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إلى كل من علمني حرفا وأكسبني علما ومنحني رأيا وقدم لي 
  . إلى كل األساتذة والدكاترة و .نصحا

  .جامعيةوالى كل األصدقاء واألحباب وباألخص زمالء الدراسة ال
  .إلى كل إخوتي  والى كل العائلة كبيرا وصغيرا

إلى من تعب وكد وجد من أجل تكويني، إلى قدوتي في الحياة أبي 
  .العزيز

علي بحنانھا، إلى رمز الحب  من ألھمتني بقلبھا وعطفت إلى
  .والعطاء أمي الحبيبة

  .صدق هللا العظيم) 23(اآلية 

أغلى ما  إلىمن ربياني ووفقا في محنتي  إلىأھدي ثمرة جھدي   
ينبوع الدفء والحنان ومنبع األمن واألمان   إلىلدي في الوجود 

من قال فيھما هللا سبحانه  إلىمن سھال لي طريق النجاح  إلى
  ..."وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا:"وتعالى

  اإلھداء

 



 

  

 الدعاء
  بسم هللا الرحمن الرحيم

خلق ) 2(علم القرآن)1(الرحمان«
الشمس والقمر ) 4(علمه البيان)3(اإلنسان
  ») 6(والنجم  والشجر يسجدان)5( نبحسبا

      صدق هللا العظيم

  سورة الرحمن  

قال :قال) رضي هللا عنه(عن أبي ھريرة
من سلك ):"صلى هللا عليه وسلم(رسول هللا

طريقا يلتمس فيه علما سھل هللا له به طريقا 
       " إلى الجنة

         رواه مسلم



  
  

  الشكر والتقدير
  هذا العمل    إتمامنشكر اهللا سبحانه وتعالى على التوفيق والنجاح في         

فنعم المولى ونعم النصير رب العطاء ذو النوال العظيم الذي عمرنا    المتواضع  

إلى األستاذ  الجزيل    نتقدم بالشكر  بفضله فكان لنا في عملنا العون األول واألخير

الذي لم يبخل علينا بأية صغيرة  أو كبيرة منذ  "  أحمد بن قـالوز تواتي" المشرف  

  .على هذه المذكرة توليه اإلشراف

نصائح  الذين كان لهم الدور في دعمنا بال  األساتذة والدكاترة  كما نشكر كل  

  .والمعلومات طيلة بحثنا هذا، وأخص بالذكر األستاذ جغدم بن ذهيبة

  .إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث       

  

  

  

  



  :       مقدمة

تعمل التربية البدنية والرياضية كباقي المواد األخرى على تنمية وبلورة شخصية الفرد من 

جميع النواحي الحركية منھا والنفسية واالجتماعية، معتمدة في ذلك على النشاط الحركي 

  .يةالذي يميزھا والذي يأخذ مداه من األنشطة البدنية والرياضية، كداعمة ثقافية واجتماع

فھي تمنح المتعلم رصيدا صحيحا يضمن له توازنا سليما من جميع النواحي، وتعايشا منسجما 

مع المحيط الخارجي متبعة سلوكيات فاضلة تمنحه فرصة االندماج الفعلي ورغم كل ھذا فقد 

حكم عليھا مسبقا كثير من األحيان من خالل األنشطة الرياضية على أنھا لعبة وترفيه، أو 

يعة للوقت وال مجال حتى إلدراجھا ففي المجال التربوي، غير أنھا الدولة في أنھا مض

السنوات األخيرة تفطنت لھذا وأعطتھا عناية فائقة على غرار المواد األخرى كان والبد من 

إعادة النظر في البرنامج التعليمي واستبداله بمنھاج يتماشى وطموحات المادة من جھة، 

وم التربية والتدريس من جھة أخرى، بما يضمن لھا مسايرة والتطورات في ميادين عل

المستجدات التي طرأت على العالم بصفة عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، ومن بين 

التغيرات التي  أحدثتھا الوزارة ھي طريقة التدريس، بحيث تغيرت من التدريس باألھداف 

من منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم  اإلجرائية إلى التدريس بالكفاءات وھو االنتقال

عن طريق الممارسة والوقوف على مدلول المعارف ومدى أھميتھا في الحياة اليومية للفرد 

وبذلك ھي تجعل التلميذ محورا أساسيا لھا وتعمل على إشراكه في مسؤوليات القيادة وتنفيذ 

  .عملية التعلم

ية مستفادة من الحياة في صيغة مشكالت ترمي وتقوم أھدافھا على اختيار وضعيات تعليم

عملية التعلم إلى حلھا باستعمال المعارف واألدوات المناسبة، وتسخير المھارات الحركية 

  .الضرورية

وإن عملية التدريس الناجحة تحدث نتيجة االنسجام بين الھدف المطلوب،ن وبين ما يحدث 

والرياضية، ولغرض التوصل إلى حالة حقيقة وبصورة فعلية خالل حصة التربية البدنية 

االنسجام والتوافق ھذه يجب على المدرس معرفة وامتالك القدرة على توجيه وإدارة عدد من 

  .العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز حالة االنسجام أو إعاقتھا



    :إشكالية البحث -1

تى العلوم، بما فيھا المؤسسات مع التطور التكنولوجي الذي تعيشه المجتمعات الحديثة في ش

التربوية والھياكل بتعدد ميادينھا وتخصصاتھا، وألجل مواكبة ھذا التطور وجب علينا تكوين 

جيل المستقبل حتى يكون قادرا على قيادة المجتمع إلى تحقيق مختلف حاجاته سواء كانت 

ينكر التغير الذي طرأ  المادية أو النفسية أو األمنية واالقتصادية، إذ ال يمكن ألي شخص أن

على ميدان التربية البدنية والرياضية، والذي أصبح بمثابة شيء جوھري في المجتمعات 

المتقدمة، وذلك لما يلعبه من دور بارز وفعال في إنشاء جيل صالح، سواء كان عقليا أو 

دف بدنيا، ولتحقيق ھذا الغرض شرعت الوزارة بتعديالت جديدة على البرامج الدراسية بھ

إيجاد الطريقة المالئمة للتدريس والتي تتالءم مع الواقع المدرسي ومن ھنا، جاء التدريس 

بالمقارنة بالكفاءات الذي أدخلته وزارة التربية الوطنية في برامج التربية البدنية والرياضية، 

ان ولكن ظھرت ھناك عدة عقبات في سبيل التطبيق الفعلي لھذه المقاربة بالكفاءات في الميد

والتي من بينھا عدم تمكن األستاذ من تطبيقھا، والشيء الذي دفع بالطالبين الباحثين إلى 

واقع تدريس التربية البدنية والرياضية من وجھة نظر أستاذ  التربية البدنية "البحث في 

  :والرياضية بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات وعليه تم طرح التساؤالت اآلتية

  :التساؤل العام -1-1

ما ھو واقع تدريس التربية البدنية والرياضية من وجھة نظر أستاذ التربية البدنية والرياضية 

  بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات؟

  :األسئلة الفرعية -1-2

 ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية لديه قابلية التكيف والتصرف؟ •

 ية والرياضية لديه القدرة على التعامل مع المقاربة بالكفاءات؟ھل أستاذ التربية البدن •

ھل لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية القدرة على التخطيط في ضوء المقاربة  •

 بالكفاءات؟

 



  

  

  

  

  

  
  

    



  
  

 
 

 

 



 الفصل األول

  .درس التربية البدنية والرياضية

 .مقدمة -

 .مفھوم التربية البدنية والرياضية - 1-1-1

 .أھداف التربية البدنية والرياضية - 1-1-2

 .األسس التربوية العامة للتربية البدنية والرياضية - 1-1-3

  .أسس اإلدراك والفعالية -1- 1-1-3

 .أسس المشاھدة -2- 1-1-3

 .ية درس التربية البدنيةماھية وأھم -3- 1-1-3

 .ماھية وأھمية درس التربية البدنية والرياضية - 1-1-4

 .واجبات درس التربية البدنية والرياضية - 1-1-5

 .أغراض درس التربية البدنية والرياضية - 1-1-6

 .ھيكل درس التربية البدنية والرياضية - 1-1-7

 .األدوات واألجھزة المستخدمة في درس التربية البدنية والرياضية - 1-1-8

 .خاتمة -

 

 

 

 

 

 



  صل الثانيالف

  المقاربة بالكفاءات
  .مقدمة

  مفھوم الكفاءة  1.2.1

  خصائص الكفاءة 1.2.2

  أنواع الكفاءات 1.3.2

  مستويات الكفاءة حسب فترات التعلم  .4. 2. 1

  توجيھات عملية في تحديد الكفاءات. 1.5.2

  الكفاءة وأھداف التعلم. 1.6.2

  اءاتإستراتيجية التعليم و التعلم بمقاربة الكف. 1.7.2

  عناصر اكتساب الكفاءة خالل عملية اإلنجاز. 1.8.2

  الكفاءات التدريسية. 9. 2. 1

 الوسائل التعليمية في سياق التدريس بالكفاءات - 1.10.2

  

  

 
 



  الفصل الثالث 

  .أستاذ التربية البدنية والرياضية

 .مقدمة

  .تعريف المدرس - 1-3-1

  .العوامل الواجب توفرھا في المدرس - 1-3-2

  .صفات المدرس - 1-3-3

  .األدوار األساسية للمدرس - 1-3-4

  .قواعد عامة للتدريس - 1-3-5

  .عالقة المدرس بالغير - 1-3-6

  .نصائح عامة للمدرس - 1-3-7

  .خاتمة - 1-3-9

 
 

 

 



  الفصل الرابع

  الدراسات المشابھة

  .مقدمة

  .مذكرة ما جيستر من إعداد الطالب جغدم بن ذھيبة -1-4-1

  .مذكرة ليسانس من إعداد الطلبة حدبي لزھاري، بوزيد عبد الكريم، قصاد مھدي -1-4-2

  .مذكرة ليسانس من إعداد الطلبة فرحاني حسين وعقبوبي حبيب -1-4-3

  .1998مذكرة ماجستير من إعداد الطالب بن قناب الحاج، جامعة مستغانم  -1-4-4

  .د ومعيرش توفيق وسعدات سليمةمذكرة ليسانس من إعداد الطلبة لخضر محم -1-4-5

  

 
 
 

 



 الفصل األول 

  منھجية البحث وإجراءاته الميدانية

  مقدمة 

 منھج البحث  - 2-1-1

 عينة البحث  - 2-1-2

 مجالت البحث  - 2-1-3

 المجال البشري  -1- 2-1-3

 المجال الزمني  -2- 2-1-3

 المجال المكاني  -3- 2-1-3

  أدوات البحث  - 2-1-4

  المراجع العربية المصادر و -1- 2-1-4

  المقابالت الشخصية -2- 2-1-4

 االستبيان-3- 2-1-4

  الدراسة اإلستطاعية - 2-1-5

  األسس العلمية لالختبارات  - 2-1-6

  ثبات االستبيان -1- 2-1-6

  صدق االستبيان -2- 2-1-6

 موضوعية االستبيان -3- 2-1-6

 التجربة األساسية - 2-1-7

 الضبط اإلجرائي للمتغيرات  - 2-1-8

 الوسائل اإلحصائية  - 2-1-9

 صعوبات البحث  -2-1-10

 . الخاتمة 

  



  الفصل الثاني

 

  .عرض وتحليل النتائج ومناقشتھا

 

 

 

 

  تمھيــــــد

  عرض وتحليل النتائج االستبيان -2-2-1

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث 

 مناقشة فرضيات البحث واالستنتاجات والتوصيات

 تمھيـــد 

  االستنتاجات - 2-3-1

  مناقشة فرضيات البحث - 2-3-2

  الخالصة العامة - 2-3-3

  التوصيات - 2-3-4

  

  

  

  

  

 



  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  معھد التربية البدنية والرياضية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 

 استبــــيـــــان

  

العلمي  را لمستواكمبالمرحلة الثانوية نظ إلى السادة أساتذة التربية البدنية والرياضية

التربية البدنية والرياضية يشرفنا أن نضع بين أيديكم ھذا  اختصاصوخبرتكم في مجال التعليم 

واقع تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء المقاربة " االستبيان الذي يعالج موضوعنا 

ت بكل صدق وموضوعية المرحلة الثانوية، نرجو منكم اإلجابة على المحاور والعبارابالكفاءات ب

وبتالي تقديم خدمة للبحث التربوي والمدرسة الجزائرية بشكل عام، خاصة مع التغيرات التي 

  .أحدثت لطريقة التدريس ونقصد بذلك المقاربة بالكفاءات

  

  

  

  األستاذ المشرف:                                                                  من إعداد الطالبين

بن قالوز تواتي                أحمد  -بوراس توفيق                                                                •

  

  

  

  



  .التي تختارھا اإلجابةأمام ) ×(ضع العالمة 

  .التكيف والتصرفقابلية : المحور األول

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة قليلة 

  جدا

            تفھم بسرعة اقتراحات اآلخرين

            تقبل المسؤولية لإلسھام في موقف ما

            تتحدى المواقف الصعبة

            تتعاطف مع مصاعب اآلخرين

تعرف قواعد السلوك بدرجة تجنبك 
  اإلحراج

          

تعرف متى تكون حادا ومتى تكون 
  مرحا

          

  

  .المقاربة بالكفاءات: المحور الثاني

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة جدا

ي اللياقة البدنية يراع تصوغ مؤشر الكفاءة الذي
  .للتالميذ

          

 مع المھارةتصوغ مؤشر الكفاءة الذي يتناسب 
  .الحركية

          

            . وزع األھداف مع المادة التدريسية بشكل مناسبتت

            .المؤشرات التي تضعھا تراعي فيھا المرحلة العمرية

            .تنمي عند التالميذ القدرة على القيادة

يغرس في نفوس التالميذ المبادئ النشاط المختار 
  الوطنية

          



  .التخطيط: المحور الثالث

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة جدا

يضع المدرس مشروع سنوي وفصلي يتماشى 
  .والبرنامج الجديد

          

ي تضعھا تسھم في تحقيق األھداف الوحدة التعليمية الت
  .المنشودة

          

            الوحدة التعليمية تتماشى والبرنامج الجديد

            تراعي عند تسطير برنامج الفروق الفردية

تراعي عند تسطير البرنامج الوسائل والمنشآت 
  المتوفرة

          

تراعي العناصر األساسية في البرنامج بدءا بمؤشر 
  الكفاءة وانتھاء بالتقويم

          

  .الممارسات التعليمية: المحور الرابع

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة جدا

            اجات التالميذتختار المھارات الحركية التي تلبي ح

            تعرض النموذج العملي الصحيح للمھارة

تجزئ المھارات الحركية المركبة إلى مھارات بسيطة 
  تالءم الكفاءة المعرفية للتلميذ 

          

            تستثير تفكير التالميذ عند عرض المادة التعليمية

            تتيح الوقت الكافي لحل المشكلة من طرف التلميذ

            ن التالميذ عدد من الوجبات الحركيةتطلب م

  

  



  .النمو المھني: المحور الخامس

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة جدا

تحاول الرفع من قدراتك المعرفية إزاء البرنامج 
  الجديد

          

ع الزمالء فيما  يخص البرنامج تتبادل المعلومات م
  الجديد

          

            تزور المرافق الرياضية داخل المؤسسة

تواكب ما يستجد من معلومات عملية حديثة في مجال 
  طرق التدريس

          

            تشارك بشكل فعال في الندوات والملتقيات

            تحضر الدورات التكوينية التي تنظمھا المديرية

  األساليب والوسائل: المحور السادس

  العبارات
تمارس 

بدرجة كبيرة 
  جدا

تمارس 
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  متوسطة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس 
بدرجة 
  قليلة جدا

تستخدم أساليب التدريس المتنوعة تتناسب والكفاءة 
  للتالميذ المعرفية

          

تستخدم الوسائل التربوية التي تساعد في أداء المھارة 
  .الحركية

          

            .تستخدم األسلوب التبادلي بين التالميذ

تستخدم البطاقات المرجعية لتطبيق المھارة عند 
  .تطبيق الحصة

          

تستخدم عملية االستكشاف الموجھة للوصول إلى 
  .بدائل

          

            .تستخدم طريقة الورشات عند القيام بالحصة

  



  .التقويم: المحور السابع

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس 
بدرجة كبيرة 

  جدا

تمارس  
بدرجة 
  قليلة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

  العبارات
تمارس
بدرجة 
  قليلة جدا

  .تقويم أداء التالميذ بعد نھاية الحصة          

            .تستخدم االختبارات األدائية لتقويم أداء التالميذ

تبني اختبارات نظرية لتقييم تحصيل التالميذ في           
  .  المجال المعرفي

  .تستعمل دفتر التقويم المستمر في كل حصة          

  .تستخدم التقويم التكويني للحكم على أداء التالميذ          

  .تراعي الفروق الفردية عند التقويم          

  

  .المعاملة مع التالميذ: المحور الثامن

تمارس 
بدرجة 
  كبيرة

تمارس 
بدرجة كبيرة 

  جدا

 تمارس 
بدرجة 
  قليلة

تمارس بدرجة 
  متوسطة

  العبارات
تمارس
بدرجة 
  قليلة جدا

  .تقيم عالقة إنسانية مع التالميذ          

  .تخلق جوا من الحرية للتالميذ أثناء الحصة          

  .تراعي مشاعر وأحاسيس التالميذ          

  .تخلق جوا من األمان داخل الملعب          

            .تعامل التالميذ بعدالة ومساواة

  .الميدان بمنطقيةتتعامل مع المشكالت داخل 
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2  20  20  22  22  20  22  22  30  
3  18  24  28  26  27  24  21  25  
4  22  23  24  23  21  21  23  24  
5  24  26  20  22  25  26  26  21  
6  22  21  24  23  22  21  19  26  
7  28  25  24  23  28  21  21  28  
8  28  25  27  24  24  24  23  28  
9  26  23  28  26  24  28  25  26  

10 26  23  21  22  25  23  22  27  
11 27  25  27  29  29  24  19  28  
12 23  21  24  19  25  20  16  24  
13 25  24  25  25  16  23  26  27  
14 26  26  26  27  26  25  23  17  
15 24  22  27  22  27  24  26  22  
16 18  19  17  20  24  21  15  21  
17 20  25  24  25  23  23  23  24  
18 17  20  22  22  20  22  22  30  
19 24  26  20  22  25  26  26  21  
20 20  25  24  25  23  23  23  24  
21 20  24  28  29  28  28  22  25  
22 29  27  27  24  24  24  23  28  
23 24  26  20  22  25  26  26  21  
24 20  25  24  25  23  23  23  24  
25 26  27  27  24  24  24  23  28  
26 20  24  28  29  28  22  22  25  
27 20  20  22  22  20  22  22  30  
28 27  25  27  29  29  24  19  28  
29 22  21  24  23  22  21  19  26  
30 26  26  26  27  26  25  23  27  
31 24  20  19  27  26  25  28  23  
32 23  20  17  23  19  21  21  25  
33 21  22  22  21  23  24  25  19  



34 21  21  25  20  23  26  24  12  
35 22  21  20  20  27  20  21  16  
36 20  26  22  22  29  21  22  26  
37 26  26  26  26  20  22  20  23  
38 27  28  28  28  21  22  19  22  
39 29  29  19  19  22  19  17  20  
40 25  23  16  16  17  26  20  24  
41 23  24  23  23  29  29  23  23  
42 20  22  24  24  20  28  26  21  
43 21  22  24  24  20  23  23  20  
44 28  20  19  19  24  21  27  22  
45 23  20  28  28  26  21  27  26  
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 : مقدمة

مع التطور التكنولوجي الذي تعيشه المجتمعات الحديثة في شتى العلوم، بما فيھا       

المؤسسات التربوية والھياكل بتعدد ميادينھا وتخصصاتھا، وألجل مواكبة ھذا التطور وجب 

علينا تكوين جيل المستقبل حتى يكون قادرا على قيادة المجتمع إلى تحقيق مختلف حاجاته 

النفسية أو األمنية واالقتصادية، إذ ال يمكن ألي شخص أن ينكر التغير  سواء كانت المادية أو

الذي طرأ على ميدان التربية البدنية والرياضية، والذي أصبح بمثابة شيء جوھري في 

المجتمعات المتقدمة، وذلك لما يلعبه من دور بارز وفعال في إنشاء جيل صالح، سواء كان 

رض شرعت الوزارة بتعديالت جديدة على البرامج الدراسية عقليا أو بدنيا، ولتحقيق ھذا الغ

بھدف إيجاد الطريقة المالئمة للتدريس والتي تتالءم مع الواقع المدرسي ومن ھنا، جاء 

التدريس بالمقارنة بالكفاءات الذي أدخلته وزارة التربية الوطنية في برامج التربية البدنية 

  والرياضية 

ضعيات تعليمية مستفادة من الحياة في صيغة مشكالت ترمي وتقوم أھدافھا على اختيار و

عملية التعلم إلى حلھا باستعمال المعارف واألدوات المناسبة، وتسخير المھارات الحركية 

  .الضرورية

إن عملية التدريس الناجحة تحدث نتيجة االنسجام بين الھدف المطلوب، وبين ما يحدث   

ية البدنية والرياضية، ولغرض التوصل إلى حالة حقيقة وبصورة فعلية خالل حصة الترب

االنسجام والتوافق ھذه يجب على المدرس معرفة وامتالك القدرة على توجيه وإدارة عدد من 

 .العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز حالة االنسجام
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 :إشكالية البحث -1

تعمل التربية البدنية والرياضية كباقي المواد األخرى على تنمية وبلورة شخصية الفرد من    

جميع النواحي الحركية منھا والنفسية واالجتماعية، معتمدة في ذلك على النشاط الحركي 

الدولة  ، غير أنالذي يميزھا والذي يأخذ مداه من األنشطة البدنية والرياضية، كداعمة ثقافية 

سنوات األخيرة تفطنت لھذا وأعطتھا عناية فائقة على غرار المواد األخرى كان والبد في ال

من إعادة النظر في البرنامج التعليمي واستبداله بمنھاج يتماشى وطموحات المادة من جھة، 

والتطورات في ميادين علوم التربية والتدريس من جھة أخرى، بما يضمن لھا مسايرة 

على العالم بصفة عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، ومن بين المستجدات التي طرأت 

التغيرات التي  أحدثتھا الوزارة ھي طريقة التدريس، بحيث تغيرت من التدريس باألھداف 

اإلجرائية إلى التدريس بالكفاءات وھو االنتقال من منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم 

لول المعارف ومدى أھميتھا في الحياة اليومية للفرد عن طريق الممارسة والوقوف على مد

وبذلك ھي تجعل التلميذ محورا أساسيا لھا وتعمل على إشراكه في مسؤوليات القيادة وتنفيذ 

واقع تدريس التربية "الشيء الذي دفع بالطالبين الباحثين إلى البحث في ھوو،عملية التعلم

بية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية في البدنية والرياضية من وجھة نظر أستاذ  التر

 :ضوء المقاربة بالكفاءات وعليه تم طرح التساؤالت اآلتية

  :التساؤل العام -1-1

 ة والرياضية من وجھة نظر أستاذ التربية البدنية والرياضيةما ھو واقع تدريس التربية البدني

 بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات؟

  :األسئلة الفرعية -1-2

 ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية لديه قابلية التكيف والتصرف؟ •

 ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية لديه القدرة على التعامل مع المقاربة بالكفاءات؟ •

ھل لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية القدرة على التخطيط في ضوء المقاربة  •

 بالكفاءات؟
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التربية البدنية والرياضية يحسن اختيار أھم الممارسات التعليمية التي تلبي ھل أستاذ  •

 حاجات التالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية؟

ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية يحاول الرفع من قدراته المعرفية إزاء المنھاج  •

 الجديد؟

ساليب والوسائل التي تتناسب والكفاءة ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية يستخدم األ •

 المعرفية للتالميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية؟

 ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية يستعمل عملية التقويم أثناء التدريس؟ •

