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ضية  أثر اخلربة و املؤهل العلمي على كفاءة مدرس الرتبية البدنية و الر
للمرحلة الثانوية يف إخراج الدرس

3عطاء هللا أمحد- 2قامسي بشري - 1عاليل طالب،  

ضية  1 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةالرتبية دمعه2 وهرانجامعة البدنية و الر
ضية  3 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضية للمرحلة الثانوية يف اخراج التعرف علىدف من خالل البحث إىل كفاءة مدرس الرتبية البدنية و الر

لغ األمهية يف الرفع من كفاءة الدرس، و هلذا الغرض اف رتضنا أن للخربة امليدانية، و التكوين القاعدي دور 
يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي بطريقة املسح على عينة من  هذا األستاذ يف إخراج الدرس. و قد اعتمد

ت الغرب اجلزائري مت اختيارهم بطريقة ضية لبعض وال عشوائية، و كان عددهم أساتذة الرتبية البدنية و الر
أستاذا) مجعنا نتائجها بواسطة  أداة قياس متمثلة يف إستبانة مكونة من سبعة حماور ضمت يف جمملها 250(
ا  (77( ) .بعد مجع النتائج وحتليلها إحصائيا مت التوصل إىل أن للخربة املهنية و 0.906) بندا بلغ ثبا

ثريا إجيابيا  اءات التدريسية واستثارت الدافعية لدى التالميذ من قبل أستاذ الرتبية على الكفالتكوين القاعدي 
ضيةالبدنية و  أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ من خالل التخطيط للمواقف التدريسية املختلفة أعطته و، الر

ربة املهنية يف إمكانية التعامل مع هذه الكفاءات والتمكن منها، و قد أوصينا بضرورة إشراك األساتذة ذوي اخل
طري و اإلشراف على تكوين األساتذة اجلدد. 

ضيةمدرسالكفاءة، الكلمات املفتاحية :  اخلربة امليدانية، التكوين القاعدي.، الرتبية البدنية و الر
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The impact   of  both  the  experience  and the level  of  the  instruction
on the  competency  of  the teacher of the physical and sportive  education

at  the  secondary   school  when  performing the course

Summary
This  research  aims at shedding light on the competency  of the teacher of the
physical  and sportive education at the  secondary  school  when  performing
the course  (lesson) for such a  deal  we did suppose that the pratical experience
and the basic training  have  a  graet  importance  in  promoting  the
competency  of  the  teacher  when  dealing  with  his work we did relay on
the  descriptive  methodology  brushing  up a chosen  corpus  distinated to a
group of teachers  of  physical  and  sportive  education   taken from  some
wilayas. Of  algerian west. whom we did chose  at random. They were  250.
and  after. The study. We got  its results  by means  of measurement  device
that was  a questionnaire.that contained            Seven  axes  enchosing  77
articles. wich were  fixed  at  a  rate of 0,96.   After gathering of the results  and
their analysis statistacally we did conclude that both of the professional
experience  and the basic training  have a so positive impact on the
competencies of the. Teacher when  dealing  with work  as well as his pupils
when being thaught –more over this Practice  would  certainly enable the
teacher  to solve  any given complicated situation that  may hamper his duties
at last we did recommend to teachers  who  are mostly experienced to supervise
the ones  who are just  new (beginners )

Key_ words :
Competency _the teacher of physical and sportive education _the basic training
_the professional experience.
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:  مقدمة
التطور الذي يشهده العامل يف خمتلف جوانب احلياة، يفرض على مجيع املؤسسات و املرافق تغيري إن 

ت فالعامنطها اإلداري وحتسينه إىل األفضل، و من ضمنها املؤسسات الرتبوية،  مل اليوم يواجه الكثري من التحد
و املعلم هو أهم ركن من اليت تؤثر بشكل مباشر يف بنية التعليم و بيئته، و أهدافه و إسرتاتيجياته و مناهجه،

أركان العملية التعليمية، و ال ميكن ألي تطوير أن يؤيت مثاره إذا أغفل دور املعلم اختيارًا و إعدادًا و تدريباً 
املعلم يعترب من أهم القوى املؤثرة يف عملية التعليم بصفة خاصة ويف املوقف التعليمي بصفة عامة، وتقومياً. ف

فكم من منهج ال يراعي طبيعة النمو النفسي للتالميذ انقلب أداة تربوية مهمة يف يد معلم قدير، بينما قد 
، ص 1996مزية الغريب، (ر ينقلب منهج تربوي يف يد معلم غري كفء إىل خربات مفككة ال قيمة هلا

أحد أهم املدخالت البشرية للعملية التعليمية إن مل يكن أمهها على اإلطالق فهو العنصر "أيضاهوو. )59
(أبو يف حتقيق أهدافه على حنو أفضل و بكفاءة عاليةوالفعال و املؤثر يف مجيع مدخالت النظام التعليمي 

ضية ال يقل أمهية عن غريه من كما أن دو .)17، ص 2001النجا عز الدين،  ر مدرس الرتبية البدنية و الر
ا، وذلك نظرا لطبيعة املادة و خصوصيا ال الرتبوي بل قد يتعداه أحيا " و هنا يربز دور املدرسني يف ا

ا، كما يوجههم  االت اليت يتمّيزون  ضية يف اكتشاف املواهب وتوجيه الطلبة حنو ا الحرتام مدرس الرتبية الر
و من ،الذات و بناء شخصية متزنة و كما يرشدهم إىل كيفية  التغلب على ما يصادفهم من أمراض اجتماعية

