نة األول��ى ف��ي الخب��رة الس��ابقة وس��نوات الممارس��ة ولیس��وا

 .البكالوریا

 لدى اإلناث -2

اسھام البیئة في بین تلمیذات المستویات الثالثة في بعد  الثقة بالنفسفي أبعاد  فروق معنویةھناك    

عل�ى الت�والي لص�الح تلمی�ذات الس�نة  عالقة المستوى الدراسي بالثقة ب�النفسو بعد بناء الثقة بالنفس

 .یوضحان ذلك) 22( ورقم) 24(والشكالن البیانیان رقم  .)29)ورقم (31الثالثة و الجدوالن رقم (

بع�د الثق�ة ب�النفس  بین تلمیذات المستویات الثالث�ة ف�ي الثقة بالنفسفي أبعاد  فروق معنویةوھناك   

المقارب�ة بالكف�اءات ف�ي مھ�ارة  وف�ق اسھام ت�دریسوبعد في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة 

و بعد الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و  مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس و بعد الثقة بالنفس

 ) توضح 28) و(30) و(27) و(26لصالح تلمیذات السنة الثانیة و الجداول التالیة رقم(.الریاضیة 

 ذلك. 
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 الثانوي

 وق معنوی�ةف�رومن خالل المناقشة السابقة یتضح لنا أن الفرضیة الثانیة التي تنص على "وج�ود   

بین تالمی�ذ المس�تویات الثالث�ة فیم�ا بی�نھم و تلمی�ذات المس�تویات الثالث�ة فیم�ا  الثقة بالنفسفي أبعاد 

 .)10المعالجة اإلحصائیة للجدول (وھدا ما تثبتھ  بینھن"قد تحققت

فیما یتعلق بالفرضیة الثالثة و التي توقع م�ن خاللھ�ا الباح�ث ان�ھ ال یوج�د ف�روق معنوی�ة ف�ي  :ثالثا

وم��ن خ��الل نت��ائج البح��ث الت��ي  .ب��ین ال��ذكور الممارس��ین و اإلن��اث الممارس��اتالثق��ة ب��النفس أبع��اد 

كور ال�ذنستنتج ان�ھ ال یوج�د ف�روق معنوی�ة ب�ین  -)11الجدول (–توصلنا إلیھا في دراستنا المیدانیة

ال�ذي أرجعت�ھ إل�ى أن   مورج�ان ك�وبر""وھذا یتوافق م�ع دراس�ة  و اإلناث الممارسات نالممارسی

ممارستھم للتربیة البدنیة و الریاضیة أكسبتھم الثقة بالنفس و لم یؤثر الجنس في مختلف أبعاد الثقة 

 بالنفس .

و اإلناث الممارسات في  نالذي لم یجد الفرق بین الذكور الممارسی"  "حسن حسن عبدهأما دراسة 

 )1996(شمعون، مختلف المھارات النفسیة و التي من بینھا الثقة بالنفس.  

أما ما  یعزیھ الباح�ث إل�ى أن بع�د الثق�ة ب�النفس یت�أثر أكث�ر بعام�ل الممارس�ة و التجرب�ة و س�نوات 

إال لكان ك�ل اإلن�اث الممارس�ین للتربی�ة البدنی�ة النجاح و التدریب ، أما الجنس فال یؤثر في ذلك و 

الثالثة التي توق�ع  ةال یملكون الثقة الالزمة.و على أساس ذلك فان الفرضی بنمط المقاربة بالكفاءات

ب��ین ال��ذكور الممارس��ین و اإلن��اث الثق��ة ب��النفس ان��ھ ال یوج��د ف��روق معنوی��ة ف��ي أبع��اد الباح��ث 

 یمكننا القول أنھا تحققت . الممارسات
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الخالصة .االقتراحات   
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 

الطورودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ   
 الثانوي

 

 ة :ــالصـــــالخ -1- 4

تعددت أشكال الممارسة الریاضیة و أصبحت أكثر اتساعا من حیث المفھوم واألھمیة  لقد        

. و لقد أوضحت الدراسات أن سوھذا راجع للخبرات المكتسبة من التطبیق العلمي في التدری

 .الممارسة الریاضیة تؤدي دورا كبیرا في تكوین شخصیة الفرد

ال من أشكال الممارسة الریاضیة . حیث أن لھا تأثیرا و تعتبر التربیة البدنیة و الریاضة شك        

في تكوین الفرد من الناحیة البدنیة و الصحیة و االجتماعیة و النفسیة . و ذلك لیساعد نفسھ و یخدم 

 مجتمعھ و یحسن من قدراتھ الفكریة و النفسیة و الوجدانیة و یزود نفسھ بالمعارف الضروریة.

لبدنیة و الفكریة و النفسیة للفرد تتطلب ضرورة استخدام ھذا األخیر إن تحسین القدرات ا          

لمھاراتھ البدنیة و النفسیة  ألقصى درجة و ذلك للحصول على أحسن النتائج الممكنة . ولقد أصبح 

الیوم الجانب النفسي للتالمیذ یلعب دورا ھاما في تطویر اداءھم التعلیمي والریاضي. لذا كان من 

الستاذ في مجال التربیة البدنیة و الریاضة التخطیط لتنمیة المھارات النفسیة لدى الضروري على ا

 التالمیذ حتى یمكنھم من إحراز أفضل النتائج الریاضیة و من بین ھذه المھارات "الثقة بالنفس".