 ھل أستاذ التربية البدنية والرياضية يستخدم طرق مناسبة في التعامل مع التالميذ؟ •

  :أھداف البحث -2

أستاذ البدنية والرياضية من وجھة نظر معرفة واقع تدريس التربية  :الھدف العام -2-1

  .بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات التربية البدنية والرياضية

  :األھداف الفرعية -2-2

والتصرف مع  معرفة إذا كانت ألستاذ التربية البدنية والرياضية قابلية التكيف 

 .اآلخرين

 رفة إذا كانت لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية القدرة على التعامل مع المقاربةمع 

 .بالكفاءات

معرفة إذا كان ألستاذ التربية البدنية والرياضية القدرة على التخطيط في ضوء  

 المقاربة بالكفاءات

لتعليمية معرفة إذا كان أستاذ التربية البدنية والرياضية يحسن اختيار أھم الممارسات ا 

 .التي تلبي حاجات التالميذ

معرفة مدى مسايرة أستاذ التربية البدنية والرياضية للطريقة الجديدة في التدريس  

 ).المقاربة بالكفاءات(
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معرفة إذا كان أستاذ التربية البدنية والرياضية يستخدم األساليب والوسائل التي  

 .تناسب الكفاءة المعرفية للتالميذ

 .أستاذ التربية البدنية والرياضية يستخدم عملية التقويم أثناء التدريسمعرفة إذا كان  

معرفة إذا كان أستاذ التربية البدنية والرياضية يستخدم طرق مناسبة في التعامل مع  

 .ذالتالمي

 :الفرضيات -3

أستاذ البدنية والرياضية من وجھة نظر  إن تدريس التربية: الفرضية العامة  -3-1

بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات في تحسن  نية والرياضيةالتربية البد

 .مستمر

 :الفرضيات الفرعية-3-2

 .أستاذ التربية البدنية والرياضية لديه قابلية التكيف والتصرف 

 .أستاذ التربية البدنية والرياضية لديه القدرة على التعامل مع المقاربة بالكفاءات 

البدنية والرياضية لديه القدرة على التخطيط في ضوء المقاربة إن أستاذ التربية  

 .بالكفاءات

ن أستاذ التربية البدنية والرياضية يحسن اختيار أھم الممارسات التعليمية التي إ 

 .تلبي حاجات التالميذ

أستاذ التربية البدنية والرياضية يحاول الرفع من قدراته المعرفية إزاء المنھاج  

 .الجديد

اذ التربية البدنية والرياضية يستخدم األساليب والرسائل التي تتناسب إن أست 

 .والكفاءة المعرفية للتالميذ

 .أستاذ التربية البدنية والرياضية يستعمل عملية التقويم أثناء التدريس 

 .يستخدم أستاذ التربية البدنية والرياضية طرق مناسبة في التعامل مع التالميذ 
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  :أھمية البحث -4

تتجلى أھمية بحثنا في إضافة المرجع العلمي المھم في المكتبة الجزائرية بوجه عام 

وللمختصين بوجه خاص، وأخص بالذكر مدرسي التربية البدنية والرياضية وبسؤال الباحثين 

لعديد من األساتذة حول ما يجب أن يكون عليه المدرس لتطوير كفاءته  أشار معظمھم أن 

ورات التكوينية الھادفة ھي المصدر األساسي لرفع من قدراته األدائية، المراجع العلمية والد

خاصة عندما يتعلق األمر بالجديد كالمقاربة بالكفاءات وبتالي تسھل عليه عملية تخطيط 

واختيار الوسائل واألساليب الناجحة لذلك، ألننا نؤمن بأن المدرس ھو العمود الفقري لنجاح 

  .أو فشل العملية التدريسية

كما يھدف بحثنا إلى معرفة واقع تدريس التربية البدنية والرياضية من وجھة نظر األستاذ 

إلى طريقة تدريسه بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات خاصة مع التغيرات التي 

أحدثتھا الوزارة في السنوات األخيرة والمتمثلة في طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات وذلك 

أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية تساعد في الحكم على مستوى كفاءته وإبراز نقاط من 

القوة والضعف في عمله التدريسي مع ذكر ما يجب أن يكون وذلك استنادا إلى عدد كبير من 

آراء العلماء والمفكرين التربويين والموجھين في ھذا المجال وھذا للوصول إلى مدرس 

  .أفضل

  :البحثمصطلحات  -5

  : مدرس التربية البدنية والرياضية -5-1

يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية عامال ضروريا في العملية التعليمية البيداغوجي ألنه  -

  .صاحب الدور الرئيسي في عملية التعليم والتعلم
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 -2-5  :التدريس

عد المتعلم على النمو ھو مجموعة عالقات تنشأ بين المدرس والمتعلم ھذه العالقات تسا -

  .وعلى اكتساب المھارات في األنشطة البدنية

بأنھا عملية "تعرف التربية البدنية في االتحاد السوفياتي سابقا  :مفھوم التربية البدنية -5-3

توجيه لنمو البدني والقوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية والتدابير الصحيحة، وبعض 

اكتساب الصفات البدنية والمعرفية والمھارات والخبرات التي  األساليب األخرى لغرض

  .)1(تحقق متطلبات المجتمع أو حاجات اإلنسان التربوية

اسة تطبيقية لخصائص نظريات ومبادئ مقننة في مختلف المجاالت ھي در :المقاربة -5-4

  .على ميادين معينة

تجاب معارف وجيھة والتجربة يعرفھا لجندر بأنھا مھارة مكتسبة بفضل اس :الكفاءة -5-5

  .)2(وتتمثل في حصر مشكلة خاصة

  :المقاربة بالكفاءات -5-6

تعتبر امتداد للمقاربة باألھداف، وتمحيصا ألطھارھا المنھجي والعلمي وتعني االنتقال من 

منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم عن طريق الممارسة والوقوف على مدلول المعرف 

  .ولزوميتھا في الحياة اليومية للفردومدى أھميتھا 

  

  

  

  

،  2نظريات وطرق التربية البدنية والرياضية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: محمد عوف بسيوني، فيصل الشاطي -)1(
  .09، ص1992الجزائر 

 .2004ملتقى إعالمي وتمويني لفائدة أساتذة الثانية متوسط  -)2(
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  :مقدمة

باالھتمام الكافي في الوسط  تحضيبقيت التربية البدنية والرياضية ولفترة ليست بالوجيزة ال 

التربية البدنية على أنھا  إلىالمدرسي عموما في المرحلة الثانوية خصوصا، البعض ينظر 

فترة راحة بين الدروس اليومية ومازال ھناك  وإنھانوع من الحشو في الجدول المدرسي، 

  .خاطئ للتربية البدنية والرياضية وأھدافھا فھم

م تميزت المدرسة الجزائرية بقامة الشجاعة والمبادرة في استحداث طريقة 1974غاية  إلى

نية وممارستھا نجد للتربية البد جديدة للتدريس، فإذا أخذ بعين االعتبار التعليم القديم الرافض

  .تسميتھا العنصر المشوش للتعليم ككل أن معظم مدراء المدارس كان لھم اتجاه أساسي في

م ھذا 1989ير فبرا 14بية البدنية والرياضية في وبصدور قانون المنظومة الوطنية للتر

القانون الذي يحدث الحقوق والواجبات لھذا المجال الحيوي الھام فھو ينظم الحركة الرياضية 

  .الوطنية بصفة عامة كذلك الحركة الرياضية في الوسط التربوي

وتتضمن الممارسة الرياضية التربوية في الوسط المدرسي لمؤسسات التربوية فھي رخص 

ويقدم ھذا  مدرج في البرامج المدرسية للتعليم األساسي والثانوي إجباريلھا ضمن تدريس 

  .التعليم كيفية المواد المسجلة في البرامج التعليمية
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 :مفھوم التربية البدنية والرياضية - 1-1-1

لھا من أھمية  إنماالتربية البدنية والرياضية في المجال التربوي ليس وليد الصداقة  جإدرا إن

ة المراھق لكونھا تعمل على بناءه بصورة شاملة وليس بناء البدن بل تعددت بالغة في حيا

الجوانب المعرفية، العقلية، االنفعالية كالعدوان، وھذا عن طريق النشاط  إلىمھامھا 

نھا تعتني بتحسين مكانة جد ھامة للتربية لكو) Rousseau(ولقد خصالرياضي المنظم 

وعليه كان من الضروري االھتمام بھذه المادة كونھا تعتني حتى بضعاف  )1(القدرات البدنية

  .األجسام المعوقين فيھا يمكنھم االندماج مع غيرھم ليكون أعضاء صالحين في مجتمعھم

جال المدرسي عن غيرھا والتي تكتسي طابعا تنافسيا وھنا تختلف الممارسة الرياضية في الم

فمزاولة النشاط الرياضي المدرسي يعتمد بصورة أساسية على النواحي التربوية والتي تھتم 

جانب تنمية القدرات  إلىنب النفسية االجتماعية للممارسين من التالميذ ابصفة رئيسية بالجو

 ه القدرات التي يجب على مدرس التربيةالعقلية كالتفكير والتركيز وحسن التصرف، فھذ

  .)2(الخ...جنب مع النواحي البدنية كالقوة والسرعة إلىالبدنية والرياضية أن ينميھا جانبا 

 :أھداف التربية البدنية والرياضية - 1-1-2

 وإنماالتربية البدنية ليست وسيلة للمحافظة على الصحة ورفع المستويات الرياضية فحسب 

طنين، وعلى ھذا األساس يجب أن يعرف المربي بأن لجميع المواھي أيضا خاصة وضرورة 

عمله يكون ذو قيمة عالية بالنسبة لتطور الشخصية المتكاملة كما أنه ينتظر من التربية البدنية 

  :تحقيق ثالث أھداف ھي كما يلي إلىتؤدي في المجال التربوي الشامل  أنوالرياضية 

  

  

  

م، 1993ر، مكانة دور التربية البدنية والرياضية في الجھاز التربوي الجزائري سنة لحمو عبد الحق رسالة ماجيست -)1(
  .20ص 

نظريات وطرق التربية البدنية، ديوان المطبوعات الجزائر، سنة : محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي -)2(
  .25ص ،1992
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 -1- 2-1-1  :من الناحية البدنية

تحسين قدرات الفرد الفزيولوجية  إلىالناحية البدنية تھدف التربية البدنية والرياضية من 

والنفسية المحركة لتسييرھا من خالل التحكم األكبر في البدن وتكيف السيرة مع البيئة وذلك 

  .)1(لتسھيل تحويلھا بواسطة تدخل ناجح منظم تنظيما عقالنيا

 -2- 2-1-1  :الناحية االقتصادية من

ناحية المحرك النفساني أمر يزيد من قدراته على تحسين صحة الفرد وما يكتسبه من  إن

مقاومة التعب إذ يمكنه من استعمال القوة المستخدمة في العمل استخداما محكما فإنه يؤدي 

  .الفردية والجماعية في عالم الشغل الفكري واليدوي المرد وديةزيادة  إلىبذلك 

  :الناحية االجتماعية والثقافية -3- 1-1-2

نية والرياضية تجعل القيم الثقافية والخلقية التي توجه أعمال كل مواطن التربية البد إن

وتساھم في تعزيز الوئام الوطني مدخرة الظروف المالئمة للفرد كي يتعدى ذاته في العمل 

 .وتنمية روح االنضباط والتعاون والمسؤولية والشعور بالوجبات الميدانية

من التوتر الذي يشكل مصدر خالفات بين أفراد  التخفيف إلىأن التربية البدنية ترقى كما 

 إفرازھيئة اجتماعية واحدة مسيرة بذلك  إلىومجموعة واحدة والمجموعات التي تنتمي 

ما  إذاانفراجا وعالوة على ذلك فان التربية البدنية والرياضية  أكثر  إنسانيةعالقات 

لكبار على حد سواء فرصة الثقافي توفر للشباب وا واإلثراءلالنفراج  تصورناھا كمصدر

استخدام أوقات فراغھم استخداما مفيدا مع تفضيلھا الجوانب االنشراح والتنمية البدنية 

  .)2(استخدام  ھذه األوقات والعقلية في

  

  

  .68- 67م، ص1996، السنة 1أسس ونظريات الحركة، دار الفكر العربي بمصر، طبعة: بسطويسي بسطويسي أحمد -)1(

  .13-11نفس المصدر السابق ص: بسيوني، فيصل الشاطي ياسينمحمد عوض  -)2(
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 :)1(والرياضيةالتربوية العامة للتربية البدنية  األسس - 1-1-3

  .تعددت األسس في التربية البدنية ولكننا سنوجز بعضھا

  :والفعالية اإلدراكأسس  -1- 1-1-3

ة والرياضية في ترتيب ھذا األساس ليكون مناسبا للتربية البدني" لليسكافت"كان الفضل 

ورأى أن جوھر ھذا األخير ليس فقط في المؤتمرات في تطوير القوى الجسمية عند الشخص 

  :إلى اإلدراككيف تستمر ھذه القوى بشكل عقالني وجزء أسس  وإنما

تكوين عالقة عند الممارسين تدفعھم للتفكير فيھم نحو األھداف العامة والوجبات  -

 .األساسية للتمارين

 .ليل الواعي والتحكم الذاتيالدافعية للتح -

 .واإلبداعتربية المبادرة واالستقاللية  -

  :أسس المشاھدة -2- 1-1-3

المشاھدة عند التعلم في التربية البدنية والرياضية موضوع واسع يعالج تنشيط جميع  إن -

  .أجھزة الجسم التي بواسطتھا يتم االتصال المباشر مع الواقع

 -3- 3-1-1  :ربية البدنيةماھية وأھمية درس الت

 الفرو قاتالمتمدرسين بشكل دقيق وأعمارھم وجنسھم وكذا النظر في  إمكانية مراعاةتعني  -

  .في القابلية النفسية

  

  

  

  

  .180-160م، ص1995التربية البدنية والرياضية، كتاب منھجي،ن كلية دار النشر بغداد، سنة : غسان محمد الصادق -)1(
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 - 4-1-1 :ربية البدنيةوأھمية درس الت ماھية

ن درس التربية البدنية كغيره من الدروس المنھجية األخرى لھه دور فعال ومميز في تحقيق إ

األھداف التربوية ويعتبر درس التربية البدنية الوحدة الرئيسية للرياضة المدرسية لكونه 

ة ديكتسي طابعا خاصا يميزه عن باقي الدروس أضحى من األھم العناية بمكوناته أي الما

  .درسمالمت إلىالمادة  التي يحويھا، وطريقة توصيل ھذه

وبذلك يمثل درس التربية البدنية، الرياضية القالب أو االيطار الذي تتجمع فيه كل الخبرات 

على أساس القاعدة األساسية للرياضي عامة  إليهالتربوية والرياضية والمدرسية، وينظر 

ذ بالمدرسة على حب الدرس بما يقدم لھم من التالمي ورياضي المستويات خاصة، فتنشئة

مھارات جديدة، تعمل على تنمية قدراتھم واتجاھاتھم نحوه ويزيد من ميولھم نحو فعاليات 

خاصة والتي تعمل على ترسيخ قاعدة الرياضية المدرسية، كما يعتبر درس التربية البدنية 

لتربية البدنية كما يجب أن الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي وھو أساس كل منھاج ل

  .)1(ميولھم ورغباتھم إلى باإلضافةتراعي فيه حاجات الطلبة 

 :)2(تتلخص أھمھا في: واجبات درس التربية البدنية - 1-1-5

 .رفع القابلية البدنية للتالميذ •

 .تعليم المھارات الرياضية إلى باإلضافةتطوير المھارات الحركية األساسية  •

 .اإلقدامة، التعاون، المثابرة، التضحية، تربية الصفات الخلقي •

 .تطوير وتربية الروح الجماعية والعمل على  التكيف االجتماعي •

، االنتباه، الذكاء، التخيل، وھذا عن طريق اإلدراكوتحسين القدرات العقلية،  تطوير •

 .والتمارين المدرجة وفق الطرق والمناھج الكفيلة لتمكين التطور األلعاب

  

 

  .209التربية البدنية والرياضية، كتاب منھجي، ص: صادق، سامي الصفار غسان -)1(

 -)2(  .87طرق التدريس في مجال التربية البدنية، ص : بسطويسي أحمد بسطويسي، عباس أحمد صالح السمرائي
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 :أغراض درس التربية البدنية - 1-1-6

ة منھم على سبيل استنادا لما جاء عن رواد التربية في مجال األغراض نستدل عن مجموع

أكدوا أن درس التربية البدنية " فريدرك يان " " كالرك " " ھجمان " " براونل " المثال 

  :في النمو المتعدد الجوانب للتالميذ، ونعرض من أھم ھذه األغراض لإلسھامكوسيلة فعالة 

 :درس التربية البدنية لغرض تنمية الصفات البدنية األساسية -1- 1-1-6

لتطوير وتنمية  الصفات البدنية ال يقتصر على التعلم في درس  األساسيةحاجة الجسم  إن

حاجتھا في الحياة العامة فالصفات البدنية ضرورية ألي  إلىالتربية البدنية وإنما يتعداھا 

وكذا تنمو شخصيته وتبعث  اتزانهنشاط كان سواء بدني أو فكري فعن طريقھا يأخذ الجسم 

لحياة وبھجته وسعادته ومصدر ھام لراحة واطمئنان الفرد وقناعته بما وصل في النفس أمل ا

  .من مستوى لھذه الصفات إليه

  :درس التربية البدنية لغرض النمو الحركي -2- 1-1-6

عنصرين أولھما  إلىيقصد النمو الحركي تنمية للمھارات الحركية عند المتعلم وتقسم    

لطبيعية والنظرية التي يزاولھا الفرد تحت الظروف مھارات حركية أساسية وھي الحركات ا

  .العادية، العدو، المشي

معلم ولھا  إشراففھي األلعاب أو الفعاليات المختلفة التي تؤدي تحت  :المھارات الرياضية

مھارات رياضية  إلىأن ترتقي  األساسيةويمكن للمھارات الحركية تقنياتھا الخاصة بھا 

  :عندما

 .وى بدني جيديكتسب التلميذ مست •

 .مستوى توافقي عالي للتكتيك إلىأن يصل  •

 .يتعلم قانون اللعبة أو الفعالية •
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درس التربية البدنية والرياضية لغرض اكتساب الصفات الخلقية والتكيف  -3- 1-1-6

  :االجتماعي

الغرض الذي تكتسبه التربية البدنية في صقل الصفات الخلقية والتكيف االجتماعي يقترن  إن

التربية البدنية حافل  رة بما سبقه من األغراض في العملية التربوية وبما أن درسمباش

بالمواقف التي تجسد فيھا الصفقتين فكان لزاما علينا أن نعطي كالھما صيغة أكثر داللة ففي 

الذات حيث يسعى كل عنصر في الفريق  وإنكاراأللعاب الجماعية يظھر التعاون، والتضحية 

له وھذا قصد تحقيق الفوز وبتالي يتم لنا ولمعلم التربية البدنية أن يحقق أن يكمل عمل زمي

  .أغراضه من الدرس

  :درس التربية البدنية لغرض الصحة -1-1-6-4

خلو الجسم من األمراض لتصل الى الصحة النفسية أو  إلىتعددت أغراض التربية البدنية 

لياتھا وأنشطتھا المختلفة والتي تعمل على عااالستقرار النفسي لذا فبرامج ھذه األخيرة غنية بف

إسعاد التالميذ وتفاؤلھم للحياة، كما تبعدھم عن كثير من األمراض والعلل النفسية 

  .واالجتماعية والتي قد تصيبھم كاالنطواء، وعدم  القدرة على المواجھة

أو الجلوس كما تستدعي التربية البدنية  السھر على أوضاع التالميذ خالل أداء التمارين *

  .وتصحيحھا لتمكن التلميذ من التطور السليم والمتزن الذي يسمح له باالستقرار النفسي

  :درس التربية البدنية لغرض النمو العقلي  -5- 1-1-6

معقدة، ويقصد بھا التغيرات الجسمية والوظيفية السيكولوجية التي  عملية النمو عملية إن

درات العقلية ويلعب مدرس التربية البدنية دورا تحدث للكائن الحي، وھي عملية نضج للق

، وعليه نطرح ايجابيا وفعاال في ھذا النمو بصورة عامة والنمو العقلي بصورة خاصة

ھل ھناك عالقة ارتباط بين التعلم الحركي في مجال الفعاليات واأللعاب : التساؤل التالي

  .الرياضية، والنمو العقلي

فھو اكتساب مھارة حركية : التعلم في المجال الرياضي على ذلك يلزم تعريف ولإلجابة*

  .الحركي والذي ينتج، عنه معارف حركية جديدة األداءجديدة كما أنه تغيير في طريقة 
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بدل مجھود بدني ومھاري فقط  إلىخطوات التعليم خالل دروس التربية البدنية ال تحتاج  إن

التالميذ التركيز الجيد والتفكير لتعلم  من مجھود ذھني كبير، لذا يطلب إلىبل تحتاج أيضا 

  .المعارف الرياضية والتي تدل على النمو العقلي

عن طريق األنشطة الرياضية المختلفة  واألطفالويمكن تنمية النمو العقلي لدى التالميذ 

  .واأللعاب الصغيرة

  :ھيكل درس التربية البدنية -1-7

  :ثالث أقسام إلىيقسم درس التربية البدنية  * 

  :المقدمة  -1- 1-1-7

التالميذ نفسيا وفزيولوجيا  إعدادوعرضھا  اإلعداديوتسمى أيضا بالجزء التحضيري أو 

لكونھا تشمل مجموعة من الحركات  باإلحماءأيضا  لتلقي الواجبات الحركية كما تسمى

تسخين الجسم، وكذا تسريع الدورة الدموية، وتھيئة الجانب النفسي والحركي  إلىالھادفة 

  .للتلميذ وفيھا يلزم إدراج حركات تزيد من دافعية التلميذ وميوله لكي يتقبل المھارات المقدمة

  :القسم الرئيسي - 1-7-2

المھارات والحركات قصد تعلمھا بما يناسب  إدراجويشمل أھم عنصر في الدرس وفيه يتم *

  .واعھابمختلف أن وقدرات التالميذ وجنسھم، وھنا يغلب طابع التمارين الرياضية

ھو الوحدة الرئيسية في درس التربية البدنية ويشمل التمرين البدني  :التمرين البدني -

  :مجموعة كبيرة منھا

داخل الحصة لتعليم التالميذ أن يتحكموا  خلق جو نظامي  إلىتھدف  :التمارين النظامية )أ   

  .في الجماعة وتنظيمھا

الجسم تشكيال سليما ومتزنا مع تنمية التوافق  مأقسامل على تشكل تع :التمارين البنائية )ب  

) تعمل على تشكل أقسام الجسم تشكيال سليما ومتزنا مع تنمية(مع المجاميع العضلية كما 

  .التشوھات والعيوب الجسمية الخاطئة إصالحعلى 
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على تطوير القدرات العصبية العضلية، مع ترقية للمھارات  تعمل :التمارين التوافقية) ج  

  .ركية للتوازن، الرشاقةالح

 - 3-7-1  :القسم النھائي

حالة الھدوء والراحة للجسم وكذا محاولة التغلب  الستعادةيشمل حركات تعمل في أغلبھا 

على التعب بعد العناء وھنا ترتبط ھذه الخاصية بمدى قدرة الفرد على التحكم الجيد في قواه 

  .)1(النفسية والبدنية لسرعة استعادة الھدوء

 -8-1  :األدوات ت واألجھزة المستخدمة في درس التربية البدنية والرياضية

مكان الدرس وتزويده باألدوات واألجھزة الالزمة يتطلب دراسة مسبقة شاملة  إعداد إن

من المالعب واألجھزة واألدوات من حيث العدد والحالة  وإمكانياتھالظروف المؤسسة، 

كثر من عرض واحد، فقد يكون للمؤسسة ملعب والطريقة التي تضمن استخدام بعضھا في أ

اللعبة من البرنامج  إلغاءواحد لكرة السلة فقط، عدم وجود ملعب للكرة الطائرة  ال يعني 