تمع  ا اخلارجون عن ا عتباره من الشخصيات احملبوبة لدى الطلبة و املؤثرة فيهم وتصرفات شاذة يقوم 
صاغية مبا ينصحهم به. من ).151، ص 2008ى السايح حممد، (مريفت علي خفاجة، مصطفيلقى آذا

دة على أن يكون ملما بطبائع التالميذ،  أجل ذلك وجب أن حيصل هذا املدرس على قدر كبري من التعلم ز
وكيفية معاملتهم و طرق توصيل املعلومات إليهم و هذا حيتم عليه أن يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف 

يفقد مكانته العلمية و العملية بني تالميذه، و زمالئه وحميطه ميدان الرتبية و يف جمال ختصصه، حىت ال
لتمكن من الرتبوي. " و يعتمد هذا األمر يف املقام األول توافر املعلم اجليد واملتمكن من املهنة، واملقصود 

ال معرفة و سلوكا. لكفاءات املطلوبة يف هذا ا ال إبراهيم ( زكية إبراهيم كامل، نو املهنة هنا هو وعيه  
لتحقيق هذا فإن ذلك حيتاج إلعدادهم اإلعداد اجليد و).47، ص 2007شلتوت، مريفت علي خفاجة، 

قبل توليهم هلذه املهمة مبا يتفق مع عظم املسؤولية امللقاة على عواتقهم، وكذلك العناية بتدريبهم التدريب 
ملهارات ا ملرغوبة واملواصفات األدائية اجليدة اليت يتطلبها املناسب أثناء قيامهم مبهنة التدريس، و تبصريهم 

" فإن املعلم ال يستطيع أن ميارس أدواره منهم املوقف التدريسي للحصول على أفضل النتائج و جبودة عالية
ا ميكن أن ينحصر دوره يف تلقني  املنوطة به  إال إذا متكن من جمموعة الكفاءات األساسية و اليت بدو

ميا متجددا على الدوام، حيث إن منوه مرتبط متاما مبسألة املعلومات، و من  ن يكون  مث فان املعلم مطالب 
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و هذا ما توصلت إليه العديد من ).41ص،2011(مـضر عبد الباقي وآخرون، منوه العلمي و املهين. " 
سر الرواحي و مجع صر  ة حممد اهلنائيالدراسات، و دعت إليه كثري من البحوث نذكر من بينها دراسة 

دراسة راشد ، و ) 2011أمحد يوسف أمحد محدان (و دراسة ) 2012)، و دراسة حممد طياب (2013(
ضية كغريها من املواد تسعى لتحقيق األهداف الرتبوية 2010أبو الصواوين ( ). و مادة الرتبية البدنية و الر

" و ترتكز ايرة العصر بتطوراته العلمية و املعرفية العامة للمجتمع، و هلذا البد هلا من مواكبة األحداث، و مس
ت للمعلم كمرب و كمعدل للسلوك، و كمعاجل كفء، و على  املفاهيم احلديثة لرتبية املعلمني على الكفا
ت النوعية الستعماهلا يف تدريب املعلمني و توطيد أدائهم فيها، و تزويدهم  استنباط جمموعة من الكفا

ت العامة واخلاصة اليت تؤهلهم لقيادة العملية الرتبوية، و ليصبح لديهم الكفاءة ملواكبة مبجموعة من الكفاءا
زينب علي عمر، وغادة (على أسس حمددة و معروفة مسبقا. "إليهماملوكلة املهامالتطور يف املعرفة وتنفيذ 

ضية من جوانبها العلمية و و إن اإلملام مبادة الرتبية البدنية و الر.)115، ص 2008جالل عبد احلكيم 
إلضافة إىل اخلربة امليدانية و مهارة تقدميها و إيصاهلا للتالميذ هو العامل األول الذي جيب توافره يف  العملية 

ا ال تستطيع أن تزوده حبلول هذا املدرس. حيث أن " جودة برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة مهما كانت فإ
حية أخرى فمهما كانت مهارة املعلم و  لكل املشكالت اليت سوف تواج هه يف مواقع العمل الفعلية و من 

كفاءته فإنه ال يستطيع مسايرة التطورات السريعة و االنفجار املعريف وثورة املعلومات يف مادة ختصصه ما مل 
مج تدريب مستمرة و ما مل تزوده هذه الربامج مبهارات التعلم الذايت"  ( فؤاد علي يلتحق هذا املعلم برب

ضية من ).14، ص 2010العاجز، و أخرون،  إن املالحظ للواقع املعاش ملدرس الرتبية البدنية و الر
مشاكل مجة تعيقه يف أدائه ملهامه على أحسن وجه، من نقص يف التكوين واكتضاض يف األقسام، و قلة يف 

طويلة يف ميدان التدريس ملادة الرتبية الوسائل و املنشئات و غريها من املشاكل ومن خالل سنوات عديدة و
لتعليم الثانوي ومن خالل حضور الندوات و امللتقيات التكوينية رفقة املفتشني و زمالء  ضية  البدنية و الر
املادة، الحظنا أن هناك ضرورة جد ملحة لتقارب األساتذة اجلدد بزمالئهم األكثر خربة لتبادل املعارف و 

سناه أيضا من خالل نتائج عدة دراسات و حبوث سابقة من أن اخلربة امليدانية سامهت اخلربات، و هذا ما مل
قاسم حممد خزعلي و عبد اللطيف عبد يف الرفع من مستوى الكفاءة لدى األستاذ، و من هذه البحوث حبث 

