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 بسم الّلو والصالة والسالم على رسول الّلو وعلى آلو ومن وااله :

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات و الحمد هلل الذي وفقني في إنجاز ىذا العمل ، فال ىادي 
 وال موفق سواه ...أما بعد وعمال بقولو تعالى : وإالى

 من سورة اإلسراء. 42" اآلية َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا "
 أىدي ثمرة جهدي ىذه :

إل ى التي سهرت الليالي لألنام إلى منبع الحب و الحنان إلى ، إل ى التي حملتني وىنا على وىن
 .أم ي الغاليةرمز الو فاء و العطاء. 

 . أب ي الغالي إل ى رمز العز و الشموخ إلى الذي ال يسعني إال أن أقف أمامو احتراما وعرفانا.
 .كرار و بقارة كل أفراد عائلة    أخواتي وإلى 

 إلى أخي حمزة بن سعيد رفيق الدرب
و إلى صديق السراء و الضراء  الهادي،عبد  رضا،  الهاشمي،  : الطيبإلى أصدقاء الغرفة

و إلى كل اإلخوة  ، بطيش،حرزوز،جرورو،ىشام،  العوني،  حمو بوخاري و إلى  ابراىيم بوعمراتة
، غليزان  تيارتخاصة اإلخوة من معسكر ، رجال الصحراء ،  المجدوبسرير  4422في إقامة 

 ، عين تموشنت.
عبد ،   سعادة،  فالحي،   الخثير،   زيتوني،  محفوظ،  ياسين،  محمدإلى األصدقاء في تغنيف 

 تغنيف و إلى كل أبناء الحيب اإلخوةرفيق الدرب  و إلى كل رضا عبد اهلل ، و  ،القادر
 .4223خاصة دفعة إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا البحث المتواضع و إلى كل طلبة المعهد 

 إلى كل من وسعو قلبي و لم يذكره لساني.
 كرار يونس
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 بسم الّلو والصالة والسالم على رسول الّلو وعلى آلو ومن وااله :

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات و الحمد هلل الذي وفقني في إنجاز ىذا العمل ، فال ىادي 
 بقولو تعالى :إاله وال موفق سواه ...أما بعد وعمال 

 من سورة اإلسراء. 42" اآلية َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا "
 أىدي ثمرة جهدي ىذه :

إل ى التي سهرت الليالي لألنام إلى منبع الحب و الحنان إلى ، إل ى التي حملتني وىنا على وىن
 .أم ي الغاليةرمز الو فاء و العطاء. 

الشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا ليوصلني إلى المجد إل ى الذي ال يسعني إال  إل ى رمز العز و
 . أب ي الغالي أن أقف أمامو احتراما وعرفانا.

 .بن سعيد وفراجكل أفراد عائلة   أخواتي وإلى 
عبد و إلى صديق السراء و الضراء  الهادي،عبد  يونس،  راوية،  : حرزوزإلى أصدقاء الغرفة

و إلى كل اإلخوة في إقامة  ىشام،  العوني،  حمو بوخاري  بطيش ، رقيق، قنوني، و إلى القادر
، غليزان ، عين  تيارتخاصة اإلخوة من معسكر ، رجال الصحراء ،  المجدوبسرير  4422

 تموشنت.
عبد ،   سعادة،  فالحي،   الخثير،   الطيب،  محفوظ،  ياسين،  محمدإلى األصدقاء في تغنيف 

 تغنيف و إلى كل أبناء الحيب اإلخوةرفيق الدرب  و إلى كل يونس عبد اهلل ، و  القادر
 .4223إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا البحث المتواضع و إلى كل طلبة المعهد خاصة دفعة 

 إلى كل من وسعو قلبي و لم يذكره لساني.
 بن سعيد حمزة

 

 



 
 ب

 
 
 
 

 ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يلعمال بقوله تعاىل 
 سورة لقمان (41اآلية رقم: ) ولوالديك إيل ادلصري

ونشكر فلذات أكبادنا الذي هدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل نشكر اهلل سبحانه وتعاىل 
 والدينا األعزاء.

 1144وعمال بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل" حديث رقم 
 من صحيح اجلامع

ل لنـا طريق العمل و كل "  الذي سهمقراني جمالنتقدم بالشكـر  اخلالص إىل األستاذ ادلشرف : "  
أ.د بن قناب احلاج / د. زيتوين عبد القادر / أ. خالد وليد / أ.د رمعون حممد /  أ.د  أساتذة ادلعهد خاصة

 /  عبد القادر ناصر / د. كروم حممد عراب / د. بوراس فاطمة الزهراء / د. بن سي قدور احلبيب

 . د. حرباش إبراهيم

خاصة قسم الرتبية البدنية والرياضية وعلى زيل إىل كل عمال ادلعهد و ال ننسى أن نتقدم بالشكر اجل
 رأسهم الدكتور بن زيدان.

مديرية الرتبية ، مدراء الثانويات ، أساتذة الرتبية البدنية (وال يفوتنا أيضا أن نتقدم بالشكر لكل من 
 دلدينة مستغاًل. )والرياضية

 بن حدوش توفيق وأ/ باجلياليل كرمي.كما نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ ادلشرف يف الرتبص أ/ 

و ال ننسى أن نتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع األساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم حىت يومنا هذا 
 بليل. اهلل و األستاذ رقيق كمال رمحه اهلل و األستاذ حفظه قرشيخاصة ادلعلم 

 .ل من ساعدنا ، من قريب أو  من بعيد يف اجناز هذا البحث و إىل ك

 ويف األخيـر حنمد اهلل جال وعال الذي انعم علينا بإهناء هذا العمل .

 

 ، بن سعيد حمزة كرار يونس                                                                          
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 التعريف بالبحث
 

 
1 

 : المقدمة
 القطاعات يف العاملُت مساعي من متواصلً  مسعى يزال وال كان الًتبوية العملية برقي االىتمام إن

 تعًتض اليت ادلختلفة ادلشكلت يًتصدون العاملون أولئك انفك وما ،كافة البلد يف ادلختلفة الًتبوية

، 2991اجلامعة ادلفتوحة، (ذلا ادلناسبة احللول وملتمسُت ، سلرجاهتا على سلباً  وتؤثر الًتبوية العملية سَت
 تصحيحية ثورة العامل أضلاء مجيع يف األخَتة السنوات يف الًتبوية ادلناىج شهدتحيث "  )573ص 

 تناولو ما أبرز من كان ادلدرسية ادلناىج تصميم لعل و حتسينها، و التعلم مستويات تطوير جلأ من

من بُت ىذه الدول و  احلايل، العصر روح و تتلءم حبيث تعديلها، و ادلناىج صياغة إعادة على القائمون
 و تقييمها إعادة على عملت و التعليمية مناىجها مراجعة اىل الوطنية الًتبية وزارة عمدت اجلزائر حيث

 اليت التغيَتات بُت ومن .ادلناىج ىذه تقومي و البحث على التعليم و الًتبية رلال يف العاملُت تشجيع

 وىو بالكفاءات التدريس إىل التدريس باألىداف من ،حبيث التدريس طريقة ىي الوزارة أحدثتها

 ادلعارف مدلول على الوقوف و ادلمارسة طريق عن التعلم إىل منطق التلقُت و التعليم منطق من االنتقال

 إشراكو على ،وتعمل ذلا أساسيا زلورا التلميذ جتعل هيف وبذلك للفرد اليومية يف احلياة أمهيتها مدى و

 من مستقاة تعليمية وضعيات اختيار على أىدافها وتقوم ،التعلم عملية تنفيذ و القيادة يف مسؤوليات

 ،و ادلناسبة األدوات و ادلعارف باستعمال حلها إىل التعلم ترمي عملية مشكلت صيغة يف احلياة

 حجر ىو درسادل إن " وحيث )1-2 ص، 1009جغدم، ( "الضرورية ادلهارات احلركية تسخَت

 أوجدنا إذا إال التعليم يستقيم وال ، صلح إذا والتعليم إال الًتبية تصلح فل ، الًتبية بناء يف األساس

 يعرف واع   متعلم جيل خلق إىل تؤدي وفاعلية ةءالتعلم بكفا تنظيم على القادر ادللتزم اخلبَت درسادل

 يف كبَت باىتمام حيظى ادلدرس فإعدادادلدرس ومن ىذا ادلنطلق بدأ االىتمام بربامج اعداد يتعلم. كيف
 وتقوديو، وتدريبو، إعداده وبرامج مسئولياتو من حيث زللياً، أم عادلياً  ذلك أكان سواء األخَتة األونو

اجلامعة (الكفء  للمعلم الضرورية ادلقومات من يف التدريس األساسية اتءكفالل ادلعلم امتلك ويعد
 أصبحت بل ؛ لو ال مهنة من مهنة تعد مل التدريس مهنة ألن . ذلك)573، ص 2991ادلفتوحة، 

 سبتتك ال اليت والًتبوية والنفسية العلمية وادلبادئ احلقائق من كثَت على تقوم اليت أصوذلا ذلا مهنة

 قبل ما مرحلة أيية العملية الًتب عدتو  (2998، )بن قناب أيضاً  ادلنظمة بالدراسة وإمنا فقط؛ بادلمارسة

 وعادات مهاراتمن خلذلا سب تيك إعداده ادلهٍت، يف علمادل للطالب احلقيقية الفرصة اخلدمة

الًتبية  العتبار ونظراً  ، الفعالُت والتوجيو وجود اإلشراف عند خاصة ، فعلية تدريسية وخربات وشلارسات
 بشكل التحسُت ضلو احلاصلة التغيَتات مشلتو فقد ، إعداد  دلعلم برامج عناصر أىم عادلياً  العملية

)احلديثي، صاحل، ادلستقبل  معلم إعداد أجل من وفًتهتا؛ لزيادة فاعليتها القوانُت سنت حيث مباشر،
 إعداد قضية أن إىل ( 66ص  ،1002،السايح زغلول، ) أشار وقد (221-225 ص، 2998

 يؤديو الذي الوظيفي الدور أمهية من أمهيتها تكتسب إذ اذلامة، القضايا من تعترب الرياضية الًتبية معلم
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)فرج، عبد  أضاف العامة .وقد القومية القضايا من القضية ىذه أن إىل وذىبا النشء، إعداد يف
 التطبيق ىي وادلعلمات ادلعلمُت إعداد برنامج يف ادلقررات أىم أن (11 ص، 1001اللطيف، 

متثل ادلخترب الًتبوي  و،فه على التدريس قدرهتم خللها من خيتربون اليت اذلادفة اخلربة تتيح إذ ادليداين،
الذي يقوم فيو الطلبة ادلًتبصون بتطبيق ادلبادئ والنظريات الًتبوية بشكل عملي يف ادليدان احلقيقي 

. كما (63، ص 1001)فرج، عبد اللطيف، تطبيق ية والوبذلك حيقق الطالب ادلًتبص الربط بُت النظر 
، والكشف عن مدى صلاح الربامج أو فشلها من خلل علماىل تقومي الطالب ادلالًتبية العملية سعى ت

تقومي   .حيث يعد(26-23، ص 2996، ادلساد)العمري،   ،وتقوديو علمملحظة سلوك الطالب ادل
من ىذا ادلنطلق تأيت و  تربوي ينشد التطوير والسعي ضلو األفضلكفاءة ادلدرس وظيفة ضرورية لكل نظام 

ات التدريسية في ءلكفاداء الطلبة المعلمين لأ" تقويم ىذه الدراسة واليت ارتأينا أن تكون حتت عنوان
 .ضوء المقاربة بالكفاءات"

وقبل ىذا وذاك واتبعنا يف ذلك عدة مراحل حيث قمنا بتقسيم الدراسة إىل قسمُت نظري وآخر تطبيقي 
والفرضيات وأىداف  دلشكلةعرجنا على اجلانب التمهيدي الذي تناولنا فيو ادلقدمة باإلضافة اىل ا

 أربعةأما اجلانب النظري قد قمنا بتقسيمو إىل البحث والتعريف بادلصطلحات والدراسات السابقة 
 أدواتو وخطواتو ورلاالت إىل التقومي أنواعو وأىدافو باإلضافة إىل فصول تطرقنا يف الفصل األول

استخدامو والعوامل ادلؤثرة فيو كما أشرنا إىل شلارسات التقومي الشائعة يف ادلدرسة اجلزائرية، أما الفصل 
تعريفها ومصادر إشتقاقها باألضافة إىل تصنيفاهتا الثاين فقد سلطنا فيو الضوء على الكفاءات التدريسية 

بالكفاءات مفهومها وخصائصها واخللفية العلمية  ادلقاربةكذلك   وتصنيفها يف الدراسة احلالية،
الًتبية العملية لث فقد تناولنا فيو  اأما الفصل الث البيداغوجية ذلا ومربرات اإلنتقال إليها يف العامل واجلزائر،

وكذا العلقة  بعض الصفات الضرورية للطالب ادلعلم، باإلضافة إىل اومراحله ا، أمهيتهاأىدافه تعريفها، ،
، أما القسم الثاين الذي خيص اجلانب بُت معهد الًتبية البدنية والرياضية ومديرية الًتبية لوالية مستغاًل

التطبيقي فقد تضمن فصلن الفصل األول تطرقنا فيو منهجية وأدوات البحث أما الفصل الثاين فقد 
األخَت بوضع اخلامتة مع بعض خصصناه لعرض وتفسَت النتائج ومناقشة الفرضيات، لنقوم يف 

 االقًتاحات والتوصيات.
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 :مشكلة البحث

متقدمة، وثروة بشرية متعلمة،  تقنياتأضحى تقدم األمم واجملتمعات مرىون مبا متتلكو من معرفة متطورة و 
ستثمار قادرة على اإلبداع واإلنتاج وادلنافسة العادلية وحتقيق أفضل معدالت التنمية البشرية الراقية واال

ومن ىنا  (02، ص 2002)اجلنايب،  اإلجيايب لثرواهتا الطبيعية، "فاألمم العارفة ىي األمم القوية "
تتسارع الدول لتطوير منظومتها الًتبوية حبيث تتماشى مع متطلبات العصر ومل تكن اجلزائر مبنآى عن ىذا 

مراجعة مناىجها التعليمية لتتلئم مع  حيث عمدت وزارة الًتبية الوطنية اىل"التطور احلاصل يف العامل 
برز التغَتات اليت أحدثتها الوزارة ىو االنتقال من التدريس باألىداف اىل التدريس أروح العصر ولعل 
ومل تكن الًتبية البدنية والرياضية مبعزل عن ىذه التغيَتات  (2، ص 2002)جغدم،  "بادلقاربة بالكفاءات

لعامة التهي هتدف اىل تنمية وبلورة شخصية الفرد من الناحية ادلعرفية باعترباىا أحد عناصر الًتبية ا
ات التدريسية احلديثة اليت ءللكفا درسوال يتأتى ىذا ادلسعى إال بامتلك ادلواحلركية والنفسية واالجتماعية 

اح يعتمد صلحيث تواكب العصر ، ومتكنو من مسايرة التطور و التغَت يف مجيع مناحي ورلاالت احلياة، 
الذي يعترب أىم عناصر العملية الًتبوية ، وىو مفتاح النجاح أو اإلخفاق  درسأي عملية تربوية على ادل

مهمة حتقيق األىداف والغايات الًتبوية وعلى فاعليتو ومهارتو يتوقف  إليوألي منهاج فهو الذي توكل 
 06ثل ديإىل أن صلاح عملية التعليم ترجع إىل دور ادلعلم مبا  ”عزيز حنا“يشَت حيث  صلاح النظام الًتبوي

% يف حُت أن ما متثلو العناصر األخرى من أركان العملية الًتبوية كادلناىج الدراسية واإلدارة ال يتجاوز ما 
روح لإن الًتكيز على تطوير ادلناىج ومواكبتها حيث . (2، ص 2000)األزرق، صاحل، . % 06نسبة 

ه ال يكفي لتحقيق عملية التعلم والتعليم الناجحة ، بل البد من أن يرافق ذلك تطوير وتنمية العصر وحد
ات اليت تؤىلو للقيام باألدوار اذلامة وادلتجددة ادللقاة على عاتقو ءادلعلم  علميا ومهنيا ، ليتحكم يف الكفا

ا حجر الزاوية يف عملية التطوير ات التدريسية وشلارستو ذلءللكفا درس، ومن ىذا ادلنطلق يعد امتلك ادل
والتحديث الًتبوي الفاعل، فادلدرس الكفء بإمكانو أن يعطي مردودا جيدا حىت يف حالة وجود نقائض 

إذ يشَت" يوسف ناصر" إىل أن زيادة فاعلية التعليم وكفايتو تتوقف  .يف عناصر العملية الًتبوية األخرى
ولقد  (82، ص 6330)ناصر،  ُت فيو وعلى مستوى أدائهمإىل درجة كبَتة على مستوى األفراد العامل

ات ادلدرس من ادلوضوعات ادلهمة يف العملية الًتبوية ادلعاصرة حيث ظهرت يف ءأصبح موضوع كفا
ة ويف ىذا الصدد يذكر ''عبد العزيز ءالستينيات من القرن العشرين حركة تربية ادلدرسُت على أساس الكفا

ات مل يسبق لو نظَت يف العقدين األخَتين ءتزايد االىتمام العادلي والعريب بالكفابن راشد النجادي''" أن 
من القرن العشرين، حىت ساد معظم ادلؤسسات التعليمية يف الواليات ادلتحدة األمريكية كما طالبت بو 

 ويف ىذا السياق"(36، ص 4660،  )غادةمعظم ادلؤمترات و الندوات اليت عقدت يف العامل العريب 
 يتخرجوا كمدرسُت لكي ادلعاىد سلتلف يف مدرسُت تكوين أجل منباىضة  تصرف الدولة اجلزائرية أموال
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حيث تعترب   والرياضية البدنية الًتبية ومنها والفنون العلوم سلتلف يف التدريس مهنة بأداء التكفل بغية
الًتبية على مجيع ادلستويات الشغل الشاغل لكثَت من ادلسؤولُت والباحثُت عن  قضية إعداد ادلدرس

حيث أهنا حتدد طبيعة ونوعية األجيال القادمة الذين  إذ حتتل األولوية ألهنا قضية الًتبية نفسها التعليمية
يتوقف عليهم مستقبل األمة خاصة وأن وظيفة ادلدرس يف عادلنا ادلعاصر مل تعد رلرد نقل للمعلومات اىل 

ومهارات القيادة والبحث والتقصي وبناء الشخصية السوية كما  ادلتعلمُت بل صارت تتطلب منو قدرات
ومن خلل  ،(8991 )بن قناب، "منو قدرات ومهارات يف اإلرشاد والتوجيو وفن التدريس تتطلب

فقد  الزيارات ادليدانية اليت قام هبا الطالب واالحتكاك مع الفئة عينة البحث الحظ فيها بعض النقائص
ىم أساتذة  علمُتوعليو ومبا أن الطلبة ادل للكفاءات التدريسية علمُتلطلبة الا أداءالحظ وجود ضعف يف 

الغد كان البد من تقومي مستواىم والتأكد من صلاعتهم وكفاءهتم حلمل راية التدريس حيث أكد كل من 
)شانكر ووارد( على ضرورة تقومي الداخلُت اجلدد اىل حقل التدريس للتأكد من أهنم يطابقون ادلعايَت 

اللزمة جلعل العملية التعليمية ة ات التدريسيءادلوضوعة للمدرس اجليد أي معرفة مدى امتلكهم للكفا
ن كفاءة ادلدرس مؤشر لكفاءة التعليم وبقدر النقص الذي وذلك أل(2، ص1002)العبيدي، ناجحة 

كدتو الدراسات يف ىذا اجملال اذ أثبتت ضعف حتقيق أيكون فيو يكون النقص فيمن يعدىم وىذا ما 
با على ادلادة وادلتعلم وعلى العملية التعليمية ات التدريسية يف آدائهم والذي انعكس سلءادلدرسُت للكفا

ات التدريسية ءلكفال علمُتأداء الطلبة ادلبشكل كامل وبناءا عليو تأيت ىذه الدراسة اليت هتدف اىل تقومي 
 : يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات وجتيب على االسئلة التالية

 التساؤل العام:
 يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات. للكفاءات التدريسية علمُتمستوى أداء الطلبة ادلما  -

 التساؤالت الجزئية:

 التخطيط للدرس. رلال يف للكفاءات التدريسية علمُتمستوى أداء الطلبة ادلما  -

 يف رلال تنفيذ الدرس. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة ما  -

 يف رلال التقومي. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة ما  -

 رلال الشخصية. يف للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة ما  -

 رلال اإلتصال والتفاعل مع التلميذ. يف للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة ما  -

 
 أهداف البحث:

 الهدف العام:
 .يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات للكفاءات التدريسية ادلعلمُت مستوى أداء الطلبةمعرفة  -

 األهداف الجزئية:
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 يف رلال التخطيط للدرس. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمعرفة مستوى أداء الطلبة  -

 يف رلال تنفيذ الدرس. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمعرفة مستوى أداء الطلبة  -

 يف رلال التقومي. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمعرفة مستوى أداء الطلبة  -

 رلال الشخصية. يف للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمعرفة مستوى أداء الطلبة  -

 رلال اإلتصال والتفاعل مع التلميذ. يف للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة معرفة  -

 : الفرضيات
  :الفرضية العامة

 يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات.مقبول  للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة   -

 : الفرضيات الجزئية
 يف رلال التخطيط للدرس. مقبول للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة  -

 يف رلال تنفيذ الدرس. مقبول للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة  -

 .ال التقومييف رل مقبول للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة  -

 مقبول يف رلال الشخصية. للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة  -

مقبول يف رلال اإلتصال والتفاعل مع  للكفاءات التدريسية ادلعلمُتمستوى أداء الطلبة  -
 التلميذ.

 أهمية البحث والحاجة إليه:
على مستوى مكتبة معهد الًتبية البدنية و الرياضية فيما خيص  لندرة االحباثنظرا الجانب العلمي:  -

األمر الذي زاد من عزديتنا على دراسة ىذا بالكفاءات التدريسية وادلقاربة بالكفاءات،  الدراسات ادلتعلقة
كل ما ىو جديد مطلب كل باحث و طموح مشروع لكل طالب،و تتجلى أمهية  ادلوضوع فالبحث عن

يف ظل التطور ادللحوظ الذي  ادلعلمُتلى الكفاءات التدريسية للطلبة عىذه الدراسة يف تسليط الضوء 
 .يشهده العامل يف رلال الًتبية

للعمل على تطويره  علمب ادلأداء الطالستوى مب الًتبية العمليةإفادة ادلعنيُت بشؤون  الجانب العملي: -
 .األداء ديكن االستفادة منها يف دراسات الحقة تقوميتقدمي أداة حبثية يف رلال  باإلضافة اىل

 تحديد مصطلحات البحث:

بأنو عملية إصدار حكم على األفكار واألعمال واألنشطة واحللول وطرق  )بلوم(: عرفو  يمو التق
التدريس وغَتىا من األمور الًتبوية وأن يتضمن استخدام احملكات، ادلستويات،وادلعايَت لتقدير مدى  

 ( ,Bloom 1291) كفاءة األشياء ودقتها وفاعليتها.
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ى أداء الطلبة ادلًتبصُت للكفاءات : عملية اصدار حكم نوعي وكمي على مستو التعريف االجرائي
 التدريسية يف ضوء ادلقاربة بالكفاءات.

، ص 6322)عطوة،  .وتقوديو ملحظتو وتقديره ديكن الذي للفرد الظاىر ادلرئي السلوك ىو األداء:
611) 

 ديكنوسيلة التعبَت عن امتلك الطالب ادلًتبص للكفاءات التدريسية تعبَتا سلوكيا  التعريف االجرائي:
 .وتقوديو ملحظتو وتقديره

ىم طلب السنة ثالثة مبعهد الًتبية البدنية والرياضية الذين يقومون باجراء الًتبص  :علمينالطلبة الم
 .ثانويات مدينة مستغاًلادليداين يف احدى 

التعلمي، : رلموعة القدرات اليت ديتلكها ادلعلم ويسخرىا يف التفاعل التعليمي الكفاءات التدريسية
لتحقيق أىداف الًتبية وتنم عن مدى فاعليتو وقدرتو على إحداث تغيَت مرغوب فيو يف سلوك تلميذه 

 (29، ص 2002)الشقَتات،  وطرائق تفكَتىم.

تظهر يف صورة سلوكات يؤديها الطالب  موعة من ادلواصفات وادلعارف والقدرات: رلالتعريف اإلجرائي
 مبستوى معُت ديكن ملحظتو وقياسو. علمادل

 يطلق واليت األىداف تطور بيداغوجيا أشكال أحد" يعرفها الربيع بوفامة بأهناالمقاربة بالكفاءات:

 يف فطرية تكون واليت القدرات من اإلسًتاتيجية تنطلق فهذه األىداف إلسًتاتيجية الثالث اجليل عليها
 ديكن ما أرقى إىل وتطورىا وترقيها ذلا كفاءات تستجيب إكتساب إىل حتتاج قدرة كل أن إال ادلتعلم،

 معرفية، متنوعة، عديدة كفاءات تشمل ادلتعلم من قدرات قدرة فكل وبالتايل القدرة إستغلل من

 (28، ص 8002،  )بن سي مسعود ."وحركية نفسية

ادلعرفية واإلجتماعية ىي تصور جديد للتدريس يهدف إىل تنمية قدرات ادلتعلم التعريف اإلجرائي: 
واحلس حركية قصد الوصول بو إىل مستوى الكفاءة الذي يسمح لو بالتعامل اجليد مع سلتلف مواقف 

  احلياة.

أساتذة الًتبية البدنية والرياضية العاملُت بثانويات مدينة مستغاًل اللذين يتولوا  ىم األساتذة المشرفين :
 مهمة اإلشراف على الطلبة ادلعلمُت .

 :سابقةالدراسات ال
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، خلذلا من حبثو يثري و يتناوذلا أن الباحث على جيب اليت احملاور أىم من ادلشاهبة الدراسات تعترب
 أي إصلاز ديكن والالبحث،  مبشكلة يتعلق ما خاصة و إمتامو سبق ما حتديد يف يكمنواذلدف منها 

 ادلساعدة تقدم األخَتة ىذه كون السابقة بالدراسات واالستعانة اللجوء دون العلمية البحوث من حبث

 موضوع ميدان نفس يف ادلنجزة البحوث إليوما توصلت  أىم على للوقوف وذلك للباحث والدعم

 .الدراسة يف البحث
 .2990دراسة عبد اهلل مرزوق، الفال كندا الدراسة األولى : 

ادلًتبصُت كما يراىا ادلوجهون والتلميذ موضوع الدراسة: فعالية تدريس معلمي الًتبية البدنية والرياضية 
 والطلبة ادلًتبصون.

 ىدف الدراسة: ىدفت الدراسة إىل حتديد أمناط السلوك التدريسي لدى الطلبة ادلًتبصُت.
فرض الدراسة: أمناط السلوك التدريسي لدى الطلبة ادلًتبصُت تعوق ادلشاركة احلماسية للتلميذ خلل 

 اضية.درس الًتبية البدنية والري
 استخدم الباحث ادلنهج الوصفي. منهج البحث :

 عينة البحث: تكونت عينة البحث من ثلث فئات ىي الطلبة ادلًتبصون والتلميذ وادلوجهون.
 أدوات البحث:

 ادلقابلت الشخصية. -
 أسلوب الوقائع النقدية والتقرير اليومي للمدرس. -
 استمارة استبيانية. -

السلوك التدريسي للطلبة ادلًتبصُت تعوق ادلشاركة احلماسية للتلميذ خلل درس أىم النتائج: أمناط 
 الًتبية البدنية والرياضية.

أمناط السلوك التدريسي يشاىدىا الطلبة  تراعي الكلية، قبل من منوذجية دروس حتضَتأىم توصية: 
 ادلًتبصون يف بداية وأثناء الًتبص ادليداين، بتواجد واشراف متخصص.

 .1221دراسة بن قناب احلاج )رسالة ماجيستَت( ،جامعة مستغاًل  راسة الثانية:الد
الطلبة ادلًتبصون  –ادلوجهون  يراىا كما والرياضية البدنية الًتبية مًتبصي تدريس تقوميموضوع الدراسة: 

 والتلميذ.
 ادلًتبصون. الطلبة هبا يدرس اليت الكيفية صلحية مدى معرفة إىل الدراسة ىدفتىدف الدراسة: 

فرض الدراسة: الكيفية اليت يدرس هبا الطلبة ادلًتبصون غَت صاحلة وال تسمح بادلشاركة احلماسية 
 للتلميذ.