العملیة التعلیمیة شكل من أشكال تنظیم الحیاة المدرسیة، و جزء من الحركة الثقافیة و إن     

حضاریة للمجتمع، تتطلب رؤیة تربویة حدیثة، و نظام تعلیمیا ال ینحصر في التحصیل المعرفي ال

یا، و تنمیة قدرات التعلم ملواستقبال المعلومات وتخزینھا، بل توظیف المعارف النظریة ع

واإلبداع لدى المتعلم، ألجل ذلك انتھجت الجزائر التدریس وفق المقاربة بالكفاءات، وسعت إلى 

اء جملة من التجدیدات في منظومة التربیة بھدف االنتقال من المجال المحلي إلى المجال إجر

والنظري،إال  العالمي، ورغم أن المقاربة بالكفاءات طریقة تربویة قدیمة بالنسبة للتداول المعرفي

جعل أنھا حدیثة بالنسبة للمناھج التربویة الجزائریة، وھي من بین الطرائق البیداغوجیة التي ت

المتعلم محور العملیة التعلیمیة/التعلمیة، وتكسبھ مھارات تمكنھ من إدماج معارفھ و تحویلھا إلى 

 .معارف أدائیة

تدریس التربیة " :و من خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة ھذا الموضوع و المتمثل في    

الثقة بالنفس لدى تالمیـــذ و دورھا في  تطویر مھارة  المقاربة بالكفاءاتالبدنیة و الریاضیة وفق 

 " )سنة 18-15( الطـــور الثانــــوي
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المقاربة وفق التدریس   و استنادا إلى ھذه الدراسة توصل الباحث إلى كشف حقیقة تأثیر     

لدى العینة قید الدراسة و لثقة بالنفس  التربیة البدنیة و الریاضیة على مھارة ا بالكفاءات في میدان

المقاربة ب وفق التدریسھذا یتضح من خالل تمیز التالمیذ الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضة 

بغیر الممارسین و ھذا ما یؤكد أن ذكورا و إناثا  باكتسابھم لمھارة الثقة بالنفس  مقارنة بالكفاءات 

تؤثر إیجابا في تنمیة مھارة الثقة  بالكفاءاتالمقاربة  وفقممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة 

زادت سنوات الممارسة زادت عملیة التحكم في ھذه المھارة. كما و قد توصل   بالنفس وكلما
یتساوون مع التالمیذ  المقاربة بالكفاءاتبالباحث إلى أن التالمیذ الممارسین للتربیة البدنیة بنمط 

 ثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة.غیر الممارسین إناثا و ذكورا في بعد ال

كما توصل الباحث إلى أن تالمیذ المستوى الثالث (السنة الثالثة ) قد تمیزوا بالمھارة         

اسھام  –المدروسة"الثقة بالنفس" و ذلك في االبعاد التالیة عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس 

و مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس مقارنة  –ءات في مھارة الثقة بالنفس التدریس بالمقاربة بالكفا

تالمیذ السنة الثالثة  حبالمستوى األول و الثاني أي أن ھناك تباین في األبعاد السالفة الذكر لصال

ء الثقة ثانوي.  كما  تمیز تالمیذ المستوى الثاني (السنة الثانیة ) باألبعاد التالیة  اسھام البیئة في بنا

بالنفس و الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة مقارنة بتالمیذ المستوى الثالث و 

األول أي أن ھناك تباین في البعدین لصالح تالمیذ السنة الثانیة ثانوي . و قد توصل الباحث إلى 

س و بعد عالقة المستوى تمیز تلمیذات المستوى الثالث ببعد اسھام البیئة في بناء الثقة بالنف

الدراسي بالثقة بالنفس و تمیز تلمیذات المستوى الثاني باألبعاد التالیة  بعد الثقة بالنفس في الحیاة 

 –اسھام التدریس بالمقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس  –الیومیة و الدراسیة بصفة عامة

فس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة و بعد الثقة بالن –مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس

مقارنة بالمستویات األخرى . وھذا ما یؤكد ان ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة بنمط المقاربة 

بالكفاءات و لسنوات طویلة تؤثر إیجابا في تنمیة الثقة بالنفس أي ان سنوات الخبرة و التجربة و 

 ھارة الثقة بالنفس.الممارسة المستمرة تؤثر إیجابا على  م

إضافة إلى ذلك توصل الباحث إلى عدم وجود اختالف أو فروق بین التالمیذ الذكور            

 الممارسین و اإلناث الممارسات في أبعاد الثقة بالنفس التالیة  بعد الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و 
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مدى تاثیر الجنس  -بعد الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة  – الدراسیة بصفة عامة

و بعد عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس. أي أن ھذه األبعاد تتمیز بنفس  – في الثقة بالنفس

مستوى االعتدال عند تالمیذ الطور الثانوي الممارسین للتربیة البدنیة بنمط المقاربة بالكفاءات 

ا و إناثا .  و قد تمیز التالمیذ الذكور الممارسین ببعد اسھام البیئة و بعد اسھام التدریس ذكور

باإلناث وھذا یدل على أن دوافع الذكور نحو  ةبالمقاربة بالكفاءات في مھارة الثقة بالنفس مقارن

كثر للحركة الممارسة و االنجاز و األداء اكبر من دوافع اإلناث بحكم الجنس الن الذكور یمیلون أ

 و النشاط الدائم و المستمر و ھذا ما أعطاھم قدرة اكبر من الثقة بالنفس .  

تناول ھذا البحث موضوعا في غایة األھمیة، و الذي حاولنا من خاللھ التوصل إلى معرفة 

في تطویر وفق المقاربة بالكفاءات  التربیة البدنیة والریاضیةفي تدریس  اسھامما إذا كان ھناك 

الثانیة و الثالثة ثانوي ، خاصة و أن المقاربة بالكفاءات تسعى االولى ولسنة ا لتالمیذ الثقة بالنفس

و تساعده في تكوین شخصیتھ من  إلى تثقیف المتعلم و إعداده لمواجھة عصر االنفجار المعرفي

منھا في تفید یسستخدمھا وی بإكسابة المعارف و المعلومات الالزمة التي المعرفیةجمیع النواحي : 

 والتفكیرمن خالل حثھ على المالحظة  الوجدانیةومن الناحیة  .الحیاة الیومیة والمواقف المختلفة

الحسي ،اما من الجانب  وتدریبھ على مقارنة أدائھ بغیره ھذا ما یثیر لدیھ الرغبة الذاتیة للتعلم

، وتربي فیھ القدرة على   فتساعده على تطویر النواحي البدنیة والمھاریة و التكتیكیة الحركي

، و كذا وتخلصھ من مشكالت نفسیة  و اكسابھ مھارات نفسیة في جسمھ و محیطھ  التحكم

إخراجھ من دائرة التلقین، لیحصل المتعلم على مستوى تعلیمي یمكنھ من مواجھة الوضعیات 

 .ةالمعقدة مثلما یؤھلھ المتالك الكفاءات، و التفاعل مع المعارف العلمیة الجدید

وفق  لتربیة البدنیة و الریاضیةقد تبین لنا بعد تناولنا لإلطارین النظري و المیداني أن تدریس او