صر بن صاحل )، و 2007)، و دراسة عمر بن عبد هللا مصطفى مغريب (2010الكرمي مومين ( دراسة 
). و للعمل على حل مشكلة البحث املطروحة  وجب علينا طرح التساؤل التايل: ما هي 2005القرين (

ضية للكفاءات يف إخراج الدرس يف ضوء متغريات املؤهل العلمي  درجة امتالك مدرس مادة الرتبية البدنية والر
و كأسئلة فرعية للدراسة:و سنوات العمل ؟  

خلربة املهنية املكتسبة؟هل كفاءة أستاذ الرتبي-1 ضية ترتبط  ة البدنية و الر
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هل التكوين القاعدي يسهم يف امتالك هذا املدرس لكفاءات التدريس؟-2
ضية ترتبط بنوع الشهادة املكتسبة؟-3 هل كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
:أهداف الدراسة

ذه الدراسة إىل التعرف على ضية للكفاءات نسعى من خالل قيامنا  درجة امتالك مدرس مادة الرتبية البدنية والر
يف إخراج الدرس يف ضوء متغريات املؤهل العلمي و سنوات العمل. 

خلربة املهنية املكتسبة.- ضية هلا ارتباط  معرفة إن كانت كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
ساب هذا املدرس للكفاءات التدريسية.معرفة إن كان التكوين القاعدي يسهم يف إك-
ضية ترتبط بنوع الشهادة املكتسبة.  -  التعرف إن كانت كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
:فرضيات الدراسة

الفرضية العامة: 
لغ األمهية يف الرفع من كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و ال ضية يف إخراج للخربة امليدانية، والتكوين القاعدي دور  ر

الدرس.
الفرضيات اجلزئية:

خلربة املهنية املكتسبة.ـ1 ضية يف إخراج الدرس هلا ارتباط  كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
م للكفاءات التدريسية.ـ2 التكوين القاعدي الذي يتلقاه األساتذة يسهم يف إكسا
ضية ـ3 يف إخراج الدرس ليس هلا ارتباط بنوع الشهادة املكتسبة.  كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر

 :الطريقة و األدوات
انطالقا من اإلشكالية املطروحة، فإن املنهج الوصفي هو األكثر مالئمة لإلجابة منهج البحث :- 

على التساؤالت املطروحة حول املوضوع.
يف دراستنا هذه على عينة من أساتذة مادة الرتبية البدنية ملرحلة التعليم عينة الدراسة : - اعتمد

ت الغرب اجلزائري ، وكان عددهم (  أستاذا ).250الثانوي ببعض وال
جماالت البحث  :- 
ال البشري :-1 ت الا ت الرتبية للوال ستة استطعنا حتديد العدد اإلمجايل نتيجة االتصال مبدير

لتايل حتديد العينة املناسبة للبحث لتوزيع االستبيان. ضية بكل والية  و  ألساتذة الرتبية البدنية و الر
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ال املكاين-2 ت من الغرب اجلزائري ا : لقد أجريت الدراسة امليدانية على مستوى ستة وال
وشنت، مستغامن و سيدي بلعباس. حيث وزع االستبيان على أساتذة هن : تلمسان  وهران، سعيدة عني مت

ت الستة. ت  هلذه الوال لثانو ضية  الرتبية البدنية و الر
ال الزماين:- 3 إىل غاية  شهر مارس من سنة 2014امتدت الدراسة من شهر فيفري ا

2015.
 : أدوات  و وسائل البحث
الدراسة النظرية: -

ملوضوع قيد الدراسةاإلملمن أجل الت ام أكثر  ملصادر و املراجع من الكتب و البحوث يف ا استعنا 
ضية و الكفاءات اليت جيب عليه  و املذكرات و اجلرائد اليت يدور حمتواها حول أستاذ الرتبية البدنية والر

ثري كل من اخلربة املهنية و الشهادة املتحصل عليها يف ا ته و  امتالكها، و مدى  لرفع من قدراته و إمكا
كفاءته اليت هي حمل اهتمام الدراسة. 

االستبيان:-
ت أو معلومات  أحد وسائل البحث العلمي املستعملة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيا

م.  م، و دوافعهم أو معتقدا حوال الناس أو ميوهلم أو اجتاها ان وجه ستبيهذهدراستنايفواستعناتتعلق 
ه يف حبوث و دراسات  عداده مستعينني يف ذلك مبا وجد ت. قمنا  لثاو ضية  ألساتذة الرتبية البدنية و الر

سبقت و تكييف ذلك مبا خيدم الدراسة احلالية.
للتحقق من قائمة االستبيان املقرتحة قمنا بعرض هذا األخري على جمموعة خرباء ـ صدق االستبيان: 1

كاترة من ذوي اخلربة و الكفاءة، و ذلك بغرض إبداء الرأي يف احملاور األساسية والفقرات من أساتذة ود 
ا غري  املكونة له، و مدى متاثل هذه األخرية و احملور املنتسبة إليه، و كذلك النظر يف تعديل أي عبارة يرو

مناسبة.    
الصدق يف عملية تقنني االستمارة، وهو ميثل الثبات العامل الثاين يف األمهية بعدـ ثبات االستبيان: 2

يعين أن تكون على درجة عالية من الدقة و اإلتقان فيما وضعت لقياسه، ألجل ذلك قمنا بتوزيع االستبيان 
أستاذا) و بعد أسبوعني أعيد توزيعه على نفس العينة بنفس املكان و 30يف املرحلة األوىل على عينة صغرية (