يستخدم اللعبتين معا  أنالدراسي، بل يمكن استخدام ملعب كرة السلة وتخطيطه بحيث يمكن 

  .م ھذا الملعبيكون ھناك خطة موضوعية يحددھا جدول زمني الستخدا أنعلى 

وبذلك تتعدد أوجه النشاط بالبرنامج وال يقتصر على عدد محدود من األنشطة بسبب صغر 

  .)1(المساحة المتاحة وبسبب عدم وجود المالعب بالعدد الكافي فالمھم ھنا حسن التنظيم

  

  

  

  

تباه وعالقته بالميل والدافع، رسالة يوسف حرشاوي، دور التربية البدنية والرياضية في تنمية القدرة على تركيز االن -)1( 
  .21، ص 1995، المدرسة  العليا لألساتذة، مستغانم، ماجستير

  .112، 111، ص1996في التربية البدنية سنة  واإلدارةالتنظيم : حسن شلتوت، حسن معوض -)2(
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ات طبية يتراوح وزنھا ويجب أن يتوفر في كل مؤسسة على األقل ملعب حفرة وثب، كر -

، شريط قياس، ميقاتيهحبل الوثب العالي، جير لرسم المالعب،  كلغ، 1إلى  كلغ من نصف

  .كرات صغيرة، أعالم صغيرة، عصى، زجاجات خشبية، كرات السلة والطائرة واليد

يجب تعويد التالميذ على التعامل مع ھذه األجھزة برفق وجلبھا ووضعھا في األماكن  -

وحملھا بشكل أمين وحمايتھا من األمطار وعدم أيضا  وإرجاعھاالمخصصة لھا بشكل جيد 

، )1(تعريضھا للشمس المحرقة وكل ذلك بساعد المدرس في االستفادة القصوى لألدوات

فقدان الطابع التربوي النظامي لدرس التربية  إلىواألجھزة يؤدي  ويشير أن نقص األدوات

  .ذ خاصة المراھقالبدنية والرياضية، وھذا يعزز من السلوك العدواني عند التلمي

  :الخاتمة
سنة بعد سنة والجميع مسخر لالرتقاء به إلى  التربية البدنية والرياضية يلقى اھتماما سدر إن

المستوى المطلوب، ذلك يتجلى في إمكانيات والبرامج ونقاط  التغيير التي تطرأ على 

النشاط الرياضي المنظومة بقرارات من مسؤولي الدولة، لكن الغياب الفاضح في االھتمام  ب

الداخلي والخارجي قد يكون أكبر خسارة عرفھا وال يزال يعرفھا درس التربية البدنية 

  .والرياضية ذلك بطبيعة العالقة بين الدرس والنشاط

  

  

  

لكتب التنظيم في التربية البدنية والرياضية لكليات التربية الرياضية في العراق، مديرية دار ا: عقيل عبد هللا وأخرون -)1(
 .77، ص1984للطباعة والنشر، جامعة الموصل سنة 
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  :مقدمة  

  

التربية البدنية بكل معانيھا الحقيقية تعتبر مادة بالغة األھمية في تربية التلميذ في  إن

جميع قواه العقلية و الخلقية و الجسمانية و كل ھذا بفضل الكفاءات التي بطريقتھا الخاصة 

ته بفضل تساھم في تحسين قدراته عن طريق تنوع في األنشطة التطبيقية قصد إثارة انفعاال

حاالت لعب ملموسة و ھذا ما يسمح له بأن يتعلم كيف يتعلم بنفسه و ھذا ما يساعده للتوجه 

  . نحو أنشطة بدنية تطبيقية في حياته المستقبلية
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  :مفهوم الكفاءة  1.1.2   

  :المفهوم اللغوي .1.1. 1.2   

 أة وكفاءة جازه ء مكافكفاه على الشي" ورد في لسان العرب للعالمة ابن منظور 

ھو قول لكفاءة له، بالكسر والمصدر الكفاءة، و تو  ء النظير، و كذلك الكفء و الكفؤ،و الكف

 النظير والمساواة، و منه الكفاءة في النجاح، : في األصل مصدر أي ال نظير له، و الكفء

ير ذلك، و الكفاءة و ھو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبھا و دينھا ونسبھا و بيتھا وغ

  .القدرة عليه و حسن تصرفه، وھي كلمة مولدة: للعمل

  :المفھوم االصطالحي.2.1. 1.2  

م في اللغات 1968و قد ظھر سنة  Compétenceلفظه الكفاءة ذات األصل الالتيني 

قد ذكر الكثير من الغموض و االختالف، و صطالح و يشوبهاالاألوربية بمعاني مختلفة 

الباحثين في ھذا اإلطار انه يوجد أكثر من مئة تعريف لمفھوم الكفاءة، و ھذا الكثير من 

  .حسب السياق الذي يستعمل فيه و الذي يھم البحث ھو مفھوم الكفاءة في المجال التربوي

  1:خصائص الكفاءة 1.2.2

  : توظيف جملة من الموارد 1.1.2.2

مواد المختلفة مثل المعارف العلمية و ال إن الكفاءة تتطلب تسخير مجموعة من اإلمكانيات -

في مجال ( رات الحركيةاوالمعارف التجريبية الذاتية والقدرات و المھارات السلوكية و المھ

  .)الرياضية البدنية و التربية

  :الغائية والنھائية 1.2.2.2   

لة تسخير الموارد التي ال يتم عرضا، بل يكسب الكفاءة وظيفة اجتماعية، نفعية لھا دال -

بالنسبة للمتعلم الذي يسخر مختلف الموارد إلنتاج عمل ما، أو حل مشكلة في حياته المدرسية 

  .أو الحياة اليومية

  

                                                 
تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية : عطاء اهللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج  - 1

   .57:ص 2007والمقاربة بالكفاءات، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 
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  :خاصية االرتباط بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد 1.3.2.2

إن تحقيق الكفاءات ال يحصل إال ضمن الوضعيات التي تمارس في ضلھا ھذه الكفاءة 

ن بعضھا البعض فمن أجل تنمية كفاءة ما لدى المتعلم يتعين حصر وضعيات قريبة م

أخذ رؤوس األقالم في : الوضعيات التي يستدعي فيھا إلى تفعيل الكفاءة المقصودة، مثل

وضعيات مختلفة، فأخذ رؤوس األقالم في درس ليست ھي كفاءة أخذ رؤوس األقالم في 

  . اجتماع

  1:أنواع الكفاءات 1.3.2 

ية الكفاءات فقد تعددت أنواعھا و أشكالھا على حسب توجيھھا، فقد صنفھا نظرا ألھم -

  :بأنھا ثالثة أنواع و ھي) م1404(جرادات وآخرون 

 Compétence de connaissance   :الكفاءات المعرفية 1.1.3.2 

 ال تقتصر الكفاءات المعرفية على المعلومات و الحقائق، بل تمتد إلى امتالك كفاءات التعلم -

المستمر و استخدام أدوات المعرفة، و معرفة طرائق استخدام ھذه المعرفة في الميادين 

  العلمية

مثال معرفة النشاطات البدنية و الرياضية، توظيف المعارف العلمية المرتبطة بھذه  -

  .النشاطات، معرفة طرق تنظيم العمل، و األلعاب و استراتيجيات تعلم المھارات

 Compétence de performance: داءكفاءات األ 1.2.3.2 

مشكلة، إن الكفاءات تتعلق تمل على قدرة المتعلم إظھار سلوك لمواجھة وضعيات تشو

بأداء الفرد ال بمعرفته، و معيار تحقيق الكفاءة ھنا ھو القدرة على القيام بالسلوك المطلوب، 

  .مثل إنتاج حركي منسق

 Compétence de résultants: كفاءات اإلنجاز أو كفاءات النتائج 1.3.3.2

الالزمة لممارسة العمل دون أن يكون  معرفةامتالك الكفاءات المعرفية يعني امتالك ال

يعني القدرة على فة داء، أما امتالك الكفاءات األدائيھناك مؤشر على أنه امتلك القدرة على األ

اث نتيجة مرغوبة في درة على إحدإظھار قدراته في الممارسة دون وجود مؤشر يدل على الق

أداء الطالب، ولذلك يفترض مثال أن المعلم صاحب كفاءة إذا امتلك القدرة على إحداث 

                                                 
  .65 :ص نفس المرجع السابق،: عطاء اهللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج - 1
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  1:مستويات الكفاءة حسب فترات التعلم  .4.2 .1

   Compétence Finale :الكفاءة الختامية 1.1.4.2

كليا منتھيا، تتميز بطابع شامل و عام، تعبر عن مفھوم  إنھا نھائية تصف عمال 

، إدماجي لمجموعة من الكفاءات المرحلية، يتم بناءھا وتنميتھا خالل سنة دراسية أو طور

المتعلم نصوصا مالئمة لمستواه و يتعامل معھا، بحيث اية الطور المتوسط يقرأ مثال في نھ

 .جتماعيةااليستجيب ذلك لحاجته الشخصية و المدرسية و

  Compétence détape :الكفاءة المرحلية 1.2.4.2

إنھا مرحلية دالة تسمح بتوضيح األھداف الختامية أو النھائية لجعلھا أكثر قابلية للتجسيد،     

تتعلق بشھر أو فصل أو مجال معين وھي مجموعة من الكفاءات القاعدية، كأن يقرأ التلميذ 

  .م ما يقرأجھرا و يراعي األداء الجيد مع فھ

  Compétence de Base :الكفـاءة القاعدية 1.3.4.2 

ھي مجموعة نواتج التعلم األساسية المرتبطة بالوحدات التعليمية، و توضح بدقة ما 

سيفعله المتعلم أم ما سيكون قادرا على أدائه أو القيام به في ظروف محددة و لذا يجب على 

الحقة فھي األساس دون مشاكل في تعلمات جديدة و  المتعلم أن يتحكم فيھا ليتسنى له الدخول

  .يبنى عليه التعلمالذي 

                                                 
  .53، ص2005، 1كتاب مقاربة التدريس بالكفاءات، ط: خير الدين هني -)1(
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   :توجيھات عملية في تحديد الكفاءات .1.5.2 

  .تحديد الكفاءة الختامية المراد تحقيقھا في نھاية مسار تعلم ما -

  .ضبط مجاالت التعلم التي تكون الكفاءة الختامية -

  .ون الكفاءة الختاميةتحديد الكفاءات المرحلية التي تك -

االت التعلم التي تبنى من خاللھا الكفاءات المرحلية أي المواد و األنشطة التي ـط مجـضب -

  .تشترك في بناء كل كفاءة مرحلية

لية مستعرضة ينبغي أن يحدد مسبقا المضمون المناسب لكل مادة ـاءة المرحـإذا كانت الكف -

  .أو نشاط يساھم في بناء ھذه الكفاءة

  .تحديد الكفاءات القاعدية التي تبني كل كفاءة مرحلية -

  .ضبط الوحدات التعليمية التعلمية لكل مادة أو نشاط التي تبني كل كفاءة قاعدية -

     .تحديد المضمون المناسب و المطلوب فقط لتحقيق الكفاءة القاعدية -

س كل وحدة تعليمية، و ضرورة المعرفة المسبقة للوسائل و األدوات التي تستعمل في تدري -

  .معرفة كيفية الحصول عليھا في الوقت المناسب

ملمح (التأكيد على معرفو مستويات التالميذ منذ البداية و الفروق الفردية في كل المجاالت  -

  .مع تحديد ملمح الخروج) الدخول

فاءة مع ينبغي تطبيق تقويم أساسه معايير محددة و معروفة من قبل المتعلمين لتنمية الك -

  .التركيز على األنشطة التكوينية

  :الكفاءة وأھداف التعلم .1.6.2 

و معارف فعلية ) محتويات المواد(إذا كانت الكفاءة ھي القدرة التي تستند إلى معارف 

، فإن أھداف التعلم توضح )جدانيةواجتماعية و (و معارف سلوكية ) فكرية أو نفسي حركية(

لمتعلم فإنه يستطيع أن يبرھن على كفاءته و مقياس النجاح في ذلك ما ھي التي إذا تحكم فيھا ا

يستند إلى أداة قابلة للمالحظة و القياس، ثم انجازھا في وضعيات التعلم، و قد عرف 

Pophan فعله أو تفضيله أو ھو ما ينبغي أن يعرفه التلميذ أو يكون قادرا على : " الھدف
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  2:إستراتيجية التعليم و التعلم بمقاربة الكفاءات .1.7.2

جذورھا من علم النفس السلوكي بمقاربة الكفاءات  تستمد إستراتيجية التعليم و التعلم 

ب أخرى من علم النفس و من جوان) الحبل األول(كما ھو الحال بالنسبة للتعليم باألھداف 

فيھا نتائج تكون المعرفي و علم النفس البنائي، و التعليم بمقاربة الكفاءات ھو العملية التي 

التعلم تمثل أھدافا تعليمية عامة محددة في المناھج المدرسية في صيغة كفاءات تكونھا نتائج 

يمات اكتساب سلوك تعليمات تترجم في صور أفعال سلوكية حيث ينتج عن كل تعلم من التعل

  :جاالت اآلتيةتعلم الفرد أھداف و نتائج على مستوى الملو  جديد، لھا تأثير على الفرد،

  .)معارف صرفـة(مجال تعلم المفاھيم  -1    

  .)معارف فعلية(مجال تعلم المھارات  -2    

  .)معارف سلوكية(مجال تعلم الوجدانيات من قيم و اتجاھات و ميول  -3    

اتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات تأخذ بعدھا الديناميكي من داللة الكفاءة ذاتھا إن إستر

في طابعھا المادي حيث غالبا ما ترتبط الكفاءة بحل المشاكل المرتبطة بالمادة و تعتمد على 

المعارف المرتبطة بتلك المادة كما قد تلجأ إلى توظيف جملة من المعارف المرتبطة بعدة 

لعالقة االنسجام و التفاعل القائمة بين المقاربة واإلستراتيجية حيث كل تغير مواد، و نظرا 

نمط األداء التربوي بين انتقاله لفي الثاني، فإن المنطق البيداغوجي  اتغيرلب في إحداھما يتط

تعلم بالكفاءات يتطلب تغييرا ھداف الكالسيكية إلى إستراتيجية المن أھداف إستراتيجية األ

مقاربة التعليم على ضوء مستجدات اإلستراتيجية المعتمدة من خالل  مناسبا لنمط

  :اإلستراتيجيات التالية يمكن استخالص التصور المناسب لنموذج اإلستراتيجية المطلوبة

  :إستراتيجية التعليم 1.1.7.2

، يتم من خاللھا استخدام كافة اإلمكانيات و بالوسائل ھي خطة محكمة البناء و مرنة التطبيق

 .قة مثلى لتحقيق كفاءة أو مجموعة كفاءات مرجوةيالمتاحة بطر

                                                 
  .13،14مدخل الى التدريس بالكفاءات، دار الهدى للطباعة والنشر، بدون طبعة، ص: محمد صالح حثروبي  -)1(

  53نفس المرجع السابق، ص: خير الدين هني -)2(
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  :إستراتيجية التعلم 1.2.7.2

سلوكية و عملية التفكير التي يستخدمھا التالميذ النماط األيقصد بإستراتيجية التعلم 

تخدمھا التالميذ لمعالجة مشكالت معينة، و من لممارسة تعلمھم، إنھا اإلستراتيجية التي يس

  :ھذه اإلستراتيجية نذكر مـايليأنماط أھم 

  :إستراتيجية إعادة السرد و التسميع 1.1.2.7.2 

التسميع إال نريد تذكرھا و ھذا يسمى السرد و تعرف عموما بتكرار المعلومات التيو

تسميع مركب فتعدد تكرار سرد و  يتطلب إستراتيجيات إعادةأن اإلحاطة بمواد أكثر تعقيدا 

  .المعلومات و وضع الخطوط تحت األفكار الرئيسية و كتابة مالحظات على الھامش

مھما للتالميذ لمساعدتھم على تذكر مواد يإستراتجيتان مركبتان إلعادة السرد يمكن تعل

  .تعليمية أكثر تعقيدا

  I.2.2.7.2 إستراتيجية التفصيل و التوضيح:  

الفئة الثانية من إستراتيجيات التعلم و ھي عملية إضافة التفصيل لمعلومات  إنھا تمثل  

معنا و بالتالي تجعل التفكير أسھل و تساعد إستراتيجية التفصيل في جديدة بحيث تصبح أكثر 

نقل المعلومات الجديدة من الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى بتكوين روابط 

   .لمعلومات الجديدة و ما ھو معروف من قبلو تداعيات بين ا

 :إستراتيجية التنظيم .1.2.2.7.2

تستھدف ھذه اإلستراتيجية مساعدة المتعلمين على زيادة معنى المواد الجديدة و ذلك بغرض   

أو المصطلحات أو تصنيفھا  إضافة جديدة على المواد، و ھي تتألف من إعادة تجميع األفكار

  .ية أصغرا إلى مجموعة فرعو تجميعھا أو تقسيمھ

  :عناصر اكتساب الكفاءة خالل عملية اإلنجاز. 1.8.2  

تكمن أھمية النشاطات البدنية و الرياضية في كونھا الدعامة األساسية لتدريس المادة إذ 

غرض ھو البفضلھا يتم تحقيق األبعاد التربوية المراد تنميتھا في مرحلة التعليم الثانوي، و 

صائص النشاطات البدنية و مفھوم اكتساب التلميذ الكفاءات، الذي يركز أساسا التوفيق بين خ

على الطرائق النشيطة التي تجعل التلميذ شريكا في الفعل التعلمي من جھة و تجنب مفھوم 

 .التدريب من جھة أخرى
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 : مؤشر الكفاءة .1.1.8.2

اب حسب مستوى محدد التعلم و االكتس مة أو النتيجة الدالة على حدوث فعلھو العال" 

مسبقا، و من خالله يمكن الحكم على مدى تحقق الھدف من فعل التعلم، فھو بھذا يعتبر 

ر في ت المكتسبة أو إبراز مقدار التغيالمقياس الذي يترجم مدى تحكم المتعلم في الكفاءا

   1." السلوك بعد تعلم ما، و يتعلق باألفعال القابلة للمالحظة

 2:لتعليمةااألھداف . 1.2.8.2 

تأتي نتيجة التقييم الشخصي المنبثقة من مؤشرات الكفاءة القاعدية و ھي إمداد لھذه  -

المؤشرات حيث تجسدھا ميدانيا خالل إنجاز الوحدة التعلمية، يتم تطبيقھا في الوحدات 

  )الحصص(التعليمية 

  :مية وفقا للشروط التاليةيتصاغ األھداف التعل*

  .مالحظة و التقييموجود فعال سلوكيا قابل لل -

 إبراز عنصر أو أكثر من شروط النجاح التي تؤكد صحة ھذا السلوك   -

  :الوحدة التعلمية. 1.3.8.2 

  .حصص، ساعة واحدة لكل منھا 09أھداف تمثل  09تشمل الوحدة التعلمية 

 :الوحدة التعليمية .1.4.8.2 

يير التنفيذ المرتبطة تعتبر بمثابة الحصة أن يتم تطبيق الھدف التعلمي و تستدعي معا

بالسلوك المرتبط الذي يتم تفعيله في وضعيات تعلم مناسبة للھدف التعلمي في إطار نشاط 

  .فردي أو جماعي

  ):ايير اإلنجازمع(معايير التنفيذ . 1.5.8.2 

 :و ھي شروط تحقيق الوحدة التعليمية و المتمثلة في

 

 

  
                                                 

لنشر، ، دار األمل للطباعة وا1كتاب المقاربة بالكفاءات، ط: الطيب نايت سليمان، زعتوت عبد الرحمان، قوال فاطمة  -   1

  .27-26، ص2004سبتمبر
2 -  www.enseignementparcompetenc.com 
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  ):اإلنجاز شروط(ظروف اإلنجاز  . 1. 5. 8. 2. 1   

 إلنجاز بحيث تجعل التلميذ يكشف علىتقتضي ترتيب حاالت تعليمية خالل مرحلة ا    

كل ورشة عن ( إمكانيته بغية الوصول إلى الھدف و ذلك باشتراك جميع التالميذ في ورشات

  :يلي و ھناك عدة عوامل للعمل في كل ورشة نذكر منھا مـا) حالة تعليمية

  .التھوية من، النظافة،مساحة عمل توفر األ -

 .توفير وسائل عمل مختلفة و متنوعة -

 .توزيع و ترتيب الزمن المحدد لعمل خاص لكل مرحلة من مراحل الحصة -

وتيرة العمل المتمثلة في الشدة، السرعة و حجم العمل المراد إنجازه من طرف   -

 . التالميذ

 . توفير وسائل التقويم المختلفة -

  :)حمؤشرات النجا( شروط النجاح .2. 5. 8. 2 .1

  .و ھي السلوكات الواجب تحقيقھا خالل كل وحدة تعليمية

  :الكفاءات التدريسية. 9. 2. 1

تعرف الكفاءة التدريسية بأنھا سلوك إنساني موجه، تنعكس أثاره مباشرة على مستقبل  "

تمكنه الفرد األمر الذي يحتم على الجھات المختصة إنجازه من خالل أسس علمية موضوعية 

تشمل المعارف و  و التي مجمل تصرفات و سلوك المعلم:" كما تعرف بأنھا. من تحقيق دوره

االتجاھات و المھارات أثناء الموقف التعليمي، و يتسم ھذا السلوك بمستوى عالي من األداء 

     1"و القدرة

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .  81 :ص 2001اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية و الرياضية، الطبعة األولى : مصطفى السايح محمد  -)1(
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  نموذج البرمجة السنوية لكفـاءة ختامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  "1"الشكــل 

  لـة المنهــاجهيك

  

  

  

  

  

  

 

  "2"الشكـل 

 الكفاءة الختامية

  المؤشرات

 )1( الكفاءة القاعدية )3( القاعدية الكفاءة

  المؤشرات  المؤشرات

هدف 

تعليمي 

 جماعي

هدف 

تعليمي 

 فردي

هدف 

تعليمي 

 فردي

هدف 

تعليمي 

جماعي

هدف 

تعليمي 

 فردي

هدف 

تعليمي 

جماعي

 )2( الكفاءة القاعدية

الكفاءة الختامية

 نهاية الوحدة التعليمية

 ميةنهاية الوحدة التعل

 نهاية السنة الدراسية

 نهاية الفصل

 الكفاءة النهائية نهاية المرحلة الثانوية

 الكفاءة القاعدية

ي مكفاءة التعلا  ل

 الهدف اإلجرائي
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  1ارنة البرنامج القديم بالمنهاج الحاليـمق

  المنهاج الحالي  البرنامج القديم

  أي: مبني على المحتويات* 

ما هي المضامين الالزمة لمستوى معين  -  

  .المعيار: لنشاط معين لمحتوى هو

  :منطقة التعليم و التلقين* 

المعلومات و المعارف التي  ما هي كمية -

  يقدمها األستاذ؟

  .يلقن، يأمر، ينهي: األستاذ -

  .يستقبل المعلومات: التلميذ -

  :الطريقة البيداغوجية المعتمدة هي* 

  :طريقة التعميم النمطية بمعنى*       

  .كل التالميذ سواسية في قالب واحد -

  .تالميذ واحدةالاعتياد درجة النضج لدى  -

  .مسلك تعليمي واحداعتماد  -

اعتماد القويم المعياري، المرحلي، و *      

  :تقويم تحصيلي

  .عموما درجة تذكر المعارف -

  .  فال يمكن توظيف المعار  -

  

  أي :هداف معلن عنها في صيغة كفاءاتمبني على أ* 

اءات المراد تحقيقها لدى التالميذ في ـما هي الكف -

   .كفاءة هي المعيارمستوى معين ال

  أي: منطقة التعلم  

ما مدى التعليمات التي يكتسبھا المتعلم خالل اإلشكاليات  -
  التي يطرحھا األستاذ؟

و ما مدى تطبيقھا من المواقف التي يواجھھا المتعلم في  
  .حياته الدراسية  و اليومية