 منهج البحث: استخدم الباحث ادلنهج الوصفي.
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 64العينة الكلية  رلموع من مًتبصا طالبا 53 من الدراسة ىذه يف البحث عينة تكونتعينة البحث: 
والرياضية تلميذ أجريت عليهم ادلشاىدة خلل درس الًتبية البدنية  35و %28.28طالب أي بنسبة 

تلميذ وزعت عليهم  793أستاذ للًتبية البدنية والرياضية يقومون بتوجيو ىؤالء الطلبة ادلًتبصُت و  22و
 االستمارة االستبيانية ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية.

 استعمل الباحث االدوات التالية:أداة البحث: 
 ادلقابلت الشخصية. -
 استمارة أندرسون للمشاىدة والتقييم. -
 استمارة موجهة اىل األساتذة ادلوجهُت. -
 استمارة موجهة اىل الطلبة ادلًتبصُت. -
 استمارة موجهة اىل التلميذ. -

يدرس هبا الطالب ادلًتبص تعوق  أىم النتائج: أىم نتيجة أسفرت عنها الدراسة ىي أن الكيفية اليت
 ادلشاركة احلماسية للتلميذ خلل الدرس.

 أىم توصية:
تقليص عدد الطلبة ادلًتبصُت عند كل أستاذ مشرف لكي يتسٌت لكل طالب القيام بعدد كبَت من 

 احلصص.
 8002مطر  الكرمي عبد أمحد: ثالثةالدراسة ال

 الكويت بدولة البدنية الًتبية يف ادلعلم للطالب األدائية الكفايات تقوميموضوع الدراسة: 

 بدولة البدنية الًتبية يف ادلعلم للطالب األدائية الكفايات تقومي إىل البحث يهدفىدف الدراسة: 

 .الكويت

 بدولة الكويت. البدنية الًتبية ادلعلم يف للطالب األدائية الكفايات مستويما مشكلة البحث: 

 بدولة الكويت مقبول. البدنية الًتبية ادلعلم يف للطالب األدائية الكفايات مستويفرض الدراسة: 

 .ادلسحية بالطريقة الوصفي ادلنهج الباحث استخدممنهج البحث: 

 العشوائية بالطريقة اختيارىم مت ( 99 ) قوامها عينة على الدراسة أجريت عينة البحث:

 اإلستبانة جلمع البيانات. الباحث استخدمأدوات البحث: 

 أىم النتائج : توصل الباحث اىل عدم توفر العديد من الكفاءات التدريسية لدى الطلب ادلعلمُت.
 األساسية األجزاء منطقية متضمنة بصورة الدرس على إعداد حيرص الطالب ادلعلم أنأىم توصية: 

 )اخلتام – التطبيقي – التعليمي – التمرينات – اإلمحاء(

 .1020دراسة فتحي أبو جامع، غزة  رابعة:دراسة الال
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موضوع الدراسة: واقع تنفيذ الطلبة ادلعلمُت لدروس الًتبية الرياضية خلل الًتبية العملية، يف ضوء 
 الكفاءات التدريسية.

ىدف الدراسة: ىدفت الدراسة اىل التعرف على واقع تنفيذ الطلبة ادلعلمُت لدروس الًتبية الرياضية 
 الًتبية العلمية يف ضوء الكفاءات التدريسية.خلل 

مشكلة البحث: ما واقع تنفيذ الطلبة ادلعلمُت لدروس الًتبية الرياضية خلل الًتبية العملية يف ضوء 
 الكفاءات التدريسية.

فرض الدراسة:ال تتوفر العديد من الكفاءات التدريسية لدى الطلبة ادلعلمُت خلل تنفيذىم لدروس 
 رياضية خلل الًتبية العملية.الًتبية ال

 منهج البحث: استخدم الباحث ادلنهج الوصفي.
طالبا  253عينة البحث: مشلت عينة البحث مجيع طلب وطالبات رلتمع الدراسة، والبالغ عددىم 

 طالبة. 50طالب و 203وطالبة، منهم 
 ور.زلا 1عبارة موزعة على  77أدوات البحث: قام الباحث ببناء مقياس مكون من 

أىم النتائج : توصل الباحث اىل عدم توفر العديد من الكفاءات التدريسية لدى الطلب ادلعلمُت أثناء 
 لدروس الًتبية العملية وتفوق الطالبات ادلعلمات على الطلب ادلعلمُت. تنفيذىم

ور، أىم توصية: حتضَت دروس منوذجية من قبل الكلية تراعي الكفاءات التدريسية يف سلتلف احملا
 يشاىدىا الطلبة ادلعلمون مع بداية الًتبية العملية وأثناءىا، بتواجد وإشراف متخصص. 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
ديكن القول أن الدراسة احلالية تشًتك مع  ونتائجها أىدافها يف السابقة الدراسات استعراض خلل من

 أدوات والعينة باإلضافة إىل كادلنهج البحوث تلك يف ادلستخدمة اإلجراءاتالدراسات السابقة يف 

 .ادلستخدم اإلحصائي األسلوب وكذلك بنائها وكيفية البحث
 نقد الدراسات:

ركزت يف معظمها على جانب تنفيذ الدرس بعد إستعراض الدراسات الدراسات السابقة ديكن القول أهنا 
وغفلت عن بعض اجلوانب األخرى ذات األمهية على غرار الكفاءات الشخصية و كفاءات التفاعل 

 والتعلم التعليم عمليت أىداف حتقيق يف ادلعلم صلاح أن الًتبوية الدراسات معظم تؤكدالصفي حيث 

وىو اجلديد  بينهم فيما التلميذ وبُت وتلميذه، ادلعلم بُت االتصال طبيعة على كبَتة بدرجة يعتمد
 من ديكنكل جانب ىذه الدراسة   تناولت حبيثمقارنة بالدراسات السابقة  الذي حتملو ىذه الدراسة

عكس  للطالب ادلًتبص األدائية فاعلية ورائو من تظهر أو الطالب ادلًتبص مستوى على الوقوف ورائو
 . الدراسات السابقة اليت ركزت يف غالبها على جانب تنفيذ الدرس
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باإلضافة  واخللفية النظرية للموضوع تطرقنا يف ىذا الفصل اىل التعريف بالبحث حيث تناولنا فيو ادلقدمة
 كما تطرقنا إىل التعريف مبصطلحات البحث   مشكلة البحث والتساؤالت مث األىداف والفرضيات إىل

 لنعرض يف األخَت رلموعة من الدراسات السابقة وادلشاهبة مع التعليق عليها ونقدىا.نظريا وإجرائيا 
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 مدخل:

إن شاء اهلل اإلطار النظري أو املفامهي للدراسة حيث نتطرق فيه إىل الفصول  بابسنتناول يف هذا ال
النظرية للدراسة واليت قسمنها إىل أربعة فصول حبسب متغريات الدراسة فكانت على النحو التايل: يف 

ول سنتطرق فيه اىل التقومي بينما نتناول يف الفصل الثاين الكفاءات التدريسية وسيكون الفصل األ
 .ية العمليةديث يف الفصل الثالث ع  الرباحل



 الفصل األول:                                                                               التقويم
 

 
13 

 : تمهيد
 وتعده بالتقومي احلاضر الوقت يف احلديثة ادلدارس تعٌت حيث الًتبوي، التقومي احلديثة ادلدارس ضرورات من

 وضلو معينة تربوية أىداف اختيار ضلو ادلدرس توجو اليت ىي التقومي نتائج التعليمية، عملية من أساسيا جزءا

 يعترب للمدرس بالنسبة وادلتعلم للمدرس ضرورية عملية التقومي يعترب لذلك معينة، مستويات على ربقيقها

 ربقيق على ذلك ويساعد التدريسية وكفاءتو قدراتو يقوم أن يستطيع فبواسطتو ادلهنية حياتو ضرورات من

 . فيها بالتدريس وميق اليت التعليمية للمرحلة الًتبوية األىداف

 من بذلو وما ادلستوى ىذا بُت يقارنحيث حيدد مستواه ومن مث   ضروريا التقومي يعترب للمتعلم بالنسبة أما

 التقوديية العملية طريق فعن طموحو، ودرجة يتفق الذي التحصيل من ادلزيد إذل حيفزه ما ىذا ويف رلهود

 اإلمكانيات على والوقوف األىداف ربقيق مدى عن الكشف ديكن هبا القياس وكيفية ادلتبعة وأساليبها

 والعمل تفاديها ديكن الضعف حىت نقاط إذل والتوصل التدريس عملية خالل ادلنتجة واألساليب والطرق

 الفصل ىذا يف سنتناول وعليوالتدريسية  العملية من اذلدف وربقيق رفع وبالتارل القوة نقاط تثبيت على

 البدنية الًتبية رلال يف وأمهيتو ورلاالتو وأدواتوو أنواع وكذا التقومي عليها يبٌت اليت والقواعد األسس

 .والرياضية
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 :لمحة تاريخية عن التقويم -1-1
تبُت الوثائق التارخيية ان بعض نظم التقومي كانت تستخدم منذ العصور القددية،فقد استخدمت الصُت 

االختبارات التنافسية يف اخلدمة ادليدانية يف احلكومة وكان إمرباطور الصُت ق.م نظم  0022ألول مرة عام 
يقوم باختيار موظفيو مرة كل ثالث سنوات لتحقيق من لياقتهم للسماع ذلم باالستمرار يف وظائفهم او 

 فصلهم منها.
ت " ثورندايك " م عندما لف0022وترجع البدايات احلقيقية لالىتمام بالتقومي يف العصر احلديث إذل عام 

(Thorndike األنظار إذل ضرورة االىتمام باألساليب الفنية ادلناسبة لتقومي التغَتات اليت ربدث يف )
ض الربامج الًتبوية يف التقومي. وقد أحدثت األول مرة بضرورة استخدام أىداف وأغر اسلوك ادلتعلم كما أحل 

ا كبَتا على الوسائل والطرق الفنية يف التقومي، حيث أفكار " ثورنديك " يف مستهل القرن التاسع عشر تأثَت 
بدأ االىتمام بفحص الربامج الًتبوية القائمة ومراجعتها بغرض تصحيحها وفق التطورات السائدة بغرض 

 إعداد الربامج اليت ديكن االعتماد عليها وذلك من خالل التعاون مع العديد من ادلؤسسات الًتبوية.
م استغرقت مثاين سنوات مشلت التالميذ يف ثالثُت ثانوية 0092راء دراسة عام ( بإجTylorوقام تيلور )

يف الواليات ادلتحدة األمريكية حيث قام بتقديرات إصلازات التالميذ على العديد من االختبارات وادلقاييس 
م بتقومي واالستبيانات، وقوائم ادلراجعة، وسجالت الطالب اليومية وقد ذكر يف النهاية بضرورة االىتما

 النتائج التحصيلية لتالميذ يف ادلوضوعات الدراسية ادلختلفة.
م وصفا للمفهوم اجلديد للتقومي مؤداه " أن عملية التقومي 0099( سنة Cronbachوقدم كرونباخ )

ديكن أن توصف بأهنا عملية احلصول على ادلعلومات لإلستفادة منها يف ازباذ القرارات فيما يتعلق 
 (19، ص 0001)رضوان وآخرون،   الًتبوي " بالربنامج أو

 : لتقويملاللغوي  دلولالم -1-2

 التقومي يف اللغة مصدر فعل قوم أي عدل الشيء أي ازال اعوجاجو ويقال قوم الشيء أي قدر قيمتو
كما ان التقومي ال يقتصر على تقدير قيمة الشيء ووزنو وامنا يتعدى   (00، ص 0001وآخرون،  )رضوان

 ذلك اذل إصدار أحكام على الشيء ادلراد تقوديو  .
)إبن منظور،  .أمره وتقدير وحقيقتو الشيء قيمة إظهار: التقومي  منظور البن العرب لسان يف جاء

 (654، ص 5511
 وقوم معلومة قيمة لو جعل: وزنو، وقوم ادلتاع : الشيء قوم :رضا ألمحد اللغة منت معجم يف جاء كما

 (486، ص 5541)أمحد رضا،  .إعوجاجو أزال درأه وقوم عدلو الشيء
 : المدلول اإلصطالحي للتقويم -1-3
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 : يوجد عدة تعريفات للتقومي الًتبوي أبرزىا

على  وذلك للحكمىو دراسة وربليل أداء العامل لعملو ومالحظة سلوكو وتصرفاتو أثناء العمل  (1
منو وتقدم الفرد يف  صلاعة ومستوى كفاءتو يف القيام بأعمالو احلالية واحلكم على إمكانيةمدى  

 .(085، ص 0222)عبد الباقي،   وربملو دلسؤوليات أكرب وترقيتو لوظيفة أخرىادلستقبل ،  

 البيانات جلمع ادلناسبة القياس وسائل باستخدام األشياء قيمة تقدير منها اذلدف عمليةىو  (2

 .(112، ص 2005)فرحات،  األحكام. وإصدار

ىو عملية منهجية، ومنظمة،وسلططة، تتضمن اصدار األحكام على السلوك أو الفكر أو  (3
التوجهات أو الواقع ادلقاس وذلك بعد موازنة ادلواصفات واحلقائق لذلك السلوك اليت مت التوصل 

 .(17، ص 2008)احلريري،  بدقة ووضوح.إليها عن طريق القياس مع معيار جرى ربديده 

 : التربوي أهداف التقويم -1-4

التقومي الًتبوي بشكل اساسي اذل إعادة النظر وتصحيح ادلسار من أجل التطوير والتحسُت لنواتج يهدف 
 : مايتم تقوديو، ويتفرع عن ىذا اذلدف الرئيسي أىداف فرعية خاصة بعملية التقومي ىي

 األىداف ادلرسومة لربنامج زلدد.معرفة مدى ربقق  -1
 الكشف عن مدى فاعلية ادلعلم يف تقدمي مادة التعلم. -0
 التحقق من مدى مالئمة ادلنهاج الدراسي للمرحلة العمرية والنمائية للتالميذ. -3
 ركان العملية الًتبوية.أربديد جوانب القوى والضعف يف  -4
 إذل النشاط ادلناسب لقدراهتم وميوذلم  الكشف عن حاجات وقدرات التالميذ وتوجيههم -5

 واستعداداهتم واذباىاهتم.     
 ُت ومدى مناسبة التدريب إلمكانياهتم وقدراهتم.معرفة ادلستوى احلقيقي للمتعلم -6
و  (09-08، ص 0228)احلريري، يعترب التقومي أساسا لوضع التخطيط السليم يف ادلستقبل.  -7

 .(41، ص 0225)فرحات،  و (193 ، ص0211)العدوان و احلوامدة، 
 : أنواع التقويم -1-5

 : ىناك عدة أنواع للتقومي سنتناول البعض منها فيما يلي
ويعٍت ان الفرد حيكم على الشيء او العمل او األفراد من واقع خربتو : التقويم الذاتي -1-5-1

الشخصية ودوافعو وانفعاالتو، وقد يدخل يف ذلك عوامل شخصية مثل ادلصلحة او القرابة او ادلستوى 
الفكري واالجتماعي والثقايف، وغالبا ما يتصف ىذا النوع من التقومي بالسرعة يف اصدار األحكام دون 
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كايف يف تفاصيل ادلوضوع، حبيث يعتمد يف اصدار احكامو على معايَت ذاتية مثل ادلنفعة، التعمق ال
 احلرمان، اعتبارات ادلكانة االجتماعية

 " الذات حول ادلتمركز التقومي تسمية وديكن التقومي عملية يف وحدىا الذاتية ادلقاييس إذل الفرد يلجأ حيث

 ادلقابلة :مثل الذاتية ادلعايَتعلى  األحوال ىذه يف يعتمد وىو "بذاتو ارتباطها بقدر الفرد أحكام أي

 .الشخصية
 التقومي أساليب من أسلوب لنفسو التلميذ أو لنفسو ادلدرس تقومي يكون قد ادلدرسي الًتبوي اجملال ويف

 :يلي فيما نوجزىا أن ميزات ولو التعليم مراحل كل يف احلديثة الًتبية إليو وتدعو الذايت،
 يف    سَته واذل سلوكو يف تعديل إذل بدوره يؤدى وىذا ضعفو ونقاط ألخطائو الفرد الكتشاف وسيلة -أ

 .الصحيح االذباه
      من وليس أخطائو فرد لكل أن أدرك قد خبرباتو ألنو اآلخرين أخطاء ضلو تسازلا أكثر الفرد جيعل -ب

 .التهكم أو الثأنيت أو للتشهَت األخطاء ىذه استخدام احلكمة
 الشعور يولد شلا ضعفو جوانب ربسُت على ويساعده سلوكو دوافع تفهم على الفرد يعود -ج

 بالطمانينة والثقة بالنفس.     
 : ذلك ومن الفرد تقومي على تساعد الذايت التقومي متنوعة وسائل وىناك 
 و.ب قام الذي النشاط أوجو فيو يسجل أو عملو من بعينات حتفاظوإ  -أ

 .السابق دبجهوده احلارل رلهوده مقارنة  -ب
 عليو. التغلب أمكنو الذي والضعف إليها الوصول أمكنو اليت النتائج تسجيل -ج
 : ادلدرسي الًتبوي اجملال يف الذايت التقومي أنواع ومن 

 لنفسه التلميذ تقويم:  

 نشاطو من الغرض وعن نفسو عن تقريرات بكتابة ذلك على التلميذ نعود أن نستطيعو     
   اليت اعًتضتو،والنواحي اليت وادلشكالت اخلالصة حياتو وىف دراستو يف عليها يسَت اليتواخلطة     
  إذل التالميذ يوجو أن وتكمن عنها، بعده أو ميلو ومقدار هبا، قام اليت والدراسة منها، ستفادا    
 .نفسو    

 لنفسه المدرس تقويم :  

 تقومي على قادرا يكون أن إذل حباجة وىو لتالميذه، لتدريسو دراسيا منهاجا ادلدرس يتلقى        
 ذاتو يف بتقومي منهم كل يقوم أن فيجب وضعفهم قوهتم نقاط للمدرس كان ودلا  مكانياتوإ        
 . أدائو ربسُت على ليعمل عملو رلالت مجيع        



 الفصل األول:                                                                               التقويم
 

 
17 

  التقويم الموضوعي: -1-5-2
يف ىذا التقومي على ادلعلومات باستخدام ادلقاييس واالختبارات ادلوضوعية ،وىذا لغرض معرفة  لفرديعتمد ا

ية للوقوف على نقاط القوة والضعف سية ومراقبة فعالية الربامج التدريسو ربديد مستوى تطور العملية التدري
التقومي ادلوضوعي فيها. " فإن كان التقومي الذايت يستخدم بغرض إصدار حكم سريع ومبدئي، فإن 

 يستخدم من أجل احلصول على معلومات دقيقة عن إمكانيات األفراد ".

 كثر دقة يف نتائجو وديكن االعتماد على ما توصل اليو عملية التقومي ألنو يؤدي يفأان التقومي ادلوضوعي 
لتقومي الذايت ويف ىذه النهاية اذل نتائج وأحكام موضوعية ال تتدخل فيها العوامل الذاتية كما ىو ظاىر يف ا

األحكام ادلوضوعية توضع الشروط وادلوصفات وزبضع مجيع خطوات التقومي اذل الدقة وربليل البيانات 
و ادلوضعات أألشخاص أو أشياء حكام على األأصدار إمن عملية ضالستخراج النتائج، ودبا ان التقومي يت

 و احملكات لتقدير ىذه القيمة.أو ادلستويات أ ستخدام ادلعايَتإيتطلب ذل احكام موضوعية إ فان الوصول

 أنواع التقويم حسب مراحله: -1-5-3

 وىو التقومي الذي جيريو ادلدرس الختبار استعداد طالبو لتعلم  : التقويم التشخيصي أو القبلي
وقدراهتم ومعلوماهتم ومهاراهتم السابقة قبل موضوع جديد، بغية ربديد مستويات الطلبة األولية 

الدخول يف عملية التدريس، وىذا يساعد ادلدرس يف بناء اخلطة التدريسية على أسس سليمة 
 ومعلومات دقيقة عن طلبتو، األمر الذي يسهم يف صلاح عملية التدريس.

 وىو التقومي الذي يرافق عملية التدريس من بدايتها اذل هنايتها،  : التقويم التكويني او البنائي
الطلبة ضلو األىداف ادلنشودة ودرجة استيعاهبم وفهمهم دلوضوع  هبدف ربديد درجة تقدم

  التدريس ن بغية تصحيح مسار عملية التدريس وربسينها.

 يأيت ىذا النوع من التقومي يف هناية الفصل الدراسي أو الوحدة الدراسية أو  : التقويم الختامي
هناية برنامج ما، فهو يزودنا بأساس لوضع الدرجات أو التقديرات بطريقة عادلة، وديكن ان يزودنا 

)العدوان و احلوامدة،  ببيانات ديكن على اساسها إعداد التقارير والشهادات للدراسية للطلبة.
 . (195-194 ، ص0211

 ويهدف إذل تتبع سلرجات ونواتج العملية التعليمية، وربديد مدى جودهتا،  : التقويم التتبعي
وعلى السبيل ادلثال تتبع مستوى اداء ادلعلمُت يف ادليدان بعد زبرجهم من كليات إعداد ادلعلمُت 

 (53ص ، 0228)احلريري،  كانت نوعية اخلرجيُت مناسبة لسوق العمل.دلعرفة ما إذا  

  :الجيد التقويم سمات -1-4
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 :من أىم مسات التقومي اجليد مايلي
 وأىدافو وفلسفتو ادلنهج مفهوم مع التقومي عملية تسَت أن الضروري من : األهداف مع التناسق 

تدريب  إذل يهدف كان وإذا النمو اجلوانب كل يف التلميذ مساعدة إذل يهدف كان ادلنهج فادا
 .ىذه النواحي تقومي مث قياس ضلو يتجو أن عليو وجب ادلشكالت وحل التفكَت على التلميذ

 نقوم أثر أن أردنا فإذا نقومو، الذي ادلوضوع أو للشخص شامال التقومي يكون أن بجي :الشمول 

 العقلية واجلسمية اجلوانب كافة يف التالميذ منو مدى تقوم أن ذلك فمعٌت التالميذ منهج

 التقومي يشمل فيجب أن نفسو ادلنهج نقوم أن أردنا وإذا والدينية، والثقافية والفنية واالجتماعية

 نقوم أن أردنا التعليمية واألنشطة، وإذا والوسائل التدريس وطرق والكتاب الدراسي وادلقرر أىدافو

 وأولياء واإلدارة بالتالميذ، الشخصية، عالقتو وجوانبو يتضمن طريقة تدريسيو تقوديو فان" ادلدرس

 .(112، ص 1990)مروان واآلخرون،  اخل....ألمورا
 جنبا التقومي يسَت أن ينبغيإن التقومي الًتبوي ال ديكن أن يكون عملية هنائية بل  : االستمرارية 

 مع ويستمر اخلطط ووضع األىداف من ربديد فيبدأ هنايتو إذل بدايتو من التعليم مع جنب إذل

 ربديد ديكن حىت ادلدرسُت أعمال واذل ادلدرسة يف ادلختلفةالنشاط  أوجو مجيع إذل شلتدا التنفيذ

 الوقت من متسع ىناك يكون وبالتارل تقوديها ادلراد اجلوانب يف القوة والضعف نواحي النواحي

 .(59، ص 1997)كراجة،  .الصعوبات على والتغلب الضعف نواحي على تاليف للعمل
 ويقصد بادلوضوعية أال تتأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية للقائمُت على التقومي،  : الموضوعية

وأال يعتمد التقومي على وجهات النظر الشخصية والعواطف كالبغض واحلب وغَتىا لكي ال 
 .(41، ص 0228)احلريري،  ينعكس سلبا على نتائج التقومي.

 جيب للوقت فبالنسبة والتكاليف واجلهد الوقت يف اقتصاديا يكون أن دبعٌت : أن يكون إقتصاديا 

 االختبارات ادلتتالية نتائج ورصد وتصحيح وإجراء إعداد يف وقتو من جزءا ادلدرس ال يضيع أن

 أو االجتماعي أو النشاط اخلارجي االطالع أو االستذكار عن تبعدىم اليت ادلنزلية والواجبات

 أما"وتربيتو تعليمو على يؤثر وىذا كلو منها وينفر اسةالدر  بادللل ويكره التلميذ فيصاب الرياضي

 ال حىت التقومي عملية على اإلنفاق يف ىناك مغاالة يكون ال أن الواجب فمن للتكاليف بالنسبة
، 1995)حسنُت،  التقومي استمرارية على أثره لو فذلك ادلخصصة للتعليم ادليزانية على عبئا تكون
 .(46ص 

 حيث يقوم التقومي اجليد على العمل الفريقي  الينفرد بالتقومي شخص واحدجيب أن  : التعاون
حبيث يكون قائما على التعاون بُت مجيع االطراف ادلعنية كادلدرس، وادلدير، وادلشرف الًتبوي، 
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، ص 0228)احلريري،  والتالميذ، وأولياء األمور وكل من لو صلة بالعملية التعليمية التعلمية.
43) 

 ويقصد بادلالئمة، وجوب مالئمة أسلوب التقومي مع طبيعة االشخاص ادلراد تقوديهم. : المالئمة 
 (43، ص 0228)احلريري، 

 ربسُت الواقع وتطويره بعيدا عن النقد ذلفالتقومي اجليد ىو ذلك التقومي الذي يهدف إ : البنائية 
، 0228)رافدة احلريري،  السليب والًتكيز على العيوب وأوجو القصور اليت تتعلق بالشيء ادلقوم.

 (40صفحة 

 ويقصد هبا أن تكون عملية التقومي قائمة على أسس علمية، مثل الصدق والثبات  : العلمية
 (44، ص 0228)احلريري،  وادلوضوعية الواجب توفرىا يف ادوات عملية التقومي.

 ن إجراءات ربتم على ادلقوم مراعاة بعض الظوابط إ : مراعاة الظوابط األخالقية والقانونية
حبيث حيًتم  األخالقية اليت يراعي من خالذلا مصاحل ادلشاركُت يف التقومي وادلستفيدين من نتائجو

آراء األشخاص ادلشاركُت وال يعرضهم دلواقف ديكن أن تسيء إليهم او تلحق هبم الضرر، كما 
 (45، ص 0228ري، )احلري جيب عدم التدخل يف خصوصياهتم.

عند القيام بعملية التقومي جيب ادلرور خبطوات متتابعة ومتداخلة يكمل بعضها  : خطوات التقويم -1-5
 : البعض وىي كالتارل

 ربديد أىداف التقومي ادلناسبة للمنهج واليت جيب أن تتسم بالوضوح والدقة والشمول. -1
يف التلميذ وادلواقف اليت ديكن أن ذبمع منها ربديد امناط السلوك والتغَتات اليت حيدثها ادلنهج  -0

 ادلعلومات اليت ذلا عالقة هبدف التقومي.