نتائج توصلنا إىل ما يلي :و بعد مجعنا للالتوقيت. 
لألداة ككل  :معامل الثبات

0.906معامل آلفاكرونباخ = 
0.887ر بعد التصحيح = 0.797ر  =
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) ميثل صدق أداة القياس ككل1جدول رقم (
الداللةمستوى الداللةمعامل االرتباطاحملاورالرقم
دال0.700.01الكفاءة العلمية و املعرفية01
دال0.730.01الكفاءة التدريسية و استثارة الدافعية02
دال0.710.01كفاءة التخطيط و صياغة األهداف03
دال0.630.01الكفاءة الشخصية و القيادية04
دال0.720.01كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف05
دال0.830.01كفاءة التقومي06
دال0.940.01التنمية املهنية07
--0.88األداة ككل-

بعد حساب اتساق البنود مع احملاور و احملاور مع أداة القياس مت حذف البنود غري املتسقة مع حماورها و بعد 
) بندا.77) بندا، أصبح يضم  : (88أن كان االستبيان يضم  : (

ة قبل و بعد دراسة األسس العلميةميثل احملاور و عدد البنود لألداة املوجهة لألساتذ)2رقم (جدول
عدد الفقرات بعد األسس العلميةعدد الفقرات قبل األسس العلميةاحملاور

فقرة09فقرة12الكفاءة العلمية و املعرفية
فقرة12فقرة13الكفاءة التدريسية و استثارة الدافعية
فقرة12فقرة12كفاءة التخطيط و صياغة األهداف

فقرة10فقرة12شخصية و القياديةالكفاءة ال
فقرة12فقرة14كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف

فقرة11فقرة12كفاءة التقومي
فقرة11فقرة13التنمية املهنية
بندا77بندا88جمموع البنود

ا موضوعية االستبيان:  سهلة وواضحة خالية من أثناء وضعنا لالستبيان كان احلرص منا على أن تكون فقرا
التعقيدات والصعوبة و التأويل، مفهومة من قبل األساتذة، و من أجل ذلك كانت الدراسة االستطالعية. 
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: إن اهلدف من الدراسة اإلحصائية هو التوصل إىل مؤشرات تساعد الباحث الدراسة اإلحصائية املعتمدة 
لت ايل احلكم عليها. ويرى الباحث جراء ذلك االعتماد على من أجل حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها، و

ملعادالت التالية : معامل ارتباط، النسبة املئوية، االحنراف املعياري اختبار حسن املطابقة   الطريقة اإلحصائية 
).²(كا
 : النتائج

ا و كان ذلك كما يلي:تطرقنا يف هذا الفصل إىل عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة مث مناقشته
عرض و مناقشة نتائج احملور األول (الكفاءات العلمية و املعرفية) :-1

موعات يف حمور الكفاءات العلمية و املعرفية) يبني اختبار أنوفا3جدول رقم ( للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

دالغري  1,906

56,489 3 169,466 موعات بني ا
29,644 225 6669,966 موعات خارج ا

228 6839,432 موع ا

موعات و داخلها يف حمور الكفاءات  يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية العلمية واملعرفية و الذي ال يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنو 

ضية للتعليم الثانوي. حيث يتضح لنا و من خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق  والر
ال وما ميكننا استنتاجه هنا أنه بني األساتذة يف الكفاءات العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية. 

ألساتذة يف الكفاءة العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية.يوجد فروق بني ا
الكفاءات التدريسية و استثارت الدافعية ) :   عرض و مناقشة نتائج احملور الثاين (-2

موعات يف حمور الكفاءات التدريسية  واستثارت ) يبني اختبار أنوفا4جدول رقم ( للمقارنة بني ا
الدافعية.

وى الداللةمست ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

دال عند 
0.05مستوى  3,007

122,358 3 367,074 موعات بني ا
40,692 225 9155,695 موعات خارج ا

228 9522,769 موع ا
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موعات و دا خلها يف كفاءات التدريس واستثارة يتضح من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
الدافعية، و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة. و ملعرفة أين يكمن هذا الفرق قمنا 

ه    بدراسة أقل فرق دال بني الفئات،  فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد
موعات يف 5جدول رقم ( ور الكفاءات التدريسية و استثارت حم) يبني أين يوجد الفرق بني ا

الدافعية.
ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ
1,08947
,95614

-1,96810

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
-1,08947
-,13333

*3,05758-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-,95614
,13333

-2,92424

س5أقل من 
س10أقل من س10أكثر من 

س15أكثر من 
1,96810

*3,05758
2,92424

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 
) 5من (يتضح من اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق يف املتوسطات احلسابية لكل من الفئة أقل

) سنة. لكن أظهرت النتائج 15) سنوات، و أكثر من (10) سنوات، و أكثر من (10سنوات وأقل من (
) سنة 15) سنوات و أكثر من (10) بني كل من أقل من (0.05وجود فرق دال عند مستوى الداللة (

ما اليت بلغت  (*15لصاحل أكثر من ( و هو فرق )3.05) سنة حيث تظهر قيمة الفرق بني متوسطا 
معنوي و له داللة إحصائية. مما ميكننا استنتاجه أن دخول األستاذ مباشرة من التكوين و مزاولته مهنة 
التدريس، يكون على اطالع و دراية مبا يقوم به  و أن تكوينه القاعدي قد ساعده على اكتساب كفاءات 

ا. لكن يالحظ أنه بعد ( سنوات، يظهر ركود لدى األستاذ جيعله ال )5التدريس واستثارت الدافعية والعمل 
) سنة تظهر الفروق 15) سنوات و أكثر من (10يهتم بتنمية هذه الكفاءات، و لكن وبعد أكثر من (