الموجه المساعد لتجاوز  - المرشد–يقترح فھو : األستاذ -
  .العقبات

 يجرب يفشل -يمارس–ملية محور الع: المتعلم -
  ......ينجح

  :قة البيداغوجية المعتمدة هييالطر 

  :بمعنى تبيداغوجية الفروقا*

لية معتماد عليها أثناء عاالمراعاة الفروق الفردية و  -  

  التعلم

  درجة النضج متباينة لدى المتعلمين -  

  .تحديد عدة مسالك تعليمية -  

التعلم فهو اعتبار التقويم عنصرا مواكبا لعملية * 

  :تقويم تكويني

  .قصد الضبط و التعديل

  درجة اكتساب الكفاءة -  

  .توظيف الكفاءات المكتسبة في المواقف -  

  

  "3"الشكـل 

                                                 
  .وزارة التربية الوطنية 2006ضية اصداراتايالر و  قة لمنهاج التربية البدنية الوثيقة المراف - 1
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  :ةـاتمــالخ

المقاربة بالكفاءات تقترح تعلما اندماجيا غير مجزأ يمكن من إعطاء معنى للمعارف 

علمية المستقاة من الحياة في صيغة المدرسية و تقوم أھدافھا على اختيار الوضعيات الت

مشكالت، و ترمي عملية التعلم إلى حلھا باستعمال المعارف و األدوات و بتسخير مھارات 

  . التعليمية بإدماج المعطيات و الحلول الجديدة في مكتسباته/ عملية التعلميةالالتلميذ في 

  

  



  :أدوات البحث  - 2-1-4

  :في عملية جمع البيانات األدوات  التالية  انالباحثالطالبان  استخدم 

كان ذلك من خالل اإلطالع على القراءات  :المصادر و المراجع العربية  -1- 2-1-4

النظرية و تحليل مستوى المراجع العملية ،كما تمت االستعانة بالدراسات السابقة التي تناولت 

  .انب ھذا الج

مقابالت شخصية مع أساتذة  انالباحثالطالبان  أجرى : المقابالت الشخصية -2- 2-1-4

بالت الشخصية العديد من دكاترة شملت المقا التربية البدنية و الرياضية بالثانوية ، و كذا

أساتذة التربية البدنية و الرياضية بالمرحلة الثانوية و طريقة أداته خالل الحصة على ضوء و

غيرات التي طرأت على حصة التربية البدنية و الرياضية وأخص بالذكر التدريس الت

  .بالكفاءات

بحيث يحتوي كل محور على  ان مجموعة من المحورياالستب يضم :االستبيان  -3- 2-1-4

  . فقرات  06مجموعة من الفقرات و عددھا 

  :الدراسة االستطالعية  - 2-1-5

يرة في مساعدة الطالبان الباحثان على صياغة األسئلة و الدراسة االستطالعية لھا أھمية كب

  .جعلھم يتأكدون من أن الذي يفكرون فيه له أساس في الواقع 

وقد كان الھدف من الدراسة االستطالعية ، معرفة مدى صالحية األدوات المراد استعمالھا 

  لى نتائج دقيقة في التجربة األساسية ، و معرفة صدقھا و ثباتھا و موضوعيتھا و الوصول إ

  .ومضبوطة أثناء تطبيقھا 

وقد أجرينا الدراسة االستطالعية على مجموعة من مدرسي التربية البدنية و الرياضية 

  .أساتذة 10بالمرحلة الثانوية ،و كان عددھم 

وقام الطالبان الباحثان بإعداد استمارة استبيانية تشمل على أسئلة سھلة وواضحة موجھة 

تطوير مھارات التدريس (البدنية و الرياضية معتمدا على مؤلفات علمية  ألساتذة التربية

عفاف عبد (، التدريس للتعليم في التربية البدنية للمؤلفة  )1()للمؤلف داريد سايد أنتوب

  وھذا لخدمة غرض البحث واعتمدنا )2()الكريم
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  :مقدمة

نستكشف مما سبق " بعثت ألتمم األخالق  إنما" ى هللا عليه وسلم ول هللا صلقال رس 

أن مھنة التعليم ھي رسالة نبيلة وسامية  ال تضاھيھا أية مھنة أخرى مھما بلغ حجمھا، فعملية 

التدريس ھي جملة تتضمن نقل العلم والمعرفة وغرس األخالق الحميدة والسلوك السوي من 

ھذه المھنة يوميا ويالزمھا جميع  المتمدرسين ولعل العامل بالميدان الذي يمارس إلىدرس الم

وال يخص على أن المدرس  واإلرھاقجوارحه يشعر وھو يقدم عمله النبيل بكثير من الجھد 

ھذا االحتراق الذي يسري  اآلخرينتحترق لكي تضيء فضاء  في ھذا الزمان مثله مثل شمعة

 إلىندما يصادق من حين به ويقلل حياته وينقص من مھمته عير أعصافي جميع جسده ويث

  .آخر تلك العقبات الفكرية لدى التالميذ وكذا الظروف المادية واالجتماعية من المجتمع ككل

فمھنة التدريس مھنة جليلة عظيمة سبيلھا مليء بالصعاب  تتلقي فيھا األصوات 

 يتسم في اسمي شخصية وھي صفة الصبرالسامة بين الھنيھة ومھما كان فان المدرس 

الرسالة  إن إدراكيعي باھتمام ويدرك أيما  ألنهالمادية كانت أو المعنوية  اآلالموالتجلد اتجاه 

خيركم من " التي يحملھا جزاؤھا عند هللا وفير وفضلھا كبير فقد قال عليه الصالة والسالم 

  ".وعلمه  القرآنتعلم 

بين طياتھا األمر المستمر في نشر العلم، وان تقدم  ولعلك عندما تتصفح الكتب تجد

وال سبيل غبره والحامل لھذه القدسية العظيمة والمكلف بھا ھو  األخيرعلى ھذا األمم  يتوقف 

  المنطوية به؟ واألمورمميزاته وحاالته المختلفة  يالعظيم وماھ اإلنسانالمدرس فمن يكون 
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  :تعريف المدرس -1- 1-3

حكم وظيفته وبحكم مركزة بالنسبة للتالميذ يعتبر مصدر المعرفة المدرس ب إن

بالغ في مجتمع األساسي ومرجعھم األول في نظرھم ھذا يجعل منه أكثر من مجرد شخص 

  .)1(الصغار

فالمدرس ھو بمثابة الموجه والمرشد الصانع للعلم والمعرفة وھذا ما أكسبه قوة التأثير 

صغيرة من البيئة المدرسية فللمعلم أثر كبير في سلوك على الصغار يكون المعلمون نسبة 

ال يستقيم أمرھا وال  إذفالمدرس ھو المحور األساسي للعملية التربوية . )2(التالميذ االجتماعي

تأتي ثمارھا إال إذا كانت  القوى البشرية العامة في ميدانھا ذات كفاءة مؤمنة بالرسالة 

مير المھني الحكيم، كما يعرف المعلم على أنه خط وصل ضية وقيمتھا، ويميز المعلم الالتربو

  .بين عالم األطفال وعالم الراشدين

  :العوامل الواجب توفرھا في المدرس - 1-3-2

من نضج عقلي وجسدي  العمر الزمني للمدرس وما يصاحبه والمراد بذلك :السن -1- 1-3-2

  .وما يترتب عنه من توازن في االنفعال

خصية اتجاه التالميذ ويرى بعض العلماء أنه كلما كان عمر المدرس بين أجزاء ش وتفاعل -

  .صغيرا كان ذلك عامال ايجابيا على سرعة االستجابة بينه وبين التالميذ

بل يمكنه أن يصبح أخا  فالمدرس الصغير السن بإمكانه فھم خبايا التالميذ وحل مشاكلھم -

والراحة فيبحون له بأسرارھم  واالطمئنان باإلنسوصديقا أكبر لھم فيشعرون نحوه 

ويفزعون عنده جل مشاكلھم وبتالي تتقلص مسافة البعد بينه وبينھم بل تتعزز ھذه العالقة 

  .وتمتن
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  .45الجزائر، ص 2أصول التربية والتعليم،ن ديوان المطبوعات الجامعية ط: تركي رابع -)1(

  .155، ص 1996مية بيروت سيكولوجية الطفولة، دار الكتب العل: كامك محمد عويضة -)2(

  

مھمة المدرس بسن معين رغم  إنھاءالمتقدمة أنھم يحددون ولعلنا نجد في بعض الدول  -

الخبرة المھنية التي يمتلكھا لكنه يفتقد حلقات التواصل بينه وبين التالميذ ألنه يصبح مثال 

  .نلتعالي عن التالميذ وبعيد عن مطامحھم وميولھم ويرون فيه بديال للوالدي

  :الجنس -2- 1-3-2

جنس المدرس له أثره الكبير على تكوين شخصية التالميذ ويعتبر عامل الجنس من أھم  -

  .األسباب التي لھا عالقة ببحثنا ھذا ومدا تأثيره على سلوك التلميذ

  ھل ھناك عالقة بين الصحة النفسية وجنس القائمين على التمدرس؟ :ونطرح السؤال

  )1(ن المدرس والتلميذ عند اختالفھم في الجنس؟تكون بيوماھي العالقة التي ت -

 اإلناثالمدرسين من جنس  إلىومن خالل خبرتنا نالحظ أنه غالبا ما يسند الطور األول  -

  .مدرسين من جنس الذكور إلىوالطور الثاني 

في  أداء مھامھن ألنن التالميذ يرون والمالحظ أن المدرسات يتلقين صعوبات جمة في -

  .ة بديال لألم التي فكرھا في البيتالمدرس

ومن ھذا المنظور يجب أن تتسم شخصية المدرسة بالعطف والحنان وأن تغمر تالمذتھا  -

  .بالمحبة وتسلك معھم مسلك التشجيع وتخلق بينھم حافز الرغبة للمتوقف والمجتھد

  :الحالة االجتماعية للمدرس -3- 1-3-2

ية لھا عالقة تأثير على توجيه سلوك حالة المدرس االجتماع أنالشك وال ريب 

دوافعه  إعالءوتسويته وكذا تكوين الشخصية لديھم، فالمدرس األعزب يحاول  التالميذ

الجنسية عن طريق توجيه الطاقة المكتوبة نحو عناية الشيء الذي يجعله يبذل المجھود الكبير 

  .فيللنھوض بتالمذته في عملية التحصيل ورفع مستواھم الدراسي والثقا
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الدراسي،  تصال البيداغوجي بين المعلم والتلميذ وأثره على التحصيلاال: حيدرة وحيد الغربي، دواجي العابدية -)1(

  .120، ص1996القاھرة، 

أما بالنسبة للمدرس المتزوج فلديه ما يشغله خارج المدرسة فھو يھتم بقدر أكبر 

صح  إنقسمين  إلىيجعله يقسم جھوده  بمشاكله العائلية وتسوية صعوباته االجتماعية كل ھذا

، فالمدرسة المتزوجة تھتم اإلناثھذا القول، فقسم نحو عائلته، خاصة يظھر ذلك عند 

ھا بالمدرسة ينخفض مردوده وجة وأم مسؤولة مما يجعل عملبواجبات بيتھا باعتبارھا ز

  .وينقص لديھا،ن والنشاط الذي كانت تعھده في حالة العزوبة

تائج ھذه الظروف االجتماعية ستعكس سلبا على عملھا داخل المحيط الدراسي وعليه فان ن -

تؤثر على سمعتھا وتقلص من ھيبتھا  فإنھاكانت لديھا منازعات ومشاكل عائلية  إذاخاصة 

  .واحترامھا من طرف التالميذ

  :صفات المدرس النفسية واالجتماعية والخلقية والمھنية - 1-3-3

وامل نجاحه في مھنته، فھم ن شخصية المدرس من أھم العيتفق جميع المربين على أ

  .أن القيمة العظمى للمدرس ال تكمن في الطريقة العادية لتأدية واجباته يقولون

ألبنائه عن طريق تأثير  اإلبداعولكنھا كامنة في قدرته على القيادة وقدرته على 

المترشحين لمھنة  إخبارنبغي الشخصية العقلية الخلقية وعن القيادة وقدرته الحسنة ولھذا ي

 التدريس في ضوء مواصفات محددة يرمي توفرھا في شخصيات المتقدمين لمعاھد تكوين

المدرسين وفي كثير من أنحاء العالم تجري الدراسات العلمية لتحديد أھم السمات النفسية 

العملية نجاح  إلى ديتؤواالجتماعية والخلقية والمھنية التي تأثر في عمل الدرس والتي 

ايجابيات محددة عن  إلىھا ويحاول البحث التجريبي في ھذا المجال أن يصل التربوية كل

األسئلة اآلتية، من ھم أولئك األشخاص الذين يملكون االستعداد ألن يھبوا أنفسھم للتعليم حتى 

  أن يفضوا حياتھم كلھا في مجرة نظام أطفالنا؟ إليھمولو كان معنى ذلك بالنسبة 
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 -  ھي أھم صفاتھم ومؤھالتھم؟ما

 -  )1(الخ؟....يختارون ھذه المھنة لماذا

وقد أسفرت نتائج بعض االستفتاءات التي أجريت على نطاق واسع في الواليات 

تتوفر  نأواجتماعية وخلقية ومھنية ينبغي المتحدة األمريكية عن نحو عشرين صفة نفسية 

  )2(:لتاليفي المدرس وقد جاءت ھذه الصفات طبقا للترتيب ا

 .القدرة على المالئمة )1

 .جاذبية العلم ومظھره الشخصي )2

 )تالميذه إلىالمھنة، ميله  إلىالمجتمع، ميله  إلىميله (سعة ميله  )3

 ).الدقة، التجديد( العناية بالمھنة  )4

 ).حسن المواتات(التذوق واألدب والحكمة والمشاركة الوجدانية والعطف  )5

 ).واإلخالص اآلخرينمساعدة (التعاون  )6

 ).، اليقظة، الحباإليمانالقدرة على (الحماسة  )7

 .الثبات )8

 .االنطالق )9

  ).الشجاعة، القدرة على التصميم، الحزم، وضوح الھدف(القوة  )10

 .التحكم السليم)  11

 .الصحة)  12

 .األمانة وحب العمل)  13
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  .124، ص1974، الناشئالعدد : مديرية التربية والتكوين خارج المؤسسة ھمزة الوصل -)1(

   .447، ص1965القاھرة سنة  3التربية وطرق التدريس ج: صالح عبد العزيز -)2(

  ).التلقائية، الثقة بالذات(الزعامة  )14

  ).، حب االماع، رخامة الصوتالتفاؤل، سھولة االقتراب، المرح(الجاذبية  )15

  ).النظافة(األناقة  )16

  ).التخيل(سعة األفق العقلي والعبقرية  )17

  .الدقة في المواعيدالتقدمية و )18

  ).التواضع، البساطة(الرقي في األخالق  )19

  .االطالع العلمي إلىالميل  )20

  ).الھدوء(ضبط النفس  )21

 -1- 3-3-1  :صفات المدرس الناجح

ئمة بين التالميذ يستوجب على التالميذ جذب المدرس وحبه وحتى بحكم عملية االتصال القا

ف شخصية مدرسه بمعناه الفطري الن شخصية المدرس يتم ذلك فالبد على كل تلميذان يعر

ھي التي تطبع على سلوكھم فالتالميذ يقلدون المدرس في كثير من األحيان في المواضع 

الخ، وعليه كان لزاما على المدرس أن يتصف بصفات تجعله ....والحركات وأسلوب الكالم

  )1(:ليي العنصر الفعال لعملية االتصال البيداغوجي ونذكر منھا ما

 .أن يكون ذات شخصية فورية يستطيع أن يملك قلوب تالمذته •

 .أن يكون محبا لألطفال بصيغة العطف عليھم وتشجيعھم •

 .المساواةأن يعاملھم على قاعدة  •

 .أن يكون سليم السمع والبصر وخالي من العاھات الجسمية •
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تخصص علم النفس للطالبات باجي عائشة، : مذكرة تخرج ليسانس: شخصية المدرس وأثرھا على سلوك التلميذ -)1(
  .75، 70خيرة، فاطمة، ص

 .أن يكون رحب الصدر قادر على ضبط شعوره والتحكم في أعصابه •

 .أن يكون منظم األفكار •

 .أن يتيح فرص العمل والتجارب للتالميذ بأنفسھم •

 .أن يھتم بمشاكل التالميذ النفسية واالجتماعية  •

 .في القسم قائھاإلجيد قبل  إعدادأن يعد دروسه  •

 .أن يكون قدوة للتالميذ في الخلق والدين والسلوك •

 .أن يحافظ على الوقت بدقة •

 .أن يكون أمينا في عمله •

  :األدوار األساسية للمدرس - 1-3-4

إذا ما قرنت بالحياة السالفة ألجدادنا وتغيرت معھا  جذريالقد تغيرت حياتنا العصرية تغيرا 

ك األدوار والمسؤوليات المنطوية به ففي الماضي كان وضعية المدرس وتل إلىالنظرة 

يتزايد أذھان المدرسين أما اآلن فأصبح الطلب  إلىالمدرس يركز على نقل العلم والمعرفة 

على المدرس فناھيك عن عملية التدريس أصبح يطلب منه تبادل شخصية التلميذ السوية 

  .)1(المتكاملة في جوانبھا

ر بسرعة، وأن يواجه كل التوترات الرئيسية التي يتصف بھا جعل المدرس يتغيكل ھذا  -

  :عالمنا المعاصر ومن أھم األدوار األساسية ما يلي

في بناء الشخصية المتكاملة للتالميذ من النواحي الجسمية، العقلية  اإلسھام 

 .واالجتماعية والخلقية

 .تشجيع التالميذ على الدراسة وحب العلم والعلماء والبحث والمعرفة 

تولي قيادة جماعة الفصل المدرسي وذلك بأن يكون قدوة حسنة لتالمذته من حيث  

 .السلوك الشخصي والسلوك االجتماعي
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  .89، ص2002، القاھرة سنة 1خصائص المعلم العصري وأدواره، دار الفكر العربي ط: علي الراشدي -)1(

 .القيام بدور الخبير في مادة التخصص بالنسبة لتالمذته 

 .س ناقل للمعلومات وموصل لھا وحافظ للتراث وباعث للثقافةالمدر 

 .المدرس مربي لألجيال ومرشد تربوي للتالميذ ومواطن صالح ومعلم اجتماعي 

 .الفردية بين التالميذ وضبط الفصل الفروق مراعاة 

 .اختيار الطرق المناسبة للتدريس وكذا الوسائل التعليمية 

 .للتالميذ حل المشكالت الدراسية واالنفعالية 

 .متابعة نمو التحصيل الدراسي للتالميذ 

 .تشجيع النمو الذاتي للتالميذ ودفعھم لتحري الحقيقة 

 .اھتمام المدرس بمھارات الدراسة عند التالميذ 

 -1- 4-3-1  :المدرس كمربي ورائد اجتماعي

ئ الجو الصالح لكسب المعرفة وتحصيل المدرس كمربي يوجه التالميذ للعلم والنشاط ويھي

المجال  وإفساحالمعلومات فيثير أمام تالمذته المشكالت التي تتحدى عقولھم وتثير نشاطھم 

  .)1(أثناء تعرضھم ألية صعوبة وإرشادھمأمامھم لحلھا ويتدخل لتقديم المعلومات لھم 

جتماعية، إذ أن وظيفة كما يعمل على تنمية شخصيته تالمذته من كافة النواحي الجسمية واال

المساھمة في  إلى تتمددوحسب، بل أنن مھنته  المدرس ال تقتصر على تربية الطفل وتعليمه

  :رفع المساھمة في رفع المستوى االجتماعي للبيئة وحل مشكالتھا التي منھا

 .محاربة العادات الضارة واألوھام والخرفات الموجودة في البيئة )1

 .ة ونشر الوعي والثقافةالمساھمة في مكافحة األمي )2

 .تنشر الوعي القومي بين المواطنين عن طريق المحاضرات والندوات )3

  

  

  .365، صاإلسكندريةعلم النفس التربوي للمعلمين، دار المعرفة الجامعية، : محمود منسي -)1(



�بدنية والرياضيةالفصل الثالث                                                           أستاذ التربية ال
 

41 
 

  :دور المدرس في نشر الوعي القومي -2- 1-3-4

لھا واالستعداد  اإلخالصمبنيا على  إيماناية بالقومية العرب اإليمانيقوم الوعي القومي على 

  .للتضحية من أجلھا

لذلك البد من ربط المدرسة بالفكرة القومية لترسيخ القيم العربية وتوضيح التراث الحضاري 

تشويه قيمنا الحضرية، فالمدرسة  إليألمتنا العربية وبقاء محاوالت االستعمار الرامية 

ي قبل غيره وھو الھدف األول الذي يجب أن تسعى والمدرسون مكلفون بالواجب القوم

  .)1(تحقيقه إلىالمدرسة والتربية 

  )2(:العمل اليومي للمدرس في الصف -3- 1-3-4

 .تدريس التالميذ وتربيتھم تربية سليمة 

 .على التالميذ في ساحة المدرسة واإلشراففي نقط النظام  اإلسھام 

 .ت المدرسيةالتعاون مع المدير والمدرسين في حل المشكال 

 .التالميذ وزيارتھم في منازلھم واستقبالھم في المدرسة بآباءاالتصال  

 ....)، ندوات، رحالت،حفالت(المشاركة في المشروعات التي تقوم بھا المدرسة  

 .تحضير الدروس وتصحيح الوجبات والوظائف 

  :سائل التي يحقق بھا المدرس رسالتهوال -4- 1-3-4

 .ي يقوم بھا ونذر ننفسه من أجلھاالشعور بسمو الرسالة الت 

 .باآلخرينال يتأثر بالمكاسب المادية الكبرى حين يقارن عمله ومستواه المادي  

 .عن أفضل الطرق التي تمكنه من تحقيق أھدافه يبحث دوما 

 .يعتبر نفسه مسؤوال عن رقي مجتمعه وتقدمه 

 .ادر األخرالمص وقراءةاالستمرار في االستزادة في العلم والمعرفة والبحث  

  

  .1975، 1974مديرية التربية والتكوين خارج المدرسة ھمزة الوصل، العدد الثامن  -)1(

  .197، ص 1990أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي سنة : محمد الحماحمي وأمين الخولي -)2(
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  )1(:قواعد عامة للتدريس - 1-3-5

ويتم ذلك باالعتماد على خبرات الكفل  :المجھول إلىلوم االنتقال من المع -1- 1-3-5

  .المعلومات الجديدة إلى ومعلوماته السابقة واعتبارھا جسرا ووسيلة للوصول

  :الصعب إلىاالنتقال من السھل  -2- 1-3-5

ريس التد يف ضروريين السھولة والصعوبة ھذه القاعدة لھا عالقة بالقاعدة السابقة فالتدرج ب

بالنسبة للتلميذ وليس بالنسبة للمدرس وعلى المدرس  س السھولة والصعوبةويجب أن تقا

  .الصعب إلىالترتيب في المادة من السھل  إتباع

  :المركب إلىاالنتقال من البسيط  -3- 1-3-5

يمكن أن يكون السھل بسيطا أو مركبا والمركب يكون سھال  إذالبساطة التي تعني السھولة  -

من وجھة نظر  إليھاتعني التعقيد والمعلومات ھنا يجب النظر أو صعبا والصعوبة التي 

  .الطفل وليس من وجھة نظر الراشد أو المدرس

التفاصيل فالبسيط ھو المجمل  إلىففعل الطفل يدرك األشياء بصورة مجملة ثم ينتقل  -

  .والمركب ھو األجزاء وھو نظرية العالم األلماني

  :النظري إلىمجرد والعلمي ال إلىاالنتقال من المحسوس  -4- 1-3-5

مبھما في أوله وكلما كبر اتضحت األشياء في عقله  امضيكون  لألشياءالطفل  إدراك إن   

  .أكثر فأكثر بصورة تدريجية ومھمة المدرس ھي مساعدة الطفل في ھذا االنتقال

  :الكلي إلىاالنتقال من الجزئي  -5- 1-3-5

دراسة األمثلة في النمو   إلىئية وھذه القاعدة تدعو تنطبق ھذه القاعدة على الطريقة االستقرا -