، و لتلمیذ و خصوصا الثقة بالنفس ل مھارات نفسیة تطویرفي  المقاربة بالكفاءات فعال و إیجابي

فق ھذه المقاربة الثانیة و الثالثة ثانوي یستطیعون استیعاب الدروس واالولى و أن متعلمي السنة

 علم و المتعلم أثناء سیر العملیةرغم وجود بعض المشاكل و الصعوبات التي تواجھ كل من الم

لتدریس بالمقاربة بالكفاءات یساھم في تطویر الثقة بالنفس لدى وعلیھ فان ا  التعلیمیة/التعلمیة

 تالمیذ الطور الثانوي .
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 : االقتراحات -4-2

 إلیھ من استنتاجات یمكن التوصیة بما یلي: في حدود ما أمكن التوصل

كان اإلھتمام بھذه زیادة اھتمام الباحثین و األساتذة بدراسة الثقة بالنفس و أھمیة التأكید انھ كلما  -1

 كلما كان ذلك أفضل. النفسیة  المھارة

 .والریاضي ه المھارة النفسیة في المجال التربوي ذالثقة بالنفس" لقیاس ھ ختباراعتماد "ا -2

 ولین في الثانویات بالممارسة الریاضیة و خاصة عند اإلناث .     ؤزیادة اھتمام المس -3

 ضرورة االھتمام بتطبیق المقاربة بالكفاءات أثناء تسطیر برامج التربیة البدنیة و الریاضیة. -4

ضرورة قیام مدرس التربیة البدنیة بتنمیة وتطویر الثقة بالنفس عند تالمیذ الطور الثانوي بما  -5

یتناسب مع أعمارھم و مستویاتھم العتبارھا احد عوامل النجاح و تحقیق أفضل النتائج الریاضیة 

 والدراسیة.

 میة األخرى.ضرورة تعمیم تدریس مادة التربیة البدنیة و الریاضة في األطوار التعلی -6

 ضرورة نشر وعي ثقافي یخص الممارسة الریاضیة في القطاع التربوي. -7

 إجراء دراسات أخرى مشابھة لدى تالمیذ األطوار التعلیمیة األخرى. -8
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

-مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس   

.البدنیة والریاضیةمعھد التربیة   

 

 إلى السادة الدكاترة و األساتذة.

 

ي بغرض التحكیم ,والذ االختبار اذھسیادتكم المحترمة ب ىیسعدني ویشرفني أن أتقدم إل

لك من اجل لتالمیذ التعلیم الثانوي وذ مھارة الثقة بالنفسیھدف الباحث من ورائھ قیاس 

المقاربة تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق  «تحت عنوان اطروحة دكتوراهانجاز 

 ») سنة 18-15( و دورھا في  تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیـــذ الطـــور الثانــــوي بالكفاءات

 الثقةلقیاس  )1996( في كتابھا متى نثق بأنفسنا "كاریسیا لوفینیش" وقد قام بتصمیم المقیاس

 بالنفس

 لتلمیذاعبارات و یقوم  4عبارة و كل بعد من األبعاد الستة تمثلھ  24و یتضمن االستخبار 

تنطبق علي بدرجة كبیرة (مقیاس سداسي الدرجات  ىعلى عبارات االستخبار عل باإلجابة

ال –.قلیلة جدا بدرجة - قلیلة بدرجة -متوسطةبدرجة  –بدرجة كبیرة تنطبق علي –جدا 

 )تنطبق علي تماما 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

یتم منح العبارات االیجابیة للبعد الدرجات التالیة ::   التصحیح  

درجات   6  =   ینطبق علي بدرجة كبیرة جدا -1  

درجات  5  =   كبیرة  بدرجة  -2  

درجات 4  = متوسطة  بدرجة   -3  

درجات 3=  قلیلة بدرجة   -4  

)2( ندرجتی  =   جدا قلیلة   بدرجة  -5  

واحدة  درجة تماما  = ال ینطبق علي  -6  

:و یتم منح العبارات السلبیة  للبعد الدرجات التالیة   

) درجة واحدة1ینطبق علي بدرجة كبیرة جدا = (  -1  

) درجتان2( =     كبیرة بدرجة   -2  

درجات  3  درجة متوسطة =    -3  

درجات 4=    بدرجة قلیلة   -4  

درجات 5 =  جدا  قلیلة بدرجة    -5  

درجات 6  تماما =  ینطبق علي ال  -6  

  من الدرجة العظمي التلمیذویتم جمع درجات كل بعد علي  حده , وكلما اقتربت درجة 
وكلما قلت  یسھا البعد ,ة  التي یقیتمیزه با لخاص لك على نفي كل بعد كلما دل  24وقدرھا 
عقلیة المھارة الحاجتھ الكتساب المزید من التدریب علي  لك على نالعب كلما دل الدرجات 
البعد یسھا ھذاالتي یق  

 19/ 7/13/ 1راتھ ھي ا: أرقام عبالثقة بالنفس في الحیاة الیومیة و الدراسیة بصفة عامة *
) فھي سلبیة أي في عكس اتجاه 13رات ایجابیة في اتجاه البعد عدا العبارة رقم (اوكلھا عب 

.البعد  
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

  :أرقام العباراتالثقة بالنفسالمقاربة بالكفاءات في مھارة  تدریس اسھام*
في عكس اتجاه  8في اتجاه البعد عدا العبارة رقم  ةوكلھا عبارات ایجابی/2/8/14/20

 البعد

 3/9/15/21:أرقام العبارات ھي :الثقة بالنفس في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة *
عكس اتجاه البعد)فھي سلبیة ( 21ایجابیة في اتجاه البعد ما عدا العبارة كلھا عبارات   

وكلھا  4/10/16/22أرقام عباراتھ ھي: :عالقة المستوى الدراسي بالثقة بالنفس *
ایجابیةعبارات   

 17و5والعبارتان  5/11/17/23أرقام عباراتھ ھي : : مدى تاثیر الجنس في الثقة بالنفس *
سلبیة 23و11العبارتان ، ةایجابی  