) سنة. و هذا ميكن تفسريه على أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ 15) و أكثر من (10لصاحل عينة أكثر من (
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لتايل ميكن اكتساب من املواقف التدريسية املختلفة هي  اليت أعطته إمكانية التعامل مع هذه الكفاءات. و
هذه الكفاءات من خالل التكوين القاعدي لألستاذ.  كما ميكن اكتساب هذه الكفاءات واستغالهلا خالل 
املمارسة امليدانية، فاألستاذ و خالل ممارسته مهنة التدريس مير عري عدة حمطات ومواقف و تقف أمامه عدة 

ت ميدانية، إن مع التالميذ أو الوسط الرتبوي أو املنهاج أو الوسائل و اإلمكانيات املتاحة.ص عو
كفاءات التخطيط و صياغة األهداف) :عرض و مناقشة نتائج احملور الثالث (-3

موعات يف حمور كفاءات التخطيط وصياغة األهداف) يبني اختبار أنوفا6جدول رقم ( للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

دال عند 
0.05مستوى 

5,497

262,449 3 787,348 موعات بني ا
47,743 225 10742,076 موعات خارج ا

228 11529,424 موع ا

موعات و داخلها يف  و الذي يبني الفرو من خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول أعاله  ق بني ا
التخطيط  و صياغة األهداف. و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة وملعرفة أين كفاءات

ه يكمن هذا الفرق قمنا بدراسة أقل فرق دال بني الفئات، فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد

موعات يف ) يبني أين يوجد الفرق بني 7جدول رقم ( حمور كفاءات التخطيط و صياغة األهداف.ا
ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ

*3,47719
3,41342
-,47129

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
*3,47719-

-,06377
*3,94848-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-3,41342
,06377

*3,88472-

س5أقل من 
س10أقل من س10أكثر من 

س15أكثر من 
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,47129
*3,94848
*3,88472

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 
) 0.05وى الداللة () يتضح وجود فرق دال عند مست41من خالل النتائج املقدمة يف اجلدول (

موعة أقل من ( حيث تظهر قيمة الفرق بني ).5) سنوات لصاحل أقل من (10) سنوات و أقل من (5بني ا
ما اليت بلغت (* ) و هو فرق معنوي و له داللة إحصائية. كذلك هناك فرق دال عند مستوى 3.47متوسطا

موعة أقل من ( موعة أكثر10الداللة بني ا موعة أكثر من 15من () سنوات و ا ) و هذا لصاحل ا
ما (*15( ). كما جند أنه يوجد فرق دال عند مستوى 3.94) سنة و اليت تظهر قيمة الفرق بني متوسطا

موعة األخرية و مها جمموعة أكثر من ( موعة الثالثة و ا ) سنة و 15) سنوات وأكثر من (10الداللة بني ا
ما (*) سنة، حيث تظهر قيمة الفرق بني 15هذا دائما لصاحل أكثر من ( ) و هذا أيضا فرق 3.88متوسطا

معنوي و له داللة إحصائية و هذا ما ميكننا القول عنه و تفسريه إىل أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و 
بعد التحاقه مبهنة التدريس يف أعوامه األوىل يكون مهتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها و 

وينه القاعدي الذي ساعده يف اكتساب هذه الكفاءات.هذا ما ميكن إرجاعه لتك
) :الشخصية و القيادية الكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور الرابع ( -4

موعات يف حمور الكفاءات ) يبني اختبار أنوفا8جدول رقم (  الشخصية و القيادية.للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

غري دال 2,833

99,056 3 297,167 موعات بني ا
34,967 225 7867,584 موعات خارج ا

228 8164,751 موع ا

موعات و داخلها يف حمور  الكفاءات يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية الشخصية  و القيادية، و الذي ال

ضية يف  ضية   و هذا ما ميكن تفسريه إىل أنه ال يوجد اختالف بني أساتذة الرتبية البدنية و الر البدنية والر
ريه إىل أن شخصية حمور الكفاءات الشخصية و القيادية تعزى لعامل اخلربة املهنية لديهم. و هذا ما ميكننا تفس
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بت يف معامالته اإلنسانية مع التالميذ و الوسط الرتبوي، حيرتم  هذا األخري ال تتغري مع الوقت، و أنه 
ينمي عند هم االجتاهات اإلجيابية مثل احلرص شخصية التالميذ بغض النظر عن مستواهم و سنهم، و 

م و حل مشاكلهم. فهذا ال ينمي عندهم القدرة على القيادةللوصول إىل اإلبداع، كما ، و يسعى ملساعد
سواءا كان حديث العهد مبهنة التدريس أو لديه عدة سنوات يف التدريس يتغري عنده مع مرور الزمن، فاألستاذ

ال تتغري نظرته، و مواقفه، و معامالته اإلنسانية اجتاه ذلك.
). ال و إدارة الصفاالتصال الفعكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور اخلامس (-5

موعات يف حمور كفاءات ) يبني اختبار أنوفا9جدول رقم ( االتصال الفعال و إدارة للمقارنة بني ا
الصف

مستوى الداللة ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

دال عند مستوى 
0.05 4,207

175,040 3 525,120 موعات بني ا
41,605 225 9361,177 موعات خارج ا

228 9886,297 موع ا

موعات و داخلها يف كفاءات االتصال الفعال و  يتضح من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
يكمن هذا الفرق قمنا إدارة الصف و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة. و ملعرفة أين

ه    بدراسة  أقل فرق دال بني الفئات، فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد

موعات  يف ) يبني أين يوجد الفرق بني10جدول رقم ( االتصال الفعال و إدارة حمور كفاءات ا
الصف.

ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ
1,86316
2,06751
-1,58533

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
-1,86316
,20435

*3,44848-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-2,06751 س5أقل من  س10أكثر من 
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-,20435
*3,65283-

س10أقل من 
س15أكثر من 

1,58533
*3,44848
*3,65283

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 

) 5لكل من الفئة أقل من (يتضح من اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق يف املتوسطات احلسابية
) سنة. لكن أظهرت النتائج 15) سنوات، و أكثر من (10) سنوات، و أكثر من (10سنوات وأقل من (

) سنة 15) سنوات و أكثر من (10) بني كل من أقل من (0.05وجود فرق دال عند مستوى الداللة (
ما ال15لصاحل أكثر من ( ) و هو فرق 3.44يت بلغت  (*) سنة حيث تظهر قيمة الفرق بني متوسطا

موعة أكثر من ( ) 10معنوي و له داللة إحصائية. كما جند أنه يوجد فرق دال عند مستوى الداللة بني ا
موعة أكثر من ( ) سنة، حيث تظهر قيمة الفرق بني 15) سنة و هذا دائما لصاحل أكثر من (15سنوات وا

ما (* ه داللة إحصائية. مما ميكننا استنتاجه أن دخول األستاذ ) وهذا أيضا فرق معنوي و ل3.65متوسطا
مباشرة من التكوين و مزاولته مهنة التدريس  يكون على اطالع و دراية مبا يقوم به، و أن تكوينه القاعدي قد 

ا. لكن يالحظ أنه بعد (االتصال الفعال و إدارة الصفساعده على اكتساب كفاءات  ) 5و العمل 
د لدى األستاذ جيعله ال يهتم بتنمية هذه الكفاءات، و يظهر عليه التقاعس ولكن و بعد سنوات، يظهر ركو 

) سنة. و هذا ميكن 15) سنة تظهر الفروق لصاحل عينة أكثر من (15) سنوات و أكثر من (10أكثر من (
إمكانية التعامل مع تفسريه على أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ من املواقف التدريسية املختلفة هي اليت أعطته 

لتايل ميكن اكتساب هذه الكفاءات من خالل التكوين، حيث ميكننا إرجاع ذلك دائما  هذه الكفاءات. و 
ال و تطلعاته وحبه  للنجاح يف بداية  مهامه، فسعيه للنجاح يف امتحان التثبيت، و  حلداثة عمله يف ا

ت اليت يقدمها له زمالؤه األقدم منه، كل هذا يعطيه استفادته من توجيهات املفتش ومالحظاته، مع اإلعا
بعض الدفع يف جمال التدريس ويقوي عزميته. كما ميكن اكتساب هذه الكفاءات و حسن استغالهلا خالل 
املمارسة  امليدانية. فتعامل األستاذ الدائم مع التالميذ، و مروره بتجارب ميدانية، تكسبه ال حمالة معلومات و 

و كيفية جذب التالميذ للدرس و تشويقهم ية التعامل مع التالميذ و ضبط الصف والتحكم فيهمعارف يف كيف
له.
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). التقوميكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور السادس (-6
موعات يف حمور كفاءات) يبني اختبار أنوفا11جدول رقم ( التقومي.للمقارنة بني ا

مستوى 
الداللة ف  احملسوبة

املربعاتجمموع 
درجة احلرية

جمموع املربعات

غري دالة 1,490

65,955 3 197,866 موعات بني ا
44,254 225 9957,129 موعات خارج ا

228 10154,996 موع ا

موعات و داخلها يف حمور كفاءات التقومي   يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ضية. و أن والذي ال يظ هر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية و الر

م، و بنفس الطريقة ودون حتيز  هؤالء األساتذة حيافظون على مر السنني على نفس الوترية يف تقوميهم لتالمذ
سئلة التالميذ، و يستخدمون أساليب تقومي متنوع م يهتمون  مأو متييز وأ يستخدمون نتائج التقومي ة. كما أ

يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ، مع مراعاة الفروق الفردية عند تقوميهم هلم ويستخدمون أساليب تقومي 
لديهم املهارة يف تشخيص نقاط متنوعة      (تشخيصي، تكويين، حتصيلي) للحكم على أداء التالميذ، و

ال القوة و الضعف يف حتصيل التالم يذ. هذه الكفاءات التقوميية جندها ال تتغري مع مرور السنوات يف ا
التدريسي لدى األستاذ ألن التقومي جيب أن يكون عادل و منطقي و خال من التحيز و العاطفة كل هذا 

يصب يف سبيل إجناح العملية التعليمية.
). نية التنمية املهكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور السابع (  - 7

موعات يف حمور كفاءات) يبني اختبار أنوفا12جدول رقم ( التنمية املهنية.للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

غري دال 1,967

140,331 3 420,992 موعات بني ا
71,358 225 16055,576 موعات خارج ا

228 16476,568 موع ا

موعات و داخلها يف حمور كفاءات التنمية  يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ضية. و  املهنية و الذي ال يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية والر

حمتوى نني و بشكل فعال يف الندوات و امللتقيات التكوينية، و أنأن هؤالء األساتذة يشاركون على مر الس
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امللتقيات يسهم يف حتسني كفاءة األستاذ و يشجعه على العمل أكثر، كما أن توصيات امللتقيات تتوافق مع 
الواقع املهين لألستاذ و أن عدد الدورات التكوينية كايف لتحسني املستوى املعريف و كفاءة األستاذ، و هذا