  .واإلعالئيةالقاعدة المئوية  إلىوالقواعد ألنھا تمھد للوصول 

  

  .14م، ص1997دليل مدرس التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم األساسي، سنة : عنايات محمد أحمد فرح - )1( 
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 -6- 5-3-1  :المدرس وأسئلة التالميذ

 .التالميذ على طرح األسئلةتشجيع  

 .التأكيد على األسئلة العامة 

 .بأدب وانتظام األسئلة إلقاءتعويدھم على  

 .الھامة حتى ولو خرج عن محور الدرس األسئلةعن  اإلجابة 

 .المجال للمجتھدين لمنافسة أراء مدرسھم حتى ولو كانت في االتجاه المعاكس إفساح 

 .اإلجابةن يعرف أمامھم وانه سيبحث عن يجب أ اإلجابةإذا تعذر على المدرس  

 :التالميذ وإجابةالمدرس  -7- 1-3-5

 .أن يبدي اھتمامه بجواب التلميذ )1

 .الغامضةتفسير وتوضيح األجوبة  )2

  :عالقات المدرس بالغير - 1-3-6

منصبه  إلىر ھو مدرس قديم ذو خبرة وصل المدي إن :عالقة المدرس مع المدير -1- 1-3-6

  .وإداريةمسؤوليته مزدوجة فنية  إنم سنوات، حيث بعد أن زوال التعلي

درس تبنى على االحترام المتبادل وفي احترام الم إنسانيةالمدرس مع المدير عالقة  فعالقة

من خبرات ذلك  يستفيدير، احترام للمدرسة التي تتمثل في شخصية مديرھا وعليه أن للمد

يقوم المدير بتنفيذھا وال يمكن  إليواألنظمة يحترم اللوائح  أنالمدير في النواحي الفنية وعليه 

  .)1(للمعلم أن يتخطى رفيقه المباشر الذي ھو مدير المدرسة في أية مكانية رسمية

  

  

  

، دار الفكر العربي  سنة التربية الرياضية المدرسية دليل معلم الفعل وطالب التربية العلمية : أمين أنور الخولي -)1(

  .54-09، ص 1994
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  )1(:عالقة المدرس بزمالئه المدرسين -2- 1-3-6

تبنى على االحترام والتقدير  إنسانيةينبغي أن تكون عالقة المدرس بزمالئه المدرسين عالقة 

المتبادل فال يصح أن يعبث بھم أو ينقص من كفاءتھم أو أن تقوم بينه وبينھم منافسة غير 

جميع المدرسين ھو شعور  وأن يكون شعور وإخالصشريفة بل ينبغي أن يكون ھناك تعاون 

العالقات بين المدرسين  تنعكس أثراھا  إنأسرة واحدة يتساند أفرادھا ويتعاونون، والحقيقة 

 إلىفكرة عن الخالفات التي تقع بين المدرسين  أيعلى التالميذ وال يصح أن تتسرب 

  .التالميذ

رات والمراجع ووسائل ومن النواحي التي يبدوا فيھا التعاون بين المدرسين، تبادلھم الخب

 اإلشراففي تحمل المسؤولية والمناوبات في  وإشراكھمومعاونة القدامى للجدد  اإليضاح

على التالميذ في أوقات الراحة أثناء الرحالت المدرسية وفي جميع النشاطات المدرسية وفي  

 درسيةالدراسية في كتابة قوائم الفصول والسجالت الم في بداية السنة اإلدارةمعاونة 

  .واستقبال التالميذ الجدد وكذلك في نھاية العام الدراسي وغير ذلك

  )2(:عالقة المدرس بالتالميذ -3- 1-3-6

بينه وبين التالميذ ينبغي أن  في تربية أبنائھم والعالقة واألمھات اآلباءالمدرس ينوب عن 

 إليهم يأنسون التوجيه ويجعلھتكون على ھذا الضوء فھو يمنح التالميذ المحبة والعطف و

والحديث معھم ومراقبة  إليھماالھتمام بھم والجلوس  ة األطفال ومن يحدد سعادةصداق

عن الجماعة  سلوكھم، وعالقته بالتالميذ ال تقتصر على كونه نائبا عن الوالدين فھو نائب

ھم بمستقبل ھؤالء األبناء فھو الذي يعرف ميول التالميذ وحاجات اآلباء وربما أكثر بصيرة من

وھو قادر على تقويم ووزن  أعمالھم وتوجيھھم ألنواع  ألتحصيليوھو الذي يعرف مستواھم 

  .من السلوك أو التعليم أو المھن المالئمة لھم في المستقبل

  

  .2005، 2مراسلة السيد مفتش المقاطعة بوقيراط، -)1(

  49 نفس المصدر السابق، ص: الخولي أمين أنور -)2(
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أقصى ما تؤھله  إلىعلى أنه مرب يساعد التالميذ على أن يصلوا  المدرس يفھم واجبه -

  .استعداداتھم

  :عالقة المدرس بالمجتمع -4- 1-3-6

  .الحياة الخاصة بالمدرس ليست ملكا وحده يتصرف بھا كما يشاء بل ھي ملكا للقسم إن -

لتي يتمتع ا اإلمكانياتأن ينسق بين سيرته وتعليمه وأن يكيف نشاطه بجميع  وعلى المدرس -

 ابھا لخدمة الجماھير سواء كان ذلك في الميدان الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي نظر

المدرس في المحيط والبيئة التي يعيش فيھا ويجب على المدرس أن  التي يحتلھا للمكانة 

تكون له القوة التخيل واالبتكار بحيث يرى بوضوح ما يريد أن يفعله وما ينبغي تجنبه وما 

المجتمع وأن يدرك بحق المھام والمسؤولية التي تقع على  إليهتطلبه المدرسة وما يحتاج ت

  .الذي يقصده من المدرسة والتعليم األعلىالمثل  إلىشيء حتى يصل عاتقه وأن يضحي بكل 

  :نصائح عامة للمدرس - 1-3-7

 الة اختصأخي المدرس لقد خصك هللا بأنبل مھمة على األقل وأنزه مھنة وحملت أعظم رس

لة العلم والمعرفة والتربية والخلق وأن من أعظم ما يملك ابھا األنبياء والرسل أال وھي رس

في ھذه الدنيا أوالده، وان سألت أيا كان عن من يحب أن يراه أحسن وخيرا منه لقال  اإلنسان

التربية  على الفور ولدي فھم األولياء يدفعون لك أعز ما يملكون ويضعونھم بين يديك ليتلقون

  :والعلم والمعرفة وھذه جمع من النصائح للمدرسين على النحو التالي

الحرص على مواكبة كل جديد في ميدان تخصصه وال يقف عند حدود المؤھل العلمي  -

 .الذي تحصل عليه

 .التحضير الجيد والمفيد للمادة نفسيا وذھنيا وكتابيا -

ه ألن الشخصية أثر كبير في عليك أن تتمتع بشخصية المدرس الناجح بكل مواصفات -

 .عملية التدريس

 .عليك أن تحترم شخصية التلميذ ألن احترامك يدعم ثقة الطفل لنفسه -

 .وتوجيھھم إرشادھمفھم مشاكل التالميذ حتى تتمكن من  -
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 .في عملية التعليم مستعينا بتنوع األسئلة عليك أن تستحضر عنصر التغير -

 .حوار والنقاشاالھتمام أكثر بحرية المبادرة وكذا ال -

  : الخاتمة

رسالة المدرس نبيلة وشاقة في نفس الوقت حيث أنھا ال تحضر في جانبھا النفسي من  إن

تتعدى أي جانب اجتماعي وأخالقي  وإنماتكوين التالميذ وكفل العلم والمعرفة لھم فحسب 

شخص  لىإ، فالتربية ھي انتقال تأثير شخص اإلنسانيألنھا تعتمد في جوھرھا على التفاعل 

طبع أخر وبصفة عامة من  إلىأخر أو من طبع  إلىآخر وأن ھذا التأثير متجه دائما من نقل 

 شخصية أخرى ولذلك فان المدرس ھو قبل كل شيء مربي والقدوة الحسنة إلىشخصية 

والمثال األعلى وبصفة شخصية أن يتحقق من أن التالميذ يكتسبون العادات واالتجاھات 

وبتالي يعلمھم  إليھموك المنشود عن طريق تحفيزھم للقيام بالمھام وسندھا والشكل العام للسل

من خالل ذلك كيف يتصرفون في المواقف التي يتعرضون لھا وكيف يحرزون النجاح 

  .االجتماعية اليومية سلوكياتھموالتقدم في 

كما يجب علينا أن نقر بحقيقة ھامة وھي أن المدرس من البشر العادي يصيب ويخطأ 

نوع من العناية بالظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشھا والتي قد  إليهأن نصرف و

  .تأثر على موقفه كقدوة للقيم التي نود أن يجسدھا في سلوكه العام للتالميذ
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  :مقدمة 

في مجال  ةالتعليميذي تعيشه العملية حة في البحث مستمدة من الواقع الإن اإلشكالية المطرو 

ية في مختلف الثانويات على والية مستغانم و ما دام أن منھاج المادة التربية البدنية و الرياض

و الثقافية  و المعرفة العلميةتربوي و تعليمي ، وبغية منا في نمھو األساس المطلق كل عمل 

صد الوصول البحث واإلجراءات الميدانية  ق منھجيةفي ھذا المجال كان والبد من توضيح 

قة العلمية المتبعة لمعالجة من النتائج المحققة و كذا الطري إلى األھداف المرجوة واالستفادة

 .كلة في بحوث مستقبلية أخرى المش

 - 1-1-2  : منھج البحث

ينات المنھج في البحث العلمي أنه الطريقة التي يتبعھا يعرف محمد بوحوش ، ومحمد ھ

  .)1( "الحقيقة  الكتشافالباحث في دراسته للمشكلة 

المنھج ،المناسب في البحث العلمي يعتمد أساسا على طبيعة المشكلة و كذلك اختيار ومنه فإن 

السليم و المنھج  اختياروإن  الھدف المراد الوصول إليه ، باختالفتختلف ھذه األخيرة 

  .الصحيح في مجال البحث العلمي ، يعتمد باألساس على طبيعة المشكلة 

 .الباحث في ھذه الدارسة المنھج المسحي  استخدموقد 

  :عينة البحث  - 2-1-2

تعتبر العينة في البحوث العلمية أساس كمل البحث ، ويعرف عبد العزيز فھمي ھيكل العينة 

الموضع الدراسة  اإلحصائيالمجتمع  ني تسحب ممعلومات عن عدد من الوحدات الت:" 

   )2(" بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا لصفات ھذا المجتمع 

نية و الرياضية للتعليم الثانوي و البالغ أساتذة التربية البدحتنا ھذا وشملت عينة البحث في ب*

  .أستاذ و ھذا على مستوى ثانويات والية مستغانم  60عددھم 

  

  

  
مناھج البحث العلمي و طرق البحث ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر : وحوش ، محمد محمود دينات محمد ب: )1(

  89،ص1995سنة 

): 2( 95،ص1986ديوان المطبوعات الجامعية ، جامعة الجزائر : التطبيقي  عبد العزيز فھمي ، مبادئ اإلحصاء
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 - 3-1-2  : مجالت البحث

" حمود قاسم في كتابة المنطق الحديث و مناھج البحث يقول م  :المجال البشري  -1- 2-1-3

  ) 1("ينظر إلى العينة على أنھا جزء من الكل أو البعض من الجميع 

الذي تنتمي إليه أو " الكل "فإن عدد الحاالت التي يشملھا " و يقول إبراھيم بسيوني عمير 

بل من المستحيل  كبيرا أصبح من الصعوبة بما كانيحتويھا  الذي" الجميع " يتضمنھا 

  . )2(محدود من ھذا الكل اختيار عدد دراسة جميع ھذه الحاالت و لھذا يجأ الباحث إلي 

أستاذ بالتعليم الثانوي من المجتمع األصلي الذي  60و قد شمل المجال البشري في ھذا على 

  .عشوائيةھذه العينة بطريقة  اختيارأستاذ ، حيث تم  70يبلغ 

  :ني المجال الزم -2- 2-1-3

وبالتحديد من  إلى أواخر شھر مايفي الفترة الممتدة من ديسمبر  األساسيةالدراسة  تمت -

  :ھذه الفترة عبر المراحل الزمنية التالية  انتظمتو قد  30/05/2010إلى  10/12/2009

 التربية البدنية و الرياضية بالمرحلة الثانوية من  أساتذةات مباشرة مع إجراء لقاء -

  18/02/2010إلى 10/02/2010

مارة على أساتذة التربية البدنية و الرياضية بالمرحلة الثانوية من تتم توزيع االس -

  .و كذا استرجاعھا منھم و تحليل نتائجھا  25/04/2010 إلى 07/04/2010

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  151،ص1976،دار المعارف القاصر 5المنطق الحديث و مناھج البحث ، ط: محمود قاسم ) : 1(
  .67، ص1974مناھج البحث التربوي ،دار المعارف ،مصر : إبراھيم بسيوني عميرة ) : 2(
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  : المجال المكاني-3- 2-1-3

على ثانويات  ة ھذه اإلشكاليةسو معرفة جوانبھا المختلفة قمنا بدرا بالمشكلة من أجل اإللمام

  .غانم تسوالية م

  :التابعة لوالية مستغانم  يمثل أسماء الثانويات و عدد األساتذة : )1(جدول رقم 
  

  المتواجدين بالثانوية عدد األساتذة  اسم الثانويات
  03  زروقي الشيخ ابن الدين 

  03  ولد قابلية صلحية 
  02  إدريس السنوسي 

  03  بن قلة تواتي 
  03  1954اول نوفمبر 

  03  1962جولية  5
  03  حيلمى محمد 

  03  نھج خميستي محمد 
  02   المركز الوطني لتعليم

  03  والي عين النويصى  اإلخوة
  02  حاسي مماش 
  03  شمومة محمد 

  03  خير الدين 
  03  عين تادلس 

  03  عشعاشة 
  03  خضراء

  03  بوقيراط 
  03  سيرات 
  03  ماسرة 

  03  سيدي لخضر
  03  الحجاج 

  02  عبد الملك رمضان الجديد 
  03  دار عبيدعبد الحميد
  02  سدي علي الجديدة 

  03  خروبة
  70  المجموع
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 - 4-1-2  :البحث  أدوات

  :التالية   األدواتالباحث في عملية جمع البيانات  استخدم

كان ذلك من خالل اإلطالع على القراءات  :المصادر و المراجع العربية  -1- 2-1-4

ولت النظرية و تحليل مستوى المراجع العملية ،كما تمت االستعانة بالدراسات السابقة التي تنا

  .ھذا الجانب 

الباحث مقابالت شخصية مع أساتذة التربية البدنية  أجرى : المقابالت الشخصية -2- 2-1-4

التربية  أساتذةبالت الشخصية العديد من دكاترة وشملت المقا و الرياضية بالثانوية ، و كذا

غيرات التي البدنية و الرياضية بالمرحلة الثانوية و طريقة أداته خالل الحصة على ضوء الت

  .طرأت على حصة التربية البدنية و الرياضية وأخص بالذكر التدريس بالكفاءات

بحيث يحتوي كل محور على  مجموعة من المحور انياالستب يضم : االستبيان -3- 2-1-4

  . فقرات  06مجموعة من الفقرات و عددھا 

  : االستطالعيةالدراسة  - 2-1-5

و جعلھم  األسئلةيرة في مساعدة الباحثين على صياغة لھا أھمية كب االستطالعيةالدراسة 

  .يتأكدون من أن الذي يفكرون فيه له أساس في الواقع 

 استعمالھاالمراد  األدواتالعية ، معرفة مدى صالحية طقد كان الھدف من الدراسة االستو

  دقيقة ، و معرفة صدقھا و ثباتھا و موضوعيتھا و الوصول إلى نتائج  األساسيةفي التجربة 

  .مضبوطة أثناء تطبيقھا و

العية على مجموعة من مدرسي التربية البدنية و الرياضية طوقد أجريت الدراسة االست

  .أساتذة 10بالمرحلة الثانوية ،و كان عددھم 

 ألساتذةموجھة  استبيانية تشمل على أسئلة سھلة وواضحة استمارة بإعدادوقام الباحث 

تطوير مھارات التدريس للمؤلف (عتمدا على مؤلفات علمية مالتربية البدنية و الرياضية 

ھذا و)2()عفاف عبد الكريم(للمؤلفة ، التدريس للتعليم في التربية البدنية  )1()داريد سايد أنتوب

  لخدمة غرض البحث واعتمدنا 
  
ئي وآخرون، دار الحكمة، تطوير مھارات التدريس التربية الرياضية، ترجمة عباس أحمد السامرا: داريد سايد أنتوب) :1(

  .56، ص 1992بغداد، 
  .505، ص 1994التدريس للتعلم في التربية البدنية، نشأة المعارف، االسكندرية، : عفاف عبد الكريم): 2(
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  :)1(لتحليل ھذه األسئلة على المفتاح المتمثل فيما يلي

 .درجات 05: تمارس بدرجة كبيرة جدا •

 .درجات  04:  تمارس بدرجة كبيرة •

 .درجات 03: ارس بدرجة متوسطةتم •

 درجتين 02: تمارس بدرجة قليلة •

 .درجة واحدة: تمارس بدرجة قليلة جدا •

  :وقد شملت الدراسة تقصي ومعرفة

التربية البدنية و الرياضية بالتعليم الثانوي في ضوء  أساتذةلكيفية التي يدرس بھا ا -

   .تبالكفاءاالمقاربة 

من الممكن أن تصادفنا أثناء إجراء و توزيع  معرفة بعض الصعوبات و العواقب التي -

 .االستبيان

  .األصليةخالل الدراسة  استعمالھاالمراد  األداةقياس صالحية  -

 .لھذه الدراسة  األساسيةتحديد المحاور  -

 - 6-1-2 :ختباراتالعلمية لال األسس

ن أجلة وضعت م ما ذات مصداقية و داللة وتنسيق فعال اختيرتحتى تكون االختبارات التي 

  :  العلمية التالية  األسسالشروط و  ينبغي مراعاة

  

  

  

  

  

  

  
القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، دار الفكر : محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان -)1(

 .26، ص 2000العربي، القاھرة سنة 



�الفصل األول                                                       منھجية البحث وإجراءاته الميدانية
 

67 
 

 -1- 6-1-2  :ثبات االستبيان

نين االستمارة وھو يعني أن تكون االستمارة ذات في عملية تق األولالثبات يمثل العامل 

ما  إذافيما وضعت لقياسه أي أن تعطي نفس النتائج  واإلتقاندراجة عالية من الدقة 

  . )1(" األفرادأكثر من مرة تحت نفس الظروف و على نفس  استخدمت

لبدنية و على عينة من أساتذة التربية ا األولىقام الباحث بتوزيع االستبيان في المرحلة 

وذلك بالفترة الصباحية  أستاذة 10الرياضية في بعض ثانويات والية مستغانم وكان عددھم 

على االستمارة لمدة نصف ساعة ثم يرجعھا وبعد  األستاذتكون إجابة  10/03/2010يوم 

  .نفس العينة ونفس المكان و التوقيت  أيوكذلك بنفس الشروط  18/03/2010

بالنتائج الثانية تبين أن ھناك تطابق علي بينھما وعليه  األولنتائج وبعد معالجة ومقارنة ال

  .ع بثبات عال تالباحث بأن ھذه االستمارة تتم استنتج

القيمة معامل الثبات
 )ر(الجدولية 

 مستوى  معامل
  الداللة

الدرجة 
  الحرة

عدد 
القيمة   المحاور العينة

  اإلحصائيةلداللة ا  الصدق  المحسوبة

قابلة التكيف و 
  التصرف

  
  
  
 10  

  
  
  
  9    

  
  
  

0.05  

0,93  0.96    
  
  
  

     0,60  

  دال إحصائيا

 دال إحصائيا  المقارنة بالكفاءات  0.94  0,89
 دال إحصائيا  التخطيط  0.92  0,85
 دال إحصائيا  ةالتعليميالممارسات   0.97  0,95
 دال إحصائيا  النمو المھنى  0.91  0,83
 دال إحصائيا  االساليب و الرسائل  0.93  0,87
 دال إحصائيا  التقــــويــــــــــــم  0.91  0.84

 دال إحصائيا  المعاملة مع التالميذ    0.90  0.82      
  

  .المدرسين  إليالموجھة  ستمارةاال وصدق يبين ثبات) 02(جدول رقم 

ة لمعامل الثبات في جميع الحقول ھي القيمة المحسوب أنمن خالل الجدول أعاله يتبين لنا 

وھي أكبر من القيمة الجدولية ) 0,82 -0,87 -0,83 - 0,95 -0,85 -0,89 - 0,93( كاألتي

جھة االستمارة المويؤكد أن  وھذا ما 0,05ومستوى الداللة 9وعند درجة حربة ) 0,549(

  .بدرجة عالية من الثبات  للمدرسين تتميز

  
):1(  .94ص1979مناھج البحث العلمي ، مكتبة النھضة المصرية ،القاھرة : عبد اللطيف محمد السيد
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  :صدق االستبيان -2- 2-1-6

األخيرة على مجموعة خبراء  المقترحة قام الباحث بعرض ھذه ناالستبيالتحقق من قائمة  

بمعھد التربية البدنية و الرياضية لوالية  ةالكفاءكاترة من ذوي الخبرة و من أساتذة و د

األستاذ بن زيدان مقراني جمال ،  األستاذھم دكتور عتوتي نورالدين ،نومن بي مستغانم

و الفقرات المكونة  األساسيةإدريس ،وذلك بغرض إبداء الرأي في المحاور  الحسين األستاذ

و موضوع البحث  و المحاور المنتسبة إليھا و كذا تناسبھا األخيرةلھا و مدى تماثلھا ھذه 

عبارة يرونھا غير مناسبة وقد أقرت ھذه الخطوة على النتائج  أيل ديوكذلك النظر في تع

  :التالية 

وبالتالي أصبح عدد محاور  ،للقائمة  األساسيةالمحاور  ع على إبقاءأقر الخبراء باإلجما -

 .محاور 08االستبيان 

أقر الخبراء على بقاء أغلبية الفقرات ماعدا البعض منھا من حذف وتم تصحيح البعض   -

   .أسئلة في كل محور 6بمعدل  أي 48البالغ  على عددھا اإلبقاءتم حيث  اآلخر،

  :موضوعية االستبيان  -3- 2-1-6

بتغير المحكمين وان االستمارة تعطي نفس النتائج  األداةالموضوعية و ھي تعني عدم تأثر  

وسھلة المستعملة في بحثنا، كانت فقراتھا مفھومة  األداةمھما كان القائم بالتحكيم ، وإن 

 على المدرسين و تبين بعد جمعه ناالستبياوواضحة زيادة على ذلك قام الباحث بتوزيع 

درسين ، وعلى ممة المفھومة لدى عا خالية من التعقيدات و الصعوبة و التأويل ، ھاأن

  .االستبيان تميز بالموضوعية أننتج أساس كل ذلك نست

كان لھا  استخدامھاعند ) االستبيان(سة ومما سبق يمكن للباحث أن يستخلص بأن أداة الدرا

  يجعلھا مناسبة  ثقل علمي أي أنھا تميزت بالثبات و الصدق و الموضوعية ، وھذا ما

  .مال في بحثناعصالحة الستو
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 - 7-1-2  :التجربة األساسية

، حيث تم فيھا برمجة 25/10/2010 إلى 07/04/2010امتدت فترة التجربة األساسية من 

ثانوية للوقوف على ة مع مفتشي وأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمرحلة اللقاءات خاص

أستاذ من وجھة نظر  في ضوء المقاربة بالكفاءات واقع تدريس التربية البدنية والرياضية