 ربديد ادلشكالت ادلراد حلها واجلوانب ادلراد تقوديها. -3

 ربديد كمية ادلعلومات اليت ربتاج إليها عملية التقومي. -4

 ربديد األدوات والوسائل ادلناسبة. -5

 (.عيةموضو  – ثبات – صدق ) االختبارات تقنُت -6

 مجع ادلعلومات والبيانات. -7

 تبويب وتصنيف ادلعلومات والبيانات علميا. -8

 مناقشة وتفسَت البيانات بعد ربليلها واستخالص النتائج منها. -9

 (77، ص1995)الكناين و جابر،  إصدار األحكام والقرارات بناءا على ماسبق. -12

 : مجاالت استخدام التقويم -1-6
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 التالميذ مستويات ربديد يتضمن والذي التعليم، رلال يف وخاصة رلاالت، عدة يف التقومي يستخدم

 بل ىذا فقط على يقتصر وال رت، ا اخلب مجيع يف تقدمهم ومعدالت ادلدرسُت تدريس وكذا وسلوكياهتم،

 .أخرى جوانب من يؤثر وما التعليمية، بالعملية يتعلق ما وكل وادلنهج الطريقة تقومي إذل يتعدى
 الدراسية وادلواد التعليمية ادلناىج رجع ا ن وجيعلنا وأثره، التدريس فاعلية تقدير على يساعدنا فالتقومي

 .نافعة غَت باعتبارىا الرفض أو والتعديل رجعة ا ادل إذل يدفعنا شلا التعليمية والوسائل
 على األحكام إصدار يتضمن نوأ حيث ادلفاىيم مع يتطابق والرياضية، البدنية الًتبية رلال يف التقومي إن

 هاراتعلى ادل والتدريب بالتعليم يتعلق ما وكل واإلمكانات والتدريب التعليم وأساليب وطرق الربامج

 مجيعا قد طرقها التقومي أن إال الرياضية، النشاطات أوجو تعدد من الرغم وعلى، فيها يؤثر وما احلركية

 .احلقائق إذل للوصول طريقة العلمي ادلنهج متخذا
 والقياس التقومي استخدام إن" والرياضية البدنية الًتبية رلال يف والقياس التقومي عنأما )بيوتشر( فإنو يقول 

 وإذ طريقها، عن يتم وما تدرس اليت الربامج فاعلية أو فائدة مدى على نتعرف أن أردنا ما إذ حتميا يبدو

 تساعد أمور والتقومي فالقياس اجلها، من ادلوضوعة األغراض فعال ربقق الربامج ىذه أن من التحقق أردنا

 "التقدم ومدى التعليمات قيمة تبُت أهنا كما الربامج وىف األفراد يف الضعف مواطن تعرف على
 (48، ص 1992)ادلندالوى، 

 أهمية التقويم: -1-7
 : التالية النقاط يف تلخيصها وديكن ، كبَتة أمهية لو التقومي
 .وضحهايو  التدريسية التعليمية األىداف قيمة حيدد التقومي -1

 .والتدريسية التعليمية لألىداف ربقيقها مدى ادلستخدمة الطريقة أمهية ربديد -0

 .ادلنهج تواجو اليت الصعوبات ربديد -3

 .تعلموه شلا استفادهتم ومدى ادلتدربُت مستوى ربديد -4

 .ادلدربون إليو وصل الذي النمو مستويات تراعى ادلناىج عناصر كون ربديد -5

 التالميذ قدرات تراعى( الطريقة احملتوى، األىداف،) ادلنهج عناصر أن كون ربديد -6

 .ال أم اخلاصة واستعداداهتم وإمكانيتهم

يشخص التقومي الصعوبات اليت يواجهها كل من ادلعلم وادلتعلم واإلدارة ادلدرسية والربامج  -7
 بناء على ذلك التشخيص.وادلنهج دبفهومو الشامل، ويقدم احللول ادلناسبة 

إضافة إذل ماذكر فإن عملية التقومي الًتبوي تقود إذل التطوير والتحسُت يف كل جوانب العملية التعليمية 
 (08، ص 0228)احلريري،  التعلمية، السيما إذا اتسمت بالشمول واإلستمرارية.
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 : أدوات التقويم -1-8
 بأدوات مقارنة وفعاليتها إمكانيتها يف للقياس مذىلة أدوات حاليا العلماء أيدي متناول يف صار لقد

 :مثل عدة أدوات حاليا وللتقومي والفعالية، التكوين بدائية تعد واليت القددية، التقومي
 .االختبار -

 ادلقاييس. -

 ادلالحظة الشخصية. -

 اإلستفتاءات. -

 التقارير. -

 التسجيالت القصصية. -

 ربليل الوثائق وادلقابلة الشخصية. -

 الذايت.التقرير  -

 اإلسقاط. -

 دراسة احلالة. -

 : مها كبَتتُت دبيزتُت ادلضمار ىذا يف لو بان يفخر احلديث التقومي إن
 :يضمن دبا التقومي أدوات تعدد -أ

 .ومتعددة سلتلفة مواقف وىى التعليم مواقف من,موقف لكل ادلناسبة الوسيلة إجياد -

 .التعليمية احلالة تقومي يف أداة من أكثر استخدام إمكانية -

أكثر قدرة على  جيعلها وىذا التقومي أدوات معظم يف وادلوضوعية والثبات الصدق معدالت رتفاعإ -ب
 (50، ص 1987)حسانُت،  التقومي والتنبؤ.

 واالستفتاءات وادلقاييس االختبارات مئات بناء أو إنشاء على والرياضية البدنية الًتبية علماء عمل ولقد

 فأصبح العلمي، الثقل أو التعدد، من حيث سواء السابقة، األبعاد ربقق اليت التقومي أدوات من وغَتىا

 .والتدريسي البدين النشاط ألوان سلتلف تقيس اليت وادلقاييس االختبارات ادلئات بل عشرات اآلن لدينا

 أغراض التقويم  -1-9

اجيثثاأ أكثثثر منثثو سثثلبيا، وىثثذا  حيثثث تثثدفع نتثثائج التقثثومي الطلبثثة إذل ربسثثُت قثثدراهتم بشثثكلالدافعيةةة :  .1
   .يتوقف على طبيعة الواجبات التعليمية وعلى الًتكيز على ربسُت الذات من خالل مواقف التدريس
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فالطلبثثة يتقبلثثون ادلسثثاعدة وادلعلومثثات عثثن قثثدراهتم ومثثن منظثثور التوجيثثو ،  التوجيةةه والتغذيةةة الراجعةةة : .0
فثثثثان علثثثثى الطثثثثالب ان يفهمثثثثوا توقعثثثثات التحسثثثثن والنجثثثثاح يف الثثثثتعلم سثثثثواء أكثثثثان حركيثثثثا أم معرفيثثثثا أم 

 انفعاليا . 
يستخدم التقومي يف تقدير جوانب القوة والضعف للطلبة ، فالنتائج تؤسس قاعثدة بيانثات  التشخيص : .3

تقريثثثر اجملثثثاالت الثثثيت ربتثثثاج إذل ربسثثثُت ويف الوقثثثت نفسثثثو للتأكيثثثد علثثثى اجملثثثاالت الثثثيت أثبتثثثت جثثثدواىا ل
 وصلحت يف ربقيق أىداف ادلنهاج . 

يسثثثتخدم التقثثثومي يف ربديثثثد مسثثثتوى اداء الطلبثثثة وصلاحثثثو يف فثثثًتة معينثثثة مثثثن الثثثزمن مثثثثل  تقريةةةر الحالةةةة : .4
 .   تدريس وحدة أو موضوع أو بعد عام دراسي .. اخل

ديكننثثا التقثثومي مثثن مراجعثثة اجلوانثثب الثثيت ربتثثاج إذل تعثثديل أو ربسثثُت يف مراجعةةة البرنةةامح وتحسةةينه :  .5
 (14، ص 0223)حسُت،  ضوء ما مت ربقيقو .

 :يم و تقالالعوامل المؤثرة على  -1-11
 مي األداء أسبوعيًا أو شهريًا أو كل ربع سنة أو كل نصف سنة أو و قد يتم تقيم : و توقيت التق

عن  الوقت ادلناسب ىو الوقت الذي يتمكن فيو ادلقيم من مجع ادلعلومات الكافية ويكون  سنويا
 ( ,P100229Lioyd, ken ,) .موظفيو.

  : يفمي األداء، أو الزمالء و أو جلنة تق ،ادلشرف ادلباشر :ميو قد يقوم بالتقالقائم بعملية التقويم 
 .من خالل الشخص نفسو الذايت ميو التق العمل، أو

 : الجزائرية المدرسة في الشائعة التقويم ممارسات 11--1
 أكده ما ذلك و ، ادلعلمُت شلارسات عن غائبة السابق اجلدول يف احملددة التقومي يف احلديثة ادلمارسات إن

 مع ادلستوى تقييم طرق تطابق مدى حول هبا قام ميدانية دراسة خالل من ( 1998 ) " تعوينات علي"

 النهائية باالمتحانات متعلقة الًتبية زرة ا لو الرمسية الوثائق كل أن وجد حيث ، التالميذ لدى التفكَت منط

 من رلموعة إصلاز أو للدرستكرار  رلرد وىي ، ادلعريف اجلانب إالا  تتناول ال اإلستدراك حصص حىت و ،

 .(61، ص 2008)بوعيشة،  التمارين
 من ادلتعلم عليو حصل ما مدى و ادلعريف اجلانب يف التفوق يستهدف اجلزائرية ادلدرسة يف التقومي أن كما

 الذي التفوق ذلك أن إالا  ، ذلك على دليالً  إالا  التحصيلية تار االختبا على ادلعلمُت تركيز ،وما معلومات

 .(61، ص 2008)بوعيشة، يف احلياة ادلعيشية  التفوق بالضرورة يعٍت ال ادلدرسة يف التلميذ عليو حيصل
 التالميذ وحىت ، األخَتة ذلذه البارز العمل ىي السنة هناية ترااختبا أن جيد اجلزائرية للمدرسة ادلتتبع و

 على احلصول عندىم ادلهم بل فيها يقعون اليت لألخطاء حىت أو ، تعلمهم دلسار يبالون ال صلدىم
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إن ما جيري  "قد علق " علي تعوينات "على ذلك بقولو  ، االمتحان يف بالغش لو و وسيلة بأي عالمات
 شروط من التقومي إليو خيضع دلاوما يسمى فروضا ليس تقوديا نظرا يف مدارسنا من إختبارات وامتحانات 

 ليست و ، التقومي عملية من اذلدف ربديد و ، ادلدرسي للربنامج العامة األىداف من االنطالق أوذلا

 ربديد ىوو  فيها عنصر أىم لغياب ا ر ظونإجرائها  من الدقيق اذلدف لغياب نظرا الصحيح بادلعٌت اقبةر م

 .(61، ص 2008)بوعيشة،  الفردية الفروق حسب لعالجو اتيجيةإسًت  بناء و النقص، أو العجز

 خطوات كل يف بل التقومي، يف فقط ليس اجلزائرية ادلدرسة يف الشائعة اخلاطئة ادلمارسات ذلذه ونتيجة

 النموذج ىذا على للقضاء اليوم اجلزائرية ادلدرسة تعرفها اليت الًتبوية اإلصالحات جاءت التدريس،

 مساعدة إذل يهدف تقوديًا ادلدرسة يف التقومي من ذبعل جديدة مقاربة باعتماد ، غَته و التقومي يف التقليدي

 يف"  بالكفاءات ادلقاربة" تسمى اليت و ادلقاربة ىذه عن سنتحدث و ، تعلمو مسار ربسُت على التلميذ
 عن شاء اهلل. ثاينال الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 : الصةخ

مفهوم التقومي وخطواتو، أدواتو وأنواعو ومسات التقومي اجليد باإلضافة إذل رلاالت تطرقنا يف ىذا الفصل إذل 
الًتبوية وأىدافو يف اجملال استخدامو ووظائفو وأغراضو والعوامل ادلؤثرة عليو باإلضافة إذل أمهيتو يف العملية 

 زائرية.الرياضي باإلضافة اذل شلارسات التقومي الشائعة يف ادلدرسة اجل
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 تمهــيد:

  ة إىل األدب الرتبوي يف الستينيات من القرف اؼباضي، إذ ظهرت أُوىل برامج ءدخل مفهـو الكفا
 Competency–Basedة )ءتدريب اؼبعلمٌن يف أمريكا ضمن حركة تربية اؼبعلمٌن على أساس الكفا

 Teacher Education.) 
 تستخدـ بل.الكفاءة دبفهـو واإلنتاج العمل ؾباالت يف اؼبستخدمة اؼبفاىيم من الكثًن ولقد ارتبطت

 عن منها كل سبيز دقيقة لغوية واصطالحية داللة ذات فروقات وجود من بالرغم كمرتادفات أحيانا
 نسبة – تعريفاهتا ابسط يف – هبا ويقصد Productivitéاإلنتاجية  اؼبفاىيم ىذه ومن اآلخر

 الكفاءة دبفهـو اإلنتاجية مفهـو تقارب من وبالرغم من اؼبدخالت، الوحدة إىل اؼبخرجات من الوحدة
 اليت العمليات أو بالعوامل النتائج على عالوة الكفاءة هتتم حٌن يف النهائية هتتم بالنتائج األوىل أف إال

 - اؼبتاحة األمثل لإلمكانات باالستخداـ عاًدة ترتبط أهنا أي النتائج ربقيق إىل طريقها يف تصل
 (361، ص 3991)حجي، اؼبستهدفة.  -اؼبخرجات- النتائج على اغبصوؿ اجل من -اؼبدخالت

 مالحظتو وتقديره يبكن الذي للفرد الظاىر اؼبرئي السلوؾ وىو Performanceاألداء  أما و
 اعم الكفاءة مفهـو الفرد، ولكن لكفاءة الظاىرة الصورة يبثل انو حيث من بالكفاءة فًنتبط وتقويبو،

 تعين الكفاءة أف :بقولو واألداء الكفاءة الفرؽ بٌن Hittl Manاألداء ويوضح  مفهـو من وامشل
 اؼبوىبة أو اؼبهارة إظهار فهو األداء أما .معٌن شيء يعمل ما أف لشخص تسمح اليت اؼبهارة أو القدرة
، ص 3911)عطوة، عمل معٌن .  أداء طريق عن الكفاءة إظهار فاألداء يبكن مالحظتو، بشكل
311) 

 اؼباىر على االستخداـ القدرة ويعين الفعالية فهو للكفاءة كمرادؼ أيًضا تستخدـ اليت اؼبفاىيم ومن
 (871، ص 8811)عطوة،  من أجلو . توظف الذي اؽبدؼ ربقيق إىل يؤدي بشكل للكفاءة

مستخدمًا قبل ذلك يف اؼبيادين العسكرية والصناعية واالقتصادية، وتقـو حركة الرتبية وقد كاف ىذا اؼبفهـو 
ات مستخدمة اؼبنهج التحليلي لألدوار واؼبهاـ اليت يقـو هبا ءات على توصيف الكفاءالقائمة على الكفا

وار على الوجو األكمل. اؼبعلم، وربديد القدرات واؼبهارات واؼبعارؼ اليت وبتاجها اؼبعلم ليقـو بأداء تلك األد
   (002، ص 0222)األزرؽ، صاحل، 

ات، تلك الربامج اليت ربدد أىدافًا دقيقة لتدريب ءواؼبقصود حبركة تربية اؼبعلمٌن على أساس الكفا
ات اؼبطلوبة بشكل واضح ٍب تلـز اؼبعلمٌن باؼبسؤولية عن بلوغ ىذه اؼبستويات، ءاؼبعلمٌن، وربدد الكفا

، 0222)الفتالوي، كاظم،  .ويكوف القائموف بتدريبهم مسئولٌن عن التأكد من ربقيق األىداؼ احملددة 
 (20ص 
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(، 0222(، الفتالوي )5889(، مفلح )0222(، األزرؽ )5891ويؤكد الكثًن من الباحثٌن: ضبداف )
 أف ظهور حركة تربية اؼبعلمٌن كاف نتيجة لتضافر عدد من العوامل منها:

الرتبية التقليدية يف ربقيق أىدافها بشكل إجرائي، وقصورىا يف إعداد اؼبعلم وتدريبو، حيث أف فشل  -
مردودىا الرتبوي ال يؤىل اؼبعلم للقياـ بعملية التدريس بشكل ُمرٍض، فهي تركز على اعبانب النظري 

ظرية من خالؿ دراسة مقررات التقليدي يف إعداد اؼبعلمٌن، الذي يُهتم بإمداد اؼبعلم باؼبعلومات واؼبعارؼ الن
 تربوية ذبعلو معلماً قادراً على ربمل أعباء اؼبهنة ومسئولياهتا.

ات اؼبرتبطة بأدوار اؼبعلم ءات على ربديد الكفاءيف حٌن تستند حركة تربية اؼبعلمٌن القائمة على الكفا
   بدال من اؼبعرفة. ةءكفاإهنا تعتمد ال (22، ص 0222)الفتالوي، كاظم،  ومسئولياتو يف اؼبوقف التعليمي

 احملاسبة أو اؼبسئولية. ظهور مبدأ -   
 مبدأ إتقاف التعلم. ظهور -  
 م.يالتعل تفريد مبدأ إ ظهور -  

 ة:ءتعريف الكفا -2-1
 مصطلح استعماؿ بٌن اللغوي اؼبوجود االختالؼ ذلك إىل نشًن للكفاءة االصطالحي التعريف تقدمي قبل

 : الكفاية أو الكفاءة
ورد يف لساف العرب البن منظور أف الكفاية من كفى، يكفي: إذا قاـ  :التعريف اللغوي -2-1-1

باألمر،ويُقاؿ استكفيتو أمراً فكفانيو، أي طلبت منو القياـ بأمر فأدَّاه على الوجو األكمل، وكفاؾ ىذا األمر 
 أي حسبو أف عيوبو قليلة.  أو الشيء أي حسبو، فقد ورد يف األثر: كفى باؼبرء نبالً أف تُعد معايبو، 

ة....الشيء، إذا حصل بو االستغناء عن سواه ية من كفى، يكفي كفاييف منجد اللغة واألعالـ، فالكفا أًما 
فهو كاؼ،  ويُقاؿ كفاين ىذا اؼباؿ، دبعىن مل أحتج إىل غًنه، وكفاين العدو، ضباين منو، وكفاين مشقة السفر، 

 .، وجاء يف معجم منت اللغة: والكفاية ما بو سد اػبلة وبلوغ اؼبراد أي قاـ مقامي فلم احتج إىل السفر
 (11، ص 5889)مفلح، غازي، 

وعليو فإف الكفاية يف اللغة العربية تعين قدرة الفرد على القياـ دبهاـ معينة على أحسن وجو، حبيث يستغين 
 عن غًنه وال وبتاج إىل مساعدتو.

من)كفأ( وتعين حالة يكوف هبا شيء مساويا لشيء آخر، ومنها وىبتلف ىذا اؼبفهـو عن معىن الكفاءة 
)الكفؤ والكفء( النظًن واؼبثيل، يُقاؿ تكافأ الشيئاف، أي سباثال، ومنو الكفاءة يف النكاح، وىو أف يكوف 
الزوج مساويا للزوجة يف حسبها ودينها وغًن ذلك، ويقوؿ العرب يف كالمهم: اغبمد هلل كفاء الواجب، أي 

 يكوف مكافئا لو.قدر ما 
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ّ  دبعىن الشبيو والنظًن، وما يؤكد ذلك أف "ؾبمع القاىرة مل   ّّ وعليو فإف الكفاءة يف اللغة ال تستخدـ إاّل
يقر استعماؿ الكفء دبعىن القوي القادر، وأف ؾبلة ؾبمع اللغة العربية بدمشق خطأت من يقوؿ فالف كفء 

 ل، والصواب ىو العامل الكايف، أي صاحب الكفاية".ؼبلء ىذا اؼبنصب، ألف الكفء ال تعين إالَّ اؼبثي
 (09، ص 0221)التومي، عبد الرضبن، 

 أنو يعين ال الكفاءة ؼبصطلح واستعمالنا اللغوي، النقاش يف ىذا الدخوؿ حبثنا ؾباؿ من ليس على العمـوو 

 يف استعمالو إىل األوىل بالدرجة يعود اؼبصطلح ؽبذا استعمالنا يف السبب بل إف الكفاية، من داللة أكثر
للمصطلح،  بالداللة االصطالحية تكوف اجملاؿ ىذا يف العربة فإف اغباالت كل ويف اعبزائرية، اؼبناىج الرظبية

 : التالية التعاريف خالؿ من عليو سنقف ما وىو صطالح أنو ال مشاحاة يف اإل قرر يف القاعدةوكما ىوم

شػػار أيعتػرب مصػػطلح الكفػاءة مػػن اؼبصػطلحات اؼبتعديػػة الداللػة حيػػث التعريـف اصطــي:  :  -2-1-2
"جيلي ترومبلي" أف ىنػاؾ اكثػر مػن مئػة تعريػف للكفػاءة حسػب سػياؽ اإلسػتعماؿ ومػن بػٌن ىػذه التعػاريف 

     : مايلي
يعػػرؼ ىػػذاف  (:(.Howsam, R.B & Houston, Rتعريــف واامــام اوومــتون   -1

)مرعػػػي، توفيػػػق، ة بأهنػػػا: " القػػػدرة علػػػى  عمػػػل شػػػيء أو إحػػػداث نتػػػاج متوقػػػع" ءالباحثػػػاف الكفػػػا
 ، فهي قدرة يستخدمها الفرد بغية ربقيق نتاج مرغوب فيو يف ميداف ما. (02، ص 5892

"ىػػي القػػدرة علػػى إقبػػاز النتػػائج اؼبرغوبػػة مػػع اقتصػػاد يف اعبهػػد والوقػػت  :Good)تعريــف دــو    -2
، إف القػػػدرة علػػػى إقبػػػاز النتاجػػػات اؼبرغوبػػػة ال (09ص  ،0222)الفػػػتالوي، كػػػاظم،  والنفقػػػات

 وبقق الكفاية إالَّ يف ظل االقتصاد يف الوقت واعبهد والنفقات.

"ىػػي القػػدرة علػػى أداء عمػػل أو مهمػػة مػػا بفاعليػػة، أي بأقػػل مػػا يبكػػن (:  1996تعريــف طــ ر  -3
 .(15، ص 5889)مفلح، غازي،  من اعبهد والتكلفة، وبأقصى ما يبكن من األثر

ة بأهنػػػا: "قػػػدرات نعػػػرب عنهػػػا بعبػػػارات سػػػلوكية تشػػػمل ؾبموعػػػة مهػػػاـ ءالكفػػػا: اتعـــرل الفـــت:اي -4
)معرفيػػة، ومهاريػػة، ووجدانيػػة( تكػػوف األداء النهػػائي اؼبتوقػػع إقبػػازه دبسػػتوي معػػٌن مػػرض مػػن ناحيػػة 

، 0222)الفػتالوي، كػاظم،  الفاعلية، واليت يبكن مالحظتها وتقويبها بوسػائل اؼبالحظػة اؼبختلفػة
 .(08 ص

بقولػػو: " ىػػي مقػػدار مػػا وبػػرزه الشػػخص مػػن معرفػػة وقناعػػات ومهػػارات، سبكنػػو مػػن  :ايعرفهــا دــرم -5
، إبراىيم،  أداء مرتبط دبهمة منوطة بو"  .(508، ص 0220)كـر

 ومن خالؿ استعراض التعريفات السابقة ُيالحظ ما يأٌب:
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ة ءالسػػلوكي الػػذي يعػػرؼ الكفػػاة نبػػا: التصػػور ءتنطلػػق ىػػذه التعريفػػات مػػن تصػػورين ـبتلفػػٌن للكفػػا  -1
ة عبػارة ءعلى أهنا األعماؿ واؼبهاـ اليت يتمكن الفرد من أدائها، والتصور اؼبعريف الذي يػري أف الكفػا

ة ؽبػا ء(، مػن كػوف الكفػا5891على استعداد عقلي افرتاضي، وىو نفسو ما عربَّ عنػو ؿبمػود الناقػة)
تتضػمن ؾبموعػة مػن  كلها الكامن قدرةة يف شءشكالف)وجهاف(: وجو كامن، ووجو ظاىر، فالكفا

اؼبعػػارؼ واؼبهػػارات واالذباىػػات الػػػيت يتطلبهػػا عمػػل مػػا، وأمػػػا يف شػػكلها الظػػاىر فهػػي األداء الػػػذي 
 .(59، ص 0222)األزرؽ، صاحل،  يبكن مالحظتو وربليلو وتفسًنه وقياسو

ُيسػتدؿ علػى وجودىػا ة ال يبكن مالحظتها وال قياسها، لكػن ءتتفق ىذه التعريفات على أف الكفا  -2
 من خالؿ ؾبموعة أنشطة )إقباز وأداء عملي(.

ة مفهػػػػـو افرتاضػػػػي، حػػػػه وإف عػػػػربت عنػػػػو بعػػػػمل التعريفات)السػػػػلوكية( باؼبهػػػػاـ واألداء، ءإف الكفػػػػا  -3
 .(Leplat,J)وىذا ما يؤكده "لوبال" 

)معػػارؼ، ة تظهػػر يف القػػدرة علػػى دمػػج التعلمػػات اؼبكتسػػبة ءتتفػػق ىػػذه التعريفػػات يف كػػوف الكفػػا  -4
( مػػن كوهنػػا CEPECومهػػارات، واذباىػػات...(، وىػػو مػػا عػػرب عنػػو مركػػز الدراسػػات البيداغوجيػػة )

 شاملة ومدؾبة.

 ة كاستعداد باألداء ويف وضعيات مستجدة.ءترتبط الكفا   -5

 ة قدرة مكتسبة.ءتتفق أغلب التعريفات على أف الكفا   -6

كي، حبيػػث يصػعب التمييػػز بينهػا، ويؤكػػد ة واؼبهػػارة واألداء واؽبػدؼ السػلو ءيوجػد تػداخل بػػٌن الكفػا  -7
ة ال ىبتلػػػػف كثػػػًنا عػػػػن بعػػػػمل ءمػػػػن أف مفهػػػػـو الكفػػػا (Leplat,J)ذلػػػك مػػػػا ذىػػػب إليػػػػو "لػػػوبال" 

 اؼبفاىيم القريبة منها مثل: القدرة واؼبهارة وحسن األداء واػبربة.