السنوات الطويلة يف ميدان التدريس وغريهم. فالكل مطالب حبضور هذه حسب آراء األساتذة أنفسهم ذوي 
ملشاركة الفعالة فيها واالستفادة منها. الندوات و امللتقيات، و الكل معين 

عرض و حتليل نتائج استبيان األساتذة حسب متغري الشهادة.  –2
موعتني غري متساويتني ماسرت و ليسانس) يبني نتائج اختبا13جدول رقم ( ر (ت)  للمقارنة بني ا

ماسرتليسانسإختبار ليفن
قيمة  ت     

احملسوبة
قيمة  ت  

اجلدولية
نوع 
الفرق Fف  

Sig
عسعسالداللة

الكفاءات العلمية 
واملعرفية

0.420.5134,705,435,435,551.57

1.66
غري 
دال

الكفاءات التدريسية         
و استثارت الدافعية

1.000.3145,806,096,096,661.01

كفاءات التخطيط             
و صياغة األهداف

1.470.2747,766,846,847,240.11

الكفاءات الشخصية             
و القيادية.

5.340.2241,026,656,655,620.7

تصال كفاءات اال
الفعال    و إدارة 

الصف
0.10.7548,946,566,566,610.51

4.660.0343,586,066,067,020.44كفاءات التقومي

0.450.5036,338,548,548,331.11كفاءات التنمية املهنية

)، 1.57) و(0.11(من اجلدول أعاله و حيث جند أن قيمة (ت) احملسوبة جاءت عند مجيع احملاور بني 
و اليت أتت أقل من (ت) اجلدولية و الذي يظهر لنا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الكفاءات لدى 
ضية تعزى ملتغري الشهادة املتحصل عليها من طرف هؤالء األساتذة، حيث كانت  أساتذة الرتبية البدنية و الر

بة جاءت يف حمور الكفاءات العلمية و املعرفية حيث الفروق متقاربة جدا، و جند أن أعلى قيمة (ت) احملسو 
). ما ميكننا إرجاعه إىل أن هناك 1.66) وهي قريبة جدا من قيمة (ت) اجلدولية اليت بلغت (1.57بلغت (
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ألساتذة  بعض التفاوت لدى األساتذة احلاصلني على شهادة املاسرت يف الكم املعريف و املعلومايت مقارنة 
عموما، و ما ميكننا استنتاجه أن عامل احلاصلني على شها دة الليسانس. لكن جند أن املستوى كان متقار

ثري ظاهر على الكفاءة التدريسية ألستاذ  الشهادة (ليسانس أو ماسرت أو غريها من الشهادات) ليس له 
ضية. و هذا ما ميكننا إرجاعه إىل كون مجيع األساتذة يتلقون تك م ملواجهة الرتبية البدنية و الر وينا يدفع 

م التعليمية، و مجيعهم يقومون  متطلبات التدريس، و يدرسون موادا برجمت خصيصا ليتمكنوا من أداء واجبا
بدورات تدريبية أثناء التكوين تعينهم على أداء مهامهم التعليمية و التدريسية على أحسن وجه و تضعهم أمام 

لتفسري التايل و الذي مفاده أن جل األساتذة و بعد تلقيهم للتكوين األمر الواقع. و ما يدفعنا أيضا لوضع ا
القاعدي سواءا يف شهادة الليسانس أو املاسرت أو غريها من الشهادات يكون االختالف يف بعض املواد و 
ا أصحاب شهادة املاسرت، لكن و مبجرد  دة إىل بعض التخصصات اليت قد حيظى  التعمق يف دراستها ز

هنة التدريس و الدخول للميدان و ما حيمله من واقع غري الذي كان يتوقعه أو ينتظره يدخل هذا التوجه مل
األستاذ ليعمل على إجياد احللول املناسبة لكل موقف تدريسي مستعينا بكل ما لديه من معرفة و ما مجعه غريه 

كفاءات يكتسبها األستاذ من من الذين سبقوه يف امليدان. و ما ميكننا استخالصه بعد كل هذا أن هذه ال
خالل التجربة والعمل امليداين و املمارسة للنشاط التدريسي و أن هذه الشهادة و التكوين ما هو إال بداية 

مساعدة لطريق طويلة وشاقة.
املناقشة

، و مما سبق ذكره ميكننا تفسري هذا املتحصلمن خالل النتائج اإلحصائيةالتحليالتاستنادا إىل 
لتايل ميكنه و عرب السنوات الطويلة يف ميدان التدريس يكتسب األستاذ خربة و جتربة ميدانية، إىل أنه و 

دى  يدفعنا للقول أن  اكتساب هذه الكفاءات و التحكم فيها من خالل املمارسة امليدانية. و هذا ما 
ت و دورات تكوينية      و األستاذ و بعد سنوات طويلة يف ميدان التدريس، و من خالل مروره بعدة ملتقيا

من خالل عمله امليداين مع التالميذ، و الوسط الرتبوي، و غري ذلك من التجارب امليدانية اليت يكتسبها يف 
ت التعلم، كما حقل التعليم و التدريس، يكتسب هذا األخري خربة ميدانية يف جمال التدريس و تذليل صعو

يئة الدرس جلذب انتباه التالمي ذ و استثارة  دافعيتهم للتعلم و حتفيزهم على ذلك، كما يتحكم يف جييد 
استخدام الوسائل الرتبوية التعليمية املناسبة اليت تساعد يف أداء املهارة احلركية بكفاءة عالية و غري ذلك من 