التربية البدنية والرياضية ، وكذلك تم توزيع االستبيان على مدرسي التربية البدنية 

استمارة ثم تم  60انوية  في والية مستغانم، حيث تم توزيع والرياضية بالمرحلة الث

  .استمارة 45استرجاع 

 - 8-1-2  :  الضبط اإلجرائي للمتغيرات البحث

  : قام الطالب الباحث بضبط المتغيرات التالية  األساسيةلضمان السير الحسن لتجربة 

 رياضية أثناء حصة التربية البدنية و ال األستاذةتم توزيع االستمارة على  

 في الشروط العلمية للبحث م نزع كل االستمارات التي ال تستوت 

 .االستطالعيةجربة الرئيسية المدرسين الذين أجريت عليھم التجربة لقد استبعدنا من الت 

  :اإلحصائيةالوسائل  - 2-1-9

ھو ذلك العلم الذي يبحث في جميع البيانات وتنظيمھا وعرضھا  اإلحصاءعلم  إن

  .)1(خاذ بناءا عليھاوتحديدھا وات

مؤشرات كمية تساعدنا  إلىھو الوصول  اإلحصائيةومنه فان الھدف من استخدام المعالجة 

على التحليل والتفسير والتأويل، ثم الحكم وتختلف خطتھا باختالف نوع المشكلة وتبعا لھدف 

نا ھذه ، ومستعين في حل مشكلتاإلحصائيةالدراسة وھذا من منطلق االعتماد على الوسائل 

  :التالية اإلحصائيةبالوسائل 

 .)2()سَ (ويرمز له بــ  :المتوسط الحسابي •

  .المتوسط الحسابي :سَ                       =  َس 

  .مجموع الدرجات :مج                                     
  .عدد أفراد العينة :ن                                      

  
، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر 3القياس في التربية البدنية والرياضية، الجز األول، ط: محمد صبحي حسنين: )1(

1987.  
، 1992نموذج من األسئلة والتمارين المحلولة، دار العلوم والنشر والتوزيع، الجزائر 100: معين أمين السيد المعين): 2(

  .34ص
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حراف المعياري من أھم مقيايس التشتت، وھو مدى تقارب يعتبر االن :االنحراف المعياري

باستخدام جدر ) النقطة المركزية(عن المتوسط ) درجة الفحوص(وتباعد قيمة المفردات 

  )1(االنحراف عن متوسطھا

       =  ع

ي جزئين بحيث يكون عدد القيم الت إلىبوصفه القيمة التي تقسم القيم  الوسيط يعرف: الوسيط

خاصية التي على أساسھا يكون الوسيط ھو أقل منھا يساوي عدد القيم التي أكبر منھا، وھذه ال

القيمة الممثلة لمجموعة القيم التي حسب لھا، فالوسيط ھو القيمة التي توازن بين القيم 

  .)2(الصغيرة والقيم الكبيرة من حيث عددھا

  :حساب الوسيط

 :معطيات فردية

 .ترتيب القيم تصاعديا -

 :تحديد ترتيب الوسيط وقيمته من خالل العالقة التالية -

  + وبالتالي فان الوسيط ھو القيمة التي لھا الترتيب ن      = ت و 

  :معطيات زوجية

  = و   أي. 1+ و  : ترتيب الوسيط يقع ما بين -

  

  .لوسطية األولتعني القيمة ا :1ق و

  .تعني القيمة الوسطية الثانية :2ق و 

  

   

  

  
  .48، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2مدخل إلى اإلحصاء، الطبعة : عبد القادر حلمي ):1(
نة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع س1اإلحصاء الوصفي واالستداللي، الطبعة: مروان عبد المجيد إبراھيم ):2(

  .178، 177، ص2000
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وھو يمثل انعدام التسائل فيه فجميع التوزيعات المتماثلة أو الطبيعية  ينعدم  :معامل االلتواء

فيھا االلتواء نظرا النتظامھا أو تماثلھا حول نقطة التركيز فيھا، فوجود االلتواء دليل على 

  .)1(انعدام االنتظام في التوزيع

  = معامل االلتواء 

  
  =  الوسيط النظري لألداة المستعملة

  :النسبة المئوية 

%  =  

الھدف منه معرفة مدى العالقة االرتباطية بين االختبارين  :كارل برسون) ر(معامل االرتباط 

، فإذا كانت النتيجة أكبر )برسون(بالرجوع إلى جدول الدالالت اإلحصائية لمعامل االرتباط 

  .)2(القيمة الجدولية فان الترابط يكون قويا والعكس صحيح من

  
 )مج ص) (مج س( –) مج س ص(ن                   

 =ر
       2)مج ص( – 2ف مج ص        2)مج س( – 2ن مج س         

  

  

  الثابت   = معامل صدق االختبار  :صدق االختبار

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  . 72نفس المرجع السابق، ص: اھيمرمروان عبد المجيد إب ):1(
  .62، ص 1989اإلحصاء في البحوث العلمية، المكتبة األكاديمية، القاھرة، سنة : محمد أبو يوسف ):2(
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  :صعوبات البحث  -2-1-10

  قلة المرجع الخاصة بدراسة المناھج سواء بمكتبة المعھد أو المكتبات الخارجية  -

   .االستمارةالباحث أثناء قيامة بتوزيع ء مع الطالب ارعدم تعاون بعض المد -

اإلستبيانية و إرجاعھا بحيث تمت عملية  االستمارةعدم إخالص بعض األساتذة في ملئ  -

  .جمع االستمارات بعد إصرار وضياع وقت عبير

  .عدم الربط بين الجامعة و المؤسسات التربوية لتسھيل المھمة  -

  . وجود صعوبات في صياغة أسئلة االستمارة -

  .قلة الدراسات المشابھة لموضوعنا  -

مع الطالب الباحث حيث لم  لالستمارةالمحكمين  عدم تعاون بعض الدكاترة واألساتذة-

  .نستلمھا كلھا 

  
  
  

  :الخاتمة
  

 الطالب  انية التي أنجزھادالمي اإلجراءاتلقد تمحور ھذا الفصل حول منھجية البحث و 

  تطلباته مماشيا مع طبيعة البحث العلمي واألساسية ،تالباحث خالل التجربة االستطالعية و 

ية البحث و إجراءاته الميدانية منھج إليالعلمية ، بحيث قمنا في بداية ھذا الفصل بالتطرق  

تطرقنا إلى الخطوات العلمية التي أنجزت تمھيدا للتجربة  االستطالعيةفي التجربة و

  بحث و العينة باإلضافة إلى مجاالت البحث و ذلك بتوضيح المنھج المتبع في ال ، األساسية

  .المستخدمة  األدواتو
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  :تمھيد 

 األساتذةحناھا على رالتي ط األسئلةمناقشة وتحليل  إلىتعرضنا من خالل ھذا الفصل    

والتي تمحورت حول الفرضيات التي قمنا بوصفھا مما انتھجنا ومناقشة النتائج، حتى نعطي 

للبحث المنھجية العلمية والتربوية ومعرفة مدى صدق الفرضيات التي طرحنھا، وقمنا 

  .ج في جداولبعرض النتائ

 :اقشة نتائج االستمارة الموجھة للمدرسين نعرض وم -2-2-1

  
  المحاور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
النظري 
ألداة 
  القياس

النسبة المئوية 
 معامل االلتواء  (%)

قابلية التكيف 
  2,71  64,05    20  3,38 23,06  والتصرف

  0,375  66    25  2,28 23,76   بالكفاءةالمقاربة 
  0,80 -  67,66    24  2,88 24,36  التخطيــــط

  0,87 -  67,22  18  22  2,67 24,36 الممارسات التعليمية
  1,63 -  67,22    25  2,99 24,20  النمــو المھنـــــي

  2,47 -  64,52    24  1,85 23,23  والوسائل األساليب
  1,24 -  61,66    23  2,75  22,2  التقويــــــــــــــم

  2,6 -  71,27    28  2,70 25,66  المعاملة مع التالميذ
  

ئج المدونة في ايوضح نتائج االستمارة الموجھة للمدرسين من خالل النت ) :01(الجدول رقم 

  :الجدول أعاله يمكن عرض ومناقشة النتائج على النحو التالي 

 :قابلية التكيف والتصرف  -1

 3,38معياري  بانحراف 23,06التكيف والتصرف لقد بلغ المتوسط الحسابي لبعد قابلية 

بين أن ھناك إعتدالية في مما ي] 3+، 3-[وھذه القيمة محصورة مابين  2,71 التواءمعامل 

وبه بلغت النسبة  18ن العينة متجانسة، وقد بلغ الوسيط النظري ألداة القياس أتوزيع و

  .يالتقييم العال إلىوھي تنتمي  64,05المؤوية في ھذا البعد 
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مما سبق نستنتج أن معظم العبارات التي جاءت في ھذا المحور تمارس بدرجة كبيرة جدا 

ياضية بالمرحلة وبدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة، مما يؤكد أن ألساتذة التربية البدنية والر

  .ةيضوالريالتكيف والتصرف خالل حصة التربية البدنية االثانوية قابلية 

 :المقاربة بالكفاءات  -2

في بعد المقاربة  23,76أن المتوسط الحسابي قد بلغ   )1(رقم تضح لنا من خالل الجدول ي

وھي قيمة محصورة مابين  0,37 التواءوبمعامل  2,28بالكفاءات وبلغ االنحراف المعياري 

، وبلغ الوسيط النظري ألداة متجانسةتوزيع وأن العينة مما يدل على إعتدالية ال] 3+،3-[

  .العالي التقييموھي تنتمي إلى  66بلغت النسبة المؤوية وبه  18القياس 

ية بالمرحلة الثانوية لديھم القدرة على التعامل ضالتربية البدنية والريا أساتذةن ستنتج أنومنه 

مع المقاربة بالكفاءات من خالل صياغة مؤشر الكفاءة الذي يخدم حاجيات التالميذ والعلمية 

  .التربوية

 : التخطيــــط  -3

 24,36أنه في بعد التخطيط بلغ المتوسط الحسابي  )1(رقم يتبين لنا من خالل الجدول 

] 3+،3-[وھي قيمة محصورة في المجال  0,80 – التواءوبمعامل  2,28معياري  بانحراف

 وبه 18مما يدل على إعتدالية التوزيع وتجانس العينة، وقد بلغ الوسيط النظري ألداة القياس 

  .العالي التقييموھي أيضا تنتمي إلى  67,66وية بلغت النسبة المئ

ومنه نستخلص أن معظم العبارات التي جاءت في ھذا المحور تمارس  بدرجة متوسطة 

، مما يؤكد أن ألغلبية األساتذة القدرة على وبدرجة كبيرة وفي بعض األحيان كبيرة جدا

الفردية  الفرو قاتتراعي  المنشودة األھدافالتخطيط، ألن الخطة اليومية المصاغة لتحقيق 

  .خالل عملية التعلم
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 :الممارسـات التعليميــة  -4

أن المتوسط الحسابي لبعد الممارسات التعليمية قد  بلغ  )1(رقم يتضح لنا من الجدول 

  وھي قيمة محصورة مابين  0,87 – التواءوبمعامل  2,67معياري  بانحراف 24,36

مما يدل على أن ھناك إعتدالية في توزيع وأن العينة متجانسة، وبلغ الوسيط ] 3+،3-[

 التقييم إلىوھي قيمة تنتمي  67,22وبه كانت النسبة المؤوية  18النظري ألداة القياس 

  .العالي

ومما سبق نستنتج أن الكثير من العبارات الواردة في ھذا المحور درجة ممارستھا من قبل 

متوسطة وكبيرة وكبيرة جدا، مما يؤكد أن أغلبية أساتذة التربية البدنية والرياضية األساتذة 

  .أھم الممارسات التعليمية التي تلبي حاجات التالميذ اختياريحسنون 

 :النمو المھني  -5

 24,20المتوسط الحسابي في بعد النمو المھني قد بلغ  أننالحظ  )1(رقم من خالل الجدول 

ا مم] 3+،3-[المجال  إلىوھي قيمة تنتمي  1,63 –ومعامل التواء  2,99بانحراف معياري 

ن العينة متجانسة ، وبلغ الوسيط النظري ألداة القياس أفي التوزيع و إعتداليةھناك  أنيبين 

  .م العالييالتقي إلىوھي قيمة تنتمي  67,22وبه بلغت النسبة المئوية  18

المستجدات الرياضية  أھمتذة يسھرون على نسبة كبيرة من األسا أنومما سبق نستنتج 

 أنيؤكد  خارجية، وھذا ما أووالمعلومات الحديثة في المجال الرياضي سواء كانت محلية 

  .ع من قدراتھم المھنيةفة البدنية والرياضية يحاولون الرالتربي أساتذةجل 

 :والوسائل  األساليب -6

 23,23والوسائل قد بلغ  األساليبلبعد  المتوسط الحسابي أن )1(رقم يتضح لنا من الجدول 

مما ] 3+،3-[المجال  إلىوھي قيمة تنتمي  2,47-وبمعامل التواء  1,85وبانحراف معياري 

في التوزيع وان العينة متجانسة، وقد بلغ الوسيط النظري ألداة  إعتداليةھناك  أنيدل على 

  .م العالييالتقي إلىمي وھذه القيمة تنت 64,52وبه بلغت النسبة المئوية  18القياس 
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 أنووسائل التدريس حيث  بأساليبدارية باألشياء الخاصة  األساتذةلھؤالء  أنومنه نستنتج 

التدريس والوسائل التربوية والنشرات  أساليبيمارسون بدرجة كبيرة ومتوسطة  ھممعظم

أساتذة  أغلبية أنيؤكد  خارجة، وھذا ما أو البدنيةالتعليمية سواء تلك التي تتخلل درس التربية 

التربية البدنية والرياضية يستعملون األساليب والوسائل التي تتناسب والكفاءة المعرفية 

  .للتالميذ

 :المعاملة مع التالميــذ  -7

المعاملة مع التالميذ قد بلغ  الحسابي لبعدالمتوسط  أنيتضح لنا  )1(رقم من خالل الجدول 

  مجالالوھذه القيمة محصورة في  2,6- التواء وبمعامل  2,70بانحراف معياري  25,66

قد بلغ الوسيط وفي التوزيع وان العينة متجانسة،  إعتداليةھناك  أنمما يدل على ] 3+،3-[ 

  .العالي جدا التقييم إلىوھي تنتمي  71,27وبه بلغت النسبة المئوية  18النظري ألداة القياس 

يستخدمون طرق مناسبة في والرياضية  التربية البدنية أساتذةجل  أنومما سبق نستنتج 

  .التعامل مع التالميذ

 : التقويم -8

بانحراف  22,2المتوسط الحسابي لبعد التقويم قد بلغ  أنيتبين لنا  )1(رقم من خالل الجدول 

وھذا يدل ] 3+،3-[  وھذه القيمة محصورة مابين 1,41 –ومعامل التواء  2,75معياري 

قد بلغ الوسيط النظري ألداة القياس ووزيع وان العينة متجانسة، في الت إعتداليةھناك  أنعلى 

  .التقييم العالي إلىوھذه القيمة تنتمي  61,66وبه بلغت النسبة المئوية  18

  .التدريس أثناءالتالميذ  أداءالتربية البدنية والرياضية يقومون  أساتذةجل  أنومنه نستنتج 
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التربية  ألساتذةوضح النسب المئوية لمحاور االستمارة الموجھة ي ) :01(الشكل البياني رق 

  .البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية
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  :تمھيد 

مقارنة النتائج مع الفرضيات ومناقشتھا والتأكد من صحة  إلىسنتطرق في ھذا الفصل 

يزيد عن كونه جملة ال ھي  نفيھا لكون الفرض ال أوالعروض الموضوعة كحلول للمشكلة، 

البحث وحدود ما أظھرته نتائج الدراسة والظروف  أھدافصادقة والھي كاذبة في ضوء 

ث والعينة المتنوعة التي اعتمد عليھا الباحث، وبناءا على النتائج التي اجري فيھا البح

تم في  أنسنحاول من خالل ھذا الفصل الوقوف على االستنتاجات الھامة بعد  إليھاالمتوصل 

الفصل السابق عرض ومناقشة النتائج وھذا بعد جمع البيانات وتفريغھا وتحليلھا باستعمال 

النتائج ومقابلتھا مع  أھموعلى ضوء ذلك سيتم عرض  ئياإلحصامختلف الوسائل والتحليل 

  .بھا مستقبال األخذفرضيات البحث والخروج في النھاية بجملة من التوصيات نأمل 

 :االستنتاجــات  - 2-3-1

  :يلي  من خالل عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات نستنتج ما

حصة  أثناءيحسن التكيف والتصرف التربية البدنية والرياضية بالتعليم ثانوي  أستاذ-1

التربية البدنية والرياضية وذلك لفھم اقتراحات اآلخرين وتقبله المسؤولية في موافق ما 

وتحديه المواقف الصعبة وتعاطفه مع مصاعب لآلخرين وفھمه قواعد السلوك التي تجنبه 

 .ومعرفته متى يكون جادا ومتى يكون حادا اإلحراج

لديھم القدرة على التعامل مع المقاربة بالكفاءات وذلك من خالل  اتذةاألسنسبة كبيرة من  -2

قدرتھم على صياغة مؤشر الكفاءة الذي يراعي اللياقة البدنية للتالميذ ويتناسب مع المھارة 

بشكل مناسب مع المادة التدريسية وصياغة المؤشرات التي تراعي  األھدافالحركية وتوزيع 

 .قدرة على القيادة لدى التالميذالمرحلة العمرية وتنمية ال

لديھم القدرة على التخطيط ألن معظم يستطيع تسطير مشروع السنوي  األساتذةأغلب -3

والفصلي يتماشى والبرنامج الجديد، كما يستطيع وضع الوحدات التعليمية التي تتماشى مع 

فردية والوسائل البرنامج الجديد وتسھم في تحقيق األھداف المنشودة له، ومرعات الفروق ال

 .والمنشآت المتوفرة عند تسيطر البرنامج
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يحسنون اختيار أھم الممارسات التعليمية التي تلبي حاجات  األساتذةلنا أن معظم  اتضح -4

المھارات الحركية التي تلبي حاجات التالميذ، وعرض  اختيارالتالميذ ألن معظم يستطيع 

مھارات مبسطة  إلىھارات الحركية المركبة النموذج العلمي الصحيح للمھارة وتجزيء الم

ار تفكير التالميذ عند عرض ثإيستعلى لتالميذ، كما أن لھم القدرة الكفاءة المعرفية ل تالءم

المادة التعليمية، وإتاحة الوقت الكافي لحل المشكالت من طرف التلميذ وتكليفھم بعدد من 

 .الواجبات الحركية

من قدراتھم المھنية إزاء البرنامج الجديد ألنھم يقومون أغلب األساتذة يحاولون الرفع -5

، وزيارة )المقاربة بالكفاءات(بتبادل المعلومات مع الزمالء فيما يخص البرنامج الجديد 

يستجد من معلومات عملية حديثة في مجال  المرافق الرياضية داخل المؤسسات، ومواكبة ما

ات والملتقيات وحضور الدورات التكوينية طرق التدريس، والمشاركة بشكل فعال في الندو

 .التي تنظمھا المديرية فيما يتعلق بالتدريس بالمقاربة بالكفاءات

والوسائل التي تتناسب والكفاءة المعرفية للتالميذ وذلك  األساليبيستعملون  األساتذةأغلب -6

رفية للتالميذ الن معظمھم يستخدمون أساليب التدريس المتنوعة التي تتناسب والكفاءة المع

االستكشاف الموجه وطريقة الورشات، واستخدام  وأسلوبالتبادلي  األسلوبوالتي من بينھا 

المھارة الحركية، واستخدام البطاقات المرجعية لتطبيق  أداءالوسائل التربوية التي تساعد في 

 .المھارة عند تطبيق الحصة

التالميذ ألنھم يقيمون عالقات يستخدمون طرق مناسبة في التعامل مع  األساتذةجل  -7

الحصة، وقدرتھم على التعامل مع  أثناءمع التالميذ ويخلقون لديھم جو من الحرية  إنسانية

  .المشكالت داخل الميدان، ومعاملة التالميذ بعدالة ومساواة
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 - 2-3-2  :مناقشة فرضيات البحث واالستنتاجات والتوصيات

  : األولىالفرضية -1- 2-3-2

التربية البدنية والرياضية لديه قابلية  أستاذ أن انالباحثالطالبـــــان  يھايفترض فو

  .حصة التربية البدنية والرياضية أثناءعالية في التكيف والتصرف 

وذلك بحساب المتوسط الحسابي والنسبة المئوية الموجودة  اإلحصائيةبعد المعالجة 

د قابلية التكيف والتصرف قد بلغ المتوسط الحسابي في بع أنتبين لنا ) 1(في الجدول رقم 

التقييم العالي مما يدل على  إلىوھذه القيمة تنتمي %  64,05قدرت بـ بنسبة مئوية  23,06

التربية البدنية والرياضية لديھم قابلية عالية في التكيف والتصرف وذلك من خالل  أساتذة نأ

التي توصل إليھا ذه النتيجة تطبيق التدريس بالكفاءات في التربية البدنية والرياضية، وھ

يبة في دراسته التي تحمل بن ذھ م الباحث جغذ إليهتتماشى مع ما توصل الطالب الباحث 

انوية في ضوء المقاربة مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الث أداءتقويم " عنوان 

مرحلة الثانوية دنية والرياضية بالالتربية الب أساتذة أن إلى، بحيث توصل " بالكفاءات

يتميزون بدرجة عالية من قابلية التكيف والتصرف خالل حصة التربية البدنية والرياضية، 

ن أمعه، ب أجريناھاعلى لسان السيد المفتش خالل المقابلة الشخصية التي  أيضاجاء  وھذا ما

خالل ون التصرف والتكيف التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية يحسن أساتذةجل 

على نطاق واسع في الواليات  أجريتئج بعض االستفتاءات التي انت أسفرتوقد "الدرس، 

عن نحو عشرين صفة نفسية واجتماعية وخلقية ومھنية ينبغي توفرھا في  األمريكيةالمتحدة 

  .)1("مدرس التربية البدنية والرياضية حتى تكون له قابلية التكيف والتصرف 

  

  

  

  447، ص 1965القاھرة سنة  3يز التربية وطرق التدريس ج صالح عبد العز): 1(
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يفھمون اقتراحات  التربية البدنية والرياضية ساتذةجل أ نأ انالباحث انومما سبق يرى الطالب

ون المواقف الصعبة ويتعاطفون في مواقف ما، ويتحد لإلسھام ةويتقبلون المسؤولي اآلخرين

ن أ، فكل ھذه السمات توحي باإلحراجتجنبھم  ، ويعرفون قواعد السلوك التياآلخرينمع 

التصرف وبذلك تكون و التكيفالتربية البدنية الرياضية لديھم درجة عالية من قابلية  أساتذة

  .الفرضية قد تحققت

  : الفرضية الثانية  -2- 2-3-2

 ةقاربمرياضية القدرة على التعامل مع الالتربية البدنية وال أساتذةلدى  أنفيھا  ناوافترض

  .بالكفاءات

بان قيمة المتوسط الحسابي لبعد  )1(رقم  الجدول ية تبين لنا من خاللضھذه الفر وإلثبات

التقييم  إلىھذه القيمة تنتمي  أنحيث  66بنسبة مئوية  23,76المقاربة بالكفاءات قد بلغت 

ل مع التربية البدنية والرياضية لديھم القدرة على التعام أساتذةجل  أنالعالي مما يبين 

 تتماشى مع ما انالباحث انالطالب إليھاھذه النتيجة التي توصل  أنالمقاربة بالكفاءات، حيث 

الطلبة حدبي لزھاري، بوزيدي عبد الكريم، قصاد مھدي في دراستھم التي تحمل  إليهتوصل 

أن ب " التدريس بالمقاربة بالكفاءات في ميدان التربية البدنية والرياضية وأفاقواقع  " عنوان