 للكفاءة المختلفة وراتالتص -2-2

 : يلي كما وىي ـبتلفة راتتصو  للكفاءة كانت الكفاءة تعاريف يف التنوع من انطالقًا

 منصب ربليل على أساًسا ويرتكز اؼبهين، التكوين ميداف يف التصور ىذا ظهر لقد :دسلوك الكفاءة -أ
 اؼبنصب  على للحصوؿ الفرد كفاءة وتتحدد اؼبنصب، ذلك يتطلبو ما وفق ؿبددة، سلوكات إىل الشغل

 السلوكات. تلك من سبكنو من انطالقًا
 اإلمكانات تقّوـ حيث القياس، و للمالحظة قابالً  مشولًيا سلوًكا الكفاءة تشكل أف يبكن الرؤية هبذه و

 مالحظة يتم وال حقيقية، غًن وضعيات يف السلوؾ ومراقبة اؼبقابلة من انطالقًا الفرد عليها يتوفر اليت

 بعد إال يبتلكها ال اؼبتعلم حيث أف وهنائية معقدة إهنا بل البسيطة، السلوكات من كغًنىا الكفاءة وقياس
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 حصة يكوف لن الغالب يف ، زمن معٌن خالؿ تربمج اليت التعليمية العمليات من لسلسلة خضوعو

 واحدة. تعلمية
 اؼبطلوب للنشاط الفعلي إقبازه خالؿ من الفرد كفاءة وبدد للكفاءة السلوكي التصور أف يتضح سبق فبا

 .منو
 : دوظيفة الكفاءة -ب

 سياقة بكفاءة مثالً  يهتم وىو الناجح، السلوؾ أو الفعل على اؼبركزة اؼبهارة على التصور ىذا يبىن

 .اؼبباشرة اؼبالحظة بواسطة الكفاءة ىذه وتقّوـ الكتابة، كفاءة الشاحنة،

 إذ الكفاءة، يتضمن مفهـو اؼبعىن وىذا هبدؼ، يرتبط أف هبب البشري السلوؾ أف "الدريح ؿبمد" ويري

 مغزي، وذي مفيد عمل يف تتجمع وتندرج بكوهنا أنشطة تتميز فهي للمالحظة قابالً  نشاطًا الكفاءة تعد

 .وظيفي واعي دياإر  نشاط بل ىي خارجية منبهات تثًن فعل رد ؾبرد ليست أهنا دبعىن
 : دمعرفة الكفاءة -ج

 كالطب مهنلعدة  ؿبددة اؼبعارؼ أف حيث للكفاءات، احملددة ىي اؼبعرفة أف على التصور ىذا ويبىن

 من ثابت أهنا نظاـ على الكفاءة الذي يعرؼ "تعريف"تشومسكي التصور ىذا ضمن ويندرج واؽبندسة،

 ىذه أف يري حيث األـ، للغة األطفاؿ يتعلم معرفتو كيف خالؿ من استنبطو اؼبولدة والذي اؼببادئ

 للجمل التلقائي الفهم من سبكنو كما ، لغتو يف اعبمل هنائي من ال عدد إنتاج من للفرد تسمح القدرة

 .اللغة لنفس تنتمي اليت

 عن عاجزا خالؽبا الشخص يكوف و اػبارجية، للمالحظة قابلة غًن"تشومسكي " حسب القدرة ىذه إف

 يف الداللة ذات اعبمل فهم دبقدوره يكوف كيف وال مفهومة، صبل توليد إنتاج من يتمكن كيف ذكر
 .لغتو
 تعتمد دمعالم للتعرل على الكفاءة :المميزات الت  يمكن أن  -2-3

 تتجلى ىذه اؼبميزات من خالؿ نتائج يبكن مالحظتها فيما يلي:   
 تتطلب عدة مهارات. -
 إهنا مفيدة من حيث ؽبا قيمة على اؼبستوي الشخصي واالجتماعي أو اؼبهين. -
 ىي مرتبطة باقباز نشاط يبارس يف حاالت واقعية. -
 (0221)وزارة الرتبية الوطنية،  .اؼبهاراتتسمح باالستفادة من  -
 خصائص الكفاءة : -2-4

 تتمثل خصائص الكفاءة فيما يلي:
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 بالنسبة للسنة، للطور، للمرحلة، للمجاؿ اؼبعريف.  نها ختامية:أ  -
 االجتماعي.أي أهنا ؾبندة ؼبعارؼ ومهارات ومواقف وفق الطلب نها دلية مدمجة: أ  -
داءات أو اؼبهارات، تبعا ؼبعايًن تقومي زبص اعبانب من خالؿ معاينة األنها قابلة للت ويم: أ  -

 (20، ص 0222، وآخروف)نايت  .اؼبعريف واؼبهاري والوجداين

 : طياغة الكفاءة -2-5

 إف صياغة الكفاءة تستوجب وضعية إشكالية وفق اػبطوات التالية:

 ربديد نوع اؼبهمة، دبعىن تشخيص اؼبهمة بفعل أو أفعاؿ سلوكية قابلة للمالحظة والقياس.  -أ
 ربديد نوع السند وشروط تنفيذ اؼبهمة.  -ب 
 ربديد ما ىو منتظر من اؼبتعلم. -ج 

وتستدعي كل عملية تعليمية أو تكوينية التفكًن يف وضعية تعكس اؼبشكل التعليمي أو التكويين من شأهنا 
 .سبكن من اكتساب الكفاءةأف 
 ة:مؤشرات الكفاء -2-6

 .سلوكات قابلة للمالحظة تصاغ بواسطة فعل سلوكي يدمج بٌن القدرة اؼبنماة اؼبعرفية اؼبستهدفة ىي
 .لتحصيليايبكن ربليل الكفاءة من تنظيم التدرج وبناء جهاز التقومي التكويين والتقومي  -

 الكفاءة وذلك بصياغة معايًن التقومي اليت تساعد اؼبتعلم يفتعتمد اؼبؤشرات يف بناء جهاز تقومي  -
 مراقبة نشاطو، وسبكن اؼبدرس يف معرفة السًنورة واكتشاؼ النقائص اليت تعاجل يف اغبٌن من خالؿ

 .)أىداؼ إجرائية(

 : إف معاعبة أية وضعية تعليمية وفق اؼبقاربة بالكفاءات ىو قبل كل شيء تقاطع ؿبورين متكاملٌن
 ر الكفاءات:محو   ( أ

ويستجيب لوضعيات إشكالية تعاجل مضامٌن ومستويات معرفية بشكل بنائي )نشاطات الكتساب 
 .(الكفاءة يف إطار اؼبعرفة

 محور ال درات : ( ب

 .ىي استعدادات فطرية ومكتسبات خاصة يف ؿبيط معٌن قابلة للنمو ضمن سًنورة الكفاءة
وىي  مؤشرات الكفاءةينتج عن تقاطع احملورين ـبطط يشمل صبلة من السلوكات قابلة للمالحظة، تسمى 

 (11-25، ص 0222، وآخروف )نايت .النشاطات اليت يتم التدرج فيها الكتساب الكفاءة
 : التعلمية التعليمية الفترات  سب الكفاءة مستويات -2-7
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 األساس وىي تعليمية، بوحدة تتصل الكفاءات من األوؿ اؼبستوي وىي : ال اعدية الكفاءة 

 .الكفاءات بقية عليو يبىن الذي

 تعليمية مرحلة عرب وتتحقق القاعدية الكفاءات من ؾبموعة من تتشكل: المر لية الكفاءة 

 دفاءة : التايل بالشكل بناؤىا ويتم ، معيًنا ؾباال أو سداسًيا أو ثالثًيا أو شهرا تدـو قد تعلمية

 مر لية دفاءة = 3 قاعدية دفاءة + 2 قاعدية دفاءة + 1 قاعدية

 تعليمية مرحلة أو طورا أو سنة وتدـو اؼبرحلية الكفاءات ؾبموعة من تتكوف ىي و : الختامية الكفاءة

 (32، ص 5002)خًن الدين ،  .معينة
 ة:ت ويم الكفاء -2-8

 ماذا ن وم ف  الكفاءة؟
"القدرة على ذبنيد ؾبموعة من اؼبوارد الداخلية واػبارجية قصد حل إذا رجعنا إىل تعريف الكفاءة على أهنا 

وضعية معقدة تنتمي إىل عائلة معينة من الوضعيات" سوؼ يتبٌن لنا أف اعبوانب اليت ينبغي أف تنصب 
 :عليها عملية تقومي الكفاءة ىي

 :(Ressources Internesأ/ الموار  الداخلية  
 وتتمثل يف:

أي كل ما لو صلة باؼبفاىيم والتعاريف والقواعد والقوانٌن واإلجراءات يف مادة  (Savoirsاؼبعارؼ ) -
 واحدة أو عدة مواد.

( أي ؾبموع اغبركات واإلجراءات والطرائق الضرورية إلقباز مهمة Savoirs Faireاؼبعارؼ الفعلية ) -
 معينة.

ء شخص أو موضوع أو فكرة أو ( وترتبط باالذباىات واؼبيوؿ إزاSavoirs êtreاؼبعارؼ السلوكية ) -
 نشاط.

 (:Ressources Externesب/ الموار  الخارجية  

ترتبط بكل أشكاؿ الوثائق والسندات واألدوات اليت يكوف اؼبتعلم حباجة إليها وسبثل جزء من الكفاءة 
 )وثائق، سندات، ـبططات، قواميس، آلة حاسبة...(.

 
 (:Situation Complexeج/ الوضعية المع دة  

نعين بالوضعية اؼبعقدة ىنا أحد نشاطات اإلدماج اليت يوضع اؼبتعلم يف إطارىا لتقومي إنتاج معٌن يربىن 
من خاللو على مدي ربويل مكتسباتو أي قدرتو على توظيف ىذه اؼبكتسبات يف وضعيات جديدة، يتعلق 
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)طاىر،  عداد اؼبشاريع وإقبازىااألمر يف اللغة العربية مثال: دبواضيع التعبًن بنوعيو الكتايب والشفهي وبإ
  (21، ص 0225

ينبغي التأكد من ربكم اؼبتعلم يف ىذه اؼبوارد قبل ذبنيده ؽبا يف الوضعيات اؼبعقدة مثل قدرتو على اسرتجاع 
اؼبنهجية  ( و اؼبعارؼConnaissances déclarativesاؼبعارؼ التصروبية )

((connaissances procédurales  اؼبعارؼ الشرطيةو (Conditionnelles وقدرتو )
على استخداـ السندات والوثائق اؼبختلفة ومدي تكيفو مع زمالئو يف األعماؿ الفوجية ومن شبة تنتقل إىل 

 .تقومي الكفاءة ذاهتا وذلك بالوقوؼ على نوعية اإلنتاج اؼبطلوب ومستوي النجاح يف ذبنيد ىذه اؼبوارد

 :ة التدريسيةءتعريف الكفا -2-9
ة التدريسػػػػية بأهنػػػػا "تلػػػػك اؼبقػػػػدرة اؼبتكاملػػػػة الػػػػيت تشػػػػمل ؾبمػػػػل ء"درة" إىل تعريػػػػف الكفػػػػايػػػػذىب   -1

مفػػػردات اؼبعرفػػػة واؼبهػػػارات واالذباىػػػات الالزمػػػة ألداء مهمػػػة مػػػا أو صبلػػػة مرتابطػػػة مػػػن اؼبهػػػاـ احملػػػددة 
 .(09، ص 0222)الفتالوي، كاظم،  بنجاح وفاعلية"

ات مػػا ىػػي إالَّ األىػػداؼ السػػلوكية احملػػددة ء(: "إف الكفػػاPatricia M.Kayأمــا باتريســيا   -2
ربديداً دقيقاً واليت تصف كل اؼبعارؼ واؼبهارات واالذباىات اليت يعتقد أهنػا ضػرورية للمعلػم إذا أراد 
أف يعلػػم تعليمػػاً فعػػااًل، أو أهنػػا األىػػداؼ العامػػة الػػيت تعكػػس الوظػػائف اؼبختلفػػة الػػيت علػػى اؼبعلػػم أف 

 .(02، ص 5892)مرعي، توفيق،  ها"يكوف اؼبعلم قادراُ على أدائ

اؼبعلػػػم لقػػػدر كػػػاؼ مػػػن اؼبعػػػارؼ واؼبهػػػارات واالذباىػػػات االهبابيػػػة  امػػػتالؾ" :أنهـــا "األزرق"ايـــر    -3
التعليميػػة اؼبدرسػػية  اؼبتصػػلة بػػأدواره ومهامػػو اؼبهنيػػة، والػػيت تظهػػر يف أداءاتػػو وتوجػػو سػػلوكو يف اؼبواقػػف

)األزرؽ، صػاحل،  وقياسها بػأدوات معػدة ؽبػذا الغػرض"دبستوي ؿبدد من اإلتقاف، ويبكن مالحظتها 
 .(58، ص 0222

: "عبارة أو صبلػة تصػف نػوع القػدرة أو اؼبهػارة الػيت سيحصػل عليهػا اؼبعلػم بأنها " مدان"ايعرفها   -4
سػػػتعماؿ مهػػػارة خاصػػػة أو عػػػدة ا وؽبػػػا تػػػأثًن مباشػػػر علػػػى تعلػػػم التالميػػػذ، أو ىػػػي قػػػدرة اؼبعلػػػم علػػػى

 .(552، ص5891)ضبداف، زياد،  موقف تربوي ؿبدد" مهارات استجابة ؼبتطلبات

بأهنػػا "القػػدرة علػػى تنفيػػذ النشػػاط التعليمػػي، الػػيت تسػػتند إىل ؾبموعػػة  "نشــوان االشــعوان"اعرفهــا   -5
اغبقائق واؼبفاىيم والتعميمات واؼببادئ، وتتضح من خالؿ السػلوؾ التعليمػي الػذي يصػل إىل درجػة 

 .(81، ص 0222، غادة) اؼبهارة"

ؾبموعػػػة مػػػن القػػػدرات ومػػػا يػػػرتبط هبػػػا مػػػن مهػػػارات يُفػػػرتض أف اؼبعلػػػم بأنهـــا " "المســـلم"ا ايعرفهـــ  -6
يبتلكهػػػا، سبكنػػػو مػػػن أداء مهامػػػو وأدواره ومسػػػئولياتو خػػػًن أداء، فبػػػا يػػػنعكس علػػػى العمليػػػة التعليميػػػة  
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ككػػل، وخصوصػػاً مػػن ناحيػػة قبػػاح وقػػدرة اؼبعلػػم علػػى نقػػل اؼبعلومػػات إىل تالميذه،وقػػد يقػػـو اؼبعلػػم 
والتطبيقيػػة، فبػػا  ك عػػن طريػػق التخطػػيط واإلعػػداد للػػدرس وغػػًنه مػػن األنشػػطة التدريسػػية اليوميػػةبػػذل

، إبػراىيم،  يتضح يف السلوؾ واإلعداد التعليمي للمعلم داخل الفصػل وخارجػو" ، ص 0220)كػـر
522). 

 م: ظة التعريفات الساب ة تمكننا من امتخ:ص الن اط اآلتية:خ:ل  ن ام 

ة التدريسػػية للمعلػػم تكتسػػب بفضػػل اإلعػػداد الػػوظيفي، ويكػػوف ذلػػك مػػن خػػالؿ اإلعػػداد ءالكفػػا -1
األويل للمعلػػم يف معاىػػد التكػػوين أو يف كليػػات الرتبيػػة، أو مػػن خػػالؿ التكػػوين واإلعػػداد الػػوظيفي 

 .اؼبستمر للمعلم يف إطار إسرتاذبية التكوين 

 الذباىات اليت يبتلكها اؼبعلم.ة التدريسية عن ؾبموع اؼبعارؼ واؼبهارات واءتعرب الكفا -2

 ة التدريسية يف سلوكات اؼبعلم التدريسية داخل الفصل.ءتظهر الكفا -3

ة التدريسػية عػن مسػتوي معػٌن مػػن الػتمكن مػن أداء اؼبعلػم للسػلوؾ التدريسػي وإتقانػػو ءتعػرب الكفػا -4
 لو.

 تقاس الكفاية التدريسية دبعايًن خاصة. -5

 ة التدريسية:ءمصا ر اشت اق الكفا -2-11
يُعرؼ االشتقاؽ بأنو تلك العملية اليت يتم هبا االنتقاؿ من مستوي عاـ إىل مسػتوي أقػل عموميػة، ومنػو فإنػو 

ة التدريسػػػية اػبلفيػػػات النظريػػػة الػػػيت تُعتمػػػد كأسػػػس يُنطلػػػق منهػػػا قػػػي ربديػػػد  ءيُقصػػػد دبصػػػادر اشػػػتقاؽ الكفػػػا
 ات التدريس.ءكفا
( أنػػو ًب اسػػتخداـ أربػػع (Gary D. Borichيػػري "قػػاري بػػورش" : بــوش قــاري  ســب -2-11-1

 ات وىي:ءطرؽ الشتقاؽ الكفا
 طريقة التخمٌن. -

 طريقة مالحظة اؼبعلم يف الصف. -

 ات.ءالطريقة النظرية يف اشتقاؽ الكفا -

 .(12، ص 5892)مرعي، توفيق،  الدراسات التحليلية -

ات ءإىل أربعػػػػػة مصػػػػادر الشػػػػتقاؽ الكفػػػػػا "وكػػػػي و بػػػػراوفأيشػػػػًن"  : ابـــــراان أادــــ   ســــب -2-11-2
 التدريسية وىي:

 .ستطالع آراء األطراؼ اؼبعنية بالعملية التعليميةإ -

 قتباس من قوائم أخري.اإل -
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 مالحظة اؼبعلمٌن ذوي اػبربة يف التدريس. -

 .(221-225، ص 5892)طعيمة وحسن،  ربليل عملية التدريس -

أساسػية يبكػن أف يقرتح كل من كوبر وجونز وويرب أربػع مصػادر  :راايب اجونز دوبر  سب -2-11-3
 ات التدريسية وىي:ءتشتق منها الكفا

 النظرة الفلسفية للمناىج التعليمية. -

 الطريقة األمربيقية. -

 آراء التالميذ. -

 .(58، ص 0222)األزرؽ، صاحل،  خربة اؼبعلم -

 ات يف ستة مصادر وىي:ءوبدد "ىوستوف" مصادر اشتقاؽ الكفا :وومتن  سب -2-11-4
 ات تدريسية أساسية وفرعية.ءترصبة اؼبقررات إىل كفا -

 ربليل اؼبهمة اليت يقـو هبا اؼبعلم. -

 دراسة حاجات التالميذ. -

 ات ينبغي توافرىا لدي اؼبعلمٌن.ءتقدير احتياجات اجملتمع ومتطلبات الوظائف وترصبتها إىل كفا -

 التصورات النظرية ألدوار اؼبعلم ومهامو. -

ات تدريسػػػػية ءمتشػػػػاهبة ٍب ترصبتهػػػػا إىل كفػػػػاتصػػػػنيف اجملػػػػاالت الدراسػػػػية إىل عناقيػػػػد ذات مواضػػػػيع  -
 .(02، ص 0222)األزرؽ، صاحل، 

 ة التدريسية:ءتصنيف الكفا -2-11
التصػػػنيف عبػػػارة عػػػن ؿباولػػػة لتجميػػػع اؼبتشػػػاهبات يف وحػػػدات متقاربػػػة وترتيػػػب عناصػػػرىا انطالقػػػاً مػػػن معػػػايًن 

مثػػػل علػػػم األحيػػػاء والعلػػػـو الطبيعيػػػة،  ؿبػػػددة، وقػػػد اسػػػتخدمت التصػػػنيفات بشػػػكل أساسػػػي يف ؾبػػػاؿ العلػػػـو
 الزراعية، وحققت نتائج على مستوي عاؿ من الدقة واؼبوضوعية.

ونتيجػػة للرغبػػة اؼبلحػػة يف عقلنػػة الفعػػل الرتبػػوي، الػػذي اعتمػػد كثػػًناً علػػى التخمػػٌن والتلقائيػػة، خاصػػة بظهػػور 
س وتكػػوين اؼبعلمػػٌن...، مفػػاىيم العقلنػػة والرتشػػيد والػػتحكم واؼبسػػاءلة يف ميػػداف بنػػاء اؼبنػػاىج وطرائػػق التػػدري

ات التدريسػية، وتقػـو الفكػرة األساسػية ؼبختلػف التصػنيفات علػى ءفقد ظهرت عدة ؿباوالت لتصنيف الكفا
 ات يبكن حصرىا نسبياً يف عدد ؿبدود من األصناؼ.ءالفرضية القائلة بأف تعدد الكفا

ات التػػػدريس، حيػػث يزخػػػر ءكفػػاومػػن بػػٌن اجملػػػاالت الرتبويػػة الػػيت حظيػػػت باىتمػػاـ البػػاحثٌن، ؾبػػػاؿ تصػػنيف  
األدب الرتبػػػوي اؼبتعلػػػق هبػػػذا اؼبوضػػػوع بعػػػدد كبػػػًن مػػػن ىػػػذه التصػػػنيفات، وقػػػد أكػػػدت البحػػػوث والدراسػػػات 

 ات التدريسية ليكوف مؤىال للقياـ بدوره على أكمل وجو.ءضرورة امتالؾ اؼبعلم لعدد من الكفا
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 وسنحاوؿ فيما يأٌب عرض بعمل ىذه التصنيفات:
( و"قػػػػػػاري 5892لقػػػػػد صػػػػػػنَّف كػػػػػػل مػػػػػػن جػػػػػػرادات) :بــــــورش اقــــــاري را اتجــــــ تصــــــنيف -2-11-1

 ات اؼبعلمٌن التدريسية إىل ثالثة أنواع ىي:ء( كفا5892بورش")
ات طرائػػػق التػػدريس مثػػل قػػدرة اؼبعلػػم علػػى معرفػػػة ءوتشػػتمل علػػى نػػوعٌن: كفػػا : ات معرفيــةءدفــا - أ

اغبقػػػائق واؼبعلومػػػات اؼبتعلقػػػة ات احملتػػػوي كمعرفػػػة ءووصػػػف األسػػػاليب الفعالػػػة إلدارة الصػػػف، وكفػػػا
 .باؼبادة الدراسية

وتشػػػمل مهػػػارات التعلػػػيم الصػػػفي، مثػػػل اسػػػتخداـ أدوات التقػػػومي، ووضػػػع خطػػػة ات أ ائيـــة: ءدفـــا - ب
 .عمل يومي

ويقصػػد هبػػا مػػا وبققػػو اؼبعلػػم مػػن نػػواتج تعلميػػة لػػدي التالميػػذ يف اجملػػاالت اؼبعرفيػػة ات نتاجيــة: ءدفــا - ت
 .ات باختبارات التحصيلءىذه الكفاواالنفعالية واؼبهارية، وتقاس 

أو باسػػػتطالع آراء التالميػػػذ كبػػػو معلمهػػػم أو مػػػن خػػػالؿ مالحظػػػة سػػػلوؾ التالميػػػذ داخػػػل الفصػػػل  - ث
 وخارجو.

 & Hallأف ىػػذا التصػػنيف القػػى قبػػوال لػػدي الكثػػًن مػػن البػػاحثٌن، ومػػنهم ىػػوؿ وجػػونز) "األزرؽ"ويػذكر 

Jones, 1979نبا:ات ء( حيث أضافا إليو نوعٌن من الكفا 
 ات اؼبتصلة باذباىات اؼبعلم وميولو وقيمو.ءوتتضمن الكفا ات الوجدانية:ءالكفا   -1

ات اؼبتصػػػػلة بقػػػػدرة اؼبعلػػػػم علػػػػى استقصػػػػاء اغبقػػػػائق ء: وتتضػػػػمن الكفػػػػاات اصمت صــــائيةءالكفــــا  -2
واؼبعلومػػات حػػوؿ موضػػوع دراسػػي معػػٌن أو مشػػكلة اجتماعيػػة، وقػػدرة اؼبعلػػم علػػى تػػدريب التالميػػذ 

 .(01، ص 0222)األزرؽ، صاحل،  بحث والتقصيعلى أساليب ال

 ات التدريسية إىل:ءأمَّا الفتالوي فتصنف الكفا :الفت:اي تصنيف -2-11-3
 ة العلمية والنمو اؼبهين.ءالكفا -

 ة األىداؼ والفلسفة الرتبوية.ءكفا -

 ة التخطيط للتدريس.ءكفا -

 ة تنفيذ التدريس.ءكفا -

 ة العالقات اإلنسانية وإدارة الصف.ءكفا -

 .(11، ص 0222)الفتالوي، كاظم، ة تقومي التدريس ءكفا -

ات التدريسػػية باعتبػػار درجػػة ء( الكفػػا5899صػػنف فػػوزي عطػػوة ) :عيــوة فــوزي تصــنيف  -2-11-4
 التخصيص والتعميم، وقسمها إىل ثالثة أصناؼ ىي:
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النظػر  ات العامة اليت يلـز توافرىا لػدي صبيػع اؼبعلمػٌن، بغػملءتتضمن الكفا ات تربوية عامة:ءدفا - أ
 عن زبصصاهتم أو اؼبراحل التعليمية اليت يعملوف هبا.

ات اليت هبب توافرىػا لػدي اؼبعلػم يف أحػد اجملػاالت النوعيػة ء: وتتضمن الكفاات تربوية نوعيةءدفا - ب
 .من التعليم، كالتعليم العاـ أو التعليم التقين

ؾبػػاؿ زبصصػػو يف  ات الػػيت هبػػب توافرىػػا لػػدي اؼبعلػػم، وزبػػصءوتتضػػمن الكفػػامســاعدة:  اتءفــاد - ت
 .(09، ص 0222)األزرؽ، صاحل، ة التشريح يف مادة األحياء ءاؼبادة الدراسية الواحدة مثل كفا

 التدريسية: تءاتصنيف الدرامة الحالية للكفا -2-12
، ويف علمػٌنالطلبػة اؼبات التدريسػية لػدي ءالكفا تقوميبناء على طبيعة اؽبدؼ من الدراسة اغبالية، اؼبتمثل يف 

 :طبسة ؾباالت ىي ات التدريسية إىل ءتصنيف الكفاب قمناالذكر،  سالفةضوء التصنيفات النظرية 
 ؾباؿ كفاءات التخطيط. -
 ؾباؿ كفاءات التنفيذ. -
 ؾباؿ كفاءات التقومي. -
 ؾباؿ كفاءات الشخصية . -
 ؾباؿ كفاءات اإلتصاؿ والتفاعل مع التالميذ. -
 واؼبنظم اؼبسبق اإلعداد على اؼبعلم بقدرة يعرفها األزرؽ :للدرس التخييط اتءفاد- 2-22-2

 اختيار بٌن موازنة من يقتضيو وما اؼبطلوبة، واؼبراحل اػبطوات ؿبدداً  وعناية، بدقة التعليمي للموقف

 (5000)األزرؽ، صاحل،  اؼبرسومة األىداؼ وبٌن اؼبناسبة الوسائل واألنشطة
 الذي للدور احملددة اإلجراءات السلوكية ؾبموعة اغبالية الدراسة يف للدرس التخطيط بكفاءات ويقصد

 :اآلتية يف العناصر وتتحدد للدرس، إعداده أثناء علمطالب اؼبال بو يقـو أف هبب
 اختيار األنشطة اليت تالئم قدرات التالميذ. -

 توزيع األنشظة والتمارين وفق الوقت احملدد. -

 ربديد االدوات واالجهزة الالزمة. -

 ار األنشطة يف ضوء االمكانات اؼبتوفرة باؼبدرسة.اختي -

الدراسي،  الفصل داخل التدريسي اؼبعلم سلوؾ هبا ويُقصد :الدرس تنفيذ اتءدفا - 2-22-2
 لقدرة العملي احملك التنفيذ كفايات وتعد التالميذ، لدي األىداؼ من صبلة ربقيق إىل يهدؼ الذي

 (54، ص 5000صاحل، )األزرؽ،  .اؼبهنة يف قباحو على اؼبعلم
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 هبب الذي للدور احملددة اإلجراءات السلوكية ؾبموعة اغبالية الدراسة يف تنفيذ الدرس بكفاءات ويقصد

 :اآلتية يف العناصر وتتحدد للدرس، هتنفيذ أثناء علمطالب اؼبال بو يقـو أف
 .واألداء اؼبالحظة عليهم يسهل بشكل التالميذ يفتصف -

 .وقوؼ التالميذ أثناء اؼبناسب االذباه مراعاة -

 استثارة انتباه التالميذ للدرس. -

 شرح اؽبدؼ االجرائي للتالميذ. -

 .شرح واعطاء مبوذج للمهارة -

 استثارة دافعية التالميذ للدرس. -

 .اؼبهارة تعليم يف التدرج مبدأ مراعاة -

 .والراحة اغبمل بٌن الصحيح التبادؿ مراعاة -

 .استخداـ االساليب التدريسية اؼبناسبة -

 مراعاة الفروؽ الفردية بٌن التالميذ. -

 .استخداـ الطرؽ التدريسية اؼبناسبة -

  لقيادة.ا على للتدريب فرصاً  التالميذ منح -

 . اؼبباريات ربكيم يف التالميذ اشراؾ -

 .وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمو ما ربط -

 .كانت صحيحة إف ويطبقها التالميذ نظر وجهات احرتاـ -

 .على القيم التأكيد يف اؼبختلفة اللعب مواقف من اإلستفادة -

 .توجيو اسئلة تستثًن تفكًن التالميذ -

 تكليف التالميذ بواجبات بيتية. -

 .الربط بٌن مادة الرتبية البدنية واؼبواد األخري -

 التدريس، عملية بداية قبل اؼبعلم هبا يقـو اليت راءاتاإلج ؾبموع :الدرس ت ويم اتءدفا - 2-22-3

 معرفة بغية التعلم، نتائج حوؿ كيفية أو كمية بيانات على اغبصوؿ وتستهدؼ انتهائها، وبعد وأثناءىا

 أو وكتابية، شفوية أسئلة ( أدوات ؾبموعة باستخداـ وذلك التالميذ، سلوؾ على رأط الذي التغًن مدي

 .)ؿبدد سلوكي أداء مالحظة

 :اآلتية اؼبهمات أداء على علمطالب اؼبال قدرة التقومي اتءكفا وتتضمن

 .تقدمي التغذية الراجعة يف الوقت اؼبناسب -
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 .إعطاء التالميذ فرصة لتقومي بعضهم البعمل -

 .اغبرص على مالحظة التالميذ باستمرار -

 .تنويع اساليب التقومي )اؼبالحظة، االختبارات، االسئلة( -

 .مراعاة الفروؽ الفردية عند التقومي -

 .غبصة( استخداـ التقومي التشخيصي)بداية -

 .استخداـ التقومي التكويين )أثناء اغبصة( -

 .استخداـ التقومي اػبتامي )هناية اغبصة( -

وىي ؾبموعة اؼبواصفات والسلوكات اليت تعكس شخصية الطالب  اءات الشخصية:الكف - 2-22-4
 داخل اؼبدرسة وخارجها وتتضمن ؾبموعة من الكفاءات: علماؼب

 .االىتماـ باؼبظهر العاـ -

 .الذات والثقة بالنفستقدير  -

 .الشخصية القيادية -

 .االنتظاـ واحملافظة على اؼبواعيد -

 .التمكن من اؼبادة -

 .االلتزاـ دبكاـر األخالؽ -

 بٌن اؼبتبادؿ اغبديث أو الكالـ أمباط" ىي :ات اصتصال االتفاعل مع الت:ميذءدفا - 2-22-5

 يف وتالميذه، وأثره اؼبعلم بٌن االتصاؿ طبيعة األمباط ىذه وتعكس ،راسةالد حجرة داخل اؼبعلم والتالميذ
 النتائج على يؤثر اؼبناخ ىذا أف افرتاض على وذلك ة،راسالد حجرة داخل واالنفعايل االجتماعي اؼبناخ

ؾبدي ) .معلمهم كبو التالميذ تالميذه، واذباىات كبو اؼبعلم اذباىات وعلى التعليمي، للنظاـ النهائية
 (85، ص 5005، وآخروف