ال  ضف إىل هذا اكتساب خربة ميدانية يف جمال ختط يطه املهارات و الكفاءات اليت يكتسبها يف هذا ا
للدروس و صياغة أهدافها، حيث و مبرور السنني يصبح من السهل عليه مراعاة ميول و اهتمامات التالميذ 
عند ختطيطه للدروس، كذلك وضع خطط بديلة حال عدم جناعة اخلطة املوضوعة، مع  اجلودة يف تسخري 

التخطيط. كما و أنه بعد عدة الوسائل و اإلمكانيات املتاحة، و غري هذا من الكفاءات واملهارات يف جمال 
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غري ذلك سنوات يف جمال التدريس أيضا جيد سهولة يف التعامل مع التالميذ، و يتحكم يف سريورة الدروس، 
دىمن كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف. راشد)، و 2012حممد طياب (منكلإليهو هذا ما 

م و يف)، 2010للطيف عبد الكرمي مومين (. مع قاسم حممد خزعلي وعبد ا(2010)صواوين. أبو دراسا
يتضح لنا و من خالل كما.)12، ص2004يؤكد هذا أيضا (حممد سعد زغلول، و  مصطفى السايح، 

النتائج الظاهرة أنه ال يوجد فروق بني األساتذة يف الكفاءات العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية، و  
لنسبة  للكفاءات الشخصية والقيادية، و كفاءات التقومي، و كفاءات التنمية املهنية. وميكننا كذلك الشيء 

م و، و تتكون لديهم نفس املعلومات التكوينتفسري ذلك أن جل األساتذة يتلقون نفس  املعارف، كما أ
م للتالميذ و الوسط الرت و املنهاجيعملون على تنفيذ نفس الربامج  بوي ال تتغري مع ضف إىل هذا أن معامال

بتة يف معامالته.  هذا ثبات األستاذ يف تقوميه للتالميذ، دون تغري و ال ومعالوقت،  و أن شخصية األستاذ 
احنياز. و ما نستنتجه هنا أيضا أن هذه الكفاءات قد يكون االختالف فيها نسيب و من شخص آلخر و هذا 

به ملمارسة املهنة، و السعي لالرتقاء مبادة الرتبية البدنية حسب إمكانيات كل أستاذ وتطلعاته، مع إرادته و ح
ضية. والر

كما ميكننا القول أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و بعد التحاقه مبهنة التدريس يف أعوامه 
األوىل يكون مهتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها و هذا ميكن إرجاعه لتكوينه القاعدي 

رات املفتش املتكررة له و خاصة يف هذه اآلونة ال إلضافة إىل ز ذي ساعده يف اكتساب هذه الكفاءات، 
جتياز امتحان الكفاءة. و هذا ما يتفق و آراء كل من (حمسن حممد درويش محص  وخاصة اهتمامه 

).13، ص 2013
ملاسرت يف الكم املعريف كما الحظنا أن هناك بعض التفاوت لدى األساتذة احلاصلني على شهادة ا

عموما  و ما  ألساتذة احلاصلني على شهادة الليسانس. لكن جند أن املستوى كان متقار واملعلومايت مقارنة 
ثري ظاهر على  ميكننا استنتاجه أن عامل الشهادة (ليسانس أو ماسرت أو غريها من الشهادات) ليس له 

ضية. و هذا ما ميكننا إرجاعه إىل كون مجيع األساتذة يتلقون الكفاءة التدريسية ألستاذ الرتبية البدني ة و الر
م  م ملواجهة متطلبات التدريس، و يدرسون موادا برجمت خصيصا ليتمكنوا من أداء واجبا تكوينا يدفع 

سية على التعليمية، و مجيعهم يقومون بدورات تدريبية أثناء التكوين تعينهم على أداء مهامهم التعليمية والتدري
قاسم حممد خزعلي و عبد أحسن وجه و تضعهم أمام األمر الواقع. و هذا ما توصلت إليه كل من دراسة (

)).2009مر السلمي ())، و( 2010اللطيف عبد الكرمي مومين (
 : خالصة
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ضيةجاء يف نتائج الدراسة أن  للخربة امليدانية دور كبري يف إكساب أستاذ الرتبية البدنية و الر
كفاءات التدريس و استثارت الدافعية، و كفاءات التخطيط و صياغة األهداف، مع كفاءات االتصال 

ثري على كفاءة وإدارة الصف. كما استنتجنا أن املؤهل العلمي والفعال  الشهادة املتحصل عليها ليس هلا 
ضية. و قاه األستاذ يف املعاهد واجلامعات، أن هذه الشهادة و التكوين الذي يتلأستاذ الرتبية البدنية و الر

ا مشواره التدريسي و التعليمي و يرجع هلا   ا ليبدأ  ما هو إال مادة خام يستثمرها األستاذ، و يستعني 
كلما دعى األمر لذلك. كما ميكننا القول أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و بعد التحاقه مبهنة 

هتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها مع اكتسابه التدريس يف أعوامه األوىل يكون م
ا و هذا ميكن إرجاعه لتكوينه القاعدي الذي ساعده االتصال الفعال و إدارة الصفلكفاءات  و العمل 

رات املفتش املتكررة له و خاصة يف هذه اآلونة، و احتكاكه  إلضافة إىل ز يف حتصيل هذه الكفاءات، 
جتربة ميدانية أكرب.مبن لديهم 
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