التربية البدنية الرياضية لديھم قدرة كبيرة في التعامل مع المقاربة بالكفاءات  أساتذة أغلبية

  ولم يكونوا ضمن  ، ةسائل والمنشات الرياضية للممارسمن نقص الو ممعاناتھبالرغم من 

استطاعوا تطبيقه من خالل برمجة ورشات  أنھم إالالمناھج الجديدة  بإعداداللجنة المكلفة 

  .ل واستعمال وسائل بديلة مع تبسيط التمارين حسب الظروف المتوفرةعم

على  التربية البدنية والرياضية لديھم قدرة أساتذة أن انالباحث انمما سبق يستخلص الطالبو

صياغة مؤشر الكفاءة الذي يراعي اللياقة البدنية للتالميذ وصياغة مؤشر الكفاءة الذي 

بشكل يتناسب مع  األھدافلھم القدرة على توزيع  أنما يتناسب مع المھارات الحركية، ك

األساتذة ذلك يمتاز إضافة إلى التدريسية وتنمية القدرة على القيادة لدى التالميذ ،  األھداف

كلھا تبين  لمؤشراتوھذه ا ،بقدرة كبيرة على وضع المؤشرات التي تراعي المرحلة العمرية
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  :الفرضية الثالثة -3- 2-3-2

على التخطيط القدرة التربية البدنية والرياضية لديه  أستاذ أن انالباحثالطالبان  يفترض فيھا 

  .ريس بالمقاربة بالكفاءاتالتدضوء في 

المتوسط الحسابي لبعد  نأ )1(قم را من خالل الجدول لن ھذه الفرضية يتضح وإلثبات

التقييم العالي  إلىھذه القيمة تنتمي  أن، حيث 67,66وبنسبة مئوية  24,36التخطيط قد بلغ 

التربية البدنية والرياضية لديھم درجة عالية من القدرة على  أساتذةمما يدل على جل 

 األھدافالخطة اليومية المصاغة لتحقيق  أنالتخطيط في التدريس بالمقاربة بالكفاءات، حيث 

مصطفى سايح محمد في ھذا  الفردية خالل عملية التعلم، ويقول تالفرو قاالمنشودة تراعي 

يستوعب الخصائص التربوية  أنعلى مدرس التربية البدنية والرياضية  إن"الشأن 

وتخطيط برامجھا  اباأللعكي يضمن حسن اختياره لتلك ل امات ااستيعابوالفروقات الفردية 

 األساسيةتسلسل العناصر  أنكما  "التربوية التعليمية لألھدافباعتبارھا الوسائل المحققة 

تمارس بدرجة قد تساعد المدرس في  ،عملية التقويم إلىبداية بمؤشر الكفاءة ووصول 

  .)1(وقوف على مواطن الضعف ومعالجتھا مستقبال ال ألجلتقييم الدرس  إمكانية

قدرة على وضع ال التربية البدنية والرياضية لألساتذة أن انالباحث انرى الطالبومنه ي

ج الجديد مالمشروع السنوي والفصلي، ووضع الوحدات التعليمية التي تتماشى مع البرنا

الفروق الفردية  ةعاراالمنشودة له وم األھداف، والتي تسھم في تحقيق )المقاربة والكفاءات(

في  األساسيةالعناصر  مراعاةر البرنامج، وكذلك يطلمتوفرة عند تسا والمنشآتلوسائل وا

لالستاتذة  أنج بدءا بمؤشر الكفاءة وانتھاءا بالتقويم، فكل ھذه العناصر تدل على مالبرنا

  .التربية البدنية والرياضية القدرة على التخطيط وبذلك قد تحققت الفرضية

الفنية، مصر  اإلشعاع، مطبعة 1الطبعة : ريس التربية البدنية والرياضية اتجاھات حديثة في تد: مصطفى سايح محمد : )1(

 .216ص  2001
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  :الفرضية الرابعة -4- 2-3-2

 أھماختيار  سنلبدنية والرياضية يحالتربية ا أستاذ أن انالباحث الطالبان وقد افترض فيھا

  .الممارسات التعليمية التي تلبي حاجات التالميذ

المتوسط الحسابي في بعد الممارسات  نأ) 1(قم رمن خالل الجدول  ذلك يتضح لنا وإلثبات

التقييم العالي مما يدل  إلى، وھذه القيمة تنتمي 67,22وبنسبة مئوية  24,36التعليمية قد بلغ 

المھارات الحركية التي  أھمالتربية البدنية والرياضية يحسنون اختيار  أساتذة أغلبية أنعلى 

ذكره لنا موجه التربية البدنية الرياضية من خالل المقابلة التي  ھذا ماتلبي حاجات التالميذ،و

معه بان ھناك تحسن مستمر في اختيار مادة التمرينات المناسبة والمھارات السھلة  أجريناھا

تحمس ھؤالء المدرسين لممارسة  إلىمن طرف المدرسين، حيث يرجع الموجه ذلك  األداء

  .خبرة كبيرة في مھنة التدريس ذوين جلھم أھذه المھنة خاصة و

 أوالمعلم عرض المھارة  أوالممارسة تحتاج من المدرس  "ويقول حسن سيد معوض 

الفرص  وإعطاءمع بيان ذلك بمثال ونموذج سليم  األداءالحركة بشكل واضح والغرض من 

  .)1( "الصحيح األداءوالتركيز على  واإلرشاداتتوجيھات  إعطاءمع  لألداءللمتعلمين 

التربية البدنية والرياضية يحسنون اختيار  أساتذةجل  أن انالباحث انلبامما سبق يستنتج الطو

المھارات الحركية التي تلبي حاجات التالميذ، ولھم القدرة على عرض النموذج الصحيح 

الكفاءة  تالءمة طمھارات مبس إلىالمركبة  ت الحركيةاللمھارة، وكذلك تجزيء المھار

يستثيرون تفكير التالميذ عند عرض المادة التعليمية، ويتيحون  أنھميذ، كما المعرفية للتالم

عدد من الواجبات ومن خالل ذلك يتضح،  وإعطائھمالوقت الكافي للتالميذ لحل المشكالت 

الممارسات التعليمية التي تلبي  أھمالتربية البدنية والرياضية يحسنون اختيار  أساتذة أن

  .تحققت الفرضية حاجات التالميذ ومنه قد

  

، الجھاز المركزي للكتب الجامعية، 3طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، الطبعة : حسن سيد معوض : )1(

 .75ص  1970القاھرة 
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  :الفرضية الخامسة -5- 2-3-2

التربية البدنية والرياضية يحاول الرفع من قدراته  أستاذ أن انالباحث الطالبان  افترض فيھا

  ).التدريس بالكفاءات( البرنامج الجديد  إزاءھنية الم

بنسبة  24,20المتوسط الحسابي لبعد النمو المھني قد بلغ  أن) 1(رقم يتضح لنا من جدول 

التربية  أساتذة أغلبية أنالتقييم العالي، ھذا ما يدل على  إلى، وھي تنتمي 67,22مئوية 

 أھمالبرنامج الجديد أي  إزاءلمھنية البدنية والرياضية يحاولون الرفع من قدراتھم ا

جية، رالخا أوالمعلومات الحديثة في المجال الرياضي المحلية كانت  أوالمستجدات الرياضية 

وفي ھذا الصدد يقول موجه التربية البدنية الرياضية بالمرحلة الثانوية من خالل المقابلة التي 

 األنشطةعلى  اإلشرافة ھناك رغبة من طرف المدرس على عملي أنمعه  أجريناھا

  ، وكذا حضور الندوات والدورات الرياضيةالالصفية، الرياضية 

لدى  يتكون أنالتنمية المھنية الذاتية ھو جانب يجب  إن "األبحركما يقول محمد عاطف 

تية بمختلف االتنمية الذ إلىبالتعود والسعي  أتيلتحاقه بالعمل وذلك يإالمدرس منذ لحظة 

سواء كانت عامة مثل حضور المؤتمرات العلمية واالطالع على الكتب  الوسائل المتاحة

المكتبات الخاصة والتي تحتوي على كتب عامة  بإنشاء وأيضااقشة الزمالء نوالدوريات وم

  .)1( "جانب كتب التخصص المھني إلى

التربية البدنية والرياضية الرغبة في الرفع  ساتذةأل أن انالباحث انومما سبق يستنتج الطالب

من قدراتھم المھنية وذلك يظھر جليا في تبادل المعلومات مع الزمالء فيما يخص البرنامج 

الجديد، والقيام بالزيارات للمرافق الرياضية داخل المؤسسات، ومواكبة ما يستجد من 

وات والملتقيات بشكل في الندرائق التدريس، والمشاركة معلومات علمية حديثة في مجال ط

التي تنظمھا المديرية في المجال الرياضي سواء كانت  فعال، وحضور الدورات التكوينية

ية ملتن األساتذةديد من طرف شكله دليل على الرغبة والحرص ال جية، فھذارخا أومحلية 

  .قدراتھم الفكرية والمھنية، ومنه قد تحققت الفرضية

  .116ص  1974التنمية المھنية لمدرس التربية الرياضية، دار الفكر العربي، القاھرة  محمد عاطف االبحر : )1(
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  :الفرضية السادسة -6- 2-3-2

 األساليبالتربية البدنية والرياضية يستعمل  أستاذ أن انالباحث الطالبان  وقد افترض فيھا

  .والوسائل التي تتناسب والكفاءة المعرفية للتالميذ

 األساليبالمتوسط الحسابي لبعد  أن) 1(ية تبين لنا من خالل جدول ھذه الفرض وإلثبات

التقييم العالي مما يدل  إلى، وھذه القيمة تنتمي 64,52بنسبة مئوية  23,23والوسائل قد بلغ 

ناسب توالوسائل التي ت األساليبالتربية البدنية والرياضية يستعملون  أساتذة أغلبية أن

 تتماشى مع ما انالباحث انلباالط إليھا، وھذه النتيجة التي توصل والكفاءة المعرفية للتالميذ

واقع تدريس التربية  "الطالب عكرمي الناصر في دراسته التي تحمل عنوان  إليهتوصل 

  ."ثانوي األولالسنة  ألقسامالبدنية الرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات 

مھم يمارسون ظمع أنالتدريس حيث  بباألساليالخاصة  باألشياءن المدرسين لھم دراية أب

التدريس والوسائل التربوية والنشرات التعليمية سواء تلك  األساليببدرجة كبيرة ومتوسطة 

المدرسون يمارسون بدرجة كبيرة ومتوسطة  أنخارج الدرس، كما  أوالتي تتخلل الدرس 

ھذا الصدد   االكتشاف وطريقة الورشات، ويقول صالح كمال في وأسلوبالتبادلي  أسلوب

التبادلي مع الناشئين من تنمية النواحي االجتماعية بين التالميذ وبناء  أسلوبيمكن استخدام "

وجه ماالكتشاف ال ألسلوببالنسبة ، ونفس المالحظة )1(" شخصية التلميذ وتدريبه على القيادة

  .وطريقة الورشات

 أساليبيستخدمون ية والرياضية التربية البدن أساتذة أن انالباحث انلطالبيتضح ومما سبق 

التالميذ المعرفية، واستخدام الوسائل التربوية التي  قدراتالتدريس المتنوعة التي تناسب مع 

يستخدمون البطاقات المرجعية لتطبيق المھارات  أنھمكما  ةالمھارات الحركي أداءفي  تساعد

دائل، واستخدام طريقة ب إلىذلك استخدام االستكشاف للوصول  إلىعند تطبيق الحصة ضف 

 باألساليبلھم دراية  األساتذة أنالورشات عند القيام بالحصة، فھذه كلھا مؤشرات تدل على 

  .والوسائل التي تتناسب والكفاءة المعرفية للتالميذ، ومنه تكون قد تحققت الفرضية

  .8ص  1998ر، ليبيا سنة الحديث في طرق تدريس التربية البدنية، الدار الجماھرية للنش: صالح كمال : )1(
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  :الفرضية السابعة  -7- 2-3-2

التربية البدنية والرياضية يستخدم طرق مناسبة في  أستاذ أن انالباحثالطالبان وافترض فيھا 

  .عامل مع التالميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضيةتال

سابي لبعد المعاملة المتوسط الح أن) 1(رقم ھذه الفرضية يتضح لنا من خالل جدول  وإلثبات

 على التقييم العالي مما يدل إلى، وھي تنتمي 71,27بنسبة مئوية  25,66مع التالميذ قد بلغ 

 أثناءالتربية البدنية والرياضية يستخدمون طرق مناسبة في التعامل مع التالميذ  أساتذة أن

  .حصة التربية البدنية والرياضية

المدرس ھو الذي يمنح للتالميذ المحبة  ....." الخولي في ھذا الصدد أنور أمينويقول 

سعادة االھتمام بھم د ومن يجد األطفالصداقة  إليهوالعطف والتوجيه ويجعلھم يأنسون 

قتصر على كونه نائبا ت ، وعالقته بالتالميذ الوالحديث معھم ومراقبة سلوكھم إليھموالجلوس 

بمستقبل ھؤالء التالميذ،  اآلباءمن عن الوالدين، فھو نائب عن الجماعة وربما أكثر بصيرة 

وھو قادر  لييألتحصفھو الذي يعرف ميول التالميذ وحاجاتھم وھو الذي يعرف مستواھم 

من السلوك والتعليم، والمھن المالئمة لھم في  ألنواعوتوجيھھم  مالھمأععلى تقويم ووزن 

  .)1( "....المستقبل 

 أنلتربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية، مع موجه ا أجريناهيؤكده اللقاء الذي  وھذا ما

  .ومشاعر التالميذ أحاسيسنة مع ه المرحلة التعليمية يتعامل بمروالمدرس في ھذ

مع التالميذ،  إنسانيةيقيمون عالقات  األساتذةجل  أن انالباحث انومما سبق يستنتج الطالب

ع والملفت لالنتباه ھو قدرة المشج يءالحصة، والش أثناءويخلقون لديھم جو من الحرية 

المدرس في التعامل مع المشكالت داخل الميدان، والتعامل مع التالميذ بعدالة ومساواة وھذا 

  .يؤكد تحقق الفرضية ما

  

  994التربية الرياضية المدرسية، دليل معلم الفعل وطالب التربية العامية، دار الفكر العربي، سنة : الخولي  أنور أمين): 1(

 .54- 09ص 
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  :الفرضية الثامنة  -8- 2-3-2

التربية البدنية والرياضية يستخدم عملية التقويم  أستاذ أن انالباحثالطالبان وافترض فيھا 

  .التدريس أثناء

المتوسط الحسابي لبعد التقويم  قد  أن) 1( رقم ھذه الفرضية تبين لنا من خالل جدول وإلثبات

 أغلبية أنالتقييم العالي مما يدل على  إلىيمة تنتمي ، وھذه الق61,66بنسبة مئوية  22,2بلغ 

التدريس، وھذه النتيجة التي  أثناءقويم ية والرياضية يستخدمون عملية التالتربية البدن أساتذة

في دراسته  يبةالباحث جغدم بن ذھ إليهتوصل  تتماشى مع ما انالباحث انالطالب إليھاتوصل 

الثانوية في ضوء  التربية البدنية والرياضية بالمرحلة مدرس أداءتقويم " التي تحمل عنوان 

لثانوية ابأن ھناك اھتمام لمدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة ، "المقاربة بالكفاءات

بعملية التقويم خالل وبعد الدرس، وھذا ما أبدى به الموجه فيما يخص اھتمام المدرسين 

  .بعملية التقويم خالل وبعد الدرس

أن أغلبية أساتذة التربية البدنية والرياضية يقومون  انالباحث انسبق يستخلص الطالبومما 

أداء التالميذ بعد نھاية الحصة، وذلك من خالل استخدام االختبارات األدائية والتقويم 

لتقييم تحصيل التالميذ في وبناء االختبارات النظرية التكويني للحكم على أداء التالميذ، 

الفروق الفردية  ةومراعاكل حصة، في واستعمال دفتر التقويم المستمر  ،فيالمعر المجال

  .الفرضية قد تحققت أن إلىعند التقويم، فھذا كله يشير 
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  :الخالصة العامة - 2-3-3

يمكن  ومة التربوية إذ الة والرياضية مكانة ھامة في المنظتحتل التربية البدني

طفولة والمراھقة وھذا لما تضمنه من التربية وصقل عنھا وخاصة في مرحلتي ال االستغناء

الت لكل الجوانب البدنية والنفسية والفكرية واالجتماعية، المؤسسة للفرد نفسه وفي ظل التحو

 إلىومة التربوية كتغير البرامج وإضافة مواد دراسية إضافية والتغيرات التي شھدتھا المنظ

  .بعض السنوات وعدد سنوات األطوار

سامية وذات أھداف  بعادأسالة ذات التربية البدنية والرياضية ھي ر ية تدريس مادةوإن عمل

الفطنة  وفي إعداد، ھا في التخطيط كثير من المسؤوليةمنھجية تحكم أساليبنامية وذات 

والمعرفة الواعية وفي تنفيذ العمل بكل جدية وفي النھاية تحقيق الكفاءة والترقية وواقعيا 

تخطيط البرامج المدرسية والمتخصصين في مجال التربية البدنية شرع العاملين في 

ذو تعليمات حديثة مسايرة للمتطلبات ) المقاربة بالكفاءات(والرياضية في إعداد منھاج جديد 

وما على المدرسين واألساتذة إال االستجابة لفھمه وتكييف كل . التربوية والتعليمية الحالية

المدرس ھو أساس العملية التدريسية فھو المربي األمين الذي اإلمكانيات ألجل تطبيقه ألن 

يعھد إليه أولياء األمور بثقة واطمئنان، وبأمل عريض مرتقب تلقي األوطان إلى ھذا المربي 

إعداد النشأ إلى الحياة التي تضمن مستقبل البالد، وألجل ھذا أعطت الدولة في السنوات 

دة النظر في الكثير من التعليمات سواء المتعلقة بتوفر األخيرة للمادة عناية خاصة وذلك بإعا

المنشآت والوسائل الضرورية والمتعلقة بتغيير المنھاج التربوي بما يتماشى وطموحات 

المادة من جھة والتطورات في ميادين علوم التربية والتدريس من جھة أخرى بما يضمن لھا 

  .عامة من مسايرة للمستجدات التي طرأت على العالم بصفة

 ستاذ جھة نظر أولھذا تجلت دراستنا في معرفة واقع تدريس التربية البدنية والرياضية من و

لطريقة تدريسه بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات في التربية البدنية والرياضية 

ساتذة مختلف ثانويات والية مستغانم من خالل إعداد استمارة استبيانية وتوزيعھا على كل األ

  .المطبقين له بالتعليم الثانوي
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ومن خالل النتائج المتوصل إليھا تبين لنا أن ھناك تحسن كبير في قدرة األستاذ على التحكم 

في الدرس أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، حيث اتضح بأن أدائه بات مقنعا، 

كان األمر يتعلق بالقابلية وأصبحت له القدرة على التحكم في مادته من جميع النواحي سواء 

التكيف والتصرف مع اآلخرين، أو يتعلق بالقدرة على التخطيط وطريقة إجرائه عملية 

التقويم خالل العملية التدريسية وطريقة استعمال الرسائل التعليمية واألساليب والوسائل 

صياغة مؤشر  التربوية التي تتناسب والكفاءة المعرفية للتالميذ، باإلضافة إلى قدرته على

الكفاءة واختيار المھارات الحركية المناسبة التي تلبي حاجيات التالميذ والعملية التربوية، 

وكذا الرغبة في الرفع من مستواه العلمي والمعرفي إزاء المنھاج الجديد بحضوره الندوات 

  .ل الحصةواأليام التكوينية التي تنظمھا المديرية، وأخيرا التعامل الحسن مع التالميذ خال

التدريس (وھذا عكس ما توصلت إليه الدراسات المشابھة السابقة بأن المنھاج الجديد 

، لم يأتي بتغيرات جديدة تخدم المعلم والمتعلم والعملية التربوية بشكل عام، وبأن )بالكفاءات

ھناك صعوبة في تطبيقه من طرف األساتذة لنقص معلوماتھم عنه وعدم فھمه بوضوح، 

سائل والمنشآت الرياضية بالمؤسسات للممارسة، ونقص الندوات والدورات ونقص الو

التكوينية إزاء المنھاج الجديد، وكثرة عدد التالميذ وعدم كفاية الحجم الساعي لتحقيق 

األھداف المنشودة له، وتعود األساتذة على التدريس باألھداف اإلجرائية وھذا كله راجع إلى 

  .حداثة ھذا المنھاج الجديد

) المقاربة بالكفاءات(المنھاج الجديد أن تدل على  انالباحث انوالنتيجة التي توصل إلى الطالب

بعد مرور عدة سنوات على تطبيقه في تدريس التربية البدنية والرياضية، قد أصبح مفھوما 

  .بشكل جيد لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

لبدنية والرياضية من وجھة نظر أستاذ التربية ومن ھذا نستخلص بأن واقع تدريس التربية ا

البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات في تحسن مستمر وھذا 

راجع إلى التغيرات الجديدة التي أحدثتھا الدولة على طريقة تدريس التربية البدنية 

التدريس باألھداف وبالتالي  والرياضية، أال وھي التدريس بالمقاربة بالكفاءات بدال من

إلى بيداغوجية اإلدماج، أي انتقال من منطق التلقين إلى منطق  التلقيناالنتقال من منطق 
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  :التوصيــــــــات - 2-3-4

 .ات عبر المؤسسات التربوية لتبادل الخبراتالتكثيف من الندو -

لرياضة المدرسية حاضرا استثمار الخبرات والمھارات بطريقة فعلية لتطوير ا -

 .ومستقبال

فرصة  إلعطاءتوفير الوسائل التعليمية الالزمة في جميع المؤسسات التربوية وذلك  -

 .للتنويع في األنشطة الرياضية لألساتذةكافية 

ر دورات وملتقيات وطنية يطما يخص البرنامج الجديد وذلك بتستوحيد المفاھيم في -

 .تمس جل واليات الوطن

 .تقليل عدد التالميذ من اجل التعرف على كفاءات وقدرات كل تلميذ -

أكثر من ساعتين وذلك  إلىالرفع من الحجم الساعي لحصة التربية البدنية والرياضية  -

 .ل الموسم الدراسيخال األساتذةالمسطرة من طرف  األھدافلتحقيق 

يجب تحديد األھداف وتصميم الكفاءات بالتساوي مع قدرات ومھارات التالميذ  -

 .وحسب مستوياتھم في كل نشاط مبرمج

وجوب تبسيط مصطلحات محتوى المنھاج لضمان كسب المفاھيم ومعادلة تطبيقھا  -

 .بصورة صحيحة

يع المعارف الخاصة بالبحث والمطالعة آلجل تعميق وتوس األساتذةضرورة اھتمام  -

 .بالطرق الحديثة للتدريس لمسايرة تطورات العصر

 إلىللوصول  األستاذالفكرية والمادية المتوفرة عند "  اإلمكانياتيف كل ظضرورة تو -

 .وتكيف وإصرارتطبيق المنھاج بكل فعالية 
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من خالل  األساتذةوجوب رفع التحدي ومقاومة المشاكل والصعوبات التي تعترض  -

 ..لجھود آلجل رفع مستوى للتالميذ للعلمي وللرياضيتكثيف ا

  .لم يسبق تناولھا حول التدريس بالكفاءات أخرىللقيام بدراسات  -
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 :دمةـمق
حيثيات و أبعاد المشكلة مع شابھة في كونھا مصدر معرفة تكمن أھمية الدراسات الم

و  لمناقشة النتائج بأسلوب علميبط التغيرات و التخطيط المحكم و االستفادة المباشرة من ض

 :لقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على
I- 4 -1 - الدراسة األولى:  

  .)1(رياضية بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءاتتقويم أداء مدرس التربية البدنية وال