 ححدىا الطالباف يف صبلة الكفاءات التالية: وقد

 .التالميذ دافعية إلثارة بفاعلية صوتو استخداـ -

 .تشجيع التواصل بٌن التالميذ -

 .استخداـ التعزيز اللفظي -

 .تنمية روح التعاوف بٌن التالميذ -

 .إقامة عالقات اهبابية مع التالميذ -

 .ضبط النظاـ والتحكم يف التالميذ -



 الفصل الثاني:                                                                  الكفاءات التدريسية
 

 
39 

 .وألفاظ وديةاستعماؿ تعبًنات  -

 .توزيع اإلىتماـ على صبيع التالميذ -

 .مراعاة مشاعر واحاسيس التالميذ -

 :التدريسية المعلمين دفايات قياس امائل -2-23

 واالنطباعات الذاتية اػبربة على تعتمد اليت الوسائل تلك هبا ويُقصد: ذاتية قياس امائل-2-23-2

راء آ واستطالعات اؼبعلمٌن حوؿ التالميذ ءآرا واستطالعات الذاتية اؼبعلمٌن تقديرات مثل الشخصية،
 .والرتبويٌن الفنيٌن اؼبشرفٌن راتوتقدي الزمالء،

 وتسجيلو الواقع رصد على تعتمد اليت الوسائل تلك هبا ويُقصد :موضوعية قياس امائل -2-23-2

)األزرؽ،  .اللفظي التحليل وأساليب اؼبالحظة أسلوب مثل ، راسةالد حجرة داخل وبدث كما حينو يف
 (86، ص 5000صاحل، 
 : الم اربة بالكفاءات 
 مفهوم الم اربة: -2-14
 على)قارب(فعلو ،)مفاعلة(وزف على ثالثي غًن مصدر ىي المدلول اللغوي: -4-14-1

 فهو حسن، بكالـ وحادثو دناه اؼبعىن اللغوية داللتو يف تعين وىي ،)يقارب( منو اؼبضارع)فاعل(وزف
 .) تباعًدا( ضد ،)تقاربًا(ومنها ،)قرىب(وىي ،)قرباف(
اؼبقاربة ىي تصّور وبناء مشروع عمل قابل لالقباز يف ضوء خّطة  المدلول اإلطي:  : -4-14-2

أو إسرتاتيجية تأخذ يف اغبسباف كل العوامل اؼبتداخلة يف ربقيق األداء الفّعاؿ واؼبردود اؼبناسب من طريقة 
، ص 0222 ،آخروف )نايت .وخصائص اؼبتعلم والوسط والنظريات البيداغوجيةووسائل ومكاف وزماف 

08) 

اؼبقاربة ىي أسلوب تصور ودراسة موضوع أو تناوؿ مشروع أو حل مشكل أو ربقيق غاية. وتعترب من 
الناحية التعليمية قاعدة نظرية، تتضمن ؾبموعة من اؼببادئ، يستند إليها تصور وبناء منهاج تعليمي. وىي 

طلق لتحديد االسرتاتيجيات والطرؽ والتقنيات واألساليب الضرورية، واؼبقاربة تصور ذىين، أما من
  ، )اجمللة اعبزائرية للرتبية .اإلسرتاتيجية فتتمثل يف ؾبريات نشاط البحث والتقصي والدراسة والتدخل

 (51، ص 0225
 مفهوم الم اربة بالكفاءات: -2-15
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 اعبيل عليها يطلق واليت األىداؼ تطور بيداغوجيا أشكاؿ  "أحد يعرفها الربيع بوفامة بأهنا -

 يف فطرية تكوف واليت القدرات من اإلسرتاتيجية تنطلق فهذه األىداؼ إلسرتاتيجية الثالث

 ما أرقى إىل وتطورىا وترقيها ؽبا كفاءات تستجيب إكتساب إىل ربتاج قدرة كل أف إال اؼبتعلم،

 متنوعة، عديدة كفاءات تشمل اؼبتعلم من قدرات قدرة فكل وبالتايل القدرة إستغالؿ من يبكن

 (00، ص 2002)بوفامة،  .وحركية" نفسية معرفية،
ي مقاربة أساسها أىداؼ معلن عنها يف صيغة كفاءات يتم اكتساهبا باعتماد ؿبتويات منطقها ى -

التعلمية السابقة، واؼبنهج)طرؽ األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات اؼبراحل 
تتحوؿ ىذه  ،التوصل والعمل( الذي يركز على التلميذ كمحور أساسي يف عملية التعلم

اؼبكتسبات إىل قدرات ومعارؼ ومهارات تؤىل التلميذ لالستعداد ؼبواجهة تعلمات جديدة ضمن 
لنشاط دعامة ؽبا)كفاءة سياؽ ىبدـ ما ىو منتظر منو يف هناية مرحلة تعلم معينة، أين يكوف ىذا ا

كما يتضمن التعلم عملية شاملة تقتضي إدماج معلومات علمية وأخري ،مادوية=تكوين خاص(
 عملية تساعد يف التعرؼ أكثر على كيفيات حل اؼبشاكل اؼبواجهة)كفاءة عرضية=تكوين شامل(

 (92، ص 0222)وزارة الرتبية الوطنية، 

 : الكفاءات لبيداغوجية العلمية الخلفية -2-61

 د فعل كر ظهرت اليت و البنائية النزعة ىو البيداغوجية ىذه منو نشأت الذي العلمي األساس إف
 .استجابة( ←مبدأ )مثًن يف التعلم ربصر اليت السلوكية للمدرسة

 ر،وذلكظالن فيو يعاد أف هبب السلوكي، اؼبنظور يتصوره كمااستجابة(   ←مبدأ )مثًن أف بياجي يري

 فعاال يكوف أف الضروري من ليس إذ خارجية استثارة كل عن مستقل عصيب نشاط وجود أوؽبما لسببٌن

 دامت ما متبادلة االستجابة و اؼبؤثر بٌن الذات فالعاقة لدي أو اعبسم يف استعداد ىناؾ كاف إذا إال

 : التايل الشكل على العالقة ىذه توضيح يبكن و بينهما الوصل صلة الذات
 .استجابة ←مؤثر: السلوكي النموذج -

 .استجابة ← الذات ←مؤثر : البنائي النموذج -

 و ،)الذات (اعبسم يف قابلية وجود يستلـز اؼبؤثر التأثًن حصوؿ أف من ينطلق البنائي اؼبنظور إف
 واالستجابة التأثًن فعملية عليو و ، الفرد استعدادات و إمكانيات من نطالقاإ إال ربدث ال االستجابة

 لتغًنات طبقا استعداداتو و وقدراتو اعبسم بنيات لتغًنات تبعا اغبياة طواؿ ومستمرة متطورة عملية ىي

 : التايل استخالص يبكن وعليو وب احمليطة الظروؼ
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 إدراؾ و وتأويل فهم لعمليات تتلقاه ما زبضع فهي ، احمليط مع التفاعل يف سلبية ليست الذات -

 .هبا وبيط ما مع للتالـؤ بنياهتا نعدؿ و

 سابقا،وعليو مكتسبة مفاىيم و ؿبتويات بنيات من مشكلة معرفية بنيات على يعتمد جديد تعلم كل

  :حيث من سابقو عن فيها ىبتلف قواعد لو البنائي النموذج فاف
   القدرات. لتنمية وسيلة تعد اؼبعرفة و التعلم : مني ه 

   الكفاءات.    القدرات طريق عن : مدخله 

   من  ما لديو على اعتمادا اؼبعرفة يبين الذي فهو ، الرتبوية العملية ؿبور ىو اؼبتعلم : مخييه
ثرويب، اغب) اؼبعرفة واؼبتعلم. بٌن الوسيط و اؼبسهل دور يلعب فهو اؼبعلم إما و اؼبكتسبات،
 (31-38، ص 5005

 : بالكفاءات التدريس خصائص -2-27

 من وذلك ، تعلمو خالؿ التامة باالستقاللية يشعر التلميذ جعل بو ويقصد : التعليم تفريد 

 الفردية، الفروؽ مراعاة مع التعلم أنشطة ينجز وىو وذباربو وأفكاره آرائو إبداء منحو فرصة خالؿ

 (32، ص 5002 ،)خًن الدين قدراتو. حدود يف النشاط فبارسة على متعلم ومساعدة كل

 اؼبعارؼ توظيف فيها يتم اليت اؼبتعلمٌن أداءات بتقومي االىتماـ ذلك ومعىن : األ اء قياس 

 (35، ص 5005ثرويب، اغب) .النظرية اؼبعرفة قياس من بدالً  واؼبهارات والقدرات

 خالؿ من التالميذ ربضًن يف فعاؿ دور للمعلم يكوف حيث :الحرية من بنوع المعلم تمتع 

 فبارسات انتقاء على يعمل كما ، ومستوياهتم حاجاهتم وفق وتكييفها األنشطة تنظيم

 سًنورة تقومي و ، كفاءتو بناء يف بنشاط يشارؾ التلميذ ذبعل وضعيات خبلق تسمح بيداغوجية

 يف عالية كفاءة ذا يكوف أف هبب اغبرية هبذه اؼبعلم يتمتع ولكي، التعلمات وبناء األنشطة اقباز
 .عملو ؾباؿ يف اإلبداع على ار دقا يكوف وأف البيداغوجية، اؼبعارؼ

 بتنمية يسمح مندمج إطار يف اؼبعلومات بناء كبو التعليم توجيو يتم حيث : المعلومات  مج 

 .ـبتلفة وضعيات يف اؼبشكالت حل يف ستخدامهاا أو الكفاءة

 خربات ،قدرات ذبارب، معارؼ، (القبلية اؼبكتسبات استغالؿ يف وتتمثل : المعارل توظيف 

 .للفرد عائًقا يشكل موقف من اػبروج أو معينة إشكالية ؼبواجهة.…)

 إىل النظري اإلطار من رجها ا اخٕ  و اؼبعارؼ توظيف خالؿ من ذلك ويتم : المعارل تحويل 

 يف نتائجو تظهر ملحوظ سلوكي أداء يف اؼبعارؼ تلك تتجسد حيث التطبيقي العملي اإلطار
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)خًن  .عليو بالنفع يعود منتوج أو مشكلة من خروج اإلقباز ىذا يكوف وقد الفرد بو يقـو اقباز
 (33، ص 5002الدين، 

 :بالكفاءات الم اربة إلى اصنت ال مبررات -2-61

 وتطبيقية نظرية نتيجة وإمبا التغيًن، أجل من التغيًن يف رغبة وليد ليس أخري إىل مقاربة من االنتقاؿ إف

 تسجيل يبكننا اجملاؿ ىذا ويف السابقة، اؼبقاربة تطبيق يف تسجيلها ًب اليت والصعوبات اؼبشكالت عبملة

 لنظاـ وحاجتو اعبزائري باجملتمع ترتبط وأخري العاؼبي اؼبستوي على اغباصلة بالتغًنات ترتبط مربرات

 يف اغباصلة التغًنات ومواكبة اجملتمع تطلعات مستوي يف ذبعلو اليت األىداؼ ربقيق بإمكانو فعاؿ تربوي
 : التالية الرئيسية العناصر خالؿ من اؼبربرات ىذه تقدمي ويبكننا العامل،

 العامل. عرب الرتبوية األنظمة يف بالكفاءات اؼبقاربة استعماؿ انتشار -
 .الديداكتيكي النقل صياغة إعادة -

 .اؼبواد بٌن اغبواجز زبفيف -

 (53، ص )ػبضر لكحل .جديدة تقومي طرؽ ابتكار -

 : بالكفاءات بالم اربة التدريس طرق -2-21
 أسلوبو  التعليمية العملية داخل أساسيا قطبا يكوف أف اؼبتعلم يبكن كخيار بالكفاءات اؼبقاربة جاءت

 من يستطيع اليت اؼبيكانزمات باكتساب لو تسمح مل اليت األخري اؼبقاربات أخطاء خاللو من يتجاوز

 واسعا اجملاؿ تفتح أهنا يعين وىذا، اؼبهين أو البيداغوجي مساره أثناء تصادفو اليت اؼبشكالت حل خالؽبا

 والتوجيو الدعم إال اؼبعلم من ينتظر وال اػباصة بقدراتو التعليمية اغبياة ويعارؾ بنفسو يتعلم حه للتلميذ

 .تداركو يرجى ال الذي اػبطأ أو العجز حالة يف
 ىذه ومن، عنها تتميز اؼبقاربات بقية عن زبتلف تدريس بطرؽ اؼبقاربة ىذه جاءت ىذا يتحقق وحه

 :قبد الطرؽ

 داخل التطبيقية اؼبمارسة مبدأ باؼبشروع التدريس طريقة ذبسد : بالمشراع التدريسطري ة  -2-21-2

 وراتقد تنمية يف يساىم فبا بالتطبيقي النظري اعبانب ربط من اؼبتعلم يتمكن حه وخارجها الدرس غرفة
 على اؼبتعلم تشجيع على التدريس يف األسلوب ىذا ، حيث يعملجتماعيةاإل و الشخصية و العقلية

 إظهار على يساعد كما،اؼبطروحة للقضايا اغبلوؿ عن البحث و واؼبساءلة االستكشاؼ و التقصي
 :ؽبا عدة فوائد منها باؼبشاريع التعلم وطريقة، معارفو ودائرة مداركو تتوسع حه الذىنية الكفاءات
 نفسو على اليت يطرحها احملورية األسئلة من تنطلق كوهنا بالتملك اإلحساس اؼبتعلم تعطي -5

 .اؼبنهاج يف احملددة باألىداؼ ذات عالقة
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 التصور مرحلة من مشروعو إخراج أجل من ذلك بالتحدي اإلحساس اؼبتعلم عند زبلق -0

 التحليل و والتخيل التصور كفاءة مثل كفاءات يتطلب أمر وىو التنفيذ مرحلة اىل الذىين

 الرتبوية اقامة العالقاتٕ  و بالتواصل اىل ىذا لو يتأتى ولن والتنقيب والبحث والرتكيب

 ثقايف السوسيو للمجاؿ اغبقيقي و الواعي التعرؼ فرصة يبنحو فبا اؼبدرسة وخارج داخل

 .والعاؼبي احمللي

 يتناسب دبا التعلمية التعليمية العملية يف احملوري الدور للعب باؼبسئولية اإلحساس سبنحو -2

 نقدية وقفة فيتوقف.دقيقة قبةمرا التعليمي مساره اقبةر م إىل ويدفعو العلمي اؼبعريف ومستواه

 .اؼبسار ؽبذا  احملكم بالتسيًن لديو اإلحساس يعزز فبا مرحلة كل عند بناءة

 اليت و اؼبرصودة األىداؼ ربقيق كيفية التلميذ يتعلم باؼبشروع التدريس طريقة خالؿ ومن -2

 االذباىات يكتسب حه متعددة بأنشطة قيامو خالؿ من يكتسبها حه بنفسو ؽبا ىبطط

 .اغبقائق و واؼبعلومات اؼبهارات و تواػبربا االهبابية

 : بالمشكلة التدريس -2-21-2
 يثًنىا اليت اؼبطروحة األسئلة جملموع السليمة اإلجابة عن البحث خالؿ من للتعلم اؼبتعلم تدعو طريقةىي 

 وطريقة، والعلمي اؼبعريف الفضوؿ فيو ويثًن اىل التفكًن يدفعو وىذا، اؼبعرفة لبناء آلية تعد اليت و اؼبتعلم

 : نذكرىا من األىداؼ صبلة ربقق باؼبشكلة التعلم
 .اإلشكاليات من ومعقدة شاملة قضايا أماـ اؼبتعلم تضع -5

 .احمللية بيئتو تربطو حيث اؼبتعلم وواقع تتماشى -0

 .اإلشكاليات من صبلة أمامو تطرح كوهنا العلمي البحث على اؼبتعلم تشجع -2

 .اؼبدروسة اؼبادة وأىداؼ تتفق فكرية مواقف ببناء للمتعلم تسمح -2

 : تتطلب باؼبشكلة التدريس وطريقة
 دبعارفهم اؼبتعلمٌن إدالء خالؿ من األفكار إثارة بدوره يتطلب الذي اعبماعي العمل تنظيم -5

 وتضبط العمل ىذا يضبط يكوف أف على إقبازه اؼبطلوب العمل ضمن اؼبكتسبة وخرباهتم
 .متعلم لكل الفردية اغبصيلة

 لتعدد الفرصة إتاحة بغية اؼبتعلمٌن من فبكن عدد أكرب أماـ اجملاؿ بفتح العمل إقباز شروط -0

 حه اؼبتعلمٌن لنشاط وتوجيهو اؼبعلم االشراؼ مع، االستفادة ؾباؿ توسيع وبالتايل األفكار

 .اؼبنتظرة النتائج تتحقق

 : التالية اػبطوات ضمن الطريقة هبذه التدريس ويتم
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 اؼبصطلحات وربديد األفكار و اؼبفاىيم ،تشخيص األساسية اؼبشكلة نقاط باستخراج اؼبهمة فهم  -

 .اؼبراد وتوضيح بدقة

 معها التعامل وكيفية فيها للتحكم نسعى اليت اؼبفاىيم توضيح هبذا واؼبقصود اؼبعارؼ ضبط  -

 لكن اؼبشكلة تناوؿ يف مسالك عدة وسلك الشخصية للمبادرة اجملاؿ وفتح ربقيقها اؼبرغوب واالذباىات

 اؼبشكلة غبل اكتساهبا رد ا امل اؼبعرؼ وتشخيص مواءمة األكثر اؼبسلك أو اؼبسالك على الرتكيز مع

 .اؼبطروحة

 ألهنا التعليمي الرتبوي اؼبوقف يف رئيس كعامل جليا اؼبتعلم دور فيها يربز طريقة باؼبشكلة اغبل وطريقة

 ألخذ هبذا وتعده تيةاؼبهارا إمكانياتو بناء يف وتساىم الذىنية وغًن الذىنية الفرد قدرات مبو على تساعد

 .اؼبناحي ـبتلف يف و اجملاالت كل يف األمثل االستغالؿ استغالؽبا كبو توجيهو يف فرصتو

 : بالكفاءات التدريس ا باألودال التدريس بين الع:قة -2-22

 العملية مكونات عبميع االعتبار رد و األىداؼ بيداغوجية لتصحيح الكفاءات بيداغوجية جاءت لقد

 ، االعتبار بٌن تأخذ اؼبناىج و الربامج أصبحت حيث)برامج،مناىج،مدرسوف،متعلموف(التعليمية

 الكفائي التدريس مقاربة منظور من يعترب الذي اؼبتعلم خصوصيات و التعليم ووضعيات احمليط معطيات

 .اؼبعرفة منظور مع تفاعلو طريق عن تعلمو بناء يف يشارؾ فعاال نصراع

 ىذا لتوقيع و باألىداؼ التدريس و بالكفاءات التدريس بٌن التداخل من نوع وجود نالحظ فقد

، اؽبادؼ التدريس مباذج من مبوذجا تعترب بالكفاءات التدريس مقاربة أف بالقوؿ نبدأ أف لنا ينبغي التدخل
 ومن اكبراؼ من باألىداؼ التدريس مقاربة أصاب ؼبا تصحيحية عملية الكفاءات مدخل يشكل حيث

 ونلخصها بالكفاءات، التدريس و باألىداؼ التدريس بٌن موجزة مقارنة إىل اإلشارة من بأس ال، و ثغرات

 : اآلٌب اعبدوؿ يف

 المنهاج الحال  البرنامج ال ديم
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)وزارة الرتبية الوطنية، الوثيقة  ج الحال ا يوضح الم ارنة بين البرنامج ال ديم االمنه (1)رقم جدال
 (01، صفحة 0225اؼبرافقة ؼبناىج الرتبية البدنية والرياضية، 

  :الجزائري التربوي بالنظام الخاطة المبررات -2-26

  .مبين على احملتويات -
اؼبضامٌن الالزمة ؼبستوي معٌن، يف نشاط أي ما ىي 

 معٌن؟
 احملتوي ىو اؼبعيار.

مبين على أىداؼ معلن عنها يف صيغة   -
أي ما ىي الكفاءات اؼبراد  .كفاءات

 ربقيقها لدي التلميذ يف مستوي معٌن؟
 الكفاءة ىي اؼبعيار.

 .التعليم والتلقٌن ومنطق -

قدمها أي ما ىي كمية اؼبعلومات يف اؼبعارؼ اليت ي 
 األستاذ؟ 

 
 

 .التعلم ومنطق -
أي ما مدي التعلمات اليت يكتسبها اؼبتعلم 
من خالؿ اإلشكاليات اليت يطرحها 

 األستاذ؟
وما مدي تطبيقها يف اؼبواقف اليت يواجهها 

 اؼبتعلم يف حياتو الدراسية واليومية؟
 األستاذ: يلقن، يأمر وينهي. -
 التلميذ: يستقبل اؼبعلومات. -
 
 
 الطريقة البيداغوجية اؼبعتمدة ىي: -

طريقة التعميم: النمطية أي كل التالميذ سواسية، ويف 
 قالب واحد.

 اعتبار درجة النضج لدي التالميذ واحدة. -
 اعتماد مسلك تعليمي واحد. -

األستاذ: يقرتح فهو مرشد، موجو  -
 ومساعد لتجاوز العقبات.

: ؿبور العملية، يبارس هبرب، تلميذال -
 شل، ينجح   يكسب ووبقق.يف
 الطريقة اؼبعتمدة ىي: -

أي مراعاة الفروقات  تالفروقابيداغوجية 
 الفردية واالعتماد عليها أثناء عملية التعلم.

 درجة النضج متباينة لدي اؼبتعلمٌن. -
 .تعلميوربديد عدة مسالك  -

 اعتماد التقومي اؼبعياري اؼبرحلي. -
 فهو تقومي ربصيلي.

 تذكر اؼبعارؼ. عموما درجة -
 ال مكاف لتوظيف اؼبعارؼ. -

اعتبار التقومي عنصرا مواكبا لعملية التعلم.  -
 فهو تقومي تكويين قصد الضبط والتعديل.

 درجة اكتساب الكفاءة. -
 توظيف الكفاءات اؼبكتسبة يف مواقف. -
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 الرتبوي اإلصالح مربرات الوطنية، الرتبية بوزارة األساسي التعليم مدير بصفتو عادؿ فريد السيد حدد

 : التالية العناصر يف الدراسية باؼبناىج منو تعلق ما خاصة اعبديد،

 .ديبقراطي نظاـ وإىل اغبزبية التعددية إىل أحادي سياسي نظاـ من البالد انتقاؿ -

 .اغبر االقتصاد نظاـ إىل فبركز اقتصادي نظاـ من البالد انتقاؿ -

 .الرتبية علـو ذلك يف دبا والتكنولوجيا للعلـو اؼبذىل التطور -

 .ونتائجهم التالميذ ؼبستوي اؼبستمر التدىور -

 (51، ص )ػبضر لكحل .اؼبدرسة تواجهها أف اؼبنتظر من اليت اعبديدة التحديات -

 اؼبقاربة تطبيق تعرتض :الجزائري التربوي النظام ف  بالكفاءات الم اربة تيبيق طعوبات -2-22

 فهم وصعوبة اؼبقاربة، ىذه تطبيق يف للشروع الكايف التحضًن عدـ منها قبد كثًنة، صعوبات بالكفاءات

 يف كثًنا يساعد ذباوزنبا أف قبد كبًنتٌن، صعوبتٌن الصعوبات ىذه بٌن من وسنتناوؿ نفسها، اؼبقاربة
 :نبا بارزين مستويٌن يف الصعوبتاف ىاتاف وتتجلى اؼبقاربة، ىذه تطبيق إقباح

 ىذا فإف اؼبهين، أدائو مستوي على اؼبعلم نقـو أف أردنا إذا : المعلمين تكوين مستو  على 

 : ىي أساسية كفاءات ثالث االعتبار يف يأخذ التقومي

 يف اؼبادة التكوين أي التخصصي بالتكوين صلة لو ما بكل تتعلق وىي :المعرفية الكفاءة -

 العلمية اؼبادة اؼبعلم وتقدمي بٌن ربوؿ أعذار لوجود ؾباؿ ال احملور ىذا يدرسها.ويف اليت العلمية
 اؼبعلم كفاءة بٌن وثيق ويوجد ارتباط .اؼبنهاج متطلبات حسب الشاملة واإلحاطة الكايف بالشرح

 اؼبراحل يف التلميذ تقدـ كلما االرتباط قوة ىذا ويزداد الدراسية، التالميذ ونتائج اؼبعرفية

 التخصصي تكوينو يكن مل إذا الالـز التدريس باؼبستوي عن عاجزا اؼبعلم يصبح حيث الدراسية،

 بسيط جبهد تكوينو ضعف تغطية اؼبعلم يستطيع اليت اؼبرحلة االبتدائية خالؼ على وىذا متينا،

 .للمنهاج اؼبعريف يف اعبانب التحكم من يبكنو
 أحسن صورة على اؼبعارؼ إيصاؿ بكيفية يتعلق ما كل هبا ويقصد :البيداغوجية الكفاءة -

 أي .والتحكم البيداغوجي اؼبتعلم فهم نبا أساسيتٌن دعامتٌن على الكفاءة ىذه وتستند فبكنة،

 حوؿ النفس علم هبا اليت يزودنا اؼبعارؼ لشه متضمنة تكوف أف بد ال التكوين برامج أف

 أف هبب كما فيها، يدرس اليت يف اؼبرحلة ...واالنفعالية والعضوية الذىنية اؼبتعلم خصائص

 عناصر من تستلزمو وما السليمة اؼبتابعة من سبكن اؼبتعلم اليت البيداغوجية الدعائم كل تتضمن

 التدريس يف اؼبناسبة واإلسرتاتيجيات الطرؽ وتطبيق الوسائل التعليمية توظيف وحسن التشويق

 .التقويبية األساليب يف والتحكم الصفي التفاعل وربقيق
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 أو القاعدي بتكوينو االكتفاء بإمكانو يعد مل اؼبعاصرة اؼبدرسة يف اؼبعلم إف :البحث على القدرة -

 من سبكنو ذاتية قدرة من لو بد ال بل وجو، أحسن على مهمتو إلقباز اػبدمة أثناء التكوين

 حيث البيداغوجي، اؼبستوي على خاصة الرتبية ميداف يف للمستجدات اؼبستمرة اؼبواكبة

 لتحسٌن مستمرا ذاتيا جهدا يتطلب فبا صعوبة أكثر وتطبيقاهتا تعقيدا أكثر اؼبعارؼ أصبحت

 .البيداغوجي األداء

 وسبثلت بالكفاءات اؼبقاربة تطبيق يف اؼبعلمٌن تواجو اليت اؼبيدانية الصعوبات ىلوقد وأشار ػبضر لكحل ا

 : التالية العناصر يف أساسية بصفة الصعوبات ىذه

 .اعبديدة للمقاربة النظرية اػبلفية فهم عدـ -

 أي دوف الدروس يقدموف الكثًنين جعل ما وىو باألىداؼ، اؼبقاربة عن اؼبقاربة ىذه سبييز عدـ -

 .اعبديدة اؼبقاربة متطلبات مع التكيف أو التقدمي، كيفية يف تغيًن

 مشكلة بالوضعية منها تعلق ما خاصة اؼبناسبة التقويبية األساليب تطبيق يف الكبًنة الصعوبات -

 .اإلدماجية والوضعية

 .للمناىج اؼبرافقة الوثائق توجيهات تطبيق يف التحكم عدـ -

 .اؼبعرفة بناء مرحلة إىل االنطالؽ وضعية من بدءا التعليمية اغبصة مراحل تطبيق يف التحكم عدـ -

 إىل اعباىزة، واؼبواضيع اؼبذكرات على القائمة التقليدية األمباط من التخلص على القدرة عدـ -

 .مكوناتو بكل التعليمي اؼبوقف متطلبات مراعاة على قائمة مرونة أكثر أساليب

 .اعبديدة اؼبقاربة متطلبات حسب وتنويعها التعليمية الوسائل يف التحكم عدـ -

  :يتحقق دوف تقومي سليم  ال التعليم وجودة التعلم مستوي على اغبكم إفعلى مستو  الت ويم
 .اؼبناىج الدراسية أساسها على صممت اليت اؼبقاربة قائم على مراعاة متطلبات

 ترتبط اؼبعلموف يواجهها اليت الصعوبات فأغلب اعبديدة، اؼبقاربة يف الفرس مربطويعترب التقومي 

 ناذبة الصعوبات وىذه اؼبقاربة، ىذه وفق التقومي يف اؼبوجودة للتعقيدات نظرا وذلك العنصر، اهبذ