 12و العباراتان 6/12/18/24أرقام العبارات ھي : :اسھام البیئة في بناء الثقة بالنفس *
سلبیة عكس اتجاه البعد . 18و 6،العبارتان  ةایجابی 18و   
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 الثقة بالنفس اختبار

ال تنطبق 
 علي تماما

بدرجة 
 قلیلة جدا

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیرة

تنطبق علي 
دابدرجة كبیرة ج  

 الرقم العبارات

ح          

للس�طرة على انفعاالتي 

  وتصرفاتي

1 

یساھم نمط التدریس في       
فسيالثانویة زیادة ثقتي بن  

2 

ة و ان حصص التربیة البدنی      
ة الریاضیة تشعرني بثق

 نفس عالیة

3 

ا ملثقتي بنفسي تزداد ك      
تدرجت في المستوى 

 الدراسي

4 

اتكلم بصوت مسموع و       
ج مرتفع عندما اكون في فو

 مختلط بین االناث والذكور

5 

د فیھا تؤثر البیئة التي اتواج      
 في ثقتي بنفسي

6 

       ،     

یتعلق بي أو �عائلتي ال 

أتردد ، وقراراتي حاسمة 

  ونهائ�ة

7 

اشعر انني ضعیف عندما       
یذ ادمج في فوج یضم التالم

الدین الیتقنون مھارة او 
 تمرین ما

8 

اشترك في العدید من       
ل المنافسات الریاضیة داخ
الثانویة و افكاري كلھا 
 تتضمن الثقة في النفس

9 

احس ان الممارسة والخبرة       
 تزید من ثقتي بنفسي

10 

قة مشكلتي ھي فقداني للث      
 بالنفس  في بعض أوقات
 اختالطي بالجنس االخر

11 

عندما امارس النشاط       
ح الریاضي في بیئة تسم
ي بدلك تكون ثقتي بنفس

12 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 كبیرة
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ال تنطبق 
 على تماما

بدرجة 
 قلیلة جدا

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیرة

 تنطبق على
ة بدرجة كبیر

 جدا
 الرقم العبارات

اشعر ان ھناك عودة لالضطراب       
في داخلي كلما تواجدت في 

 االجتماعات الكبیرة

13 

افضل دائما االشتراك في       
الحصص التي تظھر قدراتي 

 الفردیة

14 

 عند مزاولتي للنشاط الریاضي      
م اكون راض عن نفسي بشكل عا

 و دونما تفصیالت

15 

الریاضیة في اثناء الممارسة       
الثانویة . اصادف مواقف حرجة 

يومقلقة تزید من ثقتي بنفس  

16 

ي احتفظ ببشاشتي و اتزاني ف      
الوقت الدي یفقد فیھ كل من 

 حولي دلك

17 

عندما یشجعني زمالئي او       
فسياستادي بكلمة تزداد ثقتي بن  

18 

في القسم اكون انا المتحدث االول       
 بین زمالئي

19 

طوال فترة الدراسة بالمقاربة       
بالكفاءات استطیع االحتفاظ 

سيبدرجة عالیة من ثقتي في نف  

20 

ي اعاني من عدم ثقتي بنفسي ف      
اداء بعض المھارات الحركیة 

ربیة اثناء اشتراكي في حصص الت
 البدنیة و الریاضیة

21 

 احس ان ھناك فرق بیني و بین      
االخرى في تالمید المستویات 

 مھارة الثقة بالنفس

22 

أخشى من عدم اإلجادة في اللعب       
عندما تكون االفواج مختلطة 

 (دكور و اناث)

23 

ك تكون حركاتي عشوائیة وارتب      
 عندما امارس التربیة البدنیة و
الریاضیة عندما اكون مراقب 

 منطرف اشخاص غرباء

24 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 الشعبیةمقراطیة یالجمھوریة الجزائریة الد

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 معھد التربیة البدنیة والریاضیة.

 

 

 في التربیة البدنیة و الریاضة نضع بین یدیك عزیزي (ة) دكتوراه طروحةأفي إطار انجاز 
المتمدرسین آملین منك أن تجیب على  بالنفس الثقةالمتعلق بقیاس  االختبار(ة) ھذا التلمیذ

 العبارات بعنایة فائقة

على الدرجة التي تنطبق على ) Xالمطلوب منك قراءة كل عبارة بدقة تامة ووضع عالمة (
 حالتك

خر إنما المھم اآل التلمیذیختلف عن  تلمیذال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة  الن كل 
 صدق إجابتك مع نفسك

 ال تترك أي عبارة بدون إجابة  شكرا جزیال على تعاونك

 

 

 المستوى : 
 

 الجنس : 
 

 السن  :  
 

 المؤسسة : 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 الثقة بالنفس اختبار
ال تنطبق 
 علي تماما

بدرجة 
 قلیلة جدا

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیرة

تنطبق علي 
ابدرجة كبیرة جد  

 الرقم العبارات

          

للس�طرة على انفعاالتي 

  وتصرفاتي

1 

یساھم نمط التدریس في       
سيالثانویة زیادة ثقتي بنف  

2 

ة و ان حصص التربیة البدنی      
نفس  الریاضیة تشعرني بثقة

 عالیة

3 

 مالثقتي بنفسي تزداد ك      
تدرجت في المستوى 

 الدراسي

4 

اتكلم بصوت مسموع و       
 مرتفع عندما اكون في فوج
 مختلط بین االناث والذكور

5 

فیھا  تؤثر البیئة التي اتواجد      
 في ثقتي بنفسي

6 

           

یتعلق بي أو �عائلتي ال أتردد 

  ، وقراراتي حاسمة ونهائ�ة

7 

اشعر انني ضعیف عندما       
ذ ادمج في فوج یضم التالمی
الدین الیتقنون مھارة او 

 تمرین ما

8 

اشترك في العدید من       
 المنافسات الریاضیة داخل
الثانویة و افكاري كلھا 
 تتضمن الثقة في النفس

9 

احس ان الممارسة والخبرة       
 تزید من ثقتي بنفسي

10 

ة للثقمشكلتي ھي فقداني       
 بالنفس  في بعض أوقات
 اختالطي بالجنس االخر

11 

عندما امارس النشاط       
 الریاضي في بیئة تسمح

ي بدلك تكون ثقتي بنفس
 كبیرة

12 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

ال تنطبق 
 على تماما

بدرجة 
 قلیلة جدا

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیرة

 تنطبق على
ة بدرجة كبیر

 جدا
 الرقم العبارات

ان ھناك عودة لالضطراب اشعر       
في داخلي كلما تواجدت في 

 االجتماعات الكبیرة

13 

افضل دائما االشتراك في       
الحصص التي تظھر قدراتي 

 الفردیة

14 

 عند مزاولتي للنشاط الریاضي      
م اكون راض عن نفسي بشكل عا

 و دونما تفصیالت

15 

اثناء الممارسة الریاضیة في       
اصادف مواقف حرجة الثانویة . 