  :الدراسة إشكالية-1- 1-4-1

مساھمة طريقة المقاربة بالكفاءات في الرفع من  ما مدى :التساؤل العام-1-1- 1-4-1

  مستوى أداء مدرس التربية البدنية  والرياضية بالمرحلة الثانوية؟

 -2-1- 1-4-1  : التساؤالت الفرعية

رة المدرسين لطريقة تدريسھم بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة ماھي نظ •

 بالكفاءات؟

ھل يستثمر مدرس التربية البدنية والرياضية وقت الحصة بطريقة مالئمة في تحقيق  •

 أھدافه؟

ة في حصة التربية البدنية والرياضية كافي ھل أن نسبة وقت األداء الحركي خالل •

 ضوء المقاربة بالكفاءات؟

  :فرضيات الدراسة -3- 1-4-1

التعرف على نظرة المدرسين لطريقة تدريسھم بالمرحلة  :الفرضية العامة-3-1- 1-4-1

 .الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات

 

 

 

 

 
 .2008ماجيستر من اعداد الطالب جغذم بن ذھيبة، معھد التربية البدنية والرياضية، سنة  -)1(
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لتربية البدنية والرياضية في ضوء المقاربة مدرس ا ھناك تحسن في مستوى أداء -

  .بالكفاءات

مدرس التربية البدنية والرياضية وقت الحصة  يستثمر :الفرضيات الفرعية-3-2- 1-4-1

 .بطريقة تمكنه من تحقيق جل أھدافه

نسبة وقت األداء الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية كافية في ضوء  إن -

  .المقاربة بالكفاءات

ينظر مدرس التربية البدنية والرياضية أن طريقة تدريسھم في ضوء المقاربة بالكفاءات في  -

  .تحسن نسبي

  :أھداف البحث -4- 1-4-1

في الرفع من مستوى أداء  معرفة مدى مساھمة طريقة المقاربة :الھدف العام-4-1- 1-4-1

  .بالمرحلة الثانوية مدرس التربية البدنية والرياضية

لتعرف على نظرة المدرسين لطريقة تدريسھم بالمرحلة ا :األھداف الفرعية-4-2- 1-4-1

  .الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءات

الضوء على درجة استثمار مدرس التربية البدنية والرياضية لوقت الحصة بغية  إلقاء -

 .تحقيق أھدافه في ضوء المقاربة بالكفاءات

 .والرياضية لطريقة الجديدة في التدريس معرفة مدى مسايرة أستاذ التربية البدنية -

 .دراسة وصفية: المنھج المستخدم -

 :االستنتاجات-5- 1-4-1

نسبة االشتراك المباشر في الدرس والمتعلقة باألداء الحركي مقبولة وكذلك بالنسبة  /1

  .نسبة وقت االشتراك إلى

  .نسبة الوقت الضائع خالل الدرس قليلة /2

  .قت تمثلت في حركات ال صلة لھا بموضوع الدرسھناك نسبة قليلة من الو /3
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مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية متحكم بصورة حسنة في  إن /4

  .صياغة مؤشر الكفاءة وكذا في عملية التخطيط

الممارسات التعليمية خالل الدرس لدى مدرس التربية البدنية والرياضية  إن /5

  .ط على العمومبالمرحلة الثانوية متوس

مدرس التربية البدنية والرياضية بالتعليم الثانوي يحسن التكيف والتصرف خالل  /6

  .الدرس

ھناك اھتمام لمدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية بعملية التقويم  /7

  .خالل وبعد الدرس

  :الثانيةالدراسة  .2. 4. 1 

    1كفاءات في ميدان التربية البدنية و الرياضيةواقع و أفاق التدريس بالمقارنة بال -

 .1. 2. 4. 1  :إشكـالية الدراسة

 -  .ھل أسـاتذة التربية البدنية و الرياضية على دراية بمحتوى منھاج المقاربة بالكفاءات

 -  .ھل يمكن تطبيق ھذا المنھاج الخاص بالمقاربة بالكفاءات

 -  . البدنية و الرياضية في تطبيق ھذا المنھاج ما ھي العراقيل التي تواجه أساتذة التربية

  .لتطبيق ھذا المنھاج الخـاص بالمقاربة بالكفاءات ما ھي الحلول و اقتراحات -

  :فرضيات الدراسة .2. 2. 4. 1

 -  نفرض أن أساتذة التربية البدنية و الرياضية على دراية بمحتوى المنھاج

 -  .ءاتيمكن تطبيق المنھاج الخاص بالمقاربة بالكفا

 -  .الصعوبات التي تعرقل السير الحسن لتطبيق المنھاج ھي مادية، تربوية

  :أھـداف الـبحث .3. 2. 4. 1  

  .معرفة إذا ما كان أساتذة التربية البدنية و الرياضية على دراية بمحتوى المنھاج -

  .معرفة مدى إمكانية تطبيق منھاج المقاربة بالكفاءات -

لتي تواجه أساتذة التربية البدنية و الرياضية في تطبيق ھذا تحديد و كشف العراقيل ا -

  .  المنھاج
                                                 

  -)1(  .2007سنة  ،الليسانس من إعداد الطلبة حدبي لزهـاري، بوزيد عبد الكريم، قصاد مهدي مذكرة
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 -  .الحلول و األفاق الممكـنة لـتطبيق المنھـاج

 .4. 2. 4. 1   دراسة مسحية :المنھج المستخدم

  :اتـاجـاالستنت.5. 2. 4. 1  

ونوا ضمن الرياضية للممارسة و لم يكنقص الوسائل و المنشآت  م معاناة األساتذة منـرغ -

اللجنة المكلـفة بإعداد المنھاج إال أنھم استطاعوا تطبيق ھذا األخير من خالل برمجة ورشات 

  .عمل و استعمـال وسائل بديلة مع تبسيط التمارين

و ذلك لتطويق األساتذة متطلبات المنھاج حسب الظروف  %50نسبة تطبيق المنھاج فاقت  -

بعضھم أن مستوى أداء التالميذ قد تحسن و ذلك من و اإلمكانيات المتوفرة  و قد أكد لنا 

  .واجبات التربويةالخالل حل مشكل الفروقات الفردية و تكليف التالميذ بمھام و إلزامھم ب

تربوية مشكلة متمثلة في مشاكل مادية و لنا أن معظم األساتذة تعترض عملھم  اتضح -

طريقھم أيضا تحضير الوثائق و بيداغوجية و اجتماعية و من أھم الصعوبات التي تجتاح 

 .الوقتنقص الندوات و ضيق 

المعطالت التي تعرقل السير الحسن لتطبيق المنھاج و تعليماته مبدئيا ھي كثرة عدد  -

التالميذ و قلة المنشآت و الوسائل و عدم كفاية الحجم الساعي للمادة أما المشكل الذي يعرقل 

عليه جميع األساتذة من خالل إجاباتھم ھو عدم  تقويم الذي اتفقالالسير األفضل لعملية 

  .تناسب سلم التنقيط المعتمد

  :لثةالدراسة الثا .3. 4. 1 

دراسة المقارنة بين طريقتي التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات و التدريس باألھداف من  -

   1.خالل تحليل و تقـويم مكونات حمل الدرس

.1. 3. 4. 1    :مشكلة البحث

لتربية البدنية و الرياضية كمادة تعليمية في المرحلة الثانوية إلى تنمية و بلورة تسعى ا -

شخصية التلميذ من جميع النواحي الحركية منھا و النفسية و االجتماعية المعتمدة في ذلك 

اه من األنشطة البدنية و الذي يميزھا و يأخذ مـد) التمرينات البدنية(على النشـاط الحركي 

عادة النظر في ية المواد األخرى كان و البد من إو كبق. الثقافية و االجتماعيةالرياضية و 

                                                 
  .2007وبي حبيب، معهد التربية البدنية و الرياضية، سنةبعقـمذكرة ليسانس من إعداد الطلبة فرحـاني حسين و  -)1(
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ذه الدراسة للكشف عن محتويات طريقة التدريس بالكفاءات و ھذا من ھذا المنطق جاءت ھ -

من خالل مقارنتھا مع مضمون طريقة التدريس باألھداف و عليه يطرح الباحثان التساؤالت 

  :التالية

  ؟)بدني(ھل طريقة التدريس بالكفاءات تحقق األھداف الرئيسية لمادة التربية البدنية  -1

التدريس باألھداف و التدريس بواسطة بين الطريقتين ھل يختلف الوقت المستثمر  -2

  .المقاربة بالكفـاءات؟

  :أھداف البحث.2. 3. 4. 1

التدريس بواسطة المقاربة ھداف والتدريس باأل(كشف مزايا و نقائص الطريقتين  -1

   .خل المؤسسات التربويةاانطالقا من الواقع المعاش د) بالكفاءات

  .كل طريقة و أثره على تنمية القدرات البدنية للتلميذمعرفة الوقت المستثمر في  -2

التدريسية معرفة ما إذا كانت طريقة التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات تحقق األھداف  -3

  .الرئيسية المنشودة

  :فرضيات البحث .3. 3. 4. 1  

  .لتدريس بالكفاءات أحسن من الوقت المستثمر للتدريس باألھدافلالوقت المستثمر  -

  .طريقة التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات تحقق األھداف الرئيسية لمادة التربية البدنية -

  :أغراض البحث .4. 3. 4. 1  

بواسطة ھذا البحث العلمي ذو األبعاد الواسعة يسعى الباحثان إلى تحقيق و إيجاد سبل كفيلة  -

  :لمعالجة ھذه المشكلة لغرض

ص و الصعوبات ائقمعرفة الن...) ن، أساتذة،مفتشي(مادة تمكين المشرفين على ھذه ال -

الموجودة في طريقة التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات، إضافة إلى تحديد نقاط القوة و 

إيجابيات ھذه الطريقة و ھذا من خالل اقتراح مذكرة تحليل حمل درس التربية البدنية و 

  .الرياضية

  

 52



  الدراسـات المشـابهة                                             الفصل الرابع                    

 .5. 3. 4. 1    :االستنتاجات

  :رض و تحليل النتائج توصل الباحث إلى مـايليبعد ع

أن عملية توزيع الحمل خالل درس التربية البدنية و الرياضية كانت مقبولة، حيث اعتمد  -1

األستاذ تقريبا في كل الحصص على الحمل الثابت و المتغير خالل مراحل الدرس و ما 

شدة، حجم، (ي ت الحمل البدنـير مكوناساعدنا على اكتشاف ذلك ھو الوثيقة المقترحة لتقد

  .)راحة

المدة المخصصة للمرحلة الرئيسية كانت غير كـافية لتحقيق الھدف اإلجرائي الرئيسي،  -2

على التوالي، كما  3ف-2ف- 1وفق ف) د 6 –د  6.64 –د  7.31(حيث بلغت في المتوسط 

و ) %65.69، %59.67، %54.11( 3ف-2ف-1كانت حصيلة الكثافة الحركية للدرس ف

  .   ھذه األخيرة تظھر أن الحجم كان غير كافي و لكن كان مقبول

نظرا لغياب األلعاب جعل من الحصة مملة و تتميز بضعف الحيوية و الفعالية، إضافة  -3

  .ذلك البد من التخلي عن الراحة السلبية و ضبط مدة الراحة حسب شدة العمل المبذول إلى

من المقاربة بالكفاءات في الميدان مع قليل تدريس بواسطة المكن تطوير طريقة ي -4

   .الصعوبة في كيفية التعامل مع المستويات و وضع اإلشكـاليات في بعض التمارين

ول ألن الحصة كلھا في المرحلة التحضيرية أمر غير مقباعتمـاد درجة الحمل المتوسط  -5

  .جري

  :رابعةالدراسة ال .4. 4. 1

وجھون والطلبة المتربصون كما يراه الم(دنية والرياضية التربية البمتربصي تقويم تدريس 

  .)1()والتالميذ

 .1. 4. 4. 1    :إشكالية البحث

 -  ما مدى صالحية الكيفية التي يدرس بھا التربية البدنية والرياضية المتربصون ؟

  

  

  

  . 1998مستغانممن اعداد بن قناب الحاج، جامعة  ماجستيررسالة 
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   :بحثال ةفرضي .2. 4. 4. 1  

والرياضية غير صالحة وال تسمح  التربية البدنية إن الكيفية التي يدرس بھا متربصو -

  .بالمشاركة الحماسية للتالميذ خالل التدريس

 .3. 4. 4. 1    :أھـداف البحث

  .مدى صالحية الكيفية التي  يدرس بھا الطلبة المتربصونمعرفة  -

  .استخالص جملة  من التوصيات تكون كمرشد مستقبلي -

  .المنھج الوصفي :المنھج المستخدم .4. 4. 4. 1

 .5. 4. 4. 1  :االستنتاجـات

 -  .الوقت الضائع خالل الدرس كبيرة، وعموما تساوي وقت االستفادة نسبة  إن

مال على أنواع نسبة وقت األداء الحركي قليلة لدى التالميذ، ويجب أن يكون الدرس مشت إن -

مختلفة من الفعاليات والتمارين الحركية بما يجعل التلميذ مشغوال فيه بالحركة طوال فترة 

  .الدرس

 -  :إن أغلبية الطلبة المتربصون ضعفاء في المواصفات التالية

 .إخراج الدرس، التدريس المؤثر التكيف والتصرف، الصوت والحديث، •

) سلبية(تربية البدنية والرياضية غير صالحة إن الكيفية التي يدرس بھا متربصو ال •

  .تعوق مشاركة التالميذ أثناء الدرس

  :لخامسةالدراسة ا .5. 4. 1 

معرفـة واقـع تدريس التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي في ضوء المقاربة 

   1.بالكفاءات

 .1.5.4.1  :إشكالية الدراسة

  .في تنفيذ المنھاجما ھي الصعوبات التي تواجه األستاذ  -

 2.5.4.1  :فرضيات الدراسة

 -  .صعوبة التنفيذ ترجع إلى عدم فھم األستاذ لمحتويات و أھداف المنھاج

 -  .صعوبة المنھاج ترجع إلى نقص كفاءة المنھاج
                                                 

  .2008سنة  سعـدات سلـيمة،مد، معيرش توفيق و مذكرة الليسانس من إعداد الطلبة لخضر مح  -)1(
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  :أھـداف البحث 2.5.4.1  

  .معرفة واقع تدريس التربية البدنية و الرياضية في المدارس الثانوية -

 -  .ول المناسبة لمساعدة األستاذ القائم على التنفيذ و فھم المنھاجإيجاد الحل

  .دراسة مسحية :المنھج المستخدم 4.5.4.1  

 .5.5.4.1    :االستنتاجات

و من خالل المعالجات اإلحصائية توصل الطلبة الباحثون  في حدود أھداف البحث و عينته

  :يلي إلى ما

 -  .ة منھاج التربية البدنية و الرياضيةھناك نقص و إھمال في تقييم المناھج خاص

 -  .نقص في خبرة أساتذة التعليم الثانوي

 -  .كفاءات التربية البدنية و الرياضية غير مصاغة بأسلوب واضح

  .ال يتم توظيف الوسائل التعليمية بما يناسب و التكنولوجيا الحديثة -

و المادة، خاصة في الواليات ئل كثرة التالميذ تعيق عملية التدريس خاصة من ناحية الوسا -

  .صعبة المناخ

عمل أساتذة التربية البدنية و  لالمحيط مما عرق لمقاربة بالكفاءات أدرج بدون تھيئةمفھوم ا -

  .الرياضية للتعليم الثانوي

.6.4.1  :مناقشة الدراسات المشابھة

  :دراسة المذكرة األولى .1.6.4.1

 -  .اضية بالمرحلة الثانوية في ضوء المقاربة بالكفاءاتتقويم أداء مدرس التربية البدنية والري

  .دراسة وصفية :منھج البحث المستخدم .2.6.4.1

، 178شملت عينة البحث أساتذة التربية البدنية والرياضية وعددھم  :عينة البحث .3.6.4.1

  .03، عينة الموجھين 45عينة التالميذ المراقبين

 .4.6.4.1  :أدوات البحث

يان موجھة باستمارة استراجع العربية واألجنبية، المقابالت الشخصية، المصادر والم -

  .لألساتذة والتالميذ
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  :اإلحصائيةالوسيلة  .5.6.4.1

 -  .النسبة المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط كارل بارسون

  :االستنتاجات .6.6.4.1

قة باألداء الحركي مقبولة وكذلك بالنسبة نسبة االشتراك المباشر في الدرس والمتعل -

 .نسبة وقت االشتراك إلى

 .نسبة الوقت الضائع خالل الدرس قليلة -

 .ھناك نسبة قليلة من الوقت تمثلت في حركات ألصل لھا بموضوع الدرس مقبولة -

مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية متحكم بصورة حسنة في  إن -

 .وكذا في عملية التخطيط ءةصياغة مؤشر الكفا

الممارسات التعليمية خالل الدرس لدى مدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة  إن -

 .الثانوية متوسط على العموم

ھناك اھتمام لمدرس التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية بعملية التقويم خالل  -

  .وبعد الدرس

  :ةالثانيدراسة المذكرة  .2.6.4.1

  واقع و آفاق التدريس بالمقـاربة بالكفـاءات في ميدان التربية البدنية و الرياضية  

 .1.2.6.4.1   دراسة مسحية :المنھج المستخدم

 .2.2.6.4.1   :عـينة البحث

  .أستاذا 30لتعليم الثانوي، و بلغ عددھم لشملت عينة البحث أساتذة التربية البدنية و الرياضية 

 .3.2.6.4.1   :البحث أدوات

المصادر و المراجع، استمـارة استبـيان موجھة ألسـاتذة التربية البدنية و الرياضية للتعليم 

  . الثانوي

 .4.2.6.4.1  .الـنسبة المئـويـة :الوسيلة اإلحصائية

 .5.2.6.4.1  :االستنتاجات

ا الرياضية للممارسة و رغم ذلك استطاعومنشآت المعاناة األساتذة من نقص الوسائل و  -

  .تطبيق ھذا المنھاج من خالل برمجة ورشات عمل و تبسيط التمارين
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و ذلك من خالل حل مشكل  %50تمكن األساتذة من تطبيق المنھاج الجديد بنسبة فاقت  -

  .واجبات التربويةالالفروقات الفردية و تكليف التالميذ بمھام و إلزامھم ب

  .اجتماعية و مادية و تربويةمعاناة أغلبية األساتذة من مشاكـل بيداغوجية و  -

كثرة عدد التالميذ و قـلة المنشآت و الوسائل و عدم كفاية الحجم الساعي تعرقل السير  -

  .اـالحسن لتطبيق المنھاج و تعليماته ميداني

  :ةلثدراسة المذكرة الثا .3.6.4.1

داف من بالكفاءات و التدريس باألھ ةطريقتي التدريس بواسطة المقاربدراسة مقارنة بين 

  .خالل تحليل و تقويم مكونات حمل الدرس

  تجريبية دراسة :المنھج المستخدم.1.3.6.4.1 

 .2.3.6.4.1    :عينة البحث

المجتمع األصلي للبحث ھو تالميذ السنة الثانية ثانوي و قد اختـار الباحثان عشوائيا 

المعينة للمجتمع  المجتمع المصغر للتجربة األساسية، و يمثل العينة التي تتضمن العناصر

في ثانوية  18-16تلميذ في المرحلة العمرية  16األصل و لقد بلغ عدد التالميذ المختارين 

إناث في التجربة  06تالميذ ذكور و  10مستغـانم، تعامال الباحثان مع .ولد قابلية صليحة

الثانوية أين لسنة الثانية ثانوي لغات بنفس لاالستطالعية و نفس العدد في المرحلة الرئيسية 

  .تم توزيعھم على ثالث مجموعات غير متساوية و ھذا حسب المستويات

 .3.3.6.4.1   :أدوات البحث

مذكرة  –مالحظات  –االختبارات الميدانية  – جنبيةالمصادر و المراجع العربية و األ

  .شريط لقيـاس المسافة –خمس ميقـاتيـات  –نموذجية لتسجيل نتائج سير الدرس 

 .4.3.6.4.1       :االستنتـاجـات

 -  إعتماد األستاذ في كل الحصص على العمل الثابت و المتغير خالل مراحل الدرس

المدة المخصصة للمرحلة األسـاسية كـانت غير كـافية لتحقيق الھدف اإلجـرائي الرئيسي و  -

  .لكن كانت مقبولة

ة غياب األلعاب و الراحة اتسام الحصة بالملل و التميز بضعف الحيوية و الفاعلية، نتيج -

  .السلبية
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صعوبة تطوير طريقة التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات في الميدان ھي كيفية التعامل  -

  .مع المستويات و وضع اإلشكاليات في بعض التمارين

ول ألن الحصة كلھا ية أمر غير مقبعتمـاد درجة الحمل المتوسط في المرحلة التحضيراال -

  .جري

 4.6.4.1  :رابعةلدراسة المذكرة ا

 –كما يراه المدرسين (تقويم تدريس مدرسي التربية البدنية والرياضية بالتعليم المتوسط  -

  ).التلميذ -الموجه

  .الوصفي في دراسة ھذا الموضوع استعمال الباحث المنھج :المنھج المستخدم.1.4.6.1

 .2.4.6.1   :عينة البحث

 64من مجموع العينة الكلية  طالبا متربصا 53ن البحث في ھذه الدراسة معينة تكونت 

تلميذا أجريت عليھم المشاھدة خالل الدرس التربية البدنية  53و  %82.81طالب أي بنسبة 

أستاذا للتربية البدنية والرياضية يسھرون على توجيه ھؤالء الطلبة  11والرياضية و

  .تلميذ وزعت عليھم االستمارة اإلستبيانية 795المتربصين 

  :استعمال الباحث األدوات التالية :أدوات البحث.3.4.6.1

 -  .المقابالت الشخصية

  .استمارة أندرسون للمشاھدة والتقييم -

  .الموجھتين إلىاستمارة موجھة  -

  .الطلبة المتربصين إلىاستمارة موجھة  -

  .التالميذ إلىاستمارة موجھة  -

  :يلي ما أسفرت نتائج الدراسة على :االستنتاجات .4.4.6.1 

  .نسبة الوقت الضائع كبيرة خالل الدرس -

  .نسبة الوقت الحركي قليلة خالل الدرس -

  .عدم استفادة التالميذ من الطالب المتربص سواء من ناحية البدنية أو النظرية -

  .س بھا الطالب المتربص تفوق المشاركة الحماسية للتالميذ خالل الدرسالكيفية التي يدر -
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  :خامسةسة المذكرة الدرا .5.6.4.1

  معرفة واقع تدريس التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثـانوي في ضوء المقاربة بالكفاءات -

  دراسة مسحية: المنھج المستخدم.1.5.6.4.1 

  :عينة البحث.2.5.6.4.1 

  .أستاذ 70شملت عينة البحث أسـاتذة التعليم الثـانوي و البالغ عددھم *

  :البحثأدوات .3.5.6.4.1 

  : اعتمد الطلبة الباحثون على

  المصـادر و المراجـع لجمع المادة الخيرية -

  استمـارة استبـيان موجھة ألسـاتذة التربية البدنية و الرياضية للتعليم الثانوي -

  .الـنسبة المئـويـة: الوسيلة اإلحصائية -

  .اختيار حسب المطابقة – 

  :االستنتـاجـات .4.5.6.4.1

ال في تقييم المناھج خاصة منھاج التربية البدنية و الرياضية و كذلك نقص في نقص و إھم -

  .خبرة أساتذة التعليم الثانوي

  .كفاءات التربية البدنية و الرياضية غير مصاغة بأسلوب واضح -

  .لوسائل و المسـاحةاكثرة التالميذ تعيق عملية التدريس خاصة من ناحية  -

  المحيط مما عرقل عمل أساتذة التربية البدنية  أدرج بدون تھيئةمقاربة بالكفاءات مفھوم ال -

  . و الرياضية للتعليم الثانوي

  

  :الخــاتمة

تتجلى أھمية و ضرورة اختيارنا لموضوع المنھاج الجديد الخاص بالمرحلة الثانوية بين   

  . النظري و التطبيقي ألساتذة التعليم الثانوي حتى نوضح للقارئ ھذا المنھاج
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