 وجود صعوبة عن فضال اجملاؿ، ىذا يف اؼبعلموف يتلقاه الذين التكوين الضعف عن أساسا

 اؼبقاربة تطبيق يف شرعوا اؼبعلمٌن جل أف علمنا إذا خاصة اؼبوضوع، ىذا يف يتحكموف مفتشٌن

 من طويل لردح القديبة باؼبقاربة التدريس وفبارسة التكوين مؤسسات من زبرجهم بعد اعبديدة
 :قبد بالكفاءات اؼبقاربة وفق التقومي تطبيق يف اؼبعلموف يواجهها اليت الصعوبات أبرز ومن الزمن،

 الوضعية بالذكر، ولبص بالكفاءات اؼبقاربة وفق التقومي يف األساسية اؼبصطلحات فهم عدـ -

 .اؼبوارد ذبنيد الكفاءة، مستوي اإلدماج، مشكلة،
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 التطبيق بينما فقط، اؼبقاربة اسم يف التغيًن فأصبح باألىداؼ، اؼبقاربة خلفية على التقومي تطبيق -

 .تغيًن دوف بقي

 .اؼبقاربة متطلبات وفق وتقنينو االمتحاف بناء صعوبة -

 .التصحيح سلم بناء صعوبة -

 .بينها والتفريق واؼبؤشرات اؼبعايًن استخراج صعوبة -

 :الجزائري التربوي النظام ف  بالكفاءات الم اربة تيبيق آفاق -2-23
 لتطبيق فإنو لذا مكثفا، وربضًنا دقيقا إعدادا بتطلب اؼبناىج صياغة يف كمقاربة الكفاءات اعتماد إف

 يبكننا الشروط ىذه أىم بٌن ومن العملية، بإقباح كفيلة الشروط من ؾبموعة توفر من بد ال اؼبقاربة ىذه

 :يلي ما ذكر
 .الرتبوي النظاـ عليها يتوفر اليت والبشرية اؼبالية واؼبوارد واإلمكانات اػبصائص مراعاة -

 على تقع الذين اؼبعلمٌن خاصة وبصفة اؼبستويات، كافة على البشري العنصر بتكوين االىتماـ -

 .اعبديد اؼبنهاج تنفيذ مهمة عاتقهم         
 .أمامو اؼببادرة ؾباؿ وفتح حركية أكثر وجعلو النمطية القيود من اؼبعلم ربرير -

 خاللو من التأكد يتم نوعي تكوين خالؿ من وذلك التقويبية األمباط كافة على اؼبعلمٌن إعداد -

 .اعبديدة اؼبقاربة مع يتناسب دبا وتطبيقها األمباط ىذه استيعاب على

 التقومي يف استعماال األقل الوسائل إىل وبيداغوجية واضحة بصفة التقويبية الوسائل توسيع -

 مثل والالصفية، الصفية التلميذ أداءات بتقومي اؼبرتبطة الوسائل تلك خاصة وبصفة التقليدي،

 .احملققة الكفاءات وسجل اؼبالحظة

 يف يوظفها كفاءات من إليو وبتاج ما نفهم حه للتلميذ اؼبدرسية غًن اغبياة على أكثر التفتح -
 .اليومية حياتو

 اعبديدة اؼبقاربة تطبيق يف تعرتضهم اليت اؼبشاكل ومراقبة اؼبعلمٌن ألداءات اؼبستمرة اؼبتابعة -

 .ذلك األمر تطلب كلما الالزمة التعديالت إدخاؿ وبالتايل

 .اؼبطلوب اؼبستوي ربقيق يف للمعلم دعما يكوف كفؤ، تربوي إشراؼ ربقيق على العمل -

 ستكوف ارذباليا، قرارا حينئذ قىبفت اؼبقاربة، ىذه لتطبيق قباحا نتوقع ال فإننا الشروط، ىذه توفر وبدوف

 (55-52)ػبضر لكحل، ص  .اعبزائري الرتبوي النظاـ مستقبل على وخيمة نتائجو
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 ::طةخ

تناولنا يف ىذا الفصل ـبتلف تعريفات الكفاءة والفرؽ بينها وبٌن الكفاية كما عرفنا الكفاءات التدريسية 
وأشرنا إىل تصنيفاهتا يف األدب الرتبوي  وتصنيفها يف الدراسة اغبالية ختاما بوسائل قياس الكفاءات 

تناولنا يف ىذا الفصل بيداغوجية اؼبقاربة بالكفاءات تعريفها واػبلفية العلمية البيداغوجية ، كما التدريسية
 بالكفاءات، اؼبربرات اؼبقاربة إىل االنتقاؿ مربرات طرؽ التدريس باؼبقاربة بالكفاءات ٍبؽبا، خصائصها 



 الفصل الثاني:                                                                  الكفاءات التدريسية
 

 
50 

 الرتبوي النظاـ يف بالكفاءات اؼبقاربة تطبيق اعبزائري باإلضافة إىل  صعوبات الرتبوي بالنظاـ اػباصة

 .اعبزائري الرتبوي النظاـ يف بالكفاءات اؼبقاربة تطبيق اعبزائري ختاما  بآفاؽ
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 : تمهيد
تعد الًتبية ادليدانية العملية حجر الزاوية يف برنامج إعداد وتأىيل ادلعلمُت , فهي دتثل التطبيق العملي 
للمهارات واخلربات النظرية اليت اكتسبها الطالب خالل التحاقو بكلية الًتبية حتت إشراف كلية الًتبية 

ت كفاءاة العملية على التطبيق الفعلي للدليدانيوتركز الًتبية ا ,وبالتعاون مع ادلدارس ادلضيفة للطالب ادلعلم 
ما قبل تنفيذ التدريس كالتخطيط , وصياغة األىداف التعليمية وكيفية حتقيقها  كفاءاتالتدريسية بدءاً من  

, مرورًا مبهارة التنفيذ كفن طرح األسئلة والضبط الصفي , واستخدام تقنيات التعليم, وأمهية التنوع يف 
يات التدريس وادلثَتات وصواًل إىل مهارة بناء االختبارات وأدوات التقومي وكيفية تنفيذىا استخدام اسًتاتيج

عملياً إضافة إىل ما يكتشفو الطالب ادلعلم من اجتاىات إجيابية حنو مهنة التدريس وبادلرور مبشكالت تربوية 
 .وطرح احللول ادلناسبة ذلا
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 : بية العمليةمفهوم التر  -3-1
فًتة من التدريس ادلوجو الذي خيرج فيو الطالب ادلعلم يف اجملال التطبيقي يف مدرسة من  ية العمليةعترب الًتبت

من  هبايتعلق  على تدريس مادة الًتبية البدنية والرياضية وكل ما دربمدارس التعليم العام, ويقوم خالذلا بالت
     (062, ص 0222)حلمي,  النواحي اإلدارية .

الفًتة الزمنية ادلفتوحة أو ادلغلقة اليت دتنح للطالب )ادلعلم( بغرض االحتكاك يف  يى بية العمليةالًتبإن 
ىواية من خالل تطبيق مكتسباتو من خربة ودراية نظرية وعملية يف رلال  الوسط الذي اختذ منو مهنة أو

هيأ ألداء الدور ادلنوط بو وعليو ويصبح م ادلًتبصختصصو ومن خالل التطبيق العملي والنظري تزداد كفاءة 
فان الًتبص خيتلف من حيث الفًتة الزمنية , فقد تكون : قصَتة, متوسطة أو طويلة . ويرتبط ذلك 

 (20, ص 0996)عياش,  مغلقة . بادلنهاج ادلقرر , وقد تكون مفتوحة أو
 أهمية التربية الميدانية العملية :  -3-2

ة ادليدانية العملية تعد العمود الفقري لربامج كليات الًتبية وحجر األساس جيمع خرباء الًتبية على أن الًتبي
يف إعداد وتأىيل ادلعلمُت فهي عصب اإلعداد الًتبوي للطالب ادلعلم, وتنبع أمهيتها من أمهية األىداف 

وتتجلى  اليت تسعى لتحقيقها, ومدى انسجامها مع االجتاىات الًتبوية ادلعاصرة يف إعداد وتأىيل ادلعلمُت,
 أمهيتها يف :

تعد الًتبية ادليدانية العملية حلقة الوصل بُت اجلانبُت األساسيُت يف عمل كليات الًتبية اجلانب  -
 األكادديي, واجلانب الًتبوي. 

تعد الًتبية ادليدانية العملية ادليدان احلقيقي الذي ينشأ من خاللو االجتاه الفعلي للطالب حنو مهنة  -
 التعليم .

 تتيح للطالب ادلعلم التدريب الفعلي لألنشطة اليت تساعد على إجناح عملييت التعليم والتعلم  -

 تتيح للطالب ادلعلم ادلرور مبشكالت ادليدان الًتبوي واإلسهام باقًتاح لتلك ادلشكالت . -

من خالذلا يتعرف الطالب ادلعلم على ادلنهاج ادلدرسي فيدرك نواحي القوة والضعف يف بعض  -
 بو ويقًتح احللول.جوان

 توفر للطالب ادلعلم فرصة تطبيق ادلفاىيم وادلبادئ والنظريات الًتبوية اليت درسها يف الكلية.  -

تعزز لدى الطالب ادلعلم توطيد العالقة مع إدارة ادلدرسة, وأعضاء ىيئة التدريس والتالميذ, وأولياء  -
 األمور, وكيفية التعامل معهم .
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 علم التعرف على سلوك التالميذ واستجاباهتم التدريسية ادلختلفة.هتيئ فرصة جيدة للطالب ادل -
تتييييييح للطاليييييب ادلعليييييم اكتسييييياب ادلهيييييارات الًتبويييييية ادلتنوعييييية بصيييييورة تدرجييييييية حييييييث يتعيييييرف عليييييى  -

 مشكالت مهنتو واألخذ بيده إىل التأقلم والتكيف .

التأىيلي, وادلدارس وعملها التطبيقي دتثل العالقة الوثيقة بُت كليات الًتبية يف عملها األكادديي  -
 (20, ص 0200)درويش,  .ففيها يتعرف طالب اليوم ومعلم الغد على متطلبات مهنة التعليم

 (99, ص 0996)راشد,  اكتساب مهارة مراعاة الفروق الفردية بُت التالميذ. -

)راشد,  التالميذ.تدريبو على مهارة تذوق الفكاىة واستخدامها يف الوقت ادلناسب للحد من ملل  -
 (96-99, ص 0996

 :ية العمليةأهداف الترب-3-3
 : ية العمليةلترباألهداف العامة ل-3-3-1
بُت معهد الًتبية البدنية والرياضية وادلؤسسات التعليمية اليت جيري فيها  الًتبية العمليةتوزيع زلتوى  إن

توافق وتكامل لذلك نالحظ توزيع اخلربات حيث تشارك فيو ىذه األخَتة وادلعاىد يف الًتبص يعد اجيايب, 
من حيث ادلادة وادلستوى وطرق التعلم والتعليم لتتناسب مع استعدادات  علمُتالتعليمية عند الطلبة ادل

, وىذا يتطلب أن يعاد النظر يف تركيب "البنية التعليمية" مبا يوفر القدر وقدرات وميول وظروف وخلفيات
ويسمح ذلم بإتباع أمناط متعددة من  علمُتحبيث يتسع رلال العمل أمام ادل الكايف من ادلرونة والواقعية

 األعراف الًتبوية أثناء الًتبص.
من  منذ البداية حنو دتكُت الطالب ادلعلم الًتبية العمليةوعلى ىذا األساس البد من توجيو وبناء برامج 

ق روح ادلبادرة واالبتكار فيو, خاصة التعرف على طرق التعليم, والبحث عن مصادر ادلعرفة واخلربة وخل
 .إجياد ادلواقف التعليمية اليت تتطلب الًتكيز وحسن التصرف

 الواقع الًتبوي واألىداف ادلرسومة من قبل الوزارة, وىي كالتايل : الًتبية العمليةساير تجيب أن 
 .تعليم الفعاليات واأللعاب الرياضية ادلختلفة 

  دتثل ادلدرسة يف سباقاهتا اخلارجية.تشكيل الفرق الرياضية اليت 

 .تشكيل الفرق الرياضية وتنظيم ادلباريات بينهم 



ية العمليةالفصل الثالث:                                                                 الترب  
 

 
54 

  ,)السامراين و قاسم واذلدف من ىذا كلو ىو خلق روح التنافس بُت ادلدارس األقسام داخل الثانويات.
  (29, ص 0991

 تكمن فيما يلي : للًتبية العمليةومما تقدم ديكن القول أن األىداف العامة 
 على النهمة اخلاصة اليت يؤديها. ية العمليةتزويده بادراك عام دلعٌت الًتبية, والًتب 

  اذلدف ادلنشود  إىلحث كل مًتبص على قبول نصيبو من ادلسؤولية وبذل كل اجلهود قصد الوصول
 بصورة سليمة وحسنة.

  أفضل النتائج.االتفاق على الوسائل الًتبوية وحسن استغالذلا, واليت تؤىل إىل الوصول إىل 

 ومساعدهتم على أن ديكنوا أنفسهم من التعرف على حاجياهتم وحتليل  حث الطالب ادلعلمُت
 مشاكلهم, والتقدم يف النمو ادلهٍت واالستمرارية فيو.

فكريا  علمعٍت ممارسة ادلبادئ وادلهارات واألساليب اليت تعلمها اليت تعلمها الطالب ادلت ًتبية العمليةفال
 وعمليا وتربويا أثناء وجوده يف اجلامعة أو ادلعاىد خالل الدراسة.

 : ية العمليةألهداف الخاصة للتربا-3-3-2
البناء ادلتكامل ادلكون من احملتوى وتسلسل النتائج لدراسة الطالب السابقة,  ية العمليةيعترب اذلدف من الًتب

اىد أو اجلامعات. إن أمهية ذلك ىي تعرف الطالب على تعلمو خالل سنوات دراستو يف ادلع ذتة تطبيق ما
عملو يف ادلستقبل وحتقيق ىدف ادلعهد يف اإلعداد. واذلدف الرئيسي من ىذا ىو تنظيم الربامج يف ادلعهد 

التطبيق النظري  إىلبشكل حيقق للطلبة الربط بُت الناحيتُت النظرية والعملية كوحدة متكاملة ومن ىنا نصل 
عن طريق االعتماد على النفس . وخالل العرض العلمي حي الًتبوية ومعرفة كيفية استعماذلا وجتسيد النوا

يف الدروس, وباستخدام الطرق الًتبوية والنفسية والتعليمية ونتيجة التحليل التعليمي والوضع الًتبوي يكون 
 بصورة عامة. الطالب يف موقع يستطيع فيو تقييم الربط ادلشًتك بُت الواقع احلايل وادلستقبل

لطالب معاىد الًتبية البدنية والرياضية ىو الوسيلة ادلثلى لتحقيق أىداف  ية العمليةومبا وان منهاج الًتب
الًتبية, ذلك ألنو يعمل على تررتة األىداف يف شكل سلوك وممارسة فعلية يعمل على تطبيقها الطلبة 

االىتمام على تطوير الطلبة ورفع شعار تطوير  الذين ىم اجليل الواعي ذلذه اجملتمع فال بد من أن ينصب
 ادلنهج.
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ىي عملية دتكُت الفرد  وإمنامل تعد عملية تزويد الفرد بقدر ثابت من ادلعلومات  ية العملية"ان عملية الًتب
مت تدريب نفسو, بنفسو )التعليم الذايت( وتنمية قدراتو على كيفية اكتساب ادلعلومات ادلتنامية ادلتطورة 

على عدة  علملذلك نالحظ حصول الطالب ادل (01, ص 0991)السامراين و قاسم,  مستمرة "بصورة 
وبنجاحو يف مواقع العمل واكتسابو خلدمات متقدمة وإدخاذلا دريس خربات من خالل إجرائو لعملية الت

 .دريسوعند تقومي عملية ت
 :ية العمليةأسس ومبادئ الترب -3-4

 اليت تستند عليها الًتبية العملية لتحقيق أىدافها ادلنشودة ومن أمهها ماىناك رلموعة من األسس وادلبادئ 
 يلي:
  اعتبار الًتبية العملية ادليدانية جزءا أساسيا من مكونات برامج إعداد األستاذ حيث يهدف إىل إفساح

والقيام  اجملال أمام الطالب ادلًتبص كي يتعرف على واقع العملية التعليمية وخيترب قدرتو على التدريس
 بأدوار األستاذ ادلختلفة.

  نوفر اإلمكانيات ادلادية والبشرية مثل األستاذ ادلشرف واألستاذ ادلتعاون وادلسؤولُت يف الكلية ومدرسة
التدريب وادلكافآت ادلالية ادلناسبة أمور ضرورية لنجاح الًتبية العملية ادليدانية وحتقيق األىداف 

 ادلنشودة.

 دانية ضرورية للوصول إىل األىداف ادلسطرة.الًتبية العملية ادلي 

  التخطيط ادلسبق والفعال للًتبية العملية من قبل ادلسؤولُت وادلشرفُت واختيار ادلدارس ادلتعاونة وادلتفهمة
 لدور الًتبية العملية يف رلال إعداد األستاذ من األمور اذلامة لتحقيق األىداف.

 : ية العمليةمراحل الترب -3-5
تعد مرحلة ادلشاىدة جزءاً مهماً من برنامج الًتبية ادليدانية,  : المشاهدة )المالحظة( مرحلة -3-5-1

ويطلب من الطالب ادلعلم القيام بعملية ادلشاىدة الفعلية للبيئة ادلدرسية على طبيعتها, والبيئة الصفية يف 
 معاملها وواقعها وسلوك الطالب وتفاعالهتم مع ادلعلم ادلتعاون, هبدف:

 .التعرف إىل اجملتمع ادلدرسي واإلمكانات ادلتوافرة يف ادلدرسة 
 .مساعدة الطالب ادلعلم على التكيف مع اجلو ادلدرسي اجلديد 

 .إتاحة الفرصة للطالب ادلعلم لتعلم كيفية التصرف يف مواقف تعليمية يشاىدىا أثناء عملية ادلشاىدة 
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 وبذلك يكون مستعداً دلواجهتها أثناء التدريس؛ ليستفيد ربط ما تعلمو نظرياً مبا يشاىده أثناء ىذه الفًتة ,
 الطالب ادلعلم من أساليب ادلالحظة وادلشاىدة يف ادلستقبل.

 .إكساب الطالب ادلعلم يف ىذه الفًتة اجتاىات اجيابية حنو مهنة التعليم 
  واجتاىاهتم...التعرف إىل خصائص منو تالميذ ادلرحلة اليت يتدرب فيها الطالب ادلعلم وسلوكهم 
 .(02, ص 0200)درويش,  إكساب الطالب ادلعلم مهارات التقومي الذايت 

يف ىذه ادلرحلة يكون الطاليب ادلعليم قيد ىييئ نفسيياً وعقليياً بعيد أن  : التدريس الفعلي مرحلة -3-5-2
شاىد البيئة ادلدرسية, والبيئة الصفية وأصبح أكثر تركيزاً لعناصر ادلوقف التعليمي من خالل مشياركتو العمليية 

ة وتشييمل يف مرحليية ادلشيياىدة ومل يبييقو لييو سييوى التطبيييق العملييي الفعلييي وقيامييو بالتييدريس داخييل البيئيية الصييفي
 ىذه ادلرحلة:

يقوم يف ىذه ادلرحلة األوىل من التدريب الفعلي مبشاركة ادلعلم ادلتعاون يف تنفيذ بعض  المرحلة األولى:
ادلهام التعليمية كإعداد الدروس كتابياً وتنفيذ بعضها ومناقشتها مع الطلبة, وتصحيح الواجبات, وإعداد 

تعاون إىل حد كبَت وفق توجيهات ادلشرف الفٍت.الوسائل التعليمية بالتعاون مع ادلعلم ادل  
وتعد آخر مراحل الًتبية ادليدانية التنفيذية بالنسبة للطالب ادلعلم وفيها يكون الطالب  المرحلة الثانية:

 مسؤوالً مسؤولية كاملة عن تنفيذ رتيع ادلهام والنشاطات التعليمية اليت يتطلبها ادلوقف التعليمي.
يجب مراعاتها في هذه المرحلة: ومن أهم األمور التي  

 .)التأكد من أن الطالب ادلعلم قادر على التخطيط )اإلعداد الفاعل للدروس 
  حاجة الطالب إىل التوجيهات ادلكثفة من قبل ادلشرف الفٍت وتكثيف الزيارات ادليدانية بداية ىذه ادلرحلة

 لالطمئنان على سَت العملية التعليمية للطالب ادلعلم.

 حصة وتقدمي التوجيهات وادللحوظات بعد كل زيارة. تقييم كل 

  هناية ىذه ادلرحلة يتم التقومي النهائي للًتبية ادليدانية باستخدام أمنوذجُت األول خاص مبدير ادلدرسة
 (09, ص 0200)درويش,  ويشارك فيو ادلعلم ادلتعاون وحبضور ادلشرف الفٍت.

 : علماإلعداد األكاديمي والمهني للطالب الم -3-6
 : المعلماإلعداد األكاديمي للطالب  -3-6-1

تعترب رلوعة ادلقررات الدراسية اليت يدرسها الطالب داخل معاىد الًتبية, وأساليب تدريس وتقومي ىذه 
خترجو من ادلعهد  ادلقررات ىي عملية معدة أكاددييا للتدريس, مثل ىذه ادلقررات أو بعضها للطالب عند
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الذي تعطى على أساسو مواد ومقررات وأساليب تدريس اإلعداد األكادديي  ويصبح مدرسا, وادلستوى
 يتحدد مبستوى ادلرحلة اليت سيقوم مدرس ادلستقبل بالعمل فيها.

وعليو فان اإلعداد األكادديي اذلدف منو ىو أن يتفهم الطالب ادلًتبص كل حيثيات وأساسيات ادلادة 
لى أحسن وجو أو ادلواد الدراسية اليت سيتخصص يف تدريسها الدراسية تفهما يساعده على القيام بعملو ع

مستقبال, أي أن اإلعداد األكادديي اجليد سيجعل مدرس ادلستقبل متمكنا من مادة ختصصو وىذا التمكن 
 لو آثار اجيابية ىامو.

 : علمالم للطالبالمهني  اإلعداد -3-6-2
وادلهارة العالية اليت حيتاجها مدرس ادلستقبل يف اإلعداد ادلهٍت للتدريس ىو اكتساب ادلعرفة الصحيحة "

 ."أصول مهنة التدريس وأوضاعها وأساليبها حىت يتمكن من التعامل الفعال الناجح يف عملية التعليم
 (19, ص 0996)راشد, 

 إن ىذا اإلعداد يشمل جانبا نظريا مرتبطا بالدراسات ادلهنية النظرية, يف علوم الًتبية وعلم النفس, وأيضا
يف مواجهة الواقع  علمذي جيعل الطالب ادلال "الًتبية العملية"جانبا عمليا متعلقا بالتدريب العملي ادليداين 

 التعليمي ويضع قدراتو على زلك التجربة.
 : بية العمليةإعداد وتحضير الواجبات أثناء الترب -3-7

للمكان الذي يعمل فيو, يقوم باالتصال بادلدرس ادلشرف عن الًتبص يف ادلدرسة  علمبعد معرفة الطالب ادل
أو مدير ادلدرسة الذي يوجهو إىل ادلشرف وبعد ذلك تتم ادلناقشة مع ادلشرف اجلديد حول خطة العمل 

 ومعرفة بعض اجلوانب اذلامة بادلدرسة مثل:
 يذ.االطالع على األجهزة واألدوات وحجم الساعة وعدد التالم 

 .معرفة أعمار التالميذ وخلفياهتم الرياضية يف السنوات السابقة 

 .معرفة مستوى التالميذ لكل صف 

 .معرفة نوع األلعاب الرياضية اليت دتارس يف ادليدان الدراسي حسب ادلراحل 

 .معرفة اخلطط السابقة والنقاط الرئيسية ألسس الًتبية والتعليم 

  مؤىالت التنظيم للمدرسة.الشروط ادلناسبة للتدريب ومعرفة 
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الربنامج  اخلطة الالزمة وادلناسبة حملتوى بإعدادوبعد احلصول على ادلعلومات الكافية, يقوم الطالب ادلًتبص 
اخلاص لكل مرحلة مث تتبلور على شكل وحدات يتم إلقاؤىا وتلقينها للتالميذ حتت إشراف ادلدرس الذي 

 يقوم بالتقييم والتقومي لكل درس يقوم بو الطالب ادلًتبص مباشرة بعد إلقائو.
 : علمالصفات الضرورية للطالب الم -3-8
 .أن يكون صبورا من ناحية تعليم التالميذ 

 ون لو القدرة على وضع اخلطط وبرامج الًتبية البدنية والرياضية حبيث يصل إىل حاجات وميول أن تك
 التالميذ.

 .أن يتصف باخللق اجليد وبروح رياضية عالية جتعلو يتقبل النقد البناء وكذلك تقبل الواجبات 

 .جيب عليو فهم طبيعة التالميذ الذين يدرسهم 

 عاون مع اآلخرين من ادلًتبصُت واذليئة التعليمية يف ادلدرسة.البد أن يتميز الطالب ادلًتبص بالت 

 .يستطيع إدخال السرور إىل قلوب اآلخرين ويغَت حاالت الغضب وادللل 

 .أن يكون ذا شخصية مثالية جتعلو زلل احًتام اآلخرين 

 .توفَت القيادة الرشيدة والفعالة ألجل حتقيق األىداف ادلطلوبة 

 ة البدنية والرياضية بطريقة علمية.قياس وتقومي برامج الًتبي 

 : التربوية شرفواجبات الم -3-9
بذاتو البد أن يكون خبَتا وملما مبهنة التعليم ومشاقها حاضرا لتقدمي نصائحو الراشدة وإعطاء  ؤطرإن ادل

ذتار جتاربو للطلبة ادلًتبصُت, ويكون أكثر اجيابيا إذا كان ملما بأحوال ادلراحل اليت يتم فيها الًتبص ومطلعا 
 عادلا بشؤون الًتبية والتعليم ونفسية الطلبة ومن واجباتو :

 ابع عملية التوجيو منذ بداية مرحلة الًتبص لكي يلم مبستوى الطلبة ويقف على األخطاء الشائعة أن يت
عندىم والفوارق الفردية وحثهم على تالقي نقاط الضعف ورفع مستواىم حسب ادلرحلة اليت يثبت 

 عملهم فيها.

 ص بصورة علمية لكي ترشيد األسس النظرية يف طرق التدريس وجعل الطلبة ديارسوهنا يف مرحلة الًتب
 تفي باحتياجات الطلبة ادلًتبصُت عندما يوزعون على أماكن عملهم األصلية.
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  حتليل الصعوبات والعوائق اخلاصة بعملية الًتبص وادلتواجدة يف مدارسنا ومصارحة الطلبة من خالل
 حلقات دراسية وتنويرىم بوسائل حلها والتغلب عليها.

  احمليط اجلديد الذي ديارس فيو بكورة أعمالو ادليدانية, وتوثيق الصلة مساعدة ادلًتبص يف دراسة وتفهم
 بينو وبُت ادلدرسة وادلدرسُت اإلدارة واجملتمع احمليط بو.