يومقلقة تزید من ثقتي بنفس  

16 

ي احتفظ ببشاشتي و اتزاني ف      
الوقت الدي یفقد فیھ كل من 

 حولي دلك

17 

عندما یشجعني زمالئي او       
فسياستادي بكلمة تزداد ثقتي بن  

18 

في القسم اكون انا المتحدث االول       
 بین زمالئي

19 

الدراسة بالمقاربة طوال فترة       
بالكفاءات استطیع االحتفاظ 

سيبدرجة عالیة من ثقتي في نف  

20 

ي اعاني من عدم ثقتي بنفسي ف      
اداء بعض المھارات الحركیة 

ربیة اثناء اشتراكي في حصص الت
 البدنیة و الریاضیة

21 

 احس ان ھناك فرق بیني و بین      
تالمید المستویات االخرى في 

الثقة بالنفسمھارة   

22 

أخشى من عدم اإلجادة في اللعب       
عندما تكون االفواج مختلطة 

 (دكور و اناث)

23 

ك تكون حركاتي عشوائیة وارتب      
 عندما امارس التربیة البدنیة و
الریاضیة عندما اكون مراقب 

 منطرف اشخاص غرباء

24 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 -إناث -الثانیة  ثانوي لدى تالمیذ السنة  الثقة بالنفس اختبارنتائج 

       

اسھام البیئة في 
 بناء الثقة بالنفس

 

مدى تاثیر الجنس 
 في الثقة بالنفس

 

 

عالقة المستوى 
الدراسي بالثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس 
في میدان 

التربیة البدنیة 
 و الریاضیة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في 
الحیاة الیومیة و 

 الدراسیة بصفة عامة
 العینة

16 21 15 15 14 21 1 

23 14 15 13 20 16 2 

20 16 18 23 17 20 3 

21 15 17 7 15 23 4 

23 9 18 16 17 21 5 

14 5 22 17 14 12 6 

12 18 18 10 12 19 7 

24 19 20 10 20 16 8 

20 22 21 10 23 14 9 

22 16 15 13 19 17 10 

18 14 15 20 18 15 11 

22 22 22 16 18 22 12 

20 14 14 12 12 21 13 

16 10 14 13 16 10 14 

21 9 18 11 14 23 15 

22 8 2 13 17 7 16 

23 10 15 17 22 19 17 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

14 19 23 12 14 17 18 

20 13 15 16 13 16 19 

22 19 18 15 19 15 20 

21 16 14 7 14 18 21 

21 13 20 12 17 19 22 

24 12 18 14 17 19 23 

22 12 17 10 19 22 24 

22 11 18 20 20 12 25 

23 13 21 12 18 19 26 

19 9 18 7 10 18 27 

13 8 14 19 9 22 28 

24 12 10 13 17 18 29 

20 12 15 24 13 21 30 

15 20 14 24 20 16 31 

17 22 9 21 13 18 32 

19 22 10 14 18 19 33 

17 14 15 10 19 13 34 

24 9 21 6 10 24 35 

20 25 12 16 19 24 36 

22 14 13 19 20 14 37 

17 19 15 14 12 19 38 

17 10 18 15 17 14 39 

18 21 22 22 12 13 40 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 نتائج اختبار الثقة بالنفس لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي - إناث-

       

اسھام البیئة في بناء 
 الثقة بالنفس

 

الجنس مدى تاثیر 
 في الثقة بالنفس

 

 

عالقة المستوى 
الدراسي بالثقة 

 بالنفس

الثقة 
بالنفس 

في میدان 
التربیة 

البدنیة و 
 الریاضیة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في 
الحیاة الیومیة و 

 الدراسیة بصفة عامة
 العینة

21 9 19 8 15 13 1 

19 7 17 14 11 22 2 

21 20 21 22 16 15 3 

19 8 14 13 11 14 4 

18 17 15 10 18 20 5 

21 16 15 14 15 12 6 

21 18 12 13 14 21 7 

19 11 14 9 16 12 8 

20 16 9 23 18 11 9 

17 19 15 10 14 15 10 

24 23 22 12 17 20 11 

20 9 10 11 15 11 12 

14 16 12 6 11 13 13 

22 8 15 12 15 19 14 

19 14 17 15 21 10 15 

21 14 21 10 17 18 16 

18 7 15 16 15 22 17 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

20 18 40 14 15 20 18 

18 9 22 11 17 16 19 

20 19 22 11 15 20 20 

23 15 16 12 18 19 21 

22 10 18 10 15 18 22 

22 22 24 20 20 22 23 

9 18 40 12 17 18 24 

19 9 21 16 18 18 25 

21 15 16 10 18 17 26 

19 11 12 21 18 17 27 

21 7 16 11 15 20 28 

20 22 24 10 14 22 29 

19 9 24 16 16 14 30 

22 14 19 17 18 22 31 

20 15 23 20 18 13 32 

23 11 22 18 15 17 33 

18 15 17 15 15 14 34 

19 12 20 15 16 16 35 

21 20 24 14 16 15 36 

24 9 22 15 15 19 37 

14 15 10 16 17 19 38 

23 20 18 7 14 20 39 

20 19 22 9 14 17 40 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 نتائج اختبار الثقة بالنفس لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي - ذكور-

اسھام البیئة في بناء 
 الثقة بالنفس

 

مدى تاثیر الجنس 
 في الثقة بالنفس

 

 

عالقة المستوى 
الدراسي بالثقة 

 بالنفس

الثقة 
بالنفس 

في میدان 
التربیة 

البدنیة و 
 الریاضیة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في الحیاة 
الیومیة و الدراسیة 