 .حث طلبتو على ختطيط مالعب ادلدرسة, وحتضَت اللوازم اليت تعينو على تنفيذ درسو 

 بداع يف اختيار األلعاب ادلناسبة تصحيح كراس حتضَت الدروس ومالئمتها للمرحلة وتشجيع نواحي اإل
 وجتديد أسلوب إخراج الدرس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ية العمليةالفصل الثالث:                                                                 الترب  
 

 
60 

 :خالصةال
مراحلو بدءا  إىلتطرقنا يف ىذا الفصل اىل تعريف الًتبص وأىدافو العامة واخلاصة, وأسسو ومبادئو مث انتقلنا 

مرحلة التدريس  إىلمبرحلة التدريس ادلصغر مث اىل مرحلة ادلشاىدات احلية داخل مدرسة التطبيق مرورا 
واجبات الطلبة أثناء الًتبص ادليداين باإلضافة  إىلالفعلي مث مرحلة التقومي والنقد البناء مث ذكرنا أمهيتو نزوال 

ويف النهاية درسنا العالقة ادلوجودة بُت معهد الًتبية البدنية إىل األسس الالزمة إلجناح العمل ادليداين 
 والرياضية ومديرية الًتبية لوالية مستغاًل.
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 خاتمة :

فيه إىل الفصول النظرية للدراسة  نااإلطار النظري أو املفامهي للدراسة حيث تطرق بابيف هذا ال ناتناول
ول واليت قسمنها إىل أربعة فصول حبسب متغريات الدراسة فكانت على النحو التايل: يف الفصل األ

احلديث يف الفصل الثالث  كانيف الفصل الثاين الكفاءات التدريسية و  نافيه اىل التقومي بينما تناول ناتطرق
 .ية العمليةعن الرتب
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 مدخل:

وبناءا عليه مت تقسيم   املطروحة البحث مشكلة معاجلة فيه يتم حيث البحث لب بابال هذا يعترب
الباب إىل فصلني حيث نتناول يف الفصل األول منهجية البحث واإلجراءات امليدانية أما الفصل الثاين 

مث اإلستنتاجات ومناقشة الفرضيات وبعض اإلقرتاحات   فسنخصصه لعرض وحتليل ومناقشة النتائج
 والتوصيات مع اخلالصة العامة. 
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 تمهيد:
 بيانات وحتليل مجع يف ادلستخدمة العملية واإلجراءات اخلطواتإن شاء اهلل   الفصل ىذايف   تناولن

 بنائها طريقة ، ادلعطيات مجع يف ادلستخدمة واألداة ، ةراسالد وعينة ، ادلنهج حيث من ، سةراالد

 وكيفيةانة ستباإل تطبيق ءاتوإجرا ،)وادلوضوعية  والثبات الصدق( هبا تتمتع اليت السيكومًتية واخلصائص

 .النتائج حتليل يف ادلستخدمة اإلحصائية األساليب مث ، ادلعطيات مجع
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 الدراسة اإلستطالعية: -1
طلبة مت فصلهم عن الدراسة  (02)بلغ عددىم  األساتذةأجريت الدراسة اإلستطالعية على رلموعة من 

 األساسية وترمي الدراسة اإلستطالعية إىل حتقيق األىداف التالية :
  ادلناسب الزمن ومعرفة تعليماهتا وسالمة عباراهتا وضوح ومدى األدوات، صالحية من التحقق -

 .ألجرائها وادلتطلب
 .)والثبات لصدقا( لألداة السيكومًتية اخلصائص حساب -
 الوقوف على حنواحي القصور يف األداة هبدف تعديلها قبل إجراء الدراسة األساسية. -
 منهج البحث: -2

يرتبط استخدام الباحث دلنهج دون غريه بطبيعة ادلوضوع الذي يتطرق إليو و يف دراستنا ىذه و لطبيعة 
 األسلوب ادلسحي.بادلنهج الوصفي  اعتمدناادلشكلة ادلطروحة 

شرفني على الطلبة رياضية ادلالبدنية و ال أساتذة الًتبيةمن  تكون رلتمع البحث مجتمع البحث: -3
 .أستاذ 25بثانويات مدينة مستغاًل والذين بلغ عددىم  ادلعلمني

من أجل الوصول إىل نتائج أكثر دقة و موضوعية ومطابقة للواقع قمنا باختيار عينة  عينة البحث: -
 الرياضية الًتبية البدنية و أساتذة مشلتو  متثل اجملتمع األصلي، لكيالبحث من اجملتمع بطريقة عشوائية 

من   %48بنسبة   أستاذ 22مستغاًل و كان حجم العينة  مدينة بثانويات ادلشرفني على الطلبة ادلعلمني
 واجلدول التايل يوضح توزيع العينة :اجملتمع الكلي 

 يوضح توزيع العينة(: 02جدول رقم )                                 

 عدد الطلبة المتربصين        عدد أساتذة التربية البدنية الثانوية                 

 30 30 -تجديت  -إدريس سنوسي 

 30 30 محمد خميستي

 30 30 -صلمندر  -محمد أوكراف 

 30 30 بن قابلية صليحة

 30 30 جويلية 30متقن 
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 30 30 بن قلة تواتي

 30 30 -خروبة  - بن زازة مصطفى

 30 31 بن جياللي الغالي

 31 31 زروقي الشيخ

 30 30 متقن أول نوفمبر

 03 01 المجموع             
 مجاالت البحث: -4
ثانويات مدينة موزعني على  أستاذ تربية بدنية ورياضية 22و يتكون من  المجال البشري: -1 -4

 مستغاًل.
 الدراسة بثانويات مدينة مستغاًل.أجريت  المجال المكاني: -4-0
 2628 نوفمربشهر أشهر من  60شرعنا يف اجناز ىذا البحث يف مدة قدرىا  المجال الزماني: -4-0

 .2625حىت أواخر شهر ماي 
 ضبط متغيرات البحث: -5
، ص 2111)عالوي، راتب، :  إن ادلتغري ادلستقل ىو عبارة عن السبب يف الدراسة المتغير المستقل 

 .التقوميو يف دراستنا ادلتغري ادلستقل ىو  (221-226
 أداء الطلبة ادلعلمني: ىو نتيجة ادلتغري ادلستقل و يف ىذه الدراسة ىناك متغري واحد تابع ىو المتغير التابع 
 .لكفاءات التدريسيةل

 أدوات البحث: -6
إعداد إستبانة لقياس  مت الدراسةبعد مراجعة األدب الًتبوي والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع  

 )ادللحق رقم ( وقد اشتملت اإلستبانة يف صورهتا األولية للكفاءات التدريسية  علمنيمستوى أداء الطلبة ادل
كفاءة ،   (20)كفاءات ، زلور التنفيذ  (09)زلاور ىي : زلور التخطيط 2فقرة موزعة على  25  على

كفاءات ، زلور اإلتصال والتفاعل الصفي مع    (06)ةكفاءات ، زلور الشخصي  (08)زلور التقومي 
كفاءات ليتم عرضها بعد ذلك على رلموعة من احملكمني من أعضاء ىيئة التدريس مبعهد   (09)التالميذ 

دلعرفة صدقها الظاىري ومتدى مالئمة العبارات للمحاور  )ادللحق رقم (الًتبية البدنية والرياضية مبستغاًل 
وقد مت أخذ ادلالحظات بعني اإلعتبار   التأكد من وضوح الكفاءات وسالمتها اللغويةاليت وضعت فيو كذا 
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ليتم بعد ذلك إجراء الدراسة اإلستطالعية وعلى ضوئها مت  إجراء بعض التعديالت مبا يتناسب مع أىداف 
        )ادللحق رقم(البحث لنخرج باإلستبانة النهائية كما ىو موضح يف 

 لألداة موضع الدراسة: )الخصائص السيكومترية(األسس العلمية  -7
 :صدق األداة 

 :)صدق المحكمين(الصدق الظاهري 
للتأكد من صدق االداة والذي يعد من أىم الشروط الواجب توفرىا يف األداة اليت تعتمدىا أي دراسة 

من أعضاء  والصدق ىو أن تقيس االداة فعال ما وضعت لقياسو وذلذا الغرض مت عرض األداة على رلموعة
وأشاروا مجيعا أن األداة تقيس ما وضعت من  )ادللحق رقم(ىيئة التدريس مبعهد الًتبية البدنية والرياضية 

 أجلو.
 الصدق الذاتي:

وىو صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء  
 (225، ص 1791)فؤاد،  .القياس

 :الذايت حبساب اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االختبار، وذلك كما يليويقاس الصدق 

لثباتا √معامل الصدق الذاتي =    

 وىذا يعين أن اإلستبانة صادقا ذاتيا. 79.0=       √=  حيث كان معامل الصدق الذايت لإلستبانة
 :ثبات األداة 
 عطيت أن األداة " بثبات يقصد و القياسأدوات  تقنني عملية يف الصدق بعد الثاين العامل الثبات يعترب

)عبد اللطيف "  األفراد نفس وعلى الظروف نفس حتت مرة من أكثر تاستخدم ما إذ النتائج نفس
وقد مت التأكد من ثبات األداة عن طريق تطبيق وإعادة تطبيق  (19، صفحة 9191زلمد السيد، 

من خارج  أساتذة 20قوامها ساتذة اإلختبار حيث مت تطبيق األداة يف صورهتا األولية على رلموعة من األ
يوما، مث قام  (15)عينة الدراسة األساسية مث أعيد تطبيقها على اجملموعة نفسها بفاصل زمين قدره 

على  طالبانب اإلرتباط بني التطبيقني األول والثاين باستخدام معادلة بريسون وحصل الالطالبان حبسا
 معامالت الثبات التالية:
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 يبين معامالث الثبات لألدة موضع الدراسة (03)جدول رقم
 مستوى الداللة ر الجدولية معامالت الثبات محاور اإلستبانة

 2910 كفاءات التخطيط

29.0 2920 
 2910 التنفيذكفاءات 

 2919 كفاءات التقويم
 2900 الكفاءات الشخصية

 2911 كفاءات اإلتصل والتفاعل مع التالميذ
 .291 األداة ككل

                    

 .وىوما يعين أن اإلستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية 6970يشري اجلدول إىل معامل ثبات اإلستبانة والذي بلغ 
  الدقة من بد ال لذلك الثبات يف تؤثر اليت ادلشاكل أكثر من ادلوضوعية تعترباألداة:موضوعية 

 أو احملكم حترر مدى ىي عالوي حسن زلمد يعرفها و النتائج وتسجيل االختبار إجراء يف ادلتناىية

 (9.1، ص .910)عالوي، نصر الدين، كالتحيز  الذاتية العوامل من الفاحص
 حبثنا يف ادلستعملة األداةباإلضافة إىل أن   إذ ال مصلحة لنا فيو إجتناب التحيزوقد حرص الطالبان على 

 األساتذة ادلشرفني على ةنااالستب بتوزيع الباحث قام ذلك على زيادة وواضحة سهلة و مفهومة فقرهتا كانت

 أساس على ادلشرفنياألساتذة  عامة لدى مفهومة التأويل، و الصعوبة و التعقيدات من خالية أهنا تبني و

 .بادلوضوعية تتميز اإلستبانة أن نستنتج ذلك كل

 تصحيح اإلستبانة:

زلاور ىي : التخطيط، التنفيذ، التقومي، الشخصية، اإلتصال  2فقرة موزعة على  (46)تضمنت اإلستبانة 
، حيث جييب األساتذة ادلشرفون على عبارات اإلستبانة عن طريق إختيار واحدة من والتفاعل مع التالميذ

يؤديها بدرجة مقبولة، يؤديها بدرجة ضعيفة،  يؤديها بدرجة جيدة،(أربع خيارات ىي على التوايل : 
. وبناءا عليو يتم احلكم على األداء ككل من  )1، 5، 3، 2 (وتعطى الدرجات كالتايل:  )اليؤديها 

 للدرجات كما ىو موضح يف اجلدول اآليت: الوسط ادلرجحل خال
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 يوضح طريقة تصحيح اإلستبانة (04)جدول رقم 

 مستوى األداء محاور اإلستبانة

   16ــ جيد ــ   12ــ مقبول ــ   8ــ ضعيف ــ   4 للدرجات الوسط المرجح كفاءات التخطيط

   57ــ جيد ــ   75ــ مقبول ــ 88ــ ضعيف ــ91للدرجات  الوسط المرجح كفاءات التنفيذ

   84ــ جيد ــ   44 ــ مقبول ــ  97  ــ ضعيف ــ 8للدرجات  الوسط المرجح كفاءات التقويم

   44ــ جيد ــ   98ــ مقبول ــ  94 ــ ضعيف ــ  7للدرجات  الوسط المرجح الكفاءات الشخصية

ل اكفاءات اإلتص
 تالميذوالتفاعل مع ال

   87ــ جيد ــ   45ــ  مقبول   ــ 98 ضعيف ــ ــ  1للدرجات  الوسط المرجح

   984ــ جيد ـ  988ــ مقبول ــ  14 ــ ضعيف ــ 47المتوسط الحسابي للدرجات  األداة ككل

 اإلحصائية: وسائلال -8
 ةاإلحصاء ىو الوسيلة و األدالغرض اخلروج بنتائج علمية استخدمنا الطرق اإلحصائية يف حبثنا، لكون 

احلقيقية اليت تعاجل هبا ادلعطيات و البيانات و ىو أساس فعلي يستند عليو يف البحث و االستقصاء و على 
 :ضوء ذلك استخدمنا

 النسبة المئوية:
 011× عدد التكرارات                    

 =  النسبة المئوية
 للعينةالمجموع الكلي                     
   الوسط المرجح :

      )0×4+ ك 2×3+ ك 3×2+ ك 0×1ك (                        
 ــــــــــــــــــــ   = الوسط المرجح 

 مج ك                                             
 )يؤديها بدرجة جيدة (= مج التكرارات في البعد األول 1حيث أن : ك

 )يؤديها بدرجة مقبولة (مج التكرارات في البعد الثاني =  2ك            
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 )يؤديها بدرجة ضعيفة (مج التكرارات في البعد الثالث =  3ك            
 )يؤديها  ال (مج التكرارات في البعد الرابع =  4ك            
 )11، ص 5661العبيدي، ( مج ك = مجموع التكرارات            

اذلدف منو معرفة مدى العالقة اإلرتباطية بني اإلختبارين بالرجوع إىل كارل بيرسون :   )ر(معامل اإلرتباط
، إذا كانت النتيجة أكرب من القيمة اجلدولية فإن  )بريسون(جدول الدالالت اإلحصائية دلعامل اإلرتباط 

 (05، ص 1797،  )زلمد الًتابط يكون قويا والعكس صحيح.
 )مج س ( )مج ص( –ن)مج س ص (         
 ر= 

( مج ص)      √     ( مج س)       ن مج ص ²          ن مج س ² 

 
 :صعوبات البحث -9

 .إلرجاع اإلستبانة عدم إلتزام بعض األساتذة بالتوقيت احملدد -
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 خالصة:
 من ، سةراالد بيانات وحتليل مجع يف ادلستخدمة العملية واإلجراءات اخلطوات عرضنا يف ىذا الفصل

 واخلصائص بنائها طريقة ، بياناتال مجع يف ادلستخدمة واألداة ، ةراسالد وعينة ، ادلنهج حيث

 مجع وكيفيةانة ستباإل تطبيق ءاتوإجرا ،)وادلوضوعية  والثبات الصدق( هبا تتمتع اليت السيكومًتية

 .النتائج حتليل يف ادلستخدمة اإلحصائية األساليب مث ، بياناتال
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 تمهيد:
عرض وحتليل ومناقشة النتائج باإلضافة إىل مناقشة الفرضيات  إىلإنشاء اهلل  الفصل هذا يف سنتطرق

 هي ال مجلة كونه عن يزيد ال الفرض لكون نفيها أو والتأكد من صحتها  املوضوعة كحلول للمشكلة

كاذبة ويشمل هذا الفصل أيضا مجلة من اإلستنتاجات والتوصيات على ضوء النتائج  هي ال و صادقة
 .املتحصل عليها لنخرج يف األخري خبالصة عامة تلخص ماجاء يف البحث
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  ومناقشة النتائج: وتحليل عرض
 ات التخطيط للدرسءكفاالمحور األول :

 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات التخطيط (05)جدول رقم           

 

 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات التخطيط (01)بياني رقم  تمثيل

 
 النتائج: مناقشةو  وتحليل عرض
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 يؤديها بدرجة جيدة

 يؤديها بدرجة مقبولة

 يؤديهابدرجة ضعيفة

 ال يؤديها

 العبارات

 % التكرارات                     

  يؤديــــــها ةءالكفا
 اليؤديها
 

 ضعيفة بدرجة مقبولة بدرجة جيدة بدرجة

4 3 2 1 
 % س % س % س % س

األنشطة اليت تالئم قدرات  اختيار
 التالميذ.

3 6 02 02 02 40 2 2 

ار األنشطة يف ضوء يختا
 االمكانات ادلتوفرة بادلدرسة.

8 66 06 40 60 08 0 0 

 2 2 38 61 36 68 06 63 االدوات واالجهزة الالزمة. حتديد

ع األنشظة والتمارين وفق يوز ت
 احملدد. قتالو 

3 6 02 02 03 06 0 8 

 6 866 252 808 الدرجات× التكرارات 
 80.64 للدرجات الوسط المرجح
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األنشطة اليت  ة اختيارءيؤدون كفا علمٌنالطلبة ادل من %6ان نسبة أ لسابقلنا من خالل اجلدول اتبٌن  
أما منهم تؤدي ىذه الكفاية بدرجة مقبولة  % 02بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  تالئم قدرات التالميذ
 تؤديها بدرجة ضعيفة وال يوجد من ال يؤديها. %40النسبة الثالثة ادلقدرة ب 

تؤديها بدرجة جيدة  % 66فإن نسبة  ار األنشطة يف ضوء االمكانات ادلتوفرة بادلدرسةيختة اءكفا  * أما
ال  % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 08منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %40يف حٌن أن نسبة 

 تؤديها.

االدوات واالجهزة  يدة حتدءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 06نسبة * كما يتضح لنا من اجلدول أن 
تؤديها بدرجة   %38منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  %36بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  الالزمة

 ضعيفة وال يوجد من ال يؤديها.

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  % 6فإن نسبة  احملدد قتع األنشظة والتمارين وفق الو يوز ة تء* أما كفا
 ال تؤديها. % 8تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 06منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 02نسبة 

 62.60للدرجات وبلغ الوسط ادلرجح 

 :االستنتاج
ات التدريسية اخلاصة مبجال التخطيط اءمن خالل التحليل السابق للجدول ميكن نستنتج أن معظم الكف

وميكن  ،مابٌن ادلقبول والضعيفالطلبة ادلعلمٌن يؤديها الطلبة بدرجة مقبولة اىل ضعيفة ما يعين أن أداء 
إرجاع نتيجة الدراسة احلالية اىل نقص التكوين النظري للطلبة ادلرتبصٌن الناتج عن االمهال ونقص الوعى 

الطلبة واليت من أبرزىا كثرة الغيابات وعدم حضور الدروس وادلقررات النظرية اليت تظهر مظاىره يف سلوكات 
 ا جيل بعد جيل باإلضافة اىل قلة ادلطالعةهباإلضافة اىل التأخر يف الدخول ادلدرسي الذي أصبح مسة يتوارث

  األمر الذي إنعكس عليهم سلبا يف الواقع الرتبوي أثناء قيامهم بعملية التدريس.

 
 
 
 
 
 
 ات تنفيذ الدرسءكفاحور الثاني :الم

 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات التنفيذ (06)جدول رقم           
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  يؤديــــــها ةءالكفا
 جةر بد ال يؤديها

 جيدة
 جةر بد

 مقبولة
 جةر بد

 ضعيفة

4 3 2 8 
 % س % س % س % س

 عليهم يسهل بشكل التالميذ يفتصف

 .واألداء ادلالحظة
7 14 32 64 10 20 1 2 

 4 2 30 15 56 28 10 5 .لتالميذا وقوف أثناء ادلناسب االجتاه اةراعم
 10 5 32 16 50 25 8 4 انتباه التالميذ للدرس. استثارة

 10 5 32 16 42 21 16 8 شرح اذلدف االجرائي للتالميذ.
 4 2 48 24 40 20 8 4 شرح واعطاء منوذج للمهارة

 8 4 36 18 52 26 4 2 دافعية التالميذ للدرس. استثارة

 4 2 50 25 34 17 12 6 ادلهارة تعليم يف التدرج مبدأ اةراعم
 10 5 54 27 36 18 0 0 والراحة احلمل بٌن الصحيح التبادل اةراعم

 6 3 34 17 58 29 2 1 استخدام االساليب التدريسية ادلناسبة

 12 6 32 16 25 26 4 2 التالميذ.مراعاة الفروق الفردية بٌن 

 10 5 42 21 46 23 2 1 استخدام الطرق التدريسية ادلناسبة

 20 10 40 20 26 13 14 7 القيادة على للتدريب فرصاً  التالميذ منح
 10 5 16 8 64 32 10 5 ادلباريات حتكيم يف التالميذ كاشر ا
 اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمو ما ربط

 وخرباهتم
1 2 16 32 24 48 9 18 

 إن ويطبقها التالميذ نظر وجهات ماحرت ا

 .كانت صحيحة
1 2 25 50 20 40 4 8 
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 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات التنفيذ (02)رقم  تمثيل بياني

 
            

 
 نتائج:ال مناقشةو  وتحليل عرض
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يؤديها بدرجة 
 جيدة

يؤديها بدرجة 
 مقبولة

يؤديها بدرجة 
 ضعيفة

 ال يؤديها

   العبارات

 % التكرارات                     

   

 يف ادلختلفة اللعب مواقف من ةداستفاإل
 على القيم. التأكيد

1 2 27 54 16 32 6 12 

 28 14 48 24 16 8 8 4 خرى.ربط بٌن مادة الرتبية البدنية وادلواد األال

 54 27 34 17 12 6 0 0 بواجبات بيتية.ف التالميذ يكلت

 28 14 38 19 34 17 0 0 اسئلة تستثًن تفكًن التالميذ توجيو

 829 706 8227 236 الدرجات× التكرارات 

 45.96 الوسط المرجح للدرجات
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 التالميذ يفتصفة ءيؤدون كفا ادلعلمٌنالطلبة  من %60تبٌن لنا من خالل اجلدول السابق أن نسبة 

منهم تؤدي ىذه الكفاية  % 60بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  واألداء ادلالحظة عليهم يسهل بشكل
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  %02بدرجة مقبولة أما النسبة الثالثة ادلقدرة ب 

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن  % 62فإن نسبة  لتالميذا وقوف أثناء ادلناسب االجتاه اةراعم ةء* أما كفا
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 32منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %46أن نسبة 

 انتباه التالميذ للدرس استثارة ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 8* كما يتضح لنا من اجلدول أن نسبة 
تؤديها بدرجة ضعيفة   %30منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 42بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ؤديها.تال  %62ونسبة 

 00تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 66فإن نسبة  شرح اذلدف االجرائي للتالميذة ء* أما كفا
 ال تؤديها. % 62تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 30منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %

 02تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 8فإن نسبة  شرح واعطاء منوذج للمهارةة ءوبالنسبة لكفا* 
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 08منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %

دافعية التالميذ  استثارة ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 0كما يتنب من اجلدول أيضا أن نسبة * 
 تؤديها بدرجة  %36منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 40بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  للدرس

 ال تؤديها. %8ضعيفة ونسبة 

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 60فإن نسبة  ادلهارة تعليم يف التدرج مبدأ اةراعمة ء* أما كفا
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 42منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 30

 احلمل بٌن الصحيح التبادل اةراعم ةءكفا  من يؤديالطلبة ادلعلمٌن * كما جند أيضا أنو ال يوجد من 

تؤديها بدرجة   %40منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 36بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  والراحة
 ال تؤديها. % 62ضعيفة ونسبة 

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 0فإن نسبة  استخدام االساليب التدريسية ادلناسبةة ء* أما كفا
 ال تؤديها. % 6تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 30منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 48

مراعاة الفروق الفردية بٌن  ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 0نسبة  كما يظهر من اجلدول أيضا أن* 
تؤديها بدرجة   %30منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 04بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التالميذ

 ال تؤديها. %60ضعيفة ونسبة 
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تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  % 0فإن نسبة  استخدام الطرق التدريسية ادلناسبةة ء* وبالنسبة لكفا
 ال تؤديها. % 62تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 00منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 06نسبة 

 فرصاً  التالميذ منحة ءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 60* كما يتضح لنا من اجلدول أن نسبة 

  %02منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 06بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  القيادة على للتدريب
 ال تؤديها. %02تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة 

 حتكيم يف التالميذ كاشر اة ءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 62* ويتضح من اجلدول أيضا أن نسبة 

تؤديها بدرجة   %66منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 60بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  ادلباريات
 ال تؤديها. %62ضعيفة ونسبة 

 التالميذ يتعلمو ما ربط ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 0نسبة  * كما يظهر من اجلدول أيضا أن

  %08منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 30بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  وخرباهتم اليومية حبياهتم
 ال تؤديها. %68تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة 

تؤديها  % 0فإن نسبة  كانت صحيحة إن ويطبقها التالميذ نظر وجهات ماحرت اتقدمي ة ء* أما كفا
تؤديها بدرجة ضعيفة  % 02منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %42بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ال تؤديها. % 8ونسبة 

 يف ادلختلفة اللعب مواقف من ةداستفاإلة ءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 0* كما نالحظ أن نسبة 
  %30منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 40بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  على القيم التأكيد

 ال تؤديها. %60تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة 

ربط بٌن مادة الرتبية البدنية وادلواد الة ءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 8* ونال حظ أيضا أن نسبة 
تؤديها بدرجة   %08منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 66بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  خرىاأل

 ال تؤديها. %08ضعيفة ونسبة 

فال يوجد من يؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  ف التالميذ بواجبات بيتيةيكلتتقدمي  ءةأما كفا* 
 ال تؤديها. % 40تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 30منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  60%
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فال يوجد من يؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  اسئلة تستثًن تفكًن التالميذ ة توجيوء* وبالنسبة لكفا
 ال تؤديها. % 02تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 38منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  30%

 04.16للدرجات كان عند القيمة  الوسط ادلرجحويظهر من خالل اجلدول أيضا أن 

 اإلستنتاج:

ات التدريسية اخلاصة مبجال التنفيذ يؤديها الطلبة بدرجة اءتشًن نتائج اجلدول السابق إىل أن معظم الكف
 (و) والراحة احلمل بٌن الصحيح التبادل اةراعم (مثل:  باستثناء بعض الكفاءاتمقبولة اىل ضعيفة 

وىو ما ميكن ارجاعو اىل ) استخدام الطرق التدريسية ادلناسبة (و) استخدام االساليب التدريسية ادلناسبة
نقص التكوين النظري للطلبة خاصة يف مقياس نظريات ومناىج التدريس وىو ما ظهر من خالل النتائج 

 6و  4اليت حتصل عليها الطلبة يف ىذا ادلقياس ذلذه السنة حيث تراوحت النقاط ادلتحصل عليها مابٌن 
ربط بٌن مادة ال (و )وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمو ما ربط (، أما الكفاءات التالية: 02من 

 )اسئلة تستثًن تفكًن التالميذ توجيو (و ) ف التالميذ بواجبات بيتيةيكلت (و )خرىالرتبية البدنية وادلواد األ
فيما خيص التدريس  بالنسبة للطلبة فان عدم تأديتها أو أدائها بدرجة ضعيفة يعين عدم وضوح الرؤية

وعدم تلقيهم دلعارف كافية يف ىذا اجملال تتحول إىل ممارسة لديهم أثناء تنفيذىم للدروس و ت بالكفاءا
 .كان بٌن ادلقبول والضعيفعلى العموم ميكن القول أن أداء الطلبة لكفاءات التنفيذ  

 

 

 

 

 

 ات التقويمءكفاالمحور الثالث :
 المعلمين لكفاءات التقويم: يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة  (07)رقم جدول 

  يؤديــــــها ةءالكفا
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 جةر بد
 جيدة

 جةر بد
 مقبولة

 جةر بد
 ضعيفة

 ال يؤديها
 

4 3 2 8 
 % س % س % س % س

 التغذية الراجعة يف ميقدت
 الوقت ادلناسب 

0 0 18 36 27 54 5 10 

التالميذ فرصة  إعطاء
 لتقومي بعضهم البعض

0 0 18 36 23 46 9 18 

على مالحظة ر  احل
 التالميذ باستمرار

4 8 31 62 14 28 1 2 

 ع اساليب التقوميينو ت
، )ادلالحظة، االختبارات

 االسئلة(

1 2 19 38 26 52 4 8 

الفروق الفردية  اةراعم
 عند التقومي

5 10 21 42 15 30 9 18 

م التقومي استخدا
 التشخيصي)بداية حلصة(

9 18 11 22 16 32 14 28 

التقومي التكويين م استخدا
 احلصة( )أثناء

7 14 19 38 15 30 9 18 

م التقومي اخلتامي استخدا
 )هناية احلصة(

7 14 16 32 22 44 5 10 

 56 386 459 832 الدرجات× التكرارات
 89.26 للدرجات الوسط المرجح

       

 لكفاءات التقويم: يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين  (03)رقم  تمثيل بياني
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 نتائج:ال مناقشةو  وتحليل عرض

ال يوجد من يؤديها  تقدمي التغذية الراجعة يف الوقت ادلناسبة ءكفاتبٌن لنا من خالل اجلدول السابق أن  
تؤديها بدرجة ضعيفة  % 40منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 36بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ال تؤديها. % 62ونسبة 

فال يوجد من يؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  إعطاء التالميذ فرصة لتقومي بعضهم البعض ةءكفا  * أما
 ال تؤديها. % 68تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 06منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 36نسبة 

ة احلر  على مالحظ ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 8* كما يتضح لنا من اجلدول أن نسبة 
  %08منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 60بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التالميذ باستمرار

 ال تؤديها. %0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة 

تؤديها بدرجة جيدة  % 0فإن نسبة  تنويع اساليب التقومي )ادلالحظة، االختبارات، االسئلة(ة ء* أما كفا
ال  % 8تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 40منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 38يف حٌن أن نسبة 

 تؤديها.

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  % 62فإن نسبة  مراعاة الفروق الفردية عند التقومية ء* وبالنسبة لكفا
 ال تؤديها. %68تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 32منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 00نسبة 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 

8 

2 

10 

18 
14 14 

36 36 

62 

38 
42 

22 

38 

32 

54 

46 

28 

52 

30 
32 

30 

44 

10 

18 

2 

8 

18 

28 

18 

10 

يؤديها بدرجة 
 جيدة

يؤديها بدرجة 
 مقبولة

يؤديها بدرجة 
 ضعيفة

 ال يؤديها

 العبارات

 النسبة المئوية



 الفصل الثاني:                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
81 

استخدام التقومي  ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 68* كما يتنب من اجلدول أيضا أن نسبة 
منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 00بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التشخيصي)بداية حلصة(

 ال تؤديها. %08تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة   30%

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  % 60فإن نسبة  )أثناء احلصة(استخدام التقومي التكويين ة ء* أما كفا
 ال تؤديها. % 68تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 32منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 38نسبة 

استخدام التقومي اخلتامي  ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 60نسبة  * كما يظهر من اجلدول أيضا أن
تؤديها   %00منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 30بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  )هناية احلصة(

 ال تؤديها. %62بدرجة ضعيفة ونسبة 

 61.06كما بلغ ادلتوسط احلسايب للدرجات 

 اإلستنتاج:

ات التدريسية اخلاصة مبجال التنفيذ يؤديها الطلبة بدرجة اءتشًن نتائج اجلدول السابق إىل أن معظم الكف
يرجع ذلك رمبا اىل أن   قبولة اىل ضعيفة ما يعين أن أداء الطلبة ادلرتبصٌن مابٌن ادلقبول والضعيف وم

كفاءات التقومي حباجة اىل فرتة زمنية وممارسة لكي ميتلكها ادلدرس ناىيك عن صعوبة عملية التقومي يف ظل 
 القول ان نتيجة الدراسة منطقية.البيداغوجية اجلديدة وبالنظر اىل نقص اخلربة لدى عينة البحث فيمكن 

 

 

 

 

 

 ات الشخصيةءالكفاالمحور الرابع : 
 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين للكفاءات الشخصية (08)رقم جدول 

  يؤديــــــها ةءالكفا
 اليؤديها
 

 جةر بد
 جيدة

 جةر بد
 مقبولة

 جةر بد
 ضعيفة
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4 3 2 8 
 % س % س % س % س

 2 2 0 6 48 01 02 02 بادلظهر العاماالىتمام 
 2 2 38 61 30 62 08 60 تقدير الذات والثقة بالنفس
 0 0 00 06 00 06 60 6 الشخصية القيادية

 0 0 60 2 62 32 00 66 االنتظام واحملافظة على ادلواعيد

 0 6 30 66 66 33 2 2 التمكن من ادلادة
 2 2 0 0 00 00 40 06 االلتزام مبكارم األخالق

 5 832 465 308 الدرجات× التكرارات 
 88.02 للدرجات الوسط المرجح

             
 : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين للكفاءات الشخصية (04)رقم  تمثيل بياني

 
 النتائج: مناقشةو  وتحليل عرض   

 االىتمام بادلظهر العام كفاءة  يؤدون علمٌنالطلبة ادل من %02تبٌن لنا من خالل اجلدول السابق أن نسبة 

ة بدرجة مقبولة أما النسبة الثالثة ادلقدرة ب ءمنهم تؤدي ىذه الكفا % 48بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 
 ؤديها.ال يوجد من ال يتؤديها بدرجة ضعيفة و  0%
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 %30تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 08فإن نسبة  تقدير الذات والثقة بالنفس ةء* أما كفا
 ؤديها.ال يوجد من ال يتؤديها بدرجة ضعيفة و  % 38منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة 

بدرجة  الشخصية القيادية ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 60* كما يتضح لنا من اجلدول أن نسبة 
تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة   %00منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 00جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ال تؤديها. 0%

 62تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 00فإن نسبة  االنتظام واحملافظة على ادلواعيدة ء* أما كفا
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 60منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %

منهم  % 66ؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة ال يوجد من ي التمكن من ادلادةة ءسبة لكفا* وبالن
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 30تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة 

 االلتزام مبكارم األخالق ةءيؤدون كفاالطلبة ادلعلمٌن من  % 40* كما يتنب من اجلدول أيضا أن نسبة 
ال تؤديها بدرجة ضعيفة و    %0منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 00بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ؤديها.يال يوجد من 

 68.20للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحكما يظهر من خالل اجلدول أيضا أن 
 اإلستنتاج:

تشًن نتائج اجلدول السابق إىل أن معظم الكفاءات التدريسية اخلاصة مبجال الشخصية يؤديها الطلبة 
وميكن إرجاع نتيجة ىذه مابٌن ادلقبول واجليد الطلبة ادلعلمٌن بدرجة مقبولة اىل جيدة ما يعين أن أداء 

ذلا أمهية ىذه الكفاءات لدى أدركوا من خالالدراسة اىل كون الطلبة تلقوا معارف كافية يف ىذا اجملال 
ادلدرس حيث أثبتت الكثًن من الدراسات أن الكفاءات الشخصية للمدرس مبثابة معيار لنجاحو يف أداء 

 وظيفتو. 
 
 
 

 ات االتصال والتفاعل مع التالميذءكفاالمحور الخامس :
والتفاعل مع االتصال : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات  (09)جدول رقم 

 التالميذ

  يؤديــــــها ةءالكفا
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 بدرجة
 جيدة

 جةر بد
 مقبولة

 جةر بد
 ضعيفة

 اليؤديـها
 

4 3 2 8 
 % س % س % س % س

 دافعية إلثارة بفاعلية صوتو ماستخدا

 التالميذ
8 66 02 40 60 00 3 6 

 2 2 38 61 00 00 68 1 ع التواصل بٌن التالميذيشجت
 6 3 00 00 30 62 66 8 اللفظيم التعزيز استخدا
 0 0 02 62 46 08 02 62 روح التعاون بٌن التالميذ ةنميت
 0 0 32 64 02 02 06 63 عالقات اجيابية مع التالميذ إقامة
 0 6 32 64 00 00 00 60 مشاعر واحاسيس التالميذ مراعاة
 6 3 02 62 08 00 06 63 لفاظ وديةأل تعبًنات و استعما
 8 0 36 68 32 64 06 63 على مجيع التالميذ ىتمامإلع ايوز ت

 8 0 08 60 00 06 00 66 ضبط النظام والتحكم يف التالميذ
 22 270 588 388 الدرجات× التكرارات 

 25.36 للدرجات الوسط المرجح
 

مع االتصال والتفاعل : يبين النسبة المئوية ألداء الطلبة المعلمين لكفاءات (05)رقم تمثيل بياني 
 التالميذ

 
 النتائج: ومناقشة عرض وتحليل 
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 صوتو ماستخدايؤدون كفاءة  علمٌنالطلبة ادل من %66تبٌن لنا من خالل اجلدول السابق أن نسبة    

منهم تؤدي ىذه الكفاءة بدرجة  % 40بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التالميذ دافعية إلثارة بفاعلية
 ؤديها.تال   %6ونسبة تؤديها بدرجة ضعيفة  %00مقبولة أما النسبة الثالثة ادلقدرة ب 

 %40تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 68فإن نسبة  تشجيع التواصل بٌن التالميذ * أما كفاءة

 تؤديها بدرجة ضعيفة وال يوجد من ال يؤديها. % 38منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  

 استخدام التعزيز اللفظي يؤدون كفاءةالطلبة ادلعلمٌن من  % 66* كما يتضح لنا من اجلدول أن نسبة 
تؤديها بدرجة ضعيفة   %00منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 30بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة 

 ال تؤديها.  %6 ونسبة

 46تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 02فإن نسبة  تنمية روح التعاون بٌن التالميذ* أما كفاءة 
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 02منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %

تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن  % 06فإن نسبة  إقامة عالقات اجيابية مع التالميذ* وبالنسبة لكفاءة 
 ال تؤديها. % 0تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 32منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 02 نسبة

مراعاة مشاعر واحاسيس  يؤدون كفاءةالطلبة ادلعلمٌن من  % 00* كما يتنب من اجلدول أيضا أن نسبة 
تؤديها بدرجة    %32منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 00بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التالميذ

 ال تؤديها.  %0ضعيفة ونسبة 

 08تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  % 06فإن نسبة  استعمال تعبًنات وألفاظ ودية* أما كفاءة 
 ال تؤديها. % 6تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 02منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  %

توزيع اإلىتمام على مجيع  يؤدون كفاءةالطلبة ادلعلمٌن من  % 06* كما يتنب من اجلدول أيضا أن نسبة 
تؤديها بدرجة    %36منهم يؤدوهنا بدرجة مقبولة ونسبة  % 32بدرجة جيدة يف حٌن أن نسبة  التالميذ

 ال تؤديها.  %8ضعيفة ونسبة 

سبة تؤديها بدرجة جيدة يف حٌن أن ن % 00* أما كفاءة ضبط النظام والتحكم يف التالميذ فإن نسبة 
 ال تؤديها. % 8تؤديها بدرجة ضعيفة ونسبة  % 08منهم تؤديها بدرجة مقبولة ونسبة  % 00

 04.36للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحكما يظهر من خالل اجلدول أيضا أن 
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 اإلستنتاج:

تشًن نتائج اجلدول السابق إىل أن معظم الكفاءات التدريسية اخلاصة مبجال اإلتصال والتفاعل مع التالميذ 
جاع ر وميكن إيؤديها الطلبة بدرجة مقبولة اىل جيدة ما يعين أن أداء الطلبة ادلرتبصٌن مابٌن ادلقبول واجليد 

 راكهم ألمهيتها يف عملية التدريس،وإد نتيجة ىذه الدراسة إىل وضوح داللة ىذه الكفاءات لدى الطلبة

كما ميكن إرجاعها كذلك إىل طبيعة العالقة اليت تربط مدرس الرتبية البدنية والرياضية بالتالميذن، واليت 
غالبا ماتكون عالقة تقدير واحرتام ومودة فرضتها طبيعة مادة الرتبية البدنية والرياضية اليت جيد فيها التالميذ 

 .ادلواد األخرى أكثر منأوسع للعب وادلرح متنفسا ورلاال 
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 االستنتاجات:

تراوح أداء الطلبة ادلرتبصٌن للكفاءات التدريسية بٌن ادلقبول والضعيف واجليد يف خمتلف اجملاالت اليت  -
 مشلتها أداة الدراسة.

 علمٌنمستوى أداء الطلبة ادلنالت الكفاءات الشخصية ادلرتبة األوىل مقارنة بالكفاءات األخرى من حيث  -
 يف حٌن كانت كفاءات التنفيذ آخرىا.

 معظم الكفاءات التدريسية اليت كان أداء الطلبة ذلا ضعيف تتعلق باجلانب النظري. -

 الفرضيات:مناقشة 

على ضوء االستنتاجات ادلتحصل عليها ومن خالل عرض ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات البحث 
 كالتايل:  وكانت النتائج

 الفرضية األولى:

وىذا ما أكدتو  للكفاءات التدريسية يف رلال التخطيط مقبول دلعلمٌنأن مستوى أداء الطلبة ا إفرتض الطالبان
للكفاءات يف غالبو بدرجة مقبولة  علمٌننتائج اإلستبانة يف احملور اخلا  بالتخطيط حيث كان أداء الطلبة ادل

وىو ما يعين أن األداء مقبول كما سبق االشارة  40من أصل  46.01للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحكما أن 
 اىل ذلك وبالتايل ميكن القول أن الفرضية االوىل للبحث حتققت.

 الفرضية الثانية:

وىذا ما أكدتو  مقبول نفيذللكفاءات التدريسية يف رلال التالطلبة ادلعلمٌن أن مستوى أداء  إفرتض الطالبان
للكفاءات يف غالبو بدرجة مقبولة كما الطلبة ادلعلمٌن حيث كان أداء  نفيذإلستبانة يف احملور اخلا  بالتنتائج ا
وىو ما يعين أن األداء مقبول كما سبق االشارة اىل  60من أصل  19.50للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحأن 

 للبحث حتققت. ثانيةذلك وبالتايل ميكن القول أن الفرضية ال

 :الثةالثالفرضية 

وىذا ما أكدتو  مقبول قوميللكفاءات التدريسية يف رلال الت دلعلمٌناأن مستوى أداء الطلبة  إفرتض الطالبان
للكفاءات يف غالبو بدرجة الطلبة ادلعلمٌن التقومي حيث كان أداء كفاءات نتائج اإلستبانة يف احملور اخلا  ب

وىو ما يعين أن األداء مقبول كما سبق  29من أصل  45.90للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحمقبولة كما أن 
 االشارة اىل ذلك وبالتايل ميكن القول أن الفرضية الثالثة للبحث حتققت.
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 :رابعةالفرضية ال

وىذا ما أكدتو  مقبول شخصيةللكفاءات التدريسية يف رلال الالطلبة ادلعلمٌن أن مستوى أداء  إفرتض الطالبان
اإلستبانة يف احملور اخلا  بالكفاءات الشخصية حيث كان أداء الطلبة ادلرتبصٌن للكفاءات يف غالبو نتائج 

وىو ما يعين أن األداء مقبول كما  91من أصل  40.69للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحبدرجة مقبولة كما أن 
 سبق االشارة اىل ذلك وبالتايل ميكن القول أن الفرضية الرابعة للبحث حتققت.

 

 :خامسةالفرضية ال

 االتصال والتفاعل مع التالميذللكفاءات التدريسية يف رلال الطلبة ادلعلمٌن أن مستوى أداء  إفرتض الطالبان
حيث كان  االتصال والتفاعل مع التالميذمقبول وىذا ما أكدتو نتائج اإلستبانة يف احملور اخلا  بكفاءات  
من  99.20للدرجات بلغ  الوسط ادلرجحأداء الطلبة ادلرتبصٌن للكفاءات يف غالبو بدرجة مقبولة كما أن 

وىو ما يعين أن األداء مقبول كما سبق االشارة اىل ذلك وبالتايل ميكن القول أن الفرضية اخلامسة  20أصل 
 للبحث حتققت.

 الفرضية العامة:

ن حتقق الفرضيات اجلزئية للبحث ميكن القول اأن الفرضية العامة حتققت  واليت بناءا على ماسبق وانطالقا م
 مقبول. تيف ضوء ادلقاربة بالكفاءا للكفاءات التدريسيةالطلبة ادلعلمٌن أن مستوى أداء  إفرتض فيها الطالبان

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات و االقتراحات:
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عاتقهم بادلستقبل إذ ستوكل إليهم مهمة تربية على الطلبة أن يستشعروا حجم األمانة اليت ستلقى على  -
 رف النظرية والتطبيقية.اكرب قدر من ادلعأوتعليم اجليل القادم وبالتايل احلر  على التزود ب

 سواء، حد على احملاور مجيع يف معرفتها الواجب التدريسية الكفاءات إىلعلمٌن ادل الطلبة عناية توجيو -

 .جيدة بنسبة حتظ مل اليت الكفاءات تلك على والرتكيز
 .ضرورة اإلعتناء بالتدريس ادلصغر دلا لو من فاعلية يف إكساب الطالب الكفاءات التدريسية -
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للكفاءات  ادلعلمٌنأداء طلبة الرتبية البدنية والرياضية لقد حاولنا يف حبثنا ىذا الكشف عن مستوى 
واألسباب ادلؤدية اىل ذلك فكانت الفكرة الرئيسية اليت خرجنا هبا من خالل حبثنا ىذا واستنادا التدريسية 

الطلبة ادلعلمٌن أداء على الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا وبعد حتليل واستخال  النتائج وجدنا أن مستوى 
وىو األمر الذي ذلا ضعيف  داء الطلبةأباستثناء بعض الكفاءات اليت كان  للكفاءات التدريسية مقبول

قد بلغنا ىدفنا  وهلل احلمد وىكذا إىل نقص وتذبذب التكوين باإلضافة إىل نقص اخلربة. أرجعو الطالبان
ادلنشود من خالل ىذه الدراسة بعدما قمنا مبعاجلة نظرية وتطبيقية دلوضوعنا، حيث اتبعنا منهجية علمية 

ونتمىن يف ،يف بداية دراستنا اليت تبنيناىامكنتنا من الوصول إىل نتائج موضوعية أثبتنا بواسطتها الفرضيات 
وما فانتا يتداركو من يأيت  اطة مبوضوع حبثنا من كل اجلوانباألخًن أن نكون قد وفقنا ولو بالقليل يف اإلح

 بعدنا.
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في صيغتها  بانةاإلست
األولية



 كفايات التخطيط للدرس

 متوفرة الكفاية
 جةر بد
 جيدة    

 متوفرة
 جةر بد
 مقبولة   

 متوفرة
 جةر بد
 ضعيفة   

غير    
 متوفرة

 
األىداف مراعية المكانات التالميذ والزمن 

 ادلتاح
    

     األىداف التعلمية حتقق الكفاءات ادلستهدفة
     والتمارين تتناسق مع االىدافاألنشطة 

     خيتار االىداف ادلناسبة للمراحل العمرية.
     خيتار األنشطة اليت تالئم قدرات التالميذ.
خيتار األنشطة يف ضوء االمكانات ادلتوفرة 

 بادلدرسة.
    

     حيدد االدوات واالجهزة الالزمة.
     احملدد. يوزع األنشظة والتمارين وفق الوقت
     يصوغ أىداف سلوكية قابلة للقياس

 كفايات تنفيذ الدرس                  

 متوفرة الكفاية
 جةر بد
 جيدة    

 متوفرة
 جةر بد
 مقبولة   

 متوفرة
 جةر بد
 ضعيفة   

غير    
 متوفرة

 
 ادلالحظة عليهم يسهل بشكل التالميذ يفتصف

 .واألداء
    

     .التالميذ وقوف أثناء ادلناسب االجتاه يراعي

     يستثري انتباه التالميذ للدرس.

     شرح اذلدف االجرائي للتالميذ.



 

            

 

     شرح واعطاء منوذج للمهارة

     يستثري دافعية التالميذ للدرس.

     ادلهارة تعليم يف التدرج مبدأ يراعي

     والراحة احلمل بني الصحيح التبادل يراعي

     التدريسية ادلناسبةاستخدام االساليب 

     مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ.

     تقدمي التغذية الراجعة يف الوقت ادلناسب.

     استخدام الطرق التدريسية ادلناسبة

      القيادة على للتدريب فرصا   التالميذ دينح

     ادلسابقات أو ادلباريات حتكيم يف التالميذ يشرك

     وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمو ما يربط

كانت  إن ويطبقها التالميذ نظر وجهات حيرتم
 .صحيحة

    

 التأكيد يف ادلختلفة اللعب مواقف من يستفيد

 على القيم.
    

     يربط بني مادة الرتبية البدنية وادلواد اآلخرى.

     يكلف التالميذ بواجبات بيتية.

     تستثري تفكري التالميذيوجو اسئلة 



 كفايات التقويم              

 متوفرة الكفاية
 جةر بد
 جيدة    

 متوفرة
 جةر بد
 مقبولة   

 متوفرة
 جةر بد
 ضعيفة   

غير    
 متوفرة

 
يقدم التغذية الراجعة يف الوقت ادلناسب 

 وباستمرار
    

     يعطي التالميذ فرصة لتقومي بعضهم البعض
     حيرص على مالحظة ومتابعة التالميذ باستمرار

ينوع اساليب التقومي)ادلالحظة، االختبارات، 
 ادلناقشة، االسئلة(

    

     يراعي الفروق الفردية عند التقومي
     يستخدم التقومي التشخيصي )بداية احلصة(

     يستخدم التقومي التكويين  )أثناء احلصة(
     اخلتامي )هناية احلصة(يستخدم التقومي 

 

 الكفايات الشخصية                  

 متوفرة الكفاية
 جةر بد
 جيدة    

 متوفرة
 جةر بد
 مقبولة   

 متوفرة
 جةر بد
 ضعيفة   

غير    
 متوفرة

 
     االىتمام بادلظهر العام

     تقدير الذات والثقة بالنفس
     الشخصية القيادية
     على ادلواعيداالنتظام واحملافظة 
     التمكن من ادلادة

     االلتزام مبكارم األخالق



 مع التالميذكفايات االتصال والتفاعل                            

متوفرة  الكفاية
 جةر بد
 جيدة    

 متوفرة
 جةر بد
 مقبولة   

 متوفرة
 جةر بد
 ضعيفة   

غير    
 متوفرة

 
     التالميذ دافعية إلثارة بفاعلية صوتو يستخدم

     يشجع التواصل بني التالميذ
     يستخدم التعزيز اللفظي

     ينمي روح التعاون بني التالميذ
     يقيم عالقات اجيابية مع التالميذ
     يراعي مشاعر واحاسيس التالميذ
     يستعمل التعبريات وااللفاظ الودية

     يوزع اىتمامو على مجيع التالميذ
     النظام والتحكم يف التالميذ ضبط

 

 



 

في صيغتها  بانةاإلست
 نهائيةال

  



 ات التخطيط للدرسءكفا 

 

 
 
 
 
 

  يؤديــــــها  ةءالكفا

 اليؤديها
 

 بدرجة مقبولة بدرجة جيدة بدرجة
 ضعيفة

األنشطة اليت تالئم  اختيار
 قدرات التالميذ.

    

ار األنشطة يف ضوء يختا
 االمكانات ادلتوفرة بادلدرسة.

    

االدوات واالجهزة  حتديد
 الالزمة.

    

ع األنشظة والتمارين وفق يوز ت
 احملدد. قتالو 

    



 ات تنفيذ الدرسءكفا     

 يؤديــــــها                ةءالكفا
 

  
 
 اليؤديها   
 

 جةر بد
 جيدة

 جةر بد
 مقبولة

 جةر بد
 ضعيفة

     .واألداء ادلالحظة عليهم يسهل بشكل التالميذ يفتصف
     .التالميذ وقوف أثناء ادلناسب االجتاه يراعي

     يستثري انتباه التالميذ للدرس.
     شرح اذلدف االجرائي للتالميذ.

     شرح واعطاء منوذج للمهارة
     يستثري دافعية التالميذ للدرس.

     ادلهارة تعليم يف التدرج مبدأ يراعي
     والراحة احلمل بني الصحيح التبادل يراعي

     استخدام االساليب التدريسية ادلناسبة
     مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ.
     استخدام الطرق التدريسية ادلناسبة

      القيادة على للتدريب فرصا   التالميذ دينح
     ادلسابقات أو ادلباريات حتكيم يف التالميذ يشرك
     وخرباهتم اليومية حبياهتم التالميذ يتعلمو ما يربط
كانت  إن ويطبقها التالميذ نظر وجهات حيرتم

 .صحيحة
    

على  التأكيد يف ادلختلفة اللعب مواقف من يستفيد
 القيم.

    

     يربط بني مادة الرتبية البدنية وادلواد اآلخرى.
     يكلف التالميذ بواجبات بيتية.

     التالميذيوجو اسئلة تستثري تفكري 



 ت التقويمءكفا                        

     يؤديــــــها ةءالكفا
 جةر بد اليؤديها

 جيدة
 جةر بد

 مقبولة
 جةر بد

 ضعيفة
     يقدم التغذية الراجعة يف الوقت ادلناسب وباستمرار

     يعطي التالميذ فرصة لتقومي بعضهم البعض
     مالحظة ومتابعة التالميذ باستمرارحيرص على 

ينوع اساليب التقومي)ادلالحظة، االختبارات، 
 ادلناقشة، االسئلة(

    

     يراعي الفروق الفردية عند التقومي
     يستخدم التقومي التشخيصي )بداية احلصة(

     يستخدم التقومي التكويين  )أثناء احلصة(
     )هناية احلصة(يستخدم التقومي اخلتامي 

 ات الشخصيةءالكفا                 

  يؤديــــــها ةءالكفا
 اليؤديها
 

 جةر بد
 جيدة

 جةر بد
 مقبولة

 جةر بد
 ضعيفة

     االىتمام بادلظهر العام
     تقدير الذات والثقة بالنفس

     الشخصية القيادية
     االنتظام واحملافظة على ادلواعيد

     ادلادةالتمكن من 
     االلتزام مبكارم األخالق

               

 

 مع التالميذات االتصال والتفاعل ءكفا                    



   يؤديــــــها ةءالكفا
 اليؤديها

 
 جةر بد

 جيدة
 جةر بد

 مقبولة
 جةر بد

 ضعيفة
     التالميذ دافعية إلثارة بفاعلية صوتو يستخدم

     التالميذيشجع التواصل بني 
     يستخدم التعزيز اللفظي

     ينمي روح التعاون بني التالميذ
     يقيم عالقات اجيابية مع التالميذ
     يراعي مشاعر واحاسيس التالميذ
     يستعمل التعبريات وااللفاظ الودية

     يوزع اىتمامو على مجيع التالميذ
     ضبط النظام والتحكم يف التالميذ

 



résumé de l'étude 

Titre de l'étude : Evaluation de la performance des enseignants 

étudiants Compétences enseignement À la lumière des compétences 

d'approche Du point de vue des enseignants superviseurs 

L'étude vise à connaître le niveau de performance des élèves 

enseignants Compétences enseignement À la lumière des 

compétences d'approche Du point de vue des professeurs 

superviseurs Où l'hypothèse de l'étude est que le niveau de 

performance des enseignants étudiants Compétences enseignement 

Acceptable à la lumière des compétences d'approche A été 

sélectionné échantillon Recherche de façon aléatoire Pour 

représenter la communauté d'origine Inclus nseignants d'éducation 

physique et sportive superviseurs des enseignants étudiants dans les 

lesyes de la ville de mostaganem La taille de l'échantillon était de 21, 

un enseignants de la communauté globale de numérotation 25, le 

professeur soit 84% de la communauté totale Nous avons utilisé 

l'approche descriptive comme une manière d'enquête qui convient 

le mieux à l'objet de notre recherche Lorsque nous avons préparé un 

questionnaire représente un modèle pour évaluer la performance de 

létudiant-enseignant L'étude a révélé que le niveau de performance 

des enseignants étudiants a ete acceptable En conséquence, nous 

proposons d'attirer l'attention des étudiants aux enseignants à 

enseigner les compétences pour être des connaissances Et veiller à la 

configuration optimale pour eux. 

les mots clés : lEvaluation . enseignants étudiants . Compétences 

enseignement . compétences d'approche . Les enseignants 

superviseurs 



 ملخص الدراسة

عنوان الدراسة : تقويم أداء الطلبة المعلمين للكفاءات التدريسية في ضوء المقاربة بالكفاءات من وجهة 
 .نظر األساتذة المشرفين

للكفاءات التدريسية في ضوء المقاربة تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى أداء الطلبة المعلمين 
بالكفاءات حيث كان الفرض من الدراسة ىو أن مستوى أداء الطلبة المعلمين للكفاءات التدريسية 

تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية لكي تمثل المجتمع مقبول في ضوء المقاربة بالكفاءات وقد 
بثانويات مدينة الطلبة المعلمين ضية المشرفين على الرياتربية البدنية و األصلي، وشملت أساتذة  ال

من   %48أستاذ أي بنسبة  12أستاذ من مجتمع كلي عدده  12مستغانم و كان حجم العينة 
المجتمع الكلي وقد استخدمنا المنهج الوصفي باألسلوب المسحي باعتباره األنسب لموضوع بحثنا 

اء الطالب المعلم وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى حيث قمنا بإعداد إستبانة تمثل نموذج لتقويم أد
 إلىالطلبة المعلمين  عناية توجيوللكفاءات التدريسية مقبول وعليو نقترح الطلبة المعلمين أداء 

 معرفتها والحرص على التكوين األمثل لهم. الواجب التدريسية الكفاءات

 الكلمات المفتاحية:

 ات التدريسية . المقاربة بالكفاءات . األساتذة المشرفين.التقويم . الطلبة المعلمين . الكفاء
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