 بصفة عامة
 العینة

19 11 18 21 17 24 1 

19 11 15 12 15 14 2 

19 13 15 11 17 23 3 

23 12 21 14 21 23 4 

18 15 12 18 18 16 5 

21 13 23 11 21 12 6 

23 15 14 17 18 24 7 

15 9 11 14 11 12 8 

22 8 19 21 17 17 9 

23 10 17 17 14 23 10 

24 14 22 17 17 22 11 

22 16 20 16 21 16 12 

23 19 23 19 21 17 13 

23 19 24 21 21 19 14 

20 21 24 24 19 20 15 

17 13 19 14 14 15 16 

19 24 21 18 10 19 17 

20 13 12 11 17 9 18 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

18 22 20 14 22 16 19 

23 14 16 21 14 16 20 

23 15 21 18 11 18 21 

24 15 12 14 23 13 22 

22 16 19 15 17 19 23 

19 18 22 15 21 18 24 

23 17 20 15 19 15 25 

20 13 17 15 17 15 26 

18 13 14 18 17 17 27 

16 10 8 13 12 20 28 

16 12 11 11 15 12 29 

22 8 23 12 17 16 30 

17 13 15 13 18 20 31 

24 9 11 14 18 18 32 

22 8 23 11 17 14 33 

22 8 23 11 17 23 34 

20 17 12 17 17 16 35 

13 16 14 18 18 15 36 

14 16 16 17 15 21 37 

24 12 22 13 16 19 38 

15 8 12 9 16 18 39 

19 16 20 14 20 20 40 

12 12 17 10 7 22 41 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

13 17 19 16 15 18 42 

19 18 12 9 11 16 43 

22 13 15 17 16 16 44 

23 9 14 9 15 19 45 

23 5 19 4 12 20 46 

22 18 10 15 23 18 47 

17 10 17 14 14 14 48 

18 4 22 4 11 16 49 

20 16 18 10 15 18 50 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 -ذكور -لدى تالمیذ السنة الثانیة  ثانوي  الثقة بالنفس اختبارنتائج 

اسھام البیئة في بناء 
 الثقة بالنفس

 

مدى تاثیر الجنس 
 في الثقة بالنفس

 

 

عالقة المستوى 
الدراسي بالثقة 

 بالنفس

الثقة 
بالنفس 

في میدان 
التربیة 

البدنیة و 
 الریاضیة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في الحیاة 
الیومیة و الدراسیة 

 عامةبصفة 
 العینة

16 5 13 10 19 24 1 

15 9 22 9 10 22 2 

20 18 20 20 21 23 3 

20 15 22 13 12 23 4 

18 10 13 11 14 16 5 

17 10 18 20 14 12 6 

17 7 17 6 10 24 7 

23 19 19 18 20 12 8 

19 12 13 8 11 17 9 

23 17 16 15 17 23 10 

22 15 19 20 19 22 11 

21 20 18 17 15 16 12 

21 11 18 12 12 17 13 

21 16 15 16 18 19 14 

21 19 24 19 18 20 15 

23 18 16 20 16 15 16 

21 9 15 8 17 19 17 

10 9 17 4 6 19 18 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

20 20 18 6 20 18 19 

20 14 14 15 18 16 20 

23 21 17 20 16 20 21 

19 9 16 11 13 13 22 

22 15 16 14 20 19 23 

23 16 22 14 14 14 24 

22 7 13 14 12 15 25 

19 7 22 13 18 15 26 

16 12 14 11 16 17 27 

22 12 18 13 17 22 28 

16 9 14 8 14 12 29 

17 11 22 13 14 16 30 

21 11 17 11 17 20 31 

23 16 21 16 18 18 32 

16 9 13 7 15 18 33 

22 11 14 13 18 18 34 

22 11 21 16 19 16 35 

23 8 15 6 21 15 36 

19 20 20 23 14 21 37 

24 14 19 15 17 19 38 

21 15 15 19 20 18 39 

23 15 17 12 20 20 40 

22 15 23 17 24 22 41 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

23 22 19 22 21 18 42 

24 13 14 18 18 16 43 

17 11 19 14 10 16 44 

19 23 13 20 16 19 45 

24 16 13 10 18 20 46 

20 14 16 13 16 18 47 

19 12 13 9 15 14 48 

23 6 24 5 12 17 49 

21 18 20 22 22 18 50 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 -ذكور -لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي  الثقة بالنفس اختبارنتائج 

اسھام البیئة في بناء 
 الثقة بالنفس

 

مدى تاثیر الجنس 
 في الثقة بالنفس

 

 

عالقة المستوى 
بالثقة  الدراسي

 بالنفس

الثقة 
بالنفس 

في میدان 
التربیة 

البدنیة و 
 الریاضیة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في الحیاة 
الیومیة و الدراسیة 

 بصفة عامة
 العینة

23 13 16 18 17 24 1 

22 22 24 12 16 14 2 

19 20 20 18 17 23 3 

24 12 19 15 11 23 4 

19 11 14 18 17 16 5 

21 17 16 19 17 12 6 

21 18 17 19 9 24 7 

24 14 17 19 20 12 8 

16 12 22 14 13 17 9 

22 18 17 16 15 23 10 

20 17 19 20 15 22 11 

15 10 15 11 21 16 12 

21 5 13 7 15 17 13 

22 11 24 11 17 19 14 

24 8 21 18 14 20 15 

17 14 15 19 16 15 16 

16 20 17 24 15 19 17 

21 11 21 12 17 9 18 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

14 19 23 20 10 18 19 

21 17 16 10 17 16 20 

19 9 16 14 15 20 21 

21 12 17 14 10 13 22 

14 21 23 17 16 19 23 

23 7 9 12 19 18 24 

24 11 17 17 19 15 25 

20 12 15 15 19 15 26 

17 22 11 11 21 17 27 

19 15 18 13 20 20 28 

21 13 22 14 22 12 29 

20 19 17 9 16 16 30 

15 14 13 12 20 20 31 

22 22 21 16 17 18 32 

12 19 20 19 17 18 33 

17 9 12 12 19 23 34 

23 9 21 12 17 16 35 

24 14 20 18 20 15 36 

19 16 24 14 16 21 37 

21 16 13 17 19 19 38 

22 12 12 13 14 18 39 

24 9 9 14 17 20 40 

17 15 16 9 22 22 41 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

20 13 18 14 18 18 42 

22 8 24 4 15 16 43 

19 16 21 11 19 16 44 

20 16 16 12 14 19 45 

22 13 22 6 18 20 46 

17 14 11 10 19 18 47 

23 7 15 9 17 14 48 

23 15 19 11 10 22 49 

18 15 23 13 21 18 50 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 لدى التالمیذ الذكور المعفیین الثقة بالنفس اختبارنتائج 

 العینة

الثقة بالنفس في 
الحیاة الیومیة و 
الدراسیة بصفة 

 عامة

اسھام تدریس المقاربة 
بالكفاءات في مھارة 

 الثقة بالنفس

الثقة بالنفس في 
میدان التربیة البدنیة 

 و الریاضیة

عالقة المستوى 
الدراسي بالثقة 

 بالنفس

مدى تاثیر الجنس 
 في الثقة بالنفس

 

اسھام البیئة في بناء الثقة 
 بالنفس

1 16 15 14 9 14 16 

2 12 15 11 8 15 21 

3 17 13 12 7 8 22 

4 17 7 16 8 24 16 

5 15 15 13 12 24 19 

6 19 11 24 23 22 9 

7 23 14 16 15 11 18 

8 11 11 11 9 19 5 

9 19 13 21 11 13 23 

10 24 17 6 11 9 22 

11 16 9 24 10 16 4 

12 15 12 13 23 11 19 

13 14 15 10 11 9 11 

14 12 16 7 8 11 18 

15 16 16 15 14 17 23 

16 18 16 14 18 13 21 

17 17 13 12 11 12 18 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

18 17 15 22 11 16 18 

19 18 20 22 14 13 15 

20 17 16 13 18 17 20 

21 16 16 9 10 16 21 

22 17 13 12 6 15 12 

23 19 8 15 6 12 15 

24 17 12 9 13 17 21 

25 19 11 9 9 21 16 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

  الثانوي

 لدى التلمیذات المعفیات الثقة بالنفس  اختبار نتائج 

الثقة بالنفس في الحیاة الیومیة  العینة
 و الدراسیة بصفة عامة

اسھام تدریس 
المقاربة 

بالكفاءات في 
مھارة الثقة 

 بالنفس

الثقة بالنفس في میدان التربیة 
 البدنیة و الریاضیة

عالقة 
المستوى 
الدراسي 
بالثقة 
 بالنفس

 مدى تاثیر الجنس
 في الثقة بالنفس

 

اسھام البیئة 
في بناء الثقة 

 بالنفس

1 19 15 16 6 13 15 

2 15 11 9 9 21 16 

3 18 20 22 14 13 15 

4 17 7 16 8 24 16 

5 11 15 22 11 16 18 

6 19 11 24 23 22 9 

7 23 14 19 15 11 18 

8 11 11 11 9 19 5 

9 19 13 21 6 13 23 

10 24 17 6 11 9 22 

11 16 9 24 7 16 4 

12 11 12 13 21 11 19 

13 14 15 10 11 9 11 

14 15 15 13 9 24 19 

15 16 16 15 14 15 23 

16 18 16 14 17 13 21 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 17 13 12 11 17 18 

18 16 15 14 9 14 16 

19 12 15 11 8 15 21 

20 17 16 13 18 17 20 

21 16 16 9 10 16 21 

22 17 13 12 6 15 12 

23 17 13 12 7 8 22 

24 17 12 9 13 17 21 

25 12 16 7 8 11 18 
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

من التعليم الثانوي  االولىكفـاءات  السنة    

 األھـداف التعلمیـة الكفـاءات القاعدیـة الكفاءة الختامیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبني وتیرات قاعدیة وتكییف

 الوضعیاتالمجھودات حسب 

 والحاالت التي بفرضھا الموقف.

* استثمار الفضاءات الحرة بانتظام 
 للقیام بھجوم جماعي أو فردي سریع

 والقذف في المرمى.

* اكتساب أكبر سرعة ممكنة 
 والمحافظة علیھا لقطع مسافة .

 تجنید الطاقة الالزمة(ھوائیة

ال ھوائیة) لبذل مجھود یضمن 
 ذو صبغةمشاركة إیجابیة وأداء 

 جمالیة.

 

 

 

* تجنب المراقبة والمضایقة 
لمساعدة حامل الكرة والمشاركة في 

 فترات اللعب.

* تجنید وتسلسل القوة واستثمار 
 الدفع

 لتحقیق أفضل نتیجة ممكنة.

*تحقیق وتقدیم مقطع من سلسلة في 
الحركات األرضیة مركبة من 
دوران وثب توازن، مع احترام 
 مفھوم التوجیھ وتطور اإلیقاع .

 

تنسیق وتسییر المجھودات فردیا 
وجماعیا حسب مدة وشدة 

 التنافس.

 * المساھمة في اللعب الجماعي

 والمحافظة على الدور في الدفاع

 والھجوم.

القوى المناسبة للوثب * استثمار 
 لتحقیق أحسن نتیجة ممكنة .
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 

 من التعليم الثانوي  الثانيةكفـاءات  السنة  
 

 األھـداف التعلمیـة الكفـاءات القاعدیـة الكفاءة الختامیة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تقبل المواجھة فردیا وجماعیا 
 والمشاركة الفعالة لتحقیق الفوز

. أو تحسین نتیجة ریاضیة  

 
 المشاركة في منافسة باعتماد مبادئ* 

المحاصرة والمضایقة وبعث الخلل 
 .لتسجیل أھداف أو نقاط تضمن التفوق

 
التنافس من أجل الفوز أو مساعدة * 

الزمیل للفوز باحترام قواعد المواجھة 
 . النبیلة

  
فیھ  المساھمة في عرض جماعي تنفذ* 

 .حركات ذات أبعاد جمالیة
 

 
 
االندماج في الفوج والقیام بالدور 
المنوط بھ والمساھمة البناءة في 

 المردود الفردي والجماعي.
 
 
  

  
*ربط وتسلسل عملیات لبلوغ 

 منطقةالخصم أو للدفاع عن المنطقة.
 
 
*الجري حسب الفرق ( تتابع مداومة ) 
الرمي ولوثب حسب الفرق والعمل على 

 تطویر النتائج.
 

 في إعداد وتجسید مسلسلالمساھمة * 
 مصغر وتنفیذه أمام الغیر.

 
 
 
  
 
اختیار وتطبیق خطة جماعیة أو 

فردیة للمحافظة على نتیجة 
 ریاضیة أو تحسینھا.

 

 
استثمار فضاءات معینة خالل التنقل * 

بالكرة أو بدونھا و إنھاء الھجوم 
 بالتصویب .

 
اختیار المعالم الضروریة لتحقیق رمیة * 

وثبة ، أو قطع مسافة في أحسن ،
 .الظروف
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 
 
 

 
تنفیذ مسلسل مصغر مع احترام مبادئ *

 . الصبغة الجمالیة
 

 

 

من التعليم الثانوي  لثةالثاكفـاءات  السنة    

ةالكفاءة النھائی  األھـداف التعلمیـة الكفـاءات القاعدیـة الكفاءة الختامیة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* أن یتمكن المتعلم من  
االتجابة المناسبة فردیا 

وجماعیا لمواجھة المؤثرات 
 التي یفرضھا الوضع.

 * استثمار الفضاءات الحرة  
أو  بانتظام للقیام بھجوم جماعي
مى فردي سریع والقذف في المر  

* اكتساب أكبر سرعة ممكنة 
. والمحافظة علیھا لقطع مسافة  

نوع من ت *  أن یتمكن المتعلم
ة التدخالت بمجھودات مناسب

 لضمان أفضل نتیجة .

  

  

 

 

 * تجنب المراقبة والمضایقة 
 لمساعدة حامل الكرة والمشاركة

 في فترات اللعب.

تثمار * تجنید وتسلسل القوة واس 
 الدفع

نة.لتحقیق أفضل نتیجة ممك     

لسلة *تحقیق وتقدیم مقطع من س 
في الحركات األرضیة مركبة 

من دوران وثب توازن، مع 
 احترام مفھوم التوجیھ وتطور

 اإلیقاع .

نید * أن یتمكن المتعلم من تج
أفضل  وتسییر طاقاتھ لتحقیق

 نتیجة.

 * المساھمة في اللعب الجماعي  
والمحافظة على الدور في  

 الدفاع والھجوم
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 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات  المالحق
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

 
 

  

 

 

لوثب * استثمار القوى المناسبة ل 
 لتحقیق أحسن نتیجة ممكنة .
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 ملخص البحث
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

 

و دورھا في  تطویر  المقاربة بالكفاءاتتدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق 
 سنة) 18-15( مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیـــذ الطـــور الثانــــوي

أجریت على تالمیذ الطور الثانوي بثانویتي وادي تلیالت و قاصدي دراسة مسحیة 
 مرباح بوالیة وھران

 من إعداد الطالب الباحث:  زمالي محمد             

 الدكتور:حرشاوي یوسف األستاذ تحت إشراف

 ل.م.د :طالب دكتوراه نظام 

 -الجزائــر –معھـد علـوم وتقنیـات األنشطة البدنیــة والریاضیة جامعـة مستغانم 

 امللخـــص

یھدف البحث إلى معرفة مدى مساھمة تدریس المقاربة بالكفاءات على مھارة الثقة 
 .بالنفس

ا النمط من التدریس على مھارة الثقة بالنفس لدى ذلھ دور وافترض الباحث وجود 
تالمیذ المرحلة الثانویة من خالل ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة. وقد استخدم 
الباحث المنھج الوصفي المسحي نظرا لطبیعة البحث، وطبقت الدراسة على عینة 

من المستویات  ) تلمیذ من مؤسستین مختلفتین، وقد تم اختیارھم عشوائیا320قوامھا(
الثالث ،وتم جمع البیانات من خالل االختبار المطبق وذلك لغرض تقویم الثقة بالنفس 
لدى التالمیذ قید الدراسة و استخدام اختبار الثقة بالنفس، وتمت المعالجة اإلحصائیة 

 لمعرفة العالقة االرتباطیة. (Pearson)باستخدام معادلة االرتباط البسیط 

النتائج على وجود عالقة ارتباط إیجابیة بین التدریس بالمقاربة بالكفاءات و  وأسفرت 
الثقة بالنفس، ویوصي الباحث في األخیر على دراسة إسھامات النمط المدروس على 

 مھارات نفسیة أخرى.

 

المقاربة بالكفاءات، الثقة بالنفس، التربیة البدنیة وفق  التدریسالكلمات المفتاحیة:
 والریاضیة.
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 ملخص البحث
 تدریس التربیة البدنیة و الریاضیة وفق المقاربة بالكفاءات 
 ودورھا في تطویر مھارة الثقة بالنفس لدى تالمیذ الطور

 الثانوي

Teaching physical education and sports in accordance with the approach 
competencies and their role in the development of self-confidence among 
pupils phase secondary skill (15-18years) 

A survey conducted on the secondary stage students Butanuep Oued Tlélat 
and Kasdi Merbah Oran  

Prepared by the student researcher: zemali Mohamed 

Under the supervision of Dr: youcef Harchaoui 
doctorate student for a new system   L.M. D 
Institute of Science and techniques of physical activities and sports while 
the University of  Mostaganem - Algeria – 

Summary 

    The research aims to determine the competencies approach contribute to 
teaching on the skill of self-confidence 

  The researcher assumed that the effect of this mode of teaching the skill of 
self-confidence count amounted to the secondary level through the practice 
of physical education and sports. The researcher used the descriptive 
survey due to the nature of the research, and applied to the study on a 
sample of (320) pupil from two different institutions, has been selected at 
random from the three levels, were collected females through the test 
applied for the purpose of evaluating self-confidence of his students under 
study and the use of test self-confidence, and has the statistical treatment 
using the equation of simple correlation (Pearson) to determine 
correlation. 

  The results of a concrete and positive correlation between approach of 
teaching competenciesand self-confidence, and recommends a researcher 
at the recent posts on the study of pattern studied the psychological skills 
of the other. 

Key words:approach of teaching competencies, self-esteem, physical 
education and sports.  
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